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c..الزي العسكري
أصالة عربية وجذور تاريخية

تطور مالبس شرطة إمارة أبوظبي في 

الفترة التاريخية من )1957 - 2017(

إليزابيث الثانية...

 في العالم
ً
 وتأثيرا

ً
الملكة األكثر حضورا

الكناية في اللهجة اإلماراتية

الشعر بين الرواية والمخطوطات

عشق التراث في أدب الطفل

موسم المربعانية )على حساب الدرور(

يطلق برنامج الشعر النبطي اإلماراتي

زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمحطة الخيول العربية بمصر عام 1971   
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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

ية اإلماراتية ياء العسكر يخ وتقاليد األز تار

التنظيم والتسليح  حظيت القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة باهتمام كبير من جميع النواحي، 

والتدريب وتطوير المعدات بما يواكب التطور التكنولوجي، ومن ضمن ذلك اهتمام القوات بالزي العسكري ألفراد 

1951، وهي أول قوة نظامية أنشئت في  جيشه وضباطه، وهذا االهتمام جاء منذ نشأة قوة ساحل عمان عام 

الساحل المتصالح قبل تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 1971.  ولم تكن العادات والتقاليد بعيدة 

عن التأثير في الزي العسكري، فلكل دولة أعراف وتقاليد ثقافية وتاريخية وعسكرية تؤثر في اختيار الزي العسكري؛ 

 من غطاء الرأس التقليدي في كثير من الجيوش المتمسكة بتلك التقاليد.  
ً
فكان العقال واللفافة يستخدمان بدال

وكان غطاء الرأس لضباط قوة ساحل عمان يميزهم عن غيرهم من الجنود والعسكر، وكان لفترة من الوقت عبارة 

عن البيريه األزرق المعياري، وعليه شارة الخنجرين المتقاطعين، ثم أدخل عليه قماش أحمر مربع طوله 2 بوصة 

وضع خلف الشارة، بعدها تغير غطاء الرأس للضباط مرة أخرى، وأصبح باللون الكاكي الكامل، وقماش قطني 

للرأس يعتمر مع عقال وشارة من خنجرين متقاطعين.

لقد مرت المالبس واألنماط العسكرية بتغييرات كبيرة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، وعبر مراحل التغيير استطاع 

الزي العسكري أن يحافظ على احترام ومهابة مرتديه وأن يبعث في نفوسهم القوة والسلطة. وألن الزي العسكري 

كذلك العوامل   
ً
ومراعيا طبيعة المهام المسندة إلى كل وحدة،   

ً
مراعيا يختلف باختالف الوحدات العسكرية، 

البيئية والمناخية التي تفرض نفسها على كل تخصص، فهو يوطد الترابط فيما بين أفراد المجموعة ويعزز روح 

االنتماء إليها كوحدة واحدة.

تنبهت قواتنا المسلحة إلى ضرورة اختيار زي عسكري جديد لجنودها تتناسب مع متطلبات القتال  واليوم، 

وقادرة على تحصين الجنود ضد األخطار واألسلحة الكيميائية والبيولوجية باستخدام مواد دقيقة  الحديثة، 

طورت لتدمج مع نسيج األقمشة المستعملة في الزي العسكري، منها على سبيل المثال الخوذة الذكية المجهزة 

بكمرات التصوير الحراري والرؤية الليلية والحامية للسمع والنظارات الذكية الحامية من شظايا القنابل اليدوية، 

وأحذية توليد الطاقة التي تساعد الجندي على شحن أجهزته االلكترونية وغير ذلك.

وفي هذا العدد من مجلة تراث أردنا أن نسلط الضوء على األزياء العسكرية لما لها من داللة خاصة وتاريخ وتقاليد 

قديمة، وذلك بدعوة الكتاب والباحثين والمتخصصين للمساهمة في هذا الملف، متمنين أن نقدم صورة واضحة 

عن هذا التراث الغني. 

torathehc www.torath.ae

السلسلة الرتاثية الثقافية
مركز زايد للدراسات والبحوث
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محتويات العدد

دراسات إماراتيةارتياد اآلفاق

سوق الكتبأدب ونقد 

محتويات العدد

4974

64120

5656 88

9494 1717

116116 4949

خطرة الطيف يف رحلة الشتاء والصيف

الذي تولى ریاسة الكتاب  هو سجٌل وصفٌي، رصد فيه لسان الدين ابن الخطيب، 

ومنحه السلطان أبو الحجاج یوسف بن إسماعيل سنة  وریاسة دیوان اإلنشاء 

مشاهداته التي أظهرت تنوع المعالم الحضارية في  رتبة الوزارة وألقابها،  733هـ 

مختلف الجوانب الحياتية وعكس على صفحاته صورة واضحة ألحوال الشعوب 

التي زارها وعاداتها وتقاليدها، ولباسها وأخالقها، وصورة المرأة إبان القرن الثامن 

لتلك الشعوب، ونمط معيشتها،   
ً
نفسيا  

ً
الهجري، وقسم فيه ابن الخطيب تحليال

 صفتي األديب الناقد، والمؤرخ البصير.... محمد عبد 
ً
وأثر المكان في طبائعها، جامعا

العزيز السقا

اإلعالم يف إمارات الساحل المتصالح

»لمحة عن الحياة  بعنوان  يتكون الكتاب من عدة فصول وفصل تمهيدي جاء 

الثقافية بالمنطقة خالل النصف األول من القرن العشرين«، وتحدثت فيه الكاتبة 

عن الحياة الثقافية للمنطقة في مطلع القرن العشرين، ودور النخب الثقافية في 

إحداث النهضة الثقافية باإلمارات، أما الفصل الثاني من الكتاب فقد جاء بعنوان 

منها  ويشمل على عدة مباحث  المتصالح«  الساحل  إمارات  في  الصحافة  »نشأة 

»البدايات األولى لظهور الصحف المخطوطة ودخول الطباعة وتطور الصحافة 

(.....أسماء الكندي
ً
اإلماراتية )االتحاد والخليج أنموذجا

األرق والمعاناة اإلنسانية يف قصص اإلمارايت صالح كرامة

أعطت قصص صالح كرامة مساحة رحبة من سردها للقضايا العامة ولم تدع 

بعض  في  انحيازها  ورغم  لها  إهمالها  عدم  رغم  عليها  تطغى  الصغيرة  األحداث 

معالجاتها نحو الذات المهمشة والبسيطة، إال أنها لم تلتزم بالتكثيف واإليجاز ولم 

تخُل من الحشو والترهل السردي وفي الوقت الذي التزمت فيه بالتراتبية الفنية في 

بعض القصص مثل : سهرة مع األرق وسنة حلوة ويوم من عمر الفرح .. فقد خرجت 

عنها في بعضها اآلخر مثل : بعد فوات األوان و سطو وتسلية .... أحمد حسين حميدان

المالبس الرسمية اإلماراتية.. أصالة عربية وجذور تاريخية

الزي التقليدي جزء ال يتجزأ من تراث األمة، وهو مظهر من مظاهر الهوية الجماعية 

لألمة، لذلك نرى الرؤساء والملوك والشيوخ والسالطين يظهرون به في المناسبات 

الرسمية واألعياد إن لم يكن في مختلف أيامهم، وفي ذلك اعتراف بهويتهم األصيلة 

 لهذا العنصر، فاألزياء واللغة إلى جانب بعض السلوكيات هوية أصلية للكثير 
ً
وتثمينا

الحاجة لها، وتصبح كتراث قومي  من األقوام التي ترفض التخلي عنها رغم انتفاء 
لبعض المجتمعات، تسعى في ديمومته والتمايز به عن اآلخر......خالد ملكاوي
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين 
دينار واحد - اليمن 200 ريال - مصر 5 جنيهات - السودان 250 جنيهًا  - لبنان 5000 ليرة - سورية 100 ليرة - المملكة األردنية الهاشمية ديناران 
- العراق 2500 دينار - فلسطين ديناران - المملكة المغربية 20 درهمًا - الجماهيرية الليبية 4 دنانير - الجمهورية التونسية ديناران - بريطانيا 3 

جنيهات - سويسرا  7 فرنكات - دول االتحاد األوروبي 4 يورو - الواليات المتحدة 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

رئيس التحرير 

شمسة حمد العبد الظاهري

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 

موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتير إداري وشؤون الكتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

التصوير: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

هاتف:  024456456 - 024092336

عناوين املجلة

العدد محتويات 

ّ

تراث الشهر

أدب ونقد

دراسات

122

110

3232
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البرتاء.. منحوتة وردية يف قلب الصحراء 

المدينة  المذهلة،  المدينة الشرقية  بأنها  »البتراء«  وصف الشاعر اإلنجليزي بيرجن 

الوردية التي ال مثيل لها، وهي من أشهر المواقع األثرية في العالم، تزورها أفواج السياح 
من كل بقاع األرض، وتتميز بطبيعة معمارها المنحوت في الصخر الوردي الذي يحتوي 

كما تعتبر  على مزيج من الفنون المعمارية القديمة التي تنتمي إلى حضارات متنوعة. 

 ألعرق حضارة عربية »حضارة األنباط«، وهي شاهدة على أكثر الحضارات 
ً
 فريدا

ً
مثاال

 ... صالح أبو زيد
ً
العربية القديمة ثراًء وإبداعا

عشق الرتاث يف أدب األطفال

العالقة بين التراث واألدب الموجه لألطفال عالقة قوية وتاريخية، فهو مصدر ثر لألفكار 

والحكايات، عالوة على الضرورة التي تقت�ضي تعريف األطفال بتراثهم وببعض الجوانب 

المضيئة في تاريخهم، وذلك لتعميق االنتماء العربي واإلسالمي لدى األطفال عن طريق 

كما  الحكايات المستلهمة من التراث مما يدعم التمسك بالهوية الوطنية والقومية.  

إن تقديم البطوالت العربية يغرس قيم الشجاعة في نفوس األطفال ويسهم في تنمية 

خيالهم..... هيثم يحيى الخواجة

42 الباب حين يغلق  - عبد الفتاح صبري 
44 مدينة العلمين بين الما�ضي والحاضر  - ضياء الدين الحفناوي 

ــــــْه - نايلة األحبابي
َ
48 بْيُنون

56 زيارة الشيخ زايد إلى محطة الزهراء لتربية الخيول العربية في مصر عام 1971 -
 موزة عويص علي الدرعي

64 األرق والمعاناة اإلنسانية في قصص الكاتب اإلماراتي صالح كرامة -
 أحمد حسين حميدان

70 ذكريات زمن البدايات )6( - خليل عيلبوني
73 العْضبا - شيخه الجابري

80 حبيب الصايغ وذكاء المراوغة - عبدالمقصود محمد
82 سلطان العميمي في »غرفة واحدة ال تكفي«   يصطحب الواقع في رحلة نحو 

الجذور - نشوة أحمد
84 ديوان بن حديلة  للشاعر خلفان بن محمد بن حديلة المنصوري - 

موزة عويص علي الدرعي
88 الكناية في اللهجة اإلماراتية - عائشة علي الغيص

92 تاريخ الثقافة الفنية في الصين  - نورة صابر المزروعي 
 في العالم  - عبد العليم حريص

ً
 وتأثيرا

ً
94 إليزابيث الثانية.. الملكة األكثر حضورا

96 رثاء لندن في رائعة  إليوت:  )األرض الخراب( - صديق محمد جوهر
- 

ً
100 أسطورة تاجوج السودانية وتشابهها مع قصة من اليمن نموذجا

 عبد الحكيم الزبيدي
 -

ً
104 حرق المخطوطات للعالج: محمد بن إسماعيل األمير أنموذجا

عبد الله يحيى السريحي
107 الشعر بين الروايات والمخطوطات - قاسم بن خلف الرويس

108 »النبطي الفصيح«.. غوص في لغة الشعر النبطي اإلماراتي - علي تهامي
114 النغم والحياة - مصطفى سعيد

116 تحوالت العصر واإلبداع- 1  - وليد عالء الدين
سة على خليج البنغال - لولوة المنصوري  ُمقدَّ

ً
118 حين كنا أشباحا

126 الشاعر سعيد الحفيتي - مريم النقبي
128 موسم المربعانية )على حساب الدرور( - إبراهيم الجروان
130 صورة الذات في مرآة التكنولوجيا - فاطمة حمد المزروعي
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تراث الشهر

  قسم اإلعالم

 23 5 إلى  أطلق نادي تراث اإلمارات - مركز العين الشبابي، برنامج الشعر النبطي اإلماراتي لطالبه المنتسبين، خالل الفترة من 
سبتمبر في مجلس سالم بن غصنه العامري بمدينة العين. 

وقال خليفة بطي الشام�سي مدير مركز العين أن البرنامج يأتي في إطار جهود نادي تراث اإلمارات في الحفاظ على الموروث الشعري 
اإلماراتي ونقله إلى األجيال الجديدة، وتعميق قيم االنتماء للوطن وإحياء روح التراث. 

أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدروس يقدمها الشاعر عبدالله صالح القمده العامري ويتعرف الطالب خاللها   
ً
موضحا

على نماذج من الشعر النبطي وأغراضه مثل الوصف، والمدح، والغزل، والعتاب، وغيرها. وأضاف الشام�سي أن البرنامج يهدف 
إلى  الذين أبدعوا في هذا الفن الشعبي،  من تعريف الطالب بالشعر النبطي وأنواع القصائد وأغراض كتابتها وأبرز الشعراء 
صقل مواهب الطالب الشعرية، السيما أن هذا النوع من الشعر يعد جزًءا من طبيعة الشخصية اإلماراتية وهويتها الثقافية 
واالجتماعية، حيث يستخدم اللهجة العامية، واألسلوب البسيط في سرد القصص، ونشر الحكمة وتوثيق سيرة األحداث القديمة.

نادي تراث االمارات ينظم ندوة حول العالقات اإلماراتية الربيطانية
نظم نادي تراث االمارات - مركز زايد للدراسات والبحوث ندوة افتراضية بعنوان »البعد التاريخي والحضاري في العالقات اإلماراتية 
البريطانية«، استضاف فيها السيد ريتشارد ميكبيس السفير البريطاني السابق لدى دولة اإلمارات والمدير اإلداري بمركز أوكسفورد 
للدراسات اإلسالمية في المملكة المتحدة، والسيد نيك كوكران داييت رئيس الغرفة التجارية البريطانية في أبوظبي، والباحث والكاتب 

 

يطلق برنامج الشعر النبطي اإلمارايت

وأدار الندوة عبدالرحيم آيت  اإلماراتي محمد خلفان الصوافي، 
عال المترجم الرئيس في نادي تراث اإلمارات. حضر الندوة الشيخ 
الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني 
زايد  مركز  في  اإلداري  المدير  األميري  وبدر   ،

ً
سابقا االتحادي 

للدراسات والبحوث وعدد من الباحثين واألكاديميين والمهتمين.
وفي كلمتها االفتتاحية قالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد 
للدراسات والبحوث إن تنظيم الندوة يأتي ضمن برنامج »محطات 
فبراير  الذي أطلقه المركز منذ   تاريخية في حياة الشيخ زايد« 
على المقتنيات واألوسمة والدروع  لتسليط الضوء   2021 عام 
والشهادات التي حصل عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
الدولية واإلنسانية  المنظمات  من  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل 
مبادئ  إرساء  في  بجهوده   

ً
واعترافا له   

ً
تكريما الدول،  ورؤساء 

السالم والتسامح وخدمة اإلنسانية جمعاء، وهي المقتنيات التي 
يضمها معرض الشيخ زايد التابع للنادي. 

التاريخية  أرشيفاته  خالل  من  يوثق  المعرض  إن  واضافت 
المتحدة  المملكة  إلى  زايد  الشيخ  زيارات 
ويضم بين مقتنياته الثمينة »وسام آل نهيان 
الشيخ  لزيارة   

ً
صنع خصيصا الذي  األكبر« 

زايد التاريخية إلى المملكة المتحدة في عام 
 
ً
 مهما

ً
1969، هذه الزيارة التي شكلت مفصال

في تاريخ العالقات بين البلدين.
صاحب  كلمة  أن  إلى  المنصوري  وأشارت 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه الله التي نعي بها الملكة الراحلة 
التاريخية  العالقات  الثانية تجسد  اليزابيث 
والروابط الوثيقة بين دولة اإلمارات والمملكة 
كما تجسد الرؤى المشتركة التي  المتحدة، 

تجمع البلدين والتي تستند إلى مبدأ التعاون في كافة المجاالت. 
العميق  تقديره  السيد ميكبيس عن  أعرب  كلمته  وفي معرض 
وشكره لنادي تراث اإلمارات على تنظيمه لهذه الندوة التي تعكس 
مدى االحترام والتقدير الذي تكنه دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وتحدث عن عالقات  الثانية..  إليزابيث  الراحلة  الملكة  لجاللة 
اإلمارات  بدولة  المتحدة  المملكة  التي تجمع  القوية  الصداقة 
 إلى إنجازات الراحلة 

ً
العربية المتحدة على جميع الصعد، مشيرا

المملكة  عرش  على  الطويلة  مسيرتها  خالل  الثانية  إليزابيث 
المتحدة. وقال ميكبيس إن رحيل الملكة كان خسارة للبريطانيين 
بنفس القدر الذي مثل فيه رحيل المغفور له بإذن الله تعالى 
إننا نشعر بإحساس   

ً
اإلمارات. مضيفا الشيخ زايد خسارة ألبناء 

مماثل بالخسارة..لكن لحسن الحظ يوجد في كال البلدين خلفاء 
على  وسلط ميكبيس الضوء  المسؤولية.  لتولي  مؤهلون جيًدا 
بدولة  الراحلة  الملكة  جاللة  تجمع  التي  الشخصية  الروابط 
اإلمارات والزيارات المتبادلة والعالقات المتميزة المتواصلة بين 
واعتبر  البلدين.  كال  في  الحاكمتين  العائلين 
السيد ميكبيس أن متانة العالقات الثنائية 
البلدين  قادة  بين  والشخصية  البلدين  بين 
تبعث على االطمئنان لمستقبل مشرق بين 
من جانبه  الدولتين على جميع المستويات. 
ركز الكاتب محمد خلفان الصوافي  في حديثه 
على ثالث نقاط رئيسية أولها تاريخ العالقات 
بين دولة اإلمارات والمملكة المتحدة حيث 
قال إن المسار التاريخي للعالقات بين البلدين 
 لهذه العالقة طوال الوقت، ومهما 

ً
ظل حاكما

تعددت القراءات السياسية لطبيعة العالقة 
التي ربطت بريطانيا بمنطقتنا الخليجية التي 

أشارت املنصوري إىل أن كلمة 
صاحب السمو الشيخ دمحم بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه هللا اليت نعى بها امللكة 
الراحلة الزيابيث الثانية تجسد 
يخية والروابط  العالقات التار
الوثيقة بني دولة اإلمارات 

واململكة املتحدة، كما تجسد 
الرؤى املشرتكة اليت تجمع 

البلدين واليت تستند إىل مبدأ 
التعاون يف كافة املجاالت
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واستمتعت به. وانتقل للحديث عن الزيارة الثانية في عام 2010 
حيث زارت الملكة مسجد الشيخ زايد ما يعكس اهتمامها بقضايا 
التسامح والتعايش وهذه القضايا نفسها التي رسخها الشيخ زايد 

والقيادة الرشيدة في دولة اإلمارات. 
وتابع أن الملكة إليزابيث بالرغم من عمرها المتقدم كانت على 
اطالع بكل المستجدات التي تجري على الساحة الدولية بما في 

 .
ً
 و دوليا

ً
ذلك ما تحققه اإلمارات محليا

 أنها كانت تحظى باحترام شعبها بنفس القدر الذي حظي 
ً
مضيفا

به الشيخ زايد وقادة اإلمارات.
وخالل الندوة تم عرض فيديو مرئي عن معرض الشيخ زايد، قدم 

خالله خليفة المحيربي رئيس قسم المتحف والمقتنيات التراثية 
في نادي تراث اإلمارات نبذة عن المعرض وأجنحته ومحتوياته 

ومن بينها »وسام آل نهيان األكبر«.

محارضة يف مركز رشطة الروضة
في إطار التعاون المشترك بين نادي تراث اإلمارات والقيادة العامة 
األستاذة  قدمت  الجانبين،  بين  عليه  المتفق  أبوظبي  لشرطة 
فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع 
الروضة،  شرطة  بمركز  أغسطس   30 يوم  محاضرة  للنادي، 
 من القرن الثامن 

ً
تناولت فيها مالمح من تاريخ أبوظبي الحديث بدءا

اإلمارات جزء منها إال أن الجميع يؤكد أن التفاعل البريطاني مع 
الدول،  ويصب في مصلحة هذه   

ً
إيجابيا المنطقة كان  أحداث 

وما زاد من عملية التفاعل اإليجابي لبريطانيا في المنطقة هو 
حرص قيادة البلدين في اإلمارات وبريطانيا على استمرارية الزخم 

الدبلوما�ضي.
أما النقطة الثانية التي ركز عليها الصوافي فكانت عن طبيعية 
في  وقال إن بريطانيا واإلمارات تشتركان  البلدين..  بين  العالقة 
العالمية من حيث أن الحوار هو أساس لحل األزمات  رؤيتهما 
والخالفات السياسية، ومن حيث أن المداخل الثقافية وتقريب 
األفكار هو عامل مهم في مسألة خلق التعايش والسلم المجتمعي..
ودولة  لندن  البريطانية  العاصمة  تشترك  أن   

ً
غريبا ليس  لذا 

بمختلف  العالم  الشعوب  لمختلف  استضافتها  في  اإلمارات 
أفكارهم وجنسياتهم. 

قال  البلدين  بين  العالقات  مستقبل  وهي  الثالثة  النقطة  في 
الصوافي أعتقد أن االستمرارية والثابت في أهمية العالقة سيكون 
هو األساس خاصة وأن الملك تشارلز الثالث الذي استلم مقاليد 
الحكم منذ أيام لديه اهتمام مشترك مع قادة اإلمارات خاصة في 
مجاالت التسامح وتقارب األديان وهي من القضايا ذات االهتمام 
في دولة اإلمارات باإلضافة إلى ما هو مشترك في الجوانب األخرى 

من المجاالت االقتصادية والسياسية. 
وختم الصوافي كلمته بقوله  لوال وجود رؤية استراتيجية مشتركة 

بين قيادة البلدين تحدد األهداف العليا وتفرق بين ما هو مصيري 
للشعبين وبين ما يمكن أن تغ�ضي عنه لما وصلت هذه العالقة إلى 

الدرجة من الشراكة أو التكامل. 
أما السيد كوكرين فتناول في كلمته الزيارتين التاريخيتين اللتين 
أجرتهما الراحلة جاللة الملكة إليزابيث الثانية لدولة اإلمارات 
قائال إن جاللتها قِدمت إلى اإلمارات رفقة   1979 أولهما في عام 
فريق كبير من الصحفيين ما يعكس اهتمامها بهذه الزيارة. وأضاف 
أن الملكة والمغفور له الشيخ زايد كنا يتشاركان حبهما للخيول 
وأن الملكة زارت مدينة  العربية األصيلة وشغفهما بالفروسية، 
للهجن   

ً
العين حيث حضيت بترحاب شعبي حار وشهدت سباقا

اإلماراتي النبطي  الشعر  برنامج  اإلمارات يطلق  تراث  نادي 

تراث الشهر
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عشر، ثم الحقب والمراحل التاريخية التي مرت بها واألحداث التي 
أبوظبي الحديثة  إلى مرحلة التطور اإلداري وبناء   

ً
وصوال ميزتها، 

في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
ثراه«. وصاحب المحاضرة معرض لصور المغفور له الشيخ زايد 
مجموعة  النادي  أهدى  كما  مختلفة،  تاريخية  ألحداث  أرخت 
المحاضرة من  شهد  الروضة.  إلى مكتبة مركز  من اإلصدارات 
والمقدم  المركز،  مدير  الكعبي  طارش  العقيد  الروضة  مركز 
مبارك الخييلي نائب المدير، ومنسوبو المركز، ومن نادي تراث 
اإلمارات السيد بدر األميري المدير اإلداري في مركز زايد للدراسات 
والبحوث، والسيد جاسم الحمادي رئيس قسم العالقات العامة، 

وعدد من الموظفين.

نادي تراث اإلمارات ينظم برنامج الفروسية
نظم نادي تراث اإلمارات - مركز العين الشبابي برنامج الفروسية 
 23 إلى   1 من  الفترة  وذلك خالل  للمركز،  المنتسبين  للطالب 
بالخيل  )التعريف  أهمها  حلقات  عدة  البرنامج  وضم  سبمتبر. 

وكيفية العناية به، وتجهيز الخيل للسباق(.

مشاركة نادي تراث اإلمارات يف الحملة الرتويجية لمعرض 
أبوظيب الدويل للصيد والفروسية

واصل نادي تراث االمارات مشاركته في الحملة الترويجية لمعرض 
نادي صقاري  ينظمه  الذي  والفروسية  للصيد  الدولي  أبوظبي 
اإلمارات »26 سبتمبر - 2 أكتوبر 2022«، حيث شارك النادي في 

الفعاليات التي نظمها نادي صقاري اإلمارات في عدد من مراكز 
التسوق في إماراة أبوظبي )دلما مول، بوابة الشرق مول، غاليريا 

مول، الوحدة مول(.
 وشملت مشاركات النادي تنظيم عدد من الورش البحرية وورش 
الحرف اليدوية مثل صناعة السيوف والخناجر وصناعة الفخار، 
لمعرض  باإلضافة  والتلي،  الخوص  وسف  الدالل،  وصناعة 
إلصدارات النادي في التراث والتاريخ وأعداد مجلة »تراث«، كما 
التلوين  وأنشطة  الصقارة  عروض   

ً
أيضا المشاركات  تضمنت 

وألعاب األطفال.

احتفال مركز تريندز بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه
شارك نادي تراث االمارات في االحتفالية التي أقامها مركز تريندز 
»فيرمونت باب  سبتمبر في فندق   11 للبحوث واالستشارات يوم 

البحر« في أبوظبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه. 
حضر االحتفالية سعادة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي 
عبدالله  وسعادة  اإلمارات،  تراث  نادي  في  واإلعالم  للدراسات 
محمد جابر المحيربي مستشار مكتب سعادة المدير العام للنادي، 
وفاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وعدد 

من موظفي النادي.
 وفي ختام االحتفالية قام الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس 

التنفيذي لمركز تريندز بتقديم درع المركز لنادي تراث االمارات.

جولة يف القرية الرتاثية 
بهدف دعم أصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع وتعريفهم بالتراث 
الهمم  أصحاب  من   

ً
عددا التراثية  القرية  استقبلت  اإلماراتي، 

القرية  في  بجولة  قاموا  حيث  للتوحد،  أبوظبي  لمركز  التابعين 
تعرفوا فيها على هذا الصرح التراثي المميز، وتعرفوا على المدربين 
التراثيين الذين يقدمون العديد من الحرف التراثية داخل القرية، 
وشاهدوا كيفية صناعة الفخار بكل تفاصيلها، حيث تعتبر هذه 
الحرفة من الصناعات القديمة التي يمارسها أهل اإلمارات حتى 

يومنا هذا 

اإلماراتي النبطي  الشعر  برنامج  اإلمارات يطلق  تراث  نادي 

تراث الشهر
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قصيدقصيد

1941، دخل المجال  الذي ولد في مدينة العين من إمارة أبوظبي عام   القصيدة للشاعر مبارك بن ناصر بن حمدان آل سالمين المنصوري، 

اإلبل  يحب القنص والصيد بالصقور واقتناء  العسكري وأخذ يتدرج في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة مقدم بالقوات المسلحة، 

والمشاركة بها في السباقات التي تقام داخل وخارج الدولة مما جعله ينظم الشعر السريع االرتجالي الذي ال تزيد أبياته في معظمه على الخمسة 

األبيات والستة، وهو يمتاز بالسرعة البديهية وحضور المعلومة الشعرية بسبب تجاربه في الحياة والخبرة الطويلة التي جعلته يقول األبيات في كل 

حدث عارض، والشاعر ينظم األبيات الشعرية ويلقيها على الحاضرين، وحضوره في غالب المهرجانات في الدولة من سباق الخيل والهجن ومزاينة 

اإلبل.  وقد قال هذه القصيدة شكر وتقدير ومدح لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، بمناسبة 

دعمه للجيش واهتمامه بالقوات المسلحة الدرع الحصين للوطن وهي على وزن الونه القصيرة.

ملف

يخية الزي العسكري.. أصالة عربية وجذور تار

يخ واهلوية - فاطمة المزرويع 16  الزي العسكري يف االمارات، التار

يخية من 1957 - 2017  - فاطمة المنصوري 20  تطور مالبس رشطة إمارة أبوظيب يف الفرتة التار

24  اللباس الموحد.. هيبة وهوية وانتماء - جمال مشاعل

26  الزي العسكري االمارايت.. ذاكرة من أفواه الرواة - مريم سلطان المزرويع

28  الزي العسكري لقوة ساحل عمان )1950 - 1960( - شمسة حمد الظاهري

يخ الزي العسكري الموحد يف دول الخليج العريب.. سوسن محمد كامل 32  إطاللة عىل تار

36  كتاب: األوسمة والميداليات  للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة - شمسة حمد الظاهري

يخية - صديق محمد جوهر ية إبان العهد المملويك رؤية تار 38  مالبس اهليئات العسكر

مشكور يا بوخالد: بدعمك للدفاع
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نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الزعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

بدعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك للدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

دفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أو قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

لمكافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

زايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد طويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
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الزي العسكري.. أصالة عربية وجذور تاريخية

التاريخ والهوية  االمارات،  العسكري في  الزي 

 فاطمة المزرويع 

مرت األزياء والمالبس العسكرية على مر القرون بتغييرات كبيرة، واختلفت أشكالها على حسب وحداتها العسكرية، ويمكن التعرف 
على أفراد الجيش في كل دولة من خالل الزي العسكري وشعار الرتبة وغيرها، كما أن الزي العسكري في كل كتيبة دليل على قوة 
الجيش وانضباطه وفاعليته وترابط أفراده وشعورهم بالقوة والتضامن والفخر والتميز مع باقي أقرانهم وتاريخ الزي العسكري 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة يعود إلى عام 1951 عندما تأسست قوة ساحل اإلمارات المتصالحة رسميا بموجب المرسوم 
82 من قانون اإلمارات المتصالحة، وقد نص  على الحفاظ السالم والنظام في اإلمارات المتصالحة  الملكي)1( طبقا للمادة 
لزي   

ً
وكان زي الجنود مشابها )قوة ساحل عمان(  وقد أطلق عليها اإلنجليز  وتوفير الحماية للممثلين البريطانيين السياسيين، 

شرطة البادية األردنية ،بدلة  كاكي )سترة وبنطال أبيض(، وقميص وبنطال عسكري من قماش قطني سميك »الدينم« باللون 
الزيتوني، ومالبس داخلية قطنية بيضاء )قميص قطني وسروال( وشماغ أحمر وعقال أسود بشارة خنجر واحدة وصندل جلدي 
بني وسروال قصير )شورت( كحلي لتدريبات اللياقة البدنية، وأحذية سوداء من قماش القنب، وقميص برد صوفي »جرزاية« 
1938 وعهدة من معدات لألكل  باللون الكاكي، ومعطف شتوي ثقيل يستعمله الجيش البريطاني، وحزام مقوى مصنوع عام 
 
ً
 وشوكة وملعقة، تم تصميم شارة الخنجر الف�سي الواحد في ذلك الوقت تقريبا

ً
تشمل إناء طعام من الصفيح وكوب شرب وسكينا

 ترتدي هذه الشارة ، بينما كان أفراد الجيش 
ً
وقام بصنعها أحد صاغة الفضة في سوق الشارقة، وكانت القوات المجندة محليا

العربي يضعون الشارة الخاصة بهم على األغلب خالل إلحاقهم على مرتب قوة ساحل عمان.

تسبب الكثير من المشكالت   
ً
كانت هذه العهدة واأللبسة أحيانا

 المالبس الداخلية، ولهذا 
ً
لمعظم المجندين المحليين وخصوصا

خدمتهم  السبب كانوا يخلعوا البنطال والسروال بمجرد انتهاء 
للحصول على أكبر  )الوزار(  ويستبدلونها بأسرع ما يمكن باإلزار 
قدر من البرودة والراحة، وفي الغالب، كان االفراد يرتدون البنطال 
مرة أخرى، كانوا يلبسونه فوق اإلزار، ولم يكن اإلزار المكون من 
ياردتين من القماش القطني يستقر بشكل طبيعي داخل البنطال، 
 إذا كان من يرتديه يؤدي المسير العسكري أو األنشطة 

ً
وخصوصا

 
ً
حيث كان قماش اإلزار إما أنه يبرز متكورا العسكرية األخرى، 
 بأرداف أكبر أو كرش 

ً
 عجيبا

ً
من تحت الحزام ويعطي الفرد منظرا

أو يتدلى القماش من تحت فتحة إحدى ساقي البنطال  منتفخ، 
ليبرز عند الكاحل وكأنه علم زاهي األلوان وحتى بعد مرور شهور 
عديدة كانت تحدث مواقف يرتبك فيها مسير الطابور العسكري 
بسبب مشكالت يثيرها اإلزار في الصفوف وقيل إن أحد المجندين 
البدو قد ظهر في طابور العرض العسكري وهو يرتدي البنطال 
الخلفي إلى األمام أم الصندل  أي إنه قد جعل الجزء   ،

ً
معكوسا

 ومزود 
ً
المشابه للنوع الذي تستخدمه قوة مسقط فهو ثقيل جدا

بحزام ربط »أبزيم« لتثبيته على القدم ويرجع أصل هذا التصميم 
إلى أيام قوة مسقط التي تشكيلها أثناء الحرب العالمية الثانية، 

غير أن مواصفات وزارة الحربية البريطانية المؤقتة لهذا الحذاء 
وكان لهذا الصندل قاعدة   ،1960 أغسطس   18 لم تنشر حنى 
نعل سميكة وصلبة من الجلد مع قطعة واقية كاملة للكعب 
مدعمة بحديد عند منطقة كعب القدم وتجويف صلب عند 
العقب عليه حزام الربط المزود بإبزيم نحا�ضي إلحكام إغالق 
أما الشريط الموجود في مقدمة الصندل فكان  النعل وتثبيته، 
ينثني إلى أعلى وإلى الخلف ليدخل في الشريط العر�ضي وينتهي في 
 
ً
جدا  

ً
عقدة يمر خاللها حزام الرابط يعتبر هذا الصندل مناسبا

كحذاء إذ ربط بإحكام، فهذا الصندل كان يسمح بدخول وخروج 
الرمل بسهولة، ويحمي القدم على األرض الحجرية، غير أنه كان 
مجندون  ينتعله  وعندما   ،

ً
جديدا يكون  عندما  مشكلة  يسبب 

يجهلون ضرورة ربطه بإحكام، كان ضرب القدم في األرض بقوة 
بتطاير عدد من الصنادل   

ً
الطوابير التدريبية ينتهي أحيانا أثناء 

 مع ايعاز نداء الدوران 
ً
في الهواء وسقوطها على األرض وخصوصا

للخلف اثناء المسير، وحيث إن معظم المجندين المحليين قد 
اعتادوا الم�ضي حفاة معظم حياتهم عندما ال يكونون ينتعلون 
فربما كانت هذه الصنادل  الصنادل الخفيفة العديمة الكعب، 
هي أثقل أحذية يجربونها. ونظرة تحليليه إلى الزي العسكري نجد 
 بينها وبين الهوية، فهناك قطع عديدة منها 

ً
 كبيرا

ً
أن هناك ارتباطا

 
ً
مرتبطة باللبس الوطني التي يرتديه الرجال في دولة االمارات مثال
الشماغ نوع من أنواع الغتر، مصنوع من القطن أوالكتان ويكون 
وقد يأتي بألوان مختلف منها األحمر واألبيض ودرجات   

ً
سميكا

وألوان مختلفة على حسب برودة الجو وبدرجات مختلفة من 
حيث الجودة وتميز بعض الغتر بالزخرفة وقد كانت ترتديها أفراد 
 وأعتقد ان إدخاله في الجيش 

ً
قوة ساحل عمان كما ذكرت سابقا

يخ والهوية  الزي العسكري يف اإلمارات، التار
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كانت كنتيجة تأثير األردنيين ومن قبلهم العراقيون، عندما وصلوا 
وما زالت  بالشارقة كجنود ثم مدربين،  البريطانية  إلى القاعدة 
جيوش دول الخليج ترتدي الشماغ فوق الزي العسكري الرسمي، 
بين سكان  العقال األسود وهو شائع  كذلك ارتدى اإلماراتيون 
درجة  وتختلف  باألسود  ويصبغ  عمان  عدا  والخليج  اإلمارات 
أنواعه من حيث السماكة والزوائد والليونة والصالبة باختالف 
السعر، اذا الزي العسكري اإلماراتي تميز بمناسبة اللون والقماش 
وصالبته  قوته  وأثبت  والتقاليد  والعادات  الوطنية  الهوية  مع 
وحسن مظهر ملبوسه في الحرب والسلم فال يعيق ذلك اللبس 
الحرب والنجدة والسرعة والعمل. وكانت شارة الوحدة مميزة وهي 
عبارة عن خنجر واحد مع غمده ويميل مقبضه نحو اليد اليمنى، 
العارية من مختلف  النصال  العادة على استخدام  وقد جرت 
اشكال الخناجر والسيوف والرماح في شعارات الكتائب والقوات 
 1956 1 مارس عام  . وفي  العالم  المسلحة االخرة في كافة أنحاء 
نصت الئحة الخدمة )المعدلة( لقوة ساحل عمان بشكل رسمي 
إلى   »Trucial Oman Levies »قوة ساحل عمان  على تغيير اسم 
كشافة ساحل عمان Trucial Oman Scouts  وكانت تتكون من 
عناصر وطنية وضباط صف بريطانيين وحددت الالئحة الملكية 
من منطقة  واجبات هذه القوة لتشمل استخدامها في أي جزء 

قبل  من  بذلك  تكليفها  تم  إذا  وخارجها،  المتصالحة  اإلمارات 
العسكرية  الواجبات  تلك  البريطاني وشملت  السيا�ضي  المقيم 
بالقيام بحفظ األمن في المنطقة، والقيام بدور قوة الساحل من 
خالل دوريات ساحلية والقيام بدور الشرطة ، وفض المنازعات 
القبلية تلك المهام جعلت من ساحل عمان نواة في طور التوسع 
الوحدة  شارة  تصميم  تغيير  تم  الجيوش،  ومهام  بعمل  لتقوم 
بإضافة سبطانتي مدفع تحت الخنجرين المتقاطعين ووضعهما 
على قاعدة نقش عليها اسم »قوة ساحل عمان« باللغة العربية، 
الرأس،  كان الضباط يرتدون هذه الشارة الجديدة على غطاء 
بينما ظل الجنود يرتدون الشارة ذات الخنجر الواحد، كما ظلت 
الشارة ذات الخنجر الواحد مطبوعة على علم الوحدة وشارة 
 
ً
خنجرا يضعون  الضباط  كان  ذلك  إلى  وباإلضافة  المركبات 
/فبراير  شباط   8 وفي  القميص.  ياقة  على طرفي   

ً
صغيرا  

ً
واحدا

في مسألة  النظر  إرجاء  البريطانية  الحربية  أعلنت وزارة   1957
اعتماد ألوان المالبس والشارات العسكرية المخصصة لتمييز 
الشرق األوسط  في  البرية  للقوات  العام  القائد  وقام  الكتائب، 
بزيارة إلى الشارقة وكشافة ساحل عمان، وقام العميد بيرد، كبير 
ضابط الجيش )القوات البرية( في الخليج بمرافقة القائد العام، 
 في ظالل لون الكاكي لغطاء الرأس لدى 

ً
 كبيرا

ً
والحظ أن هناك توعا

وتحول إلى لون كريمي غني أجمل من اللون الطيني   ، الضباط 
ولم  على اغطية الرأس عند صرفها،   

ً
األصلي الذي كان موجودا

وإنما  يكن هذا الجانب في حد ذاته موضع اهتمام العميد بيرد، 
 بالجهود غير الناجحة التي بذلها بعض الذين انضموا 

ً
كان مهتما

من   
ً
الرأس فبدال إلى القوة للتعجيل بعملية تخفيف لون غطاء 

الضباط  أحد  ظهر  المرغوب،  الغني  الكريمي  اللون  أثر  ظهور 
فيه مسحة من  بينما ظهر آخر بغطاء  رأس وردي اللون،  بغطاء 
اللون األخضر، وأدى ذلك بطبيعة إلى ظهور الحاجة إلى تحديد 

وفي عام  وزواياه بشكل رسمي.   »الغترة«  »الشماغ  طول جوانب 
قرر حاكم أبوظبي الشيخ شخبوط في ذلك الحين إنشاء   1965
قوة عسكرية خاصة هدفها بحماية الممتلكات المحلية إال أن 
السلطات البريطانية قامت بتحجيمها بحيث ال تزيد عن عددها 
وفي يناير من العام نفسه تم تأسيس  فرد لكل إمارة.   300 على 
قوة دفاع ابوظبي وتلتها القوة المتحركة في رأس الخيمة ثم قوة 
 ،

ً
دفاع دبي في 21 ديسمبر 1971 تمَّ حل قوة ساحل عمان رسميا

بالمرسوم  العمل  بدأ  التالي،  اليوم  وفي  أفرادها.  كافة  وتسريح 
ل قوة دفاع االتحاد، ونصَّ على أن يتولى 

ّ
اإلماراتي الذي أعلن تشك

سمو الشيخ محمد بن راشد آل  إدارتها وزير الدفاع االتحادي، 
مكتوم  في  6مايو 1976، بدأت عملية توحيد القوات المسلحة في 
 تحت مسمى القوات المسلحة اإلماراتية، 

ً
اإلمارات ودمجها جميعا

بموجب المرسوم الذي أصدره المجلس األعلى التحاد اإلمارات، 
ل الذكرى السنوية لالحتفال بيوم القوات المسلحة  ِ

ّ
والذي يمث

أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن   1978 اإلماراتية وفي يناير 
زايد آل نهيان مجموعة من المراسيم والقرارات التي تنصُّ على 
إعادة تشكيل القوات المسلحة اإلماراتية وتطوير نظامها وهيكلها 
لتشمل عملية موسعة لتحديث المنظومة القتالية والعسكرية 
عد، حيث شملت  للقوات المسلحة اإلماراتية على مختلف الصُّ
 للقوات البرية والجوية والبحرية وتعزيزها بأحدث 

ً
عا  موسَّ

ً
تطويرا

األسلحة والمعدات المتطورة  أما الزي العسكري اليوم  للقوات 
الجوية والدفاع الجوي يطغى عليه اللون األزرق للضباط وضباط 
صف وأفراد، كما يرتدي أفراد هذا السالح غطاء للرأس يميزهم 
القوات  أفراد  يرتدي  فيما  اإلماراتية.  القوات  أفراد  سائر  عن 
أما القوات البرية فيرتدي أفرادها  ذا لون أبيض.   

ً
البحرية لباسا
اللون األخضر 

 * كاتبة من اإلمارات

التاريخ والهوية  االمارات،  العسكري في  الزي 
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 فاطمة المنصوري 

الثامن  في  افتتاحه  تم  الذي  المربعة  متحف شرطة  يعرض 
في مركز شرطة المربعة   ،2018 والعشرين من ديسمبر لعام 
المراسم  إلدارة  التابع  العين  مدينة  وسط  في  يقع  الذي 
والعالقات العامة، قسم الموروث الشرطي، أربع حقب رئيسة 
الشيخ  آنذاك،  أبوظبي  إمارة  حاكم  يد  على  تأسيسها  منذ 
شخبوط بن سلطان آل نهيان »رحمه الله« وحتى عام 2017، 
حيث تمثل الحقبة األولى الفترة من )1957 - 1966(، والحقبة 
الثانية في الفترة من )1966 - 1971(، والحقبة الثالثة في الفترة 
 -  1986( والحقبة الرابعة في الفترة من   ،)1986  -  1971( من 
2017(، وتشمل كل حقبة معروضة في المتحف على المعدات 
هذا  من أسلحة ومركبات وزي شرطي التي ميزت كل مرحلة. 
المتحف الذي أمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
- طيب الله ثراه - بإنشائه في عام 1964 في قلعة المربعة، وجراء 
عدم إمكانية تحويل القلعة إلى متحف، تحول المبنى المجاور 

 عنها.
ً
 بدال

ً
لها وهو مركز الشرطة ليكون متحفا

منذ خمسينيات القرن المنصرم أدركت القيادة السياسية في 
وقتها  فالمستجدات  قوة شرطية،  إنشاء  أبوظبي ضرورة  إمارة 
حتمت وجود تلك القوة، فتأسست شرطة أبوظبي في أبريل عام 
 
ً
1957 بمسمى »دائرة الشرطة«، وتم تجنيد ما يقارب 30 شخصا
 
ً
عصريا  

ً
وسرعان ما تقدمت وأصبحت جهازا لاللتحاق بالقوة، 

يحفظ األمن ويصون النهضة ويدعمها. وقد ترأس حاكم أبوظبي 
في تلك الفترة الشيخ شخبوط بن سلطان )1928 - 1966(، أول 
دائرة لشرطة أبوظبي، وقد اختار رحمه الله مقر المبنى أمام قصر 
الحصن، واقتصرت مهام دائرة الشرطة  في تلك الفترة على حراسة 
قصر الحاكم ودار الحكومة والسوق والبنوك، وقد أكد المغفور 
له الشيخ شخبوط بن سلطان للمعتمد السيا�ضي بأن الشرطة 
وأبدى رغبته في  ستكون قوة داعمة لقوة الساحل المتصالح، 
ترشيح أحد الضباط البريطانيين من ذوي الخبرة للعمل في دائرة 
الشرطة بأبوظبي. وفي عام 1958 تولى زمام رئاسة الشرطة سمو 
الشيخ سلطان بن شخبوط رحمه الله، وفي عام 1959 وصل عدد 
وكان األفراد ينقسمون   ،

ً
منتسبا  250 أفراد الشرطة ما يقارب 

إلى نوعين شرطي مهمته حراسة القصر ودار الحكومة واألسواق 

)مهمته حماية الحاكم في كل  والمطارزي  والبنوك والدوريات، 
تحركاته(، وفي نهاية الخميسينيات كانت تتبع دائرة الشرطة عدة 
مراكز مثل مركز طريف في المنطقة الغربية ومركز المقطع ضمن 

جزيرة أبوظبي، ومركز المربعة في مدينة العين. 
وفي عام 1964 تم تغيير مسمى )دائرة الشرطة( إلى )دائرة الشرطة 
 
ً
تطورا كذلك  الشرطية  المالبس  شهدت  وقد  العام(.  واألمن 
على  مرت  التي  التاريخية  والمراحل  التطورات  واكبت   

ً
تاريخيا

المربعة،  شرطة  متحف  في  اليوم  ويعرض  الشرطة،  تأسيس 

نماذج لتطور المالبس الشرطية وفق الفترات الزمنية المختلفة 
التي مرت على تأسيس أول قوة نظامية للشرطة في إمارة أبوظبي، 

وذلك وفق اآلتي: 

المالبس الرشطية يف الفرتة التاريخية )1957 - 1966( 
 وبنطلون رملي اللون، وغترة 

ً
ارتدت القوة في فترة التأسيس قميصا

بت بأعاله قطعة معدنية دائرية الشكل 
ُ
 أسود ث

ً
برتقالية، وعقاال

وقد ظهرفي هذه  باإلضافة للمحزم.  )شرطة أبوظبي(  كتب عليها 
الفترة التاريخية كذلك الزي الشرطي الموسيقي، حيث تأسست 
بتأسيسها  وقام  أبوظبي،  موسيقى شرطة  فرقة   1963 عام  في 
العميد إسحاق سليمان محمد الذي التحق بدائرة الشرطة في 
وقامت  وكان برتبة مالزم أول آنذاك،  1963-6-3ـ  أبوظبي بتاريخ 
الفرقة بأول عزف لها بعد حوالي ستة أشهر أمام قصر الحصن. 

الشرطية  وقد اهتم قسم الموروث الشرطي بتوثيق هذه األزياء 
وعرضها في متحف شرطة المربعة وهي كاآلتي: 

يخية )1966 - 1971(.  المالبس الرشطية يف الفرتة التار
بدأت مرحلة جديدة مع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان مقاليد الحكم إمارة أبوظبي في عام 1966، إذ عمل رحمه 
الله على دعم قوة الشرطة بما يتناسب مع االحتياجات المطلوبة 
للنهوض بمستوى كفاءة رجل الشرطة وإعداده للقيام بدوره في 
خدمة المواطنين وحماية األمن والحفاظ على مكتسبات الدولة 
الشرطة  جهاز  على  طرأت  التي  التغيرات  أهم  ومن  ومنجزاتها، 
»دائرة الشرطة واألمن  إنه تم تغير المسمى من  الفترة  في تلك 

العام«إلى »قيادة الشرطة واألمن العام«.
 وفي عام 1967 تم إنشاء دائرة المرور في شرطة أبوظبي، وارتدى 

يخية من 1957 - 2017  تطور مالبس رشطة إمارة أبوظيب يف الفرتة التار

يعرض متحف رشطة المربعة الذي تم افتتاحه يف 
الثامن والعرشين من ديسمرب لعام 2018، يف مركز 

رشطة المربعة الذي يقع يف وسط مدينة العني 
التابع إلدارة المراسم والعالقات العامة، قسم 

الموروث الرشطي، أربع حقب رئيسية منذ تأسيسها 
عىل يد حاكم إمارة أبوظيب آنذاك، الشيخ شخبوط 
بن سلطان آل نهيان »رحمه هللا« وحىت عام 2017
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في هذه  تم  كما  البرتقالية.  من   
ً
بدال البيضاء  الغترة  منتسبوها 

الفترة تخريج فوج زايد األول من رجال الشرطة من 22 - 2 - 1969 
6 أشهر.  كما قام المغفور له الشيخ   لمدة 

ً
بعد أن تلقوا تدريبا

تنظيمها  وأعيد  الشرطة،  بافتتاح مدرسة   ،1967 في عام  زايد 
ليتخرج منها ضباط وأفراد الشرطة وتم تعيين   ،1-7-1968 في 
وتقع  لمدرسة الشرطة،   

ً
سامي الساكت آمرا المغفور له اللواء 

الزعفرانة  منطقة  في   
ً
حاليا الشرطة«  »كلية  الشرطة  مدرسة 

بإمارة أبوظبي وتعتبر أول مدرسة للشرطة في دولة اإلمارات. وقد 
تم تجهيز شرطة أبوظبي في وقتها بأحدث أنواع األسلحة واألجهزة 
والمركبات. وقد تغيرت األزياء الشرطية في هذه الفترة وأصبحت 
األسود  باللون  وبعدها  للضباط  ورصاصية  لألفراد  برتقالية 

واألبيض للضباط ولألفراد.

المالبس يف الفرتة التاريخية من 1971 - 1986 
منذ عام 1973 وبالتحديد في 26 - 5 تقرر إرتداء البدلة ذات اللون 
الجنزاري لألفراد من رتبة رقيب أول فما دون، وهو الزي الجديد 
ومن التطورات كذلك إنه تم تعيين عنصر نسائي بإدارة  للقوة. 
شرطة العين في بداية عام 1975، واقتصر عمل العنصر النسائي 
على   

ً
وكان عمل السيدات مقتصرا كسجانة في مباني المربعة، 

الفترة الصباحية، وعند حصول أي طارئ يتم استدعاؤهن من 
منازلهن بإرسال مركبة عسكرية إلى مقرن السكن، وبعد افتتاح 
مبنى السجن القديم أصبحت السجانات يعملن بنظام الثالث 
مقسمة على  والليلية«،  »الفترة الصباحية والمسائية،  مناوبات 
عن  عبارة  السجانة  زي  وكان  الفترة،  تلك  في  السجانات  عدد 
كندورة رملية اللون وشيله سوداء وبرقع. وفي 7 - فبراير- 1978، 

 -  22 في  تدريباتها  وبدأت  النسائية  الشرطة  وحدة  استحدثت 
ابريل - 1978، وقد حضر المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل 
نهيان حفل تخريج أول دفعة من الشرطة النسائية في 31 - يوليو 
1977 تم إنشاء مدرسة شرطة الفوعة  - 1978، كما تم في عام 
بالعين وفي عام 1979 التحقت بمدرسة شرطة الفوعة أول دورة 

 .
ً
مكونة من 180 فردا

ياء رشطة أبوظيب يف الفرتة من 1986 - 2017  أز
التي  التغيرات  الفترة جملة من  في هذه  أبوظبي  شهدت شرطة 
تطبيق   1996 حيث تم في عام  ساهمت في تطوير هذا القطاع، 
 من القيادة العليا على تعزيز 

ً
نظام الدورية الشاملة وذلك حرصا

إطالق   2003 وتم في عام  األمن وتقديم خدمات أمنية أشمل، 

بالدور  للتعريف  »اإلنترنت«،  شبكة  على  أبوظبي  شرطة  موقع 
الحيوي الذي تقوم به اإلدارة العامة لشرطة أبوظبي في خدمة 
أصبح الفريق سمو الشيخ   ،1995 وفي عام  المجتمع وأفراده، 
 لإلدارة العامة لشرطة أبوظبي، وقد 

ً
سيف بن زايد آل نهيان مديرا

كان وقتها برتبة عقيد،و 2004 تم تعيين اللواء سمو الشيخ سيف 
 للداخلية، ورقي من رتبة لواء إلى رتبة فريق 

ً
بن زايد آل نهيان وزيرا

 من 2004-12-12.  كما طرأ على المالبس الشرطية سواء 
ً
اعتبارا

زي الضباط أو زي المرور، أو الشرطة النسائية تغيرات شاملة، 
كما استحدثت مالبس جديدة للحراسات.  

التغري يف المالبس الرشطية منذ تاريخ 8-11-2017
في تاريخ 2017-11-8 كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن 
 ،21-11-2017 في   

ً
ارتداؤه رسميا وبدأ  لمنتسبيها  الجديد  الزي 

 على تأسيس شرطة 
ً
 مع احتفالية مرور 60 عاما

ً
وكان ذلك تزامنا

 لهويتها الجديدة التي تجسد 
ً
أبوظبي، ويعد الزي الجديد استكماال

مرحلة تالية من التطور والتميز في العمل الشرطي.  الزي الذي تم 
 بالزي اإلداري الذي 

ً
اعتماده كزي رسمي في عام 2017، جاء شبيها

كان يرتديه ضباط المرحلة األولى في عام 1957 فهو مستوحى منه، 
ومواصفاته الفنية تكاد تكون متقاربة، حتى اللون المستخدم اآلن 
 من اللون الرملي المستخدم في المرحلة 

ً
وهو الحليبي يعد قريبا

وكذلك الحزام الجلدي وباقي التجهيزات ويعد هذا دليل  األولى، 
على العودة إلى األصالة واالعتزاز بالما�ضي العريق   

المرجع: زيارة ميدانية إلى متحف شرطة المربعة بتاريخ 7 سبتمبر .2022
* مركز زايد للدراسات والبحوث  أول شعار لشرطة أبوظبي ) شعار الحلقة(

 2017  -  1957 التاريخية من  تطور مالبس شرطة إمارة أبوظبي في الفترة 
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 جمال مشاعل

يشيع انتشار الزي الموحد بين شرائح كثيرة من أبناء المجتمع، 
الحافالت،  وسائقي  الكشافة،  وفرق  المدارس  بطلبة   

ً
بدءا

والرياضيين والممرضين... وغيرهم، ولعل أكثر المهتمين بالزي 
الزي  حتى صار  والمعاصرة،  القديمة  الجيوش  هم  الموحد 
العسكري الموحد أكثر العالمات المميزة لهم، وصار هو اللباس 
ذا الداللة الخاصة والذي يميز أفراد القوات المسلحة عن 

غيرهم.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن األزياء العسكرية استخدمت منذ 
يعنى في الحضارات التي سادت  ما يربو على خمسة آالف عام، 
وعرفت بطابعها العسكري، ثم غربت شمسها وبادت، وقد تجلى 

ذلك بالجنود الذين يرتدون الخوذات واألقنعة العسكرية.
ويميز الزي العسكري الموحد المقاتلين عن السكان المدنيين، 
الوطنية  الجيوش  ظهور  مع  عام  بشكل  استخدامه  بدأ  وقد 
يمثل  وللزي العسكري الموحد وظائف كثيرة أهمها:  الضخمة، 
هوية الجيش، ويعزز االلتزام والطاعة وروح الزمالة واستعراض 
ويعزز شعور المودة  ويؤدي إلى شعور عميق بالترابط،  القوة، 
والتضامن بين األفراد الذين يرتدونه، ويبعث في النفس الشعور 
وهو يساعد على خلق هوية قائمة على تماثل المظهر  بالفخر، 

وتعزيز روح االنتماء إلى المجموعة.
المعدات  على  طرأت  التي  التطورات  أدت  وقد 
العسكرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
والخوذ  والحديدية  الجلدية  الدروع  اختفاء  إلى 
 
ً
 رئيسا

ً
الثقيلة، وصار الزي العسكري الموحد عنصرا

 لدى الجيوش األوروبية، ولم 
ً
للتمييز، وقد القى قبوال

يتوقف الزي العسكري بشكل عام عن التطور، فقد 
العسكري  اللباس  إلى  )البنطلون(  السروال  دخل 
القطاع  في  سلبية  نظرة  إليه  ينظر  كان  أن  بعد 
العسكري. وكانت السراويل الضيقة تغطي الساقين 
الفضفاضة،  السراويل  جاءت  ثم  الركبتين،  إلى 
السترة  فإن  وبالمقابل  السراويل،  ألوان  وتعددت 
العسكرية قد مرت بمراحل من التطور، من حيث 
المادة التي تصنع منها بناء على متطلبات الطقس، 

وطولها، والرتب التي تزين صدرها أو األكتاف، وذلك كله بناء على 
األعراف والقوانين العسكرية...وغيرها.

بعالماته   
ً
جليا التشابه  يجد  العسكري  الزي  تاريخ  يتأمل  ومن 

وقد ظهرت في وقتنا الحاضر لوائح خاصة في معظم  وشاراته، 
تركت  وقد  الموحد،  الزي  استخدام  بسياسة  تتعلق  الجيوش 
تنبهت  حيث  العسكري،  الزي  في  الحديثة بصمتها  التكنولوجيا 
الجيوش إلى ضرورة اختيار ألبسة جديدة تتناسب مع متطلبات 
المعارك،  في  العسكرية  القطع  تخصصات  من  تخصص  كل 
من قذائف حرارية وإشعاعات  وفي متطلبات القتال الحديثة؛ 
الطقس  عوامل  مراعاة  وتمت  وكيماوية،  بيولوجية  وأسلحة 
 في اختيار الزي العسكري، وينقسم الزي العسكري للجيش 

ً
أيضا

احتفالية، ويكون  النظامي في معظم البلدان إلى زي قتالي وأزياء 
، ويضاف إليه 

ً
، ولونه كاكي أو زيتوني داكن غالبا

ً
الزي القتالي عمليا

ما يساعد على التمويه وفق البيئة والطبيعة، وفي معظم األحيان 
يكون هناك زي موحد ومالبس احتفالية.

نموذج من اللباس العسكري.. تاريخيًا
ورد في كتاب »ذكريات اإلمارات« الصادر عن األرشيف والمكتبة 
ما قاله الدكتور سيف البدواوي عن الزي العسكري  الوطنية، 
الذي كانت تعتمده قوة الساحل وهو السروال القصير والقميص، 

الزي والشماغ وعليه العقال، مع شعار من خنجر صغير. إن  الدرمكي:  بن سلطان  يقول هزاع  نفسه،  الكتاب  وفي 
المعتمد لجميع أفراد قوة الساحل هو الزي الرسمي المعروف 
 من القطن، ويعد األصلح لبيئة اإلمارات، 

ً
بالخاكي، وكان مصنوعا

 لألفراد وخنجرين للضباط. 
ً
أما شعار القوة فكان خنجرا

وتجدر اإلشارة إلى أن قوة الساحل هي أول قوة نظامية أنشئت 
وقد   ،1971 قبل تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 

قامت بريطانيا بإنشائها عام 1951م.

الزي العسكري يف دولة اإلمارات
 
ً
أولت دولة اإلمارات العربية المتحدة قواتها المسلحة اهتماما
 من حيث تجهيزها بالعدة والعتاد المتطورين، وفي إطار هذا 

ً
كبيرا

وهذا ما  االهتمام يأتي الزي العسكري ألفراد جيشها وضباطه، 
أسفر عن اختيار اللباس المتنوع ذي الهيبة، والذي يبعث في نفس 

مرتديه القوة، وفي نفس من يراه االحترام.

لكل تخصص،   
ً
وفقا ويختلف  اإلماراتي  العسكري  الزي  ويتنوع 

حيث يراعي طبيعة المهام المسندة، كما يراعي العوامل البيئية 
اللباس  ويعّد  والمناخية التي تفرض نفسها على كل تخصص، 
مقدمة  في  العسكرية  الشارات  وشكل  الرأس،  وبغطاء  بألوانه 
القوات  فلباس  يرتديه؛  الذي  الفرد  بانتماء  التعريف  أشكال 
وعن لباس القوات  الجوية يختلف عن لباس القوات البحرية، 

البرية، وعن لباس حرس الحدود، وهكذا االختصاصات األخرى 
 * كاتب وصحفي مقيم في اإلمارات

اللباس املوحد.. هيبة وهوية وانتماء
يشيع انتشار الزي املوحد بني 
رشائح كثرية من أبناء املجتمع، 

بدءاً بطلبة املدارس وفرق 
الكشافة، وسائقي الحافالت، 

ياضيني واملمرضني...  والر
كرث املهتمني  وغريهم، ولعل أ
بالزي املوحد هم الجيوش 

القديمة واملعارصة، حىت صار 
كرث  الزي العسكري املوحد أ

العالمات املمزية لهم

الزي العسكري.. أصالة عربية وجذور تاريخية
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 مريم سلطان المزرويع

بأن الوحدة   
َ
لقد كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤمنا

عنصر قوة وردع بيد شعوب المنطقة، وفي هذا السياق، قال 
لتحقيق األمن  الوحيد  السبيل  »إن االتحاد هو  الله:  رحمه 
واالستقرار وحماية مقدراتنا وتوفير الحياة األفضل لمواطنينا، 
القوى  كل  من  بنا  تحيط  التي  األطماع  مواجهة  يكفل  بما 
المتصارعة«، لقد سار الشيخ زايد على نهج جده »زايد األول« 
الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، الذي لقب بــــ»زايد 

الكبير« في تحقيق الهدف األسمى وهي الوحدة.

عندما تولى رحمه الله مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966، 
لصندوق  النفط  من  اإلمارة  دخل  من   

ً
كبيرا  

ً
جزءا خصص 

العربية  اإلمارات  دولة  قيام  قبل  المتصالحة  اإلمارات  تطوير 
المتحدة كدولة اتحادية وتطوير لشرطة أبوظبي كقوة داخلية. 
قبل  مرحلة  مرحلتين،  على  قسم  وقد  طويلة  لسنوات  وذلك 
قيام االتحاد، ونالحظ ذلك في موقفه من »قوة ساحل اإلمارات 
»كشافة ساحل  إلى  ذلك  بعد  اسمها  تحول  التي  المتصالحة« 
لحاكم   

ً
ممثال زايد  الشيخ  كان  عندما  المتصالحة«،  اإلمارات 

مدينة  في  نهيان  آل  بن سلطان  الشيخ شخبوط  أبوظبي  إمارة 
فقد كان يحظى بشعبية كبيرة وقبول   ،1946 العين منذ عام 
واسع من الناس، وقد دعم الشيخ زايد رحمه الله، إنشاء »قوة 
 
ً
ساحل اإلمارات المتصالحة«، وبسبب التشجيع الذي القى قبوال

وهذه خطوة مهمة في طريق  انضم إليها األغلبية،  من الشعب، 
 ،1951 عام  في  وذلك  وتدريبهم   

ً
عسكريا اإلمارات  أبناء  إعداد 

ليكونوا بعد ذلك النواة التي تقام عليها القوات المسلحة الوطنية. 
الشيخ زايد بن سلطان، أيد »قوة ساحل اإلمارات المتصالحة«، 
كما  فقد كان يتفقد مراكز القوة،  وأقام عالقات جيدة معها، 
والمرحلة الثانية بعد قيام االتحاد ففي  وقد وفر الحماية لهم، 
1971 أطلق عليها اسم »قوة دفاع االتحاد«، وتحولت عام  عام 
1974 إلى »القوات المسلحة االتحادية«،  ومن أهم مقوالته: »إن 
الدولة تحرص على توفير اإلمكانيات للقوات المسلحة، ونزودها 
وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية  بأحدث األسلحة، 
المتقدمة، وذلك لزيادة ودعم كفاءتها القتالية المتكاملة«.  يذكر 
أحد الرواة من الضباط الذي عملوا في القوات المسلحة لفترة 
»لقد التحقت بالقوات  طويلة وقد تقاعد على رتبة ركن عميد: 
المسلحة بعد سنتين من إعالن انضمام القوات المسلحة، فقد 
كنت مع الرعيل األول، مع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - نائب 
- طيب  القائد العام للجيش، والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
-، وكذلك الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي الذي  الله ثراهما 
كان مدير مكتب الشيخ خليفة بن زايد ومستشاره الخاص، واذكر 
بأن الشيخ فيصل كان هذا قد قدم من قوة ساحل عمان، كما 
كان من ضمن المجموعة اللواء المتقاعد سيف مبارك الريامي 
الشيخ  السمو  أمر صاحب  لقد  األركان.  نائب رئيس  كان  الذي 
بإنشاء قوة دفاع أبوظبي، وذلك بعد  زايد بن سلطان آل نهيان، 
فقد  العسكري  للباس  بالنسبة  أبوظبي،  حكم  مقاليد  استالم 

كانت هناك ثالثة َبَدالت، االولى عبارة عن قميص أحمر وبنطلون 
أبيض أشبه بلباس القوة االحتياطية الموجودة اليوم، ثم تطور 
وتغير اللون وأصبح القميص باللون المموه وهذا كان مختص 
للتمارين والعمليات الحربية، بينما البدلة الثانية كانت مخصصة 
على  والسالم  التحية  وإلقاء  واالستقبال  الرسمية  لالحتفاالت 
والجاكيت كان يعلق عليه  الحكام والمراسيم،  الحاكم ورؤساء 
وبالنسبة لقوة دفاع أبوظبي لم نكن نلبس  األوسمة واالشارات، 
والجوتي الصحراوي لونه أغبر اللون  بل صندل،  )حذاء(  جوتي 
وكان يلبس للتمارين، كما إنه لم يكن هناك بريه )غطاء الرأس( في 
بادئ األمر، بل شماغ عليه شعار القوات المسلحة، وهذا ما نراه 
في صورة الشيخ خليفة بن زايد مع والده الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان - طيب الله ثراهما«. وعند حديثي مع راوي آخر من الضباط 
يقول:  األوائل الذين عملوا في دائرة الشرطة في إمارة أبوظبي، 
»لقد التحقت بالعمل في شرطة أبوظبي سنة 1961 في عهد الشيخ 
 على 

ً
شخبوط بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - عندما كان حاكما

يطلقون على الحارس  وكان لديه حرس خاصين،  إمارة أبوظبي، 
وذلك الوقت كان المسؤول  »مطارزي«،  أو المرافق منهم لقب 
-رحمه الله- عن الشرطة الشيخ سلطان بن شخبوط آل نهيان 
فنحن  والعديد وحبشان وطريف،  أبوظبي  بين  ما  نعمل  كنا   ،
عندما التحقت كان عدد  كنا مسؤولين عن األمن في المنطقة، 
الملتحقين ال يزيد عددهم على األربعين فرد، وأذكر بعضهم: سهيل 
بن الكاز وحمد سعيد الحساني وسالم محمد التاجر، وسعيد بن 
عمير الظاهري، وعلي بن شامس، وجمعه علي آل رحمه الدرمكي، 
وعوض الحديري، وحمودة بن علي الظاهري، يوسف الشمري، 
وبخيت خميس البادي، وسامي الساكت والنوبي، وبعضنا بقي في 
الشرطة العاصمة وهناك من انتقل إلى وزارة الداخلية وآخرون 

انتقلوا إلى شرطة العين، الله يرحم الميت منهم ويطيل بعمر 
األحياء. كما كنا نتدرب في الصباح الباكر في الساحة الداخلية 
فالشيخ شخبوط بن  )الحصن األبيض(،  من قصر الحصن 
سلطان آل نهيان والشيخ مبارك بن محمد بن خليفة - رحمهما 
مستمرة.  بصفة  العسكرية  التدريبات  يحضران  كانا   - الله 
عندما  ودائرة الشرطة كان موقعها على الباب الشمالي منه. 
تغيرت المسميات وأصبح هناك ما  تأسيس شرطة أبوظبي، 
على  بناًء  الترفيع  بالرتب العسكرية التي تختلف فيها  يسمى 
سنوات الخبرة، كما إن إمارة أبوظبي بدأت بالتطور، وبالتالي 
زادت المسؤوليات علينا كرجال الشرطة. بدأت برتبة عريف 
واستمرت في الترفيع حتى وصلت لرتبة مالزم أول لكن ظروفي 
الصحية أجبرتني على التقاعد على الرغم من صغر سني ذلك 

دائرية  معدنية  حلقة  وعليه  العقال  نلبس  كنا  واذكر  الوقت، 
الشكل، مع بنطلون رملي اللون والغترة كانت أشبه بالشال الثقيل 
بني اللون، بقينا فترة ونحن نلبس العقال مع الغترة ، لكن الشعار 
، ولكن أذكر 

ً
كان قد تغير من الحلقة إلى شعار آخر ال أذكره جيدا

إمارة  علم  أحدهما  علّي،  مرت  التي  الشعارات  من ضمن  كان 
 شعار عليه صقر وأسفل منه 

ً
أبوظبي وظبي، كما كان هناك أيضا

بالنسبة إلى لون القميص أو ما يطلق عليه االدريس  خنجران، 
الرأس( منه لونين  بس معه البريها )غطاء 

ُ
ول أصبح لونه أخضر، 

أسود وأحمر، عليها شعار الشرطة، كما كانت الرتب توضع على 
الكتف اليمين، وبعدها أصبحت على أعلى الكتف، وكان الشيخ 
 كان هناك خياط اسمه 

ً
يأمر لكل واحد منا ببدلتين، واذكر جيدا

لنا  القياسات  ويأخذ  العاصمة،  إلى شرطة  إلينا  يقدم  »غالم« 
ترسل إلى الدائرة الستالمها  جميعا وعندما ينتهي من خياطتها، 
وبالنسبة لألحذية لبسنا نوعين من  ومن ثم يتم توزيعها علينا، 
كما كنا  وبوت قصير،  حذاء  األحذية كالهما كان أسود اللون، 
نعمل في الدائرة صباحا كدوام رسمي، بينما في الفترة المسائية، 
 تدور 

ً
لدينا مناوبة مستمرة حتى الفجر، كما كانت الدوريات يوميا

بحراسة  بدأنا  وبعدها  القديم،  والسوق  الحصن  بين قصر  ما 
الخيل  ظهور  ركبنا  زايد،  ومدينة  )باورهاوس(  برهوز  مدينة 
تجولنا وكنا نحمل السالح ونلبس جازجيت وهو  أثناء  )الجياد( 
عبارة عن حزام يوضع فيه الرصاص، وصفارة، وهذه العدة البد 
أن تكون معنا وال تفارقنا ونحن نوقع على تعهد بالمحافظة عليها، 
ذات  بدلته  كانت  والشرطي  لهم.  العهدة  نسلم  التقاعد  وبعد 
له  العسكري  الزي  يلبس أخضر،  والضابط  الرصا�ضي  اللون 

هيبة ومهابة واحترام وتقدير«  
* باحثة من اإلمارات

كرة من أفواه الرواة الزي العسكري اإلمارايت.. ذا

الزي العسكري.. أصالة عربية وجذور تاريخية
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 شمسة حمد الظاهري
    

في عام 1950 فرضت توقعات الكشف عن النفط في المنطقة على بريطانيا أن تعنى باألمن الداخلي للساحل المتصالح، الذي 
ال يمكن بدونه استقرار األوضاع، وتضمن تجوال جماعات الجيولوجيين من ناحية ثانية؛ ولهذا بدأت بإنشاء قوات مسلحة عام 
1950 عرفت باسم »قوة ساحل عمان« وهي قوات ال تتبع أي إمارة من إمارات الساحل المتصالحة، وإنما وضعت في سلطة 
لقيادتها وعهد إليها منذ إنشائها المحافظة على األمن والنظام داخل   

ً
واتخذت من الشارقة مركزا الوكيل البريطاني في دبي، 

اإلمارات. وقد تكونت القوة من جنود من القبائل المحلية وعدد من الجنود البريطانيين وغيرهم. 

وقد تناول ضابط استخبارات قوة ساحل عمان بيتر كاليتون، 
والذي عمل في هذه القوة حتى عام 1957، في مذكراته التي نشرها 
تحت عنوان »تو ألفا ليما« السنوات العشر األولى من تاريخ قوة 
1960 شكل ولون   -  1950 ساحل عمان وكشافة ساحل عمان 
الزي العسكري لقوة ساحل عمان ومراحل تطورها. وفي سبتمبر 
عام 1953 اعتمد شكل ولون الزي العسكري الخاص بقوة ساحل 
 
ً
عمان، وذكر كاليتون أن الزي الرسمي للجندي العربي كان مبنيا
وكان  البريطاني،  العسكري  اللباس  من  االستوائي  النمط  على 

يتكون من:
بدلة كاكي )سترة وبنطال(.

»الدنيم«  سميك  قطني  قماش  من  عسكري  وبنطال  قميص 
باللون الزيتوني.

مالبس داخلية قطنية بيضاء )قميص قطني وسروال(
شماغ أحمر »غترة« وعقال أسود بشارة خنجر واحد.

صندل جلدي بني تستعمله قوة مسقط.
سروال قصير »شورت« كحلي لتدريبات اللياقة البدنية.

اللياقة الزي العسكري لقوة ساحل عمان  )1950 - 1960( لتدريبات  القنب  قماش  من  سوداء  أحذية 
البدنية.

قميص برد صوفي »جرزاية« باللون الكاكي.
معطف شتوي ثقيل يستعمله الجيش البريطاني

وعهدة من معدات   ،1938 حزام مقوى مصنوع عام 
شرب  وكوب  الصفيح  من  طعام  إناء  تشمل  لألكل 

 وشوكة وملعقة.
ً
وسكينا

سببتها  اليت  والمشكالت  العسكرية  المالبس 
لرجال القبائل

من  الجنود  لمعظم  العسكرية  المالبس  تسببت 
من  بالكثير  عمان  ساحل  قوة  في  المحلية  القبائل 
 
ً
ألنهم ربما لم يكونوا قد شاهدوا مطلقا المشكالت، 
 من هذه المالبس، ناهيك عن 

ً
-حتى ولو في صور- كثيرا

 المالبس الداخلية.  
ً
كيفية ارتدائها، وخصوصا

ويعلل كاليتون السبب في موقفهم من خلع البنطال 
 :
ً
نوبة خدمتهم قائال والسروال الداخلي بمجرد انتهاء 

»ويستبدلونها بأسرع ما يمكن باإلزار )الوزار( للحصول 
على قدر أكبر من البرودة والراحة.  وفي الغالب، وعندما 
كان األفراد يرتدون البنطال مرة أخرى، كانوا يلبسونه 
من  ياردتين  من  المكون  اإلزار  يكن  ولم  اإلزار.  فوق 
القماش القطني يستقر بشكل طبيعي داخل البنطال، 
 إذا كان من يرتديه يؤدي المسير العسكري 

ً
وخصوصا

أو األنشطة العسكرية األخرى، حيث كان قماش اإلزار 
من تحت الحزام ويعطي الفرد   

ً
يبرز متكورا أنه  إما 

أو يتدلى  بأرداف أكبر أو كرش منتفخ،   
ً
عجيبا  

ً
منظرا

القماش من تحت فتحة إحدى ساقي البنطال ليبرز 
عند الكاحل وكأنه علم زاهي األلوان. وحتى بعد مرور 
شهور عديدة كانت تحت مواقف يرتبك فيها مسيرة 
في  اإلزار  يثيرها  مشكالت  بسبب  العسكري  الطابور 
وقيل إن أحد المجندين البدو قد ظهر  الصفوف.  
البنطال  يرتدي  وهو  العسكري  العرض  طابور  في 

، أي إنه قد جعل الجزء الخلفي إلى األمام«.
ً
معكوسا

الصندل العسكري وتصميمه 
تعتبر األحذية العسكرية من أهم المالبس التي يرتديها 
العسكري ألنها تدعم قوته وتحمي رجلة من طبيعة 
وخشونة األرض.  وقد لبس جندي قوة ساحل عمان 

الزي العسكري.. أصالة عربية وجذور تاريخية

»مصدر الصورة«
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3 من األنماط من األحذية العسكرية والتي من ضمنها الصنادل. 
وآخر  للضباط البريطانيين،  فقد لبسوا صندل خاص لطوابير، 
العمل  بدلة  مع  يلبس  كالرك  ماركة  )صندل(  صحراوي  حذاء 
الرم�ضي للضباط، وللرتب األخرى من العرب كان لهم حذاء خاص 
كاليتون  ويصف  الرسمي.  العسكري  الزي  مع  يلبسونها  بربطة 
»أما   :

ً
قائال عمان  ساحل  قوة  جندي  ارتداه  الذي  الصندل 

الصندل المشابه للنوع الذي تستخدمه قوة مسقط فهو ثقيل 
 ومزود بحزام ربط »إزيم« لتثبيته على القدم. 

ً
جدا

ويرجع أصل هذا التصميم إلى أيام قوة مسقط التي تم تشكيلها 
غير أن مواصفات وزارة الحربية  الحرب العالمية الثانية،  أثناء 
أغسطس   18 حتى  تنشر  لم  الحذاء  لهذا  المؤقتة  البريطانية 
1960.  كان لهذا الصندل قاعدة نعل سميكة وصلبة من الجلد 
مع قطعة واقية كاملة للكعب مدعمة بحديد عند منطقة كعب 
وتجويف صلب عند العقب عليه حزام الربط المزود  القدم، 
بإبزيم نحا�ضي إلحكام إغالق النعل وتثبيته.  أما الشريط الموجود 
في مقدمة الصندل فكان ينثني إلى أعلى وإلى الخلف ليدخل في 
الشريط العر�ضي وينتهي في عقدة يمر خاللها حزام الربط كتاب 

الفا ليما.
إذا ربط بإحكام، حيث   كحذاء 

ً
 جدا

ً
يعتبر هذا الصندل مناسبا

ويحمي القدم على  كان يسمح بدخول وخروج الرمل بسهولة، 
 ،

ً
األرض الحجرية، غير أنه كان يسبب مشكلة عندما يكون جديدا

وعندما ينتعله مجندون يجهلون ضرورة ربطه بإحكام.  كان ضرب 
 بتطاير 

ً
القدم في األرض بقوة أثناء الطوابير التدريبية ينتهي أحيانا

 
ً
وخصوصا وسقوطها على األرض،  عدد من الصنادل في الهواء 

مع إيعاز نداء »الدوران للخلف« أثناء المسير.  وحيث إن معظم 
حياتهم  معظم  حفاة  الم�ضي  اعتادوا  قد  المحليين  المجندين 
عندما ال يكونون ينتعلون الصنادل الخفيفة العديمة الكعب، 

فربما كانت الصنادل هي أثقل أحذية يجربونها. 

 غطاء الرأس للضباط الربيطانيني
دولة  سكان  لدى  والتقاليد  بالعادة  العسكري  اللباس  تأثر 
 وتقاليد ثقافية 

ً
اإلمارات قبل قيام االتحاد، وألن لكل دولة أعرافا

فكان العقال واللفافة  وتاريخية تؤثر في اختيار الزي العسكري؛ 
الرأس التقليدي المتعارف عليه في  من غطاء   

ً
يستخدمان بدال

وذكر كاليتون أن  كثير من الجيوش المتمسكة بتلك التقاليد. 
الذي ميزهم عن غيرهم من  الرأس للضباط البريطانيين،  غطاء 
الجنود والعسكر، كان لفترة من الوقت عبارة عن البيريه األزرق 
وفي فبراير عام  وعليه شارة الخنجرين المتقاطعين.  المعياري، 
بوصة وضع خلف   2 تم إدخال قماش أحمر مربع طوله   1955
للضباط  الرأس  غطاء  تغيير  تم   1955 عام  أبريل  وفي  الشارة. 
وقماش  الكامل،  الكاكي  باللون  وأصبح  البريطانيين مرة أخرى، 

قطني للرأس يعتمر مع عقال وشارة من خنجرين متقاطعين .

اللباس من قوة ساحل عمان إىل كشافة ساحل عمان
في مارس من عام 1956 وبعد أن نصت الئحة الخدمة )المعدلة( 
 1956 1 مارس  1956 والمؤرخة بتاريخ  لقوة ساحل عمان لعام 
»كشافة  إلى  »قوة ساحل عمان«  بشكل رسمي على تغيير اسم 

ساحل عمان« وفي نفس الشهر تغير تصميم شارة الوحدة بإضافة 
على  ووضعهما  المتقاطعين  الخنجرين  تحت  مدفع  سبطانتي 
قاعدة نقش عليها اسم »قوة ساحل عمان« باللغة العربية، كان 
بينما  الرأس،  الضباط يرتدون هذه الشارة الجديدة على غطاء 
ظل الجنود يرتدون الشارة ذات الخنجر الواحد، كما ظلت الشارة 
ذات الخنجر الواحد مطبوعة على علم الوحدة وشارة المركبات. 
 
ً
 صغيرا

ً
واحدا  

ً
وباإلضافة إلى ذلك كان الضباط يضعون خنجرا

على طرفي ياقة القميص.

الضباط بالشماغ األحمر
أعلنت وزارة الحربية البريطانية، في فبراير 1957، إرجاء النظر في 
مسألة اعتماد ألوان المالبس والشارات العسكرية المخصصة 

لتمييز الكتائب وقتئذ. 
فبراير قام القائد العام للقوات البرية في الشرق األوسط   8 وفي 
بزيارة إلى الشارقة وكشافة ساحل عمان.  وقام العميد بيرد، كبير 
ضباط الجيش )القوات البرية( في الخليج بمرافقة القائد العام، 
الرأس  في ظالل لون الكاكي لغطاء   

ً
كبيرا  

ً
والحظ أن هناك تنوعا

لدى الضباط.  فقد خف لون غطاء الرأس الذي يرتديه الضباط 
الذين خدموا لفترة أطول، وتحول إلى لون كريمي غني أجمل من 
 على أغطية الرأس 

ً
اللون الكاكي الطيني األصلي الذي كان موجودا

ولم يكن هذا الجانب في حد ذاته موضع اهتمام  عند صرفها.  
بالجهود غير الناجحة التي بذلها   

ً
وإنما كان مهتما العميد بيرد، 

للتعجيل بعملية تخفيف   
ً
بعض الذين انضموا إلى القوة مؤخرا

الغني  الكريمي  اللون  أثر  ظهور  من   
ً
فبدال الرأس.   غطاء  لون 

المرغوب، ظهر أحد الضباط بغطاء رأس وردي اللون، بينما ظهر 
آخر بغطاء فيه مسحة من اللون األخضر.  لذا أصدر العميد بيرد 
 بأن يرتدي جميع الضباط الشماغ ذات اللون األحمر، وأدى 

ً
أمرا

ذلك بطبيعة الحال إلى ظهور الحاجة إلى تحديد طول جوانب 
الشماغ »الغترة« وزواياه بشكل رسمي. وفي نوفمبر 1957 اهتمت 
األلوان  بموضوع  البريطانية  الحربية  وزارة  في  المعنية  اإلدارة 
المميزة لمالبس وشارات الكتائب وموضوع تغيير اسم الوحدة 

وانتهت مرة أخرى إلى تأجيل إصدار قرارها.
أزرق   )Mazri( تم إدخال قميص مزري   1958 وفي سبتمبر عام 

كجزء من الزي العسكري لكشافة ساحل عمان وقتئذ 

* مركز زايد للدراسات والبحوث
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الزي العسكري لقوة ساحل عمان  )1950 - 1960(



33 العربي..   /   العدد 276  اكتوبر 322022 الخليج  الموحد في دول  العسكري  الزي  تاريخ  إطاللة على 

 سوسن محمد كامل

بسبب  بالثياب  تغطية جسده  إلى  القدم،  منذ  البدائي  اإلنسان  لجأ 
األجواء الباردة، التي عاش فيها، فصنع ثيابه من عناصر الطبيعة كجلود 
الحيوان وفرائه، واألعشاب وأوراق النباتات، والعظام والقواقع، وكانت 
البيولوجيا أن  ويرجح علماء  ربط حوله، 

ُ
على الجسم أو ت  

ً
علق عادة

ُ
ت

اإلنسان البدائي ارتدى المالبس منذ ما قبل 500 ألف عام.

ولم تقتصر أهمية المالبس على ضمان استمرارية حياة الفرد، والمحافظة 
بل تطورت لترمز إلى وظائف اجتماعية  على وجوده البيولوجي فحسب، 
وتشير إلى حالته االجتماعية وطبيعة  وتميز بين الفرد وأقرانه،  وثقافية، 
فللملوك لباسهم الخاص،  واختلفت باختالف طبقات المجتمع؛  عمله، 
ولرجال الدين لباسهم، وللمحاربين لباسهم المميز، ولعامة الناس لباسهم 
الذي يتسم بالبساطة عادة. ويعود تاريخ الزي العسكري الموحد، إلى بداية 
تشكل الجيوش، قبل نحو خمسة آالف سنة، كما يرى بعض المؤرخين، 
ظهر 

ُ
وت والحديدية،  الجلدية  الدروع  يرتدون  المحاربون  كان  حيث 

وبالد  والفرس،  واإلغريق،  الرومان،  الرسومات التي وجدت في حضارات؛ 
ما بين النهرين، ومصر، وجود أنواع مختلفة من تلك الدروع، كما تبرز تلك 
، ولكن هذه 

ً
 موحدا

ً
 من الجنود يرتدون لباسا

ً
الرسومات والمنحوتات أرتاال

الحال لم تدم؛ إذ ظهر بعد ذلك مقاتلون في جيوش عدة، يرتدون ألبسة 
وكانت  وإن بقيت الدروع عالمة مميزة للجنود في تلك الفترة،  مختلفة، 
الذي يوحي  البديل  هي  الجيوش،  في مقدمة  التي تسير  الرايات واألعالم 

بتوحد المقاتلين وتنظيمهم.
بدأ استخدام الزي العسكري الرسمي في القرن السابع عشر، مع تشكل 
الجيوش الوطنية في أوروبا، وفق مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو 
شكل من أشكال الملبس، ذو داللة خاصة، ويشير إلى النظام واالنضباط 
والسلطة،  القوة  إلى  يرمز  كما  والرهبة،  االحترام  على  ويحث  والطاعة، 
المجموعة  إلى  االنتماء  روح  تعزز  عسكرية،  هوية  خلق  على  ويساعد 

الواحدة، وينمي شعور الزمالة والمودة والتضامن بين أفرادها.
لدى   

ً
مهما  

ً
على الدوام مطلبا كان االهتمام بالهندام واللباس العسكري، 

 إلى ما يوحي به من احترام وهيبة، وما يبعثه في نفوس 
ً
جميع الجيوش، نظرا

 عن أنه يمثل هوية للجيش من خالل المظهر 
ً
األعداء من رهبة وقوة، فضال

الموحد، وظهرت في العصر الحديث لوائح ونظم خاصة بسياسة استخدام 

الزي العسكري الموحد، من حيث اللون والنوع الذي يتكيف مع 
لون البيئة التي يعمل فيها الجيش، ومن حيث التالؤم مع فصول 
السنة وما يناسبها من أنواع األقمشة وألوانها، ولم تكن العادات 
دولة  فلكل  العسكري،  اللباس  في  التأثير  عن  بعيدة  والتقاليد 
أعراف وتقاليد ثقافية وتاريخية وعسكرية، أثرت في اختيار الزي 
من غطاء   

ً
بدال يستخدمان  واللفافة  العقال  فكان  العسكري؛ 

الرأس التقليدي، في كثير من جيوش دول الخليج العربية وشبه 
الجزيرة العربية، المتمسكة بتلك التقاليد.

أما عن المالبس التقليدية المدنية في شبه الجزيرة العربية ودول 
العربية  الهوية  إلى  وترمز  واحدة،  تكون  فتكاد  العربي،  الخليج 
اإلسالمية، ويتمثل الزي المتعارف عليه بشكل عام لدى الرجال، 
بثوب مصنوع من القطن األبيض، يطلق عليه اسم )الكندورة(، 
أو )الدشداشة(، وهو عبارة عن ثوب طويل وفضفاض، يصل إلى 
 ما يكون أبيض، إضافة إلى الغترة، وهي عبارة عن 

ً
الكاحل، وغالبا

 الذي يتم استخدامه 
ً
شال أبيض يغطي الرأس، و)العقال( أيضا

لتثبيت الغترة.

الزي العسكري اإلمارايت
تطور  مرحل  عبر  العسكري  الزي  اختلف  اإلمارات،  دولة  وفي 
المتصالحة  منذ قيام قوة ساحل اإلمارات  القوات المسلحة، 
وآخر للمراسم  فهناك زي خاص للتدريب،  )1951م(،  في العام 
والشكل  اللون  حيث  من  ويختلف  العسكرية،  والمناسبات 
ويتميز اللباس العسكري اإلماراتي باإلبهار والتنوع،  والمناسبة، 
ويجمع بين القوة واالحترام، وهو لباس متنوع وذو هيبة، ويبعث 
وقد أولت  وفي نفس من يراه المهابة،  في نفس مرتديه العزة، 
، من حيث 

ً
 كبيرا

ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة جيشها اهتماما

بالزي  ومن ضمن ذلك االهتمام  النواحي،  تجهيزه من مختلف 
العسكري  الزي  ويختلف  وضباطه.  جيشها  ألفراد  العسكري 
 لكل تخصص، بحيث يتالءم مع 

ً
اإلماراتي من سالح إلى آخر، وفقا

طبيعة المهام المسندة إلى كل سالح، كما يراعي العوامل البيئية 
والمناخية، التي تفرض نفسها على كل تخصص عسكري، ويمكن 
المسلحة  القوات  أبناء  إليه  ينتمي  الذي  السالح  إلى  التعرف 
أي  )البيريه(؛  من خالل لون الزي أو من خالل لون  اإلماراتية، 
غطاء الرأس، أو من الشارات العسكرية الموضوعة على الصدر أو 
الكتف، فالزي العسكري للقوات الجوية والدفاع الجوي، يطغى 
عليه اللون األزرق للضباط وضباط الصف واألفراد، كما يرتدي 
أفراد هذا السالح غطاء للرأس، يميزهم عن سائر أفراد القوات 
 ذا 

ً
المسلحة اإلماراتية، فيما يرتدي أفراد القوات البحرية لباسا
لون أبيض، أما القوات البرية فيرتدي أفرادها اللون األخضر.

تاريخية  عبر مراحل  تطور  فقد  اإلماراتي،  الشرطي  اللباس  أما 
مضت، وال شك أنه يسهم في إظهار رجال الشرطة بمظهر حضاري 
متميز، ويعد أحد المكونات األساسية في عمل الشرطة، إضافة 
إلى أنه يضاعف من معنوياتهم، واعتزازهم بوطنهم. ويتألف الزي 
الشرطي الحديث لمنتسبي شرطة أبوظبي، من بنطال، وجاكيت، 
والرتبة العسكرية، وهناك بعض  وبيريه، وشارة االسم،  وحذاء، 

يخ الزي العسكري املوحد يف دول الخليج العريب.. إطاللة على تار
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االختالفات في الزي بين لباس الميدان، ولباس المراسم، ولباس 
العمل الميداني.

الزي العسكري السعودي
أما الزي السعودي الرسمي، فيتشابه في بعض عناصره، مع الزي 
المنتشر في معظم دول الجزيرة العربية، ويختلف في التفاصيل، 
 يغلب عليه اللون 

ً
ويتصف بأنه فضفاض ومتعدد القطع، وأحيانا

األبيض في أكثر عناصره، ويمكن أن يعّبر الزي السعودي، عن مكانة 
، وقد يعطي داللة على مناسبة 

ً
 أو دينيا

ً
أو وضع مرتديه، اجتماعيا

رسمية، أو احتفالية، أو اعتيادية، ويتصف الزي السعودي بأنه 
ضيق ويلتصق بالجسد في بعض التصاميم، ويتكون من القحفية 
عد اللباس األسا�ضي، وهي ثوب 

ُ
البيضاء والغترة والكندورة، التي ت

أبيض ليس بفضفاض أو ضيق، وله ياقات وأكمام بأزرار، تحكم 
الرداء من عند الرقبة واألكمام.

أما الزي العسكري السعودي، فهو ذو تصميم موحد لدى جميع 
القطاعات العسكرية، مع بعض التفاصيل لدى كل هيئة، ويشمل 
عادة الشماخ، والعقال، والكاب، والبيريه، والفيصلية، والبدلة 
واالختصاص،  العسكرية التي تختلف ألوانها حسب المناسبة، 

والقطاع العسكري.

الزي العسكري العماين
األسود،  البشت  من  المكون  اللباس  العمانيين  مظهر  ويوحد 

الذي  العادي  والمصر  المميز،  العماني  والخنجر  والدشداشة، 
وهما  الرأس،  تغطي  التي  والكمة  التقليدية،  األلوان  إلى  يميل 
أما الزي  ما يميزان الزي العماني عن بقية دول الخليج العربية، 
منمق،  وزي  مبهرة  بحلة  فيتميز  القديم،  العماني  العسكري 
اللون  من حيث  الحالي،  العسكري  الزي  عن   

ً
وال يختلف كثيرا

مائل  بلون  القديم  العسكري  الزي  يبدو  حيث  والتصميم، 
 
ً
بينما يميل الزي الحالي إلى اللون الداكن المائل قليال لألخضر، 
 عن الغترة المرصعة من األمام بشعار السلطنة 

ً
إلى البني، فضال

المميز، الذي يتوسطه الخنجر العماني، الذي يعد هو اآلخر زينة 
الرجال العمانيين.

وال شك أن الزي العسكري في دول الخليج العربية، وشبه الجزيرة 
العربية يختلف من قطاع آلخر، وحسب التخصص العسكري، 
ويميز ذلك لون الزي أو الشارات العسكرية، التي توضع على الكتف، 
أو الصدر، أو القبعات العسكرية، وعادة ما يكون الزي العسكري 
 من قماش معين، وبتصميم، أو لون وعالمات 

ً
الموحد، مصنوعا

معينة، تنص عليها اللوائح العسكرية أو التقاليد المتبعة، وهو 
لذا  للدولة،  المسلحة  القوات  إلى  ينتمون  لتوضيح أن مرتديه 
أو  البحرية،  القوات  زي  عن  البرية،  القوات  زي  لون  يختلف 
وتكون الشارات   ،

ً
متماثال  

ً
غير أن التصميم يكون غالبا الجوية، 

أو العالمات المميزة عادة، ذات صلة باألسلحة المستخدمة، وال 
شك أن الغرض األسا�ضي من ارتداء الزي العسكري الموحد، هو 
الحفاظ على االنضباط واإلحساس بالفخر، إضافة إلى خلق نوع 

من الترابط وروح التضامن بين األفراد العسكريين 
* كاتبة وصحفية

العربي.. الخليج  الموحد في دول  العسكري  الزي  تاريخ  إطاللة على 

الزي العسكري.. أصالة عربية وجذور تاريخية

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أثناء إلقائه كلمة حفل تخريج الدفعة األولى
 من ضباط كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين - 10 أبريل 1973م. 
المصدر: األرشيف والمكتبة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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 شمسة حمد الظاهري

كتاب األوسمة والميداليات للقوات المسلحة لدولة اإلمارات 
التابع  العسكري  المتحف  عن  الصادر  المتحدة،  العربية 
في طبعته  اإلمارات  بدولة  المسلحة  للقوات  العامة  للقيادة 
القطع  من  صفحة،   187 في  الكتاب  يقع   .2008 عام  األولى 
المتوسط. ويهدف هذا اإلصدار إلى التعريف بمختلف األوسمة 
وميداليات القوات المسلحة منذ تاريخ 1951 وإلى سنة 2008 
اإلمارات.   جيش  تكوين  من  الرئيسة  المراحل  تغطي  والتي 
ويتضمن هذا الكتاب نبذة تاريخية عن األوسمة والميداليات 
العسكرية التي منحت لمستحقيها حسب القوانين والمنظمة 
صنع  في  المستخدمة  بالمواد  الكتاب  ُيَعّرف  كما  لها، 
الميداليات واألوسمة، وشكلها، وألوانها وداللة الرسومات من 
الوجهين األمامي والخلفي، وتاريخ ومناسبة إصدارها، ويعرف 
 بالقادة والشخصيات الذين نالوا شرف تقلدها.  

ً
الكتاب أيضا

وينقسم اإلصدار إلى ستة فصول، باإلضافة إلى مقدمة، وخاتمة، 
»نبذة  عنوان  األول  الفصل  حمل  والملحق  المراجع  وقوائم 
العديد من  حيث درجت  والميداليات«،  األوسمة  تاريخية عن 
الدول على تكريم المتميزين من مواطنيها في مجال تخصصاتهم 
بمنحهم األوسمة والميداليات واألنواط في المناسبات الرسمية 
 لآلخرين حتى يحذو حذوهم، وكانت 

ً
 لكفاءاتهم، وتشجيعا

ً
تقديرا

المجتمعات  حياة  وتعكس  معقدة  للتكريم  القديمة  األنظمة 
وقد شهدت نهاية القرن التاسع عشر  المختلفة عبر العصور.  
ميالد األوسمة والميداليات في الشرق األوسط من قبل السالطين 
وفي منتصف الخمسينيات من  العثمانيين وبعض حكام إيران.  
 
ً
 خاصا

ً
القرن العشرين أصدرت المملكة العربية السعودية نظاما

أصدرت  الخمسينيات  وبنهاية  والميداليات.  األوسمة  لمنح  بها 
سلطنة عمان ميدالية تذكارية، وتبعتها جمهورية اليمن العربية 
وأصدر الشيخ عي�ضى بن خليفة أمير البحرين مع   ،1964 عام 
أما في دولة  بداية السبعينيات األوسمة والميداليات التذكارية، 
اإلمارات العربية المتحدة فكان أول ميدالية للخدمة الطويلة 
بكشافة اإلمارات المتصالحة والتي صدرت قبل فترة وجيزة من 
االستقالل عام 1969، وصدر في عام 1966 عن قوة دفاع أبوظبي 

وسام تولي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب 
الله ثراه - مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، وصدر بعدها عدد من 
األوسمة والميداليات واألنواط.  وبنهاية القرن العشرين أصبحت 
كل دول المنطقة تقدم أوسمة وميداليات لتكريم الذين قدموا 
وهذه  العسكريين،  أو  المدنيين  كانوا من  خدمات مميزة سواء 
األوسمة والميداليات واألنواط تعني االعتراف بالخدمات المميزة 
تلك  كانت  صغيرة  لبالدهم  المميزون  المواطنون  قدمها  التي 
كما  ولقوا مقابل ذلك تكريم بالدهم لهم.  الخدمات أم كبيرة، 
تناول هذا الفصل المفاهيم األساسية لألوسمة والميداليات في 
وتحدث عن تاريخ األوسمة والميداليات في  القوات المسلحة، 
وعن أول  القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة«، 
ميدالية عسكرية لقوة محلية والتي كانت وسام تأسيس قوة دفاع 
أبوظبي عام 1966، وكذلك عن ميداليات قوة دفاع االتحاد عام 
1970.  وبعد توحيد القوات المسلحة عام 1976 أصدرت القيادة 
»ميدالية توحيد القوات المسلحة«،  العامة للقوات المسلحة 
وتوالى بعدها إصدار عدد من األوسمة والميداليات التي منحت 
 لجهودهم في بناء 

ً
للعسكريين في مناسبات وفترات مختلفة تقديرا

ووزارة  اإلمارات  دولة  حكومة  أصدرت  كما  المسلحة،  القوات 
 من األوسمة 

ً
الداخلية والشرطية وبعض الجهات المدنية عددا

والميداليات التذكارية منحت للعسكريين والمدنيين.  وأصدرت 
ألفراد  المميزة  الميداليات  من   

ً
عددا المدنية  الجهات  بعض 

الشيخة  »ميدالية  المثال:  سبيل  على  منها  المسلحة  القوات 
من الجمعية النسائية في أبوظبي و»ميدالية هيئة  فاطمة للبر« 
المنظمة  »القوانين  عن  الفصل  تحدث  كما  األحمر«.  الهالل 
بشأن ضوابط حمل األوسمة والميداليات والشارات العسكرية 
بـ»أوسمة  والمعنون  الثاني  الفصل  أما  المسلحة«.  للقوات 
وميداليات القوات المسلحة من عام 1951 إلى 1976«.  فخالل 
الفترة التي استمرت فيها »قوة الساحل المتصالح« لمدى تسعة 
 أصدرت ميدالية واحد فقط وهي »ميدالية اإلخالص« 

ً
عشر عاما

لهم،  والعرب مكافأة  المواطنين  للضباط واألفراد  وقد منحت 
بعض األوسمة والميداليات البريطانية   

ً
ومنح البريطانيون أيضا

 بطولية استحقوا عليها 
ً
 لتقديمهم أعماال

ً
لمنتسبي هذه القوة نظرا

التكريم من قيادة هذه القوات.  كما أصدرت قوة دفاع االتحاد 
اإلخالص والخدمة  ثالث ميداليات هي:   1971 التي تشكلت عام 

وبعد قرار تغيير مسمى قوة دفاع االتحاد  الحسنة واالستقالل.  
أصدرت القوة ثالث   1974 إلى القوات المسلحة االتحادية عام 
ميداليات وهي: اإلخالص والجدارة )من طبقتين( والشجاعة )من 
طبقتين(. كما تحدث الفصل عن األوسمة التي أصدرتها قوة دفاع 
أبوظبي وقوة دفاع دبي والقوة المتحركة برأس الخيمة وحرس 
أم القيوين الوطني.  وفي الفصل الثالث والذي جاء تحت عنوان 
»األوسمة والميداليات الممنوحة بعد توحيد القوات المسلحة 
والميداليات  األوسمة  إصدار عدد من  تم  حيث   ،»1976 عام 
ومنها  وأنظمة،  قوانين  لها  وأصدرت  لها،  المستحقين  لتكريم 
الشجاعة  ووسام  العسكري  المجد  وسام  المثال:  سبيل  على 
ووسام اإلمارات العسكري المكون من خمس طبقات وميدالية 
دمج القوات وميدالية جرحى الحرب، وميدالية الخدمة الطويلة 
الممتازة وميدالية الخدمة الحسنة، كما تحدث عن الميداليات 
الخليجي  التعاون  مجلس  لقوات  األول  التمرين  وعن  التذكارية 
)مناورة درع الجزيرة  - 1( أما الفصل الرابع فقد خصص بالحديث 
عن »األوسمة والميداليات التي صدرت من القوات المسلحة أو 
منحت لها في مشاركاتها الخارجية«. ومن األوسمة والميداليات التي 
تحدث عنها الفصل ميدالية حفظ السالم بلبنان ووسام األرز من 
درجة ضابط وفارس )لبنان( وميدالية تحرير دولة الكويت ووسام 
العمليات  ونوط  )الكويت(،  درجات  خمس  من  الكويت  تحرير 
لدولة  المسلحة  القوات  مشاركة  عن  صدر  كما  )السعودية(. 
اإلمارات في عملية حفظ السالم في الصومال عدد من األوسمة 
وميدالية  بالصومال  السالم  حفظ  ميدالية  منها  والميداليات 
همرشولد  داغ  وميدالية  الصومال  في  المتحدة  األمم  عمليات 
)األمم المتحدة(. وتناول الفصل الميداليات واألوسمة الصادرة 
عن مشاركة القوات المسلحة في عملية حفظ السالم بكوسوفا 
وهي: ميدالية اإلغاثة بكوسوفا وميدالية حفظ السالم بكوسوفا 

وميدالية حلف الناتو )كوسوفا(. وفي الفصل الخامس المعنون 
بـ»األوسمة والميداليات التي منحت من الدول العربية واألجنبية 
إلى بعض ضباط وأفراد القوات المسلحة من عام 1951 - 2008« 
األردن.  في  أعلى وسام  ثاني  ويعتبر  األردني  الكوكب  ومنها وسام 
الدرجة الممتازة والممنوح من   - ووسام االستحقاق العسكري 
المملكة المغربية لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان. ونوط الواجب العسكري )الدرجة الثانية( وكان 
لطلبة اإلمارات من القوات المسلحة االتحادية وميدالية الحملة 
)الجبل األخضر( والتي منحت لمن شارك من سرايا قوات ساحل 
الثناء  وميدالية   .1959  -  1958 عام  المتصالحة من  اإلمارات 
السلطاني والتي حصل عليها ضباط ساحل اإلمارات المتصالح 
ممن شاركوا خالل حمالت الجبل األخضر. ووسام البحرين من 
العميد  لكل من  والتي منحت  الرابعة  والدرجة  الثانية  الدرجة 
تناول  كما  الحمادي.  أحمد  والعقيد  المهيري  محمد  الركن 
الفصل بالحديث عن األوسمة والميداليات من الدول األجنبية 
كوسام االستحقاق من الواليات المتحدة األمريكية بدرجة قائد 
وميدالية الجراحين العسكريين وميدالية اإلنجاز للقوات الجوية 
ووسام قائد اإلمبراطورية البريطانية وميدالية الدفاع الفرن�ضي 
األوسمة  من  الكثير  وغيرها  اإليطالي  التضامن  نجمة  ووسام 
المسلحة  القوات  التي منحت ألركان وضباط من  والميداليات 
لدولة اإلمارات.   وعرض الفصل السادس والذي حمل عنوان 
»األوسمة والميداليات الممنوحة من الشرطة والدوائر المدنية 
 من 

ً
في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقوات المسلحة«، عددا

األوسمة والميداليات ومنها وسام تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم 
في إمارة أبوظبي )الذهبية( وميدالية الشيخة فاطمة للبر ووسام 

الهالل للعمل الخيري 
* مركز زايد للدراسات والبحوث

كتاب: األوسمة وامليداليات 

للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة

الزي العسكري.. أصالة عربية وجذور تاريخية
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 صديق محمد جوهر

ال يمكن ألي نقاش يدور حول مالبس و أزياء  النخبة العسكرية 
فقد  »قماش«،  المملوكية أن يغفل اإلشارة إلي مفهوم كلمة 
ظهرت هذه الكلمة للمرة األولى في القرن العاشر الميالدى/ 
العهد  في  إال  وانتشرت  ذاعت  أنها  يلوح  وال  الهجري  الرابع 
وحين  الوسيطة  العصور  في  الكلمة  منطوق  لكن  المملوكي. 
 فيما بعد وفي عاِميّتها العربية )كما في الفارسية والتركية( 

ْ
ِتبت

ُ
ك

ال تعني أكثر من »مادة منسوجة«. وكانت غير معروفة أو مألوفة 
وثياب(.  )َبزُّ  وهما   

ً
قدما األكثر  بالتسميتين  قورنت  ما  إذا 

ويضاف إلي ذلك ما نعلمه من أن لفظة »قماش« كان يقصد بها 
عند المماليك »الزى الرسمي الموحد«. وُيعزى إلي السلطان 
الناصر محمد بن قالوون فضل إضفاء الصبغة الرسمية على 
الشاش والقماش )لبس العباءة الرسمية والعمامة القماشية( 
كزي موحد لفرسان المماليك. وعند إعتاق المملوك الشاب 
وسيفه  قماشه  يستلم  كان  الجندية  صفوف  في  وانخراطه 
وحصانه. وكان ارتداء أو لبس  القماش يعني  »ارتداء الكاكي« - 
 الرتداع »الزى المدنى1«.

ً
أي الزي العسكري - الذي يعد  مخالفا

عديدة  مالبس  ارتدائها  في  الحديثة  الجيوش  شأن  هو  وكما 
المماليك  كان  المناسبات،  وتعدد  الفصول  اختالف  تناسب 
فقد كان ثمة زي  في عهودهم المختلفة يعمدون إلي فعل ذلك. 
صيفي أبيض خاص وكانوا يسمونه القماش األبيض الصيفي، 
 زي الخدمة أو قماش الخدمة، وعرف عندهم 

ً
وكان هناك أيضا

الركوب  أطلقوا عليه اسم قماش  المسابقات وقد  بالمثل زي 
وقد عرفوا بالمثل قماش الجلوس وهو زي  أوقماش المواكب، 
. ولقد 

ً
 جدا

ً
 وسميكا

ً
غير رسمي. وبالقطع كان القباء القماش ثقيال

تواتر في األخبار عن جند المماليك أنهم كانوا ينضونه عنهم هو 
والدروع حين يولون األدبار ويهربون من ساحة المعركة، و روي 
أن السلطان الملك األشرف قايتباي )حكم مصر 1468 - 1496م 
/872 - 901ه(  قد أوقف االلتزام بهذا الزي في الخدمة العادية 
.
ً
بالقصور السلطانية ألن الطقس في مصر حار طيلة العام تقريبا

في  االحتفالية  المناسبات  استغالل  في  المماليك،  شأن  وكان 

السابقين  شأن  االختيار،  عليه  وقع  لمن  التشريف  ثياب  منح 
فقد كانت الثياب ُتْهَدي في مختلف أنواع  عليهم والالحقين بهم. 
في  نين  الُمعيَّ على  تخلع  ثياب  هناك  كانت  وكما  المناسبات. 
عة االستقرار 

ْ
عة النيابة وخلعة الوزارة وِخل

ْ
المناصب العليا كِخل

التجديد  عند  تخلع   
ً
أيضا أثواب  ثمة  كان  فقد  الوظيفة(  )في 

للخروج  وأخرى  االستمرا(  ع 
َ
)ِخل العليا  المناصب  في  للمعينين 

)خلع   
ً
أيضا وثمة  العزل(  )خلع  الرفيع  المنصب  من  الُمشّرِف 

التي كانت تخلع على أصحابها ممن ير�ضى عنهم  الرضا السامي( 
تلك  علي  يطلق  كان  ما  وعادة  وغضب.  بعد سخط  السلطان 
الثياب الخصوصية اسم ثياب التشريفة أو الخلعة على السواء 
كما تتضمن بالمثل أسلحة  وهي عبارة عن أكثر من ثوب واحد. 
من  به  يؤتى  للسرج  مزركش  بغطاء   

ً
ومطهما  

ً
مسرجا  

ً
وحصانا

إسطبالت السلطان .
المملوكي  للمجتمع  الَهَرمّية  العسكرية  بالطبيعة  يتصل  وفيما 
الرسمية الموحدة فقد كان ثمة مقياس  وولع المماليك باألزياء 

للطبقات االجتماعية  للوضعية والمقام   
ً
للخلعة طبقا موحد 

 
ً
الثالث: )الَعسكر، الموظفون المدنيون، علماء الدين(. وفضال
في  للوجود  برز  فقد  للخلع  القيا�ضى  التوحيد  من  سبق  عما 
الحقبة المملوكية اتجاه واضح نحو التقليل من شأن وأهمية 
نقوش الطراز التي كانت تنقش في الما�ضي فوق ثياب التشريف. 
لكن التطريز بالذهب والفضة والحرير بقي على حاله أما الصيغ 
طرز فوق الثياب 

ُ
والعبارات المسكوكة المحفوظة فلم تعد ت

كما كان الحال في العهود الغابرة .  
األشكال  ذات  الرأس،  أغطية  كانت  فقد  متصل  سياق  وفي 
ز مالبس  الهيئات  العسكرية إبان حكم  المختلفة من بين ما ميَّ
السالجقة واأليوبيين2 بشكل عام وأثناء العهد المملوكي على وجه 
الخصوص.  وتؤكد الرسوم التوضيحية المصاحبة لما الواردة 
في المخطوطات القديمة خاصة مخطوطة  »مقامات الحريري« 
و»كتاب  األغاني«  »كتاب  في  الموجودة  التفاصيل  عالوة على 
الدرياق« و غير ذلك من المصادر  التي ترجع إلى  تلك  الحقبة، 
وجود تشكيلة كبيرة من طرز القبعات والعمائم، تتضمن قبعات 
أما غطاء  ذات أصول تعود آلسيا الوسطى والشرق األق�ضى. 
الرأس الخاص بالطبقة العسكرية المملوكية  فكان عبارة عن 
قبعة ذات نسيج صلب قوي بأمامية مستطيلة ظهر في بعض 

ية إبان العهد اململويك مالبس الهيئات العسكر

رؤية تاريخية 
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ً
زين أحيانا

ُ
وكانت تلك القبعات ت الحاالت أنها صفيحة معدنية. 

ما كان يلتف   
ً
وأحيانا  ،

ً
وتسمى في هذه الحالة شربوشا بالفراء 

من العمامة كانت معروفة   
ً
حولها منديل صغير فيشكالن نوعا

 من أهم لوازم اإلمارة 
ً
باسم »التخفيفة«. وكان الشربوش واحدا

»الكلوته«   فكانت تسمى   
ً
أما القبعة األكثر شيوعا علي اإلطالق. 

وإبان العهود  اللون على عهد األيوبيين،  وعادة ما كانت صفراء 
األولى للمماليك أخذت اللونين األصفر واألحمر ثم اقتصرت على 

اللون األحمر فيما بعد .
وقد تعددت وتنوعت أشكال وأحجام وأنواع 
فقد كانت فيما  القرون.  القبعات عبر  هذه 
لكنها  الصوف  من  صنع 

ُ
ت عصور  من  خال 

أرقى  أقمشة  من  صنع 
ُ
ت أصبحت  بعد  فيما 

ومثلها في ذلك مثل  ي بخيوط الذهب. 
َّ
حل

ُ
وت

قبعة  »الكلوته«  كانت  فقد  »الشربوش« 
عسكرية رسمية ومن الجائز لف التخفيفة 
حولها هي األخرى. وفي حقيقة األمر فإن رمزية 
المملوكي  للجيش  بالنسبة   - القبعات  هذه 
 حد اإلشارة 

ً
كأفراد وجماعات - بلغت أحيانا

لوتون( على غرار 
َ
إليهم باسم  مشتق من »الكلوته«  أال وهو  )الُمك

في عهد السالجقة باعتبارهم  )الجنود المماليك(   ما أشير إليهم 
أن  إلي  األمر  آل  المطاف،  نهاية  وفي  وسادتها.  السيوف«  أرباب 
لوته لباس رأس يضعها سائر السكان من المدنيين 

َ
أصبحت الك

مثلها في ذلك مثل جميع قطع الثياب العسكرية التركية األخرى. 
وصارت الكلوته بأشكالها المتنوعة قبعة شائعة يعتمرها تالميذ 
المدارس العربية مثلما كان الحال مع القبعات العسكرية التي 
شاع اعتمارها بين تالميذ وسط شرق أوروبا طوال القرن التاسع 
قبعة  وثمة  العشرين.   القرن  وبواكير  عشر 
الدولة   عصر  أثناء  شعبيتها  ذاعت  أخرى 
المملوكية  أال وهي »السراقوج« . وكانت عبارة 
 - عن قبعة مخروطية الشكل عالية مدببة 
ذات حافة عادة   - وافدة من آسيا الوسطى 
رفع ألعلى ويمكن بالمثل خفضها 

ُ
ما كانت ت

اللونين  عن  التخرج  ألوانها  وكانت  ألسفل. 
ومنها ما كان ذا  األبيض أو األسمر الخفيف. 
طيتين بحافة خفيفة وقبة ملونة. وكان طرف 
ى بحلية معدنية 

َّ
القبعة المخروطية إما ُمحل

كالرقع المعدنية أو حزم الخيوط أو بعض الريش الطويل المتدلي 
 
ً
 أو مزينا

ً
وقد تكون خالية من ذلك . وقد يكون المخروط بسيطا

ِبتَّ 
ُ
على صورة قطاعات عمودية تلتف حولها تخفيفة ملونة ث

ظهر 
ُ
وت فيها دبوس زينة أو رقعة معدنية تتالءم ونوع القماش. 

رسوم المخطوطات في تلك الحقبة أن معظم من كانوا يضعون 
السراقوج فوق رؤوسهم شباب آسيويون ذوو شعر مضفور.

األساسية  اللوازم  من   
ً
معا والشربوش  القباء  وكان 

األيوبي  العهدين  إبان  المسلم  الفارس  لزي 
والسلجوقي، كما كانا من لوازم حفل تقليد 

الفرسان، هذه الرتبة التي كان السلطان 
ينعم بها بين الحين واآلخر على أحد 
الجنود.  ولُعلو مكانة هاتين القطعتين 
للفرسان  المميز  اللباس  قطع  من 
المغاوير في العالم اإلسالمي آنذاك، 
إلباس  إلى  الصليبيون  عمد  فقد 

كبادرة  والشربوش  القباء  أحدهم 
القائد صالح  نية وصداقة تجاه  حسن 

المماليك  دولة   وفي عهد  األيوبي3.  الدين 

لزي  األساسية  اللوازم  من  والكوته  القبعة  صارت  البحرية4 
الفرسان. أما في عهد المماليك الُبرْجّية فقد انعقد اللواء للَزمط 
الرسمي  الزى   

ً
معا شكال  اللذين  العباءات(  من  )نوع  والملوته 

للفرسان ولقد ثار الكثير من الجدل حول طبيعة الَزمط الذي لم 
يكن في حقيقته إال مجرد قباء. وقد يكون هو ذلك الغطاء الوبري 
وثمة  الخشن للرأس الذي وصفه لنا بعض الرّحالة األوروبيين. 
منها الواطئة أو المرتفعة  أمثلة للقبعات الوبرية الخشنة سواء 
كالقالنس صورتها ووصفتها الكتيبات العسكرية المملوكية مثلما 
»لناصر الدين بن  »كتاب المخزون جامع الفنون  ورد في كتيب 
واألمر الوحيد الثابت حول هذا الزمط أنه كان في   . الطرابل�ضي 

العادة أحمر اللون 

* أكاديمي وناقد، خبير الترجمة في األرشيف والمكتبة الوطنية 

الهوامش: 
1. wearing khaki & wearing mufti.

2. بنو أيوب ، أسرة أسسها صالح الدين األيوبي - ترجع أصولهم إلى األكراد الروادية 

-  حكمت مصر و الشام و الحجاز و شمال العراق و ديار بكر بجنوب  في أذربيجان 

تركيا وجنوب اليمن في القرنين 12 و13 ميالدية. أهم سالطين األيوبيين: الناصر صالح 

الدين و العزيز و المنصور و العادل و الكامل و الصالح .                                           

3. أنظر إبن األثير : كتاب الكامل فى التاريخ. 

هم ساللة من الجنود الذين استولوا على مقاليد الحكم في مصر  المماليك    .4

1250 و1517، أي  لفترة تناهز  قرنين  والشام والعراق والجزيرة العربية بين عامي 

نفوذهم بسبب ضعف  زاد  األيوبيون  جلبهم   
ً
رقيقا المماليك  كان  القرن.  ونصف 

األيوبيين واستمرار اخفاقاتهم ، استولوا على السلطة عام 1250 ميالدية. كان القادة 

 يتم 
ً
األيوبيون يستقدمون المماليك من بلدان غير إسالمية كانوا في األغلب أطفاال

تربيتهم وفق قواعد صارمة في ثكنات عسكرية معزولة لضمان والئهم. كان المماليك 

من أصول تركية ورومية وأوروبية وشركسية استطاع الجند و العسكر 

من المماليك حكم مصر والشام والعراق والجزيرة العربية أكثر 

من قرنين  ونصف )1517-1250(. و قد  استطاع هؤالء 

عاصمتهما  وكانت  متعاقبتين  دولتين  إنشاء  العبيد 

أبرز  ومن  البحرية  المماليك  دولة  القاهرة: 

سالطينها عز الدين أيبك وقطز والظاهر بيبرس 

الدين  وصالح  قالوون  بن  ومحمد  وقالوون 

خليل الذي استعاد عكا آخر معاقل الصلبين 

البرجية  المماليك  دولة  ثم  الشام.  بالد  في 

وقائدها السلطان الشرك�ضي برقوق الذي تصدى 

لتيمورلنك واستعاد ما استولى عليه  التتار في بالد 

الشام والعراق، وكان من أبرز سالطينها سيف الدين 

برسباي، فاتح قبرص وقنصوه الغوري وطومان باي.

المملوكي العهد  إبان  العسكرية  الهيئات  مالبس 

يشيع انتشار الزي املوحد بني 
رشائح كثرية من أبناء املجتمع، 

بدءاً بطلبة املدارس وفرق 
الكشافة، وسائقي الحافالت، 

ياضيني واملمرضني...  والر
كرث املهتمني  وغريهم، ولعل أ
بالزي املوحد هم الجيوش 

القديمة واملعارصة، حىت صار 
كرث  الزي العسكري املوحد أ

العالمات املمزية لهم
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 عبد الفتاح صربي

للباب سحر اإلدهاش حين اإلغالق فيحلنا إلى تأويل ما ورائه، 
وما يعيش خلفه من بشر ومن قيم ومن جمال أو من قبح ومن 
بذخ أو شح.. الباب المغلق يطلق للمخيال التبحر في عوالم ما 
 
ً
هذا الذي يدور منصاعا ورائه وسر إغالقه ومكامن إغالقه، 
ويتحول  الصامت  الجدار  من  جزء  إلى  فيتحول  غيره  إلرادة 
بإرادة غيره إلى أداة للتورية والعزل والمنع، ويصبح للولوج منه 
رق 

ّ
رق عليه، وللط

ّ
طقوس وقيم ال بد من االستئذان فيتم الط

أشكال وأنواع وأدوات تغيرت وتبدلت حسب الزمن والمناخ 
وحين  الحضاري..  اإلنساني  والنكوص  والتقدم  والحضارة 
، فإما ال أحد 

ً
ال يؤذن للطارق فالمانع ال بد وأن يكون عظيما

أو أن من بالداخل ال يريد التواصل مع  بالداخل وهذا وارد، 
القادم، وسيكون االنسحاب هنا فضيلة.

للباب المغلق أسرار اإلغالق وأسبابه، منها ما هو متصل بالعادات 
والقيم، كأن ال يكون بالداخل سوى أطفال أو حريم ال ينكشفوا 
أو أن بالداخل خائفون من  على الغريب بحكم قيم الجماعة، 
، أو 

ً
 أو الوقت ليال

ً
الطارق خاصة إذا كان المناخ العام مضطربا

الظرف االجتماعي ال يبيح لهم حسن التواصل وحسن التعامل، 
للباب ألف معنى  المنع.  المغلق رمز األمان وأداة  الباب  ويظل 
كلما  والشموخ  والعزة  المنعة  إلى  الباب  ويحيل  رمز،  وألف 
يصعب التعامل معه من قبل   ،

ً
متينا  ..

ً
عاليا  ..

ً
مزخرفا  

ً
كان قويا

الداخل وسكينته  ألنه العتبة األولى المفضية إلى بهاء  الغرباء، 
واالطالع على أسراره ومآسره ومسالبه، جماله أو قبحه، كما أن 
الداخل سينبه عن نفسه من حيث طباع أهله وسكانه وذوقهم 
كونه   الباب  أهمية  تأتي  ولذلك  االجتماعية،  وطبقتهم  وقيمهم 
 لما خلفه وواقي لما يليه. الباب رمز اإلغالق ورمز المرور 

ً
مساندا

 للمكان أو 
ً
 أو خروجا

ً
في آن، رمز المنع والسماح، رمز مهم دخوال

 على نفسه 
ً
 منغلقا

ً
منه. إذا انغلق صمت المكان وأصبح مصمتا

أي أنه أداة التواصل  وتنقطع الصلة بالخارج،  ال يبوح بأسراره، 
وهو  داخل خاص بأهل المكان أو الدار،  فضاء  بين فضاءين، 
يغلق  وبالتالي  أو عنها،  بها  البوح  له خصوصية ال يجوز  فضاء 
الباب لمنع االتصال وعدم فضح هذه الخصوصية، وإذا انفتح 
وهو  الخارجي،  بفتح أداة للتواصل مع الفضاء   

ً
هو بذاك إيذانا

فضاء عام مفضوح بطبعه ألنه منكشف للجميع، أو أن الجميع 
وهذا االذن بالتواصل ربما سيمنح  منكشف لنفسه وللجميع، 
 من انكشاف 

ً
أهل الداخل فرصة للحذر والتأنق والمداراة خوفا

بعض الخصوصية أو الصورة االجتماعية ألهل الخارج المارين 
ولذا فإن من فضائل الدين أن السنة  بالصدفة أو المتربصين، 
تنهانا عن اإلمعان في النظر في كوة تف�ضي إلى اآلخر حتى ال نطلع 
 لآلخر كونه سر وخصوصية 

ً
على ما ال يجب أن نراه أو يكون محرجا

كانت  وحالة ال يجب أهل المكان أن يطلع عليها اآلخرون سواء 
في البدن أو المظهر أو موجودات المكان، أو إتقاء لنظرة خبيثة، 
أن اإلغالق حماية  كما  ملعون.  لؤم بصري  أو  أو حقد،  حسد 
أو بيولوجية  للداخل وأهله حينما يكونون في وضعية إنسانية 
خارج إطار المتعارف عليه، أو المأمول للنظر حين يتطلع إلى آخر 
كأن يكون  للمرئي،  العين وضعية غير مستحبة  بمعنى أن ترى 
خارج إطار المالبس المعتادة الساترة، أو يكون في لحظة يمارس 
فيها ما ال يجب أن يراه آخر من طقوس خاصة به وبحياته. كما أن 
 للحظة مجنونة من الحميمية أو البحث عنها 

ً
اإلغالق يكون سترا

مثلما في قصة زليخة مع سيدنا يوسف عليه السالم، وسنالحظ 
أن الغلق هنا تأكيدي ألنه فعل محّرم وخارج سياق الجماعة، 
وفي الظن أنه  »غلقت األبواب«،  اللفظ القرآني التوكيد  فجاء 
باب واحد لكن المعنى أحكمت إغالق الباب، وأحكمت ألن الفعل 
صعب وسيىء ومنكر، وكأن أحكام إغالق الباب كي يعطي درجات 
أعلى من األمان والطمأنينة للنفس من أن يقتحم أحدهم عبر فتح 
واإلغالق واحد لكن االحكام والتأكيد على تمام اإلغالق  الباب. 
العزل  للمكان طبيعة  ويعطي  الخائفة،  الملتاعة  النفس  يهدئ 
فتسري الطمأنينة في الفاعل لمنكر،  ألن الباب موصد ومغلق، 
أو تعطيه عملية االحكام والعزل حرية الحركة والفعل من دون 
تردد أو خوف من آخر قد يدخل أو يقتحم المكان، وهذا لن يتم 
 وبقصدية فائقة. كما أن اإلغالق 

ً
ألن اإلغالق للباب كان محكما

 العزلة عن المجتمع إذا كان سكان الدار 
ً
للباب سيعني اجتماعيا

أو القاطنون في المكان دائمي إغالق الباب بهدف عدم اطالع أحد 
عليهم أو دخول آخرين إليهم، أو منعهم هم أنفسهم من انكشاف 
اآلخرين لهم، هذه الطبيعة اإلنسانية للساكنين هذه الدار دائمة 
الباب المغلق.. تنم عن عدم حبهم للتواصل مع الجماعة األكبر 
ألسباب ربما متعلقة بمنزلتهم االجتماعية وتراتيبتهم ربما العالية 
، العالية تترفع عن المخالطة مع العامة 

ً
أو حتى المنخفضة جدا

 تعني أنها من طبقة 
ً
والفقراء ومتوسطي الحال، والمنخفضة جدا

الخروج من  فتتحرج من  الحال..  أو رقيقة  أو ضعيفة  مهمشة 
.
ً
مكانها مخافة اآلخرين وتظل قابعة منعزلة خلف باب مغلق دوما

في حاالت الحروب الداخلية واالضطرابات االجتماعية واألوبئة 
روع  في  العالي  االهتمام  من  مساحة  الباب  يأخذ  والثورات، 
والثورات  واالضطراب  الحروب  فحالة  الفرد،  أو  الجماعة 
ينفلت األمن وتضيع الطمأنينة، ويخاف الناس اقتحام الدهماء 
دائمة  حالة  إلى  الباب  يتحول  لذلك  والمعتدين،  واللصوص 
المتاريس  من  بالمزيد  وقوته  منعته  تشديد  مع  اإلغالق،  من 
ومن  الشرعية،  غير  االقتحامات  من   

ً
وخوفا  

ً
حرصا والمزاليج 

نزوات اللصوص الباحثين عن السرقة، وفي حالة انفراط األمان 
وضياع األمن وهيبة الجهات المعنية بالحراسة والذود عن الناس 
الباب المغلق  وتوفير مساحات األمان والطمأنينة المجتمعية، 
في مثل هذه الحاالت اإلستثنائية في تاريخ الجماعة أو المدينة 
خلفة،  القابعة  النفس  وييهئ  األمان،  بعض  يضفي  الدولة،  أو 
المستمدة  الطمأنينة  مساحة  وزيادة  عنها،  التوتر  تخفيف  إلى 
من منصة الباب الموصد بإحكام إلتقاء شر الخطر المتوقع في 
كما أنه في حالة األوبئة  النعدام األمن واألمان.   

ً
أي لحظة نظرا

، كان الناس يتسترون 
ً
العامة والتي كانت تعصف بالمدن قديما

من الوباء وانتشاره بالبعد عن االختالط العام والعزلة والكمون 
ويمنع المبتلين من  باب مغلق يقي شر البالد وشر الوباء،  وراء 
الولوج إلى عمق الدار واإلغالق سيكف أذاهم ويبعد البالء الذي 
يمكن أن ينتقل بالمالمسة، أو حتى لمجرد التواجد، وفي العصور 
القديمة كان إتقاء مرض الطاعون بإغالق المدينة وعدم الولوج 

 من العدوى بإغالق 
ً
إليها، وكذا بإغالق الدور وإحكام العزلة خوفا

عن اآلخرين   
ً
األبواب التي تيهئ مساحة للعزلة أو االنعزال بعيدا

وعن الخارج الذي يكتنز بأسباب البالء والوباء والمرض.
في حالة الثورات الداخلية في البالد يعظم دور الباب ويتعاظم، 
ألنه يصبح حائط صد مهم إلغارة اللصوص والمغامرين النعدام 
في مصر ضد نظام   2011 يناير   25 األمان، عاصر معظمنا ثورة 
وفي  الكبرى  القاهرة  في  الناس  تأثيرها على  كان  وكيف  الحكم، 
وكيف كان اإلحساس بعدم األمان لدى الناس واألسر  المدن، 
بالرغم من العمل الثوري الباهر، لكن استغالل بعض المارقين 
ومنعدمي الضمير واللصوص إلى مهاجمة الدور والبيوت بغرض 
الفئة  هذه  ضد  واحكام  بقصدية  األبواب  وانغلقت  السرقة، 
 على 

ً
الباغية، وزيادة في مقاومتهم تشكلت لجان بشرية مثلت أبوابا

رأس الشوارع لصد المعتدين واللصوص وقطاع الطرق، الباب في 
 السباغ األمان 

ً
 عاليا

ً
حالتنا الثورية أصبح أكثر أهمية، وأصبح رمزا

الهمج واللصوص والمارقين بإغالقه المتين  لصد هؤالء   
ً
ودرعا

 ليزداد 
ً
 وفنيا

ً
والمحكم، وتنبيه الناس إلعادة صياغة األبواب تقنيا

 
ً
أيضا مرتبط  المغلق  الباب  اإلغالق.  حين  ومنعة  وقوة  متانة 
بحاالت تبدل النهار والليل في الظروف العادية، وفي الزمن األول 
 بالنهار، 

ً
في المناطق الريفية والشعبية كان يمكن أن يظل مفتوحا

 من المفاجآت 
ً
 خوفا

ً
لكن في حالة غشيان الليل كان اإلغالق واجبا

غير السارة، أو دخول حيوان سائب أو مفترس أو غير مرغوب فيه، 
ومن هنا كان هناك عالقة  مع االحتراس لهوام الليل وعواديه، 

طردية وعكسية مع حاالت النهار والليل اليومية  
*كاتب مصري مقيم في اإلمارات

الباب حني يغلق

إضاءة
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 ضياء الدين الحفناوي

العلمين هي مدينة ساحلية مصرية صغيرة على البحر األبيض 
وتبلغ  مطروح  مر�سي  محافظة  مدن  إحدى  وهي  المتوسط 
ويبلغ عدد سكانها  مساحاتها نحو ثمانية وأربعين ألف فدان، 
 غرب 

ً
نحو عشرة آالف نسمة. وتقع على  بعد مائة كيلومتر تقريبا

مدينة اإلسكندرية الساحلية وتنقسم المدينة إلى ثالث مناطق 
رئيسة: هي العلمين وقرية سيدي عبد الرحمن وقرية تل العيس. 
الجميلة  البيضاء  الرملية  بشواطئها  العالمين  مدينة  وتتميز 
وتعتبر المنطقة المحيطة بالعلمين مثالية  وبحرها الفيروزي، 
لقضاء عطلة على الشاطئ، ومع ذلك ال توجد شعاب مرجانية 
كما اشتهرت المدن المطلة على  استوائية ملونه تحت الماء 
البحر األحمر في مصر، وتقع بلدة سيدي عبد الرحمن الساحلية 
 إلى الغرب من العلمين والتي 

ً
الصغيرة على بعد عشرين كيلومترا

السائح كمنتجع لالستحمام والتمتع بالشواطئ   
ً
يزورها أيضا

الرملية البيضاء والكثبان الرملية الرائعة وممارسة الرياضات 
الصحراوية.  ويعتمد اقتصاد المدينة بشكل رئيس على ثرواتها 
الطبيعية من البترول الذي تقوم على استكشافه عدة شركات 
مصرية والمناطق السياحية التي ينتشر بها عدد من القرى 

السياحية الفاخرة مثل بورتو بمارينا ومرا�سي بسيد.

تاريخ مدينة العلمني 
مأهولة  النيل  دلتا  غرب  الواقعة  الساحلية  المنطقة  كانت 
بالقبائل الليبية منذ نحو خمسة آالف عام وكان قدماء المصريين 
على اتصال وثيق بهم وكان هذا االتصال في كثير من األحيان ذا 
طبيعة حربية، وقد قام الفراعنة ببعثات حربية إلى ليبيا وغالًبا 
ما تم االستيالء على كميات هائلة من الماشية التي عاش عليها 
البدو الليبيون على طول الساحل وتحركت القبائل البدوية مع 
قطعانهم من الماشية عن طريق هجرتهم السنوية لرعي ماشيتهم 

في سهول الصحراء الخضراء الموسمية. 
وتوغلت القبائل الليبية البدوية في قلب مصر وفي وادي النيل 
والدلتا، ودمرت األرا�ضي الزراعية هناك مع قطعانهم من الماشية 
 ما استخدموا كمرتزقة في 

ً
وكان الليبيون محاربين مرعبين وغالبا

الجيش المصري في بداية األلفية األولى قبل الميالد. وكان ضباط 
الجيش الليبيون قادرين على االرتقاء إلى أعلى المناصب المصرية 
أعمال  وفي الثمانينيات أثناء  وأصبحوا جنراالت أو رؤساء كهنة، 
في مارينا العلمين تم العثور على بقايا مستوطنة مدينة  البناء 
المحتمل أن تكون  ومن  الروماني،  اليوناني  العصر  قديمة من 
ومدينة تجارية استفادت من التجارة  أطالل مدينة كانت ميناء 
 365 البحرية بين ليبيا ومصر واليونان، وربما دمرت المدينة في 
بعد الميالد بسبب تسونامي ناجم عن زلزال بحري بالقرب من 

كانت منطقة العلمين   
ً
وفي التاريخ الحديث أيضا جزيرة كريت. 

التي  العسكرية  المعارك  بسبب  عالمية  تاريخية  أهمية  لها 
ليبيا  وكانت  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  أرضها  على  دارت 
مستعمرة إيطالية في هذه الفترة، وكان حلم اإليطالي )دوس بينيتو 
إمبراطورية  تأسيس  بإعادة  وقتئذ،  إيطاليا،  حاكم  موسوليني( 
رومانية في البحر األبيض المتوسط ولكن قتال الحلفاء الغربيين 
المساعدة  إلى  إيطاليا  فاحتاجت   

ً
كان صعبا أفريقيا  في شمال 

األلمانية والتي جاءت في شكل القوات األلمانية )ألفريكا كورب( 
المتوسط  البحر  ساحل  إلى  تونس  من  الحرب  مسرح  وامتد 
المصري في يوليو 1942 وواجهت القوات اإليطالية وتلك التابعة 
لقوات أفريكا األلمانية بقيادة المشير)إروين روميل( الذي أطلق 
عليه فيما بعد »ثعلب الصحراء« بسبب مناوراته التكتيكية ضد 
تمكن  ذلك  ومع  مصر،  في  المتمركز  الثامن  البريطاني  الجيش 
كوربس(  )أفريكا  وقف  المحور  قوات  من  البريطاني  الجيش 
األلمانية في مسيرتها على مصر وقد خشيت بريطانيا من أن القوات 
ثم زحف إلى فلسطين والسيطرة على  األلمانية قد تأخذ مصر، 
قناة السويس ولذلك بذلت جهود كبيرة لوقف تقدم ألمانيا في 
وكانت المعركة الرئيسة الثانية في ذلك الموقع  شمال أفريقيا، 
أكثر أهمية من الناحية العسكرية   1942 في أكتوبر ونوفمبر عام 
والتاريخية حيث واجه نحو 220.000 جندي من جانب الحلفاء 

 
ً
و185.000 جندي من الجانب األلماني واإليطالي بعضهم بعضا
في هذه المعركة الدموية والحاسمة المكلفة، وفي النهاية ُهزمت 
 
ً
وقد ضم الجيش البريطاني أيضا القوات األلمانية واإليطالية، 
ونيوزيلندا  أفريقيا  وجنوب  كندا  من  الكومنولث  من  وحدات 
 وكان 

ً
وأستراليا كما شاركت وحدات فرنسية وقوات يونانية أيضا

الجنرال البريطاني )برنارد مونتغمري( قد خطط واستعد للمعركة 
حتى أدق التفاصيل وقام بتزييف المواقف والمناورات بمركبات 
وقد  وهمية من أجل تضليل فرق االستطالع الجوي األلماني، 
وكان  األلمانية  اإليطالية  القوات  عدد  الغربيون  الحلفاء  فاق 
لديهم أيًضا خيارات توريد وإمداد أفضل من مصر في حين كان 
لدى)أفريكا كوربس( التابعة للقوات األلمانية مشاكل في اإلمداد 
وكانت قوات الحلفاء لديها ما يكفي من البنزين والمياه والذخيرة 
لقوات  المتطورة  استراتيجية  وبفضل  وأخيًرا  تصرفها  تحت 
الحلفاء كان عنصر المفاجأة ال يزال إلى جانبهم في هذه المعركة. 
ومثلما كانت معركة ستالينجراد نقطة تحول في الحرب العالمية 
العلمين  معركة  كانت  األوروبية،  الشرقية  الجبهة  على  الثانية 
الثانية نقطة تحول في حرب شمال أفريقيا وبعد هذه المعركة 
وجدت قوى المحور األلمانية وااليطالية نفسها في حالة تراجع 
من  وتمكنوا  تذكر،  إعاقة  دون  من  الحلفاء  تقدم  بينما  دائم 

القضاء على قوات دول المحور في شمال أفريقيا.

مدينة العلمني بني املايض والحارض

وجهة سفر



47    /   العدد 276  اكتوبر 462022

النصب التذكارية للحرب العالمية الثانية
تم بناء النصب التذكارية للحرب العالمية الثانية في مدينة العلمين 
إلحياء ذكرى عشرات اآلالف من الجنود الذين فقدوا حياتهم هنا 
خالل الحرب العالمية الثانية وإلحياء ذكرى المحاربين القدامى 
النصب  يقع  العي�ضى(  )تل  على  العلمين  من  بالقرب  ومباشرة 
التذكاري األلماني أو النصب التذكاري للحرب الذي شيدته لجنة 
وهو مبنى مثمن   ،1959 مقابر الحرب األلمانية وافتتح في عام 
الشكل يشبه الحصن حيث تحفظ فيه عظام نحو أربعة آالف من 
األلمان الذين سقطوا إبان الحرب، ويمكنك أيًضا رؤية توابيت 
 
ً
حجرية فردية ولوحات تذكارية باإلضافة إلى مسلة سوداء تكريما
المجهولين  للجنود  ورمز  الداخلي  الفناء  في  المجهول  للجندي 
ولم يتم التعرف على هوياتهم في الحرب،  الذين فقدو أو قتلوا، 
يقع النصب التذكاري اإليطالي على بعد ثالثة كيلومترات   

ً
وأيضا

إلى الغرب من النصب التذكاري األلماني مع ضريح يشبه البرج 
كما تم بناء نصب تذكاري للجنود  مصنوع من الرخام األبيض، 

الليبيين الذين قاتلوا وماتوا أثناء الحرب على مقربة من هناك.
حرب  )مقبرة  الكبيرة  البريطانية  العسكرية  المقبرة  وتقع 
النصب  شرق  كيلومترات  عشرة  نحو  بعد  على  الكومنولث( 
التذكاري األلماني بالعلمين مع أكثر من سبعة آالف قبر وصليب 
اإلمبراطورية  أنحاء  جميع  من  هؤالء  تكريم  وتم  كبير  حجري 

والكومنولث الذين قاتلوا من أجل بريطانيا في المعركة. وبالقرب 
من مقبرة حرب الكومنولث توجد النصب التذكارية للموتى من 
المتحف الحربي الكبير   

ً
ويوجد أيضا أستراليا وجنوب أفريقيا، 

والمركبات  والدبابات  األسلحة  أنواع  جميع  على  يحتوي  الذي 
التاريخية عن الحرب،  والمدفعية والصور والخرائط والوثائق 
وهو يعطي نظرة ثاقبة للحياة على جبهة شمال أفريقيا وأحداث 
الحرب المعقدة في تلك الفترة المفصلية من الحرب العالمية 
الثانية التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية ماليين فرد في مناطق 

مختلفة من أوروبا وشمال أفريقيا.

مدينة العلمني الجديده )الجيل الرابع(
العلمين الجديدة هي مدينة جديدة في شمال غرب مصر، افتتحها 
وتقع   2018 مارس   1 الرئيس المصري عبد الفتاح السي�ضي في 
على بعد نحو  المدينة الجديدة على البحر األبيض المتوسط  
85 كم غرب مطار برج العرب الدولي، وتبلغ مساحة المدينة نحو 
كم جنوب الشريط الساحلي   60 ألف فدان بعمق أكثر من   48

ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ماليين نسمة.
كمركز للسياحة والتعليم  وتعتبر العلمين الجديدة قيد اإلنشاء 
وإحدى مدن الجيل الرابع على غرار العاصمة االدارية الجديدة، 
وتقع  وتاريخية وسكنية  إلى شريحة سياحية  المدينة  وتنقسم 
البحر  ساحل  على  األولى  االستثمارية  السياحية  الشريحة 
المتوسط والشريحة االستثمارية الثانية جنوب طريق اسكندرية 
التاريخية  المنطقة  فهي  الثالثة  الشريحة  أما  الدولي  مطروح 
بأنها  الجديدة  العلمين  مدينة  وتنفرد  العلمين،  بمقابر  واألثرية 
والعمرانية مثل  التكنولوجية  المشروعات  تحتوي على أحدث 
بإنتاجية  التكثيف  بتكنولوجيا  الشرب  مياه  إنتاج  أول محطة 
المدينة قطاع   

ً
وتضم أيضا  ،

ً
لتر مياه يوميا  100،000 تصل إلى 

10 آالف وحدة سكنية ومشروع زراعة  سكني يحتوي على نحو 
محاصيل مثل النخل والزيتون والرمان وتمهيد الطريق الساحلي 

ومشروع  النطرون،  وادي  إلى  الرحمن  عبد  سيدي  من   
ً
بداية

 18 بعدد  األمواج  وحواجز  كم   18 بطول  السياحي  المم�ضى 
أما القطاع الساحلي فهو مكون من حي الفنادق ومركز   ،

ً
حاجزا

حدائق  وحي  المؤتمرات  ومركز  المميز  السكني  والحي  المدينة 
العلمين ومر�ضى الفنارة والمنطقة الترفيهية ومركز ثقافي ومنطقة 
أرض المعارض ومنطقة أثرية مكونة من متحف مفتوح ومتنزه 
الرئا�ضي  قصرها  لها  والمدينة  وفنادق  ترفيهية  ومنطقة  دولي 
جارية في العلمين الجديدة لثالث  ومبنى الوزارة وأعمال البناء 
جامعات وخمس عشرة ناطحة سحاب وأبراج شاهقة و 10000 
غرفة فندقية على أعلى المستويات العالمية، وقد بدأ العمل في 
العمالق والذي  العلمين الجديدة  الثانية من مشروع  المرحلة 

يتضمن عشرة أبراج ساحلية إضافية.

وتعمل الحكومة المصرية على أن تجلب مدينة العلمين الجديدة 
أعداًدا كبيرة من السياح إلى شواطئ البحر األبيض المتوسط 
بالساحل الشمالي الغربي، وتؤكد الحكومة أنه تم منح ما يقرب 
من 30 مطوًرا تصاريح للم�ضي قدًما في بناء الفنادق التي تضم 30 
ألف غرفة والعديد من هذه الوحدات في مبان شاهقة على طول 
للثقافة والفنون التي   

ً
مركزا  

ً
وستشمل المدينة أيضا الشاطئ، 

تشمل المسرح الروماني ومجمعات االستوديوهات وقاعة األوبرا 
ومجمع السينما، وعلى عكس المنتجعات الواقعة على الساحل 
الوصول  من  مغلقة  خاصة  شواطئ  بها  والتي  الغربي  الشمالي 
العام. ُينظر إلى العلمين الجديدة على أنها مدينة مفتوحة تسمح 

بدخول عامة الناس.
حظيت مدينة العلمين الجديدة باهتمام عربي كواجهة سياحية 
واستثمارية واعدة وقد قام رئيس دولة االمارات العربية المتحدة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجولة في مواقع 
2019  وتفقد سموه بعض  في العلمين الجديدة في مارس  البناء 
المشاريع المنجزة مثل مركز للتسوق والمطاعم وثالث دور سينما 
ومسجد الماسة وأبدى سعادته بزيارة متحف العلمين الحربي 
العالمية  في الحرب  الفاصلة  العلمين  تاريخ معارك  الذي يوثق 
الثانية، والذي قد زاره من قبل الشيخ زايد مؤسس دولة االمارات 
العربية المتحدة - طيب الله ثراه - في عام 1992 وأضاف سموه 
)ستظل مصر العمق االستراتيجي للعرب وبوابة االسالم واالستقرار 

للمنطقة( 

والحاضر الماضي  بين  العلمين  مدينة 

وجهة سفر
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ارتياد اآلفاق

نَــــــْه بْيُنو

جوهر القاف 

 نايلة األحبايب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اْمزونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يعـــــــــــــــــــــــــــــــل نـٍو بانـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَره أْو َيْرِويهـــــــــــــــــــــــــــا 

ْ
ف

َّ
يسجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الظ

وِنـــــــــــــــــــــــــــــــه
ُ
ـــــــــــر ِعِشـــــــــــــــــــــــــــــــْب َبْين

َ
ْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ِيْزخ

َ
ل

ْسِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِسَواِقيهــــــــــــــــــــــــــــــا 
َ
ِغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر ت

ْ
وال

ِمــــــــــــــــــــــــــــــْل َيْعِشــــــــــب أْو ِيْرُعوِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والرَّ
ْزِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مبانيـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

َ
لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ت

ْ
وا

ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويستجـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِم الغيــــــــــث في السُّ
 والِوْديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان َيْيريــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرق

َ
ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ِاْركـونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
ف والِجَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ِتدَّ

 يــــــــــاِريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ْ
لِجْيَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ْ
ْوَيْمِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ا

عونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــْل اظ

َّ
ق

َ
ن
ْ
لِغِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِتت

ْ
وا

ِفيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ْ

لقلـــــــــــب َيش
ْ
ــــــــــْي اْهُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْم ا

َ
ل

 َعَرْض َيْمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َعلــــــــــى ُهْوِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه
ْ
ِوان

نيـــــــــــــــــــــــــــــا ْوَمـــــــــــــــــــــــــــــــا ِفْيَهـــــــــــــــــــــــــــــــا  ِبْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بالّدِ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس َمْمحوِنـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
هوَدَعاَهــــــــــــــــــــــــــــــا الن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اْيشافيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
َّ
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الل

ّ
والط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ِيْحُضوِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
ْرم والن

َ
ِمْحــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ناِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل فيهـــــــــــــــــــــا 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْي ُوصوف

َ
ل

ْوِنـــــــــــــــــــــه
 َمْوزُ

ْ
 َيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ْ
طِقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه ِوان

َ
ن

ِضيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــْس َيف

ْ
ف

َ
 ن

ْ
ِمْن َصخــــــــــــــــــــــــــــــاِوة

ـــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
نـون

ْ
لمالَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه َمك

ْ
ِوا

ِسيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ْ
لَوِشـــــــــــــــــــــْي َيك

ْ
ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ِلُبــــــــــــــــــــوْب ا

في رصد اإلبداع الشعري في الشعر الشعبي اإلماراتي وتألق المفردة  
المحلية الغائبة ومحاولة تخليد المفردة اإلماراتية األصيلة وإظهار 
وتكامل سياقها اإلبداعي على الرغم  اإلبداع في نص القصيدة، 
والحبكة  والمفردة  المعنى  يظل  الشعر،  أغراض  اختالف  من 
االبداعية هي ما تمّيز شاعر عن غيره من الشعراء. كما يتميز اإلبداع 
الشعري المتواتر المكتمل في معناه وموضوعه، وإبداعه ونجد في 
قصيدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - والتي 
 وجزالة وأصالة مفردة ومعنى، والتي مطلعها »يعل 

ً
تجلت إبداعا

نو بانت مزونه  يسقي الظفرة و يرويها«، متأمال ًأن يغيث المطر 
الظفرة حتى تزخر بينونه بالعشب واألمطار الغزيرة )الغزر( تسقي 
سواقي الماء التي تسقي النخيل والشجر والرمال والصحاري يظهر 

عشبها، مما يزهي أماكن البدو وبيوتهم، ولكم أن تخيلوا الصورة 
الجمالية في اكتمال الصورة الربيعية الخضراء المرتوية، ويسقي 
 وتتدفق 

ً
 )السونه( وتجري الوديان شرقا

ً
الغيث وقتا ليس بقصيرا

)الجيعان(  قاع األرض  ويمتلئ  المطر  الجبال من غزارة  سفوح 
بجاري المطر ترتوي الجبال واألرض، ثم عرج على الغزل العذري 
حيث قال»والغ�ضي تتنقل اضعونه«، و)الغ�ضي( وصف للفتاة أي 
غضيض الطرف أو اللين القد، تتنقل )اضعونه( حينما ينتقلون 
من مكان إلى آخر كما كانوا البدو يتنقلون، وأكمل في الوصف في 
قوله لي هموم النفس يشفيها بدماثة األخالق )وأن عرض يم�ضي 
على هونه( أي في مشيتها بكل هدوء وأنه بالدنيا وما فيها من علو 
قدره ورفعة شأنه و في صفات محبوبته من غض الطرف والهدوء، 
وهو من أدعى النفس مشتاقة له بسبب الوصوف المميزة الكاملة 
ألخالقه  باالهتمام  ويحضونه  يقدرونه  الناس  إن  حتى  )نافل( 
السامية، وفي المنطوق الموزون والحديث من نفس طيبة ودودة 
وأنه مكنون الخصال الحميدة من لب الفؤاد ومن جمال ذاته 
وصفاته، وهنا تكتمل الصورة اإلبداعية من سرد الربيع الجميل 
 في 

ً
 حتى بدا الجمال متميزا

ً
الذي بدا في السماء ومأل األرض جماال

القول والفعل ونجد السمو الفكري والشعري في أشعار الشيخ 
زايد بن سلطان آل نيهان - طيب الله ثراه - 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نو: بادي السحب الممطرة )مكفهر السحاب(.

السونه: الوقت.
الجيعان: قاع أو األرض المنخفضة.

يحضونه: يهتمون به.

لبوب: لب الفؤاد.
* شاعرة وباحثة من اإلمارات

بْيُنوَنــــــْه

خطرة الطيف يف رحلة الشتاء والصيف
لسان الدين بن الخطيب

يز السقا  محمد عبد العز
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يز السقا  محمد عبد العز

 
ً
 للخصوصية التي يتمتع بها فقد احتل النص الّرحلي مكانة

ً
نظرا

راسخة بين األجناس األدبية في التراث ال سميا القديم منه، عبر 
قبل أن  مصوٌر،   

ٌ
تاريخ فهو إذن:  نقله الوقائع والمشاهدات، 

.
ً
 أدبيا

ً
يكون جنسا

لكن الزائر لجناح دراسات أدب الرحلة في المكتبة العربية   
سيلحظ أن العتبات تحتاج إلى مزيد إضاءة، لذا فإنني إذ أثمن 
دور مجلة )تراث( التي أفردت زاوية خاصة ألدب الرحلة، فقد 
لسان الدين بن الخطيب المسماة  اخترت لهذا العدد رحلة: 
 
ً
ل حشدا

ّ
شك

ُ
»خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف« حيث ت

 في فضاء النص وسماء الوصف والسرد، وتمكن قارئها 
ً
نجميا

 غير 
ً
من اجتياز المسافة بين عالم النص وعالم الواقع، اجتيازا

مستهلك، ولعلها تمثل إضافة آمل أن تمهد الطريق لمزيد من 
اإلضاءات.

نظرة عىل الرحالت األندلسية
في  تتمثل  التي  خصوصيتها  األندلسية  للرحلة 
 - واالضطرار  الضرورة  بين:  تنوعت  التي  غاياتها 

عند تقلب أنظمة الحكم بفعل التفاعالت   -  
ً
وحتى الفرار أحيانا

وبين طلب  هجرية،   213 ت  السياسية كرحلة أبي بكر العربي، 
الفرائض  وبين الحج وطلب  والنهوض،  البناء  العلم في سنوات 
وبين السفارة والشؤون  إلى مكة والقدس كابن عربي،  الدينية، 
كما فعل يحيى بن الحكم الملقب  السياسية زمن قوة الدولة، 
المعاش،  مستلزمات  وتأمين  التجاري  النشاط  وبين  بالغزال، 
وبين السياحة واستكشاف مواطن الجمال في أصقاع األرض، 
بامتدادها المكاني ما بين الرحالت  تنوعت الرحالت األندلسية، 
األندلسية - األندلسية، أو األندلسية - المغاربية، أو األندلسية- 
ومسارها الزماني الممتد من القرن الخامس الهجري  الشرقية، 
األندل�ضي  باإلنسان  متأثرة  الهجري،  التاسع  القرن  نهاية  وحتى 
الذي عاش في بيئة متحضرة منفتحة، ما دفعه إلى السعي للتعرف 
شكلت  وكتب،  ليخلف لنا سجل مشاهدات،  على بقية العالم، 
 للمعرفة، ووصفا لألماكن والمسالك والثقافات، حتى إّن 

ً
مصدرا

بعضهم ليقول: إّن الرحالت األندلسية أخذت مكان كتب التاريخ 
التي شاع عنها ضعف دقتها في تلك الفترة عكس 
الكتابة التاريخية العربية التي عرفت بدقتها، لذا 
جاءت الرحالت األندلسية لتسد ثغرة في حائط 

التاريخ وسجالت الجغرافيا.

خطرة الطيف.. النسق والمسار 
رصد فيه لسان الدين بن الخطيب مشاهداته  وصفٌي،  سجٌل 
الجوانب  مختلف  في  الحضارية  المعالم  تنوع  أظهرت  التي 
الحياتية وعكس على صفحاته صورة واضحة ألحوال الشعوب 
التي زارها وعاداتها وتقاليدها، ولباسها وأخالقها، وصورة المرأة 
 
ً
نفسيا  

ً
وقسم ابن الخطيب تحليال إبان القرن الثامن الهجري، 

 
ً
لتلك الشعوب، ونمط معيشتها، وأثر المكان في طبائعها، جامعا
صفتي األديب الناقد، والمؤرخ البصير، وقد حيث جاءت رحلته 

ومشاهداته في أربع رسائل:
الرسالة األولى: خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف.

الرسالة الثانية: مفاخرة مالقة وسال.
الرسالة الثالثة: معيار االختبار في ذكر المعاهد والديار.

الرسالة الرابعة: رحلة الى جبل منتاتة.
إذن نحن أمام سرد وصفي لرحلة رافق فيها لسان الدين ابن 
522ه   - بن نصر533  الحجاج يوسف  أبا  السلطان:  الخطيب، 
/8333م - 8321 م سلطان غرناطة، بغرض تفقد الجانب الشرقي 
لمملكة غرناطة، وقد ساد المطر معظم مراحلها من يوم الخروج 
وهو السابع عشر من محرم عام 518 هجري إلى ما قبل الوصول 
حيث كانت مدينة آش من أوائل المدن التي حل  إلى غرناطة  
 بهيا، 

ً
السلطان فيها مع موكبه، بعد أن استقبلهم قاطنيها استقباال

التي هي زي تقليدي ألهل المنطقة، ومن ثم  بمالبسهم البيضاء 
يواصل الموكب المسير، ليعرج على بسطة وبرشانة، التي وجدها 
حتى إن بلغ  ثم حصن شيشرون،  تعاني من القحط الشديد، 

لتستكمل  للمملكة،  الشرقية  الحدود  أق�ضى  في  بيرة  الركب 
 إلى ثغر المرية، وفيها مكث 

ً
الرحلة مسيرتها من طريق أخر وصوال

وعنها أطنب الحديث حين وصف  السلطان ورفقته ثالثة أيام، 
خروج السكان بما فيهم الجالية المسيحية الستقبال السلطان 
الذي أبى إال أن يصعد لتفقد حصونها الدفاعية ومشاهدة آثار 
ثم يغادر الموكب وسلطانه إلى خط  من اسهموا في تأسيسها، 
المدن المتتالية الذي يضم بجانة ومرشانة وفنيانة حتى انتهى 

خطرة الطيف يف رحلة الشتاء والصيف
لسان الدين بن الخطيب

ارتياد اآلفاق

الخطيب ابن  الدين  الشتاء والصيف لسان  الطيف في رحلة  خطرة 
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 إلى العاصمة غرناطة، 
ً
بهم المطاف الى مدينة وادي آش، رجوعا

مقر السلطان حيث وصلها في الثامن من صفر من ذات العام، 
 فقط.

ً
وبذلك تكون الرحلة المكوكية قد دامت عشرين يوما

عنوان ومقاربة
خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف، عنوان مستوٍف للشرط 
حضر  ما  اللغة:  معجم  في  خطرة  فمعنى  واإلغرائي،  الوظيفي 
فهو في مقاربة مع ما خطر بقلب الكاتب  في القلب وخطر عليه، 
ونفسه وما شاهده بعينه، والطيف: بمعنى الخيال، أو هو قوس 
قزح )ألوان الطيف( الظاهرة الطبيعية التي تحدث عقب هطول 
المطر، وهذا ما أميل إليه أنه قصد الكاتب إذ صاحبته األمطار 
طوال رحلته، فالبد وأنه رأى قوس قزح مرات عديدة، ألهمته هذا 
العنوان الشاعري، ليجسد حضور الخيال عند الكاتب في تدوينه 
والصيف لتجعل القارئ في  لكن مراوغته بذكر الشتاء  لرحلته. 
فضول وحيرة هل استمرت الرحلة فصلين كاملين؟ أم أنها مقابلة 
وتناص بين شتاء في مكان فأزهر، وبين صيف في مكان آخر أجدب 

وأفقر؟ وأترك للقارئ متعة االستكشاف ال أفسدها عليه.

تقنيات الكتابة
الزمان،  )المكان،  اتكأ ابن الخطيب على مثلث الكتابة الرحلية 
األشخاص( فعمد إلى البدايات المكانية، على اعتبار أن العنصر 

والبدايات الزمانية فبنية  الرئيس في النص الرحلي هو المكان، 
وزمن العودة  وزمن األداء  الزمن قائمة على مواقيت االنطالق، 
ومنه قوله: »فكان البروز إليها يوم األحد السابع عشر شهر محرم 
توقيت  تحديد  في  وقوله  وأربعين وسبعمائة،  ثمانية  عام  فاتح 
الحركة من اليوم: »... لما فاض الصباح على البطاح ونادى منادي 

الصالة على الفالح...«كناية عن زمن تحركهم وهو وقت الفجر.
سرد  في  واالستباق  االسترجاع  تقنيتي  بالتبادل  استخدم  كما 
األحداث، وقد أكثر من االسترجاع ويعني أن يلجأ الراوي الى توقيف 
زمن السرد ليعود إلى الوراء، السترجاع األحداث الماضية، إال أنه 
 في استخدام تقنية االستباق، والتي تعني إيراد حدث أو 

ً
كان مقال

.
ً
اإلشارة إليه مسبقا

الوصف والشاعرية 
السمة األساسية لهذه الرحلة كانت الوصف الذي جعله المؤلف 
، فوصف األشخاص، والقرى والمدن، مع توظيف الشعر 

ً
محوريا

في الوصف مثلما فعل في وصف وادي آش:

باح الشوق أسراري بوادي ... له في الحسن آثار بوادي

فمن واد يطوف بكل روض ... ومن روض يطوف بكل وادي

ومن بين الظباء مهاة رمل ... سبت قلبي وقد ملكت فؤادي
لها لحظ ترقده ألمر ... وذاك األمر يمنعني رقادي

كأن البدر مات له شقيق ... فمن حزن تسربل بالحداد

واستدعى الشعر العربي لغيره كما فعل في وصف تبريز حيث يقول:
 ،

ً
»... واستقبلنا البلدة، حرسها الله، في تبريز سلب األعياد احتفاال

يوم  موعدكم  المدينة،  بأهل  نادي  وجمالها  حسنها،  وغصبها 
والمقاصر  والقلوب بحباتها،  برباتها،  الزينة، فسمحت الحجال. 
بالمناكب  الكواكب  تزاحم  فرأينا  ببدورها.  والمنازل  بحورها، 
والقرى  الحمائم،  كأسراب  بيضاء  بالصدور  البدور  وتدافع 
الجميل فبتنا نثني على مكارمهم الوافية، وفواضلهم الكافية ولم 

نحفل بقول ابن أبي العافيه:
إذا ما مررت بوادي األشا ... فقل رب من لدغة سلم
وكيف السالمة في منزل ... فيه عصبة من بنى أرقم

من هو ابن الخطيب؟
محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن 
ينسب  وزير ومؤرخ وأديب،  أحمد الّسلماني الخطيب الشهير، 
بمدينة  ونشأ  ولد  والسيادة،  الشرف  ذي  الوزير  بني  بيت  إلى 
/ غرناطة، وعندما توفى ابن الجیاب، خلفه لسان الدین  لوشة 
فى ریاسة الكتاب، وریاسة دیوان اإلنشاء، ومنحه السلطان أبو 
الحجاج یوسف بن إسماعيل سنة 733 هـ رتبة الوزارة وألقابها، 
ثم استوزره ابنه الغني بالله محمد، من بعده، وكان يلقب بذي 
الشتغاله  العمرين(  )ذو  له  ويقال  والسيف،  القلم  الوزارتين: 
ومؤلفاته تقع في  وبتدبير المملكة في نهاره.  بالتصنيف في ليله، 
)اإلعالم في  و  )اإلحاطة في تاريخ غرناطة(  منها  نحو ستين كتابا، 

و)اللمحة البدرية في  من بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم( 
الدولة النصرية( و )رقم الحلل في نظم الدول( و )نفاضة الجراب( 
و  )معيار االختيار في ذكر المعاهد والديار(  و  في أخبار األندلس، 
)روضة  و  المئة الثامنة في األندلس،  في أدباء  )الكتيبة الكامنة( 
و)التاج المحلى في مساجلة القدح  التعريف بالحب الشريف( 
المعلى( و)خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف( وعلى اسمه 
)نفح الطيب، من غصن األندلس  صنف المقري كتابه العظيم 
الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب(. وقد عال شأن 
في  حتى أحس بسعي حاسديه  ابن الخطيب وارتفعت مكانته، 
الوشاية به، فكاتَب السلطان عبد العزيز بن علي المريني، برغبته 
ومنه إلى  وغادر األندلس خلسة إلى جبل طارق،  في الرحلة إليه، 
سبتة فتلمسان )سنة 773( وكان السلطان عبد العزيز بها، فبالغ 
 من لدنه إلى غرناطة بطلب أهله وولده، 

ً
في إكرامه، وأرسل سفيرا

 
ً
ضياعا واشترى  القديمة.  بفاس  واستقر  مكرمين.  فأحضرهم 
وحفظت عليه رسومه السلطانية. ومات عبد العزيز، وخلفه ابنه 
السعيد بالله، وخلع هذا، فتولى المغرب السلطان )المستنصر( 
صاحب غرناطة  بالله(  )الغني  وقد ساعده  إبراهيم،  أحمد بن 
)ابن الخطيب( فقبض عليه  منها تسليمه   

ً
 عليه شروطا

ً
مشترطا

المستنصر. وكتب بذلك إلى الغني بالله، فأرسل هذا وزيره )ابن 
زمرك( إلى فاس، فعقد بها مجلس الشورى، وأحضر ابن الخطيب، 
وأفتى  و)سلوك مذهب الفالسفة(  )الزندقة(  فوجهت إليه تهمة 
بعض الفقهاء بقتله، فأعيد إلى السجن. ودس له رئيس الشورى 

الخطيب ابن  الدين  الشتاء والصيف لسان  الطيف في رحلة  خطرة 

ارتياد اآلفاق
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)واسمه سليمان بن داود( بعض حاشيته، فدخلوا عليه السجن 
ليال، وخنقوه. ثم دفن في مقبرة )باب المحروق( بفاس عام 776ه.

من الرحلة:
االستقبال في المرية 

یشير ابن الخطیب إلى الجالیة المسیحیة المقیمة بثغر المریة، 
البضائع  ألوان  بالتجارة ويجلبون  أفرادها یشتغلون  والتي كان 
وقد  ویصدرون إليها ما تحتاجه من سلع،  من البالد المجاورة، 
أبرز ابن الخطیب في حديثه عن مدینة المریة مظاهر العمران 
والمدنیة والعادات االجتماعية التى تحلى بها هذا الثغر المهم من 
ثغور األندلس فقد:  »...رمت البلدة في ذلك الیوم الذي سطعت 
أشعة سعده بأفالذها، وقذفت بثباتها وأفذاذها، وبرز أهلها حتى 
غص بهم سهلها وقد أخذهم الترتیب، ونظمهم المصف العجیب، 
تقدمت مواكب األشیاخ الجلة، والفقهاء الذین هم سرج الملة، 
واتسعت الجموع التي ال تؤتى  وخفقت أصناف البنود المطلة، 
بحول االله من القلة، وتعددت بمناكب البدور أشكال األهلة، في 
وتكاثر رجل الدبا، صفوفا كصفوف  جموع تسد مهبات الصبا، 
الشطرنج، على أعناقهم ق�ضى الفرنج، وقد نشروا البنود الشهيرة 
العوان،  الحرب  شعار  السلم  یوم  فى  واستشعروا  األلوان، 
یتسابقون من االحتفال إلى غایة، ویرجع كل منهم إلى شعار والى 
رایة، وقد أحسنوا بالمشیخة االقتداء، ورفعوا بالسالم النداء«.

مظلة من الحرير وسفن تسد األفق
يعمد ابن الخطيب إلى إظهار جمال لباس رجال الموكب، وفخامة 
وما توجوا به ركب السلطان أبى  وأدواتهم الحربیة،  أسطولهم، 
الحجاج یوسف من مظلة كبيرة من الحریر لتحجب عنه أشعة 
الشمس فيقول: »...وامتاز خدام األساطيل المنصورة في أحسن 
الصورة، بين أیديهم الطبول واألبواق تروع أصواتها وتهول. وتأنق 
من تجار الروم من استخلص العدل هواه، وتساوى سره ونجواه، 
فى طرق من البر ابتدعوها، وأبواب من االحتفاء شرعوها فرفعوا 
فوق الركاب المولوي على عمد الساج، مظلة من الدیباج، كانت 
على قمر العلیاء غمامه، وعلى زهر المجد كمامه، فراقتنا بحسن 
ویصورها  المرا�ضى  فى  المتراصة  السفن  یصف  ثم  المعانى...« 
أهلة  البحر  سماء  فى  وطلعت   ...« يقول:  حيث   

ً
مهيبا تصویرا 

الشوانى، كأنها حواجب الغوانى، حالكة األدیم، متسربلة باللیل 
البهیم، تتزاحم وفودها على الشط، كما تتدخل النونات فى الخط، 

فیا له من منظر بدیع الجمال..«.
ثم بعد ذلك یغادر الركب السلطاني مدینة المریة مارین ببعض 
المدن المهمة مثل )بجانة( وهى من أعمال كورة إلبيرة خربت وقد 
وقد وصف ابن الخطیب نهرها السیال  انتقل أهلها إلى المریة، 
واألفیاء والظالل، ومسكها األذفر وسندسها األخضر، ومسجدها 
واستقبلنا وادى بجانة   ...« ومنظرها الفتان حیث قال:  الجامع، 
وما أدراك ما هو، النهر السیال والغصن المیال، واألفیاء والظالل. 
المسك ما فت فى جنباته، والسندس ما حاكته ید جناته، نعمة 
وأعنابه،  زیاتینه  بالغوطتين  أزرت  جامعة،  ومساجده  واسعة، 
تتأتى  وال  آیات  تبدو  ال  بحیث  شعائبه،  بوان  بشعب  وسخرت 

للحرباء حیات(.
من بدائع السجع في وصف المدن التي زارها:

ووطن به أولو إباية، حريرها  قال عنصر جباية،  َدَرش، 
ْ
قلت فأن

وهواؤها ال يلفى معه  وماؤها سلسل،  وتربها تبر ملتهب،  ذهب، 
كسل، إال أنها ضّيقة األحواز والجهات، كثيرة المعابر والفوهات، 
مستباحة المحارم،  ثقيلة المغارم،  هات،  عديمة الفرح والمتنزَّ
فال يعدم  مترفيها كثيرو البطالة،  وأبناء  أعرابها أولوا استطالة، 
وطريقها غير سوي،   ،

ً
زوانا

َ
ن الشر  َعْيُر  يفقد  وال   ،

ً
الزرع عدوانا

وساكنها ضعيف يشكو من قوي.
الثمن،  عن  ترفع  حرير  ووالية،  رعاية  خير  قال  فَدالية،  قلت 
بها  ينبت  وأرض  معروف،  ومسرح  الزمن،  على  يستفاد  وملح 

جبن وخروف، إال أنها لسرايا العدو البحري َمجرُّ العوالي، ومحل 
الفتكات على التوالي. فطريقها هوى ومشاهد، والعارف في مثلها 
ونهر  ومنظر يروق ويهيج،  قال مرأى بهيج،  لْوشة، 

َ
قلت ف زاهد. 

ل بها 
َ
ْمط

ُ
ات ال ت

َّ
ولذ ات وعيون،  وجنَّ ال،  سّيال وغصن مّياد ميَّ

ْنَضُخ بها الجوانح، ومحاسن يشغل بها عن وكره 
ُ
ديون، وجداول ت

السانح، ونعم يذكر بها المانع المانح.
قلت فمدينة َسْبَتة، قال عروس المْجلى، وثنية الصباح األجلى، 
تبرجت تبّرج العقيلة، ونظرت وجهها من البحر في المرآة الصقلية، 
بيض  قامت  وإذا  الثقيلة.  باألعمال  حسناتها  ميزان  واختص 
أزهارها،  شمامة  َبنيوِنْش  جبل  وكان  سوارها  مقام  أسوارها، 

والمنارة منارة شوارها، كيف ال ترغب النفوس في جواره..

وإلى لقاء جديد مع أدب الرحالت 

*باحث بالمركز العربي لألدب الجغرافي
المراجع والمصادر:

1. لسان العرب، األعالم للزركلي، دائرة المعارف اإلسالمية، منشورات ارتياد اآلفاق 

المركز العربي لألدب الجغرافي.

2. كتاب خطرة الطيف، رحالت في المغرب واألندلس، لسان الدين بن الخطيب ط 

دار السويدي للنشر والتوزيع 2013 م.

يمكن الرجوع إلى موقع المسالك ألدب الرحالت للوقوف على تحديد بالخرائط   .3

الحديثة لجميع هذه األماكن والمدن.

الخطيب ابن  الدين  الشتاء والصيف لسان  الطيف في رحلة  خطرة 

ارتياد اآلفاق
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دراسات إماراتية

1971 زيارة الشيخ زايد إلى محطة الزهراء لتربية الخيول في مصر عام 

 موزة عويص عيل الدريع

 من عصر يوم األثنين بتوقيت 
ً
عند الساعة السادسة إال ربعا

حل   1971 عام  من  نيسان  أبريل/   12 وبتاريخ  القاهرة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه 
 على 

ً
- وبدعوة رسمية من الرئيس الراحل أنور السادات ضيفا

الجمهورية العربية المتحدة )مصر()1( في أول زيارة رسمية له، 
وكان السادات في مقدمة مستقبلي الشيخ زايد في مطار القاهرة 
رئيس  نائبا  صبري  وعلي  الشافعي  حسين  وكذلك  الدولي، 
الجمهورية، والوزراء وعبد الخالق حسونة أمين عام الجامعة 
طلقت المدافع تحية لضيف مصر الكبير، وأقام 

ُ
العربية. وقد أ

على شرف  الراحل أنور السادات في تلك الليلة مأدبة عشاء 
زايد  الشيخ  زيارة  واستغرقت  عابدين.  قصر  في  زايد  الشيخ 
12 أبريل/نيسان  لمصر مدة سبعة أيام من مساء يوم االثنين 
والجدير بالذكر أن   .)2(1971 نيسان  أبريل/   18 إلى يوم األحد 
الشيخ زايد كان حينها حاكم إلمارة أبوظبي ُمنذ عام 1966، وقد 
بيل إعالن اتحاد دولة اإلمارات العربية 

ُ
جاءت هذه الزيارة ق

المتحدة بما يقارب سبعة أشهر ونصف، وانتخاب الشيخ زايد 
 للدولة في الثاني من ديسمبر/ كانون األول 1971.

ً
رئيسا

وخالل تلك المدة التي قضاها الشيخ زايد بمصر التقى بالعديد من 
الشخصيات السياسية والثقافية والعلمية، كما التقى بالعديد 
من رؤساء الدول العربية ورجال السلك السيا�ضي والدبلوما�ضي 
وكان البرنامج الرسمي لزيارة الشيخ  العربي واألجنبي في مصر)3(. 
زايد لمصر برنامج حافل على مختلف الُصعد. ويمكن القول في 
الوقت الذي حرص فيه الشيخ زايد على اتصاالته السياسية 
ومناقشة العديد من القضايا  والمسؤولين العرب،  مع الرؤساء 
السياسية وعقد المباحثات مع عدة أطراف كانت تتطلبها ظروف 
المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة العربية ككل؛ فقد كان 
على مدار تلك األيام السبعة أن يرى وجه مصر   

ً
أيضا  

ً
حريصا

فقد   ، الحضاري من خالل مجموعة من الزيارات التي قام بها 
كان - طيب الله ثراه - دائما الحركة ويخرج من مباحثات سياسية 
 عن 

ً
إلى زيارة ألحد المعالم المصرية. لذلك يمكن القول - بعيدا

السياسية - إنه قام بزيارة العديد من المواقع والمراكز الثقافية 

منها:  مصر،  في  المختلفة  والمصانع  والمؤسسات  والحضارية 
جميعة رعاية العلوم الحديثة وتطبيقاتها في البالد العربية، كما 
وجامعة  المصرية،  اآلثار  ومتحف  اإلسالمي،  الفن  متحف  زار 
وزار مجموعة كبيرة من المصانع المصرية في  الدولة العربية، 
منطقة حلوان للتعرف على مظاهر التقدم والنهضة العمرانية 
وتوثيق  التجارية  الروابط  وزيادة  منها  واألستفادة  والصناعية 
التعاون االقتصادي بين أبوظبي ومصر، فقد زار شركة المعادن 
ومصانع شركة النصر لصناعة السيارات،  للصناعات الحربية، 
أثناء  موسعة  بجولة  قام  كما  والنسيج.  للغزل  حلوان  ومصنع 
زيارته لمنشآت المؤسسة العامة للدواجن إذ زار محطة التفريخ 
اآللي بعين شمس ومحطة تسمين الدواجن بمنطقة أبو رجيلة، 
وإلى جانب  العلف.  آلي وتفقد مصنع  وأطلع على أحدث مجزر 
عد لهذه 

ُ
ظمت نزهة نيلية للشيخ زايد في لنش أ

ُ
ذلك كله، فقد ن

النزهة التي استغرقت ما يقارب من الساعة ونصف. وخالل تلك 
توجه الشيخ زايد إلى ضريح الزعيم الراحل جمال   

ً
الزيارة أيضا

كما  الزهور،  من   
ً
إكليال الفاتحة ووضع  عليه  وقرأ  عبدالناصر 

التقى الشيخ زايد بأبنائه الطلبة الذين يتلقون العلم في القاهرة 
وناقشهم في ظروف تعليمهم واألمال المعلقة عليهم وحثهم على 

المزيد من الجهد إلتمام بناء مجتمهم الجديد)4(.
إال أنه هناك مكان كان من بين األجمل واألقرب واألحب لنفس 
الشيخ زايد خالل تلك الزيارة، إال وهو زيارته لمحطة الزهراء لتربية 
 
ً
 ومحبا

ً
الخيول العربية األصيلة. فقد كان - طيب الله - ثراه مولعا

، وشديد اإلهتمام بها وبكل ما يتصل بها. ومن ذلك 
ً
للخيل كثيرا

زيارته إلى مصر.  أولى جوالته خالل فترة   كانت محطة الزهراء 
بل أنه طلب بأن تكون تلك الزيارة هي األولى في برنامجه وجدوله 
وفي األسطر التالية تحاول  الحافل والمتنوع خالل تلك الفترة. 
من تلك الزيارة  المادة التي بين أيدينا استذكار واسترجاع جزء 
التاريخية لمحطة الزهراء والتي تجاوز عمرها نصف قرن، للوقف 
عندها كما وقف عندها وأحبها الشيخ زايد وذلك في ضوء المحاور 

التالية:
محطة خيول الزهراء تستقبل حاكم أبوظبي

التالي  اليوم  في  أي   - نيسان  أبريل/   13 الثالثاء  يوم  في صباح 
للوصوله مباشرة، كان الشيخ زايد المولع بالفروسية على موعد 
العربية  الخيول  لتربية  الزهراء  محطة  في  العربية  الخيول  مع 
،وقد اكتسبت هذه  األصيلة التابعة للهيئة الزراعية المصرية 
المحطة شهره عالمية في هذا المجال. وقد رافق الشيخ زايد في تلك 
الزيارة رئيس بعثة الشرف الدكتور عبدالعزيز كامل وزير األوقاف 
وكان   .)5( 15 عضواً والوفد المرافق لحاكم أبوظبي والمكون من 

في استقبال الشيخ زايد والوفد المرافق له المهندس عبدالمجيد 
يوسف رئيس الهيئة الزراعية المصرية وكبار المسؤولين بها)6(.
وتجدر اإلشارة إلى أنه من ضمن الوقد الذي رافق الشيخ زايد في 
الشيخ مبارك  زياراته للمحطة والزيارات األخرى السابق ذكرها، 
بن محمد آل نهيان رئيس دائرة الشرطة واألمن العام آنذاك)7(، 
لصاحب  الشخ�ضي  الممثل   - السويدي  خليفة  أحمد  ومعالى 
وكان حينها يشغل منصب رئيس الديوان   - السمو رئيس الدولة 
دائرة  رئيس  حينها  وكان  العتيبة  سعيد  مانع  ومعالي  األميري، 
النفط والمعادن والصناعة، وسعيد بن سلطان الدرمكي مدير 
وبطي بن بشر سكرتير حاكم أبوظبي في  المراسم والتشريفات، 

ذلك الوقت)8(.
 في عرض أمام الشيخ زايد

ً
أكثر من 30 حصانا

بوصول الشيخ زايد والوفد المرافق له للمحطة، اتجه إلى منصة 
ساحة  في  الخيول  عروض  الستعراض  خصصت  التي  العرض 
وبدأت العروض ألكثر   - طيب الله ثراه   - له   

ً
العرض استقباال

30 حصاًنا يحمل كل منها اسمه المعتاد بين المدربين مثل:  من 
عنتر وتحتمس، وعالء الدين، وسامح، وفراشه، ومايسه، وغيرها 
الكثير)9(. وتعتبر هذه األسماء من أشهر الخيول العربية في محطة 
ولها شهرتها ومكانتها في أوساط عالم الخيل والفروسية  الزهراء 

والجمال، وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل خيل:

يارة الشيخ زايد إىل محطة الزهراء لرتبية الخيول العربية ز

يف مرص عام 1971

 قالدة النيل من الرئيس أنور السادات إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

الفحل عنتر ) حمدانX عبية(

  الشيخ زايد مع الرئيس أنور السادات 
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• تحتمس: ولد في عام 1962 من األب سريع واألم منية النفوس، 
وهو حفيد الفحل المشهور شهلول المولود في عام 1931 من األب 
ربدان واألم بنت راضية. وتحتمس كان الفحل الرئيس في محطة 
الزهراء لعدة سنوات. وصدر العديد من أبنائه إلى الخارج ) ألمانيا 
 باهرا، وتميزت ذريتها في 

ً
وفرنسا وتونس( وحققت جميعها نجاحا

اإلداء والتحمل والسباق، وحازت شهرة عالمية. بيع تحتمس إلى 
الواليات المتحدة اإلمريكية في عام 1973 وهناك أنجب عدد من 
األبناء، كما أنجب تحتمس العديد من أفراس االستيالد الجيدة، 
منها  هانيا ونانا ومعتزة وست الحسن، التي أسست مربط كوبير 
بالت في ألمانيا. وجميع تلك األفراس ينحدر منها نسل منتشر في 

جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر)10(.
• عنتر: ولد في عام 1946 من األب حمدان بن ربدان واألم عبية، 
وكان أهم   ،

ً
وفحل قوي ووسيم جدا وهو فحل كستنائي اللون، 

وُيعد الوريث الرئي�ضي لخط ابن  فحل تناسل في محطة الزهراء 
كما كان أحد أهم الفحول الرئيسة في مربط  ربدان في مصر. 
 
ً
أبا عنتر  .كان  المصرية  الزراعية  المنظمة  في   

ً
والحقا إنشاص 

النيل  وبنت  )ميساء(،  مايسة  منهن:  مميزات  استيالد  ألفراس 
ونبيلة ونجاة وحكمت ودولت وكهرمانة ونهال  وعدوية في مصر، 
وحياة في الواليات المتحدة اإلمريكية. وصدر العديد من أبناء عنتر 
وكان أهم أبن لعنتر في محطة  إلى الخارج وحققو نجاحات فيها. 
 
ً
وأيضا من األم قمر.   1964 المولد عام  »وهاج«  الفحل  الزهراء 
الفحل األسود غريب الذي كان لعدة سنوات الفحل الرئيس في 

مربط مارباخ)11(.
يتميز ببنية  1945من األب معز واألم سميرة،  ولد عام  سامح:   •
 واسع 

ً
وحركة مثالية تتطلبها عروض جمال الخيل، وترك موروثا

ير عن طريق أبنائه وبناته، وكان أبا إلفراس استيالد ممتازة، 
ُ
التأ

ومن أفضل أبناء سامح الفحل سلطان المولود عام 1961 ومن 
ويعتبر   1968 الفحل صقر المولود عام  الفحل سلطان،  أبناء 
من أشهر الفحول العربية المصرية في عروض الجمال،   

ً
واحدا

إذ فاز بــــــــــــ 123 بطولة في كل من الرسن واألداء، وفاز بــــــــــ 25 لقب 
بطولة كجواد ميدان)12(.

• عالء الدين: ولد عام1956من األب نظير واألم قطيفة، وهو واحد 
وبقي في مربط  الفحل نظير الذين نجو من التصدير،  من أبناء 
في ساللة الخيل   

ً
نظير تأثيرا من أكثر أبناء   

ً
وكان واحدا الزهراء، 

 من أفراس االستيالد من 
ً
 ضخما

ً
العربية المصرية. وأنجب عددا

الدرجة األولى التي من دونه لكان تغير هذا النسل. ومن األفراس 
حنان التي تعد من أفضل األفراس العربية المصرية في جميع 
وفيروز،  وأمينة،  ولطيفة،  مجيدة،  أنجب  وكذلك  األزمان، 

وهدهدة وغيرهن الكثير)13( .
من األب سيد أبوهم واألم يسرية،   1951 ولدت عام  فراشة:   •
وكان أبنها األول الفحل جالل من األب نظير وكان لعدة سنوات 
 
ً
الفحل الرئيس في الجمعية الزراعية المصرية. ومن بناتها أيضا
إليها،  تنتمي  عالمية  عائلة  أسست  والتي  عنتر  األب  من  نبيلة 
وقد صدر جميع أبنائها إلى الواليات المتحدة األمريكية وهناك 
 أنجبت فراشة ابنين من الفحل عالء 

ً
. وأيضا

ً
 كبيرا

ً
حققوا نجاحا

الدين، وهما فرزدق وفالح، وصدر كالهما إلى الواليات المتحدة 
األمريكية. وقد أستخدم فرزدق في الجمعية الزراعية المصرية 

قبل أن ُيباع، وخلف هناك عدة بنات)14(.

بناتها:  ومن  محفوظة،  واألم  عنتر  األب  من  ولدت  مايسة:    •
»مجيدة« من األب عالء الدين والتي ولدت في عام 1964، وصدرت 
إلى الواليات المتحدة األمريكية، والفرس »فرح« التي ولدت في عام 

1966 من األب جالل، وصدرت إلى ألمانيا)15(.
أسئلة الشيخ زايد..حب واهتمام

تابع الشيخ زايد ذلك العرض بكل اهتمام وسعادة بالغة، وأثناء 
العرض كانت أسئلة الشيخ زايد ال تتوقف و تدل على مدى حبه 
كان  فقد  العربي،  بالحصان  يتعلق  ما  بكل  واهتمامه  للخيول 
باستمرار يطلب من الدكتور أمين زاهر وكيل وزارة الزراعة بعض 
اإليضاحات عن كل حصان يراه أمامه،منها على سبيل المثال: 
ما هي العائلة العربية التي ينتسب لها هذا الحصان؟.. ومدى ما 
يلقاه من رعاية داخل الجمعية؟..وهل هناك اعتناء في المحافظة 
على أنسابها؟..وهل لها شهادات نسب يكتب فيها تاريخ العائلة 
وغير ذلك من األسئلة األخرى التي تؤكد حب  التي جاءت منها؟ 
الشيخ زايد للخيول العربية األصيلة التي تتميز بالجمال والرشاقة 

والقوة)16(.
الشيخ زايد ..من منصة العرض إلى ساحة الميدان

 حتى تأتي 
ً
كان الشيخ زايد - طيب الله ثراه - يحرص ويصر دائما

أو  الداخل  في  يزوره سواء  المرجوة ألي مكان  بالفائدة  زياراته 
ويبدي مالحظاته  �ضيء،  بنفسه كل  ويشاهد  ُيتابع  أن  الخارح، 
على كل ما يراه، وأن يسأل المسؤولين، والموظفين وحتى العمال 
وهذا ماحدث  يراه أمامه)17(،  ويستفسر من كل �ضيء  البسطاء، 
 أثناء مشاهدته لعرض الخيول، فلم يكتف بمجرد المشاهدة 

ً
فعال

بل حرص على أن ينزل بنفسه من  فقط من منصمة العرض، 
الميدان،  ساحة  في  العربية  الجياد  تتحرك  حيث  إلى  المنصة 
وأخذ يتحسسها بيديه،ويفحصها بنفسه، ويرى حوافرها ويربت 

على وجهها، ويسأل »الجوكية« وعمال المحطة عن كيفية تدريبها 
ومعاملتها وعن أعمارها، وطريقة تربيتها، وكيف تستخدم، بل إنه 
طلب شهادة لنسل الحصان وأصله)18(. وماهذا إال دليل على مدى 
عن خبرته ومعرفته   

ً
فضال حب وشغف الشيخ زابد بالخيول، 

لزياراته   
ً
واستكماال معها.  التعامل  وكيفية  وتربيتها  بأسراراها 

للمحطة قام -طيب الله ثراه - وبصحبة الوفد المرافق له بتوجه 
إلى مكان آخر في المحطة ليرى الخيول وهي تعبر الحواجز)19(.

نهاية العرض..وكلمة الشيخ زايد في سجل الزوار:
أم�ضى الشيخ زايد نحو ساعة ونصف ساعة في مشاهدة عرض 
عد على شرفه، وفي جوالته داخل المحطة. 

ُ
الخيول العربية الذي أ

وقد أبدى إعجابة الشديد بالتفاني الذي يجري داخلها من أجل 
الحفاظ على أصل الخيول العربية، وقد عبر عن هذا اإلعجاب 
من  المكان  إلى هذا  يفدون  الذين  الزوار  كبار  في سجل  بكلمة 
مناطق متفرقة في العالم. وكانت الكلمة التي سجلها ودونهاالشيخ 

زايد في سجل الزوار التالية:

دراسات إماراتية

 سامح ) المعز X سميرة (  الجواد عالء الدين ) نظير X قطيفة(

 محطة الزهراء

 الشيخ زايد ُيربت في إعجاب وحنان على وجه حصان عربي أصيل

1971 زيارة الشيخ زايد إلى محطة الزهراء لتربية الخيول في مصر عام 
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 هذه الزيارة الفريدة التي شاهدت فيها اليوم 
ً
»أسعدتني كثيرا

العربية  بالخيول  المتحدة  العربية  الجمهورية  اهتمام  مدى 
العربية..نتمنى  الخيول  لتربية  الزهراء  محطة  في  األصيلة 
السالالت  نقاء  المحطة والمشرفين على  للقائمين على هذه 

العربية التوفيق والتقدم..«)20(.
التغطية الصحفية لزيارة الشيخ زايد 

حظت زيارة الشيخ زايد إلى الجمهورية العربية المتحدة )مصر(، 
ومثار اهتمام  باهتمام بالغ من قبل القيادة والشعب المصري، 
كبير في جميع األوساط العربية. وكان هناك اهتمام رسمي وشعبي 
وحرصت أجهزة اإلعالم والصحافة المصرية بشكل خاص  بها. 
واسعة  مساحات  لها  وخصصت  تفاصيلها  بكل  تغطيتها  على 
بل أنها كانت تعرض لتقارير صحفية مصورة عن  في صفحاتها، 
إمارة أبوظبي وحاكمها والجهود التي يبذلها للنهوض بها في مختلف 
المجالت، وُمسلطة الضوء على إنجازاته في اإلمارة التي لم يم�ضى 
ومن تلك التغطيات على  على توليه للحكم فيها خمس سنوات. 
في جريدة الجمهورية التي كتبت:  سبيل المثال ال الحصر ماجاء 
»السادات استقبل حاكم أبوظبي في مطار القاهرة..الضيف الكبير 
يقول: نحن هنا في بالدنا وبين أهلنا)21(«. أما جريدة األهرام فقد 
أبوظبي  ديوان حاكم  »رئيس  التالي:  الخبر  في صفحاتها  عنونت 
يتحدث عن زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للقاهرة)22(«. 
: »الرئيس السادات يودع حاكم 

ً
وكتبت »األخبار« المصرية أيضا

أبوظبي عند سفره أمس..وداع رسمي وشعبي حافل لحاكم أبوظبي 
عند مغادرته البالد بعد انتهاء زيارته)23(«. أما مجلة المصور، فقد 
 لتلك الزيارة، فتصدر صفحاتها 

ً
أفردت في صفحاتها تقريرا موسعا

في  السبعة  أيامه  زايد  الشيخ  ق�ضى  »كيف  التالي:  العنوان 
: »مع سمو الشيخ زايد بن سلطان حاكم 

ً
القاهرة«، وكتبت أيضا

أبوظبي في جولة واسعة داخل مصانع النصر للسيارات)24(«.
في ضوء تلك التغطيات جاءت تغطية الصحف المصرية لزيارة 
من خالل  بشكل خاص،  العربية  الخيول  لمحطة  زايد  الشيخ 
ومن تلك العناوين،  إفراد عناوين فرعيه لها ضمن صفحاتها، 
»موعد مع  إذ كتبت العنوان التالي:  في مجلة المصور،  ما جاء 
: »حاكم أبوظبي في زيارة محطة الزاهراء 

ً
وكتبت أيضا الخيول«، 

»وجه  بينما كتبت األخبار:  لتربية الخيول العربية األصلية)25(«، 
وجاءت تلك التغطيات الصحفية مدعمة  مصر الحضاري«)26(. 

،ولتبقى  الزيارة  لتلك  توثق  التي  التاريخية  الصور  بالعديد من 
 - اإلماراتية  والعالقات  الروابط  عمق  وعلى  عليها   

ً
حيا  

ً
شاهدا

المصرية في مختلف المجالت .
ومن نافلة القول، أن الشيخ زايد تلقى وتقلد العديد من األوسمة 
الرفيعة والهدايا التذكارية خالل تلك الزيارة، منها: قالدة النيل)27( 
 لما 

ً
التي قدمها له الرئيس المصري أنور السادات تحية وتقديرا

كان يبذله - طيب الله ثراه - من جهد في المجال العربي، وكذلك 
تحية إلى شعب أبوظبي. كما تلقى الميدالية الذهبية من جمعية 
رعاية العلوم الحديثة وتطبيقاتها في البالد العربية، بوصفه رئيًسا 
 من بينهم 290 من أعضاء 

ً
شرفًيا لها، في حفل حضره 350 مدعوا

استلم هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة   
ً
وأيضا الجميعة،  

شركة النصر للسيارات باإلنابة)28(.
والجدير بالذكر أن الشيخ زايد قد غادر القاهرة بعد انتهاء زيارته 
الرسمية في يوم األحد 18 أبريل / نيسان،وكان في وداعه الرئيس 
المصري أنور السادات، وحسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية 
ونواب رئيس الوزراء والوزراء والدكتور محمد الفحام شيخ الجامع 
العربية،  للجامعة  العام  األمين  حسونة  وعبدالخالق  األزهر، 
وكبار رجال القوات المسلحةالعربية ورجال السلك الدبلوما�ضي 
العربي واألجنبي ورجال األعمال. وكان موكب الشيخ زايد قد وصل 
، وأطلقت 

ً
إلى أرض المطار في الساعة العاشرة والنصف صباحا

المدفعية 21 طلقة تحية للشيخ زايد. وبعد أن استعرض الرئيس 
أنور السادات والشيخ زايد حرس الشرف، صافح كبار المودعين 
باب  السادات ونائبا رئيس الجمهورية حتى  الرئيس  اتجه معه 
الطائرة المقلة للمغفور له الشيخ زايد والوفد المرافق له. هكذا 

، إذ 
ً
 ومسموعا

ً
كان الوداع الرسمي أم الوداع الشعبي فكان عاليا

وقف األلوف من أبناءالشعب المصري من على شرفات المطار 
المختلفة التي أمتلئت عن أخرها ، وهم يودعون ضيفهم العربي 
الكبير وهو يغادر أرضهم، وتعالت الهتافات من القلب إلى السماء 
تحيي الشيخ زايد وتودعه. وكان الشيخ زايد في نفس الوقت يرد 

 بيديها طول الوقت)29(.
ً
التحية لهم ملوحا

محطة الزهراء لتربية الخيول العربية األصيلة
تعتبر محطة الزهراء، من أقدم المحطات في العالم، وتمتاز بتاريخ 
عريق، وهي واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، 
وهي األولى في الشرق األوسط ومصر من حيث المساحة والكفاءة 
البيطرية واحتوائها على سالالت عريقة. للخيول العربية األصيلة. 

 للحصان العربي األصيل. 
ً
عد معقال

ُ
وت

الخيول  اقتناء  كان  وتراثهم،  العرب  تاريخ  في  معلوم  هو  وكما 
القوة  مظاهر  أبرز  من  الما�ضي  في  بها  واالهتمام  األصيلة 
كانت  الرسمي،  المستوى  وعلى  مصر،  وفي  والسلطان.  والجاه 
بدايات االهتمام بالخيول العربية األصيلة وتسجيلها وتأسيس 
ففي القرن التاسع عشر  المؤسسات التي تعكف على رعايتها.  
الميالدي، حين ُجلبت إلى مصر، جملة من أنقى سالالت الخيول 
من شبه الجزيرة العربية، وكانت أسرة محمد علي باشا الحاكمة 
في مصر يومذاك، في طليعة المهتمين بالخيول العربية. وفي عام 
1908، كلف قسم تربية الحيوان في »الجمعية الزراعية الملكية« 
المصرية بالمباشرة في تربية الخيول العربية األصيلة، ثم في عام 
1928 جاء إنشاء »محطة الزهراء لتربية الخيول العربية األصيلة« 

دراسات إماراتية

  الشيخ زايد أثناء استالم الهدية التذكارية من رئيس مجلس إدارة 
  شركة النصر للسيارات. ويظهر في الصورة الشيخ مبارك بن محمد

    الشيخ زايد أثناء مشاهدة عرض الخيول، ويظهر عن يمينه الدكتور عبدالعزيز كامل وزير األوقاف المصري،  ورئيس بعثة الشرف، وعن يساره المهندس عبدالمجيد يوسف رئيس الهيئة الزراعية 
     المصرية، كما يظهر في  الصورة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، ومعالي أحمد خليفة السويدي ومعالي مانع سعيد العتيبة.

1971 زيارة الشيخ زايد إلى محطة الزهراء لتربية الخيول في مصر عام 

 الشيخ زايد قبل تسجيل كلمته في سجل كبار الزوار لمحطة الزهراء للخيول العربية. ويظهر في الصورة معالي أحمد خليفة السويدي
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. 
ً
والحفاظ على أصالة أنسابها. وبالتالي فعمرها يتعدى 113 عاما

وتقع محطة الزهراء في منطقة عين شمس وعلى مساحة 60 ألف 
فدان،وتبعد عن مطار القاهرة الدولي نحو 15 دقيقة. وتتبع وزارة 
الزراعة المصرية، وتشرف على أكثر من 12 ألف مزرعة خيول، 
وتضم 5 عائالت عربية أصيلة) الصقالن، والكحيالن، والهدبان، 
والعبيان والصقالوي (.  ويرجع كل اسم من هذه األسماء نسبة إلى 
القبائل العربية التي اشتهرت بهذه الخيول في الجزيرة العربية والتي 
ومحطة الزهراء  انتقلت إلى مصر مع الفتح اإلسالمي والحروب. 
 في تصدير الخيول العربية. وتضم 500 رأس من 

ً
هي األولى عالميا

الخيول تمثل أهم سالالت الخيول العربية. ويشكل مربط الزهراء 
أحد أكثر المرابط المثيرة لإلهتمام في الشرق األوسط بأكمله 
 على خريطة تناسل الخيول العربية في أنحاء 

ً
 مرموقا

ً
ويتبؤ مركزا

 
ً
العالم. والجدير بالذكر أن القيادة المصرية تولي المحطة اهتماما
في األونة األخيرة  السي�ضي  الرئيس عبدالفتاح  فقد وجه  ا، 

ً
بالغ

بهدف استعادة اإلرث المصري  للخيول،  بتطوير محطة الزهراء 
العريق في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية األصلية، وذلك 

بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال)30( 

* مركز زايد للدراسات والبحوث

الهوامش والمصادر والمراجع:

1. كان هذا األسم قد تشكل إثر الوحدة بين جهموريتي مصر وسوريا وإعالن الوحدة 

 .1961 أيلو  سبتمبر/   28 في  أنتهت  إال أن هذه الوحدة   ،1958 شباط  في فبراير/ 

واحتفظت مصر بهذا األسم حتى عام 1971، حين تسمت باسمها الحالي” جمهورية 

/https://ar.wikipedia.org/wiki:مصر العربية”. انظر: ويكيبيديا

2. المصور: عدد 2428، 27 صفر 1391 الموافق 23 أبريل 1971؛ يوميات زايد، ج1 

) 1976-1966(، أبوظبي، ديوان رئيس الدولة، مركز الوثائق والبحوث، ط1، 2003، 

ص 63-65.

3. التقى الشيخ زايد في تلك الزيارة مع كل من الرئيس السوادني جعفر النمير، والرئيس 

معمر  العقيد  الليبي  الشورى  مجلس  برئيس  التقى  كما  األسد،  حافظ  السوري 

كما التقي  وياسر عرفات رئيس اللجنة المركزية لمنظمة تحرير فلسطين.  القذافي، 

بكبار الوزراء والمسؤولين ورجال األعمال المصريين وبالعديد من العلماء العرب في 

مختلف التخصصات، والسفراء العرب . المصور، المرجع السابق، 23 أبريل 1971.
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أدب ونقد

اإلماراتي صالح كرامة الكاتب  اإلنسانية في قصص  األرق والمعاناة 

 أحمد حسني حميدان

كما ابتدأت القصة اإلماراتية القصيرة بهواجس التحديث التي 
عبر عنها عبد الله صقر أحمد في مجموعته )الخشبة( التي تعتبر 
السرد  أولى خطوات  الناخي  لشيخة  )الرحيل(  مجموعة  مع 
 
ً
القص�سي في اإلمارات فإن صالح كرامة الذي انضم مجددا
إلى ميسرة هذا القص تعلن مجموعته القصصية )سهرة مع 
التحديثية مرة  الهواجس  على صدر غالفها عن هذه  األرق( 
تدمج  البحث عن خصوصية ضائعة  رغبة  تخفي  أخرى وال 
سيما وأن كاتبها  فيها القصة بالمسرح أو تزاوج فيما بينهما، 
السبعينيات  منتصف  إلى  تعود  مسرحية  تجربة  من  ينحدر 
والدراسات  البحوث  بعض  كانت  وإذا  الفائت...  القرن  من 
في  الجديدة  اإلماراتية  النسوية  القصة  خصت  قد  النقدية 
تناولها لجماليات التحديث في سياقها السردي ، فما هي هذه 
وهل السياق القص�سي  الجماليات التي استرعت انتباهها... 
 خاصا 

ً
عند صالح كرامة اتسم بها أو ببعضها أم أنه خط مسارا

به باعتبار أن السمة اإلبداعية األساسية تقوم على أساس 
التمايز والتغاير)1(.

القصة  أن  المسألة رأت  التي عالجت هذه  النقدية  الرؤى  إن 
في مسألة   

ً
النسوية اإلماراتية الجديدة قد بلغت مبتغى إضافيا

النهايات  على  التمرد  خالل  من  القص�ضي  الخطاب  تحديث 
التكثيف  جانب  إلى  السائدة  الفنية  التراتبية  وتجاوز  المغلقة 
ومستوياته،  السرد  بطرائق  والتغيير  باللغة  واالهتمام  واإليجاز 
جراء  من  جديدة  ومضامين  مواضيع  إلى  االلتفات  إلى  إضافة 
المناخ االقتصادي واالجتماعي العام الذي هّمش الفرد إلى حد 
جعله ينزع إلى محاوالت الخالص الفردية والتي تزامنت مع انبثاق 
النص  بنية  كسر  إلى  الداعية  الحداثية  األدبية  النزعات  وبروز 
التقليدية وقد اعتبرت هذه البحوث والدراسات المتناولة للقصة 
النسوية اإلماراتية الجديدة، أن المرأة كانت األسرع إلى الخروج 
من هذا البناء الكالسيكي ونبش قواعده وأسسه الفنية باعتباره 
للحرية معتبرة أن الرجل كان األبطأ في االستجابة إلى ما   

ً
معادال

لها في الذهاب   
ً
تمليه عليه ممارسات التحديث كما اعتبرته تاليا

نحو آفاق هذه المغامرة اإلبداعية وهو ما ال يتوفق مع المعطيات 
الواقعية التي يتأكد منها أن صاحب الدعوة األولى لالنطالق نحو 
خطاب قص�ضي مغاير جاء من كاتب قصص مجموعة )الخشبة( 
وللتعرف على حقيقة ما ذهبت إليه  التي أشرنا إليها من قبل)2(. 

هذا  في  الجديدة  اإلماراتية  النسوية  القصة 
المنحى سنفرد دراسة مستقلة لقصص عائشة 
أننا سنتعرف في هذا السياق  الزعابي في حين 
الطروحات  بين  واالختالف  التوافق  مدى  على 
السابقة وبين قصص صالح كرامة كما سنحاول 
مساحته  في  الذي قصده  العالم  على  التعرف 
السردية إضافة إلى تقنيات السرد التي اعتمدها 
في قصصه والتي جعل في مقدمتها القصة التي 
القصصية  مجموعته  عنوان  على  استولت 

)سهرة مع األرق()3(. 
وفيها يبدو من السطر األول أنه يتحدث عن الناس الهامشيين غير 
 إعادة االعتبار لهم من خالل طباخ وافد من 

ً
المنتبه إليهم محاوال

إحدى البلدان اآلسيوية الفقيرة وهو بهذا التوجه ينفي عن نفسه 
كأقنعة  الكاتب شخصياته  استخدام  في  بوتور  ميشيل  مقولة 
أسلوب  القص  بنية  في  استخدم  وقد   ... ذاته  بها عن  يتحدث 
السياق  في  الرائية(  )األنا  إلى  الكاتب  يتحول  وبذلك  المخاطب 
الذي يوجه الحديث من خالله إلى بطله بينما المقصود فيه هو 
اآلخر المتسبب في األزمة التي ينهض عليها السرد، إضافة للقارئ 
في  يتتبع ما يحكيه السارد ليطلع على ما يدور  الذي عليه أن 
القصة من أحداث هي في النهاية كتبت له ليقيم الكاتب ما ينشد 
من أواصر التواصل معه يحقق عبرها األهداف التي قامت من 
أجلها عملية السرد التي يبدأها صالح كرامة في قصته من دون 
)أأنت طبخت كل هذا  وهو يخاطب بطله:   

ً
مقدمات قائال إنشاء 

لقد أكلنا نحن منه وامتألت بطوننا..   .. مدهش!!  الطعام �ضيء 
أنا الوحيد من بين  يا إلهي كم أنت طاه جيد وبشهادة الجميع.. 
أبصرتك عبر شباك  الجموع التي رأتك تلك الليلة وأنت تطبخ.. 
المطبخ المطل علينا.. ال تخف لن يخطر ببال أحد أن يزورك في 
المطبخ، أنت من�ضي لألبد كقدرك المقهور وصحونك التي أوكلت 

تنظيفها للشروق..()4( .
من خالل هذا السياق تبدأ عوالم صالح كرامة 
في  الذين يصنعون  البسطاء  بالتشكل من مالمح 
ال  ذلك  ومع  األساسية،  الحياة  لوازم  المجتمع 
يعيشونها ويبقون في الركن الق�ضي منها يحضنهم 
الغياب الذي كشفه الراوي من كوته المطلة على 
وذلك بعد أن  سيرورة الحدث المتمثل بالعرس، 
أماط اللثام عن اللهو الذي أصاب الجميع وخطف 
أبصارهم نحو العريس ونحو أطباق الطعام بينما 
 في المطبخ 

ً
يبقى طباخ الطعام وصانع لذته متواريا

بنار   
ً
مصحوبا التعب  ويعانقه  النسيان  يلفه 

بعد  الجميع  وينصرف  تهدأ  إن  ما  التي  الطبخ 
زجاجة  مخبئه  من  يخرج  حتى  بطونهم  امتالء 
جوفه  في  ويفرغها  الكحولية  المشروبات  من 
ليهرب من أزمته وآالمه إلى الغد والتي لم يكشف 
السرد منها سوى انشغال اآلخرين عنه وذلك بعد 
اقتصاره على وصف المظهر الخارجي لما يدور 
في البيئة القصصية من دون استثمار مكنونها 
 
ً
اآلخر المتمثل بالتداعيات الداخلية وخصوصا
للشخصية الرئيسة المقصودة في عملية السرد وهي الطباخ... 
وكان بإمكان الكاتب إغناء قصته ودعم فكرته أكثر لو ذهب إلى 
أعماق بطله وسبر أغواره لحظة انعقاد العرس التي جعل منها 
مبتدى السياق والتي من شأنها أن تأخذه إلى ما�ضي الحدث عبر 
تقنية التذكر حيث يعود بطله إلى أيام عرسه وإلى زوجته وأوالده 
البعيدين عنه بعد المجيء إلى غربته والعمل فيها طاهيا للطعام... 
أو يمكن أن تقوده جمعة العرس لحلم الزواج ممن يحب إن لم 
.. وكذلك إلى أصدقائه الذين شاركوه أحالم اليقظة 

ً
يكن متزوجا

وبذلك ينفتح السرد  قبل أن يباعد بينهم السفر بسبب العمل.. 
على الكثير من الصور والسياقات المشهدية والذهنية التي يمكن 
عليها  قامت  التي  وأحداثها  وفكرتها  القصة  لصالح  استثمارها 
وليس ثمة ما يمنع الكاتب من ذلك ألن أبواب التخييل مفتوحة 
عنده على آفاق رحبة وألن الراوي الذي اختاره لينوب عنه في سرد 
سياقه القص�ضي هو مماثل للشخصية التي يتحدث عنها السرد، 
 ويعرف ما تعرفه الشخصية وهو ما يرمز 

ً
وبهذا يكون الراوي عليما

 )الراوي = الشخصية( وذلك حسب رؤية تودوروف 
ً
إليه اختصارا

الذي اعتمد فيها على ما ذهب إليه جان بويون في تصنيفه للرواة 
وبما أن القاص  والشخصيات المروي عنها في عملية القص)5(. 
 
ً
مؤهال كان  فقد  العليم  الراوي  هذا  على  اعتمد  كرامة  صالح 
للغوص في أعماق شخصياته من دون الغرق في تفاصيل تفيض 

األرق واملعاناة اإلنسانية يف قصص الكاتب اإلمارايت صالح كرامة
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عن حاجة القص وإيجازه إال أن مكنون هذه العوالم الداخلية 
بالظهور  لها  السانحة  الفرص  رغم  السياق  عن  غائبة  أبقاها 
والمساهمة في إضاءة الجوانب النفسية لشخصية بطل القصة 
وتعكس مدى التأزم الحاصل بسبب غفلة عيون المجتمع عنه 
وتجاهلهم لجهوده ومكانته وأهمية دوره وهو ما بدا تجسيده أكثر 
 وبروزا في قصة )بعد فوات األوان( التي يتذكر فيها )جمعة( 

ً
ظهورا

شبابه وصباه ويلعن ساعة اختياره العمل في تنظيف الشوارع 
وجمع أوساخها وذلك بعد أن ساقه وهم االعتقاد بأنه الرجل 
المهم في الحارة التي يخلصها من مضار النفايات المؤذية ويحافظ 
على جمالها وصحة أهلها وفي حوار بينه وبين )الخبيل( يتذكر كذبة 
أول أبريل - نيسان، ويتفق معه على إشاعة خبر موته ليبرهن له 
نظافة  على  لهم  يحافظ  الذين  عند هؤالء  مكانته  أهمية  على 
مجيء  بعدم  موته  ونشر خبر  غيابه  بعد  يفاجأ  لكنه  شوارعهم 
أي منهم إلى بيته للتأكد من صحة الخبر والمشاركة في تشييعه 
إن ثبت لهم ذلك، فينتحر.. وتنتشر األوساخ والروائح الكريهة في 
 للسؤال عنه والذهاب إلى بيته 

ً
الحي الشعبي مما دفع سكانه أخيرا

 على مصراعيه بينما جسده مسجى 
ً
لتفقده، فيرون الباب مفتوحا

وإلى جواره حميد الخبيل الذي ارتفع صوته عليهم وهو يبكيه 
 لهم باحتجاج على زيارتهم المتأخرة :

ً
بحرقة قائال

)اآلن عرفتم قيمته بعدما اكتشف الحقيقة وانتحر..()6(.
بتجاهل  المغمورة  الشخصية  تبديها  التي  الفعل  ردة  إن حدة 
تظهر مقدار فتور االحتجاج على هذا  القصة  في هذه  اآلخرين 
التجاهل عند طاهي الطعام في القصة السابقة رغم ما يبديه 
عنوانها )سهرة مع األرق( من فيض لألزمة ومن اشتعال آلثارها في 
نفس وعقل من يكابدها وهو ما يخلق هوة بين دالالت العنوان 
وبين دالالت متنه القص�ضي الذي يحيلنا إلى تساؤل ال مفر منه 
المطلوب منه  إذا كان بطله يؤدي عمله  يتحدث  أرق  أي  عن 
تأديته حتى ساعة متأخرة من الليل طالما أنه مرتبط بعرس ال 
يوحي به  وطالما ال يعبر بأي �ضيء  تنتهي طقوسه في وقت مبكر، 
عن أرق أصابه على امتداد الوقت سوى تناوله زجاجة المشروب 

 عنه ...
ً
الكحولي في نهاية السهرة وساعة انصراف الناس بعيدا

 
ً
 أو مجانيا

ً
إن اختيار العنوان في العمل اإلبداعي ال يأتي اعتباطيا

ألنه يسهم في تحديد  كما يعبر الدكتور الناقد خليل المو�ضى، 
اقتصاد  وهو تجسيد ألي  الدالالت..  النص وتدور حوله  هوية 
إن  بل  السيميائية)7(  النظرية  توصيف  حد  على  ممكن  لغوي 
 األمر 

ً
 آخر موازيا

ً
الناقد الفرن�ضي جيرار جينت يعتبر العنوان نصا

العنوان  بين  واجبة  عالقة  استحداث  ضرورة  إلى  يدفع  الذي 
أو  إبداعي  منجز  ألي  العناوين  اختيار  عملية  وتحكم  ونصه 

معرفي... وإذا كنا قد أشرنا إلى ثمة ما يضعف هذه العالقة بين 
السهرة واألرق عند صالح كرامة في سياق قصته األولى ويمنعها 
من بلوغ نسبة عالية من التناغم والتوافق بينها وبين عنوانها، 
فإن األواصر ال تبدو هكذا بين األرق وبين القصص األخرى على 
 وقد 

ً
صعيد المجموعة القصصية باعتباره حظي بعنوانها أيضا

اشتملت في العديد من سياقاتها على غير سهرة وعلى غير أرق.. 
يشتعل ليل التاجر باألرق حتى الفجر  )حلم الرابية(  ففي قصة 
بخناجر  ويموتان سوية  فتهرب معه  من أجل غجرية حسناء.. 
)بث  وفي قصة  منه ومنها..   

ً
الغجر التي غرست بصدريهما انتقاما

 داخل 
ً
حي( يستولي األرق على جابر ليلة بكاملها قضاها محبوسا

المستودع بعدما قفل المدير الباب عليه ليتمكن من لقاء أخته 
 عنه، وبعد تحقيق مبتغاه يعود المدير إلى المستودع وينهي 

ً
بعيدا

 
ً
الحصار على جابر)8( بينما يخطف األرق سكان الحي الشعبي أياما
ولياٍل وهم ينتظرون في قصة )يوم من عمر الفرح( عودة القابلة أم 
سنود التي ذهبت للعالج في إحدى الدول األجنبية وقد كلف هذا 
األرق الذي طال في االنتظار المزيد من القص الذي أنفقه الكاتب 
من مساحته السردية من دون مراعاة للشروط الفنية التي تقوم 
وفقها عملية القص ومن دون حساب للقواعد التي تستند إليها 
فعالية السرد القصصية وفي مقدمتها اإليجاز المؤطر باالقتصاد 
 في هذه 

ً
اللغوي والتكثيف التعبيري مما أصاب سياقه - وخصوصا

القصة - بالحشو والترهل الذي يبدأ ظهوره بكثرة الجمل الوصفية 
مع عودة أم سنود من العالج وفي الحوارات التي أعقبتها.. فحين 

في المستشفيات األجنبية  في العالج  سئلت أم سنود عن رأيها 
أجابت بكلمتين فقط لكنها قبل أن تقولهما يتدخل الراوي ممهدا 
لهذه اإلجابة المختصرة بعشرات الكلمات التي  ال تخدم السياق 
القص�ضي في �ضيء ويمكن االستدالل على ذلك من خالل تدخله 

أثناء الحوار وقوله:
)ضحكت أم سنود واعتدلت في جلستها ثم مدت يدها لتتناول 
ارتشفت  فنجان القهوة الذي أرسلته لها ابنتها الوحيدة حمدة.. 
رشفة واحدة منه ثم واصلت حديثها بتلك الرشاقة المعهودة 
 بعض ال�ضيء من أثر المرض.. 

ً
عنها في الحديث وبدا صوتها ضعيفا

قالت أم سنود : ـ يازين مستشفياتهم ..()9( .
إن هذا الوصف المغرق بالتفاصيل يتكرر في غير مكان داخل 
الحوار بين الشخصيات مما  أثناء   

ً
وخصوصا النص القص�ضي، 

يؤدي إلى عرقلته والحد من فعاليته ناهيك عن الحشو والزوائد 
الموجودة ضمن هذه الحوارات نفسها مما أصابها في غير موضع 
بالترهل السردي مع العلم أن الكتابة القصصية هي فن اإليجاز 
واالختصار كما أسلفنا.. وإذا كان الكاتب قد سعى إلى االستفادة 
من الفن المسرحي في عملية القص فمن حقه التجريب كي يبلغ 
ولكن اإلبداع نوع ال كم وهو ما ال يمكن   ..

ً
ومغايرا  

ً
متميزا  

ً
منجزا

وهذه االستطاالت المسهبة في وصف  بلوغه من غير حساب... 
حركة الشخصية خالل الحوار كان يمكن أن تكتسب أهميتها 
لو استطاع الكاتب صياغتها بصورة تقوم على اإليحاء المتوافق 
مع فحوى كالم الشخصيات ليتضافر معها ويسهم في تجسيد 

التعبير وتعميقه بما يخدم الفكرة القصصية التي سعى السياق 
بلوغ شأوها وأبعادها الداللية وإال فإنها ستبدو فائضة عن حاجة 
السرد كما ستغدو مرفوضة حتى داخل السياق المسرحي نفسه 
الذي حاول الكاتب االستفادة من تقنياته داخل عمله القص�ضي.. 
 أكثر مالءمة وجدوى لتحقيق مبتغاه 

ً
ويبدو أنه وجد إلى ذلك سبيال

من خالل رصده األرق الناجم عن واقع مريض بحمى االستهالك 
وحياة عصرية تنوء باألزمات التي قلبت صورة األشياء وأخذتها إلى 
غير مالمحها المتعارف عليها، فخرجت حتى الطبيعة من جلدها 
وظهر البحر على سطورها على غير  )سطو(  المعهود في قصته 
وحين  بسور الفنادق والمنتزهات،   

ً
هيئته بعد ما قدمته محاطا

يعود بطل القصة إلى طفولته ليسترد مالمح بحره العتيد يفشل 
ويغرق في داخله الطفل الذي استبقاه غاستون باشالر في أعماق 

الكائن البشري )10( ويردد على أعتاب النهاية :
)حاولت أن أقود البحر بما أوتيت من قوة أسوقه نحو السور، 
فيأبى البحر أن يتتبع نزيفي وعندما وصلت إلى نهاية  أنجو به، 
طافية  جثة  والتقطوا  وأفاقوا  سكروا  قد  العمال  كان  السور 

أعادوها للبحر مرة ثانية..()11( .
من خالل هذا السياق يفتح صالح كرامة أفق السرد أمام أزمات 
 
ً
 وكثيرا

ً
شخوصه القصصية وينكئ جراحها القديمة والجديدة معا

ما يتكئ على المشروبات الكحولية عند كل تجسيد لمكابدات 
 -  

ً
- ولو مؤقتا هذه األزمات، وكأنه يسعى بذلك إلى تحرير أبطاله 

الالشعوري  مخزونهم  على  وليعتمد  المعاش  الواقع  مرارة  من 

اإلماراتي صالح كرامة الكاتب  اإلنسانية في قصص  األرق والمعاناة 

أدب ونقد
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الذي تؤكد مدرسة التحليل النف�ضي الفرويدية على غنى عوالمه 
فيستفيد منها في تجسيد حدثه القص�ضي إضافة إلى فضاءات 
التخييل التي يبقيها مشرعة على رحابتها والتي تمم من خاللها أرق 
بطله البحري الذي بدأه في القصة السابقة باسترجاع صورته 
الطفولية باالعتماد على تقنية الخطف خلفا - الفالش باك - في 
حين أنه ذهب إلى تجسيد مالمحه األخرى ومسببات أزمته الراهنة 
 سر األرق الذي ال يفارق حياته 

ً
في قصة )نافذة على القمر( كاشفا

: )منذ أن ابتلع البحر زوجته أمامه والكآبة 
ً
من بداية السياق قائال

يبحث   ،
ً
بيتا  

ً
يمر على أبواب بيوت الحي الشعبي بيتا تستوطنه... 

عندما اختفى   ... عنها ويصرخ ثم يعفر جسده بالتراب كاألطفال 
المخمور جن وهجر الحي الشعبي  قال الناس إن  »جمعة ربيع« 

عبر الطريق الترابي باتجاه البحر()12( ..
 كي 

ً
إن ما تفصح عنه بنية السرد هنا تعيد به إنتاج األزمة مجددا

من خاللها دواخل بطل القصة وما يعتريه من مكابدات  ت�ضيء 
َرق 

َ
فه غ

ّ
ل
َ
خ ْقٍد 

َ
ما أصابه من ف من جراء   

ً
عاطفيا  

ً
أخذت لبوسا

تصرفاته  على  الناس  فعل  ردود  ت�ضيء  كما  البحر  في  زوجته 
حرفته  الذي  لسلوكه  وتأويالتهم  حياتهم  مع  المنسجمة  غير 
المشروبات الكحولية عن الصراط المستقيم فيحكمون عليه 
... حتى زوجته التي يحبها لم تعد في اليقظة أو في النوم  بالجنون 
على صورة واحدة وذلك بعد تراجع فعله الشعوري وتقدم فعله 
 في أغلب 

ً
الالشعوري الذي تحرر من الرقابة بعد ما بات مخمورا

الوقت مما سمح لهذا التباين في مجيئها إليه أن يظهر على مشهد 
حافل بالتناقضات.. فمرة تأتيه على هيئة يسميها كارل غوستاف 

وتقاليده،  وأعرافه  بالمجتمع  المتمثلة  الجمعية(  )باألنا  يونغ 
فتؤنبه وتقول له: )جمعة ارجع أنت فاقد عقلك.. جمعة لم تعد 
ومرة تأتيه على هيئة زوجة  ما تشربه في جوفك حرام..(   ..

ً
صبيا

مشتاقة تدعوه إليها وتهمس له: )جمعة أفق أنا أمامك، اطلعت 
سئمت  فأنا  لمطاردتي،  تبادر  أن  أدعوك  أسرارك..  أسرار  على 
جمعة  ويستجيب  نحوي..()13(  أقدم  جمعة..  أقدم  مطاردتك.. 
لهذه النداءات المتخيلة من زوجته باعتبارها تنسجم مع نداءاته 
الداخلية الناشدة الخالص من واقع متأزم إلى حد األرق، وبما أنها 
هي غريقة البحر فيتبعها هو إلى هناك ويتجاوز الشاطئ إليها ويراها 
في انتظاره وتناديه من خلف الموج كحوريات الماء فيتقدم إلى 
 
ً
بطن البحر بعد أن طفح من ليالي األزمات ونهاراتها الموجعة تاركا
جسده وروحه الهائمة بفقدها لمحيط الملح فتصطك أسنانه 
عبد  إليه  قاد  الذي  النسيان  بماء  البحر  ويطمره  النشوة  بنار 
)نسمة هواء طائشة( وجعله يستقر  الحميد أحمد بطل قصته 
في جوف سمكة الغياب بعدما ذبحت سكين الجوع جسده وقلبه 
البحري  الطافح بالفاقة والحرمان في حين أن حارس هذا الماء 
مطر سيف  في قصة سلمى  الداخل  إلى  تجاوز شطه  في  يتردد 
 رغم خروج امرأة البحر من األعماق 

ً
)بحران نشوان( ويبقى بعيدا

ومناداتها له ورغم أنه مخمور مثل بطل قصة صالح كرامة لكنه 
لم يستجب كاستجابته فتقترب هي منه وتخرج إليه محاولة التأثير 
عليه ليخفف من خشونته وقسوته ، فتنجح في البداية وتحصل 
 
ً
على مرادها في كسب وده لكنه ينقلب عليها مرة أخرى مقررا
تسليمها إلى السلطات لتحاكمها وفق القانون وتنال ما تستحق 

من جزاء .. وهو ما يذهب إليه صالح كرامة في سياقه السردي من 
خالل قصته السابقة )نافذة على القمر( التي يتقابل فيها )جمعة( 
مع حارس البحر في قصة سلمى مطر سيف كما تتقابل الزوجة 
 بمواقف 

ً
مع امرأة البحر.. وإذا كان التقابل هنا قد جاء معكوسا

الزوج المخمور  مغايرة ومختلفة بين تمكن الزوجة من إغراء 
الحارس  بالدخول إلى البحر وعدم تمكن امرأة البحر من إغراء 
بالدخول إليه، فإن التقابل بين سلمى مطر سيف وصالح كرامة 
التي تستطيع المرأة من  )التين الشوكي(  في قصته   

ً
يأتي متوافقا

خاللها خفض حدة زوجها المجابه للممارسات الخاطئة في واقع 
مفتوح على األزمات .. فبعد أن يقتل أحد المرتشين ويطعن أحد 
فار�ضي األتاوات ويفصل من عمله، تخبئ خنجره وتقنعه بأن ينزع 
 أملس يساير فيه الواقع 

ً
عنه جلده الشوكي ويرتدي بدال منه جلدا

وأزماته التي ال تنتهي قائلة له:
)ماذا تريد أن تصلح .. خربانه .. خربانه ..()14(. 

وتنجح في البداية في مسعاها .. ويم�ضي زوجها في مجاراة المجتمع 
فتنهال عليه الهدايا  ويتوافق مع أخطائه ويتصالح مع أزماته... 
إلى  فيعود  النهج،  في هذا  لكنه ال يستطيع االستمرار  والعطايا 
غير  واألزمات  الخاطئة  الممارسات  مجابهة  وإلى  الشوكي  جلده 
المنتهية... وبذلك تفشل الزوجة في ترويض طباع زوجها القديمة 
كفشل امرأة البحر في ترويض طباع حارس البحر عند سلمى مطر 
من المحاكاة بين ما ذهب إليه صالح   

ً
سيف وهو ما ين�ضئ نوعا

)التين الشوكي( وبين  )نافذة على القمر( وقصة  كرامة في قصته 

ما قدمته سلمى مطر سيف في قصتها )بحران نشوان ()15( وكأنه 
يجسد بذلك مقولة أندريه مالرو التي رأى فيها أن األديب الشاب 
يبدأ بمحاكاة األدب وينتهي بمحاكاة الحياة التي رصدها صالح 
كرامة في قصصه وهي طافحة بالمعاناة واألزمات إلى حدود األرق 
المتقد بهموم البسطاء والمشتعل بأحالم المهمشين والمنسيين 
)المعتوه( بصورة  ونستطيع القول إنه ختم مجموعته في قصة 
اتجاه  في  يسير  الذي  المشاكس  وواقعها  الحياة  لهذه  مختزلة 
فتظهر فيه األمور على  معاكس للمنطق وحقائقه المسلم بها، 
غير صورتها ويسمى المثقف في كنفه )بالمعتوه ()16( وتنحدر عبره 
القضايا إلى مستوى ال تتعدى فيه المسائل القيم االستهالكية 
وبذلك تبدو قصص صالح كرامة غير متوافقة في كليتها مع ما 
ذهبت إليه البحوث والدراسات النقدية التي أشاعت في تقييمها 
للقصة اإلماراتية الجديدة بأنها انشغلت باألحداث الصغيرة على 
حساب القضايا الكبيرة وانحازت نحو الذات وتجاوزت التراتبية 
أن قصصه هو  في حين  واإليجاز...  بالتكثيف  الفنية والتزمت 
تدع  ولم  العامة  للقضايا  سردها  من  رحبة  مساحة  أعطت 

األحداث الصغيرة تطغى عليها 
* كاتب وأديب من سوريا
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 خليل عيلبوين

لم أكن أعرف عن البترول عندما وصلت إلى أبوظبي في يناير 
ومولدات  والطائرات  للسيارات  وقود  أنه  من  أكثر   1971
الكهرباء، وأن أبوظبي هي إحدى المناطق الرئيسة التي اكتشف 

البترول فيها. 
وعندما التقيت معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة الذي كان 
 لدائرة بترول أبوظبي في ذلك الوقت بعد خمسة أيام من 

ً
رئيسا

وصولي إلى أبوظبي سألني: ماذا ستقدم في اإلذاعة والتلفزيون؟ 
ولكنني بصراحة ال   عن البترول، 

ً
أريد أن أقدم برنامجا قلت: 

أعرف الكثير عن هذا الموضوع، وفاقد ال�سيء ال يعطيه، قال: 
نستطيع أن نزودك بالمراجع وما عليك إال اإلطالع ولو احتجت 
ألي معلومات إضافية فنحن سنطلب من المسؤولين بالدائرة 

أن يزودوك بها. 

أغراني هذا العرض الكريم بالدخول في تجربة اإلعالم البترولي، 
وتقدمت باقتراح إنتاج برنامج أسبوعي عن البترول في اإلذاعة 
وبعد  لكنني،  آنذاك،  الدائرة  وكيل  يشجعني  لم  والتلفزيون. 
أن قمت بدراسة المعلومات التي قدمها لي معالي الدكتور مانع 
والجلسات التي عقدتها مع كبار المسؤولين في دائرة البترول، 
شعرت بأهمية الموضوع وعرفت أنه الموضوع األول الذي يجب 
أن يتناوله اإلعالم في بلد يعتمد على عائدات البترول بشكل تام. 

وبالفعل شهد شهر فبراير بداية تقديمي لبرنامج »الذهب األسود« 
كان  في إذاعة وتلفزيون أبوظبي.   1990 الذي استمر حتى نهاية 
 ويحتاج إلى جهود حثيثة في تجهيز مواده وخاصة 

ً
البرنامج أسبوعيا

المّصور منها. في ذلك الوقت، كانت الصناعة البترولية في جميع 
وفي أبوظبي وهي اإلمارة  على الشركات األجنبية.   

ً
اإلمارات حكرا

هما  رئيستان:  شركتان  هناك  كانت  للنفط  المنتجة  الرئيسة 
وهي التي تملك امتياز   )ADPC( شركة نفط أبوظبي المحدودة 
 .)ADMA( المناطق البرية، وشركة مناطق ذك البحرية المحدودة
كانت األولى مملوكة لشركة النفط البريطانية وشركة شل وشركة 
النفط الفرنسية وشركة استاندارد أويل أوف نيوجر�ضي وشركة 
 معها مؤسسة كلبنكيان التي كان 

ً
موبيل أويل األميركيتين، وطبعا

لكون هذه المؤسسة   
ً
نظرا »مستر فايف برسنت«،  يطلق عليها 

معظم  في  داخلة  واالستكشاف  المساهمة  بمؤسسة  المسماة 
االتفاقيات البترولية في المنطقة بنسبة 5 في المئة، أما الشركة 
المحدودة  البحرية  أبوظبي  مناطق  البحرية وهي شركة  الثانية 
بنسبة  البريطانية  البترول  شركة  من  مملوكة  فكانت  »أدما«، 
والشركات  الثلث،  بنسبة  الفرنسية  البترول  وشركة  الثلثين 

األخرى كانت صغيرة وجميعها كانت غير منتجة. 
منها   

ً
طالبا الشركات  هذه  أبواب  سأقرع  عندما  أنني  تصورُت 

المساعدة على تقديم المعلومات واألفالم أو على األقل إتاحة 
الفرصة للعاملين لديها بالتحدث عن البترول الذين يشرفون على 
 
ً
إنتاجه ستفتح لي تلك األبواب المغلقة، ويهب المسؤولون بدءا

بأصغر موظف إلى تقديم وتلبية كل ما  من المدير العام وانتهاء 
أحتاج إليه. 

ولكن لم يكن األمر كما تصورت، وبضغوط شديدة استخدمت 
من  تمكنت  العتيبة،  مانع  الدكتور  معالي  شخصية  قوة  فيها 
الدخول إلى حصون تلك الشركات ورؤية الواقع كما هو، وتسجيل 
الحقائق بوضوح تام، المالحظة الرئيسة التي سجلتها أنه لم يكن 

لديهم مسؤولون عرب، وال حتى أجانب يتكلمون بالعربية. 
الرحلة األولى التي قمت بها مع فريق التصوير الذي كان يضم 
ومصور ألفالم  )ال أدري أين هو اآلن(،  المخرج األخ علي واكد 
كانت إلى جزيرة داس التي تقع  )16مم( ومساعد مصور،  مقاس 
إلى الشمال الغربي من جزيرة أبوظبي وعلى بعد مائة ميل منها، 
الجزيرة كانت صغيرة ال يزيد طولها على ميل ونصف وال يزيد 
عرضها على ثالثة أرباع الميل، ولكنها تعج بالمنشآت البترولية، 
من  المنتج  الخام  البترول  لتصدير  وميناء  كقاعدة  وتستخدم 
المناطق البحرية وبالتحديد من حقل أم الشيف وحقل زكم، 
ْت علينا الجزيرة، شاهدُت سحابة كثيفة من الدخان 

َّ
عندما أطل

األسود تنبعث من شعلة ضخمة في طرف الجزيرة الشمالي، َبهَرني 
المنظر وطلبت من المصور أن يركز عليه. 

وأذكر يومها أنني علقُت على مشهد الشعلة الضخمة بقولي : هذه 
ليل الجزيرة هي عنوان الصناعة البترولية  الشعلة التي ت�ضيء 
عندما  في أبوظبي وهي النور الذي تسير عليه نهضتها المباركة. 
ُعرضت الحلقة، اتصل بي معالي الدكتور مانع العتيبة وطلب مني 

الحضور إلى مجلسه
- ماذا فعلت يا خليل ؟ 

- أعجبتك الحلقة ؟ 
- الحلقة جيدة، لوال تلك الشعلة التي ركزت عليها. 

 .
ً
- نعم .. صورناها من جميع الجهات .. إنها رائعة فعال

ابتسم معاليه وقال بمرارة : 

- يا خليل هذه الشعلة هي محرقة مستمرة ال تتوقف لثروة ال تقل 
أهمية عن البترول أال وهي ثروة الغاز. 

ألول مرة أسمع كلمة الغاز.. ولم أخِف صدمتي من كالم معاليه 
فقلت : 

لماذا ال  فلماذا تستمر؟  إذا كانت هذه الشعلة محرقة للغاز..   -
نطفئها ؟ 

- ألننا لم نقم بعد بمشروع تسييل الغاز، وهذا الغاز الذي يحترق 
أم  حقول  من  ننتجه  الذي  للبترول   

ً
مصاحبا يكون  الذي  هو 

الشيف وزكم، وحتى ال ينتشر في الجو فنحن نقوم بإحراقه. 
- ولكن هذا حرام. 

قمنا  ونحن منذ تسلمنا مسؤولية الصناعة البترولية،  نعم..   -
بإجراء الدراسات وإعداد الخطط إلنشاء مصنع لتسييل الغاز في 
الجزيرة لنتمكن من إطفاء هذه الشعلة التي قمت بمدحها ونظم 
الشعر حولها، ولنتمكن من االستفادة من ثروة الغاز النظيفة التي 

يحتاج إليها العالم. 
بعد هذه الكلمات إلى دراسة موضوع الغاز في أبوظبي،  تحّولُت 
وقمت بمتابعة خطوات دائرة البترول على طريق إنشاء المصنع 
الخاص بتسييل الغاز في جزيرة داس ومصنع آخر للغاية نفسها في 
المناطق البرية، وكان لي شرف تسجيل الخطوات األولى على طريق 
 للنفط الخام، ويتم إحراقه 

ً
تصنيع الغاز الذي كان يخرج مصاحبا

يات زمن البدايات )6( ذكر

سيرة الذاكرة



73    /   العدد 276  اكتوبر 722022

، فال نخسر العائدات فقط بل إن اإلحراق نفسه يسهم في 
ً
هدرا

تلويث البيئة. في العاشر من مارس 1973 تم توقيع اتفاقية إنشاء 
وقعها معالي الدكتور مانع سعيد  مصنع الغاز في جزيرة داس، 
إدارة  للبترول والصناعة ورئيس مجلس   

ً
العتيبة بصفته وزيرا

وقعت  التي  األخرى  واألطراف  الوطنية،  أبوظبي  بترول  شركة 
االتفاقية ممثلون عن شركة البترول البريطانية وشركة البترول 
اليابانيتين  بريدجستون  وشركة  ميتسوي  وشركة  الفرنسية 

بتكلفة أعلن عنها يومها في حدود سبعمائة مليون دوالر.
الترفيه  مجاالت  كافة  الجزيرة  في  للعاملين  توفر  الشركة  كانت 
الممكنة، وكانت الحياة فوق جزيرة داس مغرية، ولكنني الحظت 
أن معظم العاملين كانوا من غير العرب، أما المواطنون فلم يكن 
لمراقبة شحنات  البترول  دائرة  من  معينون  إال خمسة  هناك 
د من صحة األرقام التي تضعها الشركة ألنه بناء على 

ّ
النفط والتأك

تلك األرقام كانت تحسب العائدات. 
أما ممثل الحاكم في الجزيرة فكان ذلك الرجل الطيب مبارك بن 
حاضر المهيري رحمه الله، والذي كان يحرص على استقبالنا في 
وعلى الرغم  منزله فوق الجزيرة ويغرقنا بكرمه العربي األصيل، 
من أن الجزيرة قاعدة من قواعد الصناعة البترولية الرئيسية في 
اإلمارات إال أن جميع المرافق التي تجدها في أي مدينة موجودة 
المتاجر، حتى البنوك لها  البريد، االتصاالت،   : في الجزيرة   

ً
أيضا

فروعها على الجزيرة، وكذلك الرعاية الصحية متوفرة وعلى أعلى 
المستويات. 

، قمت بزيارة هذه الجزيرة أكثر من ثالثين مرة، 
ً
وخالل عشرين عاما

وفي كل مرة كنت أراها تتطور، ليس في البناء والمصانع الجديدة 
فحسب بل بالقوة البشرية حيث بدأت أصغي إلى اللغة العربية 
وذلك بفضل  من المواطنين ومن المهندسين والعمال العرب، 

حملة التعريب والتوطين التي أو�ضى بها فقيد العروبة المغفور 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان، فخالل سنوات قليلة، 
في هذه  الدولة  لتمثل  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  إنشاء  تم 
من  العاملة  الشركات  على  ولتسيطر  االستراتيجية،  الصناعة 
خالل تطبيق اتفاقيات المشاركة التي وصلت إلى أن تكون حصة 

شركة بترول أبوظبي الوطنية في تلك الشركات 60 في المئة. 
أنني  للمرة األولى اعتقدت ألول وهلة  عندما زرت جزيرة داس 
نزلت في بلد أجنبي، فلم يكن فيها ما يشير للغة العربية إال خمسة 
موظفين للدائرة وممثل الحاكم مبارك بن حاضر، وآخر مرة زرت 
1990 حيث الحظت أن الوضع قد تبّدل،  فيها الجزيرة كان عام 
60 في  وكان عدد المتكلمين بالعربية يفوق حتى نسبة المشاركة 

المئة. 
كانت جزيرة داس محطة رئيسية من محطات برنامجي »الذهب 
وضيوفها  الوزارة  زوار  إليها  أدعو  أن   

ً
فخورا وكنت  األسود«، 

وخاصة أولئك الذين كانوا يبدون االهتمام باإلطالع على واقع 
الصناعة البترولية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

)6( البدايات  ذكريات زمن 

سرد الذاكرةسيرة الذاكرة

 شيخه الجابري

هكذا كانوا يطلقون عليها  صفة »العضبا«، ألنها بيد واحدة، 
ونصف،  فتاة بيٍد  أما اليسرى فُوِلدت من دونها،  هي اليمنى، 
لنا في منطقة عود التوبة التي كان   

ً
، كانوا جيرانا

ً
أذكرها جيدا

فيها منزلنا األول في مدينة العين الجميلة الوادعة، تلك الفتاة 
 ،

ً
 كافيا

ً
لم تتلق تعليما ممشوقة القامة، من اسرة متواضعة، 

كان وما يزال ُحلمي ان أكتبها في رواية، أحكي قّصتها، أروي ما 
يدور حولها من حكايات، بيئتها، منزلها، جدتها رحمها الله التي 
َ بأن يدها »مبروكة«   هي 

ٌ
كانت تعالج النساء، وتطببهن، مؤمنة

فَي المريض بإذن الله.
ُ

إذا ضعتها على موضع ألم ش

تلك الشابة »العضبا« ذات اليد الواحدة، كانت رقيقة، هادئة، 
عيناها جميلتان، كانتا تحكيان أشياء كثيرة، من اقترب منها ربما 
كان يستطيع فهمها، ومعرفة لواعج روحها وهي تعيش وسط أسرة 
أشقاؤها  يقولون،  كانوا كما  الحال  على قد  إمكاناتها بسيطة، 
واحدة،  بيد  كانت  وحدها  النمو،  مكتملة  أجسادهم  أسوياء 
ّم ثوبها الفارغ كلما مّرت عبر الوادي الفسيح ذاهبة نحو 

ُ
ُيرفرف ك

التخلص من مهمالت المنزل وبيد واحدة.
، حتى الفتيات في الحارة كلنا لم نقترب من تلك 

ً
لم أقترب منها كثيرا

واألسرة،  ربما النشغالنا بالمدارس والمذاكرة،  الفتاة الجميلة، 
أننا  ورغم  الصغيرة،  أسرتها  مع  المباشر  التواصل  لعدم  ربما 
أرقبها بدهشة،  كنُت   

ً
لكني شخصيا �ضيء،  كنا صغيرات على كّل 

رغم  مسؤولة   
ٌ
فتاة فهي  وعملها،  بنشاطها،  شديد  وإعجاب 

إعاقتها، تعمل في المنزل وتهتم بأسرتها، وإخوتها، ووالديها.
تلك الفتاة لم تذهب إلى المدرسة التحقت بصفوف اإلبتدائية 
فقط ثم توقفت، ولم نكن نعرف سبب توقفها إلى أن علمنا بأن 
 سوف تتزوج، وكنُت 

ُ
طبت، وانها قريبا

ُ
تلك الشابة الصغيرة قد خ

وتدير منزلها،  أتساءل تتزوج بيد واحدة كيف ستُدبر أمورها، 
كيف ستكون ليلة زفافها، وزوجها كيف سيتعامل معها، ما دام 
قد ر�ضَي بها زوجة رغم ما تعانيه من إعاقة، أسئلة طفولية عّنـت 
على الخاطر وأشغلته، كانت تطلُع كلما عبرت الفتاة الحارة رفقة 
 إلى دكان عبدالكريم 

ً
جدتها نحو البقاالت الصغيرة حولنا، أو ذهابا

الذي كان يقع في منطقة وسط العين، وخلف منازلنا بمسافة م�ضٍي 
طويلة. مدينة العين في تلك الفترة كانت هادئة، غير مزدحمة، وكان 
رب، فالتواصل واالتصال بينهم كان 

ُ
الناس يعرفون بعضهم عن ق

من منطقتنا كانت والية البريمي التابعة   
ُ
وقريبا وال ينقطع،   

ُ
قويا

التي كان الناس يذهبون إليها للتبّضع والتزّود  لسلطنة ُعمان، 
أم« أو الفحم، ومن الدكاكين الني نالت شهرة 

ّ
ببضائع مثل »الّصخ

أهل العين  واسعة ذاك الوقت في البريمي والذي الينقطع عنُه 
محلٌ  يسمى دكان »ْيويع« وهذا اسم شهرته التاجر الكبير »جويع« 

رحمة الله عليه، ومن هناك من البريمي جاء خطيب »العضبا«.
وكانوا  اقترحت عليه والدته أن تزوجه،  شاب في مقتبل العمر، 
يبحثون عن فتاة من أسرة متواضعة طلباتهم بسيطة، يشبهون 
أسرة العروس من حيث التواضع المادي، والمسكن، والقناعة، 
وكان أن  يبة، 

ّ
الط البنت  تلك  على  لذا توافقت اآلراء  والطيبة، 

تلك  الزوجية،  بيت  إلى  الشابة  جارتنا  وانتقلت  الزواج،  تم 
المسؤوليات التي كانت تقوم بها في منزل أسرتها نقلتها إلى منزل 
تقوم على  ببيتها،  وتعتني  تطبخ،  المنزل،  فكانت مدّبرة  زوجها، 
 تلك الفتاة 

ٌ
 وشجاعة

ٌ
رعاية زوجها وأسرته وهي بيٍد واحدة، بطلة

الزوجة،  فكانت له نعَم  أحبها،   
ً
ولذا هيأ الله لها زوجا الرقيقة، 

»العضبا«  بعد زواج   
ٌ
مضت شهور طويلة وكان لها خير الرفيق. 

تلك الفتاة كانت عالمة في  يميزها،  ال �ضيء   
ٌ
باردة  ُ كانت الحارة 

مكانها بما كانت تقوم به من نشاط، وبهيئتها التي كانت عليها، إلى 
رنا بأنها أنجبت 

ّ
أن جاء يوم زارتنا فيه جدتها، فسألناها عنها لُتبش

، وكان هذا إنجاٌز جديد للفتاة المجتهدة، ُرزقت بعدها بأبناء 
ً
ولدا

لقد  وكانوا مميزين في حضورهم واجتهادهم،   
ً
كامال  

ً
تلقوا تعليما

واألسرة  والحب  باالستقرار  عليها  الله  وأنعم   
ً
خيرا الله  عّوضها 

الجميلة، »العضبا« كانت تستحق كل ذلك 

العْضبا
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 خالد صالح ملكاوي

 من الجوانب الثقافية 
ً
تشكل األلبسة واألزياء مرآة تعكس كثيرا

االجتماعية  وأطره  المجتمع  قيم  تعكس  إذ  المجتمع،  في 
القيم   - برمزيتها   - تجسد  كما  وتقاليده،  وعاداته  وأعرافه 
الدينية واألعراف السياسية. والزي في تراث العرب عالمة مائزة 
وموحية ومؤثرة في بيان عدد مـن القضايا المهمة؛ أبرزها بيان 
هويات األمم المختلفة وتمييز بعضها من بعـض، فـي تعـامالتهم 
االجتماعية المتعددة، وفي تحديد نوعية مناسبات بعينها، وفي 
إذ هو وسيلة  حوارية األديان الدالة على العقائـد والطوائف، 
اتصالية تواصلية مهمة للغاية في جميع تعامالتنا. فقد حظي 
كبير،  باهتمام  المختلفة  البشرية  الحضارات  في  القدم  منذ 
ومهنهم  وعقائدهم  الحضارية  هوياتهم  عن  البشر  به  ليعّبر 

وانتماءاتهم االجتماعية والسياسية والدينية.
والزي التقليدي جزء ال يتجزأ من تراث األمة، وهو مظهر من 
والملوك  لذلك نرى الرؤساء  مظاهر الهوية الجماعية لألمة، 
الرسمية  المناسبات  في  به  يظهرون  والسالطين  والشيوخ 
واألعياد إن لم يكن في مختلف أيامهم، وفي ذلك اعتراف بهويتهم 
 لهذا العنصر، فاألزياء واللغة إلى جانب بعض 

ً
األصيلة وتثمينا

السلوكيات هوية أصلية للكثير من األقوام التي ترفض التخلي 
لبعض  قومي  كتراث  وتصبح  لها،  الحاجة  انتفاء  رغم  عنها 

المجتمعات، تسعى في ديمومته والتمايز به عن اآلخر.

مـن أهم   
ً
بأهمية اللباس بوصفه واحـدا  

ً
وقد وعى العرب مبكرا

األنظمة العالمية التي تميز زيهم من زي غيرهم من األمم، وفهمهم 
العميق لتمايزات الزي على كافة الصعد، فعنـوا به عناية خاصة 
أثبتت  وقد  فيه.  القول  ل  وفصَّ الجاحظ  ذلك  إلى  أشار  كما 
الدراسات دور الزي في تحديد الهويات القومية في إطارها الخارجي 
إطار  في  الداخلية  وتمايزاتها  آنذاك،  المختلفة  األجناس  بين 
 ،

ً
القومية الواحدة، مبرزة عالمية الزي الخاصة بالعرب تحديدا

كما توصلت إلى وجود زي مغاير خاص بغيرها من األمم.
لقد حافظ العرب على استمرار نمط خاص من الثياب وتواصله 
في  تغييرات  مع  يكن  وإن  هذا،  يومنا  إلى  اإلسالم  قبل  ما  منذ 
»فضفاض«  ه 

ّ
بأن القدم  العربي منذ  اللباس  وُعرف  التفاصيل. 

متماٍش مع الظروف المناخية والبيئية في جزيرة العرب، وساير 
الشام  وأطراف  الجزيرة  في  القديمة  العربية  الحضارات  قيام 
لثياب   

ً
مشتركا  

ً
ملمحا المرسلة  ر 

ُ
ث الدُّ شكلت  فطالما  والعراق، 

الرجال والنساء على السواء. 
لما   

ً
وفي المجتمع المسلم األول كانت طرز الثياب فيه امتدادا

االعتبارات األخالقية  وإن طالتها بعض التعديالت جراء  سبقها، 
وكانت القطع الرئيسة للثياب في  سها اإلسالم.  الجديدة التي كرَّ
عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتكون، لكال الجنسين، 
قد ينسدل حتى  من لباس تحتي وقميص سابغ أو ثوب طويل، 
وقد يكون  أو يهبط حتى أخمص القدمين،  منتصف الفخذين، 
قصير األكمام أو طويلها. كما اقتضت الطقوس أن يرتدي الرجال 
والنساء عباءة فوق ما يلبسونه، حين يظهرون للمأل. وقد ورد أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد لبس البرد والحبرة )وهي ثوب مخطط أشبه بالبرد( 

وكانت الثوب األثير إلى نفسه. وكان من المعتاد أن يعتمر الرجال 
أغطية  القديم  األدنى  الشرق  منطقة  في  السواء  على  والنساء 
أو  ، وينتعلوا ما يغطي القدمين من حذاء 

ً
 ووقارا

ً
ما للرأس، تحشُّ

عل لباس القدم  النبي صلى الله عليه وسلم النَّ صندل. وقد عدَّ 
وتضمن الشعر الجاهلي ما يشير إلى أن  المعَتمد لدى الرجال. 

الصنادل الفخيمة كانت من عالئم سمو شخصية أصحابها. 

المالبس الوطنية يف الجزيرة العربية
المدني  بنوعيها  الخليجية،  األزياء  أو  المالبس  موضوع  يعتبر 
والعسكري، من الموضوعات المهمة في تاريخ الحضارة العربية 
اإلسالمية لما تشكله المالبس في هذه المنطقة الفاعلة من عنصر 
تراثي مهم من بين عناصر التراث المادي لهذه الحضارة. وقد تميز 
رت في ذات  أهل الخليج بجملة من األزياء ُعرفوا بها عبر التاريخ وعبَّ
الوقت عن خصوصيتهم وهويتهم وأصالتهم. ورغم التأثيرات التي 
أحدثتها اتجاهات األزياء التركية في المنطقة العربية إبان الحكم 
العثماني فقد ظلت المالبس الرسمية في الجزيرة العربية تتمتع 
بأسلوب محلي متميز، إذ إن الجزيرة العربية هي المنطقة الوحيدة 
في العالم العربي واإلسالمي التي ظلت، عبر قرون طويلة، محتفظة 
وما  على المستويات كافة داخل المجتمع.  بمالبسها التقليدية، 
زالت المالبس الرسمية العربية سيدة الموقف في أماكن شتى 
ليس  لبس في الحياة اليومية، 

ُ
وهي ت في مناطق الجزيرة العربية، 

رتدى في المناسبات 
ُ
 فلكلورية أو أزياء وطنية ت

ً
فقط باعتبارها ثيابا

واالحتفاالت.
تشير الكثير من آثار الجزيرة العربية إلى أنواع مختلفة من اللباس 
الذي كان يرتديه سكان الجزيرة القدامى. واختلفت أنواع اللباس 
ولرجال  فللملوك لباسهم الخاص،  باختالف طبقات المجتمع؛ 
الناس  ولعامة  المميز،  لباسهم  وللمحاربين  لباسهم،  الدين 
لباسهم الذي اتسم بالبساطة. كما اتسمت أنواع اللباس الخاص 

 لكثرة اآلثار الخاصة 
ً
بالنساء في الجزيرة العربية بكثرتها؛ استنادا

بالنساء التي تم العثور عليها في المنطقة، ودلت دراستها على تنوع 
لباس المرأة في المنطقة. غير أن لباس األجداد في مختلف أقاليم 
الجزيرة العربية التقى في اقتصاره على »القميص« و»اإلزار«، إلى 
جانب »الطاقية« بأنواعها، و»الغترة« التي تلبس فوق »الطاقية«، 

وتنتشر في معظم أقاليم الجزيرة العربية، ولها تطاريز وأقمشة.

مالبس اإلمارات الوطنية التقليدية
يؤكد الباحث ناصر حسين العبودي أن المالبس في دولة اإلمارات 
إسالمية  العربي هي مالبس  الخليج  وفي دول  المتحدة  العربية 
بل إن أصول هذه المالبس تتغلغل إلى أصول قديمة  أصيلة، 
األزياء  بعض  وورد وصف  الفراعنة.  فترة عصر  إلى  تصل   

ً
جدا

لسكان اإلمارات العربية المتحدة وُعمان في كتابات األوروبيين 
وقد  تجولهم في القرن الما�ضي،  من الرحالة ومن العسكر أثناء 
أفاد وصفهم في تأكيد ما هو موجود اليوم من زي، وأن األزياء لم 
تختلف في الشكل العام، وإنما اختلفت نوعية األقمشة والخام 

 للتطور في صناعتها. 
ً
المستعمل نظرا

حول  طاف  الذي  ثيسجر«،  »ولفريد  المشهور  الرحالة  وكان 
اهتم بالحياة  م،   1945  -  1940 الربع الخالي في رحلته الشهيرة 
في  بما  شاهده  ما  وتوثيق  واإلمارات  ُعمان  لسكان  االجتماعية 
سيما مالبس الشيوخ التي تمثل زي  المالبس،  ذلك ما يخّص 
البالد الرسمي؛ فأثناء وصوله إلى أبوظبي قال: إن الشيخ شخبوط 
وأخويه هزاع وخالد كانوا يجلسون على سجادة في الغرفة العلوية 
، أي القمصان 

ً
 سعوديا

ً
من القصر في أبوظبي، وكانوا يلبسون زيا

تساقطت حول  بيضاء  وكوفيات  )الكندورة(  البيضاء  الطويلة 
ّبتت على الرأس بعقاالت صوفية سوداء. وعند زيارته 

َ
وجوههم وتث

لمدينة العين ومشاهدته الشيخ زايد بن سلطان »طيب الله ثراه« 

املالبس الرسمية اإلماراتية.. أصالة عربية وجذور تاريخية

دراسات إماراتية

تاريخية وجذور  عربية  أصالة  اإلماراتية..  الرسمية  المالبس 
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ً
وكان لباسه بسيطا في حصن المويجعي وصف لباسه بالقول: 
، يتكون من قميص من قماش ُعماني لونه بني فاتح، وصدرية 

ً
جدا

ارتدائه  وطريقة  األسود  بعقاله  رفاقه  عن  ويتميز  مزررة،  غير 
من أن تكون ملفوفة   

ً
كوفيته التي كانت ملقاة على كتفيه بدال

 للعادات المحلية، وكان يتمنطق بخنجر وحزام 
ً
حول رأسه وفقا

رصاص، وبندقية ملقاة على الرمال إلى جانبه.
المسلم  الرحمن  عبد  العزيز  عبد  الدكتور  الباحث  ويصف 
»األزياء  بالقول:  وخصوصيته  اإلماراتي  التقليدي  الزي  أصالة 
تأثرها  رغم  النوع،  خليجية  األصل،  عربية  اإلماراتية  الشعبية 
بالثقافات المادية المجاورة، بحكم القرب أو من جراء الفتوحات 
اإلسالمية التي أدت إلى انتقال كثير من األزياء أو المالبس وغيرها 
 من التشابه في 

ً
 نوعا

ً
من الثقافات المادية من بلد إلى آخر محدثا

بعض أنواع المالبس وطرق تفصيلها وإعدادها وما يتبعها من 
مكمالت أخرى-وإن اختلفت مسمياتها«.

فقد حافظ الزي الشعبي اإلماراتي على حضوره البارز حتى يومنا 
هذا، بينما اندثرت مع الوقت أزياء شعبية متنوعة وفقدت هويتها 
وتعقيداتها  بتقنياتها  العصرية  الحياة  معمعة  وسط  الوطنية 
ويجسد  القديم.  الحياة  نمط  عن   

ً
جذريا  

ً
اختالفا تختلف  التي 

الزي اإلماراتي اللباس الوطني الرسمي، ويتميز بأصالة نادرة، كما 
وبطابعه اإلسالمي العربي  يتميز بالتلقائية والبساطة والوضوح، 
كما وأنه يتميز  بتصاميم خليجية تجمع بين الحشمة والتراث، 
تستطع  لم  إذ  الفريدة،  وموديالته  وزخرفته  بألوانه  غيره  عن 
لحرص المواطن اإلماراتي على   

ً
نظرا الثقافة العصرية طمسه، 

فهو يتمسك  الوافدة؛  أزيائه الوطنية وعدم التأثر باألزياء  ارتداء 

بزيه التقليدي في ميادين العمل والمناسبات االجتماعية وغيرها، 
الشعوب  أبناء  بين  والتميز  التفرد  الى  اإلمارات  حاجة   

ً
مدركا

 
ً
هاجسا  

ً
ومتلّبسا المنطقة،  نحو  بسرعة  والمتدفقة  المتنوعة 

نحو إظهار الهوية المحلية لتكون موازية للحداثة إن لم   
ً
متزايدا

تكن أهم منها بكثير.
عدة  وخصائص  بمميزات  اإلمارات  في  التقليدية  األزياء  وتتميز 
تشتمل على طريقة لبسها وألوانها وزخرفتها وكذلك تفصيلها مع 
 والتي ال تؤثر على النمط العام، مما 

ً
بعض الفروق البسيطة جدا

يختص باإلمارات فقط؛   
ً
ووطنيا  

ً
شعبيا  

ً
يحدونا إلى اعتبارها زيا

بأقمشتها الجيدة  فتتبلور خصوصيتها بالنسبة لمالبس النساء 
المصنوعة من الحرير والقطن، وبتطريزها بالمواد الفاخرة مثل 
خيوط الذهب والفضة والحرير والقطن الملونة، ليس فقط في 
مالبس المناسبات واألعياد التي أكثر ما يلفت فيها تطريزها، وإنما 

في مالبس الخروج والبيت والصالة.
ومما يميز خصوصية األزياء التقليدية في اإلمارات بالنسبة للرجال 
وشكلها المتواضع واللون األبيض  أقمشتها القطنية البسيطة، 
ثمة وحدة  أن  الجنسين  تتميز مالبس  فيما  عليها،  يغلب  الذي 
واحدة في تفصيلها وشكلها العام، فهي طويلة وفضفاضة تتسم 

 ألصالتها وماضيها العريق.
ً
بالحشمة امتدادا

زيّ الرجال
يرمز الزي التقليدي في االمارات إلى الهوية العربية بما يتضمنه 
وتق�ضي تقاليد  من عادات وتقاليد ومعتقدات دينية إسالمية، 
ما  فوق  عباءة  السواء  على  والنساء،  الرجال  يلبس  أن  الزي 

يلبسونه، حينما يظهرون على المأل. وُيمثل زي الرجال التقليدي 
والعباءة التي تسمى  لثقافة اإلماراتيين أجمع؛   

ً
في االمارات رمزا

المالبس  من  هي  العرب«  »جناح  اسم  عليها  ويطلق  »البشت« 
الرسمية األصيلة في اإلمارات وجميع دول الخليج العربي، إذ هي 
وقد تم  العامل المشترك الذي يربط جميع الثقافات العربية، 
وعلى عكس جميع  استخدامها من ِقبل العرب آلالف السنين. 
 
ً
قطع مالبس اإلمارات تقليدية، فإن تصميم البشت متشابه تماما
وهو عبارة عن عباءة بال أكمام يتم  مع جميع البلدان العربية، 
ارتداؤها فوق الكندورة، وتكون إما باللون األسود، وهو الرسمي، 

أو البني أو البيج، ومزينة بتطريز ف�ضي أو ذهبي.
أو  الدشداشة  للرجال  التقليدية  اإلمارات  مالبس  أبرز  ومن 
وهي عبارة عن ثوب من قطعة واحدة بأكمام طويلة  الكندورة، 
االماراتية عن غيرها  الكندورة  وتتميز  الكاحل،  إلى  يصل طوله 
بارز وعدم احتوائها  المطرزة بشكل غير  بأكمامها  األثواب  من 
وإنما على فتحة من ناحية الرقبة مزّودة بمجموعة  على ياقة، 
من األزرار إلغالقها، وبقطعة قماش مكونة من مجموعة خيوط 
طويلة معلقة وسط الكندورة تسمى »الفروخة« أو »الطربوشة«.
وتشتمل مالبس اإلمارات التقليدية للرجال على أغطية للرأس 
التي تتضمن الغترة، وهي قطعة من القماش مربعة الشكل بيضاء 
اللون يتم ارتداؤها تحت العقال لتغطية الرأس، والقحفية، وهي 
طاقية تكون مصنوعة من القطن على شكل دائري، ويتم ارتداؤها 
تحت الغترة عادة، إضافة إلى العقال الذي هو عبارة عن قطعة 
من الصوف بلون أسود، تتكون من طبقتين، ويتم وضعها فوق 
الغترة لتثبيتها، إلى جانب المحزم )حزام الخصر( والخنجر، فثمة 

غرض دفاعي للمحزم؛ إذ يمكن أن يكون الموقع الذي تثبت عليه 
حلية السالح الدفاعي كالخنجر والسيف.

زيّ النساء.. والحجاب عرب التاريخ
وزخرفتها  بألوانها  للنساء  التقليدية  االمارات  مالبس  تشتهر 
األقمشة  واستخدام  والفضية،  الذهبية  بالخيوط  وتطريزها 
متعددة تتوافق مع المناسبات المختلفة،  وهي أزياء  القطنية، 
ونوعية القماش  لمناسبتها،   

ً
كما أنها تختلف في مسمياتها تبعا

يتكون زي المرأة في اإلمارات من عّدة  المستعمل في تفصيلها. 
الكندورة  إلى   

ً
انتقاال الرأس،  لغطاء  الشيلة  من   

ً
بدءا قطع، 

جانب  إلى  والسروال،  العباءة  إلى   
ً
وصوال الثوب،  أو  النسائية 

وهو  البرقع الذي يتم ارتداؤه لتغطية الحاجبين واألنف والفم، 
أكثر ما يميز المالبس التقليدية في االمارات الخاصة بالنساء، فهو 
امتداد، بطابع خاص وتصميم إماراتي، لتاريخ الحجاب والنقاب 
الذي اعُتبر أكثر المالبس الرسمية التي ارتبطت بالمرأة في الجزيرة 

العربية منذ ما قبل اإلسالم.
فالحجاب من أكثر المالبس التقليدية الرسمية التي الزمت المرأة 
في الجزيرة العربية حتى اليوم. وعلى الرغم من أن أصول الحجاب 
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ترجع إلى ما قبل اإلسالم، إال أنه ينظر إليه على أنه سمة للمرأة 
العربية المسلمة أو ميزة لها، وذلك لما ينطوي عليه من دالالت 
من  المصطلح  اختالف  على  عالوة  واجتماعية،  ورمزية  دينية 
ب في  ثقافة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى. وقد انتشر التحجَّ
شبه الجزيرة العربية على أساس المنزلة االجتماعية والكرامة، 
من خالل تفاعل أهلها وتعاملهم التجاري مع الفرس والبيزنطيين 
قبل اإلسالم. انتشر الحجاب، سواء ذاك الذي يغطي جسد المرأة 
من أعلى رأسها حتى أخمص قدميها أو الذي يغطي الوجه عند 
الحاجة ال سيما عند الخروج من المنزل أو الظهور على المأل، 
في سائر مجتمعات الجزيرة العربية في الجاهلية وإبان عهود ما 
قبل اإلسالم، وكان الحجاب الكامل يعد من بين االمتيازات التي 
 
ً
كامال  

ً
فكانت المرأة المحجبة حجابا الحرائر،  تتمتع بها النساء 

إبان العهد الجاهلي، هي ذات الحسب  أو المتوارية عن العيون، 
والنسب، التي تنتمي إلى طبقة النبالء.

تغطية  على  الجاهلية  في  الرفيع  المقام  ذوات  النسوة  ودرجت 
نعت 

ُ
وكانت المرأة سافرة الوجه ت وجوههن في حضرة الغرباء، 

منذ العصور الوسيطة وحتى  كما استخدمت النساء  بالحاسر. 
العصور الحديثة القناع والقبعة، أو أغطية الرأس النسوية. 

 ورغم أن الحجاب لم يكن مفروضا على النساء في صدر اإلسالم، 
إال أن أم المؤمنين السيدة عائشة ر�ضي الله عنها ارتدت الحجاب 
ورغم عدم وجود أي مصادر تحدد بداية  مباشرة بعد زواجها. 
تحول الحجاب إلى ظاهرة عامة في المجتمعات اإلسالمية، يمكن 
القول إن االلتزام بالحجاب لدى النساء قد انتشر بعد مرور قرنين 
 في البلدان والمدن 

ً
على بعثة الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص، إذ أصبح مألوفا

الما�ضي  في  الحجاب  كان  وبينما  اإلسالمية.  للخالفة  التابعة 
يختلف من بلد إلى آخر في العالم اإلسالمي، وفق اختالف التقاليد 
فقد تحول اليوم إلى موضة متشابهة ونمط واحد في  الشعبية، 

جميع البلدان اإلسالمية.
استخدمت المرأة في الجزيرة العربية أشكال الحجاب والنقاب 
 واجب 

ً
التي استخدمتها المرأة العربية عبر العصور، حيث كان أمرا

السلوك  وقواعد  المعاشرة  وآداب  اإلتيكيت  بموجب  اللزوم 
وهو إما  في المنطقة الخليجية،   

ً
ويسمى النقاب برقعا المحترم، 

يغطي الوجه، أو يغطي الوجه والمنطقة العلوية من الجسد. وقد 
اكتشف علماء األنثروبولوجيا في دراساتهم للمجتمع اإلماراتي أن 
 
ً
النساء يلبسن البرقع بطريقة تجّمل الوجه وتخفي ما ليس جميال
فيه. وكذا األمر في نتائج الدراسات لمجتمعات عربية وإسالمية؛ 
فالبرقع يهدف إلى تعزيز نقاط الجمال والجاذبية لدى المرأة. وقد 
اتفق العديد من الباحثين على أن البرقع يستخدم من أجل إبراز 

النواحي الجمالية في المرأة مع العمل على إخفاء كل مظاهر غير 
 
ً
جميلة، كلما كان ذلك ممكنا
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أدونيس

في الخامس من مايو عام )1981( بتونس، وفي ندوٍة تحت عنوان: 
العربية   

ُ
»المنظمة نظمتها  المعاصر«،  العربي  الشعر  »قضايا 

قيدها  والتي  كلمته،  أدونيس  ألقى  والعلوم«،  والثقافة  للتربية 
وبعد  الشعرية؟  ما  عنوان:  تحت  الشعر«  »سياسة  كتابه:  في 
ديباجة صغيرة عن تداخل المفاهيم، وعن موقف بعض النقاد 
محور كلمته في  َص  لخَّ الرافضين باألساس للبحث في الجديد، 
»ولعل القضايا التي أشرت إليها تتمثل في ثالٍث  المقولة التالية: 
ما عالقة الشاعر  أحب أن أصوغها في األسئلة الثالثة التالية: 

بتراثه؟ ما عالقة الشعر بالحَدث؟ ما معنى الشعرية؟«)1(
 على تاريخ إصدار 

ً
كان في هذا التوقيت قد مضت عشرون سنة

وثماني   ،)1961( الذي صدر في  »أغاني مهيار الدمشقي«  ديوانه: 
والذي  »الثابت والمتحول«  على عمله الفكري الرئيس:  سنواٍت 
صدرت طبعته  األولى عام )1973(، ومنذ عام )1988( سيتحّول 
لكنه ال  إلى مرشح دائم للحصول على جائزة نوبل،  )أدونيس( 
يحصل عليها، وسُتجرى حوله كثيٌر وكثيٌر من البحوث والرسائل 
لكن  درجة،  أق�ضى  إلى  معه  االختالف  عن   

ً
فضال الجامعية، 

هما  »ما الشعرية؟«  ومقاله:  سيصبح كتابه: »سياسة الشعر«، 
آراءه  تتناول  التي  أو   ،

ً
نقديا تحلله  التي  الكتب  في   

ً
األكثر دورانا

 على مقدار الفجوة 
ً
األدبية والفكرية، هل يمكن اعتبار ذلك دليال

حول:  واضح  تعريف  إيجاد  في  العربية  الثقافة  تواجهها  التي 
»الشعرية«؟ أو في تبديل مفاهيمها القديمة بالجديدة؟ سأحاول 
الشعرية«،  باتجاه  أدونيس  يفكر  »كيف  السؤال:  طرح  هنا 
وبوصفه شخصية يشار إليها بوصفها صاحبة إسهام أسا�ضي في 
دفع وتجديد الشعرية العربية الحداثية، هل يمتلك - وفق أساس 

 تجاه الشعرية؟
ً
 واضحا

ً
فكري ورؤية ثابتة - مفهوما

وإنما  ليس على الشعر فحسب،   - )أدونيس(  مع مراعاة أن تأثير 
، يقول 

ً
على المفاهيم العامة للتعامل مع الشعر، تأثيٌر كبيٌر جدا

هذا  في  بعضهم  يخالفني  »قد  عنه:  فضول(  )عاطف  الدكتور 
الرأي )يقصد رأيه بأن أدونيس يشابه إليوت في انتمائهما للحداثة 
الوقائع  لكن  أدونيس.  يخص  فيما  سيما  ال  الشعر(،  وتطوير 
 
ً
 وتحوال

ً
الموضوعية تثبت أن هذا الشاعر هو األكثر عطاًء وتجددا

بين الشعراء العرب الحديثين وذلك في كتاباته الشعرية والنظرية 
على حد سواء. 

وأهم دليل على ذلك ما نشر حوله وعنه من دراسات وأبحاث 

وغيرها،  واإلنجليزية  والفرنسية  العربية  اللغات  في  ومقاالت 
)أدونيس(  فلنعد إلى مقالة  وما أثير حوله من معارك أدبية«.)2( 
عالقة الشاعر  التي يطلقها هنا:  المعادلة ثالثية الحد  ونتأمل 
فإن  وبديهي  الشعرية،  معنى   - بالحدث  الشعر  عالقة   - بتراثة 
معنى الشعرية يتحدد بناء على الرؤية للعنصرين األوليين، فنظرة 
 كان 

ً
الشاعر أو القارئ أو المتلقي أو المتذوق أو المرسل إليه أيا

المسمى لهذا الطرف الذي يحكم على الشعر - بيد أنه في حالة 
الشاعر هو منتج له وليس مجرد حكم فقط عليه - تجاه التراث - 
وال نن�ضى أن )أدونيس( لديه رؤية خاصة تجاه التراث، تقوم على 
فكرة استعارة أدوات النقد الغربية لكي نعملها في تراثنا، بحيث 
ننظر في مواضع الثبات والتحول بالنسبة له، ومن ثم فإن هذه 
فلو كان  الرؤية التراثية تجاه الشعر ستحدد الكثير من الرؤية، 
القالب  بثبات  يؤمن  للشعر  المتلقي  أو  المنتج  الشخص  ذلك 
الشعري، وال يرى غير الشعر العمودي، وشعر الجاهلية في نمطها 
ومن ثم تصبح قضايا التجديد  األعلى هي المثال المحتذى به، 
بالنسبة له هي القضايا ذاتها التي أثيرت عند التراثيين من فضل 
واالنتحال في  ومتغيرات الصورة وطبيعتها،  السابق على الالحق، 

الشعر، وغيرها من قضايا معروفة 

الهوامش:

اآلداب،  دار  المعاصرة،  العربية  الشعرية  في  دراسات  الشعر:  سياسة  أدونيس:   .1
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1955م،  ولد الشاعر اإلماراتي حبيب يوسف الصايغ في أبوظبي 
أتم حبيب دراسته  ونشأ وترعرع فى أسرة تتذوق الشعر واألدب، 
إلى موطنها  األسرة  ورجعت  بدولة قطر،  الدوحة  فى  اإلبتدائية 
أبوظبي عام 1967م حيث أكمل تعليمه حتى حصل على الثانوية 
العامة 1973م، ثم سافر ليحصل على بكالوريوس الفلسفة وعلم 
1977م ونال درجة الماجستير في علم اللغة  النفس من بيروت 
المقارن من جامعة لندن 1998م، كتب الشعر في صباه  وصقل 
 
ً
موهبته بالقراءة والدراسة، وتأثر بشعراء الحداثة فأصبح واحدا
من رواد حركة الشعر الجديد في اإلمارات ومنطقة الخليج، ويتميز 
والغموض  الرمز  كاستخدام  الحداثة  تقنيات  بإعتماده  شعره 
والدالالت الموحية بأكثر من معنى وتوليد معاني مختلفة لنفس 
هموم  في  والغوص  للغة  التقليدى  التوظيف  وكسر  الكلمات 

وقضايا العصربرؤى جادة وصادمة للمتلقي :
من بذورمعتقة تتفتق تلك الحدائق

وتغدو حرائق                                                     
وتغدومشانق

أين يكمن سرالبذور
ونالحظ أن هاجس الخوف من الموت قد تحول عنده الى شراع 
كبير يسبح في معظم أشعاره، لكنها تحتفظ بمذاقها رغم إمتزاج 
 ل�ضيء واحد هو اإلنسان ذاته:

ً
الموت بالحياة فيها ليصبحا امتدادا

لست أناى
ولست أراك سوى فى كتاب الوفاة

تراجيع ناى
   لست أناى

ولكننى أخرس ويداك يداي                   
،
ً
فاحتملنى قليال

، بالدا وجرحين
ً
وأعد لي، قليال

ً
أهال وقافلة وشراعا

سماء
يداك يداي ، يداي

 
ً
ينتقى حبيب الصايغ مفرداته بعناية فائقة ويصنع منها صورا
ناي«،  »تراجيع  الوفاة«،  فى كتاب  »أراك  شعرية غير مسبوقة: 
كما يصنع  وجرحين«،   

ً
»لكنني أخرس فاحتملني«،»أعد لي بالدا

»أناى،  صغيرة:  عبارة  أو  لكلمة  تكراره  من  الخاصة  موسيقاه 

لنا  ينقل  المحكم لقصيدته  البناء  ومن خالل  يداي..«،  يداك 
التى  الحياة  الحياة،  في  وتجاربه  فكره  ورحيق  وفلسفته  رؤاه 
أحبها، ودفعه حبه للحياة، أن يواجه خوفه من الموت، فقررأن 
يروضه، فيسلب منه كل صفات الرهبة، ويسكب عليه صفات 
وهكذا  للحياة ذاتها،   

ً
ليجعله امتدادا والنمو واالزدهار،  العطاء 

في  نجح  لقد  الشعرية،  التركيبة  في  المعاني  مراوغة  تمكن من 
تضفيرااليحاء والرمز مع الصورة الشعرية التي نسجها بلغة راقية 
 في قصيدته: »رسم بيانى 

ً
معبرة، شديدة الداللة وهذا واضح جدا

ليحتفى من  الموت  فيها عن  يحدثنا  حيث  الزرافات«  ألسراب 
خالله بمظاهر الحياة في مراوغة صريحة، يستبدل فيها أوصاف 
الفواح  وعبيرها  الحياة  حالوة  مكانها  ويضع  الموت  ومظاهر 
من خالل لغة ينتقي كلماتها بدقة الجواهري  وجمالها الخالب، 

الماهر الذي يزن بضاعته بميزان حساس:
راكضة

تموت أشجار الورد
وهي تطارد رائحتها المذعورة الهاربة

وتموت أشجارالصبار وهي جالسة القرفصاء
ألن ثمرة الحيرة بطيئة في النضوج

وعلى غيرعادتها في الحياة تموت أشجار المشمش مستعجلة
حتى ال تؤجل موت اليوم إلى الغد

هكذا يراوغ حبيب الصايغ فيضفي على األشجار والورود صفات 
القرفصاء«  »تجلس  ويجعلها  »مذعورة هاربة«  البشر فيجعلها 
ويمنحها صفات: »الحيرة« و»االستعجال« و»االصرار« وفي اشارة 
»حتى التؤجل  يستبدل العمل بالموت:  موحية ومحملة بالرمز، 
 
ً
موضوعيا  

ً
معادال الموت  جعل  لقد  الغد«.   الى  اليوم  موت 

، فما دام الموت مثل العمل ال 
ً
للعمل، وهذه مراوغة ذكية جدا

يؤجل الى الغد، وهو فعال كذلك ألنه يأتي بغته وال يملك أحد أن 
جميل  كشيىء  ال يؤجل،  إذن فلنتقبله كشيىء  يؤخره أويؤجله، 
ومثمرومحبب إلى النفس كالعمل، ومادمنا قد أحببناه، فلماذا ال 
نعتبره امتدادا لحياتنا، فنعيشها بال قلق لنسعد ونبتهج، وهذا هو 
هدف مراوغته الذكية المبدعة بأن يحول الخوف من الموت الى 
رغبة في التمتع بالحياة واالنغماس في بهجتها، إن حبيب الصايغ 
للفلسفة بعبق وأريج الحكمة  شاعر ضمخته وعطرته دراسته 
ليعطينا فى أشعاره رحيق فكره وتجاربه في الحياة، ورغم سيطرة 

هاجس الموت على أشعاره بما فيها الغزل :       

أؤسس أسئلتى في الفراغ

فيستدرج الشكل ظلي إلى وحشة الحب

أدفن أسئلتى في حديقة بيتي
ً
فيطلعها صاحبي شجرا

السماء سوى ما انتهى
فدعيني أقل ما أشاء

مرة حين داهمني الموت
أبصرت ما ال يرى

صدرت لحبيب الصايغ المجموعات الشعرية اآلتية: هنا بار بني 
الرسمي  للناطق  األخير  التصريح   ،1980 عامة  الدعوة  عبس، 
 ،1982 ميارى   ،1982 بيروت  إلى  قصائد   ،1981 نفسه  باسم 
الكهولة  وردة   ،1993 البحر  بحر  على  قصائد  المالمح 1986، 
1995، غد 1996، رسم بياني ألسراب الزرافات  2011، كسر في 
الوزن 2011، اسمي الردي ولدي 2012، األعمال الشعرية الكاملة 
الصحافة  مجال  في  كثيرة  مناصب  شغل   ، ُجزءين 2012  في 
 2008 عام  الدولة  الصحافيين في  جمعية  وكرمته  واإلعالم، 
حصل  في خدمة الصحافة الوطنية،   

ً
عاما  35 كأول من ق�ضى 

2004 على جائزة تريم عمران - فئة رواد الصحافة، كما  في عام 
2007 وكانت  حصل على جائزة الدولة التقديرية في اآلداب عام 
المرة األولى التي تمنح لشاعر، شغل منصب رئيس مجلس إدارة 
ومنصب رئيس اإلتحاد   2009 اإلمارات منذ  اتحاد كتاب وأدباء 
2015 وحتى وفاته في  العام لألدباء والكتاب العرب منذ ديسمبر 

2019م و أشعاره الرائعة ستخلد اسمه 

عبدالمقصود محمد
ناقد وكاتب روائي

حبيب الصايغ وذكاء املراوغة

تراث العاشقين
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 نشوة أحمد

األمور الملغزة التي  واألجداد،  ميراث حكايات اآلباء  السحر، 
مفردات  وتعجزه...  العقل  تنهك  وربما  بالغرائبية  تكت�سي 
تتشاركها ثقافات الشعوب، وإن كان لكل ثقافة خصوصيتها، 
هذا الموروث من الحكايات والمعتقد يجد طريقه دائًما إلى 
األدب، فيظل - عبره - حاضًرا وإن توارى خلف ستائر الما�سي 

عن الواقع المعيش.  
في روايته »غرفة واحدة ال تكفي« سلك الكاتب اإلماراتي سلطان 
مع  فيه  يتعاطى  أحدهما  للسرد  متوازيين  خطين  العميمي 
اللحظة الراهنة، بينما انطلق عبر الثاني في رحلة نحو الجذور 
والموروث. استهل رحلته بما يشبه المتاهة السردية وجسد عبر 
العتبات األولى للنص مشهًدا ضبابًيا من التخبط والتلصص؛ 
وأن يدفع بشحنات  استطاع عبره أن يشحذ التوتر والترقب، 
من اإلدرينالين، تحفز الوعي وتعزز حالة من التماهي مع النص. 
الذي جمع بين الحاضر  الزمني للسرد،  مع الفضاء   

ً
واتساقا

والما�سي؛ زاوج العميمي بين النسق األفقي الذي تتابعت فيه 
 عبره معاناة البطل الذي 

ً
األحداث في تسلسل طبيعي، راصدا

وجد نفسه حبيًسا في غرفة بال مقدمات، وبين تقنيات التذكر 
التي استعاد عبرها حكاية قديمة عن جد البطل؛ أطل عبرها 
عبر  أراد  وربما  األجداد.  وتاريخ  اإلماراتي،  الثقافي  الموروث 
اختياره االسم نفسه لكل الشخوص، بداية من الجد »قرواش 
الثالث«،  »قرواش  واالبن  الثاني«،  »قرواش  واألب  األول«، 
والشبيه في الغرفة المقابلة لغرفة الراوي »قرواش الرابع«، أن 
يحيل إلى دالالت ت�سي بامتداد واستمرار الموروث من جيل إلى 

آخر، واستحالة االنسالخ عن الجذور.

حكاية من الرتاث
لم يستخدم الكاتب صوت الراوي العليم إال في مرحلة يسيرة من 
السرد، في مستهل األحداث وأيًضا في نهايتها، بينما منح شخصيته 
المحورية صوت الراوي. واستطاع عبر السرد الذاتي، أن يضفي 

المزيد من الصدقية والحميمية على نسيجه الروائي.
ومعاناته مع ظنونه  انتقل السرد من أزمة الراوي في محبسه، 

وهواجسه حول هوية خاطفه وأهدافه من حبسه، إلى استرجاع 
اإلماراتي  الموروث  من  العميمي  استدعاها  قديمة  حكاية 
المتداول، والعابر لألجيال. وطورها عن طريق المزج بين الواقع 
في  الغواصين  يستخدم  نوخذه  حول  أحداثها  تدور  والتخييل. 
اختفى بعد واحدة من رحالته  رحالت بحرية الستخراج اللؤلؤ، 

أحد عشر عاًما.
القرية سؤال  »طوال سنوات اختفاء جدي ظل يحدق في سماء 
القريبين  والكت أفواه  أين اختفى قرواش؟  نصه  عن مصيره؛ 
أنواًعا من االسئلة واإلشاعات عن مصيره وأسباب  والبعيدين 
اختفائه، أحد مجانين القرية خرج بعد أقل من سنة على اختفاء 
به  طاروا  قرواش  يصرخ..  وهو   

ً
ليال البيوت  بين  يركض  جدي 

السحار، قرواش طاروا به السحار، أي سحرة اختطفوه ولماذا؟« 
وقد عمد الكاتب إلى تقنية التضمين، فتناسلت من حكاية هذا 
حاول  متعددة،  حكايات  األول«،  »قرواش  الجد  أو  النوخذة 
نفسها.  الغرائبية  تشاركت صفة  اختفاءه.  لغز  تفسير  جميعها 
وعبرت عن االعتقادات المتوارثة بشأن السحر، وإمكانية انتقال 
الروح إلى غير جسدها األول، وحلولها في هيئة أخرى لجسد إنسان 
بها روح  والبعير أجساًدا حلت  والحمار  الثور  فكان  أو حيوان، 

الجد، عقاًبا له على ظلمه للغواصين.

تقاطع الثقافات
التي  الشهيرة،  والروايات  األفالم  بعض  العميمي  استدعى 
من عبور الروح من جسد إنسان إلى  نهضت على الفكرة ذاتها؛ 
مثل رواية الكاتب األلماني فرانز كافكا  جسد حيوان أو حشرة، 
ورواية الحمار  التي تحول فيها البطل إلى صرصور،   »المسخ«، 
إلى حمار،  البطل  فيها  التي تحول  أبوليوس،  للوكيوس  الذهبي 
لدى  الثقافي  الموروث  بتقاطع  االستدعاءات  هذه  عبر  لي�ضي 
وانتقال  السحر  في  باالعتقاد  يتصل  فيما  الشعوب،  مختلف 

الروح، ورسوخ هذا الموروث وصموده أمام تعاقب العصور.
سمح الفضاء المكاني في السرد »ابوظبي، دبي، الشارقة« للكاتب 
باستلهام مفردات البيئة المحلية من صحراء، أعاصير، مغارات، 
إضافة إلى  »غترة وعقال«،  وكذلك الزي التقليدي  نخيل،  بعير، 
األغاني المحلية، التي تكرر حضورها في غير موضع من النسيج، 
عيونك  من  »رمتني  جاسم  جابر  اإلماراتي  المطرب  أغنية  مثل 
وأغنية طالل مداح  وأغنية صوت السهاري للدوخي،  بندقية«، 
التراثي  المناخ  العميمي  استغل  كما  أحلفلك«.  وإال  »تصدق 
ألحداث الخط الثاني من السرد، في زيادة االنفتاح على الموروث، 
والمفردات  والمهن،  والعادات،  وتمرير المزيد من المعتقدات، 
الثقافية اإلماراتية المتوارثة. وكان عمل الجد أحد تلك المفردات، 
فالنوخذة مهنة قديمة لها وجه قبيح، ارتبط بالقسوة والعنف في 
الذين كانوا يعانون ألجل  تعامل من يعملون بها مع الغواصين، 
عن  أبًدا  تسفر  لم  المعاناة،  من  أشكاال شتى  عيشهم؛  كسب 
أوتجاوز شظف العيش. واندثرت هذه المهنة مع  تخطي الفقر، 
وقد أتاحت للكاتب مساحة الستدعاء  بداية استخراج النفط.  
بعض المعتقدات الشعبية التي اتصلت بها، مثل االعتقاد بوجود 
جن البحر، واالعتقاد باستبدال جني بإنسان حين تتبدل هيئته 

وسلوكه، ويشرد ذهنه معظم الوقت. 
وكما استدعى الكاتب الموروث من االعتقادات، استدعى كذلك 
في  وكذلك  نذير شؤم،  اللون األحمر  في  يرى  التطير  ا من 

ً
موروث

ودفع إلى نسيجه بمفردات تراثية أخرى منها شخصية  الغربان. 
»المطوع«، الذي يعالج المسحورين بالرقية الشرعية. واستدعى 
القرية  وجهاء  اجتماع  مثل  المتوارثة،  العادات  بعض  كذلك 
القرية أو  ناقش بها مشاكل أبناء 

ُ
ت وشيوخها في مجالس دورية، 

وكذا اجتماعهم  وُيقدم للحاضرين فيها التمر والقهوة.  القبيلة، 
عند شجرة الغاف لالحتفال بالعيد. 

وفي ليلة عيد األضحى  من غياب قرواش،   
ً
»بعد أحد عشر عاما

وخرجوا من  تحديًد،ا كان أهالي القرية قد أنهوا صالة العشاء، 
لمعاينة شجرة  اتجهوا  منهم  نفًرا  لكن  بيوتهم،  تجاه  المسجد 
للتأكد من جاهزية  التي تتوسط ساحة القرية،  الغاف الكبيرة، 
القرية التجمع عندها صباح كل عيد،  التي اعتاد أبناء  أرضها، 

لالحتفال والسالم على بعضهم«.

تدوير التاريخ 
رغم ما عمد إليه الكاتب من تعدد الفضاءات الزمنية للسرد، 
التي توزعت بين الما�ضي والراهن، وإبرازه للكثير من صور التقابل 
وقسوة،  رحمة  وحرية،  سجن  وحديث،  قديم  بين  والتناقض 

انتقام وعفو، اختفاء وظهور، بطش وضعف، عجز وأمل، أذكت 
فقد ربط بين فضاءاته بخيوط، وشت  جميعها جذوة الصراع، 
الفرع  والتحام  التراث،  وامتداد  التاريخ،  إنتاج  وإعادة  بتكرار 
بالجذور. بدا ذلك عبر التناظر بين الجد والحفيد، فكالهما تعرض 
ألزمة االختطاف، وكالهما كان يتوق للعودة إلى البيت والتحرر من 
وكالهما  كان المحبس جسد حيوان أو غرفة،  سواء  محبسه، 
يعتقد في السحر استناًدا إلى مرجعية دينية، لم تنفها عند قرواش 
الحفيد؛ سطوة التكنولوجيا التي تجلت في هواتف ذكية، وشرائح 

إليكترونية، وكاميرات مراقبة.
»سأبدأ بقصة جدي الذي يحكي عنه أنه تعرض للسحر في آخر 
حياته، أضع القلم من يدي بعد السطرين السابقين، أعيد رأ�ضي 
إلى الخلف، أتسائل كيف لم أنتبه إلى هذه المسألة؟  السحر ..  أال 
، أفكر بعمق أكبر، أتساءل 

ً
يمكن أن يكون ما يحدث لي هنا سحرا

وما الذي يمكن أن   ،
ً
إن كنت أؤمن بأن السحر ال يزال موجودا

؟« 
ً
يجعل من فرضية تعر�ضي للسحرهنا شيًئا مستبعدا

يا ومساحات التجريب الفانتاز
اتسق ما اتسم به النص من غرائبية وحضور قوي للفانتازيا، مع 
ما نهض عليه من موروث ومعتقد شعبي، يتصل بالسحر وانتقال 
الروح لغير جسدها، وما عمد إليه الكاتب من تجريب على مستوى 
البناء، أضفى على النص مزيًدا من الجمالية والتشويق، ال سيما 
عبر ما أثاره من تساؤالت مباشرة وضمنية طوال رحلة السرد، 
ولغز الكتاب،  وسر الغرفة،  وهوية الشبيه،  حول هوية الراوي، 

الذي لم يجد البطل مناًصا أمامه، إال الكتابة فيه !! 

سلطان العميمي يف »غرفة واحدة ال تكفي«
  يصطحب الواقع يف رحلة نحو الجذور

سوق الكتب
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 موزة عويص عيل الدريع 

للدراسات  زايد  مركز  في  والبحوث  الدراسات  قسم  يسعى 
أهداف  تحقيق  إلى  اإلمارات،  تراث  لنادي  التابع  والبحوث 
القسم من خالل االهتمام بالنشر في موضوعات تتعلق بتراث 
وتاريخ الدولة بشكل خاص ومنطقة الخليج والجزيرة العربية 
، وقد ترجم المركز هذا الهدف إلى واقع ملموس، ونجح 

ً
عموما

عبر مسيرته الطويلة في إصدار المئات من الكتب والدراسات 
وفي مجاالت  في حقول التاريخ عبر مراحلة الزمنية المختلفة، 
التراث الثقافي والشعر النبطي والفن واألدب، والتراث المادي 
هذه  وتأتي  وغيرها،  التراثية  والعمارة  الشعبية  واأللعاب 
»سلسلة  عنوان  تحت  تراث  مجلة  عبر  المنشورة  السلسلة 
نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«، 
لتستعرض نماذج من تلك اإلصدارات المختلفة بهدف تعريف 
وإلبراز دور المركز الثقافي وجهوده الكبيرة  القارئ بمحتواها، 
والمميزة في توثيق عناصر التراث الوطني والعربي واإلسالمي، 
تلك  عبر  االندثار  من  الدولة  وتراث  تاريخ  على  الحفاظ  وفي 
اإلصدارات المهمة التي تعكس رؤية ورسالة وأهداف المركز 

 في حفظ تراث وتاريخ الوطن.
ً
 رائدا

ً
 وطنيا

ً
باعتباره مركزا

اإلصدارات  من  لواحد  السلسلة  تستعرض  العدد  هذا  في 
التي يسعى مركز زايد للدراسات والبحوث من خاللها  الشعرية، 
لتحقيق رسالة نادي تراث اإلمارات في إحياء وحفظ التراث ونشره 
السيما في مجال الشعر الشعبي،  بين أفراد المجتمع واألجيال، 
 منه بأهمية هذا الشعر باعتباره أحد مكونات الثقافة 

ً
وذلك إيمانا

األحداث  لتأريخ  المصادر  أهم  ومن  الوطنية  والهوية  العربية 
لذلك   

ً
وتحقيقا السائدة.  االجتماعية  األنماط  ومعرفة  والحياة 

)ديوان بن  إصدار هذا الديوان الشعري في كتاب بعنوان  جاء 
حديلة للشاعر خلفان بن محمد بن حديلة المنصوري(، وقد قام 
الشاعر محمد بن يعروف بن مرشد المنصوري بجمع أشعاره 

ومراجعتها وتنقيحها وشرح لمعانيها. 
عن   

ً
حديثا صدرت  التي  اإلصدارات  من  اإلصدار  هذا  ويعتبر 

المركز، إذ صدرت الطبعة األولى منه في عام 1443هـ/2022. ومن 
خالل هذا اإلصدار وما سبقه من إصدارات في »سلسلة شعراء 
يمكن القول أن نادي تراث اإلمارات ومن خالل  من اإلمارات«، 
مركزه الثقافي نجح في جمع شوارد الشعر النبطي، وإبراز شعراء 
والمختصين  والباحثين  المهتمين  وتمكين  وتكريمهم  المنطقة 
في الشعر الشعبي واللهجة والبيئة المحلية من الرجوع إلى تلك 

اإلصدارات .
نبذة مختصرة عن الديوان وصاحبه:

ويتكون  )95( صفحة،  الديوان الشعري الذي بين أيدينا يقع في 
مقسمة على عدة مواضيع محددة  من مقدمة وخمسة أبواب، 
- سيتم التطرق إليها في السطور الالحقة-. وصاحب هذا األشعار 
المجموعة بين دفتي هذا الديوان، هو الشاعر خلفان بن محمد 
بن مبارك بن خميس بن حديله المنصوري من فخذ الحديالت 
في إحدى   1919 وقد ولد في عام  أحد أفخاذ قبيلة المناصير. 
في  أخرى  رواية  وفي  حويتين  محضر  في   

ً
وتحديدا ليوا  محاضر 

وقد تربي بين  محضر مديسيس في ناحية الشرق من حويتين. 
 في ربوعها في الشّد 

ً
. متنقال

ً
الحمرة والظفرة وبينونة والمجن غربا

فعاش الشاعر كما عاش آباؤه وأجداده في المحاضر  والترحال. 

والواحات ويهتم برعاية اإلبل. ومن هذا المحيط تولدت أخالقه 
والتحق الشاعر للعمل  البدوية المبنية على الفضائل الكريمة. 
بالسلك العسكري في وزارة الداخلية برتبة عريف وكان يوجه 
أقا�ضي  في  يجهلونها  التي  المناطق  نحو  الحدود  دوريات حرس 
الشاعر  وتزوج  السعودية.  العربية  والمملكة  قطر  مع  الحدود 
من ست نساء وأنجب من األبناء ثالثة بطي وصالح ومحمد )وهو 
سبتمبر/إيلول   29 في  وتوفي شاعرنا  البنات.  من  وست  شاعر( 

1979 إثر حادث أليم وهو على رأس عمله.
للشاعر  صورة  الديوان  هذا  من  األولى  الصفحات  وتصدرت 

خلفان - رحمه الله - وجاء أسفل عنها األبيات األشعرية التالية:
ياللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ هالديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

أن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تنشـــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــن حالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

َ
صـــــــــــــــــــــوره وأ

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الليالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
قف

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي حفـــــــــــــــــظ الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
َ
وأ

يرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه من دعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
قراءة شعرية مختصرة في الديوان ومحتواه:

سبق القول، إن هذا الديوان الشعري يتكون من خمسة أبواب، 
مقسمة على عدة مواضيع محددة،جاءت على النحو التالي:

الموضوع األول: المدح.
لحن  على  أغلبها  جاءت  قصائد،  خمس  على  اشتمل  وقد 
المسحوب والمنكوس. وقد قالها الشاعر في مواقف عدة، ومنها 
قصيدة في شيخ قبيلة بني هاجر، شافي بن سفر آل شافي الهاجري، 
وقصيدة في خميس بن مسعود بن ّحماد المنصوري، عندما أخذ 
األخير نياق الشاعر الضعيفة إلى بعير فحل مشهور من فحول 
 قصيدة قالها الشاعر عندما رحل عنه جيرانه من 

ً
آل مرة. وأيضا

القصيالت وهم فخذ من أفخاذ قبيلة المناصير وقد ُعرفوا بطيب 
وحسن جيرتهم. وقال الشاعر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــات لوال الســـــــــــــــــبر وإللعـــــــــــــــــب لي فيـــــــــــــــــــــــه غيَّ
ضحـــــــــــــــــك مع الدالهيــــــــــــــــــــــــــني

َ
والغشمــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــات إنكــــــــــــــــــــــان باحـــــــــــــــــت بي اجـــــــــــــــــروٍح خفيَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا يبيــــــــــــــــــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــــــــــــــــــزن الخفـــــــــــــــــاء لو بايغبَّ

ماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عٍد عقـــــــــــــــــب نزل القصيـــــــــــــــــالت
كنــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء ماكن فوقــــــــــــــــــــــــــــه قطيــــــــــــــــني

شدو على ركــــــــــــــــــــــــــــــــاٍب سمــــــــــــــــاٍن وعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت
دبــــــــرو مينبــــــــــــــــــــــــــــــــني

َ
قفــــــــــــــــــــــــــــــــا ظعنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وأ

َ
وأ

مــــــــــــــــن عقبهــــــــــــــــم مــــــــــــــــاشــــــــــــــــوف للعّد كيفـــــــــــــــــــــــات
لــــــــــــــــي حبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم زْد العــــــــــــــــرب مبتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني

ياربعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــدو والفيــــــــــــــــه قامــــــــــــــــات
مــــــــــــــــن عقبهــــــــــــــــم بنشــــــــــــــــــــــــــــــــْد لـــو مهمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

يـــا مرحبــــــــــــــــا بلقاحهــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــوم هــــــــــــــــي يــــــــــــــــات
عــــــــــــد الحصــــــــــــا واعــــــــــــــــــــــــداد حيــــــــــــٍد رزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

وعــــــــــــــد الذواري لــــــــــــي صغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ونعيمــــــــــــات
وعدت نبـــــــــــــــــات القـــــــــــــــــاع طـــــــــــــــــــــــــــــول السنـــــــــــــــــيني

الموضوع الثاني: النقد.
التي  الشعرية،  القصائد  من  عدد  على  المحور  هذا  اشتمل 
وكانت  تناولت جوانب عدة من حياة وسلوك البشر ومواقفهم، 
ردت  فكانت  لها  وتعرض  الشاعر  عايشها  قد  المواقف  تلك 
الشاعر عليها من خالل ما جادت به قريحته من شعر، ومن تلك 
المواقف، في إحدى ليالي الشتاء البارد، ذهب الشاعر إلى شخص 
معروف بالبخل ومشهور بطرد الضيوف، فقام الشخص واعتذر 
عن ضيافة شاعرنا، على الرغم من أن الشاعر خلفان سبق وأن 
استضاف هذا الشخص البخيل وأكرمه وذبح له وقدم له العشاء 
ذهب  للشاعر،  الشخص  ذلك  اعتذر  أن  وبعد  األبل.  وحليب 
 اسمه سالم ورحب به وقدم 

ً
للبحث عن من يضيفه فوجد رجال

وحينها قال الشاعر في قصيدة له وهي على  له واجب الضيافة. 
لحن المنكوس والسامر:

يهل الركاب ِإللي شكــت من الحفـــــــــــــــــاء والسير
تخطــــــــــــــــــــــــــــــــــو.. باللغـــــــــــــــــو قــــــــــــد تلقـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

نا بردان قبل المغرب اعصـــــــــــــــــــــير
َ
ضويتـــــــــــــــــه وأ

وعداني ع�سى ماهــــــــــــــــــــــوب للضيف مدهالـــــــــــــــــي
ع�سى فرقته ذيب المحــــــــــــــــــــــــــــــــــل والمطايــــــا طير

ويفنــــــا حاللــــــــــــــــه جعــــــــــــــــل ماعــــــــــــــــاد لــــــــــــــــه تالــــــــــــــــي
اخــــــــــــــــدوده حذايــــــــــــــــا سالٍم لي جنابـــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــير

عزمــــــــــــــــني وقلــــــــــــــــط لــــــــــــــــي ترا حــــــــــــــــيب واداللـــــــــــــــي

للشاعر خلفان بن دمحم بن حديلة املنصوري
»سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«

سوق الكتب
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جميــــــــــــــــع البوادي قبليــــــــــــــــه قالــــــــــــــــو أنه عـــــــــــــــــــــــــير
ــــــــــــــــــــــــــــــــال الروى شــــــــــــــــــــــين لقبالــــــــــــــــي

َّ
وسمــــــــــــــــوه نق

.. فـــــــــــــــــــــــــدا نــــــــــــــــوره آل عفــــــــــــــــير
ً
عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ويفدا جسيــــــــــــــــم العــــــــــــــــود لي مذهبــــــــــــــــه غالــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــدا طفل ريٍم مع آل عزيــــــــــــــــــــــــــر
ّ
وعسن

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــي متــــــــــــــــان ميَّ
َ
صغير وراســــــــــــــــه فــــــــــــــــوق األ
ونســــــــــــــــى الكرامــــــــــــــــه جعــــــــــــــــل ماعند وجهه خير

سهالــــــــــــــــي
َ
خروف ولبن شقــــــــــــــــــٍر رعن عشب األ

 من الطرافة ضمن هذا المحور، 
ً
ومن القصائد التي حملت نوعا

والتي يعترف فيها الشاعر بعدم قدرته على قيادة السيارة، إذ ُيذكر 
أن الشاعر اشترى سيارة جيب وهو ال يعرف القيادة، مما تسبب 
في تكسير أبواب السيارة وتحطمها والسبب أرجل الشاعر. فقال 

الشاعر األبيات التالية وهي على لحن الهجيني:
ـــــــــــــان غــــــــــــــــير دريوله شيبــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــ

َّ
الجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فن

لــــــــــــــــي حــــــــــــــــّن فـــــــــــــي ثالثــــــــــــــــه رده على الثانــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــه إللــــــــــــــــي تــــــــــــــــودي البــــــــــــــــاب وتيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
والبت

تكســــــــــــــــرت والســــــــــــــــبب من رجــــــــــــــــل خلفانـــــــــــــــــــــــي

الموضوع الثالث: المساجالت.
قصائد هذا الموضوع شملت حيز كبير من صفحات هذا الديوان، 
الشاعر وشعراء  بين  المساجالت الشعرية  العديد من  وضمت 
مواضيعها  في  متنوعه  المحور  هذا  قصائد  فجاءت  آخرين، 
وتحمل العديد من القيم والمعاني وتعبر عن أحوال تلك الفترة 
وحياة البادية. ومن تلك المساجالت ما دار بين الشاعر سعيد بن 
ففي  وشاعرنا خلفان بن محمد.  برمان الغدافات المنصوري، 
إحدى السنوات رحل الشاعر محمد بن خلفان إلى بينونه وانتقل 
عن جاره سعيد الذي يقيم في المجن، فأنشد سعيد يقول وهي 

على لحن المسحوب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــا

َّ
ويـــــــــــــــــــــــــــا واللــــــــــــــــه إللــــــــــــــــي شّد خلفــــــــــــــــان عن

قصيرنــــــــــــــــا إللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دوم يأتــــــــــــــــي وناتيــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
َّ
ا رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ما شحن

َّ
كم واحــــــــــــــــِد عن

ودمعي علـــــــــــى خــــــــــــــــدي حفــــــــــــــــا الموق جاريــــــــــــــــة

يعــــــــــــــــل الحقــــــــــــــــاب إللــــــــــــــــي رعــــــــــــــــوده تدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

يسقــــــــــــــــى الوطــــــــــــــــن لي بوبطــــــــــــــــي ساكٍن فيــــــــــــــــــــــه
وهي على   

ً
فرد الشاعر خلفان على قصيدة الشاعر سعيد قائال

:
ً
لحن المسحوب أيضا

ــــــــــــــــا
َّ
ياسعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يازبــــــــــــــــن الضعيــــــــــــــــف المجن

ياشــــــــــــــــوق غــــــــــــــــير طامــــــــــــــــٍح مــــــــــــــــــــــــــــــــن دناويــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــا
َّ
نــــــــــــــــت حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مثن

َ
تحبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يوم أ

ولي مــــــــــــــــا يحبــــــــــــــــك خاطــــــــــــــــــــــــــــــــرك ما يدانيـــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــا

َّ
قنيــــــــــــــــــــــت لك خلفــــــــــــــــات وصغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار سن

إللــــــــــــــــي لبنهــــــــــــــــــــــــــــــــن فاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــا تغطيــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

َّ
رحنــــــــــــــــا لبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونه وأنته في المجن

اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يجمعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بهم ثــــــــــــــــم نماريــــــــــــــــه
ضمها  التي  العديدة  المساجالت  من  لواحد  نموذج  هذا  كان 
الديوان، الذي اشتمل على مايقارب من ثماني عشرة قصيدة ما 
بين الشاعر وشعراء آخرين. والتي جاء بعضها على سبيل المزاح 
وليس كما يتصوره من يقرأ  والضحك بين الشاعر وأصدقائه، 

تلك المساجالت.
الموضوع الرابع: األبل.

من  يتجزء  ال   
ً
وجزءا  

ً
مهما  

ً
جانبا الصحراء«،  »سفينة  شكلت 

حياة الشاعر، وكانت حاضرة دائما في وجدان الشاعر، فالقارئ 
 ما يمدح في ناقته المساه »شّيوب«، 

ً
للديوان يجد الشاعر كثيرا

كما يصف الهجن بشكل عام، ومن القصائد التي قالها في ناقته 
 على إحدى نساء قبيلة 

ً
»شّيوب«، تلك القصيدة التي جاءت ردا

»ياخلفان ويش تبغي هذه الناقة  آل مرة، حينما قالت للشاعر: 
 »شيوب«:

ً
السوداء وأنت إبلك مغاتير أصيل«، فقال الشاعر مادحا

أنـــــــــــا طالبـــــــــــك ياللـــــــــــه ياللي تق�سي النــــــــــــــــــــــــــــــــوب
سريـــــــــــع الفـــــــــــرج ياعالـــــــــــم الغيــــــــــــــــــــــب والنّيــــــــــــــــــــــه

نعرف الحديث الصـــــــــــدق والهـــــــــــرج لي مقلوب
وراعــــــــــــي الكـــــــــــالم اللوت عنـــــــــــدي معانيـــــــــــــــــــــــــــــــــه

وربـــــــــــي ع�سى من المــــــــــــــــــــــني في غــــــــــــــــال شّيــــــــــــــــــــــوب
ــــــــــــــــــــــع مساعيــــــــــــــــــــــه

ّ
يجيــــــــــــــــــــــه العمـــــــــــى والله يقط

أنـــــــــــــــــــا حبهـــــــــــا من ســـــــــــاس بوٍش لـــــــــــبن وركـــــــــــوب
والجاتـــــــــــني شرٍط والجـــــــــــــــــــــــــــــــــات مشّريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

من مجنسات العــــــرب فيحاء القوايم حـــــــــــوب
وسنـــــــــــدا مـــــــــــن المقـــــــــــدم خلقها الولي لّيـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ويازينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مع العشايـــــــــــر لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دبدوب
ـــــــــــــــها من األجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ضيٍر اعمانيه عليـــــــــــــــــــــــــــــ

وعليها عتــــــــــــــــــــــاٍد نقشة الجادل الرعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
مضولــــــــــــــــــــــع وهـــــــــــو منقـــــــــــوش نقش الهواويـــــــــــــــــة

ول مـــــــــــا يقّيل بها اللهــــــــــــــــــــــوب
َ
مــــــــــــــــــــــــــــــــع الزري األ

خشـــــــــــيره لدق الصيـــــــــــد بأق�سى مفاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــذروب

ّ
وسنامهــــــــــــــــــــــا متنّبـــــــــــٍه كن

يشادي اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار القيــــــــــــــــــــــظ لي مالت الفّيه
عليهــــــــــــــــــــــا من القدمـــــــــــي عليها بقاء شنــــــــــــــــــــــذوب

كمـــــــــــا الراكـــــــــــب ِإللي فـــــــــــوق راســـــــــــه عباويــــــــــــــــــــــه

تفـــــــــــوق العشايـــــــــــر تالي القيـــــــــــظ بالشنـــــــــــــــــذوب

لـــــــي عـــــــــــاد العشايـــــــــــر ســـــــــــردو القاع مبضّيـــــــــــــــــــه

وذيـــــــــــٍل طويـــــــــــٍل تفرقـــــــــــه ثومـــــــــــة العرقـــــــــــــــــــــــــــــــوب

تشكــــــــــــــــــــــك بريـــــــــــح المســــــــك داخـــــــــــل مثانيــــــــــــــــــــــه

ام حله على الهبـــــــــــوب تصـــــــــــوع الفحـــــــــــل قـــــــــــــــــــدَّ
تلـــــــــــد الفحـــــــــــل ماعــــــــــــــــــــــاد يلحـــــــــــق مضاميـــــــــــــــــــــــــه

ِإلـــــــــــــــــــــى سمعـــــــــــت الراعـــــــــــي يدّوه تحيه اتلـــــــــــوب
مع جلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا والحشـــــــــــو تجذب تواليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
المنكوس  لحن  على  جاءت  التي  القصيدة  هذه  من  ويتضح 
والسامر، مدى تعلق الشاعر بناقته التي لم يرض بما سمع فيها، 

فأخذ يعدد صفاتها وسماتها الجمالية وبيان أهميتها بالنسبة له.
الموضوع الخامس واألخير: الغزل.

وفي هذا المحور، تمكن جامع هذا الديوان الشعري من أن يدون 
التي نظمها الشاعر خلفان بن  لمجموعة من القصائد الغزلية، 
حديلة المنصوري، وجاءت أغلبها على لحنيى المنكوس والسامر. 
وامتازت القصائد بالغزل الشريف والعفيف. ومنها هذه القصيدة 
الوجدانية التي قالها الشاعر عندما سّير على جماعة على مورد 

الطرفاه عند الحدود بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
:
ً
العربية السعودية، ونظر إلى عذراء عند أهل الماء، فأنشد قائال

مّل قلــــــــــــــــــــٍب شططوبــــــــــــــــه جماعــــــــــــــــة صافيــــــــــــــــة
ال سقاء الله دورتي صوبهـــــــــــــم فوق القعــــــــــــــــود

وّل يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــٍظ ترداء وعينــــــــــــــــه غافيــــــــــــــــــــــــــــــــه
ما تقوم اتشــــــــــــــــوف الناس ياذا الحظ الرقود

 وافيــــــــــــــــــــــــــــــــه
ً
مــــــــــا تشــــــــــــــــوف إللي تشابه لعفــــــــــــــــرا

حايــــــــــــــــــــــــــــــــٍل في مقدم الطرش لي جــــــــــات الورود
ــــــــــــــــــــن الالفيــــــــــــــــــــــــــــــه اي الركايــــــــــــــــب وزبــــــــــــ بنت حمَّ

لي غدا صــــــــــــــــوت البنادق مثل صوت الرعـــــود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العافية العدو لي من لفاهـــــــــــــــم ما تجيـ

ن لفاهـــــم مجــــــــــــــــرٍم حــــــــــــــــّل في راس النفــــــــــــــــود
َ
وأ

يـــــــــــــــــــــا دقيــــــــــــــــق العنــــــــــــــــق ضربتك لّول  كافيــــــــــــــــه
ال تزايدهــــــــــــــــا وملواتهــــــــــــــــا كســــــــــــــــرة عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

عــــــــــــــــت من يســــــــــــــــار وهافيـــــــــــــــــــه
ّ
نها وق

َ
هقوتــــــــــــــــي أ

صايبــــــــــــــــه في القلــــــــــــــــب ضربتك ياثيل اليعــــــــــود
آي عــــــــــــــــيني لك وقلــــــــــــــــبي ورجلــــــــــــــــي حافيــــــــــــــــــــــــــــــــه

نت بصــــــــــــــــرك مانحــــــــــــــــدك على �سيٍء يكـــــــــــــود
َ
وأ

صورة  يشكل  الشعري  الديوان  هذا  إن  القول  يمكن  وبذلك 
ويوثق ألحوال ومشاعر  صادقة للبيئة التي ينتمي إليها الشاعر، 
وعواطف  تقلبات  من  نفسه  على  يطرأ  وما  الخاصة  الشاعر 
شملت  قصائد  في  الشاعر  جسدها  متعددة  ومواقف  متباينة 
تلك الموضوعات المتعددة في المدح والنقد والغزل والمشاكاة 
البدوية  للحياة  وصفه   

ً
واضحا ظهر  خاللها  من  والتي  والردود. 

وتعلق البدوي باألبل واألهتمام بها. متضمنة العديد من المعاني 
والحكمة والفنون الغنائية والحركية. وقد جاءت أغلب األشعار 

على لحن السامر والمنكوس والمسحوب والهجيني 

* مركز زايد للدراسات والبحوث

المنصوري ديوان بن حديلة للشاعر خلفان بن محمد بن حديلة 

سوق الكتب

الشاعر خلفان بن محمد بن حديلة المنصوري
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إضاءة

اإلماراتية اللهجة  في  الكناية 

 عائشة عيل الغيص

فالبيان  العربية،  البالغة  في  البيان  فروع  من  فرع  الكناية 
لفظ  وهي؛  الكناية،  جانب  إلى  واالستعارة  التشبيه  أساسه 
طلق وأريد به الزم معناه، مع جواز إرادة المعنى األصلي )1(، إذ 

ُ
أ

يجوز حمله على ظاهره أو على معنى ناتج منه، فالكناية تدل 
على صفتين لموصوف واحد، فال يمنع الكالم من إرادة الصفة 
أو الصفة المقصودة حين االستعمال لكن الصفة  األصلية، 
المقصودة في الغالب هي الخفية وغير الظاهرة فهي لون من 
ألوان التعبير البياني، وهي كل ما يفهم من الكالم ومن السياق 

 في العبارة )2(. 
ً
من غير أن يذكر اسمه صريحا

ومن خصائص اللغة عند التعبير: الكشف والظهور، وهو تعريف 
بلغ لفٍظ)3(، ولذلك سميت 

َ
البيان نفسه، فهو ِإظهار الَمْقُصود بأ

، والكناية من وسائل بيان اللغة سواء أكانت فصيحة 
ً
اللغة بيانا

و أُصول يعرف بَها ِإيَراد 
َ
»ملكة أ )البيات(   :

ً
واصطالحا أو عامية، 

في كتاب التعريفات  وجاء  الَمعنى الَواحد في صور ُمخَتلفة«،)4( 
م المراد للسامع«، 

ّ
)5( »البيان عبارة عن إظهار المتكل للجرجاني: 

كما أن الدارسين المحدثين تنّبهوا إلى هذه الطرائق في التعبير عن 
في معجم  المعنى، فركزوا على جانب التخييل والتصوير، فجاء 
المصطلحات العربية)6(: »هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد 
بطريق  مّرة  المعنى  إيراد  القول:  يريد  وكأنه  مختلفة«،  رق 

ُ
بط

وثالثة من  وإيراده ثانية من طريق المجاز واالستعارة،  التشبيه، 
طريق الكناية، فهو باختصار: »علم يعرف به إيراد المعنى الواحد 

في صورة مختلفة، متفاوتة في وضوح الداللة«)7(. 
فظ في الكالم عامة وفي األمثال 

ّ
الل وعند الراغب األصفهاني أّن 

وجاء  إذا لم يرد على داللته المطابقة لمعناه الحقيقّي  خاصة؛ 
وإذا قامت قرينة على عدم إرادة  لقول بقول فهو تشبيه،   

ً
ُممِثال

ما وضع له في األصل فهو مجاز، وإن لم تقم على عدم إرادة ما 
وضع له فهو كناية، )8( ومن المجاز ما ُيبتنى على التشبيه، فيلزم 
التعّرض للتشبيه قبل التعّرض للمجاز والكناية، »والمثل عبارة 
 في �ضيء آخر، بينهما مشابهة، ليبين 

ً
عن قول في �ضيء يشبه قوال
أحدهما اآلخر ويصوره« )9(. 

تكوينه،  أصل  في  بالتشبيه  الّسارية  األقوال  من:  هو  فلذلك 
وتنقسم األمثال السارية باعتبار اشتمالها على التشبيه إلى أقسام 

وفق تصنيف أحد الدارسين)10(:
مثل قولهم:  ؛ 

ً
تشبيها  

ً
وكان أسلوبا بمورده،  به مضربه 

ُ
ما ش  •  

»كمجير أم عامر«)11(.
به مضربه بمورده، كقولهم: »الصيف ضّيعِت اللبن«. وهو 

ُ
 • ما ش

من باب االستعارة التمثيلية)12(، حيث تستعار حال من ُضرب له 
 لوجود التشابه بينهما.)13( 

ً
، لحاِل من ُضرب له آخرا

ً
أوال

؛ مثل: 
ً
م وجوامع الكلم التي ليس لها مورد، وليست تشبيها

َ
 • الِحك

»إن القليل بالقليل يكثر«)14(. 
، ولكن ليس له مورد يشّبه به مضربه، 

ً
 • ما كان أسلوبه تشبيها

فهذا  نار«،  رأسه  في  علم  »كأنه  الخنساء)15(:  بقول:  كتمثلهم 
وإنما تشبيه بصورة  ليس فيه واقعة أو حال سابقة ضرب لها، 

محسوسة يتخيلها السامع. 
والكناية تنافس األسلوب االستعاري في قيمة األداء البالغّي ألنها 
من أعرق أساليب البيان العربّي، ومعناها لغة: »أن تتكلم ب�ضيء 
وأنت تريد غيره«،)16( وعرفها الجرجاني بقوله: »أن يريد المتكلم 
إثبات معنى من المعاني فال يذكر باللفظ الموضوع له في اللغة 
إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه  ولكن يجيء 
 عليه«)17( والمختار عند العلوي صاحب )الطراز( في 

ً
ويجعله دليال

تعريف الكناية: »أن ُيقال: هي اللفظ الدال على معنيين مختلفين، 
 من غير واسطة، ال على جهة التصريح«)18( ويقول 

ً
حقيقة ومجازا

من  أبلغ  الكناية  أّن  على  البلغاء  »أطبق  القزويني:  الخطيب 
المتداولة  العربية  الكنايات  أشهر  ومن  بالذكر«)19(،  اإلفصاح 
قولهم: »طويل النجاد«، يريدون طول القامة كناية عن الشجاعة 
رماد  »كثير  وقولهم  السيف،  طول  يستلزم  الشخص  وطول 
القدر« يريدون أنه كثير القرى والكرم، وقولهم عن المرأة »نؤوم 
الضحى«؛ أي مترفة مخدومة، وهي كناية في الموصوف، وقولهم: 
وهي كناية في الصفة وبلوغ األمر حده  »بلغ السيل الزبى«)20(، 
األق�ضى، أما الكنايات في اللهجة العامية اإلماراتية فهي ال تخرج 
عن هذه التصنيفات ومنها هذه نذكر »)فالن( بارد اليوف«. أي أن 
قليل  كناية عن الشخص الذي يتصف بالالمباالة؛  جوفه بارد؛ 
قال في الموصوف، وقولهم: »الصديج 

ُ
وت التأثر بما يجري حوله، 

قبل الطريج« )أي الطريق(؛ ويقال في الفصيح شبيهه: »الصِديقة 
الحقيقي  المعنى  عن  يتحدث  القول،  فهذا  الِضيق«،  ت 

ْ
وق

وأهمية وجود الصديق في حياة اإلنسان،  للصداقة واألصدقاء 
وهي كناية عن صفة اإلخالص التي يجب أن يتصف بها اإلنسان 

مع صديقه في جميع األحوال. ومن الكنايات ما يستوحى األسماء الرمزية المجازية 
 من هذا الفصل. 

ً
في الفصيح كما في العامي، وسنورد أمثلة لها في موضوعه الحقا

وللكناية وظيفة فنية معلومة في المقام األول وهي تجنب التصريح المباشر واعتماد 
اإلشارة ألنها أبلغ في سياقات كثيرة عن الذكر. 

في  أحد  يتكلم  أن  الالئق  من  ليس  إذ  اللياقة؛  مراعاة  منها:  أخرى  وظائف  ولها 
المجتمعات عن أفعال معروفة بالفضاضة المعتادة في األسلوب المباشر، أو ألنها 
مما يجرح الحياء والُعرف الجاري في التعبير.)21( ومن فوائدها عند الزرك�ضي؛ التنبيه 
على عظم القدرة وفطنة المتكلم، إذ يترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه متجنبا فاضح 
وفي القرآن الكريم:  إلى المبالغة أو االختصار وتحسين اللفظ.)22(   

ً
القول وقاصدا

)يعّض الظالم على يديه(؛ كناية عن إحساس بالندم والحسرة على ما فات. 
 • خصائص الكناية:

 • تخصيص الموصوف: 
وإلحاق صفة   )

ً
)موصوفا تعيين متحدث عنه  الموصوف،  المقصود بتخصيص 

كناية عن موصوف  كقول العرب الفصحاء: »صهب السبال«،  به تخصه وحده، 
في السياق؛ هم األعداء، أو قولهم »تركته تغنيه الجرادتان«؛ هو صورة كنائية عن 
موصوف يتمثل في قينتي معاوية بن أبي بكر أحد العماليق، وقولهم »عبيد العصا« 
كناية عن »موصوف جمع« هم بنو أسد عندما أخرجتهم كنانة من مكة بالع�ضّي 
التي أخذوها، ثم صار الكالم يضرب للذليل بوجه عام عندما ُيقتص منه، وقولهم 

»وقعوا في أم عبيد تصايح حياتها«)23(؛ والمراد وقوعه في داهية.)24(
وتنقسم الكناية باعتبار لوازمها أو الوسائط المعتمدة في التعبير عنها إلى أربعة أنواع: 
• كناية التعريض: »وهي الّداللة على ال�ضيء بضده ونقيضه«)25(، ومنه قولهم من 
وتعريض بمن  وهو تعريض بناقل السباب.  غك السباب«، 

ّ
»سّبك من بل الفصيح: 

يأتي هذا الفعل. 
• كناية التلويح: أي اإلشارة إلى ال�ضيء بنظيره وشبيهه، كقولهم: »انج سعد، فقد هلك 
سعيد«)26(؛ تنبيه على سبيل التلويح إلى الوسيط )سعيد(، كناية عن التخويف من 

المصير نفسه. 
، منها قولهم: »جاء بقرنّي 

ً
 معلوما

ً
 • كناية الرمز: وهي التي يكون الوسيط فيه رمزا

وصف  في  عفريته«)28(   
ً
نافشا »جاء  وقولهم:  والباطل(،  للكذب   

ً
)رمزا حمار«)27( 

المغرور المتطاول. 
ت وسائطها، ألنها معلومة بالسماع والتواتر: 

ّ
 • كناية اإليماء واإلشارة: وهي كناية قل

مثل قولهم »عند جهينة الخبر اليقين« )29(
التعدد واإلحكام  وتعني:  أهم سمة لها،  في الكناية،  )أو تكثيف المعنى(  والكثافة 
واالطراد والكثرة والتعزيز والتشديد والتقوية، في الكلمة أو التركيب الذي تقع فيهما 
الكناية )30(، وأكثر ما يقع ذلك في األقوال الحكمية واألمثال السائرة، قال ابن عبد 
 بين المثل والخطابة: »األمثال و�ضُي الكالم وجوهر اللفظ وحلي المعاني، 

ً
ربه مقارنا

فهي أبقى  طق بها في كل زمان وعلي كل لسان، 
ُ
ون وقدمتها العجم،  تخيرها العرب، 

من الشعر وأشرف من الخطابة، لم يسْر �ضيء مسيرها، وال عّم عمومها حتى قيل: 
سيُر من مثٍل« )31( والكنايات عن الموصوف في اللهجة اإلماراتية هي المستمدة من 

َ
أ

الكناية يف اللهجة اإلماراتية
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في وصف شخص ُمحدد  المعاني الشائعة في الثقافة المحلية، 
في موقف معين، وهي تعابير جاهزة لالستعمال اآلتي في الخطاب 
اليومي، يستحضرها المتمثُل كلما أراد إبراز سمة معينة في الذي 
على  المباشرة  واإلحالة  باإليجاز  الكنايات  هذه  وتتسم  يصفه، 
بتحديد  كانت متصلة  وإذا  الشيوع،  إلى جانب  المراد،  المعنى 
عوض 

ُ
ت التي  )فالن(  بدأ بعبارة 

ُ
ت موصوف محدد فإنها عادة ما 

 قولهم في األمثال 
ً
باسم الموصوف في سياق كالم المتمثل، فمثال

 
ً
مذكورا  

ً
شخصا أن  يعني  بحر(:  من  يغرف  ))فالن(  الشعبية: 

باالسم في سياق الكالم، ُيسند إليه هذا الفعل، ال على الحقيقة 
ولكن كناية عن الشخص الغنّي الذي مّن الله عليه بسعة الرزق، 
فامتلك الكثير من المال حّتى بالغ في إظهار واإلسراف في إنفاقه غير 
متوجس من فقر، وكأن مصدر ذلك المال البحر الذي ال ينتهي 
ماؤه وال ُيخ�ضى نفاده، فصاحبه يغرف منه وال يبالي، ويتضح من 
هذا المثال أن الكناية في األصل صورة تشبيهية تحولت بحكم 
يتداولها  الشيوع واالستعمال إلى معنى ثابت مستقر في الثقافة، 
فُيستحضر التعبير كلما اقت�ضى  الناس في كل مناسبة مالئمة، 
الْن( 

ْ
))ِاف السياق والمقام ذلك، ومنه قولهم في اللهجة المحلية: 

الُبنُدقّية.  تعني  اإلمارات  أهل  بلهجة  و)التفق(:  َبْرِزه(؛  ِتَفْق 
القوم،  أي المجلس حيث لقاء  اسم مكان االجتماع،  و»َبْرِزه«: 
 من النساء الجليلة التي تظهر 

ُ
ويقال رجل مبّرز؛ فهو ُمْبَرٌز، والَبْرَزة

يها وعفافها)32(. 
ْ
ة َبْرَزة: موثوق برأ

َ
للناس ويجلس إليها القوم. وامرأ

 
ً
ذي يحضر مجالس الرجال وال ُيبدي رأيا

ّ
ومعنى المثل في للّرُجل ال

لكنها ُمحالة في  فهو كالبندقية غير الصالحة لالستعمال،  قويما؛ 
تي تحتاُج 

ّ
ظاهرها بالفّضِة فتصلح للزينة فقط، أما في المواقف ال

ال يبادر إلى تقديم أي فعل   ،
ً
إلى بذل وجهد وحركة تجده خامال

أو مساعدة، ومضربه فيمن يكون وجوده مثل عدمه، وفي الرجل 
ذي ال خير فيه وال نفع يرجى منه. ومن الكنايات في الموصوف 

ّ
ال

قولهم: )عن فالن / البخيل( .
على  قائم  ألنه  بّينه،  اللفظ  واضح  والقول  الّنملة(:  ب 

ّ
)حال

المفارقة في الصورة ومعنى استحالة وقوع الحدث إال على سبيل 
المبالغة في إبراز الصفة )البخل في الموصوف، باستعمال صيغة 
ووقوعه في غير محله الطبيعّي  ب()33( 

ّ
)حال المبالغة الفصيحة 

)النملة(، وغرض هذه الكناية التعريض، والشرط الوحيد الذي 
يتطلبه فهم هذا المثل هو اإلحساس بمعنى التناقض الظاهر 
فتصله رسالة الباث  في سياق القول لدى المتقبل،  )المفارقة( 
إذا ربط المعنى بالموصوف المعّين وفي التداوليات الشعبية قال 
فإذا زاد في بخله يصفونه بقوله  )برصيص(  للشخص البخيل 

ب الّنملة(: 
ّ

)حال

  • تخصيص الّصفة: 
خصص الّصفة حاضرة بقوة في التداوليات 

ُ
وإن الكناية التي ت

بالموصوف،  المختصة  نظيرتها  مثل  وهي  اإلماراتية،  الشعبية 
 ،

ً
وإنما تعلي صفة وتبرز حاال أنها ال تتعلق باألشخاص،  سوى 

كقولهم في الفصيح: »مات وهو عريض البطان«)34(: صورة كنائية 
والبطان للبعير بمنزلة الجزام  عن صفة انتفاخ البطن وسعته، 
للفرس، وُيضرب لمن مات وماله جّم، وقول »عمر بن أبي ربيعة 
وقولهم:  الشهرة،  كناية عن  القمر«)35(  »وهل يخفى  المشهور: 
»اقشعرت منه الذوائب كناية عن الخوف وهي صفة بارزة في 
المتكلم، وقولهم: »ألقى عصاه«؛ كناية عن التحدي، وفي قولهم: 
»بلغ السكين العظم«)36( كناية عن بلوغ األمر حده األق�ضى من 
األذى واإليالم. وقولهم: »رجع بخفي حنين« كناية عن الذي رجع 
 )37(. ولهذه األمثلة أشباه في التداوليات الشعبية اإلماراتية 

ً
خائبا

 
ً
سنوردها الحقا
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كونفوشيوس وعلم الموسيقى 
 في الصين مؤسس الكونفوشيوسية 

ً
 عظيما

ً
 وفيلسوفا

ً
ولد مفكرا

هو كونفوشيوس )551 - 479 قبل الميالد(. اعتبر  علم  الموسيقى 
 
ً
  في النظام األيديولوجي الكونفوشيو�ضي.  كان مؤمنا

ً
 أساسيا

ً
علما

كان  المجتمع.  ألفراد  الموسيقى  تقدمة  الذي  التربوي  بالدور 
من  أنه  على  عالوة  للخير.  الناس  تلهم  الموسيقى  بأن   

ً
مقتنعا

بدأ  الوترية.  على االالت   
ً
محترفا  

ً
الموسيقى وكان عازفا عشاق 

الدور الذي  كونفوشيوس في رحلة حول الصين لتثقيفهم عن  
كما أنه شدد على  بأخالق األفرد.   الموسيقى في االرتقاء  تلعبه  
  حتى تم تعزيزها في الطقوس 

ً
الدور األخالقي للموسيقى تعليميا

االجتماعية  والتقاليد  العادات  ضمن  وأصبحت  الصينية 
ارتقى  في المنهاج التعليمية.   

ً
أساسيا  

ً
عالوة على أنها كانت علما

وموضع ثقه  إلى أن أصبح له مكانة بين األمراء  كونفوشيوس  
لديهم، استطاع أن يترأس فريق الذي حرر أهم الكتب الثقافية  
التي  تسرد تاريخ الثقافة الموسيقية الصينية وهو كتاب األناشيد 
أهم  فيه   يصنف  فصول،  عدة  على  الكتاب  يحتوى  الذي 
كما أنه  المقطوعات الكالسيكية التابعة لحقب زمنية معينة. 
اآلآلت الموسيقىة الراقية في قصور الملكية  أهم   يشمل على  
وبين العامة،   كما أنه يحتوي على موسوعة األغاني التى تنشد في 
القصور،  كما تشمل على أهم  األلحان التي تلحن أثناء طقوس 
تقديم األضحيات، كما أنه الكتاب يحتوى على  األغاني الشعبية 
الدارجة بين عامة الشعب لدى كل  الواليات مختلفة في الصين. 
الفني  لحفظه إلرثهم   األناشيد«  »كتاب  الصيني  الشعب  يقدر 
 في الفن الصيني 

ً
 أساسيا

ً
والثقافي. يعد هذا الكتاب القيم  مرجعا

،  يقوم  
ً
 راقيا

ً
يتوارثه األجيال. الموسيقى في الثقافة الصينية علما

ينظر  المشاعر اإلنسانية المرهفة لدى اإلنسان،  على تحفيز  
األشخاص المتذوقين للموسيقى أو من يتقن قراءة  في الصين  
 عن من ال علم وتذوق 

ً
تماما  

ً
مختلفا  

ً
النوتة الموسيقية شخصا

يعتقدون بأن الموسيقى التي تدخل قلب االنسان وتلمس  له.  
  في المعامالت الخارجية. 

ً
 واحتراما

ً
 وذوقا

ً
مشاعره تجعله أكثر لطفا

هناك اعتقاد سائد لدى الملوك الصين أن االستماع  إلى ألحان 
وتجهلهم أقرب  الموسيقى تساعد في التجلي واالتصال بالسماء 
ارتقت الموسيقى لدى الشعب الصينيى وساد اعتقاد   لأللهة، 
أن ما يحدث لهم من خير أو شر له ارتباط فعلي بعلم الموسيقى. 
فإذا جلب شر في المملكة فمصدره خلل أصاب قواعد الموسيقى  

أما  إذا عم  الخير،  وتركيب نغماتها، وخلل في طريقة تصنيعها، 
دامت  ما   

ً
قائما الخير  ويظل  الموسيقى،  توازن  إلى  ذلك  يشير 

ومتناسقة   جوهرها  في  صحيحة  سليمة  الموسيقية  القواعد 
مع الجوهر الروحي لإلنسان، وإليمانهم بأن الموسيقى متداخله  
أطلقوا على السلم الموسيقي أسماء  والتربية،  بالدين والدولة  
رئيس  شنج..  االمبراطور، صول..  كونج..  )فا..  كبار رجال الدولة. 
يو..  ري..  شؤون الدولة،  ت�ضي..  دو..  الرعية،  كيو..  ال..  الوزارة، 
مرآة العالم(. وكان الصينيون يعتقدون ان هذه النغمات الخمس  
األساسية مرتبطة  في حياة اإلنسان بالعناصر الخمس األساسية 

في الثقافة الصينية )النار، األرض، الماء، المعدن، التراب(. 

الرتبية الموسيقية داخل وخارج القصور الملكية 
ربط الملوك  الصينيون  بين قواعد موسيقاهم بالدين والتهذيب، 
هدفوا  أن الملوك القدامى   »سيما ت�ضي ين«  وذكر فيلسوفهم 
الشعب  هو امتالك   الموسيقى في نفوس   من وراء غرس حب  
تشو  ساللة  حكم  أثناء  الحميدة.  واألخالق  النييلة  الفضائل 
وُعين  فنية   إدرات  الصين  في  الملكي  النظام  أن�ضيء  الغربية 
تعليم الموسيقى و تعليم الرقص  عليها مسؤولين ليتولوا مهمة  
 :
ً
: لتعزيز أخالق أبناء النبالء في القصور وثانيا

ً
وتعليم الشعر، أوال

واعتبرت هذه الفنون الثالثة أساسية    .
ً
تثقيف العامة موسيقيا

لبناء الشخصية والتي تنعكس على رقي الحضارة الصينية. وكان 
مسؤولو الموسيقى يتمتعون بمكانة اجتماعية رفيعة في القصور 
كانوا  الملكية. ومن الغرابة بأن مسؤولي الموسيقى في القصور  
إذ امتلكوا حاسة  العميان«  بـــــــ»األساتذة   وكان يلقبون    

ً
عميانا

كانوا هم  المبصرين.  أكثر من فئة  سمع قوية وكانوا موهوبين 
تعد  الملكية.  للقصور  الموسيقى  التأليف  عن  المسؤولين 
يقوم على تهذيب   

ً
أساسيا  

ً
الموسيقى في الثقافة الصينية علما

تعليم  عالوة على أن هناك قناعة لدى الملوك بأن   األخالق، 
،  ألنها تعمل 

ً
الموسيقى داخل القصور يجعل أبناءهم أكثر لطفا

اتجاه  وحساسين  مستيقظين  وتجعلهم  مشاعرهم  إثارة  على 
قضايا العامة. أما خارج قصور النبالء  كان هناك متخصصون 
في تعليم الموسيقى في المناطق التي تحت حكم األمراء حتى في 
كما أنها كانت   يفرض عليهم تعليم الموسيقى.  المناطق النائية  
الموسيقى تكسب  بأن  الملوك  يرى  المدارس.  في   

ً
الزاميا  

ً
علما

  
ً
وأسلوبا في كيفية التعبير عن الذات،    

ً
وأسلوبا  

ً
الطالب منهجا

وكان هناك ارتباط جذري بين علم  في التعامل مع االخر.   
ً
راقيا

والتربية  المنطق،   وعلم  كالشعر،  اآلخرى  بالعلوم  الموسيقى 
الرياضية، وفنون الرقص بأنواعها .

أهم اآلالت الموسيقة والمكتشفات األثرية 
تحظى الموسيقى بمكانة لدى القصور الملكية لذا تم تخصيص 
بأعلى معاير الجودة وإنشاء  مزانية لتصنيع اآلالت الموسيقية  
غرف مخصصة، وتعين موسيقيين حاذقين هم المسؤولون عن 
عملية تخزين اآلآلت الموسيقية في غرفة صممت لتلك اآلالت  
ضمن درجات حرارة معينة الستطالة من عمرها. ومن أهم اآلالت 
تعد من أهم اآلالت  آلة االرهو،  التي كانت تصنع وتحفظ هي 
الوترية الصينية التقليدية. يرجع تاريخها إلى أسرة تانغ الملكية 
وانتشرت هذه  الميالدي،  العاشر  القرن  إلى  السابع  القرن  من 
كــما  األقليات القومية في شمال غربي الصين.  اآللة وسط أبناء 
تستخدم آلة الــعود  منذ آالف السنين وتعــرف بـاسم )بــيبا، وبــيوا( 
وهي من أهم اآلالت الموسيقية في الصين، تم اكتشافه عن طريق 
البعثات األثرية، تعد من أعرق اآلالت حيث وجد نـٌقش بـرونـزي بـه 
عـازف عـلى آلـة الـعود، رسـم جـداري فـي مـعابـد بـوذا الصخـريـة فـي 
مـنطقة تـوان هـوانـغ، ورسـم جـداري لـفرقـة نـسائـية ومـنها عـازفـة 
على آلة العود )بيبا(  يعود إلى ساللة هان الصينية. وخالل أكثر 
من ألف سنة، ظلت آلة االرهو وبيبا  آلتين  مصاحبة لألوبرا، تحتل 
مكانة مهمة في عرض الرقص والغناء واالوبرا، وأصبحت من آالت 
رئيسة في االوركسترا الصينية التقليدية. يرجع تاريخ استخدام آلة 

القوشتين إلى ما يزيد على 3000 عام، وهي سباعية األوتار )تشبه 
، حيث تم تحديد حجمها 

ً
آلة القانون( تشمل على 18 إلى 23 وترا

وبنيتها وصوتها  وفق قياسات دقيقة، تشمل على العناصر الرئيسة 
كالمعدن، الحجر،  الوتر، الخشب،  الخيزران، والجلد. احتلت 
مكانة بارزة في قصور خاصة في عهد األسرة الملكية في عهد »تانغ 
وسونغ عو« كانت صناعة آلة القوشين  تستغرق رحلة طويلة مد 
إلى ثالثة سنوات، توضع لها خطة مدرسة تختص باختيار المواد 
وتلوينها بمقايس دقيقة وإنتاج نغماتها فوق مقايس هندسية. إن 
صناع اآلات الموسيقية في تلك العصور حرصوا على إنتاج أعلى 
معايير الجودة في الصناعة الذى انعكس على جودة الصوت آللة 
. ومن  القوشتين. كما اهتم الباحثون الصينيون بآلة القوشتين 
أهم ما قام به الباحثون  تجميع كتاب بعنوان »تشين تساو« يعد 
أول عمل تجمع فيه كافة آلحان القوشتين يحتوى الكتاب على 
مقطوعة موسيقية تم تأليفها في حقبة حكم ساللة هان.    47
هذه آلة عزف في األوبرا والحفالت الموسيقية الصينية لفئات 
النخب. أدرجت آلة القوشتين في القائمة التمثيلية  للتراث الثقافي 

الموسيقى في اليونسيكو عام 2003 
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2. تيمور أحمد يوسف، آلة العود : العازف تاريخه أعالمه تدريباته ومؤلفاته، نهضة 

مصر للطباعة والنشر، القاهرة ، 2008، ص15.
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 عبد العليم حريص

أبصرت عيناها النور ألول مرة في الحادي والعشرين من أبريل 
وانطفأ نور عينيها لألبد في الثامن من   ،1926 نيسان عام   /
وما بين هاتين اللحظتين..    .2022 من العام  أيلول،   / سبتمبر 
كر�سي  على  جلوس  فترة  أطول  وصاحبة  الملكة  حياة  كانت 
تاج  حملت  من  وأطول  العظمى،  بريطانيا  تاريخ  في  الحكم 

المملكة المتحدة على رأسها. 

الملكة األكثر شهرة  إنها ملكة ملوك بريطانيا إليزابيث الثانية، 
وحاصدة  المتعددة،  األلقاب  وصاحبة  المعاصر،  تاريخنا  في 
األرقام القياسية، يكفي أن خطة موتها معدة منذ ستينيات القرن 

الما�ضي .
 على 

ً
70 عاما  قضت منها 

ً
96 عاما وعلى مدار حياتها التي تجازت 

المملكة التي  سدة حكم أعظم مملكة عرفها التاريخ المعاصر، 
كانت إليزابيث حديث  ال تغرب عنها الشمس بريطانيا العظمى، 
ومألت األسماع،  فقد شغلت سيرتها العالم،  العامة والخاصة، 
فيكفي أن بموتها ستفقد  أو حتى تفكر فيه،  بكل ما تقوم به، 
إنجلترا الكثير من األضواء حول أزيائها وإكسسواراتها ومقتنياتها 
الشخصية، التي تحمل الكثير من الرموز والدالالت، التي صارت 
إلى  بحاجة  ليس  فهم  الشخصيون،  حراسها  يعرفها  برتوكالت 
.
ً
التنبيه عليهم، فيتسلمون الرسائل المشفرة المتفق عليها سلفا

نفذت  وقد  واألدباء،  للكّتاب  ملهمة  إليزابيث  حياة  كانت  وقد 
العديد من األعمال الفنية والدرامية حول مسيرتها منذ والدتها 

وحتى لحظة وفاتها..
والتي  الكومنولث،  دول  لمجموعة  الدستورية،  الملكة  فهي 
53 دولة، وهي سادس امرأة تتولى الحكم في بريطانيا، وهي  تضم 
الوحيدة التي ال تمتلك جواز سفر، لتعبر حدود بالدها فهي ليست 
التي  بحاجة لهذه الوثيقة، كما أنها المرأة الوحيدة في بريطانيا، 
يسمح لها بقيادة السيارة بدون رخصة قيادة، وقد قامت بزيارة 
 في تاريخ 

ً
أكثر من 100 دولة، خالل مدة حكمها.  وهي األطول حكما

بعد الملك الفرن�ضي   
ً
والثانية في تاريخ الملوك حكما بريطانيا، 

وقد   .
ً
عاما  72 تزيد عن  الذي حكم لمدة  الرابع عشر،  لويس 

كسرت إليزابيث الرقم القيا�ضي في توليها لحكم بريطانيا، بعد أن 
كان من نصيب جدتها الثالثة الملكة فيكتوريا، التي حكمت لمدة 
 لوزراء بريطانيا، بداية 

ً
ستة عقود.  وعاصرت إليزابيث 15 رئيسا

وحتى ليز تراس في العام   ،1953 من وينستون تشرشل في العام 
الحالي 2022، والتي تولت المنصب قبل يومين من خبر إعالن وفاة 

الملكة.
كان اسمها عند الوالدة إليزابيث ألسكندرا ماريا، وسميت إليزابيث 
نسبة إلى أمها، وألسكندرا نسبة إلى والدة الملك جورج الخامس، 
والتي توفيت قبل والدتها بستة أشهر، وماريا نسبة لجدتها ألبيها، 

وكان يناديها المقربون بليليبت.
وهي االبنة الكبرى لوالدها الملك جورج السادس، وكانت والدتها 
في بيت جدها ألمها في لندن، وتلقت تعليمها في المنزل ولم تذهب 
والموسيقى،  واألدب  التاريخ  فدرست  الجامعات،  أو  للمدارس 
مواقف  لها  وكانت  للمسؤولية،  وتحملها  بانضباطها  وتميزت 
مشرفة تجاه وطنها، فقد تطوعت في الجيش الملكي، عقب دخول 

بريطانيا الحرب العالمية الثانية في العام 1939.
وذلك ألن  ولم يكن من التوقع وصول إليزابيث لحكم بريطانيا، 
 
ً
وحتما الحكم،  تولى  حينما   ،

ً
شابا يزال  ما  الثامن  إدوار  عمها 

جورج  ألخيه  الحكم  عن  يتنازل  فجأة  ولكن  أبناًء،  سينجب 
الوريث  لكونها  الحلم حقيقية،  بات  وبذلك  والدها.  السادس، 

الشرعي لحكم بريطانيا العظمى.
وهو من  وتتعرف على زوجها األمير فيليب،  وتم�ضي بها الحياة، 
لذلك  ولكنه ليس منهم،  العائالت المقربين من األسرة المالكة، 

.
ً
 بزواجهما، كونه ليس بريطانيا

ً
لم يكن مرحبا

وتنجب له أربعة من   ،1947 في العام  ويتم الزواج األسطوري، 
األبناء أكبرهم األمير تشارلز.

 12 1952، أصبحت إليزابيث ملكة لبريطانيا وأكثر من  وفي العام 
دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا. 

ملكة  تتويجها  يتم   1953 عام  حزيران،  يونيو/  من  الثاني  وفي 
لبريطانيا العظمى في حفل تنصيب ضخم، تم عرضه ألول مرة على 

.
ً
شاشات التلفزة، وحضره الماليين، كان عمرها وقتها 25 عاما

 كونها أول ملكة تتوج خارج بريطاني 
ً
 جديدا

ً
 قياسيا

ً
وتحقق رقما

منذ أكثر من مائتي عام، فقد كانت برفقة زوجها الراحل فيليب 

وقد  حينما جاءها خبر وفاة والدها جورج السادس،  في كينيا، 
 الختيار اسمها الملكي، كعادة الملوك، ولكنها أبقت 

ً
أبلغت رسميا

إليزابيث، مضيفة الثانية لالسم للتفريق بينها وبين  على اسمها، 
إليزابيث األولى، والتي حكمت إنجلترا وأيرلندا، وقد لقبت إليزابيث 
األولى بعدة ألقاب منها: الملكة العذراء، وإليزابيث العصر الذهبي، 
من  واألخير  الخامس  الحاكم  وهي  الفاضلة،  المباركة  والملكة 

ساللة تيودور، وهي ابنة الملك هنري الثامن وآن بولين.
وخالل فترة حكم إليزابيث الثانية والتي استمرت لسبعة عقود 
 وحداثة مع 

ً
حرصت الملكة على أن تجعل عهدها أكثر استقرارا

وكانت  الحفاظ على التقاليد المرتبطة بتاج بريطانيا العظمى، 
ال تحب الظهور في وسائل اإلعالم، وتبعد حياتها الشخصية عن 
في أحاديثها السياسية، فهي ال   

ً
وكانت دبلوماسية جدا األضواء، 

بالعكس كانت تحرص  تكاد تظهر وجهة نظرها تجاه قضية ما، 
على أال تخوض في أية أمور تتعلق بالسياسة. وقد عاصرت الكثير 
من الشخصيات المهمة من أمثال: نهرو وشارل ديغول ومانديال 

الذي كان يدعوها ىصديقتي«.
وخاصة شريحة كبيرة من  وكانت إليزابيث محبوبة من الجميع، 
مواطني المملكة المتحدة، مجموعة دول الكومنوليث، باعتبارها 
المثل األعلى، غير أنه لم تخُل حياتها من محاولة اغتيال فاشلة 

في العام 1981.
كما لحقتها بعض اإلشاعات والخالفات العائلية، ولعل من أبرزها 
قصة ابنها األمير تشارلز واألميرة ديانا، والتي ظهرت للعلن، وعرف 
1992، وتأتي  بها القا�ضي والداني، والتي انتهت بالطالق في العام 
مصرعها في  حيث لقيت األميرة ديانا،   ،1997 الكارثة في العام 
وتنزوي إليزابيث الصمت عدة أيام قبل أن  حادث سير بباريس. 

تنعي لألمة خبر وفاة األميرة ديانا الملقبة بأميرة الشعب. 
2021 يرحل عنها زوجها األمير فيليب دوق إدنبرة، عن  وفي العام 
تاريخ  في  ملكي  أطول قرين  بذلك  ليكون   ،

ً
عاما  99 يناهز  عمر 

بريطانيا..
وبرغم ابتعاد إليزابيث عن األضواء إال أنه عرف عنها حبها لقراءة 
الروايات البوليسية، ومشاهدة مباريات المصارعة على التلفاز، 
بعض  واقتناء  والكالب،  الخيول  لتربية  الكبير  حبها  جانب  إلى 

الحيوانات الخاصة بها.
بريطانيا  حكم  على  متفردة  وملكة  استثنائية،  امرأة  ولكونها 
في  وفاتها  فمنذ  صدًى،  األكثر  كان   

ً
أيضا موتها  فإن  العظمى، 

التي أعدتها  تبدأ خطة )جسر لندن(  قلعة بالمورال باسكتلندا، 
الحكومة البريطانية، لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وذلك ألن وفاتها ال يقتصر على بريطانيا أو األسرة الحاكمة فقط، 

كون إليزابيث الثانية  ولكن األمر يتعدى ألبعد من ذلك بكثير، 
حجر زاوية دول »الكومنولث«، وترأس ما يقرب من 600 منظمة 
وجمعية خيرية، وتلعب دوًرا محورًيا في تحالف المملكة المتحدة 
 
ً
تبدأ حالما وأولى خطوات )جسر لندن(  مع العديد من البلدان. 
إلى رئيسة  رسالة  يونج،  إدوارد  اللورد  الخاص،  نقل سكرتيرها 

الوزراء ليز تراس، يبلغها فيها بوفاة الملكة.
بعدها وفي غضون دقائق، كانت الرسالة في يد 15 حكومة خارج 
دولة أخرى وزعماء   36 تبعها  المملكة المتحدة عبر خط آمن، 

دول الكومنولث األخرى حول العالم.
ويعقب ذلك أو بالتزامن معه تعلق على بوابات قصر باكنجهام 
الفتة سوداء بالنبأ، ومنها انتقل الخبر إلى وسائل اإلعالم في جميع 
أنحاء العالم. ووفق الخطة يتولى ابنها األكبر تشارلز الملك، وتبدأ 

مراسم الجنازة والتي ستستمر إلى 10 أيام حتى لحظة دفنها.
التاج  الثانية  إليزابيث  تضع  اسكتلندا،  في  بالمورال  قلعة  وفي 
الملكي إلى األبد، لترحل في هدوء، بعد عن شغلت العالم، تاركة 4 

أبناء و8 أحفاد و12من أبناء األحفاد.
ليتسلم التاج ابنها األكبر تشارلز، بعد أن اختار لقب الملك تشارلز 
والذي قال في أول تصريح له بعد وفاة والدته الملكة  الثالث، 
إليزابيث الثانية: وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث يمثل أكبر 
لحظة حزن بالنسبة لي. وأعرف أن بريطانيا والكومنولث والماليين 

حول العالم سيفتقدونها  
* شاعر وكاتب من مصر

مألت الدنيا وشغلت الناس..

إلزيابيث الثانية.. امللكة األكرث حضوراً وتأثرياً يف العامل

95 العالم94   /   العدد 276  اكتوبر 2022 في  وتأثيراً  حضوراً  األكثر  الملكة  الثانية..  إليزابيث 

إضاءة
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 صديق محمد جوهر

من الممكن تناول قصيدة »األرض الخراب« كمرثاة مدينة أو 
فلندن المعاصرة هي ما  باألحرى كمرثية للندن اإلليزابيثية، 
سلط ت.س. إليوت  أضواءه الشعرية عليها في لقطات القصيدة 
(  التي  تصور مشهد المدينة قلًبا  وقالًبا. إن معرفة 

ً
)433 بيتا

وخاصة منها المنطقة الممتدة بطول الضفة  إليوت بلندن، 
الشمالية لنهر التايمز  بما تضمه من مصارف وبورصات لندن، 
تعود إلى عمله وتعامالته، بصورة يومية، في أحد البنوك فيها 
1915. وفي بداية إقامته اللندنية، كشاعر شاب  بدًءا من عام 
ومهاجر أميركي قادم إلى المدينة العريقة، بدت له لندن  حميمة 
وغريبة في آٍن مًعا. وبقدر ما أحب إليوت لندن لما يسودها من 
تقاليد عريقة مجيدة، فإن الشاعر الشاب قد أجفل ونفر من 
ذاذ 

ُ
حاضر لندن الذي تهيمن عليه صعاليك المدينة من ش

اآلفاق.

باتت تنجرف على غير هدى بعيًدا عن  إن لندن، في نظر إليوت، 
جراء  ـ  وانزعاج إليوت  عالم المثل العليا من حق وخير وجمال. 
اإلهمال الذي تعاني منه كنائس المدينة ـ يعود في جانب منه إلى 
تعلقه بالجمال الديني والروحي الذي يمثله ذلك الموروث الزاخر 
من الكنائس. يقول إليوت في مالحظة له: بالنسبة إلى كاتب مثلي 
تلك  مثل  فقدان  فإن  كلندن،  مدينة  في  ولياليه  أيامه  يق�ضي 
إذ إن العيون لن تقع سوى  األبراج الكنسية خسارة ال تعوض؛ 
على مرأى الحارات القذرة وأولئك النفر من المتسكعين الحمقى، 
والعزلة وقد  وعلى أولئك الزائرين الفرادى الراغبين في الهدوء 
شارع  في  الظهيرة  ساعة  األتربة  وعفرتهم  الضوضاء  أزعجتهم 

لومبارد )هوارث  1965: 223( )1(.
َمْن يطالع مشاهد لندن في مرآة قصيدة »األرض الخراب«، يدرك 
تحكيه  الذي  بالفقد  والشعور  الغصة  عمق  مدى  الفور  على 
كونها  تتجاوز  الخراب«  »األرض  أن  ذلك  السابقة؛  المالحظة 
مرثاة للندن، التاريخ والحضارة التليدين، إلى ما هو أهم وأعم من 
تاهت فيه القيم اإلنسانية، وبات ناسه أغرب ما  رثائها لمجتمٍع 
يكونون منها وعنها. فمدينة لندن كما تصورها القصيدة هي مدينة 
وهذه  »كائنات شبحية قزمية«.  وأناسها ليسوا سوى  »زائفة«، 

»المدينة الزائفة« تحتل بؤرة اهتمام الساكن المغترب فيها بين 
أهله والذي يتقمص دوره،  تايريسياس، األعمى، الراجم بالغيب، 
ابن مدينة طيبة اإلغريقية الذي كان همه وشغله الشاغل الندب 
والنحيب على »األطالل الخربة« لكل ما هو»حقيقي«.  وما ينعاه 

تايريسياس هو بالتحديد لّب القصيدة.
وهو  »دفن الموتى«،  األول من القصيدة  ُيعنون إليوت الجزء  
ا إلى الطقس الديني المسيحي التقليدي  عنوان يلمح تلميًحا تهكميًّ
في مواراة الموتى الثرى. فالبشر في مدينة إليوت الخراب يفضلون 
ودفن  موت  طقس  في  الخطيئة  غياهب  في  مطمورين  العيش 
يومي ال يتوقف، على أن يموتوا ويدفنوا طبًقا للطقوس الدينية 
المسيحية. وما المقطع األول كله إال تعديد ألشكال وصور الزيغ 
والضالل والفساد وأجواء الخوف التي يعيش في ظلها أهالي لندن: 
الموات،  األرض  من  ُيخرج/الزنابق  الشهور،  أق�ضى  »نيسان 
يمزج / الذكرى بالرغبة، ُيحرك الجذور الخاملة/ بأمطار الربيع/
والشتاء أدفأنا إذ يغطي/أديم األرض بثلوج نيسان، يبعث الحياة 
في  ولإلثم في لندن اإلليوتية،  بدرنات يابسة«.    

ً
رويدا  ،

ً
رويدا  /

الذات،  أولها خطيئة خداع  وجهان:  والخطاة،  الخطيئة  لندن 
فصول  وتِرُد  المغلف بالتعالم والرزانة.  وثانيها خطيئة االجتراء 
تبرر نفي أي إمكانية ألي صورة من  الطقس الجغرافية كحجٍة 

رثاء لندن يف رائعة  إليوت:  )األرض الخراب(

في أوصال سكان المدينة  يبعث الدفء  فالشتاء  صور الحياة. 
الخرائبية، والجليد يدثر األرض بدثار النسيان و»الصيف فاجأنا 
بزخة مطر تنهمر على بحيرة ستارنبرجر، توقفنا في ذات الُعُمد / ثم 
تابعنا المسير تحت أشعة الشمس في »الهوفجارتن« / واحتسينا 
كما أن  ثم تجاذبنا أطراف الحديث ساعة من الزمن«.  القهوة، 
الخوف هو السيد على أفئدة قاطني األرض الخراب اإلليوتية. 
وهي واحدة من بين فتيات أخريات زج بهن  الفتاة ماري،    

ً
مثال

إليوت في غمار أحداث القصيدة، »يصيبها الرعب« عند اعتالئها  
ماري،  قال،   . فاعتراني الذعر   / بي على زالقة  »خرج   المزلجة: 
«. و»ابن آدم«، الذي يرمز لإلنسان المعاصر، 

ً
ماري، تمسكي جيدا

يخاف بدوره من ظله: »ياابن آدم أنت ال تعرف سوى كومة من 
 يختلف عن ظلك في الصباح 

ً
/ سأريك شيئا األصنام المحطمة 

/ سوف أريك الخوف في حفنة من غبار«، والعبارة تعني »سوف 
أقتلك«.   والعاشق الولهان حال وجوده في بستان الزنابق، برفقة 
حبيبته، يخونه لسانه ويتعذر عليه الجهر بكلمات الحب والغزل 
ا  أو  لشكه العميق في حقيقة حاله وصدق مشاعره: »لم أكن حيًّ
 / وأنا أحملق في قلب الضياء، السكون / 

ً
ميًتا/ ولم أعرف شيئا

فارغ وموحش هو البحر«. السيدة سوسوستريس )قارئة الطالع( 
ا : »حذارى من الموت 

ً
تحذر الراوي في القصيدة من الموت غرق

فإن  الخطيئة،  من  والخالص  للنقاء  يرمز  الماء  وألن  بالماء«. 
في   مطمورون  ألنهم   منه؛  يقتربون  ال  الخراب  المدائن  سكان 
 في الفكاك من براثن 

ً
دهاليز الفاحشة ولذلك ال ترى العرافة أمال

»أنا ال أجد الرجل المشنوق« وهو يرمز للمسيح فوق  الخطيئة: 
الصليب ويرمز إلمكانية الخالص.  

ترجمات
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»إذا رأيت  وقارئة الطالع ذاتها تخ�ضى مفاجآت القدر ودواهيه: 
رها أنني جلبت معي كتاب الطوالع/  العزيزة، السيدة إيكوينون خّبِ
بل  أن يأخذ جانب الحذر والحيطة في أيامنا هذه«.  فعلى المرء 
إن الخوف يسم سلوك الحشود التي تعبر جسر لندن في طريقها 
أتون  في  الموت  إلى  يساقون  الذين  الجنود  لجموع  لالنضمام 
شتائي/  فجر  في  قاتم  ضباب  »تحت  األولى:  العالمية  الحرب 
لم أكن أظن  / حشد غفير/  تدفقت الجماهير فوق جسر لندن 
رواة  أحد  أن  كما  الغفير«.  الجمع  هذا  افترس  قد  الموت  أن 
شارع  ويهبطان  ستتسون،  الفتى،  يصطحب  الذي  القصيدة 
الذي من شأنه إقالق  »الصقيع المباغت«  يخ�ضى  الملك وليم، 
 
ً
»هناك رأيت شخصا راحة الجثة في مرقدها الكائن بالحديقة: 
: »ستتسون/ يا من كنت بصحبتي على 

ً
كنت أعرفه، ناديته صائحا

متن البواخر في مايالي / ما أخبار الجثة التي زرعتها في حديقتك 
العام الما�ضي/ هل أينعت أوراقها؟ أم ستزهر هذا العام؟«،  وفي 
»األرض الخراب« اإلليوتية، على المرء أن يتحوط من الكالب التي 
تتشمم آثار الجرائم؛ ليبعدها قبل أن تنبش القبر وتخرج الجثث 
للبشر/  الكلب عنها ألنه صديق  »أبعد  التراب:  المدفونة تحت 
ن القسم  ويتكوَّ سوف ينبشها بأظافره ويخرجها من مرقدها«.  
الثاني من القصيدة »مباراة الشطرنج« من مجموعتين رئيسيتين 
بين  والتناظر  الموازاة  فثمة  المنتقاة.  واللقطات  المشاهد  من 
وبين  األولى  المشاهد  سياق  بهما  يتسم  الذين  والثراء  الغزارة 
البذاءة والسوقية  اللذين يطبعان السياق الثاني. وبمعنى آخر، 
َهَدي الفسوق واالنحالل في هذا الجزء - مخدع السيدة 

ْ
فإن َمش

الثرية الذي تنبعث منه »عطور مصنعة غريبة/دهون، مساحيق، 
غرق الحس في روائح يحملها األثير«،  

ُ
ربك و ت

ُ
ت قلق، 

ُ
أو سوائل ت

الحياة  نوعية  نفس  يمثالن   - الضاحية  في  الوضيعة  والحانة 
المقبورة التي تتف�ضى في المدن كما يتصور إليوت. وفي قصيدة 

الذي  المكان  فهي  والفساد،  بالخطيئة  المدينة  ترتبط  إليوت 
رة صداحة بعد  بَّ

ُ
إلى ق شهد »تحول فيلوميل« )األميرة اإلغريقية( 

أن اغتصبها على نحو وح�ضي )وقطع لسانها( أحد الملوك الهمج : 
ل فيلوميل التي هتك عرضها بوحشية/ ذلك الملك الهمجي«.  َحوُّ

َ
»ت

في حانة رخيصة عن  ِلْل،  تتحدث السيدة،  وفي المدينة نفسها، 
آلبرت: »قلت، تذكري  عالقتها الخاصة الجنسية بزوجها السيد  
ألبرت المسكين/ أم�ضى في الجيش أربع سنين/ ويتوق لالستمتاع 
وفي  أخريات سيفعلن ذلك«.  متعيه فثمة نساء 

ُ
بوقته/وإن لم ت

التخلص  إلى  فيملن  شاكلة  على  منهن  واحدة  كل  تسعى  لندن 
السريع من عارهن »على النحو الذي يوفره هذه األيام الصيادلة 
وتجار األدوية والعقاقير«، فهم يبيعون كل الحبوب المسكنة وكل 
الحبوب التي تيسر اإلجهاض: »قالت وهي تمط وجهها، ليس بيدي 
حيلة /إنها هذه الحبوب التي تعاطيتها حتى أجهضه / قال الصيدلي 
ولكني لم أعد كما كنت«.  سوف يسير على ما يرام/  كل �ضيء  
يصور  وفي القسم الثالث من القصيدة المعنون »عظة النار«، 
إليوت حالة الخراب واإلقفار على خلفية من بيئة المدن الملوثة؛ 
ألن  في المدينة اإلليوتية؛  »هجرت الحوريات نهر التايمز«  فقد 
والريح تجتاح األرض السمراء/الحوريات  »خيمة النهر تحطمت/ 
انصرفن/ورفاقهن، المتسكعون الصعاليك/ولم يتركوا عناوين«. 
أوراق  وال  الفارغة،  »الزجاجات  تحمل  تعد  لم  النهر  مياه  إن 
الشطائر/المناديل الحريرية والعلب الورقية /وال أعقاب لفافات 
ا من دالئل ليالي الصيف« )إليوت: القصائد الكاملة  يَّ

َ
التبغ / وال أ

1963: 70()2(. وفي األبيات السابقة  يصف  إليوت  حالة النهر إبان 
العهد اإلليزابيثي  وفي ذات الوقت يشير بأسلوب تهكمي ساخر إلى 
الممارسات التي تقع على ضفاف التايمز في ليالي الصيف الماجنة  
»الحوريات« حيث  في مطلع القرن العشرين وثمة تورية تحملها 
الساقطات،  العابثات،  لندن  فتيات  إلى  بتهكم  الشاعر  يشير 
إضافة إلى المعنى األصلي للكلمة »حوريات النهر« 
وهي المخلوقات األسطورية الفلكلورية الجميلة 
 في أشعار جون ميلتون وغيره من 

ً
التي وردت كثيرا

وفي  الغابرة.  األزمنة  في  اإلنجليز  الشعراء  فحول 
الكوارث  بسبب  ومؤازرته  النهر  لمواساة  سعيه 
المتحدثين  أحد  يخاطب  به  حلت  التي  البيئية 
»أيها التايمز الرائع    :

ً
في القصيدة نهر التايمز قائال

 - ومدينة إليوت  اجر الهوينى حتى أنهي أغنيتي«. 
المغتربين  بالمقيمين  مأهولة   - الوهم«  »مدينة 
فيها ممن يمارسون الجنس البارد الخالي من كل 
النسوة اللواتي نصادفهن في  حب أو لهفة كهؤالء 

الجزء الثالث من القصيدة، يمارسن الخطيئة 
ليل نهار في المدن الصناعية الكبيرة: »أجساد 
 
ً
بيضاء عارية في األرض الواطئة الرطبة« فضال
عن هذين الرجلين المقيمين المغتربين اللذين 
فيتبادالن كلمات سريعة عن العمل  يلتقيان، 
األسبوع  عطلة  قضاء  عن  مبهمة  وتلميحات 
أحد  الجن�ضي.  والشذوذ  والعبث  المجون  في 
وهو  يوجينيدس،  التاجر  هو  الرجلين  هذين 
واحد من الوافدين األجانب الذين يظهرون في 
قصيدة »األرض الخراب«. والرجل مقيم غريب 
أتى من أزمير، تلك البلدة التجارية الواقعة في 
آسيا الصغرى: »تحت الضباب القاتم لظهيرة 
التاجر اإلزميري/  شتائية/ السيد يوجينيدس، 

غير حليق، جيبه مليء بالزبيب/دعاني بلكنة فرنسية سوقية/إلى 
ن / ثم قضاء عطلة نهاية األسبوع في فندق 

ُ
غذاء في فندق شارع كان

المتروبول«. إن لندن »المدينة الزائفة« عند إليوت ال تؤوي في 
ونماذج بشرية شتى  الذين نبذتهم بالدهم،  رحابها سوى الغرباء 
الرو�ضي والليتواني واأللماني واليهودي وشخصية الراوي في  منها: 
الجزء األول »دفن الموتى«. وثمة أيضا البحار الفينيقي والعاشق 
البريطاني  وثمة ستتسون  الزنابق،  بستان  في  األصل  المجهول 
وتيريوس التراقي وتايريسياس الرائي ابن مدينة طيبة اليونانية، 

الذي أتى به إليوت من عالم الموتى، واألمير فرديناند من نابولي.
ومن الجدير بالذكر، أن مدينة لندن اإلليوتية المعاصرة هي مدينة 
و»الزوارق   »

ً
و قارا  

ً
»النهر ينضح زيتا صناعية يتخللها نهر ملوث 

األبواق  »أصوات  المدينة  في  وتتعالى  األشجار،  جذوع  تجرف« 
في لندن لم يعد لدى حوريات التايمز ما  ومحركات السيارات«. 
يحكينه من قصص وحكايات مثلما كان األمر في الما�ضي، ومن ثم 
فقد »رحلن إلى وجهة غير معلومة« مثلهم في ذلك مثل أصدقائهن 
من الشباب اآلخرين المتسكعين، ممن ورثوا عمل األدالء، ممن 
وفي  كانوا يلتقون عند ضفتي النهر في عطالت نهايات األسابيع. 
الجزء الثالث »عظة النار«، يقارن إليوت بين لندن، حيث تلتهم 
نار الشهوة اآلكلة حياة أصحابها العقيمة الجرداء، و أمثلة أخرى 
تذكرنا لندن  منثوًرا.  لمدن تاريخية أتت عليها النار فباتت هباًء 
اإلليوتية بمدن أخرى مثل سدوم وعمورة، وبالمدن اإلسرائيلية 
الوارد ذكرها في التوراة : يا ابن اإلنسان، يمم وجهك شطر أسباط 
إسرائيل، وأنذرهم بأن محاريبكم سوف تدمر، والصور والتماثيل 
وتبور،  ستتلف  البشرية  ذبائحكم  وأن  وتكسر،  ستزال  فيها 
وستضحون فتجدون كل أماكن ومحال سكناكم  في مدنكم خراًبا 

والمجون سننسفها  اللهو  بيوت  وسائر  يباًبا، 
فال يعود من أثر لمحاريبكم المخربة،  نسًفا، 
التي  للصور  وال  ألصنامكم  المحطومة،  وال 
زينتم بها جدران المحاريب، وال سائر ما اقترفته 
أيديكم من آثام وكفر )شاندران 1985: 16()3(. 
الخطيئة  في حمأة  الغارقة  لندن  تذكرنا  كما 
والتي تحترق بنيران الشهوات والفسوق بروما 
قرطاج  فكلتاهما:  الوثنية.  وبقرطاج  نيرون 
تاريخًيا  متناظران  الحديثة  ولندن  القديمة 
من حيث كونهما نموذجين بارزين في التجارة 
وتمثل  النساء.  بأعراض  وفي االتجار  الربوية، 
قرطاج بالنسبة للقديس أوغسطين ما تمثله 
 ،

ً
لندن بالنسبة للشاعر إليوت : »ثم إلى قرطاجة جئت / محترقا

وبعدما احترق أوغسطين بنار الشهوات دعا   .»
ً
محترقا  ،

ً
محترقا

الرب أن يخرجه من الظلمات إلى النور وينتشله من بئر الخطيئة: 
و   .»

ً
أنت الذي ينتشل محترقا يا رب   »رباه أنت الذي تنتشلني/ 

عالوة على  التوبة و الخالص، فإن مبدأ  الحب هو ما يميز بصورة 
فارقة بين المدينة األرضية والمدينة السماوية في نظر أوغسطين، 
الزائفة  المدينة  بين  إليوت  تمييز  على  ـا  معياريًّ ينطبق  ما  وهو 
المكان والزمان على األرض،  في  المدينة   - الحقيقية  والمدينة 
في  األرضيين.  والمكان  الزمان  حدود  خارج  الفاضلة  والمدينة 
نوعان من الحب هما ما   : يقول أوغسطين  »مدينة الله«  كتابه 
حددا من األصل أساس هاتين المدينتين: حب الذات في عصيان 
صريح ألوامر ووصايا الرب لخلقه وحب الله في عصيان صريح 
لحب الذات في سبيل الله طاعة وخضوًعا. الحب من النوع األول 
أما الثاني فال يبغي إال وجه الله  ال يبتغي مجد وعظمة البشر، 
فحسب الذي تشهد له كل الضمائر الحية بأنه صاحب المجد 
األعظم. حب الذات هو تمجيد لها أما حب الله فهو تمجيد الحق 

األعظم  )شاندران 1985: 21()4( 

* أكاديمي وناقد، خبير الترجمة في األرشيف والمكتبة الوطنية 
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 عبد الحكيم الزبيدي

يجد  العربية  البالد  مختلف  في  الشعبي  التراث  في  المتأمل 
في الموروث الثقافي بين كثير من البالد العربية   

ً
كبيرا  

ً
تشابها

وكل هذا يدل على  رغم تباعدها واختالف لهجاتها وثقافتها. 
وحدة األصل والمنبع الذي استقت منه تلك الشعوب موروثها 

الثقافي وهو الثقافة العربية واإلسالمية.
ومن خالل اطالعي على الموروث الشعبي العربي وقعت على 
البلدان  بعض  في  تتكرر  التي  األساطير  أو  القصص  بعض 
العربية ولكن بتفاصيل مختلفة. وسوف أتناول هنا قصة من 
الموروث الشعبي السوداني تشابهت أحداثها إلى حد التطابق 

 مع قصة جرت في منطقة حضرموت باليمن.
ً
تقريبا

أسطورة تاجوج والُمحلَّق وهمهوم
تاجوج  السودان أسطورة  في  المعروفة  الشعبية  األساطير  من 
وهي قصة حب رومان�ضي بين شاب وفتاة من قبيلة  والمحلق، 
العربي مثل  في األدب  العذري  الحب  أشبه بقصص  الحمران، 
 
ً
قصة ليلى والمجنون، وجميل بثينة وغيرهم. وسنعرض ملخصا
 عن كتاب الدكتور عبد الله الطيب: )األحاجي 

ً
لهذه القصة نقال

السودانية()1(، وقد رواها بأسلوب أقرب إلى العامي كما سمعها 
من أفواه العجائز: »كانت تاجوج أجمل بنت في حلتها وكانت بنات 
حلتها أجمل البنات في كل البالد وكانت تاجوج مثل الحورية... 
 طيب األخالق 

ً
 كريما

ً
 وسيما

ً
ق من أوالد الُحمران شابا

َّ
وكان الُمحل

تاجوج وعشقها مثلما  المحلق  ورأى  المال،  طيب األسرة كثير 
قيس عشق ليلى في الزمان القديم. ورأت تاجوج المحلق فأعجبها 

وتزوجها   
ً
حسنا  

ً
قبوال وجد  يخطبها  المحلق  جاء  ولما  منظره. 

... وكان المحلق له 
ً
 سعيدة جدا

ً
 وكانت هي أيضا

ً
 جدا

ً
وكان سعيدا

 ... ويقول 
ً
صاحب اسمه همهوم. وكان في قلبه يحسد المحلق جدا

 وال أنبه مني 
ً
في نفسه: هذا المحلق،  هو ليس أقوى مني جسما

 وأسرته ليست أشرف من أسرتي ... ماله كثير ولكن أنا مالي 
ً
عقال

أكثر وامرأتي أجمل بنت في القبيلة كانت قبل ما تظهر تاجوج. ولو 
كانت تاجوج ظهرت وصارت معروفة بالجمال أيام أنا نويت أتزوج 
كنت تزوجتها والمهم أنا أفضل من المحلق فلماذا كل الناس 

تقول المحلق تاجوج تاجوج«. 
وخالصة ما حدث بعد ذلك،  أن همهوم ذهب للمحلق وقال له إن 
زوجته )مية( أجمل من زوجة الملحق )تاجوج( وأن زوجته )مية( 
لما تزوجته »رقصت العروس عريانة مثل ما أمها ولدتها في شان 
يراها الناس ومن أجل أن يعرفوا جمالها وأن جسمها صحيح ما 
»تاجوجك ليست أجمل  وقال همهوم للمحلق:  فيه أي سقم«. 
من مية محبوبتي. وقال له المحلق: أجمل. وقال همهوم: إذا كنت 
أن تاجوجك أجمل خليني أنظر إليها عريانة مثل ما   

ً
تعتقد فعال

»لكن العادة  ولما رفض المحلق قال له همهوم:  خلفتها أمها«. 
العروس ترقص عريانة.. وقال المحلق: العادة يا همهوم ال شرع 
وال فرع، أتريدني يا همهوم أن أرقص أجمل البنات عريانة قدام 
ألن مثل جمالها ال بد تنفذ فيه العين،  الناس فتصيبها العين، 
والذي يسع كل بنت وولد في  العادة شرع وفرع،  وقال همهوم: 

القبيلة يسعك أنت وتاجوج«. 
»ودعا المحلق تاجوج لتسلم على همهوم فرأى جمالها وانبهر به،  
وحين ذهبت سأله المحلق: أليست أجمل الناس؟ وقال همهوم: 
وجهها جميل وعينها جميلة ولكن الثياب تخفي الباقي ومية زوجتي 
أجمل وأنت رأيتها ترقص عريانة وأنا ما رأيت تاجوج عريانة ولو 
ستراها  وقال المحلق لهمهوم:  رأيتها عريانة أستطيع أن أحكم. 

عريانة«. 

وبعد انصراف همهوم دخلت تاجوج على زوجها المحلق فرأته 
فسألته عن حاله فكتم أول األمر ثم صارحها بما طلبه   

ً
مهموما

منه همهوم. 
»العادة شرع وفرع ونحن خالفنا  فقال لها:  فرفضت أول األمر، 
وعليك  إرادتي  وهذه  األصحاب  بين  بقيت ضحكة  وأنا  العادة 
طاعتي«. فقالت له: »سأطيعك ولكن شريطة أن تعطيني أي �ضيء 
ووافق المحلق وحضر والده ووالد تاجوج وقالوا  أطلبه منك... 
لتاجوج: العادة ما فيها عيب. وقالت تاجوج: ال أقبل إال أن يعطيني 

ما أطلبه، ووافق المحلق أمامهم. 
وكان همهوم يعاين وكان فوق رأس شجرة ومن شدة ما راعه 
تاجوج  وقالت  ومات.  رقبته  وكسر  الشجرة  من  وقع  جمالها 
للمحلق: اآلن اعطيني مرادي، وقال لها: اطلبي ولو روحي. وقالت 
تاجوج له: ال أريد روحك ولكن أريد الطالق. وأحس المحلق أن 
الصاعقة وقعت فوق رأسه، وبقت النار في قلبه وأراد أن ينط من 
وعده، ولكن تذكر الشهود، ثم تذكر أنه عيب كبير في القبيلة أن 
 ثم يخالفه، وطلقها طلقة بائنة«. وكانت نهاية 

ً
 أكيدا

ً
يعطي وعدا

المحلق أن »هام في البالد مثل المجنون وهو يغني بغرامه بتاجوج 
ويلوم نفسه ألنه سمع كالم همهوم وقال في نفسه: همهوم نظرة 

التشابه بني الحكايات الشعبية العربية
أسطورة تاجوج السودانية وتشابهها مع قصة من اليمن نموذجاً

أدب ونقد
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قتلته يا ليتني مت مثله«. وحاول الناس التوسط 
للمحلق  بنته  برد  يقبل  أن  تاجوج  والد  لدى 
ولكنه أبى ألنه »عيب عندهم إذا غنى الشخص 
بامرأة وشاع ذلك أن يزوجوها له«. وحاول رجل 
أن يتوسط بين  )صديق(  من أهل الحلة اسمه 
معي  »تسافر  له:  وقال  زوجته،  ووالد  المحلق 
وعلى شرط أال تغني بتاجوج وال أي إنسان من 
لبلدها  سفرنا  ليالي  في  الصباح  إلى  الليل  أول 
تاجوج«.  إذا فعلت ذلك فأنا أضمن لك رجوع  
ووافق المحلق، فعاد به صديق والتزم المحلق 
بوعده بعدم إنشاد الشعر في تاجوج حتى شارفا 

على الوصول إلى ديار تاجوج فلم يستطع المحلق الصبر وأنشد 
 في تاجوج. فصاح صديق في وجه المحلق: »ماذا دهاك. 

ً
شعرا

ذا الفجر على وشك الطلوع وتلك حلة تاجوج .. ولكن يا لألسف 
وشهق   ،

ً
شيئا لك  أصنع  أن  أستطيع  وال  الشرط  خالفت  أنك 

ووقفت تاجوج  المحلق شهقة كبيرة وسقط جثة ال حراك بها. 
تنظر والتف الناس حولها ينظرون«. 

أما تاجوج فقد جاءت قبيلة معادية فحاربت قبيلتها واختطفوها، 
ثم جعل رجال هذه القبيلة يتحاربون فيما بينهم كل منهم يريد 
تاجوج لنفسه وخرج رجل شقي الوجه بيده سيف فقتلها وحفر 
وهمهوم  المحلق  نهاية  كانت  وهكذا  يبكون،  وجعلوا   

ً
قبرا لها 
وتاجوج.

قصة الشيخ حسني بن زايد اليافيع وزوجته
تتشابه أسطورة تاجوج والمحلق السودانية مع قصة في الموروث 
الشعبي اليمني، رواها العالمة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف 
في كتابه )العود الهندي( والكتاب في األصل في نقد أبيات المتنبي، 
ولكن السقاف كان يستطرد في حديثه، كعادة المؤلفين القدامى، 
فيذكر ما تختزنه ذاكرته من أحداث وقصص يستدعيها سياق 

حديثه. فعند تناوله لبيت المتنبي)2(:   
 أنني رجــــــــــــــــــــــــــــــٌل 

ً
كفــــــــــــــــــــــــــــــى بجسمــــــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــــوال

لوال مخاطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي إيــــــــــــــــــــــــــــــاك لــــــــــــــــــــــــــــم ترنــــــــــي 
وبعد أن شرحه وأورد كل ما يتعلق به، ذكر حكايات عن العشق 
»وإذ انتهى بنا حديث الشوق إلى هنا  ثم قال:  والوجد الصوفي، 
لُنلحق التالد  بها في األخير،  دحة لنا من ذكر أمثلة سمعُت 

ُ
فال ن

بالطارف،منها...«)3(. 
وذكر بعض القصص التي سمعها من معاصريه وقعت أحداثها في 
اليمن، ومنها هذه القصة. وسندع العالمة ابن عبيد الله السقاف 

يروي لنا أحداث القصة بأسلوبه األدبي الراقي. 
يقول ابن عبيد الله)4(: »ومنها: أنَّ الشيخ حسين 
القريب  المشهوَر،   ، اليافعيَّ الشاعـــَر،  زايد  بن 
كت عقله، 

َ
َمل  

ٌ
العهد بحضرموت، كانت له امرأة

 
ً
َبْت هواه، ومألْت رضاُه، فبينا هو معها يوما

َ
ل
َ
وغ

أن  حبُّ 
ُ
أ  ،

ً
منية

ُ
أ عليِك  أتمنى  قال:  قهوٍة،  على 

 ما كانْت؟ 
ً
توافقيني عليها، قالت: نعم، قال: كائنة

نعم، وأخذ عهدها بذلك، فقال: اصنعي  قالت: 
، فاستقالتُه، فلم يقبل، ففعلت، 

ً
القهوة ُعريانة

 ،
ً
 قالت: وأنا أتمنى عليَك أمرا

َ
ِت الوظيفة ا أدَّ ولمَّ

كان؟  ما   
ً
كائنا قالت:  نعم.  قال:  أفتعطينيه؟ 

، قالت: تطلقني بالثالِث في 
ً
 غليظا

ً
قال: نعم، وأخذت عليه ميثاقا

لم يسعُه  في التصميم؛  ْت  ولجَّ ا فشل في المراجعة،  ولمَّ الحاِل، 
إال الوفاء بما اقتطعه على نفسه، وإن كان فيه حتُفُه، ثم خرج 
ت)5(، 

َّ
حل إذا  يتزوجها  أن  أخيِه  على  وأشار  وجِهِه،  على   

ً
هائما

وألقت  هي،  ْت 
َ
فدخل أخيِه،  لتهنئِة  جاَء  ذلك  وبعقب  فامتثَل، 

 من شعرِه الُحميني)6(، يزعُم فيه: أنه 
ً
جانب الستر، فأنشدها أبياتا

اه مجتمعين على شرب قهوة في فراٍش واحد، فأجابته من  رآها وإيَّ
ُب رجاءه، وكان ذلك في حين  ُه، ويخّيِ

َ
بحره وقافيته بما يقطع أمل

استواله  دته اليأس الحاضَر  وُمذ زوَّ ذهاب أخيه لبعض شغله، 
على الفراش،  واشتمَل  العلُل،  ولزمتُه  وزاره السقاُم،   ،

ُ
الضعف

ُه المرُض طلب من 
َ
ا استعَر به األلُم، واستحرَّ به الوْجُد، ونَهك ولمَّ

ها، ويطلَب العفو منها، وربما خطر 
َّ
أخيه وصوَل المـــرأِة؛ ليستحل

بباله ما خطر بباِل مجنون عامٍر في قوله:
ِتي  تأتـــــــــــــــــــــــــي َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــِنيَّ

َ
ني حين

ْ
ِهــــــــــــــــَدت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ش

َ
ول

ي ابتســــــــــاُمَها ِ
ّ
جال سكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِت الموِت عـــــــــــــــــن

أو قول األع�ضى:
 إلى نحرهـــــــــــــــــــا

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
 َمْيت

ْ
لو أسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبِر
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل إلى ق

َ
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش ولـــــــــــــــم ُينق

ولى لك أْن ال 
َ
أ فأشار عليها أخوه بالذهاِب، فامتنعْت، وقالت له: 

وبمجرد دخولها على حسين ازدهرت عيناُه،  عليها،  فألحَّ  تفعل، 
كأنهما ِسراجاِن، واستأذنها أن يضَع رأَسُه على فخذها، فأذنْت، 
ولحين ما وضعُه فاضْت نفُسُه، ولم ينفعه ما سبق عن األع�ضى 

والمجنون، بل كان األمر كما قال غيرهما:
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــت
َ
ف

َّ
َعط

َ
تـــــــــــــــــــــــــني فـــي السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِق ت

َ
ا رأ ولمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل
ْ
غ

ُ
ِفَهــــــــــــــــــــا ش

ُّ
َعط

َ
َعليَّ وعنـــــــــــــــــــــــــدي مــــن ت

 وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُض الموِت بيــــــــــــــــــــــني وَبْيَنَهــــــــــــــــــــــــــــــا
ْ

ت
َ
ت
َ
أ

 ال ينفُع الَوْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل
َ
 ِبَوْصٍل حين

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َّ
َوَمن

وقال جريٌر:
ِرْيَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة

َ
 ِوْرَد ش

ُ
ْمــــــــــــــــــــآن

َّ
إذا َمــــــــــــــــــــا َرَجــــــــــــــــــــا الظ

 الشرائـــــــــــــــــــــــــــــــــــِع
َ
ضربَن ِحَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل الموِت دون

.»
ٌ
ثم حرَّكوها، فإذا هي يابسة

التشابه واالختالف بني القصتني
إلى األسطورة منها  نالحظ أن قصة تاجوج والمحلق هي أقرب 
وقد تكون القصة لها أصل من الواقع،  إلى القصة الحقيقية، 
ولكن أضيف إليها الكثير من التفاصيل التي جعلتها تصبح أشبه 
وقد رواها البروفيسور عبد الله الطيب باعتبارها  باألسطورة. 
»كانت الجدات في زمان م�ضى يسلين  واحدة من الحكايات التي 
أطفالنا بعيد المساء بحكايات ومسائل من األنس يقال لها الُحجا 
بضم الحاء المهملة، وأصل ذلك من الِحجا بكسرها وهو العقل 
وكان األرب من هذه الحكايات شحذ األذهان وإدخال  والذكاء، 

السرور على نفوس الصغار ريثما يغلب عليهم الناس«)7(.
وكان الدكتور عبد الله الطيب قد روى قصة تاجوج والمحلق 
في كتابه )المرشد()8(، في معرض حديثه عن قصيدة )المتجردة( 
للنابغة. يقول الدكتور عبد الله الطيب: »وخبر التجرد كأنه جاٍر 
ينبئ  مما  البدو،  بعض قصص  في  والخرافات  األساطير  مجرى 
 
ً
عن سابقة له سحيقة البون في الما�ضي السابق. من ذلك مثال
كليهما  أن  يزعمون  ق. 

َّ
والُمحل تاجوج  قصة  السودان  في  عندنا 

تاجوج  المحلق  »وقد عشق  يضيف:  ثم  الُحمران«.  قبيلة  من 
 
ً
وعشقته وتزوجها لقرابة بينهما، ثم أنه بلغ من كلفه بها، وكان امرأ
، أن أرادها ذات يوم على أن تتجرد أمامه مقبلة ومدبرة، 

ً
شاعرا

وعاهدته وقاسمته على أن يعطيها مرادها إن  فشق ذلك عليها، 
هي أعطته ما أراد، فأجابها إلى ما عاهدته وقاسمته عليه. ثم لما 
من ذلك   

ً
رأى منها ما رأى عزمت عليه أن يطلقها ولم يجدد بدا

ه فيما بعد أو كأنه قد استلب أ�ضًى على الذي فعله«.  واستلب لبُّ
والمالحظ أن الدكتور الطيب قد نص هنا على أن القصة من 
اليافعي  أما قصة الشيخ حسين بن زايد  األساطير والخرافات. 
فقد رواها ابن عبيد الله عن شخصية حقيقية وصفه بالشاعر 
المشهور، وبأنه »قريب العهد« أي معاصر البن عبيد الله. ومن 

حيث األحداث فقصة اليافعي أقرب إلى التصديق، إذ طلب من 
ولكن  وهذا مباح بين الزوجين،  زوجته أن تتعرى أمامه وحده، 
منه  فطلبت  الحياء  عليه من  نشأت  لما  تستسغه  لم  الزوجة 
وهذا مما يمكن أن يحدث في المجتمعات  الطالق عقب ذلك، 
الريفية والبدوية. أما في قصة تاجوج فالمحلق طلب من زوجته 
أن تتعرى ليراها الهمهوم وأصحابه فيقتنعوا أنها أجمل من زوجة 
والغريب أن المحلق حين رفض طلب الهمهوم هذا في  الهمهوم. 
بادئ األمر لم يرفضه غيرة على زوجته أن يراها الناس عارية كما 
 عليها من الحسد. واألغرب من ذلك هو 

ً
ولدتها أمها، وإنما خوفا

أن يوافقه أبوه وأبوها على تلبية طلب الهمهوم قائلين لتاجوج: 
»العادة ما فيها عيب«. وكل هذا مما يستغرب أن يحدث في القرى 
ولعل ذلك  ويجعل القصة أشبه باألسطورة.  العربية المسلمة، 
من إضافة الرواة، إذ إن الدكتور عبد الله الطيب لم يشر في رواية 
في تجرد  المحلق  وجعل رغبة  إلى شخصية همهوم،  )المرشد( 
وذلك  مثلما هو الحال في قصة اليافعي،  تاجوج لنفسه فقط، 
أقرب إلى التصديق إلمكانية حدوثه في الواقع. وتبقى التساؤالت 
حول هاتين الحكايتين قائمة: ما مدى صحتهما؟ وهل هناك تأثر 
وتأثير بينهما؟ وأيهما أسبق في الحدوث؟ وال شك أن التراث الشعبي 
العربية  الشعوب  بين  المتشابهة  الحكايات  من  بالعديد  مليء 

 من البحث والدراسة 
ً
واإلسالمية، وهذا موضوع يستحق مزيدا

* باحث من اإلمارات
الهوامش:

1.  الطيب، عبد الله: األحاجي السودانية،  مطبعة جامعة الخرطوم،  ط5،  2008م، 

ص ص 169 - 176.

2. السقاف، عبد الرحمن بن عبيد الله: العود الهندي عن أمالّي في ديوان الكندي، 

مجالس أدبية في ديوان المتنبي، دار المنهاج، بيروت، 2002م، ج1، ص 102.

3. المرجع السابق، ج1، ص 124.

4.  المرجع السابق، ج1، ص 125.

.
ً
5.  لتحل له مراجعتها بعد أن يطلقها أخوه ألنه طلقها ثالثا

ويقابله في دول الخليج:  يطلق في اليمن على الشعر العامي الشعبي،  الُحميني:   .6

النبطي.

7. الطيب، عبد الله: األحاجي السودانية، مرجع سابق، المقدمة، ص 9.

دار  الثالث،  الجزء  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،  الطيب، عبد الله:   .8

جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم، الطبعة الثالثة، 1991م، ص ص 444 - 446.

اليمن نموذجًا السودانية وتشابهها مع قصة من  تاجوج  أسطورة 

أدب ونقد



105 أنموذجا   /   العدد 276  اكتوبر 1042022 األمير  إسماعيل  بن  محمد  للعالج:  المخطوطات  حرق 

 عبد هللا يحىي الرسييح

تعددت طرق ووسائل حرق كتب )مخطوطات( الخصوم والمخالفين في الرأي على مدى التاريخ، فمنها ما جاء بدافع االنتقام، 
 إلى الله بدعوى صيانة عقائد العوام من تشويش )المبتدعة(.. إلخ، ولكن أغرب ما وقفت عليه في هذا الباب 

ً
ومنها ما جاء تقربا

هو )حرق الكتب بنّية العالج واالستشفاء( وصاحب هذه الفكرة هو العالمة محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني )ت 1182هـ( 
وقد حكى ابن األمير هذا الموقف في ديوانه، ولكن قبل أن نعرض الحادثة يستحسن أن نعرف بإيجاز بالعالمة ابن األمير:

هو اإلمام العالمة المجتهد محمد بن إسماعيل بن صالح األمير الصنعاني، من أبرز وأشهر علماء اليمن في القرن الثاني عشر 
ليتلقى العلم بها على يد  1107هـ  ثم انتقل به والده إلى مدينة صنعاء عام  1099هـ،  الهجري، ولد بمدينة )كحالن عفار( سنة 
في   

ً
وكان يقيم مجاورا و1139ه /1727م،  1122ه /1710م،  وحج أربع مرات بين سنتي  بهمة وعزيمة عالية،  كبار علماء عصره، 

الواردين  وكذلك على العلماء  الحرمين،  بعد كل حجة ليأخذ عن علماء  في ذلك العصر-  كعادة العلماء   - الحرمين الشريفين 
إليهما من أرجاء العالم اإلسالمي، وخاصة علوم الحديث التي لم يكن لها شيوخ في اليمن، ففاق بذلك أقرانه، وعلماء عصره، 
وأصبح من أئمة االجتهاد والتجديد ليس على مستوى اليمن فحسب، بل وعلى مستوى العالم اإلسالمي، وكرس حياته لإلرشاد 
ونشر العلم، ومحاربة الظلم والجهل والتقليد والتعصب، فتفرغ للفتيا والتدريس والخطابة واإلرشاد في الجامع الكبير بصنعاء، 
 علوم السنة، وانتشرت علومها على يده في معظم حواضر اليمن، وتخرج على يده كثير 

ً
ودرس علوم الفقه والتفسير، وخصوصا

من العلماء الذين ساروا على نهجه في التزام االجتهاد ونبذ التقليد، وقد جرت له في سبيل آرائه التنويرية مع أهل عصره خطوب 
ومحن، وتعرض للكثير من األذى من سجن وتشريد، وسعى المتعصبون لتشويه سمعته بالتحريض والكذب والتزوير لدى والة 
األمور لإليقاع به، وتآمروا على قتله بتحريض العامة عليه، ولكن ذلك لم يفت في عضده، ولم يقلل من عزيمته، فقد استمر ابن 
ا في أداء مهمته ورسالته، وفي الجهر بالحق واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ال يخاف في الله لومة الئم، واتهم 

ً
األمير شامخ

وجّسد ابن األمير بسلوكه وأخالقه مثل وقيم العلماء  كذلك بالنصب وبمعاداة مذهب آل البيت بسبب نشره لعلوم السنة، 
 ،

ً
أو سلطانا  

ً
فلم يطلب لنفسه جاها وفي الزهد والورع والعزوف عن أطماع الدنيا،  في عزة النفس،   

ً
الربانيين، فقد كان مثاال

ورفض المناصب التي عرضت عليه. 

مؤلفاته: 
يعد ابن األمير من المكثرين في التأليف، فله عشرات المؤلفات في الفقه والحديث والتفسير واللغة واألدب..إلخ،  ومن أشهر مؤلفاته: 

• إجابة السائل شرح بغية اآلمل بمنظومة الكافل، في أصول الفقه.
• إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد. 
• سبل السالم شرح بلوغ المرام.

•  العدة: حاشية على إحكام األحكام في شرح )عمدة األحكام(.

• منحة الغفار، حاشية على كتاب: )ضوء النهار( للعالمة )الحسن 
بن أحمد الجالل(.

• التنوير، شرح كتاب: )الجامع الصغير(.
شر عدة مرات، 

ُ
• وله شعر جميل جمعه ابنه عبد الله في ديوان، ن

ومعظم شعره في مناصحة حكام عصره والتوجع من مظالمهم، 
وتشديده النكير عليهم في المظالم التي يرتكبونها بحق األمة في 
ره كذلك للدفاع عن دعوته اإلصالحية، 

ّ
وسخ دمائها وأموالها، 

التقليد  ونقد  أجلها،  من  حياته  كرس  التي  التجديد  وقيم 
والمقلدين)1(. ونعود إلى ذكر حادثة حرق المخطوطات لالستشفاء 
، وفقد كان من عادته 

ً
ونثرا  

ً
كما رواها ابن األمير في ديوانه شعرا

مناسبتها  بذكر  للقصيدة  يمّهد  أن  الديوان  قصائد  معظم  في 
ودواعيها، قال ابن األمير)2(: »لما تطاول معي عارض اإلسهال زيادة 
على سنة ونصف ولم ينفع فيه دواء وأعيا األطباء جاءني بعض 
تأليف الجيلي،  الكامل«  »اإلنسان  اسمه  بكتاٍب  صنعاء  فقهاء 
ومعه »المضنون به على غير أهله« منسوب إلى تآليف الغزالي، وال 

أظنه من مؤلفاتِه، وإنما هو مكذوب عليه إن شاء الله.
 فطالعُت الكتابين وكنت أعرف األول منهما من أيام ثم رأيت فيهما 
ما هو والله كفر ال يتردد فيه إيمان. فخّرقتهما ثم جعلت أوراقهما 
بز لي على نارهما خبز نضيج وأكلته بنية الشفاء من 

ُ
في التنور وخ

ونمت الليل أو أكثره  فذهب بحمد الله ذلك األلم،  ذلك الداء 
وقلت أبياًتا،  وحمدت الله تعالى على نصرة دينه وعلى العافية. 

وهي:
ألمَّ بجسمـــــــــــــــي عارض طـــــــــــــــــــــــــــــــــــال مكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وأعيــــــــــــــــــــا األطبــــــــــــــــــــا منه طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول سقامــــــــــــــــــــي

وأشفــــــــــــــــــــق أوالدي وأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وجيرتــــــــــــــــــــي
وظــــــــــــــــــــــــــــــــن حميمــــــــــــــــــــي أن فيــــــــــــــــــــه حمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ه في كــــــــــــــــــــل ساعــــــــــــــــــــة
ّ
ومـــــــــــا زلــــــــــــــــــــت أدعــــــــــــــــــــو الل

وهـــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــيره يرجـــــــــــــــــــى لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــرام
 تفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ً
ـــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
فســـــــــــــــــــاق إليَّ الل

 حوى ما لم يصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نظامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ً
كتابـــــــــــــــــــا

حوى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كفـــــــــــــــــــر ثم حـــــــــــــــــــرق كلمـــــــــــــــــــا
ه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ّ
أتـــــــــــــــــــــــى في كـــــــــــــــــــالم الل

وأبطـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره
 بحـــــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــل ظـــــــــــــــــــالم

ً
 وجهـــــــــــــــــــال

ً
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال

وصـــــــــــــــــــوب آراء اليهـــــــــــــــــــود وكفرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
وقـــــــــــــــــــال النصـــــــــــــــــــارى فـــــــــــــــــــي أجـــــــــــــــــــل مقــــــــــــــــــــــــــــــام

وقـــــــــــال عـــــــــــــــــــذاب النـــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــذب ألهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
فمـــــــــــــــــــا سقـــــــــــــــــــر إال كـــــــــــــــــــدار ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُد عجـــــــــــــــــــل السامـــــــــــري على هـــــــــــــــــــدى وُعبَّ
وهـــــــــــــــــــارون أخطـــــــــــــــــــى إذ أتـــــــــــــــــــى بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

وذا قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجيلـــــــــــــــــــي بتأليفـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــذي
يقـــــــــــــــــــول لــــــــــه إبليـــــــــــــــــــس أنـــــــــــــــــــت أمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

يقول ظللنـــــــــــــــــــا من قديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولـــــــــــــــــــــــــم أكـــــــــــــــــــن
ألعـــــــــــــــــــرف ذا في يقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ومنامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وال كنـــــــــــــــــــت أدري أن فـــــــــــــــي الكفـــــــــــــــــــر مثـــــــــــــــــــل ذا
وحاشـــــــــــــــــــا لمثلـــــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــــون مرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

يفديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إبليـــــــــــــــــــس اللعـــــــــــــــــــين بنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وأوالده مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــادث وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
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يقول لقد أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررت عيني وزدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني
 وقد أسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتني بمـــــــــــــــــــدام

ً
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورا

وصيرتنـــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اإِلله فحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد قمـــــــــــــــــــت خير مقـــــــــــــــــــام

فلمـــــــــــــــــــا تحققـــــــــــــــــــت الذي فيـــــــــــــــــــه قلـــــــــــــــــــــــــــــــــت ذا
دواء سقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بغيـــــــــــــــــــتي ومرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

فمزقتـــــــــــــــــــه من بعد تحقيـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــوى
 لطبـــــــــــــــــــخ طعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ً
وأوقدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــارا

فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــرص هـــــــــــــــــــــــــنيء أكلتـــــــــــــــــــه
 ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يمـــــــــــــــــــزج بحســـــــــــــــــــن أدام

ً
لذيـــــــــــــــــــذا

قصـــــــــــــــــــدت بـــــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــــر اإِلله فجاءنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
بإذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب داء مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وسقـــــــــــــــــــام

له الحمد قبـــــــــــــــــــل الحمـــــــــــــــــــد والحمــــــــــــــــــــــد بعده
 منهـــــــــــــــــــما بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوام

ً
أقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــال

وصـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى طه األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
صـــــــــــــــــــالة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مقرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
من  واألوائل«  األواخر  في معرفة  الكامل  »اإلنسان  كتاب  قلت: 
)ت  الجيلي،  الكريم  عبد  بن  إبراهيم  بن  الكريم  عبد  مؤلفات 
/1428 م(، وهو ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيالني:  هـ   832
)اإلنسان الكامل(  وكتابه  الصوفية له عدة مؤلفات،  من علماء 
على غرار كتب ومصنفات الشيخ محيى الدين بن عربي )ت 638 
هـ/ 1240م( مليء باصطالحات ورموز الصوفية يصعب على غير 

المتعمقين في دراسة كتب الصوفية فهمه واإلفادة منه)3(.
والكتاب الثاني هو: »المضنون به على غير أهله«، ألبي حامد الغزالي 
فه الغزالي لخاصة الخاصة من 

ّ
505هـ( وهو في علم الكالم أل )ت 

المتبحّرين في علم الكالم، وقد حّير الكثير من العلماء في حقيقة 
أو أنه منحول عليه، وأبرز من أنكر نسبته إليه هو  نسبته إليه، 
ابن الصالح )ت 643هـ(، قال في ترجمة الغزالي في )كتاب طبقات 
المنسوب إليه، معاذ  )المضنون(  الشافعية()4(: »كتاب  الفقهاء 
الله أن يكون له، وقد شاهدت على ظهر كتاب نسخة به بخط 
الصدر المكين القا�ضي كمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوري أنه موضوع على الغزالي، ومخترع من كتاب )مقاصد 
الفالسفة( الذي نقضه بكتاب  )تهافت الفالسفة(، وأنه نفذ في 
طلب هذا الكتاب إلى البالد البعيدة، فلم يقف له على خبر.. وهذه 
النسخة ظهرت في هذا الزمان الغريب، وال يليق بما صح عندنا 
من فضل الرجل ودينه، ثم قال: وهذا الكتاب فيه التصريح بقدم 
العالم، ونفي الصفات، وبأنه ال يعلم الجزيئات سبحانه وتعالى، 
واإلشارة إلى إحالة حشر األجساد بإثبات التناسخ، ولم يكن هذا 

وتاريخ اإلسالم،  وتابعه الذهبي في سير أعالم النبالء،  معتقده«. 
والسبكي في طبقات الشافعية)5(. ويرى الدكتور سليمان دنيا)6(، 
أستاذ العقيدة والفلسفة اإلسالمية بكلية أصول الدين بجامعة 
األزهر، والمعنّي بدراسة فكر الغزالي وفلسفته، أن نسبة الكتاب 
ف العديد من الكتب حسب 

ّ
إلى الغزالي صحيحة، ألن الغزالي أل

قدرة المتلقي على فهمه واستيعابه، وهذا الكتاب موّجه لخاصة 
الخاصة من المتعمقين في علم الكالم والفلسفة اإلسالمية،  وذكر 
للغزالي،  )تهافت الفالسفة(  أن ابن الصالح لم يطلع على كتاب 
بل  ولم يقرأ كتب الغزالي ومصنفاته قراءة تمحيص واستقراء، 
اتخذ موقفه على المشهور من السماع عن الغزالي على أساس أن 
الغزالي سني ومبادئ أهل السنة معروفة، ومن ثم فإن أي كتاب 
يعزى إلى الغزالي ويحمل أفكارا تخالف مذهب أهل السنة فهو 

كتاب مدخول على الغزالي ومدسوس عليه 
  

* دار الكتب )دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي(
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 قاسم بن خلف الرويس

ربما تكون حاجتنا إلى نشر دراسات الشعر النبطي القديم أكثر 
أهمية من نشر دواوين الشعر النبطي الحديثة بحكم الدالالت 
 لدراسة 

ً
 أوليا

ً
العلمية التي يعكسها ذلك الشعر لكونه مصدرا

التي احتضنت  تلك الصحراء  بكافة جوانبها،  حياة الصحراء 
تاريخ العرب المتقدمين والمتأخرين على حد سواء، وال شك 
 - في أن دراسة الشعر النبطي وفق منهج علمي رصين تقت�سي 
كما يشير الباحثون مثل الدكتور الصويان وغيره من المهتمين 
- أن ندعم مصادرنا المطبوعة بالوثائق الخطية ما أمكن ونجّد 
في البحث عن أقدم الشواهد المخطوطة من الشعر النبطي 
ألنه ال يحسم الخالف مثل السند المكتوب، فالراوية الشفهية 
ق ال يمكن الركون 

ّ
وحدها ومن دون دعم من سند خطي موث
إليها ألكثر من مئتي سنة أو ما يقارب ذلك. 

وبينما ال نجد أقدم من المخطوطات التي جلبها تشارلز هوبير 
من حائل حينما زارها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
منها في الزمن المخطوطة التي اشتراها ألبرت   

ً
وقريبا الميالدي، 

سوسين من محمد الحساوي في بغداد والمنسوخة في منتصف 
وهو ما يؤكد وجود فجوة زمنية  القرن التاسع عشر الميالدي، 
تزيد على أربعمائة سنة تفصل بين أقدم النماذج التي وصلتنا من 
الشعر النبطي وبين مخطوطات هوبير التي تمثل أقدم ما بين أيدينا 
من مخطوطات الشعر النبطي؛ ويرجع الصويان أنها منسوخة من 
مخطوطات أخرى للشعر النبطي ويتساءل عن تلك المخطوطات 
التي استفادت منها مخطوطات هوبير مادتها والتي كانت متداولة 

منذ بدء تدوين الشعر النبطي في مراحله المبكرة. 

أهمية  تكتسب  الشعرية  المخطوطات  فإن  المنطق  هذا  من 
قصوى في حفظ نصوص الشعر النبطي األصلية المدّونة بين 
رت في مكوناتها 

ّ
صفحاتها التي ربما تكون الرواية الشفوية قد أث

عبر التداول لهذه النصوص خالل فترة زمنية طويلة ظلت فيها 
أبرزها  عديدة  لظروف  غيرها  دون  الشفوية  للراوية  السيادة 
كانت  التي  االتصال  وسائل  وانعدام  والعزلة  األمية  انتشار 
خبراء  كان  وإذا  المتأخرة،  القرون  في  العربية  الجزيرة  تعيشها 
المخطوطات يؤكدون أنه كلما تقدم زمن كتابة المخطوطة زادت 
أهميتها، فإن خبراء الشعر النبطي يؤكدون أن تقدم الزمن أكثر 
أهمية لمخطوطات الشعر النبطي بسبب سرعة تأثر هذا الشعر 
بالرواية الشفوية، حيث أّدت إلى تآكل نصوصه وتغييرها وربما 
من المخطوطات ال تخلو من   

ً
تشوهها وعلى الرغم من أن كثيرا

بتحريف أو تصحيف أو سقط  الكتابة المنتشرة سواء  أخطاء 
ل حماية له إلى زمن كتابة 

ّ
وغيرها إال أن تقييد النص بالكتابة يشك

 عن النص المتداولة لقصيدة 
ً
المخطوطة بحيث يعطي تصّورا

ما في ذلك الزمن أو على األقل الرواية التي وصلت إلى أسماع كاتب 
المخطوطة حينذاك. 

ويرى الصويان أنه لو تضارفت الجهود لجمع مخطوطات الشعر 
وعمل  تحقيقها  ثم  شتاتها  ولم  العصور  مختلف  من  النبطي 
دراسات مقارنة بينها ألمكن تحديد العالقات فيما بينها ولو بصورة 
بعض  بها  مّرت  التي  والتغيرات  المراحل  تتبع  وألمكن  تقريبية 

القصائد، ال سيما القصائد القديمة. 
ت مساحات 

ّ
كما أنه كلما تعددت النسخ الخطية للقصيدة وغط

والتدقيق  التحقيق  طريق  عن  استطعنا  أوسع  ومكانية  زمنية 
والمقارنة والمقابلة بين هذه النسخ أن نرّمم النص، ونصّحح ما 
فيه من أخطاء، ونتمكن من قراءة ما انطمس من كتابته، وفهم 
ما استغلق من معانيه، لنخرج بنص قويم سليم قريب من األصل 
في لغته، ومفرداته، وعدد أبياته، وترتيبها. وكلما تراكمت لدينا 
المادة الشعرية استطعنا أن نرصد مسيرة الشعر النبطي بلغته 
طريق  على  المستمرة  حركته  في  الفنية  وأساليبه  ومضامينه 
التغير اللغوي والفني. هذه الحركة من البطء والتدرج بحيث قد 
ال يشعر بها اإلنسان ويالحظها بشكل مباشر في حياته الفردية، 
كما أن مالحظة التغّير اللغوي والفني في الشعر النبطي تحتاج 
مّنا النظر إلى التراث الشعري برّمته ثم فرزه وتربيته في تتابع 

زمني منتظم 

الشعر بني الروايات واملخطوطات

أنموذجا األمير  إسماعيل  بن  محمد  للعالج:  المخطوطات  حرق 

تراث األدبدراسات

https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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غوص في لغة الشعر النبطي«،  »النبطي الفصيح..  في كتابه 
والصادر عن مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث بدبي، ُيقدم 
 ضم الكثير من الشعر 

ً
 وموثوقا

ً
 معتمدا

ً
لنا سالم الزمر مرجعا

العربية  األلفاظ  ُدرر  من  الكثير  على  احتوى  الذي  النبطي 
األصيلة.

الكتاب يقدم إطاللة على لهجة أهل اإلمارات الشعرية النبطية، 
ويؤكد على أن أهل اإلمارات، األوائل على األقل، جلهم إن لم 
يكن كلهم هم عرب أقحاح جميعهم ينتمون إلى قبائل عربية 
القبائل  من  ينحدر  من  ومنهم  العربية،  الجزيرة  من  هاجرت 
األزدية في عمان، وهي جميعها تتكلم لهجات عربية تغلب عليها 
 في بعض 

ً
في الوسط والغرب خاصة لهجة واحدة تختلف أحيانا

نطق حروفها ومخارجها حتى في اإلمارة الواحدة. 

أو  الشميلية  تسمى  التي  المناطق  في  الشرقي  الشمال  في  وأما 
الساحل الشمالي، فلهم لهجة تقترب أكثر من لهجات أهل عمان 
ربما ألن بعضها لهجات قبائل أصولها تنحدر في الغالب من القبائل 

المنتشرة في اإلمارات وعمان، وهي لهجة تتميز بسمات معروفة.
ابن العربية ويؤكد مؤلف الكتاب »سالم الزمر«، على أن الشعر 
الشعر،  من   

ً
بذعا ليس  اإلمارات  في  بالنبطي  المسمى  الشعبي 

 عن العربية، بل هو ابنها لغته لغتها لوال تحلل 
ً
 بعيدا

ً
وليس هجيئا

كما  وشعرها  الفصحى  العربية  في  والصرف  النحو  قواعد  من 
قال شيخنا ابن خلدون في مقدمته الشهيرة عن الشعر النبطي 
. وأن ألفاظ الشعر النبطي، ما هي إال العربية 

ً
الذي أسماه بدويا

األصيلة التي تزخر بها مراجع العربية وأمهات كتبها أو أمهاتها، وعلى 
»النبطي  ويجمع كتاب  رأسها كتاب لسان العرب البن منظور. 
الفصيح.. غوص في لغة الشعر النبطي«، بين متعة الشعر وفائدة 
فالكتاب يقدم لنا مجموعة مقاالت يعرض فيها المؤلف  اللغة، 
عند مجموعة من األلفاظ التي تحتويها قصائد كثير من شعراء 
 
ً
مرورا ظاهر،  بن  الماجدي  من   

ً
بدءا واألفذاذ،  األوائل  النبط 

وأحمد بوسنيدة، وسعيد بن  وراشد الخضر،  بمبارك العقيلي، 
عتيج الهاملي وسواهم، ثم يقف المؤلف على تلك األلفاظ التي 

يحسبها الناس عامية غير فصيحة ويردها إلى أصلها الفصيح، 
 بكتاب ابن منظور لسان العرب، وغيره من كتب اللغة 

ً
مستعينا

 من 
ً
 قبل إيراد اللفظ أبيات شعراء النبط اإلماراتيين ونبذا

ً
موردا

كما يورد عند الرجوع إلى المراجع اللغوية شواهد  قصائدهم، 
 
ً
على تلك األلفاظ من الشعر العربي الفصيح واآلثار القرآنية وآثارا
من الحديث النبوي الشريف وأدلة اللغويين على فصاحتها، بما 
 وداللة على عروبة الشعر النبطي 

ً
يجعل من تلك األلفاظ  مرجعا

 .
ً
 وروحا

ً
 ووزنا

ً
وارتباطه بأصله العربي لغة كما هو مرتبط به عروضا

ويتنقل بنا سالم الزمر في كتابه بين عذب القصيد من الشعر 
ما صعب علينا إدراكه من األلفاظ،   

ً
شارحا النبطي اإلماراتي، 

ومحاوال الدخول في عوالم الشعراء وقصائدهم، ليبين لنا المعنى 
 من األبيات والقصائد التي وردت في 

ً
والمبني... ونقطف هنا بعضا

هذا الكتاب:
الرمسة

قال الماجدي بن ظاهر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ْي َبن

ّ
مـــــــــــاِيِدْي إلل

ْ
ِفِهيـــــــــــــــــــــــــــم ال

ْ
يقـــــــــــــــــــــــــــْوْل ال

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه
َ
 أمث

ْ
اِهِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

َ
ِبْدٍع تــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآْه الف

مــــــــــــــــــــــأُمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ما قلتهـــــــــــــــــــــــــــا في مذّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ِوِنْزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى َراعـــــــــي الِمثايــــــــْل قالَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ْ
ارْي الِقِصيْد ِنووا

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرى ط

َ
ى ط

َ
إل

وال يطربــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الرامســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين إال لهـــــــــــــــــــــــــــــــا
وكلمة رمسة - كما أورد لنا الكتاب - كلمة ذات أصل فصيح، فقد 
البيت:  ومعنى  الصوت الخفي(..  )الرمس:  في لسان العرب  جاء 
أن ابن ظاهر يفخر بقصيدته التي إذا ذكرت توجه لها الناس 
ونزهـه  إال بها،   

ً
وأن المتحدثين بالشعر ال يجدون طريا باهتمام، 

إلـى راغـي المثايـل قالهـا.
َجْعد

قال سالم الجمري يصف محبوبته وجمالها:
َجْعـــــــــــــــــــــــٍد عليها كســـــــــــــــــــــــــــاها من ِحِدر لي فــــــــــــــــــوق

أدهم شرا الليـــــــــــــــــــــــــــل فوق أمتانهــــــــــــــــــا مطلـــــــــوق
والله واللـــــــــــــــــــــــــــه مالي غيرهـــــــــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

إْهيـــــــــــــــــــــــــــا الحبيبـــــــــــــــــــــــــــة وانا في حبها مجـــــــــــــــــــــــــــروح
وقوله ِجْعد في هذا البيت األول يصف شعر رأسها الكثيف الذي 

وأنه أدهم يعني أسود كالليل األدهم يمتد على  كسا محبوبته، 
متنيها، وقوله ِجْعد لها أصل عربي فصيح له معنى قريب، فالجعد 
أي المتجعد غير المسترسل السبط. والشاعر سالم الجمري أراد 
ورجل  اللسان:  في  أنه متجعد لكثافته وغلظه وجاء  هنا معنى 
جعد الشعر: من الجعودة، واألنثى جغدة، وجمعهما جعاد، وقال 

معقل بن خويلد: 
وُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود جعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

مثلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
نار

ّ
ُجل

 قال الشاعر راشد بن سالم رحمه الله:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ّ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارع زارِع خل

ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ونرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس وِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
ن
ّ
جل

إرِتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ِم الوسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ينهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات والنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والدجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
يعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الّزارع ويسل

ّ
لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ويتســــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــي
ّ
قـــــــــــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك يول

ّ
انتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــن ِزد العــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ويشرح لنا مؤلف الكتاب أن قول الشاعر راشد بن سالم في البيت 
نار« يعني زهر الرمان، وهو زهر أحمر معروف، وقد جاء 

ّ
األول »ُجل

في القاموس المحيط: الجلنار بضم الجيم وفتح الالم المشددة: 
زهر الرمان، معرب: گلنار، ويقال: )من ابتلع ثالث حبات منه من 

أصغر ما يكون لم يرمد في تلك السنة(. 
َسْبَسْب

قال راشد الخضر: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ّ
ل
َ
في صـــــــــــــــــــــــــــرح َسْبَسْب سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

ّ
يوم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــارت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه استبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إال

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي
َ
ــــــــــــــــــَرس ِتْبت

َ
خايفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه م الخ

ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــن ساقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َدال ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ِشف

ْ
وك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ّ
أخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ودال ال َول

ّ
عـــــــــــــــــــــــــــن دموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والعرب ِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

خمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وخمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فسر لــــــــــــــــــي
ْهريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ومطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب وِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
فــــــــــــــــــي ش

بعيدة،  صحراء  أي  بمفازة  قصر  في  أنه  تعني  َسْبَسْب  وقول 
في لسان  وقد جاء  البيداء،  المفازة أي  كلمة معناها  وَسْبَسْب 

العرب: والسبسب: المفازة، والسبسب القفر والمفازة.
المستوية  األرض  والسبسب:  َبْسَيَسها،  وُيروى  األثير:  ابن  قال 
البعيدة، والسبسب األرض القفر البعيدة، مستوية وغير مستوية، 

وغليظة وغير غليظة، ال ماء بها وال أنيس. 
َدل

وقد جاء في تلك األبيات السابقة لراشد الخضر قوله:
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــَرس ِتْبت

َ
خايفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه م الخ

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ساقهــــــــــــــــــــــــا َدال

َ
ِشف

ْ
وك

 
ً
، أي أظهرت بكشفها عن ساقها ترفا

ً
وقوله: كشفت عن ساقها ذال

، والّدُل في عامية أهل اإلمارات يعني الترف والحسن 
ً
 ودالال

ً
وغنجا

وقد  كلمة فصيحة ال شك،  وهي كما يقول المؤلف،  والجمال، 
ت المرأة تدل 

ّ
جاء في معاجم اللغة: والذل: الغنج والشكل وقد ذل

بالكسر، وتذللت، وهي حسنة الذل والدالل.
 الخرس 

وجاء في البيت السابق من أبيات الخضر السالفة قوله: )خايفه م 
( وقوله: خايفه من الخرس 

ّ
ِشَفت عن ساقها َدال

ْ
َرس ِتْبَتلّي.. وك

َ
الخ

فالخرس عند أهل اإلمارات  يعني خائفة من أن تبتل من الماء 
 عن أصل 

ً
وهي ذات أصل عربي فصيح يبعد قليال البلل بالماء، 

الكلمة األصلية، وهو الخرس والخرس هو الدن وعاء الخمر عند 
العرب، وهو وعاء كبير من الفخار والخرس يستعمل في حفظ ماء 
، وكذلك لحفظ التمر، ولقد جاء 

ً
الشرب عند أهل اإلمارات قديما

وبائعه:  خروس،  جمعه:  الذن،  )الخرس:  في القاموس المحيط: 
خراس، وبالضم: طعام الوالدة، وبهاء: طعام النفساء نفسها.

 وخرس، كفرح: شرب بالخزس، وقوله في القاموس خرس شرب 
بالخرس، دليل على أن معنى الكلمة في عامية أهل اإلمارات مأخوذ 
من المعنى الفصيح عند العرب، فمن خرس أي شرب بالخرس 

ربما تخرس أي بلل نفسه بالماء.
الشعر  لغة  في  غوص  الفصيح..  »النبطي  كتاب  فإن  وبعد.. 
كـ  أسلفنا  كما  يأتي  الزمر،  سالم  والباحث  للكاتب  النبطي«، 
الوطني  التراث  ونشر  لحفظ  وموثوق  معتمد  ومرجع  »مصدر 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتعزيز ذلك التراث وتناقله بين 

األجيال، والتعريف به على المستويين اإلقليمي والعالمي« 

»النبطي الفصيح«.. غوص يف لغة الشعر النبطي اإلمارايت

سوق الكتب
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 هيثم يحىي الخواجة

للتاريخ أهمية كبيرة في حياة األمم ألنه السجل الكامل للتراث 
واألحداث والوقائع والسير وغير ذلك الكثير وعلم التاريخ من 
أهم العلوم التي تدرس فوق هذه البسيطة، فهو يساعد على 
ونمت  تطورت  وكيف  البائدة،  األمم  عليه  كانت  ما  معرفة 
إضافة إلى معرفة فلسفتها ورؤاها.. كل ذلك يدعو إلى التعمق 
في إدراك الكيفية التي تنهض بها األمم والحضارات المختلفة 
مرتبط  فاإلنسان   

ً
أيضا الحضارات  أفول  أسباب  ومعرفة 

بالتاريخ بشكل أو بآخر من حيث االرتباط باآلباء واألجداد، من 
حيث الهوية، ومن حيث التطور، ومن حيث العبرة والمأمول.

باألنبياء   
ً
وطافحا اإليجابية  بالنماذج   

ً
مفعما التاريخ  كان  ولما 

التاريخ  قراءة  فإن  والمفكرين،  والعلماء  والعباقرة  والرسل 
وتجسيد ما فيه من جواهر ومكنونات يعكس فوائد ال حصر لها.

 
ً
من أجل ذلك كله شغف الكثيرون بالتاريخ واهتموا به اهتماما
 بما يتضمنه من دروس وعبر يستطيع اإلنسان أن يستفيد 

ً
كبيرا

في التاريخ يجذبان اإلنسان إلى البحث  فالغنى والثراء   .
ً
منها كثيرا

في   
ً
دقيقا الباحث  كان  إذا  األخص  وعلى  مفاصله وعروقه،  في 

التق�ضي والبحث عن مبتغاه من مثل: تاريخ الفكر التربوي أو تاريخ 

الفكر االقتصادي أو السيا�ضي أو العمراني أو.. إلخ.
الريب في أن القراءة الواعية للتاريخ ينتج عنها نقل المعرفة والعلوم 
 في حياتها في 

ً
المختلفة إضافة إلى التعرف إلى شخصيات تركت أثرا

مجاالت الحياة كلها، وخاصة البطولة والعلوم واإلبداع واالبتكار.
وإذا أردنا أن نضرب أمثلة في هذا المجال فهي ال تعد وال تح�ضى، 
وكتاب المناظر البن  ويكفي أن أشير إلى كتاب تاريخ الحضارة، 
البداية  وكتاب  للطبري،  والملوك  األمم  تاريخ  وكتاب  الهيثم، 

والنهاية البن كثير.. إلخ .
إن ذاكرة التاريخ هي التي تحفظ حقوق المبدعين وترون أثرهم في 
الحياة األبدية، وعندما نهمل التاريخ، فكأنما أغمطنا حق هؤالء 
الذين كدوا وضموا وعملوا لكي يتميزوا وإذا أضفنا إلى ما سبق 
ما يقدمه التاريخ من تصور واضح ودقيق عن العالم ومن دروس 
بين اإلنسان وأجداده وماضيه ومن  الصلة  وعبر ومن تجسيد 
أهمية حفظ التراث لألجيال وتحليل الوثائق التاريخية القديمة 
توصلنا إلى نقطة مركزية ال يمكن إغفالها أو التخلي عنها، وهي أن 
علم التاريخ من العلوم اإلنسانية التي الغنى عنها لكونها السجل 

والذاكرة والمرجع لكل ما حدث في الما�ضي.
مة عبد 

ّ
وعندما نتحدث عن التاريخ العربي ال يمكن أن نغفل الَعال

الرحمن ابن خلدون أول عالم تاريخ في العالم، وعندما نتحدث 

الغربي نتوقف عند ڤولتير أول من صاغ مصطلح  التاريخ  عن 
فلسفة التاريخ كل ذلك وغيره يفيد في حاضر اإلنسان ومستقبله، 
وفي  اإلنسان،  ألصول  امتداد  التاريخ  وفي  عبرة  التاريخ  في  ألن 
كلها،  ومجاالتها  الحياة  مفاصل  في  ومكنونات  جواهر  التاريخ 
ولهذا البد من توثيقه والحفاظ عليه، كما البد من تحليل وثائقه 
لتبقى الحقيقة مفيدة  واستنباط مضموناته وآفاقه  واستقراء 
 فالتاريخ فن مهم من أجل العمل واإلنجاز، وما تجدر اإلشارة 

ً
أبدا

إليه هو أنه علم يستند إلى حقائق علمية ثابتة من خالل األدلة 
 عن تجارب مر 

ً
 دقيقا

ً
والبراهين المختلفة وبذلك يعكس تصورا

لكي  لإلنسان   
ً
الوقت نفسه يقدم دروسا في  وهو  بها اإلنسان، 

كما ينير على فعل  يستفيد منها من أجل التخطيط للمستقبل، 
األجداد وحنينهم وعلى الرجال الناجحين وعلى نماذج كان لهم دور 
لدور التاريخ المهم   

ً
في التطور والحضارة وخدمة البشرية ونظرا

إلى تشويه تاريخ األمم الصادقة  في حياة األمم، فقد لجأ األعداء 
فالتاريخ مرآة األمم يعكس ما فيها ويترجم حاضرها  والناجحة، 
وتستلم من خاللها مستقبلها، وبناء على ذلك فهو يسهم في شحذ 
واالعتزاز  باالفتخار  والشعور  التفاؤلية  النظرة  وبعث  الهمم، 

والتنافس من أجل العطاء.

لماذا الرتاث لألطفال ؟
لما كان التراث من أهم أوجه الحضارة اإلنسانية، وهو ينبوع ثر 
فإن النهل منه يحتاج إلى علم ومعرفة ووعي  لألجيال القادمة، 
خاصة وأن االستثمار فيه ليس  ودراية وخبرة ومكنة وتوظيف، 
والنضج  والمصداقية  كبير،  عنوان  األمانة  ألن  السهل،  باألمر 
الفني عنوان عريضان في هذا المجال، فالكثيرون أخفقوا، والقلة 
القليلة هم الذين نجحوا في نقل التراث من هنا نقول التراث أكثر 
من ضروري لألطفال من أجل مزيد من االرتباط بالتاريخ من أجل 
المزيد من تعزيز الهوية ومن أجل المزيد من التعرف إلى الم�ضيء 

فيه من أجل الحاضر والمستقبل.
األطفال  أدب  في  يعني  التراث  توظيف  أن  إلى  يقودنا  تقدم  ما 
أكان ذلك من خالل  استحضار فتراث محددة من التاريخ سواء 
األحداث والمواقف أم من خالل الحديث عن الشخصيات أم من 

خالل القصص واألمثال والنوادر وغير ذلك من األجناس األدبية 
وبناء على ذلك يفتخر ويعتز األطفال بتاريخهم بعد أن يتعرفوا إلى 
 عن االستفادات األخرى والمحاكاة 

ً
مكنونات وجواهر تراثنا فضال

والمناقشة والسؤال الذي يتشظى إلى فضاءات تسهم في بناء فكر 
وشخصية أطفالنا..

وال غرو في أن مصادر التراث كثيرة ومتنوعة، لكن المشكلة ليست 

في المصادر، وإنما في طبيعة االنتقاء وأسلوب االختيار وإذا كان 
البعض يعتقد بأن األمر جّد سهل ما دامت المادة موجودة، فإن 
، ألن الصعوبة تكمن في االنتقاء، وألن 

ً
هذا االعتقاد ليس صحيحا

 بمفاصل وعروق 
ً
الذي يقوم بهذه المهمة يفترض أن يكون واعيا

على   
ً
في الكتابة لألطفال وقادرا  

ً
وخبيرا  

ً
وأن يكون تربويا التاريخ، 

الفرز بين ما يجب أن يعرفه الطفل ويهتم به، وما يجب أن نبعده 
عنه ويمكن أن أذكر هنا بعض مصادر التراث من مثل قصص 
المالئكة واألحاديث  وقصص  والرسل،  الكريم واألنبياء  القرآن 
والرحالت  األسفار  وقصص  اإلسالمية،  والفتوحات  النبوية 
التراث والبطوالت  والبحار واألخبار واألمثال والمغازي وقصص 

والعبر واألساطير والخرافات وقصص الحيوانات وغير ذلك 
والحكايات  األبطال  وسير  بالمعلومات  غنية  المصادر  هذه  إن 
التي تفيد الطفل وتدعوه إلى االعتزاز بماضيه وتجعله يعتبر منها 
ومن البديهي القول إن توظيف  من أجل الحاضر والمستقبل. 
التاريخ في أي جنس أدبي موجه لألطفال له أهدافه المباشرة وغير 
المباشرة وهذه األهداف ال أبعدها التربوية والمعرفية والثقافية 

والوطنية والقومية.. إلخ .
تاريخ  الطفل عن  يعرف  أن  العيب  من  أليس  مهم  ثمة سؤال 

عشق الرتاث يف أدب األطفال

دراسات
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دراسات

اآلخرين وبلدان العالم وشخصياتها وأبطالها وعلمائها أكثر مما 
يعرف عن تاريخ وطنه الصغير أو وطنه الكبير إن ضرورة وأهمية 
نفوس  في  وتعزيزها  األهداف  توصيل  في  تكمن  التراث  توظيف 
الما�ضي  بين  واالتصال  التواصل  يتحقق  وبذلك  األطفال، 
 يدرك الطفل ما في تاريخه من 

ً
والحاضر والمستقبل، وبذلك أيضا

ثراء يمكن االعتزاز به من جهة واالستفادة منه من جهة أخرى.

أساليب توظيف الرتاث
ال يمكن أن يتقيد كاتب األطفال بأسلوب معين لتوظيف التراث 
ولكن القيد يمكن في أن يكون   ، وتوصيله إلى أجيال المستقبل 
 دون التخلي عن االلتزام بالهدف اإليجابي 

ً
 وممتعا

ً
األسلوب شائقا

وثقافته  فكره  وتعزيز  الطفل  شخصية  بناء  في  يسهم  الذي 
ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل االستلهام أو من خالل اإلعداد 
أو التضمين أو التقديم أو  واالقتباس أو من خالل االستدعاء 
التحويل وغير ذلك وإذا ما تم الشغل على الشكل والمضمون 
وهذا   ،  

ً
في العمل األدبي ازداد المنتج اإلبداعي قوة وتأثيرا  

ً
معا

هدف يجب  أن نركز عليه لكي نحقق الهدف األعلى والمغزى من 
. إن من أهداف توظيف التراث في أدب األطفال  توظيف التراث 
التقاط العبرة التاريخية، وطالما أن التاريخ يكرر نفسه في أزمان 
خالل  من  التماثل  على  اإلضاءة  هنا  والحنكة   

ً
أحيانا مختلفة 

بالتكرار  سمحت  التي  والمناخات  الظروف  وتبيان  المحاكاة 
ومن  والمتباعد والمتشابه.  واإلضاءة على المؤتلف والمختلف، 
توسيع آفاق المعرفة لدى الطفل إذ قبل   

ً
هذه األهداف أيضا

أن يعرف تاريخ اآلخرين في مجاالت الحياة كلها البد أن يتعرف 
إلى تاريخ آبائه وأجداده ليفتخر ويعتز بهم ويشعر بهويته الوطنية 
 المصداقية، ألن نقل الفكرة 

ً
والقوية وامتداداتها ومن ذلك أيضا

التاريخية التي تتضمن إشكالية ما توقع الطفل باإلرباك وتدفعه 
إلى االرتياب والتشكيك، وبناء على ذلك فإن االنطالق في اختيار 
األحداث أو الشخصيات التاريخية من الرؤية الواعية والثاقبة 
 لكي يتقرى طفلنا كل ما هو ثمين ، ويدير ظهره لكل 

ً
يغدو ضروريا

مهمش ومدسوس وبعيد عن المصداقية  وهنا البد أن نؤكد على 
الحياة في شرايين التاريخ باألسلوب الفني المناسب  ضرورة دّبِ 
لكيال يدور التاريخ في فلك السرديات الجافة، كما إن الربط بين 
األصالة والمعاصرة وعدم اجترار الما�ضي من األهداف الرئيسية 

في هذا المجال 
ولكي تتحقق األهداف التربوية والفنية البد من مراعاة توصيل 
المعلومة التاريخية بما يتناسب مع مدارك األطفال، وما ينسجم 
واالهتمام  والوجداني  واللغوي  العقلي  نضجهم  مستوى  مع 

باإلنسانية والتركيز على  بالمتعة وتحفيز الخيال وتعميق االنتماء 
بالذائقة  واالرتقاء  واألصالة  والتربوية  األخالقية  القيم  غرس 

الجمالية والتأكيد على ربط الما�ضي بالحاضر والمستقبل.
الموجه  واألدب  التراث  بين  العالقة  أن  هو  فيه  ريب  ال  ومما 
لألطفال عالقة قوية وتاريخية، فهو مصدر ثر لألفكار والحكايات، 
عالوة على الضرورة التي تقت�ضي تعريف األطفال بتراثهم وببعض 
العربي  االنتماء  لتعميق  وذلك  تاريخهم،  في  المضيئة  الجوانب 
من  المستلهمة  الحكايات  طريق  عن  األطفال  لدى  واإلسالمي 

التراث مما يدعم التمسك بالهوية الوطنية والقومية.
كما إن تقديم البطوالت العربية يغرس قيم الشجاعة في نفوس 
األطفال ويسهم في تنمية خيالهم، وإذا أضفنا إلى ذلك السياحة 
التجارة والعمران والبناء والصناعة والفنون فإن حجم الفائدة 

. 
ً
 كبيرا

ً
يكون حتما

إلى  التراث  نقل  بأهمية  والمؤمن  الواعي  االنتقائي  الكاتب  إن 
على مكنوناته   

ً
جيل المستقبل هو الذي يقدم التراث لهم منيرا

 عن صفتي التدوين والتوثيق ألن ذلك ليس من مهامه التي 
ً
وبعيدا

يحملها والتي تتخلص بإبراز القيم اإليجابية وإسقاط المهمش 
والمتناقص والذي ال فائدة منه، كما تتخلص في التركيز على القيم 
الروحية واألخالقية والتربوية والوطنية والحقائق مع االبتعاد على 

إبراز الحلول السحرية واألسطورية للمشكالت.
إن طرح مشكلة نقل التراث مع وجود المخترعات الحديثة يحتاج 
إلى دراسات متأنية في كيفية توظيف التراث في عصرنا الحاضر، 
كاتب  فإن على  التوظيف،  في هذا  األهم  المغزى هو  كان  وإذا 
األطفال أن يراعي ذلك بدقة واهتمام كامل، ألن عدم االهتمام 
يثير إشكاالت  الموثوقة  بالمغزى وباألفكار السديدة والحكايات 
كثيرة وتناقضات ال حصر لها مما يشكل خطورة كبيرة على فكر 
األطفال. ما يؤسف إليه هو أّن أدب األطفال غدا سلعة تجارية 
 ،  

ً
رابحة مما جعل تأثيره في بناء شخصية الطفل وفكره ضعيفا

المستمدة  والقصص  ومشوهة  مبتورة  المترجمة  فالقصص 
وهكذا  مقومة  اإلبداع  وقصص  مشوهة  التاريخ  من  حكايتنا 
نهتم بالشكل لتسويق كتاب الطفل والمهم أنه من يمتلك المال 
والذي يزيد الطين بلة هو   ، يستطيع طباعة الكتاب الذي يريد 
أن االهتمام بالشكل صار أضعاف االهتمام بالمضمون إلى الحد 
الذي أصبح أدب األطفال عند البعض حقل تجريب ألنصاف 
الخبراء وأنصاف األدباء وأنصاف التربويين وغالب دور النشر تجار 
الكتب. إن أدب األطفال أدب صعب ويحتاج إلى المبدع والمربي 
إذ ليس من السهل أن تضع   ، إلى الخبرة والمكنة  كما يحتاج 
في أي نوع من األجناس األدبية يهّدم بدل   

ً
بين يدي الطفل أدبا

أن يبني ويشوه بدل أن يفني ويثري فما القول في عدم االهتمام 
وما القول في ضعف  بالشروط الواجب توافرها في هذا األدب؟ 
في  وماذا نقول  المقزم؟  الخيال  في  وماذا نقول  اللغة وهزالها؟ 
وماذا نقول عن إغفال  األفكار المدسوسة والسموم المبثوثة؟ 
التراث وتشويهه؟؟!. ما أراه أن الموافقة على كتاب األطفال يجب 
وإذا  أن َبطال النضج الفني وعند ذاك لن يصدر كتاب هزيل، 
ما واكب النقد الحقيقي الصادق هذا األدب وفتحت الوسائل 
اإلعالمية المختلفة والمتنوعة صدرها له فإن ذلك سيخفف من 

الغث في أدب األطفال.
إن القارئ الصغير يمثل جيل المستقبل وهو عدة الوطن من 
أجل االزدهار والتراكم الحضاري ومواكبة األمم وعندما نعتني به 
فإننا نعتني بمستقبل الوطن ورجاله الذين سيذودون عن أرضه 
ويحمونه فما ذنب أطفالنا ونحن نحرمهم من معرفة ماضيهم، 
ما  لهم  نبدع  كيف  نعرف  وال  نوجههم  كيف  نعرف  ال  ونحن 
يستحقونه؟ ففي الغرب نتاج الفت في أدب األطفال وإن وجدت 
أدبنا  في  أما   

ً
الهابطة فهي قليلة جدا بعض األعمال اإلبداعية 

أدب األطفال؟  فالعكس صحيح لماذا ال توجد رابطة أصدقاء 
لماذا ال تصدر المراسيم والقوانين واالستراتيجيات والخطط التي 

تدعم هذا األدب وتوقف سيل التافه والردْي منه؟
ما الذي يمكن قوله عن قصة باهظة الثمن يكتب على غالفها 
قصة أطفال وال تجد في داخلها سوى جمل مفيدة ال عالقة لها 
بفن القص؟ وماذا نقول عن قصة تدعو إلى عادات وممارسات 
تنافي العادات العربية األصيلة؟ وماذا نتحدث عن قصة موجهة 
ألطفال مرحلة ما قبل التمدرس ومكتوبة بخط حجمه صغير 
المهمة  الكلمات  األقل  )وعلى  بالشكل   

ً
مضبوطا وليس   

ً
جدا

والضرورية(؟ وما القول عن األغالط اإلمالئية والنحوية واألفكار 
التافهة؟ وكيف سننتج أدب األطفال متفوق وفي بعض األحيان 

بهذا األدب أو يقيسه بمقاييس   
ً
يكون القارئ أو المحكم جاهال

أدب الكبار أو أن قلبه عطوف فيعتمد فكرة يسر وال تعسر؟!!.
وما الوسائل  كل ذلك يدفعنا إلى سؤال ملحاح إلى أين نسير؟ 
التي يجب أن تتبعها للنهوض به من هذا التشويه الذي قد يكون 
نتحمل مسؤولية  االتجاهين  كال  وفي  مقصود  غير  أو   

ً
مقصودا

تاريخية كبرى تجاه أطفالنا .  ولماذا كاتب أدب األطفال له قيمته 
ومكانته في الغرب والكاتب العربي ال تدري به البشر؟!. إن هذا ال 
يعني أن ال يوجد أدب أطفال جيد لدى العرب وإنما نعني المزيد 
 ويكفي أن أذكر على سبيل المثال ال الحصر 

ً
 ونوعا

ً
من النهوض كما

ما أصدره في مجال توظيف التراث األديب عبد و محمد سلسلة 
إناء من التاريخ العربي واإلسالمي من مثل حتشبسوت ملكة مصر 
غير المتوجة وما أصدرته فاطمة شفون بإشراف الدكتور فخر 
الدين قباوة تحت عنوان موكب النور وما كتبه شوقي أبو خليل 
في التاريخ والحضارة اإلسالمية   

ً
الذي أصدر حوالي سبعين كتابا

بدر   - - مصرع غرناطة  فتح صقلية   - )بالط الشهداء  أذكر منها: 
الكبرى - غزوة أحد - غزوة الخندق - غزوة تبوك - غزوة مؤتة - 
فتح مكة - غزوة خيبر .. إلخ(. وقصارى القول: إن عشق التاريخ 
األسرة  تتحمل مسؤوليتها  مكثفة   

ً
يتطلب جهودا األطفال  لدى 

أنه  يعني  تاريخيه  الطفل  يعشق  وعندما  والمجتمع  والمدرسة 
يعشق هويته الوطنية والقومية ويعني أنه يشعر بأهمية ماضيه 
 
ٌ
وحاضره وضرورة التحضير لمستقبله في عشق التاريخ محاكاة
يتأسس  التاريخ موقف والبد أن  وفي عشق  وأية محاكاة هذه! 
لتاريخهم  في عشقهم  أطفالنا  أن  الواعدة وأجزم  الطفولة  من 
يدحضون الكثير من األوهام ويبعدون الكثير من الزيف، خاصة 
عندما ُيجرعوا الطفل ومن يوصل إليه المعلومة التراثية محاكاة 

منطقية واعية وصادقة  
* ناقد مسرحي

عشق التراث في أدب األطفال
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نفسه.  قدم العقل البشرّي   
ً
قديما  

ً
قا

ّ
ق البشر بماضيهم تعل

ّ
تعل

فمنذ فجر التاريخ نرى أقدم الرسوم في الكهوف تحاول استعادة 
الكهف  الزمن يتطّور،  أّن  والحّق  ما يذكرون من ماضيهم.  �ضيٍء 
وحّتى  اآلالت  فدول.  فحضاريٌّ  بدائيٌّ  فمجتمٌع   

ً
جماعة أصبح 

ق بالما�ضي سمة اإلنسان.
ّ
طريقة التفكير، لكن يبقى التعل

ْجَرِب.
َ
ِد األ

ْ
ِجل

َ
ٍف ك

َ
ل
َ
ناِفِهْم  َوَبِقيُت ِفي خ

ْ
ك

َ
ِذيَن ُيعاُش ِفي أ

َّ
َهَب ال

َ
ذ

لبيد بن ربيعة.
السّيدة  هي  وها  للما�ضي،  ويحّن  بالمتدهور  زمانه  يصف  فهو 
عائشة أّم المؤمنين تستشهد به في زماٍن يعتبره أهل زماننا زمان 

السلف الصالح.

لماذا هذا التعّلق بالمايض؟
نعالج  ودرٌس   

ٌ
الما�ضي خبرة التفكير والعمران تقول إن  طبيعة 

مشاكل حاضرنا ونستشرف به المستقبل  بما سلف من خبرٍة 
ق بماضيه 

ّ
لكن من الناس من يتعل الما�ضي.  فال نقع في أخطاء 

إذا  ُيسقطه على حاضره ومستقبله.  يعيش فيه،   ،
ً
 مختلفا

ً
قا

ّ
تعل

ُصدم في �ضيٍء من ماضيه، الزمه الريب من الصدمة طيلة حياته، 
ورّبما وّرثها من بعده. وهذا من تخّصص علماء االجتماع وعلماء 

ه قديم، 
ّ
النفس شرحه. بعض الناس يتعّصب للنغم القديم ألن

أّن  والحّق   .
ً
من القديم حكما  

ً
شأنا فهو أقّل  الجديد جديٌد  وألّن 

، كانت صحافة زمنه 
ً
ما يعتبره أهل الحنين للزمن الجميل أصيال

تعتبره، في أضيق النقد، مجّرد إقحاٍم لما ليس من نغم األّمة. �ضيٍء 
يبعث الملل ويخلو من الطرب. هذا كالٌم ِقيل في من يعتبره أهل 

الحنين للما�ضي في زماننا قّمة الطرب.
عالقة  لفكرة  مدخٌل  ما 

ّ
إن الحديث،   

ّ
محط  

ً
أيضا هذا  وليس 

قديٍم  ه لس كّل 
ّ
عندي أن والحّق  الحاضر والمستقبل بالما�ضي، 

.
ً
، وليس كّل محدٍث رديئا

ً
جّيدا

هل عرض المقتنيات القديمة، أو ما جادت به حضارة البشر منذ 
فجر التاريخ في المتاحف لمجّرد النظر أو بمثابة جولٍة عبر الزمن؟
طارٌح  اإلنسانّي؟  الفكر  في  جوالٌن   

ً
أيضا أليس هذا  لكن  ْن: 

ُ
ِلَيك

ذي دار في 
ّ
ألسئلٍة من قبيل: كيف ِصيغ هذا العمل؟ لماذا؟ ما ال

مخّيلة الصانع؟ أو من أبدع هذا العمل أو ذاك؟
أو  مشاهٌد  أو  ملموٌس  هو  ما  على  األسئلة  هذه  انطبقت  فإذا 
ذي مهما ُوِصف فال يمكن 

ّ
الوحيد ال فماذا عن ال�ضيء  مكتوب، 

نقل نتيجته بأّي ماّدة؟
فاآللة  باآللة،  ِقَل 

ُ
حّتى لو ن له،   

ً
ال صورة ماّدّية النغم موجات، 

 له، بل 
ً
 أو منظورة

ً
ناقلة، أّما النغم المنقول، فال صورة ملموسة

ذين وصلوا في 
ّ
هو محض إحساٌس بالسمع واإلدراك. حّتى أولئك ال

، وتخّيل سمعه، 
ً
مهارة قراءة النّص النغمّي المكتوب حّد أدائه آنّيا

 
ً
 سمعا

ّ
ته الحّسّية إال

ّ
 سمعه أو إدراك كنهه ولذ

ً
لم يستطيعوا يوما

.
ً
وفهما

ضّمت العديد من المتاحف من آالت الطرب وأسباب النغم ما 
تي تقتني أندر اآلالت 

ّ
ال لكن المتاحف  حوت وتباهت باقتنائه، 

العازفين  أمهر  عليها  عزف  تي 
ّ
ال الصّناع،  خيرة  من  المصنوعة 

أعطوها لمن يجيد  إذا أرادوا التباهي بها،  وأشهر الموسيقّيين، 
تي مضت عليها.

ّ
العزف عليها، فتنطق بزخم كّل هذه القرون ال

من هذه النقطة بالذات، ننطلق لفكرة النغم والحياة. فالما�ضي 
 
ٌ
ذ منه حياة

َ
ؤخ

ُ
خّزن، بل يمكن أن ت

ُ
 ت

ً
 ُيعبد، أو صورة

ً
ليس صنما

لحاضٍر ومستقبٍل أفضل.
ماذا لو جمع مكاٌن ما كّل ما تيّسر من نغم األّمة من مخطوطاٍت 
إلى تسجيالٍت، فإن لم تكن أصولها، فصورها الرقمّية. ليس جمع 
بل محاولة الولوج في عقول أجدادنا لقراءة  الماّدة هو الغرض، 
تاريخهم وأحوالهم من نغمهم. فيعكف أهل النغم في زماننا على 
إحياء هذا اإلرث بالبحث لغرض أدائه وإحيائه. فيكون الزائر لهذا 
نغٌم يصدح كّل مساٍء من زمٍن   .

ً
 مشاهدا

ً
قارئا  ،

ً
المتحف سامعا

فيعطيه  يرويه من وجهة نظره،  معاصٍر  على لساٍن  صادٌح  ما، 
ى من الما�ضي. أليس في هذا إعادة  حياة الحاضر وإن كان المؤدَّ
 
ٌ

وتعريف لهّمة أهل النغم؟   
ٌ
أليس في هذا شحذ للتاريخ؟  قراءٍة 

ليس هذا الصنم المقّدس عند  للسامعين على الما�ضي،  جديٌد 
أهل الحنين للما�ضي، بل هذا العقل الممتّد منذ فجر الحضارة 

اإلنسانّية إلى زماننا هذا. أليس في هذا طريٌق لنغٍم جديٍد مستنٍد 
على أساٍس متيٍن يستحيل انهياره؟

مّما دّون صفّي  يرى أمامه مخطوط تدوين صوٍت   
ً
لنتخّيل زائرا

عبد  مخطوط  من  عوٍد  ورسمة  األرموّي،  المؤمن  عبد  الدين 
القادر بن غيبي، ثّم بعد جولته في هذه الكنوز، يحضر، في المكان 
ى فيها هذه  غنَّ

ُ
ت  

ً
تي جال فيها، يسمع أمسية

ّ
ال بين األشياء  نفسه، 

األصوات على آالٍت ُصِنَعْت على ما وصف أهل ذلك الزمان.
 تضيق عنها أسطٌر قليلة، واألصّح أن ال ينفرد بها شخٌص بل 

ٌ
فكرة

ل لتنفيذها فريق عمٍل يفهم الما�ضي وال يعبده، ويجعل 
ّ
أن ُيشك

منه ومن الحاضر طريق المستقبل.
متحف نغٍم حّيٍ متأّصٍل متجّدد.

 للحياة ولبعث األرواح في األرواح 
ٌ
فكرة

مصطفى سعيد.
)عازف وباحث في علم النغم(

النغم والحياة

تراث النغم
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 وليد عالء الدين 

ويت فيه المسافة والزمن، الجغرافيا والوقت. 
ُ
نعيش في عصر ط

ا مؤثًرا أو حاكًما 
ً
عملًيا لم يعد كل من الوقت أو المسافة شريك

إذ نجحت وسائل التنقل  في أّيٍ من معادالت العمل والحياة، 
وأدوات التواصل في تقليص سيطرتهما إلى حد يسمح بعدم 
التفكير فيهما إال بعد االنتهاء من مراحل التخطيط األساسية.  

هذا هو إيقاع العصر الذي نعيشه. ال يجوز تسميته بأنه مجرد 
»إيقاع سريع«؛ هذا انطباع مبدئي خاطئ، يقود عادة إلى أحكام 
من قبيل أن العصر السريع الالهث  متسرعة وكثير منها خاطئ، 
سوف يشجع بالتالي على إنتاج أشكال أدب وفنون سريعة والهثة، 
وتنهض  القص،  من  إيقاًعا  أسرع  ألنه  الشعر  ينهض  وبالتالي 
األقصوصة ألنها أسرع وأقصر من القصة، وتنهض القصة ألنها 
وهكذا إلى ما ال نهاية له من  أسرع إيقاًعا وأقصر من الرواية... 
من  استنتاجات تتسبب بالتبعية في صياغة تساؤالت مغلوطة، 
قبيل: كيف تكون الرواية - وليس الشعر، أو - على األقل القصة- 
أكثر انتشاًرا في عصر سريع اإليقاع والهث؟ أو: لماذا يتجه الشعراء 
إلى كتابة الرواية بينما ننتظر العكس؟ و: لماذا لم تحظ بالنجاح 
الباهر محاوالت القصة القصيرة جدا أو الومضة، أو غير ذلك من 
أشكال تجريب رغم أنها مناسبة إليقاع الحياة الالهث؟ هذا على 
لماذا ُيقبل  و على صعيد التلقي يكون السؤال:  صعيد اإلنتاج، 

القراء على الروايات، وليس القصة وليس الشعر؟

ا في الفهم بين 
ً
في ظني نحتاج - لفهم األمر، إلى تفكيك لما يبدو خلط

»تحول إيقاع العصر من البطء إلى السرعة«، وبين ما يحدث اآلن 
بحيث  ونحاول وصفه بـ»القدرة على تدجين الوقت والمسافة، 
صار كل منهما عنصًرا خاضًعا للتشكيل، وليس - كما كانا من قبل 

- ثابتين ينبغي البناء على أساسهما«. 
إلى  إيقاع العصر قد تحول من بطيء  المعنى المغلوط هو أن 
الذي ال يمكن التحكم  »الثابت«  بمعنى اختالف طبيعة  سريع، 
في  فنجاريه  نتحول  أن  وعلينا  وصار سريًعا،  بطيًئا،  كان  فيه؛ 

سرعته لنستطيع التعامل معه. 
أما المعنى المناسب لما حدث في عصرنا فهو أن الزمن والمسافة 
لم يعودا ثابتين. يمكننا إذن التنقل بين البطء والسرعة. يمكننا 
اختيار السرعة والوقت المناسبين على مؤشر صاعد هابط شديد 

 من االختيارات. 
ً

الحساسية يمتلك طيًفا مذهال
إذن الوقت لم يتغير، لكن تغيرت قدرتنا على شغله واإلفادة منه. 
كما أن المسافات لم تتقلص أو تنكمش إنما تطورت قدراتنا على 
قطعها في وقت أقل، وبعناء أقل . أو من دون عناء على اإلطالق، بل 
وفي راحة تجعلنا - بينما نقطع المسافات - قادرين على اإلفادة من 
أو الراحة، صرنا نمتلك   ... واإلنجاز والعمل  والتواصل،  الوقت، 
خياراتنا، وبالتالي لم تعد للمسافات إال ما نحدده لها من قيمة، 

نختارها وال تفرضها علينا الطبيعة. 
هي باألساس متضمنة  أخرى،   

ً
إذا أضفنا إلى هذا التفسير فكرة

ما  تفاصيل  بأدق  التوصل  سرعة  وهي  السرعة...  مفهوم  في 
بل ومقارنة وجهات النظر المختلفة  نرغب فيه من معلومات، 

بشأن األمر نفسه وأسباب االختالف أو الخالف. وسرعة معاينة 
عن  االفتراضية  الزيارة  أغنت  إذا   

ً
افتراضيا زيارته  عبر  مكان 

زيارته الميدانية...، إلى آخر ذلك من أمور كانت معقدة ومرهونة 
بعاملي الزمن والمسافة، باعتبارهما ثابتين ال يتمتعان بالمرونة، 
بدرجات تحول من  يتحكمان في كل هذه الرغبات أو الوظائف  
أو على األقل تأجيل حدوثه في كثير من  دون تحقيق الكثير منها، 
في عصرنا الراهن باتت هذه الوظائف متاحة بمرونة  األحيان. 
يكاد بسببها ينعدم تأثير الزمن والمسافة، إلى حد لم يعد معه توفر 
التقييم  مصادر المعلومات والمعارف قيمة في حد ذاته، وصار  
ما الذي يمكنك أن تقدمه من خالل  مرهوًنا بسؤال اإلضافة: 
وتعيد  وتستخدمها  تعالجها  كيف  والمعارف؟  المعلومات  هذه 
تقديمها وتحقق إضافة من خاللها؟  تعرف األجيال التي عاشت 
الفرق بين مقالة صحفية اكتسبت كل  - وأنا واحد منهم،  زمنين 
أو حتى صالحية  أو مكتبة،  قيمتها من امتالك صاحبها أرشيف، 
 مؤسسة، لينقل بسهولة من ذخائرها 

ً
البحث في مكتبة أو أرشيفا

 أو معلومة... وبين مقالة قدم كاتبها 
ً
 أو حكاية أو خبرا

ً
طرفة أو مثال

رؤية مختلفة عالج من خاللها ما صار متاًحا بوفرة من هذه 
التي كان مجرد عرضها قيمة مضافة تمنح صاحبها  المختارات، 
فيلسوف.  حتى  أو  كمفكر  وأحياًنا  ككاتب  الحضور  صالحية 
والقائمة تطول إذا أردنا ذكر بعض من حملوا هذه األلقاب في 

تاريخ الصحافة العربية. 

الزمن  قديًما-  الراسخين-  الثابتين  سقوط  أثر  من  جانب  هذا 
للزمن  العابر  االتصال  عصر  أثر   من  جانب  هذا  والمسافة، 

والجغرافيا. 
حين نعيد توصيف العصر بهذه الصيغة، يمكننا أن ننظر في ضوء 
التعريف الجديد للتحوالت في أشكال اإلبداع الموروثة من عصور 
وتحويرات  تطويرات  من  الجديد  العصر  يطرحه  ولما  سابقة، 
وتغييرات فيها، ويمكننا أن نفهم كذلك أشكال اإلبداع الجديدة 

التي يقترحها خيال الجيل الجديد المتسق مع خيال عصره. 
التساؤل  تثير  التي  التناقض  شبهات  تنتفي  ظني،  في  وعندئذ 
وتدفق  السرعة  عصر  في  الرواية  فن  إلى  »الميل  أسباب  عن 

المعلومات«، سواء على صعيد اإلنتاج أو التلقي. 
ربما يصدق وصف »عصر السرعة أو عصر اإليقاع السريع وتدفق 
وثمانينيات،  سبعينيات  فترة  على  يصدق  ما  أكثر  المعلومات« 
فوهة االنتقال بين  وبعض سنوات تسعينيات القرن العشرين؛ 
زمنين، تلك السنوات التي كان العالم يستعد فيها، ويختبر أدواته 
لالنتقال إلى العصر  الراهن: عصر تحييد ثابتي الزمن والمسافة. 

فما أبرز مالمح اإلبداع في عصر فوهة االنتقال التي تثبت أنها 
وما مالمح اإلبداع التي تتسق مع  كانت شبيهة بإيقاع عصرها؟ 
عصر تحييد أثر الزمن والجغرافيا؟ ولماذا ينفي فهم مالمح العصر 
الراهن حالة التناقض  التي يراها بعضهم في التحول من الشعر 

إلى الرواية على صعيدي اإلنتاج والتلقي؟ 

تحوالت العرص واإلبداع- 1

إضاءة
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 لولوة المنصوري

وامتدت  تجذرت  بذرة خضراء  من  ماريمانو(  )ثيماما  ولدتنا 
)كوكندي(.كنا  من حقول بلدة   

ً
كثيفا  

ً
ظلل سطحا

ُ
فروعها لت

 من قصة شجرة ترمز للخصوبة والحياة والبعث 
ً
 عظيما

ً
جزءا

فال يمكنك التمييز  بعد الموت. حين تسير تحت ظاللنا تتوه، 
وتوازن  جميعها في تساٍو  ما بين أغصاننا وجذوعنا وجذورنا، 
ببعضه.  وانبثاق موصول  نمو وغوص  في حالة  وهي  مطلق، 
جذورنا تنمو في السماء، بينما أغصاننا تأخذ الوضع المفارق 
دتنا البوذية في مالمحها 

َّ
للطبيعة ، تنمو إلى العالم السفلي . خل

القديمة  المعابد  أفنية   
ْ

ت
َ
وُعِشق السنسكريتية،  وقصائدها 

المعاكس  السطح  أيقونة  نحن  األخضر،  الالمتناهي  بشكلنا 
سطح  على  السابحة  األعماق  رحم  وتميمة  األعماق،  لعالم 

من�سّي بعد الفيضان .

 
ً
 لعبور روح قوية تهبُّ من هناك ، وتفتح لقطة

ً
كان المكان ذاهال

بعيدة لجبل يرسو على الفيضان بصخور أنثوّية رسوبية ، تكّومْت 
حب .  تحت معطفها السُّ

ومثل قلوب حية تسري بين الشمس والُقرى الفقيرة الناعسة، 
األرض،  أقطاب  بين  المفاجئ  للدخول  نفسه  ينذر  نجٍم  مثل 
 بزمن اللمعان وذاكرة الّسديم، وقفنا في لهفة الرياح بين 

ً
ُمضحيا

مفترق الغابات على خليج البنغال متسائلين عن تلك الشجرة 
أق�ضى  في  المنسية  الدهليزية  الوارفة وممراتها  بأعمدتها  الُحّرة 
حيث  الرطبة،  والحقول  الجبلية  والبحيرات  الصفراء  السهوب 
 - )أندرابراديش(  تشمخ بقوة وعناد على سهل من سهول والية 
ويكبر هيكل الجبل في الفراغ   - الملتقى العظيم لألنهار الهندية 

الممتد بين الضوء ورحم السماء وطواف النسور حول الغيب، 
 في دوّيٍ مهيب بين أنسجة األشجار وقباب األكواخ 

ً
جبل يغيب ليال

الرعاة  وفوانيس  األُرز  لحقول  الُمطِوق  والضباب  العشبية 
بقطعانهم العائدة من المراعي.

ي(، جديلة نهرية تداعب أجنحة  ِ
ّ
 في قرية )مدام َبل

ً
 نهريا

ً
ْعنا وريدا تتبَّ

الغابة الجنوبية وأكاليل الياسمين ونفح الزعفران وأعمدة أشجار 
جوز الهند ، نساء ُيحممن أطفالهن في النهر ثم يمشون للطقوسية 
 آللهتهم، وطالب صغار 

ً
مي صورا

ّ
والعبادة، أطفال يصنعون بالط

ذاهبون في نحول الشمس نحو مدارس من قش وخشب ومياه ..
 قضينا ليلتنا في شجرة من أشجار قرية )كادري/ قادري( القادرية 
الصوفية، نمنا على أصوات دحرجة البضائع في السوق وصخب 
مرور المركبات الضخمة ونداءات مفت�ضي الحمولة في الليل وتالوة 
أطفالهن  من  المبعوثة  البريد  لخطابات  األمهات  بين  متداولة 
غمض عينّي 

ُ
حيث المدارس البعيدة وراء النهر، كنُت أحاول أن أ

ذكرى وقوفي بين األحجار الكريمة  على تلك التالوات وأستعيُد 
في  وأكتب  البنغالية  الهندية  اللغة  أفكك  األنهار،  مدرسة  أو 
كانت  ابتهاج ما تيسر من رسائل الشوق ألحضان أمي الخضراء. 
أصوات األرض تتداخل .. حتى أشرقْت المدينة من جديد بالعبير 
وتراتيل  والمياه المرشوشة أمام الدكاكين،  والياسمين الهندّي 
ثم ارتفعنا مع  الحجاج الماضين في طريقهم إلى معبد الكشمي، 

الشمس نحو رذاذ شالل ينسكب من نبع ضائع . 
 باردة رطبة 

ً
ر في مجرى الحياة، وبينما نصنع رياحا َزهُّ

َ
وفي لحظة ت

ألهزوجة  نصغي  كنا  الخيزران،  أشجار  بين  لتمر  األرض،  على 
السماء  وتلَبَدْت  فجأة  الجّو  غام  القديمة،  للمراعي  شعرية 
بمالبسهم  كالشمس  الّرهبان  وخرج  الغابات  أوراق  َبت 

ُ
وصخ

متزن مشوا  تعُبدّي  وبخطٍو  بهدوء  بين األشجار،  من  الصفراء 

 نحو نفق موِحل وضخم ال سقف 
ً
نحو أكواخهم. انعطفنا سريعا

له، مليئ بالفجوات التي تسمح بتسريب مياه األمطار إلى المزارع 
ِطرنا  للسيول،   

ً
َمْعَبرا النفق  كان   . الواقعة بين ضفتيه  والُقرى 

بداخله فارتّج النفق وتردم عن بكرة أبيه ، َسِبْقنا السيل وانطلقنا 
نحو الضفة األخرى . 

إلى مقصدنا:   
ً
ثم وصوال )كراس(  إلى أسواق قرية  )قادري(  من 

صخورها  بين  واجتزنا  وخفة،  بسالم  نزلنا  )كوكندي(،  القرية 
حارسات  ونسوة  وأضرحة  الطبيعة  في  ُحّرة   

ً
معابدا الضخمة 

اجتزنا  والبخور،  والتمائم  والحبر  الرياح  من  ورهبان  للمعابد، 
األعجوبة  تلك  على  عثرنا  حتى  الوديان  نحن  صرنا  الوديان، 
الطبيعية التي عشنا في رحمها في زمن ما، شجرة تين بنغالي، كُبرنا 
 في الهند، شجرة 

ً
في أحشائها، وكنا في واحد من أكثر األقاليم جفافا

عشقنا وخلودنا: )ثيماما ماريمانو( .
العالم ورحم األرض العنقودية  سطح   

ً
في الطريق تذكرنا كثيرا

داخل شجرة الخلود التي تكبدنا مشقة األبعاد الخِطرة لنقصدها. 
مابين موت الشمس وحياتها ربما لمحنا مع الغروب زحف الغيالن 
وتداعت من   ،

ً
الطريق وأشحنا بوجوهنا عنها سريعا على جانبّي 

فوق القمم أصوات الذئاب والنمور ووحوش مجهولة، واعترض 
مسيرنا الكثير من المجانين والمشعوذين والبّصارين والشحاذين 
ولمحنا في شحيح النور أمهات الّنبع المفقوءات  الهوى،  ونساء 
 مخاوف األسالف من قصص 

ُ
العين، وراودْت دماَءنا الباردة ميراث

المردة والغيالن، لكن وبمجرد أن تذكرنا أننا متحولون منذ زمن 
إلى أغنية الروح، ننبثق من خّزان النهائي، لنا طاقة رحيمة توسعية 
في جميع االتجاهات، بمجرد إدراكنا لصوت الروح أبقينا الشجرة 
شاخصة مجتهدة بضوئها الُمقّدس كالنجم، وصرنا نحِرث الوعي 
الخالدة وتنمو في مناطق  األشياء  لماذا عادة تنبُت  واالكتشاف: 
الزبد  هو  األغلب  على  الُحب  يكون  لماذا  العالم؟  عن  معزولة 
الشم�ضي لطاقة تدفق الخلود والقداسة في األشياء؟ ولماذا تركنا 
ة  الشبحيَّ الروحي وراءنا ودفعنا ضلوعنا وعظامنا  البعد  نعيم 
 بسحرها وأناشيد 

ً
عائدين لمفالج هذه األرض، المنتفضة طينيا

مجانينها وأشباح تماثيلها ومعابدها المهجورة؟ أهو الحنين للطين 
الحياة؟ لشكل الخلود في  األولى في بدء  للحرارة الحمراء  ؟  نفسه 
لذاكرة  الجدائل الطويلة ألمهات الهند الغارقات في الفيضان؟ 
الفناء في المياه؟ أو لعلها رغبة في مّس المجهول والكمال المسكون 
حاجة عبثية للتحدي والعودة إلى ذكرى الجسد وأثره  بالفراغ، 

المشيمي على مداخل النشوء .
وكان  ّمنا 

ُ
أ هي  عاشقة،  أنثى  رماد  الرماد،  رحم  من  ُوِلدنا  لقد 

بجسدها الغض على المحرقة في جنازة  ارتمْت  اسمها ثيماما، 

 من مرض الجذام، اختارت أن يتعانقا في 
ً
أبانا الذي عانى طويال

نا أجمل شجرة تين 
ُ
نا بعد سنين في موقع المحرقة، ك

ْ
الرماد، فَنَبت

وُرحنا ننمو مع الزمن بهيبة وأعجوبة حتى شهقنا عن  بنغالية، 
دنا في األمطار والفصول 

َ
ل
َ
األرض بارتفاع أسطورّي مهيب . هكذا خ

ُوِلدنا اآلن في ظل الّرحلة وفي  والنيازك وذابت ذاتنا الشجرية، 
نسجنا  واحدة  وبتلويحة  صامت،  لنداء  جديد  أثيرّي  التحام 
الغابات  ونفض  السواكن  لتحريك  العودة  مقررين  الدروب، 

المنسية 
* أديبة وكاتبة إماراتية

سة على خليج البنغال  حني كنا أشباحاً ُمقدَّ

استراحة النص
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سوق الكتب

 أسماء يوسف ذياب الكندي 

الساحل  إمارات  في  اإلعالم  بــ  المعنون  الكتاب  هذا  يوثق 
الفترة  في  اإلمارات  في  وتطوره  اإلعالم  لنشأة  المتصالح، 
1974م(. والكتاب صادر عن هيئة الشارقة للوثائق  ـــ  )1969م 
واألرشيف في سنة 2021. وهو في األصل رسالة ماجستير قدمتها 
2017، لقسم التاريخ  الباحثة لطيفة درويش الري�سي في سنة 
والحضارة اإلسالمية، بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في 

جامعة الشارقة.
فصول،  وثالثة  تمهيدي  وفصل  مقدمة  إلى  الدراسة  سمت 

ُ
وق

باإلضافة إلى خاتمة ومالحق حوت مجموعة من الصور باإلضافة 
في  الباحثة  عليها  استندت  التي  والمراجع  بالمصادر  قائمة  إلى 
دراستها. وجاء الفصل التمهيدي من هذه الدراسة بعنوان : لمحة 
عن الحياة الثقافية بالمنطقة خالل النصف األول من القرن 
للمنطقة  الثقافية  الحياة  الكاتبة عن  تتحدث  وفيه  العشرين. 
إحداث  في  الثقافية  النخب  ودور  العشرين،  القرن  مطلع  في 
النهضة الثقافية باإلمارات، مثل : دعم الحياة التعليمية واألدبية 
والفكرية، من خالل تطور التعليم في إمارات الساحل المتصالح، 
استجابة لنهضة اقتصادية في مطلع القرن المنصرم. وقد قسمت 
تحته  يندرج  مبحث  وكل  مباحث  لعدة  الفصل  هذا  المؤلف 
ومن ذلك حمل المبحث األول  عدد من المحاور أو المطالب. 
الواقع الثقافي لمنطقة الساحل  من الفصل التمهيدي عنوان: 
المتصالح قبل قيام االتحاد. وتناولت المؤلفة في المطلب األول: 
الحالة التعليمية وأثرها في تنمية الحياة الثقافية، وهو الحديث 
استجابة  المتصالح  الساحل  إمارات  في  التعليم  تطور  عن 
لنهضة اقتصادية في مطلع القرن الما�ضي، حيث انتعش الوضع 
والهند،  اإلمارات  بين  اللؤلؤ  تجارة  انتعاش  نتيجة  االقتصادي 

وقيام أبناء اإلمارات بتحمل أعباء بناء المدارس وتمويلها، وقد مر 
التعليم قبل قيام االتحاد بالساحل المتصالح بمرحلتين: 

وهي مقسمة إلى  1953م،  1900م حتى عام   المرحلة األولى من 
قسمين )مرحلة المطاوعة، ومرحلة التعليم شبه النظامي( حيث 
كان التعليم التقليدي الذي يتمحور حول المطاوعة هو األساس 
السائد في إمارات الساحل المتصالح ومنطقة الخليج العربي، 
ويشمل تعليم المطاوعة في حفظ القرآن الكريم لدراسيه على 
وطرق  المناهج  ناحية  من  أما  وقدراتهم،  أعمارهم  اختالف 
التدريس: فالمناهج الدراسية لم تخرج من حفظ القرآن الكريم، 
حكام  ساند  وقد  الحساب،  ومبادئ  والكتابة،  القراءة  وتعليم 
اإلمارات المطاوعة إيماًنا بدورهم في التعليم من حيث مدهم 
بالكتب واإلعانات المادية واألدوات المدرسية، ومتابعة مواظبة 
الدارسين، وإرسال الحكام أبنائهم لتلقي العلم على يد المطوع، 
»ابن  في أبوظبي مدرسة  أنشأ تاجر اللؤلؤ)خلف العتيبة(   

ُ
فمثال

خلف« عام 1930م، وكذلك تأسست عدد من المدارس التطورية 
»التيمية المحمودية« سنة  المدرسة   : في الشارقة ومن أشهرها 

1907م، وأنشئت في دبي المدرسة »السالمية« في عام 1923م.
1971م  عام  حتى  1953م  عام  من  فهي:  الثانية  المرحلة  أما 

)مرحلة التعليم النظامي(: 
الساحل  إمارات  في  المدارس  من  مجموعة  تأسست  حيث 
1954م،  للبنات عام  )القاسمية(  فأنشئت مدرسة   ، المتصالح 
عام  في  الزهراء(  )فاطمة  مدرسة  إلى  بعد  فيما  اسمها  وتغير 
بمدرسة  سميت  مدرسة  افتتحت  1962م  عام  وفي  1955م، 
أما في الساحل الشرقي فقد قامت  االبتدائية للبنات،  »أسماء« 
أسمتها على اسم  بعثة الكويت بافتتاح مدرسة في مدينة كلباء، 
المجاهدة الجزائرية )جميلة بوحيرد( وذلك في عام 1961م، كما 
»باحثة  افتتحت مدرسة أخرى في مدينة خورفكان هي مدرسة 

البادية« في عام 1963م.
أما المبحث الثاني من الفصل التمهيدي فتناول دور مثقفي 
الثقافية،  النهضة  إحداث  في  المتصالح  الساحل  منطقة 

ومقسم إلى مطلبين: 
المطلب األول بعنوان : من أبرز مثقفي الساحل المتصالح : 

الذين  المثقفين  الرواد  المؤلفة فيه عن جهود  تتحدث  حيث 
الساحل  منطقة  في  والحضارة  الفكر  صناعة  في  ساهموا 
»إبراهيم بن  المتصالح في مطلع القرن العشرين ومن أبرزهم: 
محمد المدفع« والذي تلقى تعليمه في كتاتيب ومدارس الشارقة، 
1928م، وكانت تكتب باليد،  وهو الذي أسس أول صحيفة عام 
 
ً
وهناك أيضا »عمان«،  وتصدر كل أسبوعين في الشارقة باسم 
نجل مؤسس مدرسة األحمدية  »محمد بن أحمد بن دلموك«، 
والثقافة  بالعلم  باهتمامه  التاريخ  يشهد  حيث  1912م،  عام 
والتعلم والصحافة، حيث عمل في صحيفتي البيان و االتحاد وهو 

من أوائل المواطنين الذين عملوا في مجال الصحافة.
المطلب الثاني : دور المطابع في ازدهار التعليم والثقافة: 

التعليم والثقافة  في نشر  المطابع  المؤلفة فيه لدور  وتطرقت 
مطبعة   : المطابع  أبرز  إمارات الساحل ومن  منطقة  أبناء  بين 
الرضوان والتي تأسست في عام 1958م، والمطبعة العمانية والتي 
أنشئت عام 1959م والتي أسسها السيد »هاشم بن السيد رضا 
»يعقوب بن  ومطبعة الساحل والتي أسسها السيد  الهاشمي«، 
السيد رضا الهاشمي«، والتي تعتبر ثالث مطبعة وطنية في اإلمارات.
النشاط  بعنوان:  الفصل األول من هذا الكتاب فقد جاء  أما 
اإلذاعي في إمارات الساحل المتصالح )نشأته وتطوره(، ويشتمل 
المبحث  كالتالي:  وجاءت  بتمهيد،   

ً
مسبوقا مباحث  ثالث  على 

األول: نشأة العمل اإلذاعي في إمارات الساحل المتصالح)الدوافع 
والبرامج(: وفيه تناولت المؤلفة الحديث عن الحالة االجتماعية 
واالقتصادية في إمارات الساحل المتصالح، وكذلك تطرقت فيه 
إلى اإلذاعات األجنبية والمحلية ودوافعها. أما المبحث الثاني من 
الفصل األول، ركزت المؤلفة فيه على إذاعة قوة ساحل عمان 
في  والعربية  الدولية  اإلذاعات  تأثير  متناولة  الساحل،  وصوت 
نشأة اإلذاعات المحلية في   

ً
وأيضا إمارات الساحل المتصالح، 

إمارات الساحل المتصالح، أما المبحث الثالث من هذا الفصل، 
فتحدثت المؤلفة فيه عن نشأة إذاعة دبي، والشارقة.

الساحل  إمارات  في  اإلعالم  كتاب  من  الثاني  الفصل  وجاء 
المتصالح، بعنوان: نشأة الصحافة في إمارات الساحل المتصالح، 
البدايات  .المبحث األول بعنوان:  ومبحثين  ليشمل على تمهيد، 
إلى  الباحثة  وفيه تطرقت  المخطوطة،  الصحف  لظهور  األولى 

المؤلفة  وتقصد  )المخطوطة(:  في اإلمارات  المحلية  الصحافة 
بالمخطوطة أي ما كتبت باليد ومن أبرز تلك الصحف: )صحيفة 
عمان(، وصحيفة )النخي( والتي تأسست على يد السيد »مصبح 
بن عبيد الظاهري« عام 1934م، من خالل دكان كان يمتلكه في 
 
ً
مدينة العين التابعة إلمارة أبوظبي. كما تناول هذا المبحث أيضا
من  الثاني  المبحث  أما  المخطوطة.  الصحافة  مرحلة  سمات 
هذا الفصل فقد جاء بعنوان: دخول الطباعة وتطور الصحافة 
اإلماراتية )االتحاد والخليج إنموذًجا(، وينقسم إلى مطلبين : األول 
بعنوان: جريد االتحاد النشأة والتطور، والمطلب الثاني: جريدة 

الخليج النشأة والتطور.
 أما الفصل الثالث فيسلط الضوء على : نشأة التلفاز في إمارات 
الساحل المتصالح وينقسم إلى ثالثة مباحث، األول قدمت فيه 
الثاني  المبحث  أما  التلفزيون.  نشأة  في  تاريخية  نبذة  الباحثة 
فيتناول الحديث عن : تلفزيون الكويت في دبي، والمبحث الثالث 
ُيركز الحديث على تأسيس تلفزيون أبوظبي )النشأة والتطور(. أما 
خاتمة الكتاب فقد حوت على مجموعة من النتائج التي توصلت 
إليها الباحثة في هذه الدراسة التاريخية. أما المالحق فقد حوت 
الكتاب  هذا  ويشكل  للصحافة.  النادرة  الصور  من  مجموعة 
إضافة مهمة للمكتبة اإلماراتية السيما في جانب تطور التاريخ 

اإلعالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  
* باحثة في تاريخ اإلمارات

 اإلعالم يف إمارات الساحل املتصالح  )نشأته وتطوره(

)1969م ـــ 1974م( 

المؤلفة يف سطور : 
لطيفة درويش الري�سي، حاصلة على بكالوريوس في اإلعالم المرئي، كلية االتصال، جامعة الشارقة سنة 2010م، وحصلت 
2017م،  سنة  جامعة الشارقة،  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  على الماجستير في التاريخ والحضارة اإلسالمية، 

باحثة في التراث والتاريخ المحلي، ومشرف توعية وتثقيف في معهد الشارقة للتراث.
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تراث الشعوب

الصحراء البتراء.. منحوتة وردية في قلب 

 صالح أبوزيد

من أهم المواقع األثرية في األردن وعلى مستوى  عد البتراء 
ُ
ت

وهي  آخر،  مكان  أي  في  لها  مثيل  وجود  لعدم   
ً
أيضا العالم 

بناها األنباط  مدينة كاملة منحوتة في الصخر وردي اللون، 
تقع في  قبل الميالد وجعلوا منها عاصمة لهم،   400 في العام 
 جنوب 

ً
قلب الصحراء الجنوبية لألردن على بعد 262 كيلومترا

 للواء وادي مو�سى بمحافظة معان.
ً
العاصمة عّمان، تتبع إداريا

وُعثر بها على أكثر من ثالثة آالف معلٍم تاريخي أثري في المدينة، 
، ومن أبرز معالمها السيق، 

ً
منها نحو ثمانمائة معلم مشهور جدا

ويعتبر الطريق الرئيس الذي يؤدي إلى  في الصخر،  وهو شٌق 
لوحة  وهي  السيق  بعد  تطل  والخزنة  األثرّية،  البتراء  مدينة 
منحوتة   

ً
مترا  30 وعرضها   

ً
مترا  43 هندسية مدهشة ارتفاعها 

في الصخر الوردي، والدير يتكون من طابقين اثنين، وهو كبير 
الحجم، باإلضافة إلى المدرج النبطي وغيرها من المعالم. 

عاصمة العرب األنباط
 إلى 

ً
فالبتراء هي عاصمة العرب األنباط وتقع على بعد 240 كيلو مترا

الجنوب من العاصمة األردنية عمان وعلى بعد 120 كم من خليج 
العقبة - البحر األحمر, قام العرب األنباط بنحتها من الصخر منذ 
2000 عام, بقي موقع البتراء غير مكتشف للغرب طيلة  أكثر من 
السويسري  المستشرق  اكتشافها  أعاد  حتى  العثمانية،  الفترة 
1812 من خالل رحلة استكشافية  يوهان لودفيغ بركهارت عام 
في كل من بالد الشام ومصر والجزيرة العربية لحساب الجمعية 
لذلك يطلق العديد من العلماء  الجغرافية الملكية البريطانية، 
لتأخر  وذلك  الضائعة«  »بالمدينة  البتراء  على  والمستشرقين 

إظهارها إلى العالم.

مدينة مذهلة
الشرقية  المدينة  بأنها  بيرجن  اإلنجليزي  الشاعر  وصفها  وقد 
المذهلة، المدينة الوردية التي ال مثيل لها، وهي من أشهر المواقع 
األثرية في العالم، تزورها أفواج السياح من كل بقاع األرض, وتتميز 

البتراء بطبيعة معمارها المنحوت في الصخر الوردي الذي يحتوي 
على مزيج من الفنون المعمارية القديمة التي تنتمي إلى حضارات 
 ألعرق حضارة عربية »حضارة 

ً
 فريدا

ً
متنوعة. والبتراء تعتبر مثاال

األنباط«، وهي شاهدة على أكثر الحضارات العربية القديمة ثراًء 
 
ً
حيث ازدهرت مملكة األنباط وامتدت حدودها جنوبا  ،

ً
وإبداعا

لتصل إلى شمال غرب الجزيرة العربية، حيث توجد مدينة مدائن 
صالح، وقد مّد األنباط نفوذهم كي يصل إلى شواطئ البحر األحمر 
ومنطقة سهل حوران في سوريا حتى  وشرق شبه جزيرة سيناء 

مدينة دمشق، فكان يحيط بالمملكة النبطية وعاصمتها البتراء 
العديد من الممالك والحضارات التي منها الحضارة الفرعونية 
 ،

ً
، وحضارة بالد ما بين النهرين شرقا

ً
، وحضارة تدمر شماال

ً
غربا

القديم،  العالم  تتوسط حضارات  النبطية  المملكة  كانت  لذا 
وتشكل بؤرة التقاء وتواصل مختلف الحضارات العالمية.

مقصد للسياح 
»إن  أبو هزيم رئيس الجمعية األردنية في أبوظبي:  وقال محمد 
منها  والمتنوعة  السياحية  المناطق  من  العديد  تضم  األردن 
للسياح   

ً
مما يجعلها مقصدا العالجية واألثرية والدينية وغيرها، 

من جميع دول العالم، وتعد البتراء واحدة من أهم المواقع األثرية 
 لما تتميز به من 

ً
في األردن، باعتبارها من عجائب الدنيا السبع نظرا

نحت أثري في الصخر الوردي من قبل األنباط بحسب تصنيف 
أي   .1985 العالمي  التراث  مواقع  من  وموقع   2007 اليونسكو 
عد منطقة إرث إنساني فالفريد بها هو طريق النحت في الصخر 

ُ
ت

الرملي المنتشرة في مناطقها، عالوة على البناء العادي في المناطق 

البرتاء.. منحوتة وردية يف قلب الصحراء

   محمد أبو هزيم   باير بطاينة
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الداخلية، حيث تعتبر البتراء عاصمة مملكة األنباط وهي واحدة 
من الممالك المهمة والرئيسة في منطقة بالد الشام، حيث امتدت 
حدودها الجغرافية االقتصادية خارج حدود بالد الشام، فالتجار 
األنباط كان لهم سيطرة على طرق التجارة العالمية آنذاك بحيث 

وصلت تجارتهم إلى أوروبا«.

موقع اسرتاتييج
 من برامجنا السياحية 

ً
 مهما

ً
شكل مدينة البتراء جزءا

ُ
ت وأضاف: 

إذ يتم ربطها  التي نقدمها للسياح، فتتميز بموقعها االستراتيجي، 
السياحية مع مواقع أخرى مهمة مثل وادي رم  البرامج  ضمن 
بتقنيات هندسة  األنباط  اشتهر  حيث  والعقبة،  الميت  والبحر 
المياه والحصاد المائي وهم أصحاب الفكرة منذ القدم، فطوروا 
أنظمة الري وجمع مياه األمطار والينابيع، وتفننوا في بناء السدود 
والخزانات التي حفروها في الصخر، كما شقوا القنوات لمسافات 
المنحدرات  في  الزراعية  المصاطب  لبنائهم  إضافة  طويلة، 

الستغالل األرا�ضي في الزراعة.

أرسار وحكايات
وأكد أبو هزيم على أن مدينة البتراء مليئة باالكتشافات األثرية 
هذه  من   %  20 يشكل  ال  منها  المستكشف  إن  إذ  العديدة، 
المدينة، فاألرض مليئة باألسرار والحكايات والخفايا التي تحتاج 
والتنقيب  الحفر  في  الحثيث  العمل  من  عام  مئة  من  أكثر  إلى 
البتراء  وعاصمتها  األنباط  بمملكة  يحيط  حيث  واالكتشاف، 

 ،
ً
العديد من الممالك والحضارات، منها الحضارة الفرعونية غربا

، وبذلك 
ً
، وحضارة بالد ما بين النهرين شرقا

ً
وحضارة تدمر شماال

التقاء  نقطة  وتشكل  القديم،  العالم  حضارات  تتوسط  كانت 
وأوضح رئيس الجمعية  وتواصل بين مختلف حضارات العالم. 
األردنية في أبوظبي، أن من يريد اليوم زيارة البتراء يمكنه السفر 
 200 إليها بسهولة عبر طرق طويلة ومستقيمة تمتد على مسافة 
 
ً
حيث يتغير المشهد الطبيعي تدريجيا كيلومتر تشق الصحراء، 
عند نهاية الطريق، إذ تظهر فجأة مجموعات متفرقة من األشجار 

وحقول مدرجة من أشجار الزيتون وحتى األزهار، حيث ُيعّد وادي 
 تهطل منه األمطار 

ً
 خصبا

ً
مو�ضى الذي يقع عند نهايته البتراء سهال

لكن الصعوبة تكمن في جمع  والربيع،  خاصة في فصلي الشتاء 
مياه التساقطات وتوجيهها.

المصدر األول للسياحة األردنية
األردنية  الجمعية  إدارة  بطاينة عضو مجلس  باير محمد  وأكد 
في أبوظبي على أنه ال يوجد مدينة وردية بهذا الشكل في العالم 
مثل البتراء، حيث تعد المصدر األول للسياحة األردنية ومفتاح 
الذي يضم  الذهبي  للمثلث  السياحة للجنوب األردني وبالذات 
البتراء ووادي رم والعقبة، ومعظم السياح الذين يقصدونها هم 
السياح األجانب للتعرف على المدينة وجمالها، فالمدينة مميزة 

في كونها نبطية عربية تتميز في موقع جغرافي مهم.

أهمية البرتاء للديانات السماوية
بالنسبة للديانات  وتطرق بطاينة في حديثه حول أهمية البتراء 
مدينة  عد 

ُ
ت وال  ومنوعة  عديدة  فاألهمية  وبالتالي  السماوية، 

 نرى السياح األجانب 
ً
عادية، فقد ُصور بها أفالم عالمية، ودائما

يكررون الزيارة الكتشاف معالمها.. حيث تخطى عدد الزوار لهذه 
وانخفض هذا العدد بعد جائحة  المدينة المذهلة التوقعات، 
 خاصة بعد وصولنا 

ً
كورونا ولكن من المتوقع أن يرتفع تدريجيا

موقع  شكل  وتابع:  الجائحة.  من  التدريجي  التعافي  مرحلة  إلى 
المتوسط بين حضارات بالد ما بين النهرين وبالد الشام  البتراء 

فقد أمسكت دولة  والجزيرة العربية ومصر أهمية اقتصادية.. 
األنباط بزمام التجارة بين حضارات هذه المناطق وسكانها وكانت 
القوافل التجارية تصل إليها محملة بالتوابل والبهارات من جنوب 
من عسقالن  الجزيرة العربية والحرير من غزة ودمشق والحناء 

والزجاجيات من صور وصيدا واللؤلؤ من الخليج العربي.
أن  أبوظبي،  في  األردنية  الجمعية  إدارة  مجلس  عضو  وأوضح 
السياح القادمين إلى األردن أغلبهم يتوجهون للبتراء للتعرف على 
المدينة من خالل  تفاصيل  وللتعرف على  البارز،  المعلم  هذا 
وعي  وهنالك  الجميلة،  الرملية  طرقها  في  والم�ضي  فيها  المبيت 
وخالل  زيارتهم  قبل  المعلومات  يحملون  فهم  المدينة  بأهمية 
الم�ضي في مسار معين يبحثون عما قرؤوه ليجدوه على الواقع 
بأعينهم ويستمتعوا به، فالبتراء هي المعلم األثري األهم في األردن، 
إلى أن هذه المدينة تمثل أحد أهم المعالم السياحية في   

ً
مشيرا

وأهم  األردن وهي صورة األردن الذهنية السياحية والتاريخية، 
مصدر للدخل السياحي، ومن أبرز المؤشرات للنشاط السياحي 
أحد األضلع   

ً
وتشكل المدينة الوردية أيضا العام في المملكة، 

الرئيسة في المثلث الذهبي 

الصحراء البتراء.. منحوتة وردية في قلب 

تراث الشعوب
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وجوه ال تغيب

 مريم النقيب

أحد شعراء الجيل الجديد في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
1980، وتوفي في الثامن  وهو من مواليد إمارة الفجيرة في عام 
الشعراء  أحد  الله  رحمه  كان   .2014 عام  أكتوبر  من  عشر 
عمره  سنوات  في  الشعر  في  نجمه  وبزغ  المبدعين،  الشباب 
األخيرة حينما شارك في الحلقة األولى من النسخة الخامسة 
لبرنامج »شاعر المليون« الذي يبث من قناة اإلمارات ويهدف 
العديدة  مشاركاته  إلى  باإلضافة  النبطي،  الشعر  إحياء  إلى 
والمتميزة في أمسيات وبرامج شعرية لعدة قنوات تلفزيونية. 
تميزت قصائد الشاعر بالجزالة وقوة المعنى وجمال المبنى 
وعذوبة الكلمة، وترك بصمات شعرية واضحة في ساحة الشعر 

اإلماراتي بين شعراء الجيل الجديد .
ُجمعت له بعض القصائد ضمن ديوان )حاضرون رغم الغياب( 
المهرجانات  إدارة  لجنة  في  الشعر  أكاديمية  أصدرته  الذي 
لذكرى عدد من   

ً
تخليدا والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي؛ 

المليون.   في برنامج شاعر  الذين شاركوا  الراحلين،  الشعراء 
رحم الله الشاعر سعيد الحفيتي وأسكنه فسيح جناته.

ومن قصائده:
ي
ّ
الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لله ِمْسِلــــــــــــــــــم مذهبي ِســــــــــــــــــــــــن

غانــــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
ْمن الَعــــــــــــــــــــــــَرْب حــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر إماراتي ْوِمت

ـــــــــــــــــــــــــــني
ْ
غ

َ
واني.. ْوِمْست

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــني اخ

ْ
)ْحفيتي( ْوِمغ

وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
 اخوانــــــــــــــــــــــــي اخ

ّ
الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للـه ألن

شاِعر إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتي ْويكفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ْويغــــــــــــــــــــــــــــــــــــني
ي من ْعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــال )زايد( ِمْعتلــــــــــــــــــــي شانــــــــــــــــــــــــي

ّ
إن

دنــــــــــــــــــــــــي
ّ
ْق لي ْوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل يقل ِ

ّ
جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل يَصف

 من الثانــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
غ

َ
وجيٍل يشــــــــــــوف السكوت أْبل

الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.. والطيب.. واألمجــــــــــــاد تعرفـــــــــــــــني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْم َرْمزي ونيشانــــــــــــــــــــــــي

َ
والمْرِجلــــــــــــــــــــــــه والك

ي
ّ
ت الِقـــــــــــــــــــــْرش لكــــــــــــــــــــــــن

ْ
يا هاجســــــــــــــــــــــــــــــــــــي ما وَرث

نانــــــــــــــــــــــــي
ْ
ز واغ

ْ
ن
َ
ت َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــْزل المعانـــــــــــــــــــــــــــي ك

ْ
وَرث

ي
ّ
رقيت ِرْجم الَمَراِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــل من ِصِغــــــــــــــــــــــــــــــر ِسن

م كفــــــــــــــــــــــــوف الذي عَ الطيــــــــــــب َرّبانـــــــــــــــــــــــــــــــــي
َ
تسل

مـــــــــــني
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت َعل

ْ
يتي والَوق

ْ
وسعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في ِدن

ما كــــــــــــــــــــــــل من يْضَحْك ْبوجــــــــــــــــــــــــهي على شاني!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني
ْ
ك حَّ

َ
أْحٍد بكــــــــــــــــــــــــى لي أمانــــــــــــــــــــــــه لين ض

انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
َّ
ه لين َبك

َ
َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لي لَعان

َ
وأْحٍد ض

ْرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
َّ
ك

َ
واْحٍد نسانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.. نساني لــــــــــــــــــين ذ

ّســــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
َ
ْرني لين ن

َ
ْرني.. ِذك

َ
وأْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد ِذك

ْرحــــــــــــتي لين اشتكى جفـــــــــــــــــــــــــــــــــني
َ
بكيــــــــــــــــــــــــت من ف

َبل.. من ِشّدة أحزانـــــــــــــــي
َ
ــــــــــــــــــــــــل الخ

ْ
ت ِمث

ْ
ضَحك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ِحْزنــــــــــــي
َ
ــــــــــــــــــــــــْرح فيني واْحِتف

َ
ْد الف كم َعيَّ

ر ِعْدوانـــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
ْر أْحبابي ويا ِكــــــــــــــــــــــــث

َ
ــــــــــــــــــــــــث

ْ
ويا ما اك

ي..!
ّ
َدم لين انكســـــــــــــــــــر ِســــــــــــن ِ

ّ
ْيــــــــــــت ِصْبع الن َعضَّ

انــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في مجلــــــــــــس ْرخوم فيه الَحـــــــــــــــــــــّش َمجَّ
ي
ّ
ِيُهــــــــــــــــــــــــْم ما هو ِضِعف مــــــــــــــــــــن

ْ
وصّديت عن َحك

ــــــــــــــــــــــــي الّرِدي من ِطْيب ِجّدانــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
ت َحك

ْ
ش

َّ
طن

ْبع الطيـــــــــــــــــــب يمنعــــــــــــــــــــــــني
َ
تأبــــــــــــــــــــــــى المــــــــــــرّوه ْوط

ِفْس )يعقــــــــــــــــــــــــوب( تنهانــــــــــــــــــــــــــــــــي
َ
َحاِجــــــــــــــــــــــــٍة في ن

ْ
ِول

ســــــــــــــــــــــــي تعاتبـــــــــــــــــــــــــــــــــني
ْ
ف

َ
ِبْل ن

َ
�سي ق

ْ
ف

َ
ْبــــــــــــــــــــــــت ن

َ
عات

ْيب تلقانـــــــــــــــــي ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــــَرم والط

َ
في مجلــــــــــــس أْهل الك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــني
ْ
 الدنيــــــــــــــــــــــــا على َمت

ْ
ت

َ
ت.. لو مال

ْ
مــــــــــــا ِمل

ــــــــــــّن الذي بالطيــــــــــــــــــــــــب ينصانــــــــــــي
َ
وال خــــــــــــاب ظ

ي
ّ
َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ْ
إْبِشْر بِعــــــــــــّزِك ما دامــــــــــــــــــــــــك جيت ِمت

.. دام تنخانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ

ِرك ِطْحــــــــــــت واِقــــــــــــــــــــــــف
ّ

آبش

: 
ً
وله أيضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بداٍر ضّيقـــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــّل مـــــــــــــــن راق
ّ
ِكن

 كّل ضيقــــــــــــــــــــــــه
ْ

ّرَِجت
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــت ابتسامـــــــــــــــــــــــه ف

ْ
ْوكن

ــــــــــــــــــــراق
ْ
ِلف

ْ
ليت الوصــــــــــــــــال ْيعيــــــــــــــــــــــــش ِوْيموت ا

وليت الحقيقــــــــــــــــة ما تقــــــــــــــــول الحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــاع االرزاق

ّ
ات قط

ّ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــادم اللذ

دك مشاعر رقيقـــــــــــــــــــه؟!
ْ
ــــــــــــــــــــــــراق.. ما عن

ْ
يــــــــــــــــا ف

ْل الّســــــــــــــــــــــــــــاق
َ
َحــــــــــــــــّل الفــــــــــــــــراق وآه يــــــــا مــــــــا اثق

ــــــــــــــــــــــــّن روحــــــــــــــــــــــــي في يدينــــــــــــــــــــــــــــــــه عليقــــــــــــــــــــــــه
َ
ويا ك

 دمــــــــــــــــوع ْوشّحت اليــــــــوم االريــــــــــــــــــاق
ْ

جــــــــــــــــــــــــاَدت
ــــــــــــــــــــــــــــــع ريقــــــــه 

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا قــــــــوى َبل

ّ
والكــــــــــــــــّل ِمن

الشاعر سعيد الحفييت
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إضاءة

الدرور( حساب  )على  المربعانية  موسم 

 إبراهيم الجروان 

 أو األربعة درور األخيرة من مائة 
ً
موسم المربعانية، أربعون يوما

والمائة،  والتسعين،  والثمانين،  السبعين،  وهي در  الصفري، 
 28   - أكتوبر   19( تكون في حساب الدرور خالل الفترة من 
نوفمبر( على اعتبار بداية سهيل 20 أغسطس. وهي الربيع األول 
أو »ربيع الماء« وهو  حيث كان للعرب ربيعان »الربيع االول« 
الذي يسبق الشتاء  بداية موسم األمطار مع اعتدال األجواء 
وهو موسم  »ربيع النبات«  أو  و»الربيع الثاني«  وشدة البرد، 
األمطار مع اعتدال األجواء الذي يلي الشتاء وشدة البرد، فيه 
يبلغ النبات منتهاه، وهو وقت الربيع الذي تعرفه العامة الذي 
نمو  تنشط  وأمطاره  والمراعي  البرية  النباتات  خالله  تزدهر 

النباتات وتطيل من عمر المراعي. 

ويذكر أهل األخبار وعلماء اللغة إن العرب تبتدئ بفصل الخريف 
وتسميه الربيع، ألن أول الربيع، وهو المطر، يكون فيه، ثم يكون 
وهو  فصل الصيف،  ثم يكون بعد الشتاء  بعده فصل الشتاء 
وقد يسميه بعضهم الربيع الثاني،  الذي يسميه الناس الربيع، 
وهو الذي يسميه  ثم يكون بعد فصل الصيف فصل القيظ، 
الناس الصيف. والربيع عند العرب هو وقت هطول األمطار عند 
اعتدال الجو، وقيل وقت سقوط األمطار، تقول العرب: )ربعت 
األرض  و)مرباع(  الربيع،  أصابها مطر  إذا  مربوعة  فهي  األرض( 
كثيرة مطر الربيع، والناس »َيْرَبُعون« حيث كانوا ُيِقيمون للِخْصب 

من  ِبُع« 
َ
و»الُمْرت ب الكأل، 

َ
ل
َ
وال َيحتاُجون ِإلى االنتقال في ط العاّم 

كله ربيع عند  والشتاء  ِشط.  
َ
الذي َرعى الربيع فَسِمن ون الّدواّب 

بعض  في  المدة  هذه  تسمى  كما  والندى،  المطر  ألجل  العرب 
المناطق بـ)األربعينية( أو)المربعانية(. وهي تختلف عن مربعانية 
الشتاء والتي يعد أهل األنواء والنجوم بدايتها مع طلوع نجم إكليل 
 األسبوع األول من 

ً
العقرب، والذي يطلع من األفق الشرقي خالال

شهر ديسمبر.
يقول الشاعر: عجران بن شرفي السبيعي »يرحمه الله« يقول : 

ع�سى الحيــــــــــــــــــــــــــا يسقــــــــــــــــى لنا وادي الغــــــــــــــــــــــــــاف
ريم حــــــــــّده

ْ
ومن روضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لخ

حـــــــــــــّدر علـــــــــــــى الصّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للبرق رفــــــــــــــــــــــــــراف 
البكّر الوسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى مستعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّده

يامـــــــــــــال حــــــال العشــــــــــــــــــــــــــب في القفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الزاف
وجني الزبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي في عـــــــــــــذى كــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــّده

دار لنــــــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــــا مقيــــــــــــــــــــــــــٍض ومصيــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
ومربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع ٍ وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّده ٍ
»الوسم«  ويتزامن موسم المربعانية عند أهل الدرور مع موسم 

وسميت هذه  من أشهر مواسم العرب وأحمدها،  »الوسمي«  أو 
األرض بالنبات وأمطارها تسم  »يسم«  الفترة بذلك ألن مطرها 
الذي يترك  »الكي«  لغة هو  و»الوسم«  األرض بالخضرة والكأل، 
، ومطرها محمود ونافع لألرض حيث يكون في وقت اعتدال 

ً
أثرا

أفضل  )الوسم(  موسم  ويعتبر  البرد،  قدوم شدة  قبل  األجواء 
وحيث تكون شدة  أوقات المطر المحمود في الجزيرة العربية، 
ت، والبرد لم يقدم بعد، ومع اعتدال الجو تنبت فيه 

ّ
الحر قد ول

األعشاب و»يسم األرض بالخضرة«. 
 لألرض؛ حيث تقل نسبة التبخر، 

ً
عتبر أمطاُر الوسِم أكثر نفعا

ُ
وت

ال سيما في  ّون الّضباب، 
َ
ك

َ
ويكثر ت بينما تظل الّرطوبة مرتفعة، 

من  أربعة طوالع  تضم  زمنية  فترة  و»الوسم«  الباكر.  الصباح 
 وهي »العواء« أول نجوم الوسم 

ً
المنازل القمرية كل منزلة 13 يوما

أكتوبر،   29 ودخوله  »السماك«  ويليه  أكتوبر،   16 ودخوله يوم 
وهو آخر نجوم الوسم  »الزبانا«   

ً
وأخيرا نوفمبر،   11 »الغفر«  ثم 

ودخوله يوم 24 نوفمبر وينتهي الوسم 6 ديسمبر، ليبدأ الشتاء، 
، فيما يعده بعضهم 60 

ً
ليكون مجموع عدد أيام الوسم 52 يوما

 تبدأ من منتصف أكتوبر وتنتهي مع منتصف ديسمبر. ومع 
ً
يوما

دخول المربعانية تظهر أشجار الرمث، ورس أحمر ويقال )ورس 
يتحول  المربعانية  نهاية  وعند  المربعانية،  دخلت  أي  الرمث( 
الورس األحمر إلى اللون األبيض ويقال )يادر الرمث( مع انصراف 
ْمِث بين  صفر مثل اللطخ يخرج على الِرّ

َ
المربعانية. الَوْرس: �ضيء أ

يعتبر نبات الرمث من أفضل نباتات  ل الشتاء.  وَّ
َ
آخر الصيف وأ

نطاق  على   
ً
إكثاره حاليا ويتم  الصحراوية  المنطقة  في  المراعي 

واسع عن طريق البذور، وينتشر بكثرة في أبوظبي والعين وغياثي 
وليوا، كما ينتشر في دبي وحتا والمداد والذيد.  وعادة ما تزدهر 
باسمه  معروف  والرمث  األمطار.  مواسم  في  الرمث  شجيرات 
من قديم الزمان مثل العرفج حيث إنه من الشجيرات الرعوية 
المشهورة وقد ذكره شعراء الجاهلية واإلسالم.  وفيه يبدأ ضراب 
اإلبل مع اعتدال درجات الحرارة، وضراب اإلبل هي عملية تزاوج 
البعير البالغ )ذكر اإلبل( مع الناقة )أنثى اإلبل(، ويكون ذلك ابتداًء 
من سن أربع سنوات، ويبدأ من شهر أكتوبر إلى مارس، وأفضلها ما 
كان في أكتوبر ونوفمبر، ويهتم مالك اإلبل بانتقاء نوعية وساللة 
كما  البعارين ذات الصفات العربية األصيلة عند ضراب إبلهم. 
يستبشر بهذا الموسم لدى أبناء البادية والمتمثل في نتاج اإلبل 
ووضعت  نتجت  التي  وهي  )بالخلفات(،  ذاك  حين  تسمى  التي 
الجديد  الحليب  الخلفة  معه  وتدر   ،

ً
حديثا )الحوار(  صغيرها 

والذي يتميز بغناه بالعناصر الغذائية المفيدة وبطعمه السكري 
بخالف حليب اإلبل )المعاشير( والتي كانت والدتها قبل عام حيث 
يظهر على حليبها الملوحة مع قلة في العناصر الغذائية نتيجة 

بداية عشارها 

* رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للفلك، عضو االتحاد العربي لعلوم الفضاء

موسم املربعانية )على حساب الدرور(
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على  ساعدت  مميزات  االجتماعي  التواصل  وسائل  تكتسب 
االنتشار،  سرعة  كبير،أهمها  بشكل  استخدامها  على  اإلقبال 
سهولة االستخدام، تنوع أدواتها، تجديدها المستمر في مواقعها 
االلكترونية وتطبيقاتها، مما أسهم في توسيع قاعدة انتشارها بين 
مما جعل الفرد مساهًما في  الطبقات،الدول،  مختلف األعمار، 
نشر األخبارالمختلفة. وهنا أتساءل كيف تلعب وسائل التواصل 
ومن ثم   االجتماعي دوًرا في مشاركة اآلخرين والتواصل معهم، 
تقديم الذات لآلخرين، أي كيف يقدم اإلنسان صورة عن نفسه 
لآلخرين في عصر التكنولوجيا من خالل التطبيقات المختلفة مثل 
وغيرها؟  أب  والواتس  الفيسبوك،توتير،يوتيوب،  االنستغرام، 
ما يسجلونه من تعليقات،  وينتظر الفرد ردود أفعال اآلخرين، 
على  بدوره  يؤثر  هذا  آخرين،  مع  مشاركتها  إعجابات،ومن  من 
صورته عن نفسه، وكيف يتعامل مع هذه الردود. هناك عوامل 
كثيرة تساعد على بناء اإلنسان لصورته عن ذاته، أهمها طريقة 
المحيطين،ومن  البيت،المدرسة،العمل،من  في  تربيته،بيئته 
واآلن وسائل التواصل لها دور أسا�ضي وفّعال  تجاربه وقراءاته، 
الفروق  االعتبار  في  األخذ  من  والبد  التكنولوجيا،  عصر  في 
االجتماعية  والشخصيات،والظروف  الطباع  الفردية،اختالف 
كيف  وهنا أتساءل   والسياسية فكلها تؤثرفي بناء صورة الفرد. 
أسهمت هذه الوسائل في بناء صورة عن ذاته يراها هو واآلخرون 
أيًضا، أي أنه صار ناظًرا لذاته وذوات اآلخرين، ومنظوًرا حيث يرى 
الناس الكيفية التي يقدم فيها نفسه من خالل وسائل التواصل 
مميزاتها،  الوسائل  هذه  من  يأخذ  هنا  الذات  بناء  االجتماعي. 
فعملية تقديم الذات، من خالل نشر الكتابة،الصوروالفيديوات 
الحسابات  تنزليها على  ابنة لحظة  هي سريعة  يومًيا،  متواصلة 
وحتى الصور  من تعديل وحذف.  مع إمكانيات مرنة،  والمواقع، 
والفيديوات فيها تحسينات وتعديالت من خالل وضع الفلتر، أو 
برنامج فوتشوب، كما يمكن للشخص أن يكتب اقتباسات راقية 
كما أن الفرد يتحكم فيما ينشره،  قد ال تمثله دوًما،  و ذكية، 
أنه يقدم نسخة محسنة  أي  التصوير،  وكثيًرا ما يستعد قبل 
وجاهزة، مركًزا على إيجابياته، وقد ينقل جزًءا صغيًرا منيًرا من 
الحدث، الذي ليس بالضرورة أن يبقى منيًرا إلى نهاية الحدث، أي 

أن نسخة الذات محسنة من جميع المستويات.
تسلط  ممن  العامة  وبعض  والمشاهير،  للمؤثرين  وبالنسبة 

عليهم األضواء لظروف معينة  فهم يقدمون أنفسهم بأنفسهم، 
 من خالل األخبارالمتنوعة عنهم، منها ما 

ً
ويقدمهم اآلخرون أيضا

في تقديم الذات هناك  فيشكل فيديو.  يكون أكثر تأثيًرا إن جاء 
واقعان واقع معاش و واقع افترا�ضي، ويفضل العلماء أن يطلقوا 
على ذلك العالم خارج اإلنترنت والعالم داخل اإلنترنت. والسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا كم الفجوة بين صورة الذات في واقعها 
المعاش والواقع االفترا�ضي خاصة مع وجود التحسينات الكثيرة؟ 
ما يتم تقديمه في وسائل التواصل االجتماعي ليس بالضرورة أن 
يكون هو صورة الذات الفعلية تماًما، فهناك فجوة حقيقية بين 
لكن البد من تقليل هذه الفجوة  الواقع المعاش واالفترا�ضي، 
حتى ال يقدم المرء صورة مزيفة عن ذاته لآلخرين، فيكتشفونها، 
وقد يلجأ بعضهم إلى إظهار البين الشاسع بين الواقع االفترا�ضي 
والمعاش.قد يظهر بعضهم بشكل إيجابي بما ينشره من اقتباسات 
في  هناك جريمة حّدثت  ذلك.  يكتبه وواقعه مختلف عن  وما 
إحدى الدول العربية و راح ضحيتها طالبة جامعية، شارك كثير 
من الناس في التعليق واالستنتاج لصنع صورة ذاتية للضحية، 
بعضهم أظهرها ضحية،في حين أن بعضهم أظهرها بشكل سلبي.

 لقد حث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
 على حسن تمثيل بالدهم، 

ً
الشباب دائما  - - حفظه الله  الدولة 

اإلمارات  وعادات  وبأخالقهم  بهم  يليق  بما  أنفسهم  وتمثيل 
التي تتضمن بالضرورة  وتقاليدها في شتى المواقف والمجاالت، 
وعلى الوالدين أن يعلما أبناءهم   . وسائل التواصل االجتماعي 
وأن اليقدما صوًرا غير  ثقافتهم واألعراف االجتماعية،  احترام  
ألنها ستسبب  مناسبة لذواتهم في وسائل التواصل االجتماعي؛ 

لهما األذى النف�ضي، وقد تؤثر على مستقبلهم 

فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات

صورة الذات يف مرآة التكنولوجيا

برزة تراث

torathehc www.torath.ae

إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



شمسة حمد العبد الظـاهري

العمـارة
 التقليدية والحضرية 

في دولة اإلمارات العربية 

كتاب يتناول اهتمام دولة اإلمارات بتراثها املعماري  »العمارة التقليدية والحضرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة« 
والعمراني والذي يتكون من ثنائية نمطيها املتمثلة في العمران التقليدي واآلخر النمط الحضري الذي شاع تنفيذه في كل 
أرجاء العالم بعد اكتشاف واستخدام العديد من مواد البناء الحديثة. ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمفردات التراثية التي 
تستخدم في العمارة التراثية والحديثة، وذلك ملا يحتويه من أبواب وفصول وموضوعات مختلفة غطت جوانب مهمة من 
تاريخ وثقافة العمارة في الدولة. ومن أهم املوضوعات التي يستعرضها الكتاب، عمارة سعف النخيل، وعمارة املساجد 
وكذلك يتناول العمارة الحضرية والتخطيط والتطوير و مشاريع الطرق واملواصالت في  والقصور والعمارة الدفاعية. 
إمارة أبوظبي منذ التأسيس وحتى  استشراف املستقبل، فيستعرض على سبيل املثال مجموعة من املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية واملعمارية التي شهدتها إمارة أبوظبي منذ أواخر ستينيات القرن املا�ضي، كمصنع اسمنت العين ومشروع مركز 

أبحاث األرا�ضي القاحلة في جزيرة السعديات.
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