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من المحرر  

شعراء القبائل 

الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي
فاسل النخل وقارض القصيد »2-2«

أصحاب  الشعراء  من  واحد  الدرمكي  سلطان  بن  محمد  الشاعر 
األثر في مسيرة القصيدة الشعبية في اإلمارات، امتد هذا األثر 
تغنى  القصائد  من  بعدد  أثراها  التي  الشعبية  األغنية  ليشمل 
ودفعوا  الناس  نفوس  في  القصائد  خلدوا  كبار  مطربون  بها 
الكثير من الشعراء لمجاراتها فأضافوا إلى الساحة جماًلا وألًقا. 
الثاني من دراسة توثيقية وتحليلية لسيرة ومسيرة  الجزء  هنا 

هذا الشاعر الكبير.

سعيد جاب الخير: عالقتنا بالتراث مأزقية 

العربية  المجتمعات  أن  الخير  جاب  سمير  الجزائري  الباحث  رأى 
تزال  ما  التراث، ألنها  الحقيقية من  االستفادة  بعيدة عن  تزال  ما 
تنظر إليه نظرة تقديسية تقصي جميع القراءات النقدية، وقال 
التلقينية  المتون  تدريس  عن  بالتوقف  تبدأ  الحقيقية  الفائدة  إن 
كتابات  لهم  نُدرس  وأن  تراًثا  باعتبرها  المدارس  في  ألبنائنا 
أصحاب القراءات النقدية ممن تمكنوا من التجاوز واإلبداع وإنتاج 

المعنى الجديد في زمانهم. 

56

6868

5656

حوار خاص

بحلول ذكرى وفاة الشيخ زايد رحمه الله )19 رمضان 1425هـ(، نتذكر كيف كان 
شيخنا دائم االفتخار بدولته واتحادها، يؤمن بجدوى العمل الجمعي وفائدته، 
فقد ظّل رحمه الله ينظر دوًما لألمور بمنظور عروبي قومي فريد، ورأى في 
الوحدة والتآزر هما مصدر  برهاًنا ساطًعا على أن  الوحدوية  تجربة اإلمارات 
كل قوة ورفعة وفخر. وتمنى أن تكون تجربة دولته نواة لوحدة عربية كبرى. 

المختصين في كثير من  للباحثين  الثراء  يمثل شهر رمضان مساحة شديدة 
فروع التراث، كل حديث عن العادات والتقاليد والطقوس والممارسات التي 
يقوم بها الناس خالل شهر رمضان الكريم أو استعداًدا الستقباله أو لتوديعه 
في هذا العدد فتحنا المجال ألحاديث منوعة تبدأ  هو حديث علم نافع مفيد. 
وتنتهي عند شهر رمضان الكريم، وطبيعة العالئق التي ارتبط بها بالمسلمين 
منتمية  أحياًنا  تبدو  قد  صغيرة  تفصيلة  بكل  رحبنا  األرض،  أرجاء  كافة  في 
إلى ذاكرة شخصية، فكل الخبرات والممارسات بالضرورة شخصية لكنها تؤشر 
وتفيد في قراءة تاريخ المكان واإلنسان ومعرفة مالمح الثقافة في فترة ما 
مبارك عليكم الشهر هو العنوان الذي اخترناه للملف ألنها عبارة  في مكان ما. 
ترحيب شعبية متداولة ليس فقط في دولة اإلمارات والخليج العربي ولكن 
تقريًبا في معظم أرجاء الوطن العربي، يطلقها الناس تيمًنا واستبشاًرا بالشهر 

الكريم الذي يختلف في كل تفاصيله عن بقية شهور العام.
ليكون  اإلمارات،  في  الغدران  لموضوع  الملف  خصصنا  الماضي  العدد  في 
الخطوة األولى من نوعها في جهد نرجو أن يتم لتوثيق كل المفردات المتعلقة 
البادية  تاريخ  في  ومهمة  أساسية  ظاهرة  وهي  البادية  في  الغدران  بظاهرة 
  . ودراسته تتبعه  ينبغي  بشكل  الشعبيين  والشعر  األدب  في  انعكست  العربية 
وقد وصلتنا عدة دراسات ننشر ثالًثا منها في هذا العدد ونواصل النشر في 

األعداد المقبلة بعون الله. 
إلى جوار باقة من المواد التي تحلق في فضاءات الثقافة والفكر نرجو أن تنال 

إعجاب قارئ تراث المميز.

ومبارك عليكم الشهر. 
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االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.

املرشف العام

د. راشد أحمد المزروعي

مدير التحرير 

وليد عالء الدين

االخراج والتنفيذ

غادة حجاج

املوقع عىل اإلنرتنت:

www.mags.ae

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث- نادي تراث 

اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة - ابوظبي

waleedalaa@hotmail.com :مدير التحرير 

موبايل: 00971556929190 

هاتف: 026666130  

مسؤول التوزيع: أحمد عباس
marketing@cmc.ae

+971 56 3150303

اإلمارات للتوزيع

عناوين املجلة
د: 

عد
 ال

رو
حر

وم
ء 

عرا
وش

ب 
كّتا

أشرف  الكريم،  جاد  أحمد  الكعبي،  خليفة  سرور  المزروعي،  راشد  د. 
علي  د.  حسانين،  أحمد  محمود  عدرة،  هشام  أبوزيد،  أحمد  أسعد، 
عفيفي علي غازي، عبد الله المتقي، محمد مستجاب، مريم جمعة عبد 
سعيد  شرف،  محمود  قسيمي،  سمير  بكر،  أيمن  د.  فايز،  تامر  د.  الله، 
محمد  د.  إبراهيم،  عيد  محمد  محفوظ،  الحليم  عبد  هند  د.  الشفاج، 
د.  الدرمكي،  عائشة  الدسوقي،  إبراهيم  وائل  د.  إسماعيل،  السيد 
البربري، صالح صبري،  يقطين، طاهر  سعيد  د.  صديق محمد جوهر، 
فاطمة مسعود المنصوري، زهور عبد الله، أسماء الكندي، عبد الواحد 
أبوحطب، أحمد عبد العال رشيدي، فاطمة المزروعي، د. حورية الظل، 
د.  هالل،  رانيا  قناوي،  حمزة  ملكاوي،  صالح  خالد  محرم،  مصطفى 

فاطمة حمد المزروعي.

الغدران يف ذاكرة البادية

باهتمام  اإلمارات  في  الغدران  ملف  حظي 
الفت، ووصلتنا عدة مشاركات من باحثين 

في  الغدران  لظاهرة  وتوثق  ترصد  وباحثات 
ننشر منها  الشعبيين،  الشعر واألدب  البادية في 

هذا العدد دراسة »الغدير في ذاكرة الشعراء« للباحثة 
ف  المتوصِّ صور  »كيف  ودراسة  المنصوري،  مسعود  فاطمة 

إلى  باإلضافة  الدرعي،  علي  عويص  موزة  للباحثة  الغدير؟«  اإلماراتي 
الغدير في المعجم العربي«، ونستكمل نشر بقية  مقالة تأسيسية حول » 

الدراسات التي وردتنا في األعداد المقبلة. 

102

خالدون 

زايد بن سلطان آل نهيان 
مفكر االتحاد وفيلسوفه الحكيم

الله  رحمه  زايد  الشيخ  وفاة  ذكرى  بحلول 
دائم  شيخنا  كان  كيف  نتذكر  1425هـ(،  رمضان   19(

الجمعي  العمل  بجدوى  يؤمن  واتحادها،  بدولته  االفتخار 
وفائدته، فقد ظل  رحمه الله ينظر دوًما لألمور بمنظور عروبي قومي 
فريد، ورأى في تجربة اإلمارات الوحدوية برهاًنا ساطًعا على أن الوحدة 

والتآزر هما مصدر كل قوة ورفعة وفخر. وتمنى أن تكون 
تجربة دولته نواة لوحدة عربية كبرى. 

82



المحلية8 المحافل  اإلمارات مشاركة في مختلف  تراث  نادي 

 تراث - خاص

الماضي  مايو  شهر  في  اإلم���ارات  ت��راث  ن��ادي  شهد 
المتنوعة،  والمشاركات  الفعاليات  م��ن  مجموعة 
حيث احتفل النادي وكعادته كل عام باليوم العالمي 
بوابة  يمثل  جديًدا  إلكترونًيا  موقًعا  واطلق  للمتاحف، 
حديثة للتعريف برسالة النادي ورؤيته؛ كما كان للنادي 
الدولي للكتاب  أبوظبي  مشاركة ناجحة في معرض 
مجموعة  ال��ن��ادي  ق��دم  حيث  األخ��ي��رة،  نسخته  ف��ي 
حفظ  اتجاه  في  الفاعلة  والدراسات  المطبوعات  من 

الموروث ونقله للنشء. 

       أطلق موقعة اإللكتروني الجديد

نادي تراث اإلمارات
مشاركة في مختلف المحافل المحلية

تراث الشهر
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موقع الكتروني جديد
ليمثل  الجديد  اإللكتروني  موقعه  اإلم��ارات  تراث  نادي  أطلق 
رؤية  عن  واضحة  صورة  ويقدم  التواصل،  للمعرفة  حديثة  بوابة 
التي  واآلث��ار  أهدافه،  لتحقيق  عمله  ووسائل  ورسالته  النادي 
بشقيه  الوطني  التراث  خدمة  في  الطويلة  مسيرته  عبر  أحدثها 
المادي والمعنوي، حيث حرص القائمون على الموقع على تميزه 
تتضمن  التي  المتنوعة  البيانات  مختلف  إلى  الوصول  بسهولة 
معلومات وصورا وأفالما عن أهم وحدات ومرافق النادي ومعالمه 
تهم  التي  المنتظرة  وفعالياته  النادي  نشاطات  وعن  المشهورة، 
اآلالف من الفرسان والمهتمين بسباقات اإلبل والسباقات البحرية 
التراثية  والملتقيات  والمهرجانات  والقرآنية  الثقافية  والمسابقات 

الطالبية التي تعد من أعرق مثيالتها في المنطقة.

اليوم العالمي للمتاحف
العالمي  باليوم  عام  كل  في  كعادته  اإلمارات  تراث  نادي  احتفل 
على  مركزًا  الماضي؛  مايو  من  عشر  الثامن  صادف  الذي  للتراث 
النادي  متاحف  سيما  ال  المتاحف،  لمختلف  الطالبية  الزيارات 
ورافًدا  ثقافيًا،  حراكًا  المتحفية  الثقافة  جعل  في  سعيًا  المتنوعة، 
الذي يستحوذ  التربوية للنشء  المجاالت  النادي في  نوعيًا لجهود 

على حيز كبير من اهتماماته منذ تأسيسه.
هذه  تعزز  التي  المرافق  من  العديد  توفير  في  النادي  ويجهد   
جعلتها  التي  الثقافة  هذه  لنشر  االمكانيات  تسخير  وفي  الغاية، 
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  وتوجيهات  رؤى 
صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي في صلب آليات العمل 
التراث  على  الحفاظ  في  أهدافه  خدمة  في  النادي  ينتهجها  التي 
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تراث الشهر

واالستفادة من مكنوناته.
تعد مكانًا يحوي مجموعات  لم  المتاحف  أن  النادي  وتؤكد رؤية 
معرفية  مؤسسات  هي  بل  فحسب،  تاريخية  مقتنيات  أو  أثرية 
ينبغي  إذ  بالسياحة.  والثقافة  بالترفيه  العلم  فيها  يقترن  حضارية 
أن ينظر إليها باعتبارها تمثل قيمة حضارية ومصدرا معرفيا ومركزا 
تعليمية  منظومة  تُعدُّ  توظيفها  إن حُسن  فهي  الترفيه،  مراكز  من 
التعلم  مصادر  وأحد  والمعرفة،  العلم  روافد  من  ورافدا  وثقافية 

التي  الحديثة  بالتربية  والمرتبطة  المتحفية،  التربية  تتطلبها  التي 
تهدف إلى تنمية التفكير العلمي واإلبداعي.

ووفَّر النادي مرافق تخدم أهدافه في أكثر من مكان من األماكن 
العاصمة  في  إليها  الوصول  ويُسر  موقعها  بفرادة  تتميز  التي 
أبوظبي، وأقام متاحفه في قلب هذه األماكن، ففي القرية التراثية 
التراثي«  »المتحف  هناك  أَبوظبي  في  األَمواج  كاسر  منطقة  في 
في  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  وفي  اإلِسالمي«.  و»المتحف 
زايد«.  الشيخ  »معرض  النادي  أقام  أبوظبي،  في  البطين  منطقة 
للمرتادين  والجذب  الراحة  أساليب  من  بعضا  النادي  ويوفر 
التعريفية  والمطبوعات  التراثية  الضيافة  مثل مشروبات  لمتاحفه، 

واإلرشادية، وتقديم المعلومات في صورة مشوقة جذابة.

جناح النادي بمعرض أبوظبي للكتاب
معرض  فعاليات  في  المشارك  اإلم��ارات  تراث  نادي  جناح  شهد 
أبوظبي الدولي للكتاب بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة 
كبيرا  وتفاعال  جماهيريا  إقباال  الماضي.  مايو   2  _ إبريل   24 بين 
المؤسسات  أبرز  أحد  النادي  باعتبار  المعرض،  زوار  مختلف  من 

المحلية المحافل  اإلمارات مشاركة في مختلف  تراث  نادي 
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الفعالة  الجهات  أهم  ومن  المعرض،  في  المشاركة  الحكومية 
في إبراز التراث الشعبي للجيل الحاضر.

والمهتمين،  الزوار  ومئات  المسؤولين  من  عدد  الجناح  وزار 
واإلعالميين والمثقفين، وشهد الجناح إقباال جماهيريا وطالبيا 
على معروضاته التراثية المتنوعة، ال سيما المطبوعات التراثية 
في  العناوين  عشرات  وشملت  بإصدارها،  يتخصص  التي 
في  والمؤلفة  الُمحققة  والكتب  والتراثية  الثقافية  المجاالت 
جوانب التراث األدبي والحياة الشعبية، إضافة إلى العديد من 
الشهرية  تراث  مجلة  وأعداد  اإلمارات،  من  لشعراء  الدواوين 
نحو  منذ  استمراريتها  على  محافظة  النادي  عن  تصدر  التي 

عقدين من الزمن.
في  المشاركة  البارزة  الحكومية  المؤسسات  من  النادي  وكان 
الشعبي  التراث  إبراز  في  الفعالة  الجهات  من  وهو  المعرض، 
التراثية  بالكتب  الميدان  رفد  الحاضر، وذلك من خالل  للجيل 
في شتى المجاالت، وذلك انسجاما مع توجيهات سمو الشيخ 
الدولة  رئيس  السمو  نهيان ممثل صاحب  آل  زايد  بن  سلطان 
تأكيد  الى  الهادفة  اإلمارات،  تراث  نادي  رئيس  الله«  »حفظه 
العربي  المستويين  على  الثقافية  المحافل  في  النادي  حضور 
والنشر،  الثقافة  لصناعة  المخصصة  تلك  وبخاصة  والدولي، 
وتشجيع اقتناء الكتاب، والمشاركة في الحراك الثقافي النشط 

الذي تشهده الدولة 
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قصيد

نصيحة لهل العقول السليمة

للشاعر اإلماراتي حمد بن علي المدحوس المري، عاش عيشة البادية بما فيها من رعي إبل وترحل وراء الكأل. قال 
الشعر في حداثة سنه عندما كان عمره خمس عشرة سنة، نشأ في بيئة شعرية تحب الشعر وترويه وتقوله، كان 
الشاعر من سكان البادية ثم استقر مؤخًرا في مدينة بدع زايد. وهو عضو في مجلس شعراء البادية التابع لوزارة 

اإلعالم والثقافة.

ق�����ول م����ن ق���اس���ى زم����ان����ه وج���رب���ه

ع���ن���د ل���ك���م ي����ا ق��اب��ل��ي��ن ال��ن��ص��ي��ح��ة 

ن��ص��ي��ح��ة ل���ه���ل ال���ع���ق���ول ال��س��ل��ي��م��ة

ال������وال������ه دي����ن����ك ت���م���س���ك ف��ي��ه��ا

بوقتها   ال���ف���روض  خ��م��س  ع��ل��ى  ح��اف��ظ 

وال���ث���ان���ي���ة زك�������اة م����ال����ك أداه������ا 

ت��ق��دره   ك��ن��ت  إذا  ال��ب��ي��ت  وح���ج  أي���ض���اً 

وال���ث���ال���ث���ة ص������وم رم����ض����ان ب��ن��ي��ه

أوص��ي��ك ع��ن��د ال��ض��ي��ف وال��ج��ار وال��خ��وى  

أوص���ي���ك ف���ي راع����ي ال��ج��م��ي��ل ال��س��اب��ق  

ل���ي م���د ل���ك ش��ب��ر م���ن ال��ط��ي��ب م���د له  

وم��ب��ت��اى  م��ق��ل  م��ح��ت��اج  ج����اك  وأن 

بها   أص���ب���ر  ال���ص���دي���ق  زالت  أوص���ي���ك 

وأح����ف����ظ ل���س���ان���ك م����ن ك�����ام ال���زل���ه

ال����ردي ت��ول��ي��ه��ا  ال  س����دك  وغ����اي����ات 

م���ث���اي���ل م����ن س��م��ع��ه��ا ي��ش��ق��ى ب��ه��ا  

ب��ه��ا ي��ص��خ��ى  وال  ت���ش���ت���رى  ن��ص��ي��ح��ة 

بها ي��ح��ظ��ى  ال�����ذي  وي����ا س��ع��د  أي���ض���اً 

ح��ت��ى ت���ط���اوع ل���ك ج��م��ي��ع أص��اب��ع��ه��ا

م����ا ت��ن��ب��ن��ى خ��ي��م��ة ب��غ��ي��ر أط��ن��اب��ه��ا 

ع��ل��ى ال��ض��ع��ي��ف وخ����ص ب���ه ق��راب��ه��ا

بها  ي���غ���دى  ت�����دري م��ت��ى  ال��ن��ف��س م���ا 

وأك����م����ل ف����روض����ه ك��ل��ه��ا ب��ح��س��اب

وال��م��وج��ب��ه إل����ى ب����ان ل���ك م��ض��راب��ه��ا

ي���ج���زى بها ال��ح��س��ن��ى ف��ه��و  م���ن ق����دم 

م��ط��اب��ه��ا ف�����ي  ت���ات���ي���ه  وال  ب������اع 

ف����رج ك���روب���ه م���ن ج��م��ي��ع أن��ش��اب��ه��ا

بها ت��رض��ى  ف���ا  غ��ي��ره  م���ن  ج���اك  وأن 

وأح�������ذر ت��ك��ل��م ف����ي ق���ف���ا غ��ي��اب��ه��ا 

ال���م���ا ي��س��ع��ى بها ي��ص��ب��ح م���ع���اه ك���ل 
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رمضان، سحر الزمان

 سرور خليفة الكعبي

الحديث عن هذا الشهر الفضيل ذو شجون، يحمل في طياته جميل الذكريات من 
ذلك الزمن الجميل الذي رحل دون عودة، الزمن الذي كان له في كل تفاصيل الحياة 
يبدأ قبل  الكريم، ولكنه  الشهر  يوم  أول  يبدأ من  ال  طعم جميل مميز، فرمضان 
ذلك بفترة قد تمتد ألشهر من حيث التجهيز له واالستعداد، فروحانيات هذا الشهر 
له عدته  الصبر، ويجهزون  بفارغ  ينتظرونه  العباد تجعلهم  رب  إلى  الناس  وتقرب 
قبل قدومه، فرمضان هو شهر الخيرات والرحمات والعتق من النيران، وهو شهر 
العداوات  تتوقف فيها كل  التي  الحرم  األشهر  وثاني  والتواصل  والتراحم  التواد 

والخصومات ويتفرغ العبد لطلب ربه بما يريد من الرحمات.

االستعداد للشهر الكريم
الخير  لشهر  باالستعداد  يبدأون  رجب  شهر  دخول  منذ  الناس  كان  السابق  في 
رمضان، ويستعدون له بتوفير ما يلزم للضيف الكريم القادم، فيرحل الرجال من 
البوادي إلى الحواضر ومدن الساحل لكي يجلبوا معهم ما يسمى )مير( رمضان، 
األسرة  واحتياجات  الطعام  أنواع  من  البيت  احتياجات  على  تطلق  كلمة  والمير 
)طرش  الجواب  يكون  األسرة  رب  وهو  البيت(  )راعي  عن  السؤال  وعند  األخرى، 

يتمير( أي سافر لجلب االحتياجات المنزلية.
وال تكون هذه السفرة الشاقة على ظهور الجمال إلى مدن الساحل التي تستمر 

رمضان في اإلمارات 
عادات وتقاليد باقية رغم تغير الزمان 

رمضان في اإلمارات 
عادات وتقاليد باقية رغم تغير الزمان 

الزمان  رمضان في اإلمارات عادات وتقاليد باقية رغم تغير 
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المرء  يتخيله  أن  يمكن  وما  وطاب  لذ  ما  لجلب  أسبوعين،  من  أكثر  أحيانا 
تحتم  كانت  السائدة  المعيشية  الظروف  ولكن  الكبيرة،  الكميات  تلك  من 
أن تكون في حجم اإلمكانات المتواضعة للشعب )الفقير( ماديًا، فكانت ال 
)المحلي( وبعض  الشعير  وأحيانًا طحين  والملح  والسكر  الرز  تتعدى جلب 
التمر  القادم خصوًصا لألطفال، في حين يكون  للعيد  الثياب لتفصيلها  قطع 

هو المطلب الرئيس من تلك الرحلة لسكان البادية والرمال.
الشهر،  الستقبال  الحقيقية  االستعدادات  تبدأ  المحرم،  شعبان  شهر  وبحلول 
وكأنه االستعداد الستقبال أحد أفراد األسرة الغائب، فال تخطئ عين المتفرج 
الدعاوي  تسمع  األذن  تفتأ  وال  الناس،  أعين  في  ترتسم  التي  الفرحة  تلك 
القلبية بأن يمد الله في أعمار الناس ليواجهوا الشهر ويقدرهم على صيامه 
الصغار  أبنائهن  بتدريب  اآلباء  بمساعدة  األمهات  تبدأ  حين  في  وقيامه، 
أيام متقطعة من شعبان  الكريم وذلك بصوم  الشهر  باستقبال  التدرب  على 
يصومون  الناس  كان  الشهر  هذا  وفي  القادم،  رمضان  صيام  من  ليتمكنوا 
أن  وأذكر  توصف،  ال  تكاد  التي  الشديدة  الحرارة  من  بالرغم  أيامه  أغلب 
الذي  الفلج  جدول  حيث  )النخل(  إلى  يذهب  كان  الله(  )يرحمه  جدي 
ال  له،  منامة  جعلها  التي  الوارفة  الليمون  شجرة  وتحت  وسطها  في  يمر 
يكاد أن يبلل قطعة )الوزار( الذي يحمله على عاتقه دوًما في ذلك الفلج 
أشعة  من  الحرارة  تكن  فلم  دقيقة،  من  أقل  في  يجف  حتى  به  ويلتحف 
من خلف  يخرج  الذي  الهواء  تشبه  التي  السموم  من  ولكن  فقط  الشمس 

حاليًا. التكييف  19جهاز 
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وكم كانت جميله تلك األيام التي كنا نصرخ فيها من الجوع وتهرع 
وتركيز  المغرب،  إلى  الصوم  إلتمام  وتشجيعنا  لمشاغلتنا  أمهاتنا 
الصعاب والمشاق  القادرين على تحمل  الصغار  الرجال  أننا  فكرة 
رجااًل،  أصبحنا  بأنا  لتفخرن  الكبار  مجاراة  نستطيع  أن  أجل  من 
فترات  أغلب  النوم  على  يجبرنا  بالجوع  الشعور  ذلك  كان  وكم 
وأجهزة  بالكهرباء  تنعم  وقتها  منازلنا  تكن  لم  والتي  الحارة  النهار 
ال  التي  القطنية  الثياب  قطع  بتغطيس  األمهات  فتقوم  التكييف، 
من  لنتمكن  بها  وتدثيرنا  المياه  في  الحرارة  من  بسرعة  تجف 

الصوم والنوم في نفس الوقت.

دور الجدة
الجدات  بها  تحيطنا  التي  بالمشاعر  أحاسيسنا  كانت  لطالما 
التي  الشاقة  األعمال  بتلك  بتكليفنا  قاسية  نراها  فاألم  مختلفة، 
في  أنه  من  بالرغم  والشرب  األكل  عن  باالنقطاع  عليها  تجبرنا 
من  والشرف  مغافلتها  من  يمنعنا  كان  فحزمها  أيدينا،  متناول 
)اليحلة( أو )السعن( أو حتى )الحب( وكلها كانت باردة لدرجة أن 
مجرد لمسها من الخارج يعطيك الشعور باالرتواء، فكانت الجدات 
تحطننا بالحنان المفرط ونستطيع أن نبكي عندها كما نشاء ونعبر 
عن سخطنا كما نريد من دون أن تتذمر الجدة أو تعاقب أو نشعر 
الذي  القرآن  الوقت يمر وهي تعلمنا  بالخوف، وكان  بين ذراعيها 
جداتي  كثيرًا  وأذكر  والتحيات،  والتشهد  الصالة  وطريقة  تحفظه، 
ويعددن  الصغيرتين  بيدي  يمسكن  وهن  الله،  رحمهما  االثنتين 
بالي،  عن  تغيب  وال  أحفظها  لكي  عليها  الخمسة  اإلسالم  أركان 
وكذلك عدد الركعات والسجدات وما نقول عند الركوع والسجود، 
كنا  الذي  بالعنف  ليس  أذهاننا  في  حفرت  التي  ال��دروس  تلك 
التي كانت تغمرنا  نتصوره، ولكنه كان بالحنان والعطف والرحمة 
صديقي  جدة  أذكر  الزلت  الجميل.  الوقت  ذلك  في  جداتنا  بها 
وتقص  وتعلمنا  أحفادها  مع  تجلسنا  كانت  التي  الله  يرحمها 
اجتياز  من  وتمكنوا  أعمارنا  في  كانوا  الذين  أولئك  قصص  علينا 
االختبارات الصعبة في تحمل مشاق صوم الشهر الكريم، وتذكرنا 
الثواب بقدر اإلخالص في  الصالحين وأن  الرحمن عباده  بما وعد 
التي  العطايا  بعض  لنا  تصر  كانت  حين  في  الكريم،  لوجه  العمل 
نأخذها فقط إن تمكنا من صوم كامل األيام، في حين أنها كانت 

رحمة الله عليها تعطينا إياها على كل حال مساء بعض األيام.

أول يوم من رمضان 
بين  الدائر  الحديث  كل  يكون  يكاد  شعبان  شهر  نهاية  باقتراب 
وكيف  الشرع،  حسب  رؤيته  وإمكانية  الشهر  موعد  عن  الناس 
أن  سيعلمون  وكيف  الغيوم،  بها  السماء  كانت  إن  الحال  سيكون 
صحيح  صومهم  أن  الناس  يعلم  أن  المهم  فمن  حل،  قد  رمضان 
لهم  يشهد  من  الناس  فإن  لذا  نهايته،  أو  الشهر  بداية  في  سواء 
بحدة النظر يرتقون أعالي الهضاب والجبال وحتى النخيل العالية 
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الزمان  رمضان في اإلمارات عادات وتقاليد باقية رغم تغير 
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لرؤية )والدة الشهر( كما كانوا يطلقون عليها، ويكون فيها القمر 
ال يعدو خيطا رفيعا كالشعرة في السماء ال يتمكن من رؤيته إال 
القلة الذين يعرفون تمييزه عن السديم أو السحاب أو أي شيء 
آخر في السماء، ويكون ذلك قبل أو بعيد صالة المغرب، وتكمن 

الصعوبة في أن القمر ال يبقى في السماء طويال حتى يختفي.
الهواء  في  النارية  األعيرة  الناس  يطلق  الرؤية،  من  التثبت  وعند 
إيذانا بحلول الشهر، فلم يكن استخدام المدفع معروفًا في ذلك 
عندها  الجبال،  حواضر  أو  البدوية  المناطق  في  خصوًصا  الوقت 
ما  وهو  الكريم،  الشهر  بحلول  والتبريكات  التهاني  الناس  يتبادل 
مثل حسن الظن بالله عند أولئك البسطاء الذين أنعم الله عليهم 
أن  الله  على  ويتمنون  يأملون  والذي  الكريم،  الشهر  )بمواجهة( 

يجعلهم من عتقائه والمقبولة أعمالهم عنده سبحانه.

عادات رمضانية 
على  يحرصون  ولكن  والعمل  بالعبادة  الناس  يجتهد  رمضان  في 
القيام بعادات توارثوها عن األجداد، وبالرغم من أنها ال تخرج عن 
العادات العربية األصيلة ولكنها تكاد تكون السمة الخاصة بشهر 
رمضان، فكان الناس يحرصون على تنويع األطعمة التي تطهى في 
اللحم  الدجاج يعمد اآلخر إلى طهي  كل بيت، فحين يطبخ أحد 

لطالما كانت أحاسيسنا بالمشاعر التي تحيطنا بها 
الجدات مختلفة، فاألم نراها قاسية بتكليفنا بتلك 

األعمال الشاقة التي تجبرنا عليها باالنقطاع عن األكل 
والشرب بالرغم من أنه في متناول أيدينا، فحزمها كان 
يمنعنا من مغافلتها والشرف من )اليحلة( أو )السعن( 

أو حتى )الحب( وكلها كانت باردة لدرجة أن مجرد 
لمسها من الخارج يعطيك الشعور باالرتواء
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)إن وجد( أو السمك وكذلك األصناف األخرى، فالناس قد اعتادت 
القرية  مسجد  عند  الرجال  يجتمع  حيث  الجماعي  اإلفطار  على 
المغرب  وقبيل  منها،  قريبا  أو  البيوت  أحد  في  النساء  وتجمتع 
تكون  التي  الجماعية  المائدة  إلى  إفطار  بصحن  بيت  كل  يرسل 
األلبان  من  كبيرة  وكميات  األطعمة  من  متعددة  بأصناف  زاخرة 
إفطار  أصناف  أطباق من  بإرسال  المنازل  ربات  تقوم  والتمر، كما 

منازلها إلى المنازل المجاورة لها في تبادل أسري جميل يدل على 
ال  الذي  الفقير  أن  الخير، حتى  شهر  في  والتآزر  والتآخي  الترابط 
يجد ما يرسله إلى غيره يكون منزله ممتلئًا من أطباق اإلفطار التي 

جاءته من جيرانه، فيكون رمضان شهر الخير والرحمة.
آداب  الصغار  تعليم  على  الرجال  يحرص  الجماعية  المائدة  وعلى 
الطعام  تناول  آداب  وخصوصا  الكبير،  واحترام  والمائدة  الطعام 
التي يجب عدم اإلخالل بها، فاألوالد يحب أن يجلسوا في أماكنهم 
المخصصه وبعد جلوس الكبار، وأن تكون الجلسة بطريقة محددة 
الكبار من حيث  يقومون بخدمة  التربع، في حين  وليس بطريقة 
صب ماء الغسيل على أيدي الكبار وصب القهوة بعد اإلفطار، كما 
يلتزم األطفال والشباب بآداب الحديث حيث يقتصر وجودهم على 
أثناء حديث  بعضهم  مع  بالحديث  لهم  يسمح  وال  فقط  االستماع 
معين. شيء  عن  سؤالهم  حال  في  إال  الكبار  بمخاطبة  أو  الكبار، 

وحول المائدة المشتركة يقوم كبير القرية أو الشيخ بمكافأة أصغر 
بمكافأة من  يقوم  كما  بيده،  األولى  التمرة  يطعمه  بأن  الصائمين 
يصوم الشهر في أواخر الشهر وكذلك من تمكن من حفظ القرآن 
جديدة  صيد  بندقية  تكون  كأن  مجزية  الجائزة  وتكون  الكريم، 
أو سيف أو ناقة أو مبلغ مالي يجعل الشباب والصبية يتنافسون 
على  والحصول  الدينية  بالواجبات  القيام  على  السنوات  تلك  في 

السمعة الطيبة التي يتناقلها الناس عنهم.

في السابق كان الناس منذ دخول شهر
 رجب يبدأون باالستعداد لشهر الخير رمضان، ويستعدون 

له بتوفير ما يلزم للضيف الكريم القادم، فيرحل الرجال 
من البوادي إلى الحواضر ومدن الساحل لكي يجلبوا 
معهم ما يسمى )مير( رمضان، والمير كلمة تطلق 

على احتياجات البيت من أنواع الطعام واحتياجات 
األسرة األخرى، وعند السؤال عن )راعي البيت( وهو رب 

األسرة يكون الجواب )طرش يتمير( أي سافر 
المنزلية لجلب االحتياجات 

رمضان، سحر الزمان

الزمان  رمضان في اإلمارات عادات وتقاليد باقية رغم تغير 
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رمضان في اإلمارات بين األمس واليوم
اليومية  الحياتية  والعادات  المالية  المقدرة  اختالف  من  بالرغم 
لم  األرض  اإلنسان على هذه  أن  إال  البالد،  واليوم في  األمس  بين 
تزال  فال  أسالفه،  عن  ورثها  التي  الجميلة  العادات  تلك  عن  يتخل 
حلوله،  قبل  الشهر  لهذا  االستعداد  على  تحرص  اإلماراتية  األسر 
المبارك  رجب  شهر  أيام  من  الكثير  صوم  على  الناس  ويحرص 
خصوصا أيامه البيض الوسطى لما لها من أجر عظيم، فيما يتبادل 
ويتبادلون  األقربين  جيرانهم  إلى  المأكوالت  أطباق  إرسال  الناس 
كما  المشتركة  الرمضانية  الموائد  توجد  ال  أنه  صحيح  الزيارات، 
السابق، بالرغم من أن البالد تقوم بهذه الشعيرة الرمضانية ألولئك 
والحياة  واألمن  للرزق  طلبا  بالدنا  إلى  لجأوا  الذين  المغتربين 

الكريمة، فتنتشر الموائد الرمضانية في مختلف مدن الدولة.
الطفرة  شهد  الذي  العصر  هذا  في  الصدر  يثلج  ما  أكثر  ومن 
وبنات  شباب  به  يقوم  ما  النعمة،  وتوفر  البالد  في  االقتصادية 
الصائمين  وخدمة  تطوعي  جهد  من  المتحدة  العربية  اإلمارات 
وذلك بتقديم الوجبات الرمضانية على الطرقات والشوارع الرئيسة 
وتوزيع الوجبات على السائقين الذين لم يصلوا إلى أماكن اإلفطار 
الوطن  الذي يفخر به  النشاط  أو منازلهم في وقت اإلفطار، وهو 
اإلسالمية  المشاعر  تقوية  في  تسهم  التي  المجتمعية  بالمساهمة 
بالتآزر والتآخي والفرحة العامة في كل مكان ليصبح رمضان شهر 

الخير في كل مكان 
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 أحمد جاد الكريم

ستين  من  أقل  رمضان،  طلَّة  تهل  عام  كل  من  رجب  شهر  بابتداء 
يوما تقريبا تفصل بين بداية الشهرين، ثمة ارتباط بينهما، فوصول 
أحدهما منبئ  لحتمية قدوم اآلخر، في الصبا قبل اكتمال النضج، 
منتصفه،  تحديدا  شعبان،  شهر  ُق��رب  فرحة  فرحتان،  لرجب  كان 
وليلته التي تُحيا بمولد كبير، كان يحج إليه كثير من جنوب الصعيد 
ليالي  طيلة  القلوب  في  مغروسة  كانت  سعادة  وشماله، 
تركز في يومه األخير، صمت مخيم، وحزن على  المولد، وحسرة 
ضجٍة  من  بنَُتٍف  ممتلئة  وش��وارع  بائت،  صخب  من  وبقايا  الرحيل، 
شهر  اقتراب  هي  الكسيرة  القلوب  تعالج  أخ��رى  فرحة  ذهبْت، 
رمضان، ينقص الهالُل، يستمر في تضاؤله يوما بعد يوم، يختفي 
تمام، إلى أن تتطلع العيون إلى السماء في انتظار الهالل الوليد، 
التي  محبته  في  عفيا  بكرا،  طزاجة،  أتم  في  يوم  أول  في  يبدو 
تمأل كل كبير وصغير، بعد صالة العشاء، تنبعث من الراديو أغاني 
أغاني  مذاق  عن  مختلف  مذاق  لها  الشهر  بداية  أغاني  رمضان، 
تنبئك  والثانية  طويل،  الشهر  بأن  تؤملك  األولى  والرحيل،  الوداع 

بحسرة جريان األيام وسرعة انقضائها.

أولها  وشمالها،  جنوبها  مصر،  في  رمضان  شهر  تميز  عالمات  ثمة 
الشيخ  صوت  الكثيرين  قلوب  في  وثباتا  رسوخا  أعمقها  وربما 
ن  محمد رفعت في أوقات ما قبل انطالق مدفع اإلفطار، صوت يُلوِّ
مالئكيته  من  برغم  الصوت  هذا  أن  الصائم  تُشعر  اللحظات،  تلك 
قلب،  كل  على  ويربت  شخٍص،  لك  ويذهب  قدمين  على  يمشي 
ينبهه بأنه في رمضان، وبأن وقت اإلفطار قد اقترب، ويعده بفرحة 
قادمة، تصمت األصوات الكون كله وكأنه في لحظة ترقب، تخرس 
الكائنات للحظة ثم يحدث انفجار يتلوه انطالق »الله أكبر«، في 
تلك اللحظات ثمة دعاء يرتفع، وأكف تعلو، وأعين تهطل، ورجاء 
الخشوع،  من  فيها  الزمن  من  مسلوبة  لحظة  األلسنة،  على  يتردد 
فيها من انكسار الروح أمام بارئها، فيها سكينة ال تُوصف، وصفها 
لغة  تملك  القلوب  كانت  لو  يفسدها،  رصدها  ومحاولة  يفي،  ال 
وتشعر  تحس  فقط  التعبير،  عن  عاجزة  لكنها  األلسنة!  لفاقت 

وتسكن في لحظة الرهبة والتخشع.
بين  سها  وتلمُّ األدبية  األعمال  في  التقاطها  يمكن  رمضان  روائح 

فبعد  لنجيب محفوظ؛  الخليلي«  رواية »خان  روايات مثل  سطور 
انتقال عائلة »أحمد عاكف« إلى حي خان الخليلي هربا من كثرة 
حي  الثانية؛  العالمية  الحرب  أثناء  السكاكيني  حي  في  الغارات 
ما  الحسيني، وهو  المشهد  الجوار مع  له خصوصية  الخليلي  خان 
ميزة  فتُضاف  رمضان  يقدم  فيه،  نفسه  تسكن  عاكف  أحمد  جعل 
تلك  في  مختلف  طعم  الكريم  فللشهر  الزمان،  ميزة  إلى  المكان 
والغورية  األزهر،  وأروقة  الُحسين  سيدنا  كميدان  العتيقة  األمكنة 

وشارع المعز لدين الله الفاطمى.
سوى  الطلوع  وبين  هالله  بين  يفصل  يعد  فلم  رمضان  »واقترب 
أيام قالئل. ولكن رمضان ال يأتي على غرة أبدا، وتسبقه عادة أُهبة 
وكانت   – ذلك  عن  أحمد  أم  تغفل  ولم  المقدسة،  بمكانته  تليق 
فجعلت   – وجماله  الشهر  عن جالل  األولى  المسؤولة  الواقع  في 
منه يوما حديث األسرة قائلة: إنه شهر له حقوقه كما له واجباته« 
فؤاد  أحمد  نعمات  للدكتور  حياتي«  في  »القاهرة  كتاب  وفي 
حيث  الرمضانية  للقاهرة  ورصد  رمضان  شهر  عن  شجي  حديث 
المصري  عادات  وتتجلى  آن،  في  والمكان  الزمان  سحر  يجتمع 
كان  إيقاعها،  الحديثة وسرعة  الحياة  أغلبها مجريات  نَسفت  التي 
المسحراتي في األحياء الشعبية عالمة مميزة لليالي رمضان، وهو 
يختلف عنه في البالد الريفية والصعيدية، تقول الدكتورة نعمات: 
عذب  شيخ  مغاغة*  في  الباكرة  طفولتي  في  المسحراتي  »كان 

رمضان ِسحرُ الزمان
رمضان، سحر الزمان

الزمان رمضان ِسحُر 
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األرياف  في  المسحراتية  عادة  غير  على  السمات  حسن  الصوت 
سكون  في  يُسمع  صوت  كأيِّ  شجية  رقيقة  منه  الطبلة  حتى   ..
الليل كنُت في السابعة أو أقل قليال .. وكنت أنتظر مرور الصوت 

الجميل الذي يقول في مدح الرسول:
وأحسن منك لم تَر قط عيني.. وأجمل منك لم تلِد النساُء

ُخلقت مبرأ من كل عيب .. كأنك قد خلقت كما ت�شاء
من العادات الشعبية المتجذرة في وجدان الشعب المصري ربط 
كل مناسبة دينية بالطعام والملبس، كإشارة مادية لشيء روحاني، 
وترسيخ  وتمظهر لها في الواقع، على أنَّ الجانب الروحاني لم يكن 
أقسام،  ثالثة  إلى  يُقسم  الشهر  أن  معروف  هو  فكما  يوما؛  غائبا 
عشرة أيام أُول وعشرة في المنتصف، وعشرة تمثل الثلث األخير، 
وأوسطه  رحمه  »أوله  رمضان  شهر  اإلسالمي  الديني  التراث  ففي 
له  الشعبي  الجمعي  العقل  لكن  النار«  من  عتق  وآخره  مغفرة 
َمرق،  »عشرة  فيقولون  ملبوس؛  مطعوم  إلى  المختلف  تقسيمه 
وعشرة َحلَق، وعشرة َخلق« فالَمرق معناه الماء أُغلي فيه اللحم 
را  مدوَّ شكال  يأخذ  الذي  الكعك  إلى  إشارة  والَحلَق  دسًما،  فصار 
البالي  تعني  كلمة  وهو  والالم  الخاء  بفتح  والَخلَق  الحلقة،  مثل 
والملبس  القماش  فمعناها  المصرية  العامية  في  لكن  الثياب  من 

بشكل خاص.

ما بين إحساس بعظمة الشهر واستعداد له من قبل قدومه، وبين 
طقوس وعادات تكاد تكون اندثرت أو هي كذلك في المدن األكثر 
وتُزهر  أحاسيس  تنبُت  الماضي،  محو  في  وإمعانا  وصخبا  اتساعا 
اختفى،  ما  وسرعان  سطع  كشهاب  الكريم  الشهر  يُطوى  أخرى، 
تُطوى األيام، لتحضره من جديد، ُمجددة الذكرى وباعثة للروح من 

مرقدها طُوال العام 

ما بين إحساس بعظمة
 الشهر واستعداد له من قبل 
قدومه، وبين طقوس وعادات 
تكاد تكون اندثرت أو هي كذلك 
في المدن األكثر اتساعا وصخبا 
وإمعانا في محو الماضي، 
تنبُت أحاسيس وتُزهر أخرى، 
يُطوى الشهر الكريم كشهاب 
سطع وسرعان ما اختفى، 
تُطوى األيام، لتحضره من جديد، 
ُمجددة الذكرى وباعثة للروح 
من مرقدها ُطوال العام
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شهر رمضان المعظم له عاداته وتقاليده في الوطن العربى ولكل بلد عربى ما يميزه عن غيره في هذه العادات. 
يبدأ استقبال شهر رمضان باستطالع الهالل، وقد رصد الرحالة األوروبيون مظاهر األحتفال بشهر رمضان وتميزه 

بالخصوصية في حياة المسلمين، فقد رصد المستشرق األنجليزى )إدوارد وليم لين( )1( ليلة ترقب هالل رمضان )ليلة 
الرؤيه( في مصر ففي هذا اليوم يجتمع في مصر فقهاء المدينه ووجهائها بعد صالة العصر من اليوم التاسع 

والعشرين لشهر شعبان بدار القاضى ويقف على الباب نقيب المتعممين وهو ذو شارة وهيبة وهيئة حسنة، فإذا 
أتى أحد الفقهاء أو الوجوه تلقاه النقيب ومشى بين يديه قائاًل )بسم اهلل سيدنا فالن( فيسمع القاضى ومن معه 

فيقومون له ويُجلسه النقيب في موضع يليق به فإذا اكتملوا هناك ركب القاضى ومن معه أجمعون، وتبعهم 
جميع من في المدينه وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة وهو )مرتقب الهالل( عندهم )2( وقد فرش ذلك 
الموضع بالبسط والفروش فينزل القاضي ومن معه فيرتقبون الهالل ثم يعودون إلى المدينه بعد صالة المغرب.

ويذكر السيوطى )أن أول من خرج لرؤية هالل رمضان من قضاة مصر هو القاضي غوث بن سليمان الذي توفي سنه 
168ه� وقيل أن أول قاض ركب في الشهود لرؤية الهالل هو أبو عبد الرحمن بن هليعة( )3( الذي تولى قضاء مصر 

بعد وفاه أبي خزيمة سنة 155 ه� / 771م.

عادات وتقاليد بعضها غاب

لقطات من »رمضان أول«*

رمضان، سحر الزمان

أول  عادات وتقاليد بعضها غاب لقطات من رمضان 
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خاًصا  مسحرًا  القاهرة  أحياء  من  حي  لكل  أن  لين  إدوارد  وذكر 
يطوف حامالً بازة )طبلة( يضرب عليها بعصا أوجلدة، كذلك رصد 
الرمضانية  العادات  1483م  عام  مصر  زار  الذي  )فابري(  اإليطالي 
في مصر الحروسة وأعرب عن دهشته ليله دخوله القاهرة لكثرة 
المختلفة  والفوانيس  والمشاعل  األن��وار  من  بشوارعها  رأى  ما 
ذلك  عن  استفسر  ولما  والصغار،  الكبار  يحملها  وأشكالها  بألوانها 
الصخب قيل له إنه شهر رمضان.)4( ويرتبط شهر رمضان في مصر 
بأنواع من المأكوالت والحلوى كالكنافة والقطايف، ومن المظاهر 
الجميلة المرتبطة بشهر رمضان هذه األيام، اهتمام القادرين بمد 
عابر  أو  فقير  أي  إلطعام  والطرقات  الشوارع  في  اإلفطار  موائد 

سبيل لحظة انطالق مدفع اإلفطار.)5(           

رمضان في ليبيا
بشكل  به  يحتفى  كان  الماضى  القرن  في  طرابلس  في  رمضان 
خاص، وقد سجلت مس )توللي( قرينة قنصل بريطانيا في طرابلس 
مشاهد رمضانية عديدة عام 1873م  منها )هذا العام أشرف شهر 
القاسية  بحرارته  ومرعبًا  مخيًفا  الجو  كان  وقد  نهايته  على  الصوم 

وقد أطلقت مدافع القلعه النار إعالنًا بانتهاء الصوم ورفُعت األعالم 
على كل المساجد والحصون وكانت إشارة بدء األفطار إطاللة من 

مدفع كبير في قلعه الباشا()6(.
المدينه  أنحاء  كل  في  خاص  حرس  يتجول  الفجر  )قبيل  وقالت: 
الحراس  ويُحدث  الفجر،  طلوع  قبل  السحور  إلعداد  النيام  ليوقظ 
تنكات  من  المصنوعه  والعلب  الصحون  تحمل  إذ  قويًا  ضجيًجا 
وتقوم  المتحركة  الحديد  من  قطع  داخلها  ويقرع  )الصاج(  المياه 
العيد  وفي  السحور،  طعام  لتناول  الناس  بإيقاظ  الضوضاء  هذه 

شهر رمضان المعظم له عاداته وتقاليده
 في الوطن العربى ولكل بلد عربى ما يميزه 

عن غيره في هذه العادات. 
يبدأ استقبال شهر رمضان باستطالع الهالل، 

وقد رصد الرحالة األوروبيون مظاهر االحتفال بشهر 
رمضان وتميزه بالخصوصية في حياة المسلمين
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والعجيبة  الغريبة  األنواع  كل  من  مختلفة  مالبس  الناس  يرتدي 
تضاء  العيد  أيام  من  يوم  كل  وفي  واللعب  للرقص  ويخرجون 

باألنوار(.                    المساجد 

رمضان في الجزائر
يبدأ االستعداد للشهر الفضيل منذ أواخر شهر شعبان حيث تتزين 
والعشرين  التاسع  اليوم  ويسمى  والمساجد.  والمحالت  الطرقات 
نفوس  في  كريمة  منزلة  ولرمضان  )القرش(.  بيوم  الجزائر  في 

الجزائريين، ويحملون له من التكريم ما يفوق كل تصور)7(.
الجزائر  يحتفل شعب  فيه  التراثية،  األيام  أحد  يمثل  القرش  ويوم 
فاخرة  وجبة  في  وتناوله  والبيض  واللحم  والفقاعة  الكبسة  بطهي 
تكتفي  أخرى  عربية  دول  وفي  القرش،  ليوم  تامة  بعنايه  تعد 
المملح  السمك  مثل  طعام  من  المنزل  في  موجود  هو  بما  األسر 

والمجفف )المشلق( والتمر واألرز، ويُعرف في هذه الحاله بيوم 
التي  اللقمه  لصغر  لكلمه قرش في رمزيه  )القريش( وهو تصغير 

يتم تناولها في هذا اليوم)8(. 

رمضان في المملكة العربية السعودية
وهو  المملكة،  في  والخاص  المميز  الروحي  جوه  رمضان  لشهر 
يختلف في المدينة عنه في القرية. وتقتصر هنا مظاهر االستعداد 
لقدوم شهر رمضان فيما يتصل بالعادات والتقاليد. فمدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )المدينة المنورة(  تزدحم بالزائرين كل 
األواخر  العشر  في  الزحام  ويشتد  المبارك  الشهر  دخول  منذ  عام 
منه، حيث يستمتع الجميع بالجو الروحاني. ومن عادات األسر في 
مصطحبًا  المغرب  أذان  قبل  منزله  من  الصائم  يخرج  أن  المدينه 
أوالده فوق سن العشر سنوات)9( ومعهم الفاكهة والتمر والقهوة 

رمضان، سحر الزمان

أول  عادات وتقاليد بعضها غاب لقطات من رمضان 
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ويصلون  معهم  ما  على  يفطرون  المغرب  أذان  وبعد  العربية، 
األب  يبقى  البيت على حين  إلى  األبناء  يعود  ثم  المغرب  فريضة 
من  قسطًا  بعدها  يأخذ  التي  التراويح  صالة  أداء  من  يفرغ  حتى 
حتى  تستمر  التي  التهجد  صالة  ألداء  أخرى  مرة  ليعود  الراحة 

الثالثه من منتصف الليل تقريبًا.

في مكة المكرمة 
الستقبال  أسرة  كل  تستعد  شعبان  من  األواخر  العشر  إطاللة  مع 
التزود بالحاجيات األساسية، ويتميز  الضيف العزيز الغالي فيكون 
الشهر الكريم بشدة الترابط والتواصل األسري حيث تتجمع األسر 
والجيران للتسامر وسماع األحاديث الدينية والقرآن الكريم وعادة 
يستعد  ثم  المغرب  صالة  أداء  بعد  والقهوة  الشاي  شرب  يتم  ما 

العشاء  صالة  ألداء  الحرام  المسجد  إلى  للذهاب  وأبناؤه  األب 
الذي  الرمضاني  بطبقه  المكي  البيت  ويتميز   ،)10( والتراويح 

يتكون من الشوربة والسمبوسة والفول.

في جدة 
من أول شهر رمضان تشهد أسواق جدة ازدحاًما وتزدهر مبيعات 
والفول، ويذهب  واألرز  والبن  والشاي  الهيل  مثل  منتجات معينة 
وسط  منطقة  وفي  يتسامرون.  الشعبية  المقاهى  إلى  جدة  أهل 
بيع  محالت  أمام  اإلفطار  موعد  قبيل  شديد  ازدحام  يالحظ  جدة 
باب  مناطق  وتشتهر  والغامدي.  القرموشي  أشهرها  ومن  الفول. 
األلماظية  مثل  أكالت مشهورة  ببيع  العلوي  والنورية وشارع  مكة 
وتفضل  والسوبيا.  والشوربة  واللحم  الدين  والقمر  والكستر 
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العائالت في جدة بدء اإلفطار بما يسمى )فك الريق( وهو البدء 
الذهاب  ثم  الشوربة،  من  وقليل  عربي  قهوة  وفنجان  تمر  بحبة 
إلى صالة المغرب والعودة إلكمال اإلفطار الذي يكون خفيًفا ألن 
الوجبة األساسية العشاء، وتضم كل أنواع الحلوى وأصناف الطعام.

في جيزان 
يبدأ اليوم بمظاهر شيقة، فبعد صالة المغرب يقوم اآلباء واألبناء 
وقرب  الباردة.  بالنسمات  لالستمتاع  البحر  ضفاف  إلى  بالذهاب 
الغروب يتسابق الجميع الستضافة األهل والفقراء ثم يذهبون إلى 
صالة المغرب جماعة ويعودون إلى موائد اإلفطار. ومن المظاهر 
المتوارثة مثل شد  األلعاب  ببعض  الصبية في جازان  قيام  التراثية 

الحبل والدسيس والشقلة والغميضة والساري. 

رمضان في دولة اإلمارات العربية المتحدة
األسرة  تقوم  استقبال شهر رمضان من منتصف شهر شعبان،  يبدأ 
كل  في  المصنوعة  المأكوالت  بتبادل  تقريبًا  بساعة  اإلفطار  قبيل 
ويتولى  المساجد  أحد  من  بالقرب  اإلفطار  موائد  تقام  كما  بيت، 
أصحاب المنازل القريبة من المسجد تجهيز المائدة طوال الشهر 
عليها كل  يقبل  الطريق حتى  قارعة  على  المائدة  وتكون  الكريم. 
الجلسات  تبدأ  والتراويح  العشاء  صالة  وبعد  سبيل.  عابر  أو  مار 
الثانية  والنصف مساء وحتى  العاشرة  الساعة  الموائد من  وتفرش 
األطعمة  من  وطاب  لذ  ما  كل  من  المأكوالت  أنواع  بشتى  وذلك 
التي تزخر بها المائدة اإلماراتية. ومن األكالت الشعبية التي تحرص 

واألرز  والقرع  الهريس  اإلماراتية  األسر  وإعدادها  وجودها  على 
بطرق إعداده المختلفة وكذا الحلويات مثل العصيد والجنيص.

رمضان عند أهل الجير )الجبال( 
بداية  منذ  رمضان  شهر  حلول  ميعاد  باليوم  يحسبون  الجير  أهل 
شهر شعبان، فإذا أتم شهر شعبان 29 يوًما أسندوا مهمة استطالع 
هالل رمضان إلى من يثقون في رجاحة عقله ودينه وقوة إبصاره؛ 
غروب  مع  الهالل  ويرقب  المنطقة  في  جبل  أعلى  إلى  فيصعد 
الشمس، فإذا رآه أطلق عياًرا ناريًا ليعلن للجميع في قريته رؤية 
هالل رمضان، وإن لم يراه يعود أدراجه ليكملوا عدة شعبان ثالثين 
عنه  الصيف  في  كثيرًا  يختلف  ال  الجبال  قرى  في  ونهارهم  يوًما. 
في الشتاء، إال في تقليل فترة العمل الذي ال يتعدى رعي األغنام 
وجمع الحطب وعمل )الصخام( وهو الفحم الذي يباع في أسواق 
أبوظبي أو دبي. وطعام اإلفطار عندهم ال يتعدى التمر والحليب 
والبالليط أحيانًا ثم يصلون المغرب جماعة ويعودون لتناول طعام 
محليًا  المنتجه  الذرة  من  المعد  الخبز  من  يتكون  الذي  العشاء 
لحم  معه  يكون  وقد  الرحى.  على  المطحون  والشعير  الدخن  أو 
والتراويح  العشاء  ويصلون  السحناه،  مع  أحيانًا  دجاج  أو  مجفف 
قبل  ما  إلى  السوالف  وتبادل  الكريم،  القرآن  لقراءة  يجلسون  ثم 
السحور وذلك بشكل دوري؛ كل يوم في بيت من البيوت، ويأتي 
كل منهم بما عنده من أطعمة، وغالبًا ما يكون الطعام من الخبز أو 
الشرب وهو عبارة عن خبز بحجم متين ومحلى بالسمن الطبيعي 
األسر  عند  إال  يكون  ال  الذي  والثريد  التمر  إلى  إضافة  والعسل، 
المقتدرة. وتستمر الرمسة إلى وقت السحور الذي يتعرفون عليه 
)بقصعة( الديك فهو يصيح مرتين األولى تنبيه لقرب وقت حلول 
السحور والثانية بدخول وقت السحور، فيذهب كل منهم إلى بيته 
والقهوة  الخبز  من  األحيان  أغلب  في  يكون  الذي  سحوره  لتناول 

رمضان، سحر الزمان

أول  عادات وتقاليد بعضها غاب لقطات من رمضان 
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بعده  يبدؤون  الذى  للفجر  انتظاًرا  ينامون  السحور  وبعد  والتمر. 
تنسى  الفضيل حامالً معه ذكريات ال  الشهر  أيام  يوًما جديًدا من 
وال تمحوها السنين بل تظل عالقة باألذهان والقلوب منتظرة من 
عام لعام آخر وحال لسانهم وقلوبهم يتضرع إلى المولى عزو جل 

ويقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان 

* وفقاً للهجة اإلماراتية عند الحديث عن الماضي.
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الرافعي وتحية الهالل
رمضان  هالل  تحية  في  يبدع  الرافعي،  صادق  مصطفى  العروبة  أديب  نجد 

ووصفه بشعر جميل يردده الكثيرون، إذ يقول:
فديتك زائرا ف������ي ك�������ل عام    

تحي�������ي بالس������امة والسام
وتقبل كالغ���������مام يفيض حينا   

ويبقى بعده أث�������ر الغم������ام

ثم يصف لهفة الماليين وشوقهم إلى رؤية هذا الهالل، الذي طالما انتظروه، 
الرحمة والمغفرة  أنه شهر  العطرة، ذلك  النورانية  األجواء  فهو بشير بمقدم 

والنور والسعادة الروحية، فيقول:
تبدو وثغرك لألحب�������ة باس����م    

كالروض يزكو في الربيع ويسع��د
والمسلمون عيونهم ظمأى ال����ى  

شال ضوء ف��ي الس�����ماء يزغرد
يدعو عباد الله: ه�����يا استبشروا   

فالسع������د الح وفجره المت��ورد

ترحيب بالضيف الكريم
وما أن يثبت الهالل حتى يبدأ الترحيب بالشهر الذي حل على األنام بأفضاله 
بشهر  مرحبا  إسماعيل  حسن  محمود  يقول  ذلك  وفي  ونفحاته،  وخيراته 

الصيام:
أضيٌف أنت ح������ل عل���ى األنام   

وأقس���������م أن يحي�ا بالصي�ام
قطعت الده�������ر ج���واب�ا وفي�ا    

يع�����ود مزاره ف�����ي كل ع�ام

 أحمـد أبو زيد

من  بشهر  العصور  عبر  العربية  ش��ع��راء  يحتف  ل��م 
رمضان، فقد حرصوا على  احتفوا بشهر  الشهور، كما 
من  عظيمة  بشعيرة  ارتبط  الذي  الشهر  هذا  تعظيم 
الصيام،  وهو  وأركانه  فروضه  وأح��د  اإلس��الم  شعائر 
والتغني  استقباله،  وحسن  به  الحفاوة  في  وأبدعوا 
إلى  وشوقهم  الماليين  لهفة  ووصف  هالله  بمطلع 
بها  امتألت  التي  قصائدهم  في  دع��وا  كما  رؤي��ت��ه، 
واغتنام  رمضان  تعظيم  إلى  العربي  الشعر  دواوي��ن 

أيامه ولياليه واالقتباس من أنواره قبل رحيل أيامه.
فنجد دواوين الشعر العربي قد قدمت لنا روائع أدبية 
رمضان وهاموا  أحبوا  الذين  الشعراء  بها قريحة  جادت 

به عشقا.
 وحفل الشعر العربي بكثير من صور التعبير عن الحب 
والتقدير لشهر رمضان وإظهار الفرح والسرور بقدومه، 
الشهر  ه��ذا  ب��أم��ج��اد  ال��ش��ع��راء  م��ن  الكثير  وتغنى 
وللصائمين  لرمضان  وّضاءة  صوراً  ورسموا  وفضائله، 
األساليب  من  استطاعوا  ما  بكل  ص��وره  وزينوا  فيه، 
الم��وحية  األلف�اظ  وتخيروا  البيانية،  والمحسنات 

المعب�رة عن عظمة هذا الشهر.

شعراء في
رحاب شهر الصيام

شعراء في
رحاب شهر الصيام

رمضان، سحر الزمان
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تخيم ال يح��������د حم�اك رك�ن    
فكل األرض مه����د للخي������ام

نسخت شع�����ائر الضيفان لم�ا  
قنعت م�����ن الضيافة بالمق�ام

ورحت تس������د لألجواد شرع�ا   
م�������ن اإلحسان علوي النظام

بأن الجود ح��������رم�ان وزه�د   
أعز من الش���������راب أو الطع

في  منتظرين  المؤذن  صوت  المترقبين  الصائمين  مشهد  ويصور 
خشوع ورهبة نداءه فيقول:

جعلت الناس في وقت المغيب     
 عبيد ندائك الع�����اتي الرهيب

كما ارتقب�����وا األذان كأن جرحا  
يع��������ذبهم، تلفَّت للطبي��ب

وأتلعت ال�����رقاب بهم فاح�وا   
ك�����������ركبان على بلد غري�ب

حمام والمعاني الروحية
ذلك  وفي  وإيمان،  بخشوع  الله  إلى  النفوس  تتجه  رمضان  وفي 
من  رمضان  في  ما  مبيًنا  حمام،  مصطفى  المصري  الشاعر  يقول 
معاني روحية، باكيًا على فراق رمضان الذي تمضي أيامه الثالثون 

كالحلم:
ثونا عن راحة القيد في�ه      ح�����دِّ

حدثونا عن نعمة الح������رم�ان 
ه������و للناس قاهر دون قه��ر      

وهو سلطانهم با سلط��������ان 
قال جوعوا نه�����اركم فأطاع�وا   

خشعا، يلهجون بالشك��������ران 
إن أي������امك الثاثين تمض��ي    

كلذيذ األح�����ام للوسن������ان 
كلم����ا سرني قدومك أش����جا  

ن�������ي نذير الفراق والهج�ران 
وستأتي بع����د النوى ث�م تأتي   

يا ت���������رى هل لنا لقاء ث�ان؟

جليلة رضا وفرحة غامرة
وفرحتها  لرمضان  حبها  عن  رضا  جليلة  المصرية  الشاعرة  وتعبر 
في  فتقول  أنواره،  من  االقتباس  إلى  وشوقها  باستقباله،  الغامرة 

قصيدة بعنوان »شهر رمضان«:

ها قد عبرت العام في عجل لكي تخطو الينا
يا شهرنا المحبوب انك أجمل الذكرى ل���دينا

الليل يا رمض���ان يغم�رنا ويغزو مقلتين������ا
يا أيها الحادي ترفق بالخطى .. وامش الهوينا

فتبث  اإلسالمية،  بأمتها  تمر  التي  الظروف  الشاعرة  تنسى  وال 
في  أمال  للتذكير  محاولة  في  أمتها  وهموم  أحزانها  بعض  رمضان 

التغيير، فتقول مخاطبة رمضان:

ال ت-أتنا اال ونح��������ن مهيأون لع�����ودتك

لك ف-رحة في القلب فاجعلنا نحس بفرحتك

لك ه--زة في الروح نقبس نورها من شعلتك

ال تأتنا إال وفج---ر النص��������ر بشرى رؤيتك
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ثم تقول:
أتجيء يا رمضان والعرب األباة م�����هددون؟
وتمر وسط مدافع األعداء من��خفض الجبين؟
أتجيء واإلسام في غضب على الظلم المهين
والمسجد األقصى يدنسه البغاة اآلثم�����ون؟

شهر التحرر
بعنوان  له  قصيدة  في  يسجل  الفيل،  يس  الشاعر  ونجد 
والمكانة  الرفيعة  المنزلة  من  لرمضان  ما  السماء«،  »أمل 
العالية، وما اجتمع له من فضائل الخير، ويقدم له التحية، 

فيقول:
تتغي���������ر الدنيا ... وال تتغير    

ومدى ال���زمان تج�يء ال تتأخر
ف�������ي كل عام أنت أكرم زائر  

لألرض ته������دي من بها يتعثر

ثم يقول:
رمض���ان .. يا شهر التحرر ليتنا   

م���������ن جاهلية فكرنا نتحرر
رمضان يا أم������ل السماء ألمة     

بك لم تزل عبر المدى تستبشر
ثبت على التقوى ق�لوب أحبتي  

وامن�����ح هداك لعالم يتدهور
واح����مل إلى مأل السماء تحية     

م����������ن أمة بصيامها تتطهر

روضة للمؤمن
وأما الشاعر أحمد مخيمر فيناجي رمضان، ويبين فضائله كروضة للمؤمن التقي الذي يسعى إلى مغفرة الله ورضوانه فيقول:

أنت ف�����ي الدهر غ�������رة وعل�ى األر           ض س����������ام وفي السم���اء دع�������اء
يتلقاك ع����ند لقي�������اك أه�����ل ال���           �ب����ر والمؤم�����������نون واألصفي��������اء
فلهم ف�����ي النهار نج�������وى وتسبي��            �ح وف��ي اللي����ل أدم�����ع ون����������داء
ليلة القدر عنده�����م فرحة الع�������م�            �����ر ت��دانت ع�����لى سناها السم������اء
ف�����������ي انتظار لنورها ك�����ل لي���ل           يت��منى اله����دى ويدع����������و الرج���اء
وتعي��������ش األرواح في ف����لق األشوا           ق ح��تى يب�������������اح فيه�����ا اللق���اء
ف�������إذا الكون فرحة تغ����مر الخل�����            ������������������ق إلي���ه تبت�ل األتقي������اء
وإذا األرض ف������������ي سام وأم�����ن            وإذا الفج�������ر نش������وة وصف����������اء
وك�����أني أرى الم����ائكة األب������������            ������������رار في����ها وح����ولها األنب��ي��اء
نزلوا فوق������������ها من المأل األع����ل��            ��������������ى ف��أين الشقاء واألشقي����اء؟

رمضان، سحر الزمان

شعراء في رحاب شهر الصيام
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رمضان؛ الداللة والرمز
أشرف سعد

عبر  العزيز  عبد  هشام  الدكتور  بنا  انطلق  خاصة  زاوية  من 
كتابه »رمضان في لسان العرب«. 

 ورمضان من األشهر القمرية ذات المنزلة العظيمة في نفوس 
المسلمين عامة، واستقباله له احتفاء خاص. لذا رصد الكتاب 
الجوانب  من  لرمضان  العرب  لسان  في  بصلة  يمت  ما  كل 

اللغوية والفلكلورية. الداللية والعناصر 
وابن منظور مؤلف لسان العرب )محمد بن مكرم بن علي بن 
أحمد األنصاري( ولد في شهر محرم سنة 630ه� كان شغوفاً 
باختصار كتب األدب المطولة، فاختصر األغاني والعقد الفريد 
والذخيرة ومفردات ابن البيطار، وترك خمسمائة مجلد، عمل 
في ديوان اإلنشاء وتولى القضاء في طرابلس، توفي في شهر 
شعبان سنة 711ه�. ورمضان هو االسم العربي الحديث نسبيًا 
العرب  لسان  ذكر  فقد  المسلمون؛  يصومه  الذي  الشهر  لهذا 
ناتًقا،  صام  وأنتق:  )ناتق(  كان  اسمه  أن  العاشر  الجزء  في 
وناتق من أسماء رمضان لذا فاالسم القديم لرمضان كان ناتق 
وافق شهر  الشهور  أسماء  اإلسالم  قبيل  العرب  غيرت  وحينما 
حرقة  والرمض  الحر،  والرمض  برمضان،  فسمي  حّر  أيام  ناتق 

القيظ، واألرماض كل ما أوجع، يقال أرمضني أوجعني.
فى  حدة  على  يدل  مطرد  أصل  والضاد  والميم  الراء  ورمض 
شيء من حر وغيره فالرمض حر الحجارة من شدة الحر وأرض 
وأرمض  حره،  اشتد  يومنا  رمض  نقول  الحجارة:  حارة  رمضه 
الرجل  رمض  القول  مصدر  والرمض  عليهم.  اشتد  القوَم  الحر 
قول  ومنه  الحر  شدة  من  قدماه  احترقت  إذا  رمًضا  يرمض 

الشاعر:
فهن معترضات والحصى رمض/ والريح ساكنة والظل معتدل

والصوم هو الوجه اآلخر لكمة رمضان أحد أركان اإلسالم تلك 
الفريضة التي ربطت بين معاني الصوم والصبر، وفي رمضان 
ال صوم وال صبر وال أجر إال برؤية الهالل، والهالل عند العرب 
لتحديد  وإنما  الصوم  بداية شهر  ليس مهًما فقط في تحديد 
طويلة  للهالل صفحات  اللسان  أفرد  ولهذا  الشهور  كل  بداية 

وعرفه تعريًفا دقيًقا. والهالل غرة القمر حين يهله الناس في 
غرة الشهر وأهل الرجل: نظر إلى الهالل، وأهللنا هالل شهر 
كذا وأستهللناه: رأيناه. واهتم لسان العرب بإلقاء الضوء على 
فيه  ذُكر  موضع  كل  عند  وذلك  وفضله  رمضان  شهر  أهمية 
القرآن  شهر  كونه  الشهر  هذا  وعظمة  عرًضا-  -ولو  رمضان 
النبوي  للحديث  اللسان  ذكر  من  بداية  وذلك  الصوم.  وشهر 
)يا  شعبان  آخر  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  قاله  الذي 
الناس قد أظلكم شهر عظيم أي أقبل عليكم ودنا منكم  أيها 
برمضان  المتعلقة  العبادات  وعن   . بظله(  عليكم  ألقى  كأنه 
ذكر اللسان صالة القيام/ التراويح فقد جاء في الجزء الثالث 
المئزر وهو  الليل وشد  أحيا  قيام شهر رمضان  )وفي حديث 
العشر  اعتكف  أنه  الحديث  ومنه  النساء،  اجتناب  عن  كناية 
اهتماماً  الصحابة  اهتم  وقد  البواقي،  أي  رمضان  من  الغوابر 
عبد  هشام  الدكتور  وختم  وصالته.  وصومه  برمضان  كبيراً 
العزيز كتابه )رمضان عناصر فولكلورية( فالمواد اللغوية فى 
)لسان العرب( التى تتصل برمضان أو الصيام أو الهالل تمتلئ 
التي  التعبيرات  حيث  من  سواء  الثرية  الفلكلورية  بالعناصر 
المادية  بالحياة  تتصل  التي  األلفاظ  أو  شعبيًا  طابًعا  تحمل 
العرب  لسان  فى  ناتق  مادة  تصفح  عند  ذلك  وأول  الشعبية. 
اللغة  بقايا  من  أنه  يبدو  والذي  لرمضان  القديم  االسم  وهو 
العربية القديمة عند العرب قبل اإلسالم، وناتق من مادة نتق 
فيقال )وأنتق( عمل مظلة من الشمس، وأنتق إذا بنى داره، 

نتاق دار أي حيالها، وناتق شهر رمضان وأنتق صام ناتًقا.
ومن المالمح الفلكلورية المتعلقة برمضان ما يختص بأطعمة 
فقد  اآلن  يستعمل  يعد  لم  للسحور  اسًما  ذكر  حيث  رمضان 
الذي  الطعام  هو  والغذاء  المبارك(  الغذاء  إلى  )هلم  قيل 
يؤكل أول النهار وسمي السحور بالغذاء. ويبقى شهر رمضان 
الناس قربًا من  الخاص يزداد فيه  الذاكرة شهر له طابعه  في 
فرحين  مهللين  البعض  بعضهم  من  وقربًا  وجل  عز  المولى 

لقدومه ولسان حالهم يقول )اللهم ما بلغنا رمضان( 



الفضيل 32 الشهر  استقبال  في  دمشقية  تقاليد 

 هشام عدرة

العادة األكثر حضوًرا في التقاليد الشامية قبل مجيء شهر رمضان الكريم هي »تكريزة رمضان«؛ 
إذ تقوم األسر الشامية بتكثيف جلسات »السيران« الدمشقي التراثي المعروف وهو زيارة بساتين 

ومنتزهات الغوطتين الغربية والشرقية والربوة بقصد التنزه وتناول طعام الغداء على ضفاف نهر بردى 
وذلك في أيام العطل ولذلك يودعون السيران بالتكريزة ألن السيران سيغيب في شهر الصيام.
ومن تقاليد استقبال رمضان التراثية االحتفال بليلة النصف من شعبان، وفي هذه الليلة يتنسم 

الدمشقيون قدوم الشهر الفضيل باحتفالية خاصة بهذه الليلة المقّدسة. وينظر السوريون لشهر 
شعبان باعتباره »شهر مّليص« أي يسير بسرعة ليأتي بعده شهر الخير والرحمة والمغفرة شهر رمضان، 

ولذلك ينتظرون يوم النصف من شعبان ليحتفلوا به بطريقة شعبية منزلية من خالل تحضير نوع من 
الحلوى تسمى )حالوة المحيا(. 

تقاليد دمشقية في استقبال الشهر الفضيل 

من تكريزة رمضان وحالوة المحيا حتى 
عيدية المسحراتي

رمضان، سحر الزمان
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اعتبارها  إلى  يعود  بالمحيا  فإن تسميتها  الباحثين  وحسب بعض 
تحيا  لكي  ولآلخرين:  لبعضهم  يقولون  وكأنهم  الحياة«  »أساس 
النصف  حلويات  تتذوق  أن  فعليك  وحلوة  وطيّبة  سعيدة  حياة 

المائل للون الزهري واألبيض  من شعبان. وتحّضر بلونين )األحمر 
صارت  أخرى  حلوى  األخيرة  السنوات  في  لها  وأضيف  المصفر( 
وغيرها.  والقرمشلية  البشمينا  ومنها  المحيا  اسم  تحت  تنضوي 
المنزل  أهل  وعلى  الضيوف  على  الحلوى  من  النوع  هذا  ويوزع 
اللذيذ  المذاق  مع  شعبان  من  النصف  ليلة  وليحيوا  ليتناولوه، 

لحالوة المحيا ويأملون بحياة أفضل.

المسلمون  كان  الفضيل.  الشهر  ليهل  مسرعة  شعبان  أيام  تسير 
رمضان  شهر  هالل  التماس  فيها  يُطْلَْب  التي  الليلة  في  الشوام 
لرصد رؤية  والتالل  كالقالع  المدن  المرتفعة في  لألماكن  يذهبون 
الهالل. جبل قاسيون في دمشق، وقلعة حلب وقالع حمص وحماة. 
واشتهرت كل مدينة من المدن السورية بشخص أو اثنين يتصفان 
بحّدة الرؤية، يعتمد الناس شهادتهم في إثبات رؤية الهالل، وقد 
من  األح��دب(  نعسان  )أحمد  واسمه  األشخاص  هؤالء  أحد  ظل 

أهالي حماة المرجعية األساسية لرؤية الهالل لمدة 30 عاًما.
التهاني  الناس  يتبادل  حتى  الهالل  رؤية  إثبات  عن  يعلن  أن  وما 
في  األطفال  ويتراكض  المعهودة،  طلقاته  رمضان  مدفع  ويضرب 
شهر  هاللك  )هل  ومنها:  المتنوعة  األهازيج  مرددين  الشوارع 

رمضان سبتوها، مسبتوها، سبتوها ما حلوها ...(

فنون الطعام وعادة الصبة أو السكبة
والمشاريب  والحلويات  األك��الت  تقديم  في  الشوام  يتفنن 
أنواع  أفخر  وتحضير  طبخ  في  البيوت  ربات  تتبارى  الرمضانية، 
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الطعام والحلويات السورية المعروفة.
الشامية  الرمضانية  والتقاليد  العادات  من 
الفضيل  الشهر  في  واإلنسانية  االجتماعية 
وتقليد  القديمة  األف��ران  استخدام  عادة 
بيوت  في  يكن  لم  الماضي  ففي  السكبة، 
والصواني  »الصدور«  وكانت  أفران  الناس 
األسواق  في  العامة  األف��ران  إلى  تذهب 
الصواني  هذه  تخرج  وعندما  والحارات، 
من  تحتويه  بما  األفران  من  المغرب  قبيل 
»كبب« ولحم بعجين وعش بلبل وحلويات 
الروائح الشهية، فكان  وما إلى ذلك، تفوح 
»الصدر« ال يصل إلى المنزل مع صاحبة إالّ 
وقد ذهب ربعه على األقل ألنه يعطي منه 
الجيران  من  الطريق  على  يصادفه  من  كل 
تقوم  المنزل  إلى  يصل  وعندما  واألقارب، 
على  منه  آخر  جزء  بتوزيع  البيت  صاحبة 
الجيران في عادة جميلة تسمى )الصبة أو 
السكبة( فكان كل شخص يصب لجاره في 

ر لإلفطار.  صحن مما طبخ وحضَّ
التقليد  هي  التقليدية  السهرات  كانت 
يجتمعون  الرجال  كان  رمضان،  في  األهم 
ما  هناك  وكان  )المنزول(  المضافات  في 
يسمى »القناقات« أي بيوت الضيافة، حيث 
كان %90 من الرجال يسهرون فيها. وكانت 
تنتشر في أغلب المدن السورية، يسهرون 
باألحاديث  يتسامرون  السحور  حتى  فيها 
بعض  يلعبون  ال��رج��ال  وك��ان  المفيدة، 
)خور  مثل  ألعاب  ومنها  الخاصة  األلعاب 
العادية  الشدة  وألعاب  والمقرعة  خور( 
خشبية  )قطعة  والمنقلة  الختيار  ولعبة 
مدورة( يلعبون فيها الضامة وطاولة الزهر. 

وكانت سهرات القناقات تضم أيًضا أصحاب 
األصوات الجميلة الذين يمتعون الحاضرين 
عام  بشكل  والموشحات  الدينية  بالتواشيح 
والقصائد والطرب األصيل. وكانت المقاهي 
من  الساهرين  من  آخر  عدداً  تستقطب 
الظل(  )خيال  الجميل  التراثي  الفن  خالل 
زمان.  أيام  سينما  وهي  وعيواظ،  وكراكوز 
طريفة  تمثيليات  خالل  من  تقدم  وكانت 
كان  الذي  اآلخر  والنمط  العامية،  باللهجة 
الذي  المقاهي كان )الحكواتي(  ينتشر في 
فقرته  يقدم  حيث  مقهى،  منه  يخلو  ال 
الحاضرين  على  ويقص  بحماسها  المعروفة 
زيد  وأبو  وعنترة  بيبرس  الظاهر  حكايات 
الحاضرين  لدى  الحماس  فيشعل  الهاللي 
بحركات  قصصه  ألبطال  تقمصه  خالل  من 
فكّن  رمضان  في  النساء  أما  ورجليه.  يديه 
يسهرن في منازلهن أو عند الجيران أو عند 
السابق  في  سهراتهن  وكانت  لهن  قريبات 
زاخرة بالمرح والفكاهة واألحاديث الخاصة 
إذا  والغناء  الموسيقى  بعزف  وأحيانًا  بهن 
تجيد  الساهرات  الموجودات  إحدى  كانت 

العزف والغناء. 

الصوم درجات المئذنة
في  باألطفال  المرتبطة  التقاليد  وم��ن 
رمضان »الصوم درجات المئذنة« وهي من 
التي ما زالت قائمة حتى  التقاليد الجميلة 
اآلن لتدريب األطفال على صوم رمضان. إذ 
يقوم اآلباء واألمهات بتدريب األطفال على 
األول  اليوم  من  السابعة،  سن  منذ  الصوم 

أذان  حتى  الطفل  يصوم  العاشر  وحتى 
الظهر، ثم يتطور إلى أذان العصر وبعدها 
إلى أذان المغرب ليوم واحد في األسبوع، 
للصيام.  األطفال  تحمل  مدى  ويالحظون 
يصعدون  وكأنهم  األطفال  يتدرب  وهكذا 

درجات المئذنة درجة درجة. 
األطفال  كان  واللعب  التسلية  مجال  وفي 
بعد اإلفطار يخرجون إلى الحارات يلعبون 
الليل،  حتى  ويمرحون  الضيقة  األزقة  في 
وحرامية  وعسكر  الصومانية  ألعابهم  ومن 
األلعاب  م��ن  وغيرها  والنبل  وال���دوش 
األطفال  أناشيد  أشهر  وم��ن  البسيطة. 
الباحث  يذكرها  –كما  برمضان  الخاصة 
ينشدونه  ما  األصفر�  الرزاق  عبد  السوري 
غياب  قبل  الشعبية  والحارات  األزقة  في 
إذ  رم��ض��ان  مدفع  انتظار  ف��ي  الشمس 
يُنشدون: )يا شمسية رمضان عجلي باآلذان 
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رمضان، سحر الزمان

الفضيل  الشهر  استقبال  في  دمشقية  تقاليد 
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بطني لزقت بظهري ما تم غير العظام(. كما كان األوالد يجتمعون 
بعد المغرب ويطوفون على بيوت زمالئهم ينشدون نشيداً خاصاً 
عند كل باب للمداعبة وألجل أن ينالوا بعض الطعام والحلوى فإذا 
كان اسم رفيقهم أحمد مثالً قالوا: )أحمد على فرسه ويقلّها دوري..

يامحرمة من قصب والشب غندوري( ثم يقولون: )عطونا السحور 
أبرك الشهور.. علينا وعليكم يرحم والدينا ووالديكم( وفي الُعشر 
األخير من رمضان يودعونه بأنشودة )يا شهرنا عليك السالم( كان 
هذه  غياب  ومع  العشاء.  آذان  قبل  المؤذن  مع  يرددونها  األوالد 
األناشيد الخاصة باألطفال غابت أيضاً ألعابهم وتسلياتهم البسيطة 
وتلك التي كانت تقّدم لهم من قبل أشخاص كبار متخصصين في 
هذه التسالي في الشهر الفضيل ومنها )كراكوز وعيواظ( و)خيال 
الظل( والتي توازي تسلية الحكواتي للكبار في المقاهي الشعبية.  
الدنيا«  »صندوق  أو  العجائب  أو  الفرجة«  »صندوق  أيضاً  هناك 
وهو تلفزيون أيام زمان، وكان يظهر في رمضان وفي األعياد. وقد 
هذا  طفولته  في  بارودي  نذير  السوري  التشكيلي  الفنان  شاهد 
ووثقه  القديم  الدمشقي  العمارة  في حي  التقليدي  الفني  النمط 
في عمل تشكيلي جميل، ويحكي لنا: إن صندوق العجائب أو ما 

عليه  بالعمل  قيام شخص  على  يعتمد  الدنيا  صندوق  عليه  يطلق 
حوله  األطفال  فيجتمع  لحارتنا  والعيد  رمضان  أيام  في  به  ويأتي 
وندفع لقاء مشاهدة المناظر داخله فرنك سوري وكان يشكل لنا 
موجودة  التلفزيونات  تكن  لم  حيث  وعجيباً  غريباً  شيئاً  كأطفال 
في تلك األيام. ومن مظاهر شهر رمضان في الشام والتي ما زالت 
كتميز  المتميزة  ر  المسحِّ طبلة  محدود،  بشكل  ولكن  موجودة 
لباسه وطريقته في إيقاظ الصائمين للتسحر . فقد كان عدد من 
القديمة  الشام  حارات  أغلب  في  السن  في  وكبار  شباب  الناس 
في  يتخصصون  وغيرها،  والشاغور  وساروجة  والميدان  كالعمارة 
األسود  الشروال  المسحراتي  يلبس  حيث  المسحراتي،  مهمة 
والطاقية المصنوعة من اللباد، ومعه طبلته الشهيرة المعروفة التي 
مسحراتي  حارة  لكل  وكان  جلدية،  قطعة  من خالل  عليها  يضرب 
خاص بها، ويعرف المسحراتي كل أصحاب البيوت وينادي عليهم 
الدايم  وّحد  نايم  يا  المعروفة:  بعبارته  ليستيقظوا  واحداً  واحداً 
إالّ  الحارة  يترك  الله وهكذا. وال  الله وّحد  أبو عبد   � أبو جاسم   �
للنور  إشعالهم  خالل  من  ذلك  ويعرف  استيقظ.  قد  الكل  ويكون 
كما  فانوساً  السابق  في  يستخدم  المسحراتي  وكان  منازلهم.  في 
بتعليماته،  يتقيدون  للكار  المسحراتية شيخ  أن لكل مجموعة من 
وكان هؤالء يأخذون من منازل الحارة الطعام المتبقي كما أن لهم 

عيدية في أول أيام عيد الفطر السعيد 
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 محمود أحمد حسانين

الحميد حواس عن رمضان: »كان للغروب  الكبير عبد  الباحث  يقول 
في  ص��ب��اي  منذ  زال-  -وال  ال��خ��اص  وق��ع��ه  رم��ض��ان  م��ن  األخ��ي��ر 
األربعينيات من القرن العشرين؛ فقد كان يسود القرية صمت ثقيل 
النقلة  عبور  من  وتحسب  وترقب  أسى  فيه  العصر،  بعد  ما  منذ 

من رمضان. 
القرية،  البخور تغمر هواء  روائح  تتصاعد  الشمس  وقبيل مغيب 
البيوت،  وراء  ما  إلى  االنسحاب  في  الغسق  ضوء  يأخذ  أن  وما 
حتى تتصاعد أصوات طرق وقرع منتظمة يتعالى معها صيحات 
غناء، وقد كنت أشارك في إصدار هذه األصوات مع القرع بقضيب 
من الحديد ووضعها عند عتبة الباب الخارجي للدار. وقبيل الغروب 
والملح  البخور  عليها  ووض��ع  أججت  وق��د  الجمرات  بمنقد  أت��وا 
دقات  في  الحديد  أقرع  الدار  عتبة  على  أجلس  حينئذ  والفكوك، 
تتوافق مع أغنية مطلعها: يا بركة رمضان/ خليكي في الدار/ يا 
إلى ما  الدق والغناء  الدار. وأواصل بهمة هذا  شيطان اطلع من 

بعد الغروب ألسارع بعدها للحاق بمائدة اإلفطار األخير. 
وفي قرى أخرى، كانت عملية التبخير والقرع والغناء تتم فوق 
بالقرع  النحاسية  األوان��ي  ضرب  استبدلوا  وربما  المنازل،  أسطح 
وقاية  هو  األح���وال،  كل  في  والغرض  الحديدية.  األدوات  على 
المنازل من غزوات العفاريت، التي ستنطلق لحظة انتهاء الشهر 
الكريم، وتأمين عدم إزاحتها لبركة رمضان، وضمان استمرار حلول 

روحه الطيبة وإقامتها الدائمة«.

إلى  رمضان«  »معجم  كتابه  في  مرسي  فؤاد  الدكتور  ويشير 
الرمضانية  المظاهر  برصد  عنيت  التي  السردية  األعمال  أن 
مرجعاً  باعتبارها  إليها  النظر  يمكن  القصص  أو  الروايات  سواء 
أنثروبولوجيا فيما يخص أعمال اإلنسان وسلوكه في شهر رمضان. 
رواي��ة  الكريم  الشهر  تناولت  التي  السرديات  أشهر  وم��ن 
إلحسان  رجل«  بيتنا  و»في  محفوظ،  لنجيب  الخليلي«  »خان 

وقاية المنازل من غزوات العفاريت 

طقوس الليلة األخيرة من رمضان 

رمضان، سحر الزمان

األخيرة من رمضان  الليلة  طقوس 
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و«عودة  قاسم،  خليل  لمحمد  »الشمندورة«  ورواية  عبدالقدوس، 
الروح« لتوفيق الحكيم، و«ال أحد ينام في اإلسكندرية« إلبراهيم 
لمحمد  و«زينب«  الجمل،  لعبدالفتاح  و»محب«  عبدالمجيد، 
لسعد  الكنافة«  »بائعة  القصصي قصة  األدب  حسين هيكل. وفي 
لعائشة عبدالرحمن، و»معجزة في رمضان«  حامد، و»المتصابية« 

إلبراهيم المصري، و»بائع العطور« لمحمود البدوي. 
في  رمضان  عن  شهادته  محفوظ  نجيب  الكبير  األديب  ويسجل 
في  كأطفال  لنا  بالنسبة  رمضان  في  أهمية  األكثر  »األمر  قوله: 
أخرج  أن  لي  يسمحون  كانوا  األهل  أن  الصغيرة  السن  هذه  مثل 
وكان  صبيان،  أو  بنات  سواء  باألطفال  أجتمع  حتى  الشارع،  إلى 
مكان  في  نجتمع  كنا  أنفسنا حيث  في  وقع خاص  االجتماع  لهذا 
األلوان  ذات  الفوانيس  حاملين  ننطق  ثم  بيننا،  فيما  عليه  متفق 
مرددين  القاضي  بيت  ميدان  بيوت  جميع  على  وندور  الزاهية، 

أغاني رمضان في فرحة شديدة«.

دنا الغروب وخفقت القلوب
ويسجل عميد األدب العربي الدكتور طه حسين شهادته المتعلقة 
القلوب  وخفقت  الغروب  دنا  »فإذا  فيقول:  اإلفطار  بلحظات 
بالعقول  الطعام  نكهة  وطاشت  األذان،  الستماع  اآلذان  وصغت 
واألحالم. فترى أشداقاً تنقلب وأحداقاً تتقلب بين أطباق مصفوفة 
وأكواب مرصوفة، تملك على الرجل قلبه وتسحر لبه بما ملئت من 
فاكهة وأترعت من شراب. اآلن يشق السمع دوي المدفع، فتنظر 
تجد  بالقصاع،  طافوا  الجياع  وإلى  الماء،  وردوا  وقد  الظماء  إلى 
تبيد وبطوناً تستزيد، وال تزال  تلتهم، وألواناً  تلتقم وحلوقاً  أفواهاً 

الصحائف ترفع وتوضع واأليدي تذهب وتعود«. 

سهرة مع الصالحين
الراحل “حافظ محمود” ذكرياته عن شهر  وكشهادة ضمنية يذكر 
ألوان  »كانت  يقول:  الصالحين«،  مع  “سهرة  عنوان  تحت  رمضان 
في  وعبادة  علماً  الله  كلمات  من  التزود  أو  الله  ذكر  في  السهر 
امتد  وقد  معروفة  كلها  األلوان  هذه  كانت  ولئن  رمضان،  شهر 
سهرات  من  خاصاً  لوناً  هناك  فإن  اآلن،  حتى  الكثير  الشيء  منها 
يصطحب  أن  رمضان  ليالي  في  يختار  الناس  بعض  رمضان..كان 
أحاديث  في  بطوله  الليل  معه  يقضي  المخلصين  الصالحين  أحد 

الصوفية.« 



الرحالة38 مالمح رمضان في كتابات 

مسقط
يُفيد الرحالة اإليطالي الروماني فينزنزو موريزي، الذي قضى في سلطنة عمان 
القمري،  التقويم  وفق  تؤرخ  العربية  البالد  بأن  )1809-1814()3(؛  السنوات 
وتقّسم السنة إلى أشهر قمرية، منها الشهر المعروف برمضان، الذي هو شهر 
الصيام والتقوى. وياُلحظ أن المسلمين يصومون في رمضان، وال يتناولون في 
الفترة من شروق الشمس كل يوم حتى مغيبها طعاًما وال شرابًا. فإذا ما غربت 
الشمس يستطيع الفرد منهم أن يتناول الطعام والشراب ما يحفظ عليه حياته. 
ويُعبر عن رأيه بأن العرب يُعانون من الصيام أكثر من أي أمة إسالمية أخرى، 
رغم  ولكن  كبيرة.  بدرجة  الحرارة  تشتد  ُمحتمل، حيث  غير  بالدهم  مناخ  ألن 
»حين  يقول:  وكتب  صرامة.  بكل  الصيام  واجبات  يُراعون  فإنهم  العناء،  هذا 
كنت في األستانة في شهر نوفمبر وحل شهر رمضان، الحظت أن احتمال حدة 
كافة  تناول  عن  التام  االمتناع  أن  أعتقد  فإني  ذلك  ومع  ُممكًنا.  كان  العطش 
السوائل خالل اليوم أمر يفوق االحتمال، حتى في تلك المناطق الباردة نسبيًا، 

خاصة إذا وافق شهر رمضان شهري يوليو وأغسطس«. 

مالمح رمضان
في كتابات الرحالة

 د. علي عفيفي علي غازي

رمضان  شهر  ع��ن  الغربيين  ال��رح��ال��ة  كتابات  ت��ورد 
الخاصة  االجتماعية،  الجوانب  من  الكثير  المبارك، 
الهجرية،  السنة  شهور  سائر  من  غيره  دون  من  به 
شهر  فهو  الديني،  بالطابع  الشهر  هذا  يتسم  إذ 
ال��ص��ي��ام وال��ق��ي��ام واإلط���ع���ام وال��ت��س��ب��ي��ح. وي��ب��دأ 
اإلعالن عن ميالد هالله،  له منذ ما قبل  االستعداد 
إذ يقوم المسلمون بشراء المواد الغذائية الخاصة 
والدهن،  والتمن  كالطحين  الفضيل  الشهر  بهذا 
وغيرها أحياًنا منذ منتصف شهر شعبان. والستقبال 
الرجال والنساء  هذا الشهر عند األطفال والكبار من 
شهر  دخول  بقرب  وابتهاًجا  واحتفاال  وبهجة،  فرحة 
رمضان يقول المؤذنون بعد أذاني المغرب والفجر: 
»مرحبا بك يا شهر رمضان، مرحبا بك يا شهر الطاعة 

والغفران«.
يذكر تشارلز داوتي، أن شيخ البدو أفتى بأن واجبات 
»الصلوات  هي:  أم��ور  ثالثة  في  تتلخص  المسلم 
ويقول  الزكاة«)1(.  وأداء  رمضان،  وصوم  الخمس، 
الشرق  زار  الذي  غوتشي،  جورجو  اإليطالي  الرحالة 
في طريقه للحج إلى بيت المقدس في القرن الرابع 
عشر الميالدي إن المسلمين »يصومون على هذا 
النحو: يمتنعون عن الطعام والشراب النهار بأكمله 
رؤية  وعند  األولى،  النجمة  ظهور  وحتى  الفجر  من 
يأكلون  أيًضا  الليل  يأكلون ويشربون، وخالل  النجوم 
كحجاج  المدينة  وي����زورون  ش���يء،  وك��ل  اللحم 
يتباركون بأضرحة األنبياء، والكثير منهم يصطحبون 
كما  الصيام  فترة  لتمضية  وعائالتهم  زوجاتهم 

نفعل نحن في روما«)2(.

ارتياد اآلفاق
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يومهم  يقضون  األثرياء  إن  موريزي  ويُضيف 
خالل شهر رمضان في النوم. ولكن ماذا يكون 
من أمر الفقير الذي ال يستطيع أن يكسب قوته 
بالد والعرق؟ ويخلص إلى القول: »البد من أن 
العموم  وجه  وعلى  قاسية.  ستكون  معاناته 
الوحيد  الجنس  هم  العرب  إن  القول  يُمكن 
في العالم الذي يبز كافة األجناس األخرى في 
التي  بمبادئه  ويمتاز  االجتماعية،  تنظيماته 
أن  وأجد  الدينية.  أفكاره  تأثير  قوة  من  تنبع 
األمور  في  نجاًحا  الدنيا  أعراق  أكثر  العرب 
التي تتطلب قدًرا كبيرًا من الصبر، ولذلك فإن 
ال  رمضان  في  الصيام  لقواعد  التامة  مراعاتهم 
العربي  أمرًا مستغربًا. ويرى أن صبر  تبدو لي 
يقنع  فهو  حياته،  ض��روب  كافة  في  يتمثل 
بعدد من تمرات يُقيم بها أوده، وأن كثيرًا من 
غير  طعاًما  حياتهم  طوال  يذوقوا  لم  المسنين 

التمر إال من رحم ربي«)4(.

القاهرة
رمضان  شهر  بمقدم  القاهريون  يحتفل 
العثماني  الرحالة  يذكره  ما  وفق  المعظم، 
1672؛  القاهرة  زار  الذي  أوليا جلبي  )التركي( 
هالل  الستطالع  الرجال  من  عدد  يذهب  بأن 
شهر رمضان المعظم، ويسير موكب المحتسب 
الجنود  يتبعه  القاضي  بيت  إلى  القلعة  من 
الرؤية؛  بثبوت  األخبار  وتأتي  والموسيقيون، 
أمة  يا  ُمناديًا:  المدينة  أنحاء  الموكب  فيجوب 

تورد كتابات الرحالة الغربيين عن شهر 
رمضان المبارك، الكثير من الجوانب 

االجتماعية، الخاصة به من دون غيره 
من سائر شهور السنة الهجرية، إذ 
يتسم هذا الشهر بالطابع الديني، 

فهو شهر الصيام والقيام واإلطعام 
والتسبيح.. ويبدأ االستعداد له منذ ما 
قبل اإلعالن عن ميالد هالله، إذ يقوم 
المسلمون بشراء المواد الغذائية 

الخاصة بهذا الشهر الفضيل كالطحين 
والتمن والدهن، وغيرها أحياًنا منذ 

منتصف شهر شعبان
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يبدأ  وعندما  صيام،  صيام  غدا  األنام،  خير 
المسحراتي  يطّوف  المعظم  رمضان  شهر 
كل ليلة في وقت السحور، وفي يده بازأي 
يحمل  صبي  ومعه  المسحراتي(،  )طبلة 
قنديلين، وينادي قائال: اصح يا غفالن وحد 

الرحمن)5(.

بغداد
ستارك  فريا  البريطانية  الرحالة  تصف 
العراق  في  قضت  التي   ،Freya Stark
مظاهر    )1937-1928( الزمان  من  عقداً 
شهر رمضان في بغداد، بأن أسواقها بالنهار 
وقت  اإلفطار  مدفع  لكن  الهمة،  فاترة 
االنطالق،  اش��ارة  يعطي  الشمس  غ��روب 
فالمرطبات  فجأة،  الحياة  فيها  تقفز  ثم 
سحري،  بفعل  كأنما  تبرز  مكان  كل  في 
وف��وًرا  حثيثًا  المقهى  صاحب  ويخرج 
صبيته  يُسارع  بينما  بأصدقائه،  ليُرحب 
وبأحزمتهم  الطويلة،  المقلمة  بأرديتهم 
إلى  المائلة  )العرقجينات(  الرأس  وأغطية 
المساطب،  بين  وخارجين  داخلين  الوراء 
سريع  نحو  وعلى  بالزبائن،  تمتلئ  التي 

ارتياد اآلفاق

الرحالة مالمح رمضان في كتابات 
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الصغيرة  القهوة  أك��واب  يقرعون  وه��م 
القهوة  أباريق  على  اليد  عروة  من  الخالية 
الطيور، أو  الشبيهة بمناقير  الفوهات  ذات 
يحملون كؤوس الشاي الملونة. وترى توهج 
النارجيالت المهدئ هنا وهناك مثل النجوم 
تتألأل في الغسق؛ لكنها على األرض بجانب 
مدخنيها المستغرقين في التأمل. أما بائعو 
منصاتهم  نصبوا  وقد  فتراهم  الحلويات 
الفاكهة  بائع  ويرتب  الشارع.  زوايا  على 
بائعي  لكن  حانوته.  في  والبرتقال  الموز 
التبغ بعد يوم طويل من االمتناع يحققون 
الصغيرة  حوانيتهم  في  مزدهرة  تجارة 
الجميع.  تفوق  بصورة  بالصناديق  الشبيهة 
في  مباشرة  للغروب  التالية  الفترة  تفضى 
الطعام،  تناول  وفي  ع��ادة،  عائلية  خلوة 
بالزيارات  بالقيام  العادة  تقضي  ذلك  بعد 
حتى ساعات الصباح األولى، إذ يحين وقت 
المبكر  الصباحي  والفطر  المتأخر  العشاء 

)السحور()6(.

كربالء 
 Fogg  يُشير الرحالة األمريكي فوك بيرني
بين سنتي  الشرق   الذي ساح في   ،Perny
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دهش  حيث  الكريم،  الشهر  هذا  طقوس  إلى   ،1875-1874
ينشغل  اإلفطار  وبعد  نهاًرا،  كربالء  أسواق  في  الناس  الزدح��ام 
الناس  »اهتمام  كربالء  في  ويُشاهد  والدعاء،  الصالة  في  الناس 
يلزم...،  بما  بيوتهم  لتجهيز  األسواق  في  والناس  الهالل...،  بظهور 
أجمل  من  بأنها  رمضان  ليالي  ويصف  أبوابها«،  فتحت  والمساجد 
ما رآه في العالم، حيث يشتغل الناس ليال بالصالة، وتالوة القرآن 
التزاور في رمضان،  بالزيارات...، ويكثر  القيام  وقراءة األدعية، ثم 
الصفاء  الزيارات عملها في معالجة األحقاد، وإعادة  وتعمل هذه 
يبرع  التي  األكالت  بعض  أسماء  فوك  ويورد  النفوس«.  بعض  إلى 
فيها أهل كربالء في شهر رمضان، ومن مشهورها الفرني المعروف 
بالمحلبي أو المهلبي، والذي قيل إنه يُنسب إلى الوزير الحسن بن 
محمد المهلبي، وزير معز الدولة، وياُلحظ إسراف الناس في أكل 
الحلوى، خاصة الزالبية والبقالوة، ويذكر أن من العادات المتوارثة 
وقت  الصائم  يتناولها  التي  األولى،  اللقمة  تكون  أن  على  الحرص 
وعلى  صمنا،  لك  »اللهم  ترديد:  مع  والتمور  الرطب  من  الفطور، 

رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم«)7(.

الحلة
برحلته  قام  الذي   ،kober كوبر  البريطاني سوانسن  الرحالة  يذكر 
أن   ،1893 عام  في  العثمانية  للدولة  الخاضعة  العربية  البالد  في 
...قدمنا  األطفال الصغار يصومون، فيقول »ذهبنا إلى بيت السيد 
أن  تناسينا  أن  وبعد  مهدي...،  السيد  المدعو  الصغير  ابنه  إلى 

الوقت هو رمضان...، عرضنا عليه برتقالة حيث رفضها ألنه صائم«. 
بعد  اإلسالمية،  الشريعة  معروف حسب  هو  كما  اإلفطار،  ويكون 
كوبر  مر  فعندما  المؤذن،  ويحدده  قليلة،  بفترة  الشمس  غروب 
عليه،  ضيوفًا  حلوا  برجل،  التقوا  ومرافقوه  أنه  يذكر  الحلة  بأهل 
لطفه  رغم  مضيفنا  اعتذر  وقد  أمامنا،  الفاخر  العشاء  وضع  »ثم 
وال  رمضان،  وقت  هو  الوقت،  بأن  الطعام  مشاركتنا  عن  وكرمه 

يستطيع اإلفطار«)8( 

* صحفي وأكاديمي مصري
هوامش:

1 - سعد العبد الله الصويان: محاضرات في أدب الصحراء العربية، 
ص   ،)2013 الشعبية،  المأثورات  كتاب  الثقافة-  وزارة  )الدوحة: 

.115
القرن  أواخر  العربي  المشرق  إلى  رحلة  غوتشي:  جورجو   -  2
الرابع عشر الميالدي، شيرين إيبش )ترجمة(، أحمد إيبش )تحرير 
2010(، ص  والتراث،  للثقافة  أبو ظبي  )أبو ظبي: هيئة  وتعليق(، 

.61
اإليطالي   - اإلمارات  زاروا  »رحالة  غازي:  علي  عفيفي  علي   -  3
فينزينزو«، مجلة اإلمارات الثقافية، العدد 42 )فبراير 2016(، ص 

.27 ،26
4 - فينزنزو: تاريخ السيد سعيد سلطان عمان ومعه تاريخ الشعوب 
)ترجمة(،  فاضل  محمود  العربي،  الخليج  سواحل  على  واألقطار 
عبد  137؛   ،136 1988(، ص  للموسوعات،  العربية  الدار  )بيروت: 
شبه  في  رحالت  عن  غربية  روايات  إبراهيم:  الغني  عبد  العزيز 
الساقي،  )بيروت: دار  الجزء األول 1840-1500،  العربية،  الجزيرة 

2013(، ص 269، 270.

ارتياد اآلفاق

الرحالة مالمح رمضان في كتابات 
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العثمانية  الدولة  مأمون:  ممدوح  جيهان   -  5
للطباعة والنشر  )القاهرة: نهضة مصر  في مصر، 

والتوزيع، 2010(، ص 33.
6 - فريا ستارك: صور بغدادية ومن أرجاء عراقية 
الدملوجي  صديق  صباح  الكويت،  ومن  أخرى 
للدراسات  العربية  المؤسسة  )بيروت:  )ترجمة(، 

والنشر، 2016(، ص 113، 114.
الرحالة  عيون  في  »كربالء  العطية:  جليل   -  7
الغربيين«، بكتاب: دراسات حول كربالء ودورها 
الخيرية،  الزهراء  مؤسسة  )الكويت:  الحضاري، 

1996(، ص 130.
العربية  البالد  في  رحلة  كوبر:  سوانسن   -  8
الخاضعة لألتراك من البحر المتوسط إلى بومبي 
عن طريق مصر والشام والعراق والخليج العربي 
في 1893م، صادق عبد الركابي )ترجمة(، )عمان: 

األهلية للنشر والتوزيع، 2004(، ص 245، 265.
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 عبداهلل المتقي

الصوم جالل وجمال وجنان الصائم وفراديسه، هو تصفية للنفس 
الفرقان  قراءة  إنه  السبيل،  وأبناء  للمساكين  بإطعام  الشح  من 
وعبادة جماعية وفردية وجناحان يرفرفان ويطيران صوب السماء، 
اهلل،  من  التقرب  بقصد  الخاشعين  قلوب  على  القرآن  تنزل  فيه 
وفرصة لمحو الذنوب والخطايا كما أنه قدرة روحية للتأمل، كما 
تعتبر  والهندوسية  البوذية  الطقوس  أن  حتى  عالجية،  أفضال 

الصيام ممارسة تتساوق والترويح واإلنعاش الذاتي.
فخالل هذا الشهر المفضل، تختلف التقاليد، إذ لكل محيط جغرافي 
التعامل  في  ومتفردة  مميزة  ع��ادات  اإلسالمي،  العالم  في 
تصاحب  المغرب  في  وطقوسًا  تقاليد  هناك  أن  كما  رمضان،  مع 
حيث  تعنيهم،  وطقوس  عادات  للكبار  كذلك  وتميزها،  الطفولة 

يغدو العالم جميال، هادًئا وآمًنا وروحًيا كلما هل هالله.
األكثر  الحلويات  أنواع  بعض  من  تيسر  ما  أعدت  قد  تكون  فاألسر 
استهالًكا على موائد اإلفطار، ومن أشهرها حلويات »الشباكية« 
من  وغيرها  غ��زال«  و»كعب  و»الفقاص«  و»البريوات«  و»سلو« 
تليق  التي  التقليدية  المالبس  إعداد  على  عالوة  هذا  الحلويات، 

بالرجال والنساء، ونعني بها الجالبيب البيضاء.

فما أن يظهر هذا الهالل معلًنا قدوم رمضان، حتى يشرع في إطالق 
ثم  طويلة،  نفخ  آلة  وهو  النفير  وبعدها صوت  المدافع،  طلقات 
صوت »الغيطة«، وهي عادات لم تنقرض حتى الساعة بالرغم من 
الحداثة ومابعد الحداثة والتقدم التكنولوجي، فاألطفال ال تسعهم 
هذا  بقدوم  احتفاء  والضجيج،  والعدو  الرقص  في  الشعبية  األزقة 
بالكاد  تمر  نهاراته  بياض  أن  من  بالرغم  والكريم،  المبارك  الشهر 
كما  الثابتة  للوجبات  عادي  إيقاع  دون  من  وغالبًا  ورتيبة،  ومملة 
مائدة فطور  بقي من طعام  بما  االكتفاء  فقط  العادية،  األيام  في 
باألطفال،  خاصة  وجبة  األمهات  تهيئ  ما  فنادًرا  البارحة،  وسحور 

ألن رائحة الطعام تفتح شهية الكبار وتؤججها، كما تذكرهم بالماء 
خاصة حين تقاطع رمضان مع فصل الصيف القائظ.

التمر،  »الحريرة«،  الحساء  من  تتكون  ما  عادة  الفطور  وجبة 
فالشاي  المجفف،  والتين  والسمك،  المسلوق،  البيض  الشباكية، 
أو  والعسل  السمن  في  المغموسة  والفطائر  بالحليب،  والقهوة 
مائدة  الكبار  مشاركة  من  األطفال-  -نحن  نمنع  ما  وغالبًا  الزيت، 
فطورهم، حيث المدينة خالية كما لو في حالة طوارئ، وإن حدث 
فمن  والدسمة،  الكريمة  فطورهم  مائدة  الكبار  األطفال  شارك  أن 
من  عاقل  واحد  ويشاركهم  مستقلة،  مائدتهم  تكون  أن  الواجب 

العائلة حتى يكون رقيبًا فقد يتمادون في الشغب والشيطنة.
لكن قد يتحول هذا اإلقصاء من مائدة الفطور، إلى احتفاء بصوم 
أحمر  أبيض، طربوشاً  يلبسونه جلبابًا  المبكر وفخر بصبره،  الطفل 
أو أخضر، وفي بعض الجهات يجلسونه على كرسي باسق، ويمنح 
الوجبة  له  وتقدم  المشهود،  اليوم  هذا  في  كسلطان  ليتوج  هدايا 
البيضاء، واالحتفاء يكون  الدراهم  كاملة ويضعون في جيبه بعض 

أعظم وأرفع إن صام يوم ليلة القدر.
الخاص،  وعناده  وطعمه  نكهته  المبكر  الصوم  لهذا  يكون  وهكذا 
رغم إيقاعه البطيء، ورغم الجوع والسغب، وخاصة ما بعد العصر، 
والعطش،  بالجوع  ويتظاهرون  الصوم  األطفال  بعض  يمثل  وقد 

علما أنهم نقضوا طهارة الصوم بجرعة ماء أو تين مجفف.

لوحات رمضانية طفولية

رمضان، سحر الزمان

طفولية رمضانية  لوحات 
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بعد هذا االحتفاء يصاحب الصائم الصغير أجمل آلباء أو األمهات 
و»بلغته«  األبيض  جلبابه  في  التراويح  صالة  ألداء  المسجد  إلى 
وضجيجهم  األطفال  شغب  إلى  األزقة  تعود  وبعدها  الصفراء، 
مائدة  حول  الجلوس  ذاك  هو  مشهد  أجمل  ولعل  وشيطنتهم. 
ما ال  غالبا  والذي  اآلذان  ينتظر  والكل  اإلفطار، مع صمت مطبق، 
يستمع إليه الكبار بخشوع، إنه الجوع والعطش الذي ينسيهم هذا 
الريق،  على  والتمر  للماء  أياديهم  فيمدون  الخشوع،  في  االرتماء 
وبعدها صالة المغرب والعودة بشهية إلى المائدة من دون انتظار 
أي كان من أفراد العائلة فضل الصالة مع الجماعة، كي يعود وفي 
جيبه وفمه التمر، فقد جرت العادة أن يلقى أطباق مملوءة بالتمر 

يحملها أطفال بباب المسجد.
صالة  إنهاء  بعد  مباشرة  للمصلين  الهرولة  تلك  منه،  واألجمل 

المغرب، فالكل يسابق الكل للوصول إلى موائد اإلفطار.
في  الساكنة  فيبالغ  اإلفطار،  ويطلب  مسكين،  بالباب  يقف  وقد 
وحبّات  حليب«  و»قهوة  والشاي  »الحريرة«  من  بالكثير  إطعامه 
والكرم،  السخاء  شهر  وألنه  المغفرة  يبتغي  .فالكل  التمر  من 
رمضان،  في  ذكرى  األقوى  ولعل  والخطايا.  الذنوب  لمحو  وفرصة 
نجوم  تحت  بالسهر  الصغار  عناد  هي  القدر،  ليلة  في  سيما  وال 
نتخيله  كنا  الذي  قدر«،  »سيدنا  لرؤية  السطح،  في  وغالبا  السماء 
ويركب  األبيض،  يلبس  وطويلة،  ناصعة  بيًضاء  بلحية  وقوًرا  رجاًل 

أمنياتها  كل  يلبي  فهو  أخضر، ومتى شاهدناه،  بذيل  أبيض  حصانًا 
أن  كما  نندهش،  أن ال  علينا  لكن  المستحيل،  باب  كانت من  ولو 
تلك  تستحضر  الشعبية  الذواكر  وكل  وعده،  يخلف  ال  قدر  سيدنا 
بيت  سطح  في  والساهرة  المكروبة  بعيونها  الصلعاء  الخادمة 
»الصحة،  الكثير،  منه  قدر« وطلبت  »سيدنا  رأت  والتي  مشغلتها، 
والرزق الوفير، والجمال، والزوج والشعر بضفائر طويلة أوال. حتى 
خصالت  لها  كانت  )مثاًل(  الغد  وفي  المقيت،  الصلع  من  ينجيها 
طويلة تنسدل إلى عجيزتها، ويفاجأ الناس . ولكن هذا كفيل بأن 
يباغتها هي أيضا. وستنهال عليها سيدتها ومشغلتها حسدا وحقدا 
ذلك  في  قادرة  أصبحت  الخادمة  ولكن  بالضرب.  وربما  بالشتائم 
الوقت على أن تغادر الدار، إنها فتاة بالشعر الكثيف. لوحة أخرى، 
النفار  يتجول  العيد، حيث  القدر، وحتى يوم  ليلة  وفي نفس يوم 
أو  خبزا  قرابه  في  األمهات  فتضع  الغياط«،   « مع صديقه  بنفيره، 
هي  الكبرى  فرحتنا  لكن  معدودة،  رياالت  وحتى  سكرا  أو  دقيقا 
وينتفخ  فنزهو  فيه  وننفخ  نقلده  كي  نفيره  النفار  يسلمنا  حين 

ريشنا كما الطواويس الصغيرة.
السوق،  هي  الوجهة  تكون  بالعيد،  واحتفاء  األخير،  يومه  وفي 
أو  العيد  مالبس  نقيس  ونحن  جبل،  من  األكبر  الفرحة  وتكون 
مائدة  إنجاز  نتابع  كي  باكرا  عيوننا  نفتح  ونحن  حذاء،  أو  صندال 

العيد، ونحن ننتظر مالبس العيد 



رمضان والمرأة طقوس وممارسات خاصة 46

 محمد محمد مستجاب

والطقوس  والبركات  الخيرات  شهر  الشهور،  سلطان  رم��ض��ان، 
الموغلة في القدم. والمرأة هي الملكة التى تحب أن تستقبل 
يليق  بما  وطقوسها،  قدراتها  أيامه  خالل  وتظهر  السلطان  هذا 

بسلطان عزيز عليها وكملكة متوجه في بيتها.
في تركيا، تستقبل النساء شهر رمضان بالزغاريد، بعد إعالن ثبوت 
الرؤية، وتتولى »الجدات« تجهيز أول سحور رمضاني في طقس 
خاص بهن. وتقوم النساء برش العطور الطبيعية وروائح المسك 
المنازل والمساجد  البيوت وحول  الورد على عتبات  والعنبر وماء 
ينتظرن  تركيا  نساء  من  والكثير  أيامه.  وطوال  رمضان  الستقبال 
الشريفة في مدينة إستانبول  الخرقة  لزيارة جامع  شهر رمضان، 
السلطان  أحضرها  التي  الشريفة  النبوية  الخرقة  يحتضن  ال��ذي 

سليم في عام 1516م.
وتعد زيارة الجامع وإلقاء نظرة على »بردة« الرسول � صلى اهلل 
عليه وسلم � من أشهر مظاهر شهر رمضان عند نساء تركيا. ويتم 
الزيارة خاصة  رمضان وتكون  الثاني لشهر  النصف  ابتداء من  ذلك 

للنساء وتبدأ بعد اإلفطار وتستمر حتى الفجر.

المرأة الخليجية زينة البيت
 ، كبيرين  وحب  بشغف  رمضان  شهر  الخليج  في  المرأة  تنتظر 
إلظهار  وذلك  حلوله،  من  أسابيع  قبل  له  التحضيرات  تبدأ  حيث 
من  الكثير  بتجديد  وتقوم  األشهر،  باقي  عن  ومميزاته  طقوسه 
المظاهر الحياتية من شراء األواني الجديدة وتزيين البيت وتغيير 
األثاث وتزيينه بالمصابيح واأللوان، فيما تشتري العديد من األسر 
في  البخور  المرأة  تشعل  فيما  بالشهر،  احفتاء  التراثية  المالبس 

المنزل طوال الشهر الكريم.
كست  وقد  الدقيق(  )طحن  الحب  دق  في  يتعاون  كن  وقديًما 
المرأة  وتهتم  الشهر،  هذا  انتظار  في  والبهجة  الفرحة  وجوههن 
والبهارات  والحبوب  الدقيق  من  بيتها  مستلزمات  كل  بتأمين 
تقوم  كانت  قديًما  اإلماراتية  المرأة  أن  المعروف  ومن  والعطور.  
الثياب الجديدة لها وألسرتها حيث لم تكن مهنة الخياطة  بحياكة 
منزلها  داخل  في  هذا  تمارس  المرأة  وكانت  البالد،  في  منتشرة 
وأوالدها  زوجها  مالبس  من  االنتهاء  من  الشهر  بنهاية  وتتمكن 
في  يلبسه  جديد  جلباب  )كندورة(  على  منهم  كل  يحصل  حيث 

أول ايام العيد. 

رمضان والمرأة
طقوس وممارسات خاصة 

رمضان، سحر الزمان
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المرأة، فارسة »الغبقة«
رمضاني  عشاء  بأنها  الخليج  أهل  بعض  عند  تعرف  التي  الغبقة 
السحور، وعادة هي اسم وليمة تؤكل عند منتصف  متأخر يسبق 
الغبوق، وهو حليب  كلمة عربية صحيحة، جاءت من  الليل، هي 
يشرب من حليب  الذي  الصبوح  ليالً، وعكسه  يشرب  الذي  الناقة 
الناقة صباحاً. وتجتهد المرأة الخليجية في تجهيز الغبقة واالهتمام 

بها في عادة ال تنقطع طوال أيام شهر رمضان.

النساء وليالي القرقيعان
عشر  والثالث  عشر  الثاني  أيام  في  الخليجية  المرأة  تقوم 
يقمن  حيث  القرقيعان،  بليالي  باالحتفال  عشر،  والرابع 
بإلباس األطفال الصغار الذكور المالبس التقليدية الشعبية 
والخريطة  السديري  وعليها  والدشداشة  والعقال  كالعباءة 
الصدر«،  على  يشد  خيط  وبه  الرقبة  في  معلق  »كيس 
تقليدية«  »فساتين  الدراعات  الصغيرات  الفتيات  وترتدي 
والبختق »وهو غطاء أسود شفاف للرأس وبه بعض النقوش 
األطفال  ويطوف  التقليدية.  بالحلى  ويتزين  الذهبية«، 
السحور،  اإلفطار وحتى  بعد  والجيران  األقارب  بيوت  على 
أبواب  على  يدقون  وهم  أغاني  عالية  بأصوات  منشدين 
المنازل لتفتح لهم ربة المنزل وتعطيهم خلطة »القرقيعان« 
من حلوى ومكسرات في األكياس التى يحملونها. والقرقعة 

هي الصوت المنبعث من احتكاك األواني الحديدية التي يحملون 
فيها الحلويات، ويغني األطفال في تجوالهم، مجموعة من األناشيد 
التراثية الخليجية، منها ما تنشده البنات: قرقيعان وقرقيعان، بين 
اقصير ورميضان..عادت عليكم صيام، كل سنة وكل عام. يالله سلم 
ما  البقعة  عسى  ألمه..  خله  يالله  البنت(،  او  الولد  )أسم  ولدهم 
دول  في  الليلة  أسماء هذه  وتختلف  أمه  على  توازي  وال  إتخمه، 
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الخليج، فنجدها باسم قرقيعان في العراق 
»قرقاعون«  وباسم  والسعودية،  والكويت 
في البحرين، و«قرنقعوه« أو »الكرنكعوة« 
في  »الطَلْبة«  أو  و»القرنقشوه«  قطر،  في 
»حق  عليها  يطلق  اإلم��ارات  وفي  عمان، 

الليلة« أو »حق الله«.

تجمعات نسائية
رمضان  شهر  خالل  اإلمارات  نساء  اعتادت 
إحدى  بيت  في  ي��وم  كل  التجمع  على 
وإع��داد  الحب  بطحن  للقيام  ال��ج��ارات، 
الهريس، والخبيص، والبالليط، وخبز رقاق، 
المنزل  بتنظيف  القيام  وكذلك  واللقيمات، 
الكريم، وقد  وإعداده بصورة تليق بالشهر 
باإلضافة  البيت،  أثاث  تبديل  األمر  يتطلب 
تبادل  في  المتمثلة  الرمضانية  العادة  إلى 
إطالق  قبيل  البيوت  بين  اإلفطار  وجبات 

واحدة  كل  وتأتي  واحد،  مكان  في  التجمع  أو  مباشرة،  المدفع 
الفرحة بشهر  المناسبة وسط  لهذه  أعدته  شهياً  تحمل معها طبقاً 

الخيرات.
بحيث  الخاصة،  بأجوائهن  رمضان  في  النساء  مجالس  وتتميز 
يتجمعن في أحد البيوت قبل صالة العشاء ويصلين معاً ويتناولن 
بينهن  وتدور  الضيافة،  به  تجود  مما  الخفيفة  واألطعمة  التمور 
بينما  الصبية،  صغار  مجالسهن  يحضر  وقد  القهوة،  فناجين 
السن  في  الكبيرات  النساء  إلى حكايات  لالستماع  الفتيات  تجلس 
االجتماع  هذا  مكان  ويسمي  الحياة،  في  تجاربهن  من  لالستفادة 

في السعودية » الهرجة«.

سيدنا رمضان بالمغرب العربي
»ريحة رمضان« و»يوم القرش« و»عواشر مبروكة«، أسماء تطلقها 
الذي  االسم  وهو  رمضان«  »سيدنا  السقبال  المغربية،  المرأة 
يطلقونه على شهر رمضان في المغرب العربي، كناية على تفضيله 
على باقي أشهر السنة. وكان النساء يجتمعن في سطوح منازلهن 
فرحاً  الزغاريد  لتطلق  رمضان  من  األول  هالل  رؤية  انتظار  في 

بقدومه.
وبمجرد أن يتأكد دخول رمضان حتى تنطلق ألسنة أهل المغرب 
بالتهنئات قائلين: )عواشر مبروكة( والعبارة تقال بالعامية المغربية 
بعواشره  الكريم  للشهر  مباركة(  )أيام  وتعني  بالنساء،  وخاصة 
النار،  من  العتق  وعشر  المغفرة،  وعشر  الرحمة،  عشر  الثالثة: 
ويطلق الجزائريون على الفترة التي تسبق رمضان )ريحة رمضان(، 
وتبدأ النساء بإعادة ترتيب المنزل، وتنظيفه، وتنظيمه بما يسمى 
غرفة  وتجهز  المنازل،  جدران  طالء  ويعاد  الموسمي(،  )التغيير  ب� 

الضيوف  استقبال  يتم  التي  القعاد(،  )بيت 
رمضان  التونسيون  يستقبل  فيما  فيها، 
تعد  حيث  ال��َق��رش(،  ب�)يوم  يعرف  بما 
وتهتم  فيه.  الحلويات  أنواع  أجود  النساء 
بزينة  كبير  حد  إلى  المغاربية  البيت  ربة 
من  الضيوف  الستقبال  وتجهيزه  البيت 
المنزل  األهل والجيران، حيث تزدان أركان 
الخضراء  واألع��ش��اب  الطبيعية  بالزهور 
األم  وتقوم  طيبة،  برائحة  أرجاؤه  وتعبق 
الصغار طوال  الدينية على  الحكايات  بقص 
الفتيات  وتجتمع  الرمضانية،  األمسيات 
ى  تسمَّ رمضانية  سهرات  في  والسيدات 
السمر  أحاديث  تدور  حيث  )البوقاالت(، 
والقصص  األمثال  وتبادل  الطالع  وق��راءة 
السيدات  القدر يقومن  ليلة  الشعبية. وفي 
اللباس  ويرتدين  البيوت  بتزيين  والفتيات 
على  الحناء  ويرسمن  كالكاراكو  التقليدي 
أو  جديد  بفستان  البلوغ  سن  دون  الفتيات  وتتمتع  األي��ادي. 
“تكشيطة” لباس نسائي تقليدي مغربي، كما تكسو أيديهن نقوش 

الحناء وتمتلئ شنطهن الصغيرة بالتمر والجوز والمكسرات.

»حق الملح« الهدية التونسية المميزة
وهى  أخرى  دولة  أي  عن  تميزها  بعادة  التونسية  المرأة  تنفرد 
في  لزوجته  الزوج  يقدمها  هدية  عن  عبارة  وهي  الملح«  »حق 
اعترافاً  العادة قطعة ذهبية،  الهدية تكون في  الفطر. وهذه  عيد 
بالتضحيات التي بذلتها من أجل إسعاد األسرة طيلة »شهر رمضان«.

النساء في تونس ورغم صيامهن  الملح ألن  الهدية بحق  وسميت 
على  حرصاً  ابتالعه،  دون  من  الطعام  ملوحة  درجة  بتذوق  يقمن 
أن يكون مذاق الطبخ مناسباً لألسرة، وتعود هذه العادة التونسية 

إلى زمن بعيد.

رمضان، سحر الزمان

رمضان والمرأة طقوس وممارسات خاصة 
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شهر رمضان.. العالم السحري للمرأة المصرية 
أو  الريف  في  سواء  المصرية  للمرأة  سحري  عالم  رمضان  شهر 
المدينة أو الصحراء، فلها طقوس مميزة جًدا، ففي الشمال حيث 
تثبت  تكاد  وما  بأنفسهم،  الهالل  باستطالع  يقومون  مطروح،  بدو 
المنطقة  بدو  ليعلم  العالية  النيران  بإشعال  يقومون  حتي  الرؤية 
»زوجة  أو  النجع«  »كبيرة  تقوم  ثم  بقدومه،  المجاورة  والمناطق 
الشهر  أيام  لعد وحساب  أو حصى  30 حبة  القبيلة«، بجمع  شيخ 
تذبح  إذ  »القديد«،  مخزون  رمضان  قبل  النساء  وتعد  الكريم. 
في  وينشر  لحمها  على  الملح  ويوضع  قطيعها  من  شاة  عائلة  كل 
اللحوم وكذلك  الشهر من  ليكون مخزون  لفترات طويلة،  الشمس 
يخزّن »الرُب« الذى يصنع من التمر وهو يشبه العسل األسود في 
النساء في قرى  نادر تمارس بعض  استثناء  الشكل والطعم.  وفي 

محافظة الغربية بدلتا مصر مهنة المسحراتي.

المرأة وفانوس رمضان
أنه  يروى  ما  ومنها  المصري،  الفانوس  أصل  عن  القصص  تتعدد 
إال  بيوتهن  بترك  للنساء  يُسمح  يكن  لم  الفاطمي،  العصر  خالل 
الرجال  لتنبيه  فانوساً  يحمل  غالم  يسبقهن  وكان  رمضان  شهر  في 
النساء  كانت  وهكذا  يبتعدوا،  لكي  الطريق  في  سيدة  وجود  إلى 
أن  وبعد  الرجال.  يراهن  ال  الوقت  نفس  بالخروج وفي  يستمتعن 
أصبح للسيدات حرية الخروج في أي وقت، ظل الناس متمسكين 
في  ويمشون  الفوانيس  األطفال  يحمل  حيث  الفانوس  بتقليد 

الشوارع ويغنون.

موكب الرؤية عيد للنساء بمصر
في كتابه القيم »رسالة في بركة رمضان الجمعية«، يذكر الباحث 
التراثي الراحل عبد الحميد حواس بعض الطقوس الغريبة الخاصة 
بالمرأة المصرية، يقول: »كان يطلق على االحتفال بموكب الرؤية، 
وال  ليلتهن،  الليلة  أن  يعتبرن  النساء  ألن  وذلك  النسوان«  »عيد 

للفرجة  والتوجه  االحتفال  في  المشاركة  منهن  واحدة  لكل  بد 
المقطم  جبل  إلى  الجامع  المسجد  من  يمتّد  الذي  الموكب  على 
والمدهش  رمضان،  بقدوم  لالحتفال  القلعة  في  الوالي  لبيت  ثم 
في  حقهن  الزواج  عقد  وثيقة  في  يشترطن  كن  منهن  البعض  أن 
يسأل  أن  الرجل  يستطيع  ال  الرؤية، حيث  بليلة  لالحتفاء  الخروج 
بتلك  باحتفالهن  لعلمهم  وذلك  الليلة،  تلك  في  كن  أين  نساءه 

الليلة«.
كما أن النساء بعد أن ينتهن من أعمالهن وإفطار أسرتهن، كانت 
لديهن رخصة أو سماح اجتماعي تخف فيه قبضة الهيمنة الرجالية، 
مع  الدورية  ملتقياتهن  تنظيم  أو  المستقلة  الحركة  من  تمكنهن 
رشيد،  مدينة  نساء  تقوم  القدر  بليلة  االحتفال  وفي  صديقاتهن. 
بالتجمع على أسطح المنازل، ويقضين الوقت حتى الفجر ما بين 
السماء،  في  وجوههن  وتقليب  األدعية  وترديد  الديني  الحديث 

آمالت أن تنفتح لهن » طاقة القدر« ويستجاب لهن الدعاء.
عادات  فمن  »أوغندا«،  ففي  رمضان  في  للمرأة  طقس  أغرب  أما 
قبائل »الالنجو« شمالي وسط أوغندا، ضرب الزوجات عند غروب 
الشمس على رؤوسهن بشكل يومي. وقد انتقلت هذه العادة إلى 
على  يُضربن  الزوجات  فأصبحت  نفسها  األصول  من  المسلمين 
لتجهيز اإلفطار  المرأة  تام، ثم تقوم  رؤوسهن قبل اإلفطار، وبرضا 

الذي ال يخلو من شوربة الموز 



القديمة 50 الشارقة  من  رمضانية  ذكريات 

 مريم جمعة عبداهلل

بلحن  أترنّم  أن  أحاول  فقط  ولكني  تاريخ.  كتابة  بصدد  هنا  لست 
الحنين لمكان في القلب، في الشارقة القديمة. 

متحف  على  وبالتحديد  الشارقة،  بحر  على  مّر  أغلبكم  وأن  البد 
وشاهد  سابًقا،  »المجرة«  سوق  كان  الذي  اإلسالمية،  الحضارة 

مسجد “أبو ذر الغفاري” وربما صّلى فيه، حسًنا.
خلف المتحف والمسجد من الناحية الشمالية الشرقية كان هناك 
تحكي  اآلن  والذاكرة  اآلن.  هو  كما  المكان  ذلك  يكن  ولم  مكان، 

بعًضا من نبض زمن بين أواخر الستينيات والسبعينيات.
وكان  بحميمية،  الناس  الطين  فيه  يحتضن  »فريج«)1(  هناك  كان 
هناك مسجد، تبعث منارته رسائل األمان للبيوت، وكان للمسجد 

إمام طيب ذو صوت نّدي يسمى »عبدالحميد الخاجة«.

مسجد وإمام
احترت بأيهما أبدأ؟ لقد صارا كالاًّ واحًدا في الذاكرة، كأنهما توحدا 
في كيان مؤثر بعد أن طواهما الغياب. والمالمس للروح في خفقة 
من األلم أن وجودهما انتهى تقريبًا في نفس الوقت، فبعد موت 
ومرضه  الحج  من  عودته  بعد  1976م  عام  »عبدالحميد«  الوالد 

مات المسجد أيضا. 
وألن البشر هم من يمنحون الروح لألشياء سأبدأ باإلمام.

جليلة،  شخصية  الله،  رحمه  الخاجة  عبدالغفور  عبدالحميد 
فوق  يرتديه  كان  الذي  بالصديري)2(  المميزة  هيئته  ارتسمت 
الكندورة)3( وغترته)4( التي كان يلفها أحيانًا فوق رأسه من دون 
عقال)5( في ذاكرة طفولتنا بفيض وقار، ال نذكره إال وغشت قلبي 
مشاعر الحنين لعذوبة زمن غض عايشنا فيه تجلّي المحبة بأروع 

صورها.
وّده  يوزع  كان  فيما  له،  قلوبها  تفتح  البيوت  كانت  كان،  محبوبًا 
إال  نراه  ال  والكبير،  الصغير  على  الخيّرة  ابتسامته  وألق  واهتمامه 
ممسًكا بيد أحد أبنائه بحنان، هذا االلتصاق العائلي كانت تصلنا 
الله مؤذن  نراه، كان رحمه  ابتساماتنا عندما  بألفة فتتسع  رسالته 
المسجد وإمامه يشاركه أحيانا في أداء األذان إذا تأخر لظرف ما 

شخص يسمى »حمد«)6(. 

قلبي،  صورته  تغادر  ال  الذي  »الخاجة«،  مسجد  فهو  المسجد  أما 
األعمدة  ذات  نوافذه  الخشبي،  بابه  دكّته،  الطيني،  ولونه  منارته، 

الحديدية، وذلك الصوت الندي.
الفريدة  المميزات  ذات  اإلماراتية  للعمارة  مثااًل  المسجد  كان 
الحجر  على  ارتكزت  وثرية  مهمة  بناء  ثقافة  على  الشاهدة 
المرجاني والدعامات الخشبية، والجص مع التسقيف بالجندل)7( 

والحصير مع طبقة من الدعون)8(.
وعن تاريخ بناء المسجد نعتمد على ما أورده األستاذ عبدالرحمن 
المسجد  أن  يبين  حيث  االنستغرام)9(،  على  موقعه  في  الخاجة 
بناءه  أعاد  تهدم  أن  وبعد  عجمان،  من  أعمال  رجل  بناه  بداية 
إليه  وأض��اف  الله،  رحمه  الخاجة  رسول  محمد  جده  وترميمه 
الصحن الخارجي وبعض اإلضافات األخرى، في هذا المسجد كانت 
المالد)10(،  فيه  يقام  كان  كما  رمضان،  في  التراويح  صالة  تقام 

»أّذن عبد الحميد«
ذكريتا رمضانية من الشارقة القديمة 

االٕمام عبدالحميد الخاجة رحمه الله، إمام مسجد الخاجة - الشارقة

»أّذن عبد الحميد«
ذكريات رمضانية من الشارقة القديمة 

رمضان، سحر الزمان
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وظل قائًما إلى بداية االتحاد ثم هدم وبني مسجد أبو ذر الغفاري 
بالقرب من موقعه. ودائًما كان المسجد في رعاية عائلة »الخاجة« 
الكريمة، التي تعهدته بالمتابعة واالهتمام، مؤدية فيه حق الجوار.

ترنيمة الذاكرة 
أطفال، ورمضان يغشى بطيبه القلوب، ومسجد الفريج.

كنا نركض مرفرفين قبل انكسار الشمس، نستكين بجانب المسجد 
أينا  عليها  لنتسابق  المصلين  نخاتل  كنا  التي  تلك  المنارة،  حيث 
علو،  من  النظرة  عمق  من  مندهشين  هناك  ونتسمر  أواًل،  يصل 
من لون البحر اآلسر حين ترمقه عيون صغير تحاول أن تجد الحد 

الفاصل بين مداه والسماء.
المنارة  درج  يصعد  وهو  نرقبه  ال��وادع  الغالي  مطوعنا  ننتظر 
متحفزين، نقف، نعطل جميع الحواس عدا حاسة السمع، لنسمع 

انطالق األذان: الله أكبر، الله أكبر.
نداء يمأل األفق فتغدو السكة حقواًل ونغدو نحن فراشات جذلى، 
وبأنفاسنا  وبحماسنا  بضحكاتنا  البشارة  حاملين  راكضين  نسرع 
حتى  بها  نشدو  عبدالحميد«  أّذن  عبدالحميد،  »أّذن  المتقطعة: 

نصل لمنازلنا ونرتاح بعدها في حضن كرم رمضان. 
مع  ما  نقطة  في  ستلتقي  ذاكرتي  في  المتوهجة  التفاصيل  هذه 
ذاكرة كل من عاصروا »مسجد الخاجة« كُلُّ حسب ما وقر في قلبه 
لتشكل لوحة فسيفساء  الصغيرة  والمس روحه، ستتجمع أجزاؤها 
تجليات  عن  المتماوجة  بألوانها  تحكي  الروح  جدار  على  جميلة 

التقوى واأللفة والمحبة في ذلك الزمان اآلسر.

شهادات محبة
الوالدة نصرة خليفة المهيري )أرملة اإلمام عبدالحميد الخاجة(:

في  المشاركة  على  يصر  يرحمه  الله  عبدالحميد  كان  رمضان  في 
في  منزلنا  في  الطعام  أجهز  كنت  المسجد،  في  الصائمين  تفطير 
الكبير  الفريد)13(  لقن)12(  كان  أحضر  ما  وأكثر  النبّاعة)11(، 

إلرساله للمسجد حيث تّمد مائدة اإلفطار الجماعية، والتي تشارك 
الصالة يعود عبدالحميد  انقضاء فترة  الفريج، وبعد  بها كل بيوت 
الله يرحمه للبيت لالستراحة، ثم يذهب للمسجد مرة أخرى ليؤم 
الوقت  ذلك  في  الناس  كان  والتراويح،  العشاء  صالة  في  الناس 
يوادعون)14( رمضان في المساجد في العشر األواخر وذلك قبل 
حلول العيد بأيام باألناشيد المعبرة عن الحزن لفراق رمضان مثل:

الوداع الوداع/ الوداع يا رمضان/ شهر الدين واإليمان/ شهر الخير 
واإلحسان.

 الوالدة مريم عاشور:
في  الخاجة  عائلة  »الخواجه«  بناه  المسجد  هذا  أن  أعرفه  ما 
»الهولي«  فريج  في  القديم  منزلنا  بجانب  المسجد  كان  الشارقة، 
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في  والمشاركة  للصالة  باالستماع  نحظى  جعلنا  القرب  هذا   ،)15(
والمالد،  رمضان  ووداع  التراويح  صالة  مثل  فيه  يقام  حدث  كل 
بجانب  يجتمعون  حين  وضحكاتهم  األطفال  ضجيج  أذكر  زلت  ال 
المسجد، يتنافسون لشرب الشربت)16( الذي تعده عائلة الخاجة 

من كعد)17( النحاس الكبير.

الوالدة زينة المعمري:
الخاجة  عبدالحميد  المطوع  الفريج  مسجد  إمام  جيدا  أذكر 
لنا  يذبح  وكان  للصغار،  ومحبا  وطيبًا  هادئًا  كان  الله-،  -رحمه 
األضاحي ويأتي دائما برفقة عياله الصغار، في رمضان كان الرجال 
فكنا  النساء  نحن  أما  المسجد،  عند  كثيرا  يتجمعون  واألطفال 
نذهب للمسجد غالبا إذا أقيم مالد أو عند وداع رمضان، كنا قبل 
»عائلة  العواشير  بيت  جدار  عند  نتجمع  تقريبا  أيام  العيد  حلول 
عاشور« نستمع لذكر وداع رمضان، ويوزع علينا الشاي من الدالت 
أذكر  زلت  وال  للصغار،  والحلويات  للمكسرات  باإلضافة  الكبيرة 
صوت عبدالحميد الله يرحمه وهو يقول للموزعين: »وّدوا جاهي 

للحريم ال تنسونهم«.

السيدة منيرة عبدالقادر الخاجة:
الخاجة،  مسجد  ومؤذن  إمام  هو  الخاجة  عبدالحميد  خالي  كان 
وأحيانا ينوب عنه في األذان شخص يسمى حمد، في المسجد كان 
يقام المالد احتفاء بمولد الرسول -صلى الله عليه وسلم- إما أمام 
أيضا  يحرصن  كن  والنساء  باردا،  الجو  كان  إذا  داخله  أو  المسجد 
الرسول  مدح  في  الدينية  لألناشيد  لالستماع  االحتفال  على حضور 

–صلى الله عليه وسلم ويجلسن وراء المسجد.
البهجة  قلبي  في  يبعث  وتذكره  بطفولتي،  ارتبط  المسجد  هذا 
والحنين أذكر، عندما كنت طفلة في بيت والدي عبدالقادر الخاجة 
جميعا  لنا  فرح  مناسبة  المالد  إلقامة  االستعداد  كان  الله  رحمه 
االستعدادات  نراقب  كنا  المالد  ليلة  في  األطفال،  نحن  وخاصة 
المكسرات  تجهيز  مثل  بعضها  في  ونشارك  غامرة،  بسعادة 
والملبّس)18( لتوزيعها على األطفال، كما كان الشربت يعد كعد 
نحاس كبير وتوضع فيه قوالب الثلج الكبيرة التي يشتريها والدي 
رحمه الله من السوق، كما كان يتم تجهيز الّدالت الكبيرة إلعداد 
يزيد  مما  وكان  ونساء،  رجاال  الحضور  على  يوزع  الذي  الشاي 
ليال،  لإلنارة  التريكات)19(  تركيب  المالد  إقامة  عند  أيضا  بهجتنا 
قبل  أنه  أيضا  أذكر  والمسجد.  البيت  بين  بفرحة  راكضين  ونظل 
لوداع  التراويح  صالة  بعد  الرجال  يجتمع  الفطر  عيد  من  ليلتين 
رمضان حيث يرددون جماعيا األناشيد المعبرة عن حزنهم لفراقه، 

ولكن هذه العادة اختفت بعد أن أتت فتوى بعدم جوازها.  

األستاذة مريم عبدالحميد الخاجة:
كان أبي رحمه الله حنونا عطوفا، كان يأخذنا معه دائما للمسجد، 
إلى  النبّاعة  في  منزلنا  من  ضاحكين  فرحين  المسافة  معه  نقطع 
روحي  في  توهجا  الذكريات  وأكثر  البحر،  بقرب  المسجد  موقع 
دريشة)20(  في  جلوسنا  أثناء  بها  نشعر  التي  االستكانة  تلك  هي 
المجّوفة  الخشبية  الدريشة  المصلين،  نغث  ال  حتى  المسجد 
نجلس  كنا  الصغيرة،  ألجسامنا  تتسع  كانت  الحديدية  بأعمدتها 
هادئين متأملين حتى ينتهي المصلّون من أداء الصالة، أذكر أيضا 
المالد وتوزيع الشربات وبهجة األطفال. المكان قد يكون محرضا 
المسجد  تذكّر  الطفولة،  بذاكرة  علقوا  الذين  األشخاص  تذكّر  على 
حالوة  دائما  يعطيني  كان  الذي  )خّماس(  لتذكّر  دوما  يأخذني 

عندما يراني مع والدي.

الدكتورة فاطمة عبدالحميد الخاجة:
كان والدي رحمه الله محبوبا من الناس، هذا اإلحساس الذي كان 
يصلني دوما وأنا صغيرة عندما أكون برفقته وكان ذلك يمأل قلبي 
مألني  مجتمعه  في  مهمة  وشخصية  مسجد  إمام  وكونه  باالعتزاز، 

دائما بشعور السالم والفخر.
الصالة  وقت  في  للمسجد،  يأخذني  عندما  بالسعادة  أشعر  كنت 
الدريشة  بجانب  األخير  الصف  في  نجلس  خليفة  وأخي  أنا  كنا 
يأخذنا  كان  رمضان  في  وللطريق.  للمصلين  ننظر  المجوفة، 
الخارجي  الصحن  في  نجلس  حيث  الفطور  وقت  في  للمسجد 
التابع للمسجد، نراقب مّد مائدة اإلفطار، كان الناس يفطرون على 
التمر ثم يصلون المغرب، ويعودون بعد ذلك إلكمال الفطور، أكثر 
كان  التي  الخارجية  الّدكة)21(  تلك  المسجد  في  أحبه  كنت  ما 

يحلو لي الجلوس عليها كثيرا. 

رمضان، سحر الزمان

القديمة  الشارقة  من  رمضانية  ذكريات 
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األستاذة شيخة علي المعمري:
الوالد  صوت  سماعه،  ننتظر  كنا  صوت  أكبر  الله  أكبر..  الله 
في  صغارا  كنا  عندما  مسجدنا،  وإمام  مؤذن  الخاجة  عبدالحميد 
لنذهب  األذان  لسماع  نتأهب  المسجد،  أمام  نجلس  كنا  رمضان 
جريا إلى أسرنا نخبرها بأن وقت اإلفطار قد حان إن إمامنا الحبيب 
قد أّذن المغرب، ومازالت صورة المسجد حاضرة في ذهني، أذكر 
تؤدي  الخمس  تتعدى  ال  وله درجات  األرض  قليال عن  مرتفعا  أنه 
لكنه  صغيرا  المسجد  كان  لقد  منارته.  أذكر  المسجد،  داخل  إلى 
كان يتسع ألهل الفريج الذين تمسكوا بدينهم وحرصوا على أداء 

فيه. فرائضهم 

دمعة على وقع الحنين
إطار،  في  صورة  سوى  عبدالحميد«  »أبوي  مسجد  من  يتبق  لم 
مدارات  في  بمنارته  يشمخ  تقوى،  مرفأ  ذاكرتي  في  ينتصب  لكنه 
في  النسيان  على  عصيًا  واحًدا  كيانًا  وإمامه  هو  وسيظل  الحنين، 
قلوب المست روحانية وجوده وكانت معايشتها الحميمة له حجر 

أساس في تشكل مالمح نبضها.

هوامش:

1. ِفريج: فريق )قلبت القاف جيما وفق اللهجة المحكية اإلماراتية(، 
إلى  مقسمة  اإلمارات  دولة  مدن  أغلب  وكانت  الحارة،  أو  الحّي 
العمران  بسبب  معظمها  زال  مختلفة،  أسماء  تحمل  فرجان  عدة 
خميس  اإلماراتية/  اللهجة  »كتاب  الدولة.  شمل  الذي  الحديث 

المطروشي« إسماعيل 
2. الصديري: قطعة قصيرة تبدأ من األكتاف وحتى منتصف الجسم 
تطريزها  تم  أنه  كما  شتاء،  بدفئها  وتمتاز  والشتاء،  للصيف  تصنع 
يلبس على  االسم ألنه  بهذا  الصديري  الزخارف، وقد سمي  ببعض 

الصدر، وقد صنع الصديري في اإلمارات، 
اإلمارات  في  للرجل  بالنسبة  الرئيسي  الملبس  الكندورة: وهي   .3
إلى  األكتاف  الجسم كله من  القطن بحيث يغطي  كان يصنع من 

الرجلين، والكندورة تحتوي على أكمام طويلة. 
فوق  تلبس  بيضاء  الشكل  مربعة  قماش  قطعة  وهي  الغترة:   .4
القحفية ويوضع فوقها العقال وقد تلبس من دون العقال خصوصا 

في الماضي.
فوق  توضع  طبقتين،  من  تتكون  الصوف  من  قطعة  العقال:   .5

الغترة.
6. كما روت ابنة أخته السيدة منيرة عبدالقادر الخاجة.

7. الجندل: )تنطق الجيم بصوت ch في اللغة اإلنجليزية(، خشب 
الجندل هو جذع أشجار قوية، كان يستورد من جزيرة زنجبار وهو 
متين ومستقيم وقوي وصلب، استخدم في البناء قديما للتسقيف 
اإلماراتية/  اللهجة  »كتاب  والشبابيك.  األبواب  فتحات  لربط  أو 

المطروشي«. خميس إسماعيل 

)الزور(  الجريد  حزمة  وهو  )دعن(،  مفردها  جمع  الدعون:   .8
تستخدم  مستطيلة  دعامة  لتشكل  بالحبال  بعضها  بجانب  ترصف 

في البناء قديما.
abdulrahmankhj@ 9.الحساب على االنستغرام

10. المالد: من الفنون القولية األدائية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، تردد فيه االبتهاالت الدينية احتفاء بمولد الرسول، صلى 

الله عليه وسلم، وقد يقام عند بعض المناسبات.
مقيظا  كانت  القديمة،  الشارقة  مناطق  من  منطقة  النبّاعة:   .11
ألهل الشارقة إلى حين وصول الكهرباء، موقعها حاليا دّوار الساعة.
12. اللقن: وعاء عميق القاعدة واسع يستخدم في وضع الطعام.
13. الفريد: الثريد، وجبة تراثية مكونة من خبز الرقاق والمرق. 

في  تتمثل  قديما  تمارس  كانت  إماراتية  عادة  رمضان:  وداع   .14
اجتماع الرجال في المسجد بعد صالة التراويح في العشر األواخر 

قبل العيد بأيام قليلة لترديد أناشيد الوداع لرمضان.
15. فريج الهولي: اسم من أحياء الشارقة القديمة.

15. الشربت: الشراب الذي يحضر بإضافة الماء إلى مركز الفاكهة.
17. الكعد: السطل، وعاء لحفظ الطعام.

17. الملبس: الحلويات الصغيرة التي تغلف منفصلة.
19. التريكات: مفردها تريك، المصباح. 

20. الدريشة: الّنافذة أو الشباك المكّون من أسياخ وإطار خشبي، 
خميس  اإلماراتية/  اللهجة  »كتاب  الهواء.  نسمات  بدخول  يسمح 

المطروشي«. إسماعيل 
 ch 21. الدكّة: تنطق في دولة اإلمارات )دّجة، تنطق الجيم بصوت
في اللغة اإلنجليزية(، وهي ِبناء يُسطَّح أَعاله للجلوس عليه. أو هو 

مقعد مستطيل من حجارة أو خشب يُْجلَس عليه.
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في  السيما  العربية،  اللغة  أزمة  عن  المتحدثين  بعض  يظن 
لكونها  اللغة  بها  تستقل  معضلة  أنها  الفصيح،  مستواها 

منتًجا إنسانياًّا يتميز بخصوصية تشكله وتكوينه.
اللغة  بها  تمر  التي  التأزم  حالة  مسببات  في  المدقق  لكن 
بصفتها  اللغة  بين  التعالق  مدى  بجالء  يلحظ  األم  العربية 
تمثل مجلى لكل الخطابات التي يقدمها العرب على تنوعها 
وأزمة الثقافة العربية بوجه عام. فاللغة »ليست في حقيقة 
األمر مجرد وسيلة بسيطة لنقل األفكار أو تبادل المعلومات، 
الوقت  في  ومظهر  أداة     - ذلك  جانب  إلى   - هي  وإنما 
الناطقة  الشعوب  بين  وعاطفية  ذهنية  رابطة  لقيام  ذاته  
مثل  بينهم  يقرب  أو  الناس  بين  يربط  ما  ثمة  ليس  إذ  بها، 
وجود لغة واحدة مشتركة تعبر عن فكر مشترك  وعن وحدة 
واإلنسان  اللغة،  »وليدة  والثقافة   .)1( وعاطفية«  وجدانية 
أبًدا،  يمكن،  ال  لذلك  يتكلمها،  التي  باللغة  ويعمل  يفكر 
اللغة  كانت  طالما  اللغة؛  قضية  عن  الثقافة  قضية  فصل 
وال  الوطنية،  ثقافته  المجتمع  فيه  يصوغ  الذي  القالب  هي 
التأكد سلًفا  يمكن التحدث عن ازدهار ثقافة  بلد ما، دون 
تتمتع  أن  يجب  الوطنية،  اللغة  تحيا  ولكي  لغتها.  حياة  من 
بها  متى سلمنا   – الحقائق ستكون  واالعتبار، هذه  بالكرامة 
– بداية البحث عن المأساة التي تعيشها الثقافة القومية في 
بالدنا«)2(، وكذلك لغة هذه الثقافة. وإذا ما تم تعميم األمر 
الفصحى سنجدها  العربية  اللغة  أزمة  مسببات  مناقشة  في 
عامة،  العربية  الثقافة  أزمة  مسببات  مع  تشترك  بالضرورة 

والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
شفاهياًّا  العربي  الخطاب  صياغة  في  اللغة  استخدام  ارتباط 
أو مكتوبًا بالهوية الفكرية لمستخدمي هذه اللغة، وهو ما 
على  العربي  الفكر  في  متجلية  الثقافية  أزمة  لجالء  يشير 
بين  الراهنة  »االنقسامات  أنَّ   يظهر  حيث  تياراته؛  تنوع 
تمزقات  تخص  والتحديثي  والسلفي  العربي  الفكر  تيارات 
كوعي  العربي  الوعي  صميم  في  قائمة  قوة  وأشد  أعمق 

المنقسمين  التيارين  بين هذين  واالنقسام  وجماعي،  فردي 
ر في ضوء  والمتصارعين على صعيد الحياة االجتماعية ال يَُفسَّ
أيديولوجياًّا  نفيًا  الصراع االجتماعي والسياسي، ولكنه يشكل 
وبترجمة  تمزقاته،  ووحدة  الوعي  في  التناقض  هذا  لوحدة 
أزمة  إنَّ جذور  بالهروب منه.  أيديولوجي  انتحال  في صورة 
أزمة  الحديث،  التاريخ  عمق  في  تمتد  العربية  الثقافة 
المدينة العربية ذاتها، وتاريخ استبعاد الجماعة من ساحات 
بنت  وهي  العالمية،  الحضارية  والمشاركة  والفعل  المبادرة 
بين  القطيعة  ثمرة  وهي  ثانيًا،  الحداثة  وبنت  أوالً،  الحاضر 
الحاضر والماضي أو الذات والواقع العالمي من جهة ثانية، 
التاريخي،  اإلطار  في  بوضعها  إال  منها  الخروج  يمكن  وال 
التبعية  وجدل  العربية،  المدينة  ألزمة  الموضوعي  والسياق 
واالستقالل، ويعود الصراع الثقافي ألدوات اكتساب المواقع 

في ساحة المعركة االجتماعية للطرفين المتصارعين«)3(.
في  العربي  الخطاب  منتجي  تشدق  ظهر  لذلك  ونتيجة 
بشقها  اللغوية  الصياغات  باستخدام  األحايين  من  كثير 
األصولي الذي يحتم التعامل مع اللغة العربية في مستواها 
المعجمي األكثر فصاحة، أو التمسح في تلفظات وصياغات 
إلى  تميل  بل  مطلًقا،  العربية  اللغة  إلى  تنتمي  ال  لغوية 
التوجه  وعند  واالصطالحات.  األلفاظ  من  المعربات  ناحية 
اللغة  أزمة  عن  الحديث  في  خصوصة  أكثر  جانب  نحو 
العربية، فقد تمثلت بجالء في مصر في إهمال أصول اللغة 
العربية الفصحى في خطابها الثقافي في كثير من األحايين، 
وكذا في ممارساتها الكالمية اليومية، وهو نفسه ما تعرضت 
له اللغة العربية الفصحى في بلدان المغرب العربي، ولكن 
بسبب رغبة االحتالل في ذلك وسعية الدؤوب للقضاء عليها 
العربية األصيلة،  اللغة  للمحتل محل  المحلية  اللغة  وإحالل 
العربي بأسره ومنه  المجتمع  أثره واضًحا على  وهو ما ترك 
لغته. والسؤال الذي يجد ذكره اآلن هو، كيف يبدو مستقبل 
الثقافة  بمستقبل  ارتباطها  في  الفصحى   العربية  اللغة 

د. تامر فايز *
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العربية عموًما والمصرية خصوًصا؟ وما المقترحات التي يمكن 
من خاللها تحسين هذه الحال المتأزمة؟

االعتراف في  إلى  تحتاج  السابق  التساؤل  اإلجابة عن  أن  يبدو 
اللغة والثقافة العربية بوجه عام أمر  البداية بأن الحفاظ على 
مقلق للغاية، وال سيما »بسبب تشوه البنى االجتماعية، وتراجع 
وهيمنة  الُقطرية،  السياسات  وفشل  والقومي،  الثوري  المد 
عن  أقعدها  ما  وهو  به،  المرتبطة  المحلية  والقوى  المتروبول 
أن  الظن  وفي  المطروحة،...  التاريخية  للتحديات  االستجابة 
العربية بما يجتاحها من صعوبات، وبما  الثقافية  مسار الحركة 
احتماالت  عدة  إلى  يؤدي  سوف  وقصور،  ضمور  من  تحمله 
االستعداد  أن  هو  واقعية،  واألكثر  األول  االحتمال  مستقبلية: 
يجري  التي  والوقائع  المتغيرات  ظل  في  القصور،  هذا  لمالقاة 
بإمكانية  ينبىء  يكاد  ال  العربية،  المنطقة  على  أنياًّا  تثبيتها 
وتفاقم  العربي  التدهور  استمرار  مع  تالؤًما  لتجاوزه،  واقعية 

تبعيته، وبالتالي المزيد من الدوجما والجمود والالإبداعية.
العربية  التاريخية  الخبرة  عليه  فتدلنا  الثاني:  االحتمال  أما 
المسألة  تشنجات  امتصاص  على  والقائم  الوقتي،  العالج  في 
الثقافية، أو بتسويتها تحت تأثير مهدىء أو آخر... وأخيرًا هناك 
احتمال خروجها من أزمتها، وهو احتمال ال يتم تصور جديده 
خارج إطار جدل التغيير في بنية اجتماعية تفجرها الصراعات 
لحركة  الفاعل  الحضور  وخارج  المعقدة،  والقطرية  الطبقية 
الجماهير العربية، عبر مستويين مترابطين: مستوى أيديولوجي 
العربية،  سياسي يعالق فعل الجماهير بتشكل ثقافة المواجهة 
ومستوى تنظيمي سياسي يقوم على تكوين جبهة شعبية تضم 

كافة القوى العربية المعادية لإلمبريالية والصهيونية«)4(.
العربية  والثقافة  اللغة  أزمة  من  األول  المخرج  أن  بذلك  يبدو 

البنى  في  ج��ذري  »تغيير  إح��داث  في  يتمثل  إنما 
ناتج  على  وبالتالي  المسيطرة،  االجتماعية  االقتصادية 

جماهيرية  استراتيجية  وعبر  ووطنية،  اجتماعية  معارك 
صحيحة تجد طريقها في مسار الحضور والمستقبل، إذ ليس 

هكذا  الجسد،  نستبدل  أن  المهم  الثوب.  نرقِّع  أن  المطلوب 
تحدث الشاعر المصري محمد عفيفي مطر«)5(.

يضاف إلى ذلك ضرورة تدعيم الجانب الفصيح من االستخدامات 
مستويات  في  تعليمية  مناهج  من  للطالب  يُقدم  فيما  اللغوية 
اللغوي  المستوى  هذا  استخدام  على  والحّث  كافة،  التعليم 
الرصين في كافة الوسائل اإلعالمية من تلفاز وإذاعة وصحافة، 
وتبقى أزمة اللغة والتكنولوجيا ماثلة بتأثيراتها السلبية في هذا 

المشهد المتأزم 
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شعراء القبائل

 د. راشد أحمد المزروعي

أصحاب  الشعراء  من  واحد  الدرمكي  سلطان  بن  محمد  الشاعر 
األثر  هذا  امتد  اإلمارات،  في  الشعبية  القصيدة  مسيرة  في  األثر 
ليشمل األغنية الشعبية التي أثراها بعدد من القصائد تغنى بها 
مطربون كبار خلدوا القصائد في نفوس الناس ودفعوا الكثير من 

الشعراء لمجاراتها فأضافوا إلى الساحة جماًلا وألًقا.
الشاعر  هذا  ومسيرة  سيرة  على  وتحليلية  توثيقية  أضواء  هنا 

الكبير، ننشرها على حلقتين.

الدرمكي وتحريك الساحة الشعرية
في  كبير  دور  له  كان  الدرمكي  الشاعر  أن  على  اثنان  يختلف  ال 
في  بقصائد  الماضية  الثمانينيات  خالل  الشعرية  الساحة  تفعيل 
الشعراء  من  العديد  فيها  جاراه  وقد  والجمال.  العذوبة  غاية 
الكبار والشعراء الشباب، وما زالت هذه األغاني تتردد حتى هذه 
لها  لما  الوقت، وذلك  نفس  السن في  وكبار  الشباب  بين  اللحظة 
وأهم  العذب.  اللحن  إلى  باإلضافة  جميلة  وكلمات  ذكريات  من 

هذه القصائد قصيدة:
ش�����رٍت عْيل بصايف     

ه��������واه لي هّيضني 

بدايًة  فيها  وجارته  جميل.  بلحٍن  حمد  ميحد  الفنان  غناها  وقد 
في  العرب(  )فتاة  السويدي  خليفة  بنت  عوشة  الكبيرة  الشاعرة 
أغنية )برقى روس الشرايف( والتي غّناها علي بن روغه، فضربت 
دول  مستوى  على  السريع  االنتشار  في  قياسياً  رقماً  األغنية  هذه 

العربي. الخليج 
ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمجاراة 
الوزن  نفس  على  أخرى  بقصيدة  الدرمكي  والشاعر  العرب  فتاة 
يقول  اللحن،  وبنفس  حمد،  ميحد  الفنان  أيضاً  وغناها  والقافية، 

فيها:
بنفاي�ف الع������ود  دّق 

بالوح���������اه ميحد  يا 
 

نظراً  والشاعرات،  الشعراء  عشرات  القصيدة  هذه  جارى  وقد 
الدرمكي، فتحركت  لشاعرنا  المميزة والتي تحسب أساساً  لقافيتها 

بالردود  الشعبي  الشعر  صفحات  وملئت  بأكملها  الشرية  الساحة 
على هذه القصيدة وظلت هذه الردود شهوراً بل سنوات.

من  تعد  المغناه  قصائده  فكانت  األخرى  الغزلية  األغاني  في  أما 
أفضل القصائد في الساحة الفنية وما زالت تسمع حتى تاريخه.

الدرمكي ومنادماته مع الشيخ زايد
كما ذكرت بدأ شاعرنا في قول الشعر تأثراً بشعر الشيخ زايد. لذا 
الله ثراه،  الشيخ زايد طيب  مع  فإن بدايات شاعرنا كانت طبيعياً 
أن  إلى  قصيرة.  أبيات  من  ومرادات  مشاكيات  عن  عبارة  وكانت 
الشعراء  من أشهر  الله، ليصبح فيه واحداً  الشعر رحمه  بدأ يجيد 

الشعبيين والغنائيين في اإلمارات، ومن أقواهم قريحًة وإنتاجاً.
الجميل  يرد  أن  الدرمكي  للشاعر محمد  وبناء على ذلك كان البد 
ال  كيف  لذلك،  المستحق  وهو  شعراً،  بالمدح  زايد  للشيخ  أوالً 
أبدع  فقد  لذا  يعرفه.  يعرفه ومن ال  زايد يمدحه كل من  والشيخ 

الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي
فاسل النخل وقارض القصيد »2-2«
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فيه أروع القصائد، معدداً مآثره وخصاله وخدمته لبالده ولإلمارات 
ولدول الخليج والعالم أجمع، مثل ما قال:
ي�����ا زايد نه������رها   الله  بعثك 

وغيٍث غ�������اث بك ربك رباها
وعاشت وانتع���ش حتى شجرها 

وهلّت وامطرت م السحب ماها
وُرَويت وايْنعت واعطت ث�مرها 

تدافع عن باها ح��������سانيكم 
                       إلخ القصيدة.

عيد  في  قصائد  وكذلك  المدح،  قصائد  عشرات  فيه  قال  وقد 
اليوم  وفي  عام،  كل  من  أغسطس   6 يصادف  كان  الذي  جلوسه 
الوطني الذي هو يوم االتحاد في  2 ديسمبر من كل عام. كما قام 
المعروفة طيب  القصائد وخاصًة في قصيدته  بمجاراته في بعض 

الله ثراه عندما قال:
وط��������رها  أح����������ا  م  دنيا 

األن�����������وار زه��������ت  فيها 

في  ب�«عروٍس  يستهلها  التي  قصيدته  الدرمكي  شاعرنا  له  فقال 
خدرها«.

الشيخ  التي يقول فيها  تلك  التي جاراه فيها،  القصيدة األخرى  أما 
زايد طيّب الله ثراه:

وانع�����ام   الله عطانا خي������ر 
الضافي عطينا وم������ن فضله 

فقال له شاعرنا الدرمكي:
سر يا زعيم الشع�����ب جّدام 

ارسم وف��������ي دربك مشينا
والْزام  ونح����������نا علينا حق 

علينا وبالواج���������ب  لْك���م 

إلى أن يقول له:
دولتك ف������ي خيرات وانعام 

راضيينا بف��������ضلك  وشعبك 
بالع�����������ز االعام   لنا  رّفت 

اعتلينا العليا  ف��������ي كوكب 
وتحّققت يا شي�������خ األحام 

نسينا والم���������اضي  بْيديك 
                                           إلخ القصيدة.
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وعندما فاتته إحدى رحالت القنص مع الشيخ زايد رحمه الله، 
قال وهو يتذكّر رحالته السابقة معه:

قم�����ت أسجع الونّه بعبرات  
الراعبّيه حمام  ش������������روى 

قّفوا وال ع�������ادوا لي ألفات  
يا ناس يا ه�����������ذي قضّيه

في داعة الله وي������ن لمبات   
 

ف�������ي سيوح وشعاٍب عذيّه
»رنجات«    للس���������فر  تزّملوا 

ال�����ذي ي����دري خويّه بأمر 
إلخ القصيدة.

ولما وصلت قصيدته إلى الشيخ زايد قال له:
يا ش�������وق حلويٍن وزينات  

نجّيه م���������يزه  شه���ٍم ولك 
بع�����برات    الونّه  ال تس�����جع 

وال تك��������ون في فكره قويّه
يا »بو جسيم« ال�وقت ما فات 

هنّيه سي�����������ره  بك  بنسير 
الشراغات   غّيه وفيه�������ا من 

وحّيه سرعاٍت  طي�������������ور 
                                           إلخ القصيدة.

الدرمكي والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
كما اشتهرت مشاكيات شاعرنا الدرمكي مع الشيخ زايد طيّب الله 
ثراه، اشتهرت أيضاً مشاكياته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن 
والشكاوى  القصائد  الكثير من  فإن هناك  مكتوم، وعليه  آل  راشد 
بينهما وقد نشر معظمها في صفحتي الشعر الشعبي وفي جريدة 
أرسل شاعرنا  عندما  القصائد  وأشهر هذه  االتحاد.  البيان وجريدة 

الدرمكي قصيدة للشيخ محمد بن راشد يقول فيها:
برسل م����ع القص�ادي    ل�ي يع��ادي    جدوى نس����ل األخيار

س�����ام من لف���وادي    وس�����دادي    خط�����يتهن بم�����داد
ال يفه�������م الحّسادي      لمع������ادي     والموش��ي الحّس������اد

إلى أن يقول له:
وأنا عل����ى وّق�����ادي    بْسه������ادي   مايا العي����ون رق��ادي
ألع����ي شرات الشادي    وان�������ادي    على غص���ون أع���واد
                                                                إلخ القصيدة.

وقال له في أخرى:

وش�رتا الشرجي صليف ليل العب�اد اله������ادي    ق����د سادي 
وش�دْو الجمري خفيف خّيم ع�����لى لب���ادي    بس������وادي 
وأنا الم�نام مع������يف والخ�����الي م الودادي    رّق��������ادي 

إلى أن يقول له:
ل�����طٍف هواك مريف ي�������ا نسناس البراري    بك ن�����ادي 
بالتع��ريف وانص�����اه  خب�����ري بالوك�����ادي    وازدادي 
عزّه وس�������ٍم شريف ح����اكم حضر وبوادي    بأش�����هادي 
                                                                  إلخ القصيدة.

فقال له الشيخ محمد بن راشد:

بالضي�����ف م��رحبا  يا  ح����ي من لفا قص�ّادي   لْب��������ادي 

أو عد ال����رمل السيف ت������راحيٍب هب����ادي    بأع�����دادي 

إلى أن يقول له:
عسى تحوز الوصي���ف يا »بو جسيم« انشادي    وم������رادي 
واللّي ح����فره خف�يف هب مقصدك م العادي    لي يص��ادي 
                                                                  إلخ القصيدة.

شعراء القبائل

الدرمكي سلطان  بن  محمد  الشاعر 
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الختامية  المهرجانات  أح��د  وف��ي 
الثمانينيات  للهجن في مدينة دبي في 
راشد  بن  محمد  الشيخ  قال  الماضية، 
كل  من  واسعاً  ص��دًى  الق��ت  قصيدة 
الله  الشيخ زايد رحمه  الشعراء وأولهم 
المساجالت  أن  إال  الشعراء.  من  وغيره 
رحمه  زايد  الشيخ  على  اقتصرت  فيها 
الله والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 
له  فقال  بداية،  زاي��د  الشيخ  وج��اراه 
نفس  على  راش��د  بن  محمد  الشيخ 

الوزن والقافية:

مرح��������با بك عّد ما قلنا 

وعد ما خّبت من الهي����نا

أو عدد ما س������ار  لمعّنا 

ايّينا بالنبا  خ��������ط حبٍر 

إلى أن يقول له:

مرحبا بك يا زعي�����م إلْنا 

وْجف م���ن ال باع يشرينا

ال تس���������ّمع ع�اذٍل عنا 

رايكم في الشعر يكف���ينا
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فقال له شاعرنا الدرمكي مجارياً:
قمت يا م�����حمد بواجبنا  

وتعنينا تراحيبك  ف��������ي 
وانت فيك الع������ز والفنا  

الجينا فيك�����م  والشهامه 
ي������ا شيخ شّوقنا   شعركم 

موانينا بم��������رسى  بندر 

إلى أن يقول له:
داركم يا شي�������خ موطّنا  

تسلّينا بربوع������ه  ك�����م 
تكلمنا   يا محمد  ك���������م 

ع��������ن دبي وفيه عّدينا
                                                    إلخ.

الشاعر الدرمكي وشعر المقانيص
الدرمكي  سلطان  بن  محمد  الشاعر  عن  يعرف 
رفقته  قّناص متمرس وقد صقلته  بأنه  الله  رحمه 
رفيقه  فكان  المجال،  هذا  في  زايد  الشيخ  مع 

شعراء القبائل

الدرمكي سلطان  بن  محمد  الشاعر 
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برع  لذلك  الدولة.  أو خارج  في جميع رحالت صيده سواء داخل 
صيد  وعن  الطيور  عن  القصائد  من  الكثير  قول  في  الله  رحمه 
فأصبح  وغيرها  الشواهين  مثل  القنص  طيور  مدح  وعن  الحبارى 
الشعر، واقرأ معي بعض  النوع من  بهذا  المعروفين  الشعراء  أحد 
أبياته التي قالها في أحد مقانيص الشيخ زايد رحمهما الله تعالى، 

يقول فيها:
تهيأ المشام وحّضرت للهداد طي��ور 

حراٍر على كيف الطلب صار مشرايه
مربّبات وج���اهزه وربع حض�����ور  

الوح��������اشا مضّرايه لتربيب  ناٍس 
                                              إلخ القصيدة.

أغراضه الشعرية
ويأتي  الغزل  في  أساساً  الشعرية  الدرمكي  شاعرنا  أغراض  تتركز 
ذلك في المقام األول، حيث أبدع أجمل القصائد الغزلية المغناة. 
ويأتي بعد ذلك قصيد المدح فمدح الشيخ زايد رحمه الله وأبناءه 

الكرام وحكام اإلمارات األخرى.
شعره  من  كيراً  حيزاً  أخذت  والمجاريات  المشاكيات  فإن  كذلك 
االجتماعي  الشعر  أما  اإلمارات.  شعراء  معظم  وشاكا  جارى  فقد 
فله قصائد كثيرة فيه، فمدح التطّور في اإلمارات في عهد الشيخ 

زايد رحمه الله، كما قال في سباقات الهجن وفي المقناص والطير، 
حتى أضحى من أشهر الشعراء في هذا المجال.

آثاره
ساهم رحمه الله كثيراً في نشر القصيدة الشعبية واألغنية الشعبية 
كان  كما  اإلمارات.  دولة  في  تطورها  في  كبير  دور  له  كان  التي 
في  الشعر  صفحات  في  الشعراء  من  الدائمين  المشاركين  ضمن 
الجرائد المحلية، وبذلك أدى رحمه الله دوراً كبيراً في نشر الشعر 
الشعبي بين الشباب والجيل الحديث. وقد أصدر رحمه الله خالل 
واآلخر قصائد وطنية. كما  ديوانين صغيرين أحدهما غزلياً  حياته 
بأعماله الكامله باسم  أصدر له نادي تراث اإلمارات ديواناً شعرياً 

ديوان »الدرمكي« ويحوي جميع أشعاره تقريباً.

وفاته
عانى رحمه الله في السنوات األخيرة من حياته من مرض الكلى، 
المستشفيات  أحد  في  توفي  أنه  إال  الدولة؛  خارج  للعالج  فسافر 

هناك في 1998/8/6، ودفن في مدينة العين 

واآلن مع مختارات من أشعاره.
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وط����ره����ا   اح�����ل�����ى  َم  دن�����ي�����ا 

ع��������������روٍس ف�������ي َخ��������َدْره��������ا

َع�����َص�����رْه�����ا زاه�����������ي  داٍر 

ب��������ان ال����ص����ب����ح ْوَس������َف������رْه������ا

ع����������اش ال������������ذي ع�����ّم�����رْه�����ا

ي��������وم ال�������ب�������اري نَ�����َص�����رْه�����ا

ب������ان������ى ن����ه����ض����ة َوطَ��������رْه��������ا

داي�����������ر ه�����ي�����ب�����ْة َف�����كَ�����رْه�����ا

َق��������َدْره��������ا ي������ع������رف  داره 

م������ا ونّ����������ت م������ن َق�����َه�����رْه�����ا

َع������ّم������رَه������ا واْع������َت������َم������رْه������ا

تْ������زّع������م������ه������ا ْون�������َص�������رْه�������ا

راف�����������ع راي�����������ة َف������َخ������رْه������ا

ي����ع����ل����ه داي�����������م َض�����َخ�����رْه�����ا

ع�����ص�����اه�����ا م�������ن َش������َج������رْه������ا

ع������ص������ٍر س������اب������ق َع�����َص�����رْه�����ا

ت����ص����ري����ح����ي ي�������ا َس�����َف�����رْه�����ا

بْ��������ح��������ّق م��������ن َص���������ّوْره���������ا

س����������������ّراٍي ب�������ه َم������طَ������رْه������ا

ب������ه ت�����رت�����ع ف������ي َق�����َف�����رْه�����ا

ف����ي����ه����ا زََه��������������ت األن������������وار

ف��������ي ج��������ّن��������ات ْوخ�������ض�������ار

ولْ��������ه��������ا ات��������ج��������اه ان�����ظ�����ار

وتْ�����ش�����ع�����ش�����ع�����ت األن�������������وار

ال�����خ�����س�����ار م  ح�������ات�������ا  م��������ا 

آم��������������ر ع������ل������ي������ه وص����������ار

زع��������ي��������م ولْ����������ه����������ا ب�������ار

راي��������������ه ع�����ج�����ي�����د أش�����������وار

وْس��������������وار ذرى  ول�������ه�������ا 

ال�������غ�������دار م  ح�����ام�����ي�����ه�����ا 

س�������اب�������ق ب������ه������ا األع�������ص�������ار

ْول��������ه��������ا أْص�����������������َدر ق��������رار

ي�����������زْت�����������اد ب������ه������ا ف�����خ�����ار

وي��������دي��������ره��������ا ب�����أف�����ك�����ار

م���������ا ي��������اه��������ا م����س����ت����ع����ار

ع���������������زّه ولْ���������ن���������ا وق���������ار

م�������ا ه���������وب م���������دح اش�����ع�����ار

ل���������ي وال���������������ي االق���������������دار

ي�����ع�����ل�����ه ي�������س�������ود ال�����������دار

ل�������ي م������ْص������غ������رات أبْ������ك������ار

نماذج من أشعار محمد بن سلطان الدرمكي

عروٍس يف َخَدْرها 

هذه مجاراة لقصيدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه والتي يقول فيها:

يقول الدرمكي:

شعراء القبائل

الدرمكي سلطان  بن  محمد  الشاعر 
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يمىن زايد

وهذه قصيدة وطنية:

ت���ولّ���ت ال���خ���اط���ر  ع  دار  ي����ا  أال 

زه����ت زان�����ت ب��ه��ا االط����ي����ار غ��ّن��ت

ت��ض��اه��ت ف���ي ح��س��ن ع����ذرأ ت��ه��ّن��ت

م��ح��ّب��ت��ه��ا ع���ل���ى ال���خ���اط���ر ت��ب��ّن��ت

ت��ع��ّن��ت ف���ي زواي������ا ال������روح ب��ّن��ت

وربّ�����ت�����ن�����ا وح����ّب����ت����ن����ا وح����ّن����ت

أض����اءت واْس���ف���رت ب��ال��ن��ور واْم��س��ت

رّدت ب��ال��ل��ف��ت  ل���ه���ا  م����ن  ول���ك���ن 

ف��ذل��ك »زاي������د« ال���م���ع���روف س��ّم��ت

ب��أح��س��ن ت���ْرب���َي���ه ل���ه ي����وم ربّ���ت 

ول���ك���ن���ه ع���ل���ى م����ا ف���ي���ه ظ��ّن��ت

ت���ح���ّدى ال���زم���ن ل���ه واْس���ت���ع���ّدت 

وي��م��ن��ى »زاي��������ٍد« ب��ال��خ��ي��ر م���ّدت

ب�����ودي�����اٍن م����ن االح����س����ان ه����ّدت

م���ن ال��م��ص��در م��ن��اب��ع��ه��ا اْس��ت��م��ّدت

رّدت ب����رْض����اه  ل��ن��ا  ال���ل���ه  وع���ي���ن 

وب���ّدت »زاي�����د«  ف��ض��ل  م���ن  وزادت 

م���واظ���ي���ه���ا ع��ل��ي��ن��ا ي�����وم ش���ْه���َدت 

وح��اج��ت��ن��ا م���ن ال��م��ع��ب��ود س���ّدت

ب��س��ّح��اب��ه ك��س��ت ل�����ْم��غ��ي��ب واْس��ق��ت

غ����اه����ا م����ا ي���ع���ادل���ه���ا ح��ب��اي��ب

ب���ش���دْو ول��ّح��ن��ت ص����وت ال��رب��اي��ب

رب����ت ب��ي��ن األح����ّب����اء وال���ق���راي���ب

ب���ح���ٍب م����ا رض���ي���ن���ا ل����ه ب��خ��اي��ب

ق��ص��ر ح����ٍب وارس������ت ب���ه ج��وان��ب

ع��ل��ي��ن��ا وف����ي ث���راه���ا ال���ن���وم ط��اي��ب

وش���كّ���ت ع��ق��ده��ا ال��ل��ول��و ع��ج��اي��ب

ع���ي���ون���ه ل���ي���ن ل��ّب��س��ه��ا ال���غ���راي���ب

ل��ق��راي��ب ل���ه م  ع��س��ى م���ن س��ّم��ت��ه 

ص��اي��ب األم  وظ������ّن  ب����ه  وظ����ّن����ت 

ي���زي���د ب�����زود م���ا ل���ه م���ن ح��س��اي��ب

ب��ع��ل��م��ه س��ّج��ل��ت ص��ح��ف ال��ك��ت��اي��ب

ج�������زاه ال����ل����ه ع����ّن����ا ك����ل ط��اي��ب

ب��س��ي��ٍل م��ث��ل م���ا وب����ل ال��س��ح��اي��ب

سبايب »زاي�����د«  م���ن  ال��ح��ظ  ح���لْ���ْف 

و»زاي��������د« زادن������ا ك���ل ال��رغ��اي��ب

ب��ع��ي��د ال������دار ل���ي ص�����ارت ن��واي��ب

ف���ا وال���ل���ه م���ا ن��ن��س��ى ال��ص��ع��اي��ب

بَ���َع���ْث »زاي�����د« ي��س��ّد ل��ن��ا ال��ط��اي��ب

رب����وع ال�����دار وازْه������ت ب��ال��ع��ش��اي��ب
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الشّف خذني 

هذه مجاراة شاعرنا محمد سلطان الدرمكي رحمه الله للشاعرين سعيد بن محمد بن هالل الظاهري 
وكميدش بن نعمان الكعبي:

ال�����ش�����ّف خ����ذن����ي ب���إه���ت���م���ام���ا

ل����زام����ا ت���ب���ع���ه  ال������ه������وى  ألن 

ي���ا »س���ع���ي���د« ل���ي ب���ك م���ن ع��زام��ا

وان���������ا ش������رات������ك ي������ا ح����رام����ا

ل�����ي ه����ن����دس ال���ل���ي���ل ب��ظ��ام��ا

ونّ������ي������ت واّرق�������������ت االن�����ام�����ا

خ����ذن����ي ه������وى ع������ذب ال���ك���ام���ا

م����ع����زول م����ن وس������ط ال���ح���زام���ا

ي��م��ام��ا وق����ف����ه  ف�����ي  ق������ام  ان 

ل�����و ه�����و ح���ك���م���ن���ي ب���ال���ع���دام���ا

ري�������ٍم رع������ى ع���ش���ب ال���وس���ام���ا

يْ������ش������ْم ن����س����ن����اس ال���ن���س���ام���ا

ل������ه م������رت������عٍ م���ب���ع���د م���ت���ام���ا

وي���ش���وق���ن���ي ص������وت ال���ح���م���ام���ا

َش������َربْ������ت ك�����اس�����ات ال���ن���دام���ا

وْم������ع������ّذبْ������ي س����ي����د االرام���������ا

ب������اص������وم ع�����ش�����ٍر ب���ال���ت���م���ام���ا

وألج�������ل ال����ف����رح ب����رف����ع أع���ام���ا

واع������ظ������م ت����ح����ي����ات وس����ام����ا

ل�����و س����ّج����ل����وه أه������ل االرق�����ام�����ا

وال������ع������ذر م���ن���ك���م ي�����ا ن��ش��ام��ا

ل������ل������رّد ح����ّص����ل����ت ال�����والم�����ا

ال������لّ������ي ش������رات������ي م������ا ي���ام���ا

وع�����س�����ن ه������طّ������ال ال���غ���م���ام���ا

دنّ�������ي�������ن رّع���������������اده ن���ه���ام���ا

دي�����م�����ّي�����ٍة س����ح����ب وك����ت����ام����ا

ي�����ا س����ام����ع ْص�����ي�����اح ال���ي���ت���ام���ا

ب���ال���م���س���ك وال���ع���ن���ب���ر خ��ت��ام��ا

ص���وب���ك ول�����و ل����ي م����ا ت��ش��اك��ون

ون�����ق�����وم ل����لّ����ي ل�����ه ي����راع����ون

ق��ب��ل��ك ب����دأ ب»ل���ي���ل���ى وم��ج��ن��ون«

م�����ا ي����ت����ب ب����ّم����ا ب�����ي ال����ه����ون

واخ���ف���ى ال���ب���اد وم����ن ب���ه ْس��ك��ون

ن������اس ب���ل���ذي���ذ ال����ن����وم ي��غ��ف��ون

خ��ش��ف ال���رش���ا ل���ي ب���ه ي��وص��ف��ون

وال�����ع�����ود م�������وٍز م������ال ب��ظ��ن��ون

ب����آي����ة م�����ن ال����رح����م����ن م���ام���ون

ق���ان���ون وح���ك���م  ش�����رع  دون  م����ن 

م���ن���ح���از ع����ن ن�������اٍس ي���ص���ي���دون

ب��ل��ون زاه������ي  ع��ش��ب��ه  روض  ف����ي 

م���ت���ع���ب وع������ن وص����ل����ه ي�������رّدون

ي����ا »ْس���ع���ي���د« ب���أل���ح���اٍن ي��غ��ن��ون

وم������ّر ال���ص���ب���ر ب���ال���ك���اس م��ع��ج��ون

ل����ي م����ا ي���ش���وف ال���ش���ي ب��ْع��ي��ون

ل����رض����اه وان�����ت�����وا ل����ي تْ���ه���ّن���ون

ْوب���ْض���ح���ك م���ع ال���ف���رح���ان ب��س��ن��ون

ل���ه ف���ي س���وي���دا ال��ق��ل��ب م��ك��ن��ون

م����ا ي���ْن���ح���ص���ى ل����و ب����ا ي����ع����ّدون

ي����ا م����ن ع���ل���ى ال���ش���اك���ي ت������رّدون

واظ�����ن ي���ا »ك���م���ي���دش« ت��س��م��ح��ون

ي����ث����ي����ره ال����ق����اف����ي ال�����م�����وزون

وبْ���������ٍل ي����اع����ب زّم��������ة ْم������زون

ش���ه���ري���ن م����ا ل����ه ي���ب���ت���دل س���ون

م������ّر ح���ض���ي���ف وم���������رّه يْ���ه���ون

وم���ج���ي���ب دْع��������َوة ل����ي ي��ص��لّ��ون

ت���ص���ري���ح م����ن ب���ال���ح���ب م��ف��ت��ون

شعراء القبائل

الدرمكي سلطان  بن  محمد  الشاعر 
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يْهال بمن جاد الكالما 

وهذا رّد الشاعر سعيد بن هالل الظاهري على مجاراة الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي رحمهما الله.

ي�����ْه�����ا ب����م����ن ج�������اد ال���ك���ام���ا

ع����ادات����ك����م ي�����ا اب������ن ال���ك���رام���ا

ف�����ي واب����������ٍل ب���خ���ش���ه ره����ام����ا

ال����خ����ي����ل ت���ش���ه���د وال���ن���ش���ام���ا

ي�����ا ش������وق م����ْض����ّف����ي ال���ل���ث���ام���ا

ودم�����ت�����م ب���س���ع���دي���ك���م دوام������ا

م����ت����ب����ادل����ي����ن االح�����ت�����رام�����ا

وي������ا ع������ّل ه�����طّ�����ال ال���غ���م���ام���ا

تْ���������زّف ال����غ����ري����را وال����خ����زام����ا

ويْ����ط����ي����ب ت���غ���ري���د ال���ح���م���ام���ا

وش�����ك�����ري ل����ه����ذا االه���ت���م���ام���ا

ل����زام����ا ال����ش����اع����ر  ع  ال�����������رّد 

وص�����لّ�����وا ع���ل���ى خ���ي���ر االن����ام����ا

أج�����������ّل ت����س����ل����ي����م وس�����ام�����ا

يْ�����ه�����ا ب����م����ن ج�������اد ال���ك���ام���ا

واك���م���ل ق���واف���ي ال��م��ي��م وال���ن���ون

ف����ي ال���س���اع���ة ال���ع���س���ره ت������رّدون

اس����اف����ك����م ت���ح���ت���ه ي���س���ي���رون

ي�������وم ب���غ���ن���اي���م���ه���م ي����ع����ودون

ل����ي ف����ي خ������دور ال����ع����ّز م��ص��ي��ون

ان����ت����م وح�����ض�����رة م�����ن ت���ح���ّب���ون

ف����ي ج����و ه�������ادي ب����ه ت���م���رح���ون

ي��س��ق��ي وط�����ن ح�����يٍّ ب����ه ْس���ك���ون

وال����ق����ح����وي����ان يْ���ت���ي���ه ب��ف��ن��ون

م����ت����ب����ادالت ال����ص����وت ب���لْ���ح���ون

وب������ال������رّد م�����س�����روٍر وم���م���ن���ون

واج�������ب وم����ح����ت����وٍم وم���س���ن���ون

اع��������داد م����ا ب����ال����ح����رم ي��س��ع��ون

ع��ل��ى ال��ن��ب��ي ال����ه����ادي ال��م��ي��م��ون

واك���م���ل ق���واف���ي ال��م��ي��م وال���ن���ون
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كوكب اليابان:
الطلقة ومغامرات أخرى!

»مرحبا بكم علي متن هذه الرحلة المتجهة إلى هيروشيما، 
وثالث  ساعة  وتستغرق  ثانية  ثالثين  بعد  الرحلة  ستنطلق 
أو  هواتفكم  وإغالق  أماكنكم  اتخاذ  برجاء  دقيقة،  وعشرين 
قيام  إعالنًا عن  ليس  ما سبق  الصامت.«  الوضع  جعلها على 

رحلة طيران؛ إنه إعالن عن قيام رحلة قطار »الطلقة«.
اليابانيون حدوث  الماضي توقع  القرن  الخمسينيات من  في 
الحديدية لديهم. دلت حساباتهم  السكك  مشكلة في شبكة 
الدولة  باحتياجات  الوفاء  من  تتمكن  لن  القطارات  أن 
فائق  للقطار  جديدة  شبكة  ابتدعوا  لذلك  والمواطنين. 

السرعة اسمها باليابانية: شين كان سين. 
تصل سرعة هذا القطار إلى ثالثمائة كلم/ساعة، وهي سرعة 
استطاعت أن تحل مشكلة النقل ليس في اليابان وحدها، بل 

في كثير من دول جنوب شرق آسيا كالصين وتايوان. 
في  أنك  تشعر  سين«  كان  »الشين  محطة  إلى  دخولك  منذ 
متعددة  أنفاق  جانبي  على  محالت  فاخر:  أوروب��ي  مطار 
وأرقام  القطارات  مواعيد  عرض  شاشات  مطاعم،  الطوابق، 
مسافات  على  مراقبون  يقف  القطار  رصيف  على  األرصفة.  
بعد  عرفت  لك؛  مفهومة  غير  بإشارات  يقومون  متساوية 
بصورة  النظام  مكونات  كل  عمل  من  يتأكدون  أنهم  ذلك 
صف  في  وقفنا  الرصيف  على  القطار  وصول  عند  صحيحة. 
وتجهيزاتها  القطار  مقاعد  األرض.  على  بخطوط  محدد 
تخبرك  إلكترونية  شاشة  العربة  نهاية  في  الطائرة،  تشبه 
فتعود  بالتحرك  القطار  يبدأ  كاملة.  بدقة  المعلومات  بكل 
والمشاهد  القطار  صوت  التقليدية:  القطارات  ذاكرة  إليك 
المتحركة للخلف، بعد حوالي دقيقتين ستشعر بالضغط في 
نائم  بين  المسافرين  ستجد  الفائقة.  السرعة  نتيجة  أذنيك 
داخل  النقال  الهاتف  استخدام  الكومبيوتر؛  بجهاز  ومنشغل 
التحرك  عليه  والمضطر  اآلخرين.  يزعج  ألنه  ممنوع  القطار 

إلى المسافة بين العربات.

انحنت  المشروبات،  عربة  أمامها  تجر  المضيفة  دخلت 
مالئكي.  بهدوء  المرور  بدأت  ثم  الموجودين  لكل  باحترام 
لتسمع  وانحنت  توقفت  لها؛  فأشرت  شايا  أشرب  أن  أردت 
طلبي. ثم قامت بإعداد الشاي وتمريره بالهدوء نفسه. أنهت 
مرورها وأخرجت عربة المشروبات ثم عادت بمفردها؛ فقط 

المنشغلين عنها! للركاب  لتنحني 
اعتياد  من  بأسرع  تتحرك  المشاهد  مذهلة..  القطار  سرعة 
المدن  الجبال،  تخترق  كثيرة  أنفاق  المتابعة.  على  عينيك 
التي مر عليها القطار بين مدينتي أوساكا وهيروشيما تتشابه 
المساحات  ندر..  فيما  إال  العالية  للمبان  وجود  فال  كثيرا 
الخضراء مسيطرة وال وجود تقريبا للون األحمر أو البرتقالي.. 
واألزرق  األخضر  اللون  يسيطر  الصاخبة..  لأللوان  وجود  ال 
لكنها  جدا  ضيقة  القطار  في  المياه  دورة  واألبيض.  الخافت 
فتح  فمع  األولى؛  للوهلة  أرعبتني  فائقة  بتكنولوجيا  تعمل 
يعمل  كرسي  تلقائيا، وهو  الحمام  كرسي  يرتفع غطاء  الباب 
ثم  تلقائيا،  نفسه  بتنظيف  ويقوم  كاملة  بصورة  بالكومبيوتر 
محطة  أية  قبل  للحمام.  مغادرتك  أثناء  في  الغطاء  يغلق 
بدقيقتين ينطلق تنبيه باللغة اليابانية ومن بعدها اإلنجليزية 
التقاليد  وبحسب  فيها،  الوقوف  وتوقيت  المحطة  باسم 
لن  القطار  وقوف  ألن  بقليل  قبلها  النزول  يريد  من  يقف 
لم أصدق  الواحدة.  حين وصلنا هيروشيما  الدقيقة  يتجاوز 
وثالث  ساعة  في  متر  كيلو  ثالثمائة  عن  يزيد  ما  قطعنا  أننا 
كله وبداخلي  النهار  وعشرين دقيقة. في هيروشيما قضيت 
تجربة  ثانية  مرة  أعيش  كي  فقط  أوساكا  إلى  للعودة  شوق 

الشين كان سين.

خطأ نادر
أخذُت  متوقًعا.  يكن  لم  ما  حدث  باليابان  لي  يوم  آخر  في 
كالعادة؛  للمطار.  سيقلني  الذي  الباص  محطة  إلى  حقائبي 

د. أيمن بكر *

أخرى! ومغامرات  الطلقة  اليابان:  كوكب 



سندباد
موعد  حتى  االنتظار  مني  وطلبوا  الحقائب  مني  تسلموا 
الباص في الثالثة وست وعشرين دقيقة. المسافة من وسط 
قطعتها  الساعة،  حوالي  تستغرق  للمطار  أوساكا  مدينة 
شعور  الرحلة.  ذكريات  بعض  واستعادة  المدينة  تأمل  في 
به.  مررت  شيء  كل  عن  والرضا  واالسترخاء  بالراحة  غامر 
على  انتهت  قد  اليابان  لكوكب  زيارتي  بأن  شعور  تملكني 
خير. لكن الحقيقة كانت غير ذلك. وصل الباص إلى المطار 
وقد تبّقت ساعة وعشرون دقيقة على موعد إقالع طائرتي 
ومنها  بكوريا،  الدولي  »إنشيون«  مطار  إلى  ستقلني  التي 
تقلني طائرة أخرى لدبي ثم رحلة أخيرة إلى الكويت.  نزل 
حقائبي  لكن  الحقائب،  العمال  وأفرغ  الباص  ركاب  كل 
باقي  عن  أسأله  العامل  إلى  توجهت  هناك.  تكن  لم  كلها 
الحقائب، فقال لي إن هذا كل شيء. عرفت ساعتها أني في 
نزل  الذي  الباص  سائق  فأخبر  العامل  حقيقية. جرى  ورطة 
وأوصافها  الشنط  بإنجليزية ضعيفة عن عدد  يسألني  وأخذ 
وأين كانت. ثم أجرى اتصااًل بمحطة الباص فوجد أن عامل 
الشحن قد نسي حقائبي على رصيف المحطة، ظنا منه أنها 
لراكب آخر يقف بجوارها. أحاط بي عمال الشحن والسائق، 
كان الجميع ممتقعي اللون خاصة بعدما تأكدوا أن خطأهم 
العمال  رئيس  استدعاء  تم  الطائرة.  فوات  في  يتسبب  ربما 
الذي عرف األمر ثم أخذ يجري اتصاالت هو اآلخر، أخبروني 
بعدها أن الحقائب ستصل في الباص التالي؛ أي بعد ساعة 
كل  وأن  ستفوتني..  الطائرة  أن  ذلك  ومعنى  تقريبًا،  وربع 

كوريا  من  سترتبك  لها  التالية  الطائرات  مواعيد 
الممكنة  الطرق  بكل  أزمتي  عن  عبرت  ودبي. 
العمال  رئيس  أخذني  التواصل.  سبل  ضعف  مع 
إلى المسؤولين في الخطوط الجوية الكورية في 
تفلح  لم  دقائق.  لعشر  الطائرة  لتأخير  محاولة 
المحاولة وطرحوا علي حال بديال وهو أن يقوموا 
بحجز مقعد لي إلى كوريا ولكن على رحلة أخرى 
ستهبط في مطار صغير يبعد عن مطار »إنشيون« 
أنتقل  أن  المغامرة  كانت  والربع.  الساعة  حوالي 
مطارين  بين  أعرفها  ال  التي  سيول  مدينة  في 
حامال كل حقائبي حتى أتمكن من اللحاق بطائرة 
الدكتور  صديقي  إلى  أعود  أن  كان  البديل  دبي. 
زائرًا  أستاًذا  يعمل  الذي  الشرقاوي  الرحمن  عبد 
بجامعة أوساكا إلى حين ترتيب كل الرحالت من 

مداه  يعلم  ال  أمر  أخرى وهو  مرة  الكويت  إلى  أوساكا 
الزمني إال الله.

بالمغامرة. جاءت حقائبي في  القبول  أمامي سوى  لم يكن 
كان  المغادرة.  صالة  باتجاه  التحرك  وبدأت  التالي،  الباص 
تأكد أن ما يحدث لي هو بسبب خطأ  الذي  العمال  رئيس 
لمدة  جواري  إلى  واقفا  ظل  قد  مرؤوسيه،  أحد  فيه  وقع 
قليال.  رأسه  أحنى  وقد  أمامه  يديه  واضعا  تقريبا  ساعتين 
 .Sorry Sir ليهمس:  دقائق  خمس  كل  مني  يقترب  كان 
متقبل  وغير  يقول  لما  منتبه  غير  إليه  نظرت  البداية  في 
غرامة  ليدفع  سريعا  ذهب  أنه  نظري  لفت  ثم  لالعتذار، 
تغيير مسار الرحلة دون حتى أن يخبرني. عاد بعدها ليقف 
خمس  كل  اعتذاره  م��ردًدا  ج��واري  إلى  نفسها  بالطريقة 
أن  حاولت  أعصابي.  على  يمثل ضغطًا  اعتذاره  بدأ  دقائق. 
أقول له: أرجوك توقف عن االعتذار، لكنه لم يفهمني وربما 
لم يشأ أن يفهمني. انتبهت بعد االعتذار الخامس عشر إلى 
األلم البادي في عينيه، حاولت أن أهدئ من روعه، وأهون 
يحاول  من  أنا  وأصبحت  األمر  انقلب  لقد  ياللعجب،  عليه. 
تخفيف حدة المشكلة عن رئيس العمال. جاء موعد طائرتي 
إلى  العمال يسير بجواري حتى وصلت  البديلة، كان رئيس 
للمرة  الدخول، هنا رفع رأسه تجاهي ونظر في عيني  باب 

 Sorry Sir :األولى وقال لي بصوت أعلى قلياًل

* كاتب وناقد، مصر 
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 أوساكا، اليابان



بالتراث مأزقية 68 الخير:  عالقتنا  سعيد جاب  68

حوار خاص

سعيد جاب الخير: 
عالقتنا بالتراث مأزقية 

 حاوره سمير قسيمي

الباحثين  أهم  الخير،  جاب  سعيد  الجزائري  والكاتب  الباحث  يعد 
من  الكثير  شغل  الجزائر،  في  والتصوف  التراث  في  المتخصصين 
المناصب في الصحافة الجزائرية والعربية. صدر له ثالثة كتب في 
تخصصه الفكري: التصوف واإلبداع، وأبحاث في التصوف، والطرق 

الصوفية. ومؤسس ومنسق »ملتقى األنوار للفكر الحر«. 

لنبدأ الحديث عن عاقة التراث باألصالة، هل كل مجتمع متشبت 
بالتراث مجتمع أصيل؟

ما هو قديم وفي  للتعبير عن كل  ما يوضع  األصالة عادة  مفهوم 
الذين يتحدثون  المعاصرة. بتعبير آخر،  الحداثة أو  مقابل مفهوم 
المادية  للمنتجات  المستهلكين  من  يكونون  ما  غالبًا  األصالة  في 
الجذور  يرفضون  نفسه  الوقت  في  لكنهم  للحداثة،  والتكنولوجية 
الحداثة  أن هذه  علما  للحداثة،  والفلسفية  والمفاهيمية  الفكرية 
من  يكن  لم  تحفظ،  بال  يستهلكونها  التي  والتكنولوجية  المادية 
نبعت  التي  والفلسفية  الفكرية  جذورها  لوال  تظهر  أن  الممكن 
من عصور األنوار والنهضة في الغرب. لهذا نجد هؤالء المتحدثين 
عن األصالة يهربون من مواجهة صدمة الحداثة الى االختباء وراء 
له  أجد  وال  االلتباس  كثير  أراه  شخصيا  الذي  »األصالة«  مفهوم 
كثيرا  أن  سببه  االحتماء  أو  االختباء  هذا  دقيقا.  فلسفيا  تعريفا 
من مفردات القديم دخلت في أزمة بل في ما يشبه المأزق أمام 
فيها  التقت  التي  التاريخية  اللحظة  منذ  وذلك  العصر،  محموالت 
تمثلها حملة  التي  اللحظة  تلك  الشرقي،  بالواقع  الغربية  الحداثة 

نابليون على مصر. 
من الناحية اللغوية نجد أن األصيل يحمل معنى القدامة والعراقة 
أصيل  غير  هو  ما  ويقابله  االستقاللية.  وأيضا  واإلحكام  والجودة 
الذين  أن  والمالحظ  أيضا.  جديد  وربما  متقن  وغير  مزيف  أي 
مع  صدام  في  منهم  واسٌع  فريٌق  دخل  األصالة،  عن  يتحدثون 

أجوبة واضحة عندهم عن  غياب  المعاصرة، وذلك في  أو  العصر 
بشكل  أغلبها  ويتعلق  ومحرجة  قلقة  أسئلة  وهي  الحداثة  أسئلة 
والتأويلي  النصوصي  الالمادي  )بمعناه  التراث  بمفردات  مباشر 
فارق  مع  األصالة،  لدعاة  النصية  الخلفية  يمثل  الذي  االجتهادي( 
التراث  يقرأون  ما  غالبا  أنهم  وهو  الحداثيين،  وبين  بينهم  مهم 
قراءة حرفية قشرية، بينما الحداثيون يقرأونه قراءة واعية نقدية. 
وهنا أحب أن أقول إنه ليس صحيحا أن الحداثيين عندنا يرفضون 
التراث، بل إنهم يرفضون القراءات التقديسية والحرفية واإلقصائية 

للتراث. 
اإلقصائي  الحرفي  التشبث  يكون  أن  الضروري  من  ليس  هنا  من 
في  األصالة  ألن  أصيل،  مجتمع  عن  معبرا  بالتراث،  والتقديسي 
تصوري تمثل قوة بقدر ما تكون في عالقة منسجمة ومتناغمة مع 
محموالت العصر، ال في عالقة مأزقية أو متأزمة معها. والمالحظ 
اليوم، هو أن أغلب مجتمعاتنا منخرطة في عالقة صدامية مباشرة 
مع الحداثة، لهذا يمكن القول إن عالقتنا بالتراث واألصالة دخلت 
منذ عقود طويلة في حالة مأزقية ومتأزمة في ظل استمرار عجزنا 

عن حسم قراءتنا لنصوص التراث لإلجابة عن أسئلة الحداثة. 
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التراث والفلكلور، هل حقا يحمان  كثيًرا ما نخلط بين مفهومي 
نفس المدلول؟

الفلكلور  يشمل  التراث  ألن  الفلكلور،  من  جدا  أوسع  التراث 
الشعبية  التعابير  مجال  في  الفلكلور  عن  نتحدث  عكس.  وال 
بمنطقة  المرتبطة  والتشكيلية  والكوريغرافية  والغنائية  الفنية 
عندما  مثال  بكثير.  هذا  من  أوسع  التراث  لكن  ما.  بثقافة  أو  ما 
المغاربية،  الجزائر والمنطقة  العيساوي في  الفلكلور  نتحدث عن 
والكوريغرافية  واالحتفالية  الغنائية  الفنية  التعابير  يشمل  فهذا 
هي  التي  العيساوية  بالطريقة  كلها  ترتبط  التي  المظهرية  وحتى 
عندما  أما  الشاذلية.  الطريقة  فروع  أحد  وتمثل  صوفية  طريقة 
الفلكلور  مفردات  يشمل  فهذا  العيساوي،  التراث  عن  نتحدث 
ومؤسسها،  العيساوية  الطريقة  تاريخ  الى  باإلضافة  المذكورة، 
وأورادها  الدايم(  سبحان  )حزب  حزبها  ومتون  رجالها،  وتاريخ 

سعيد جاب الخير: 
عالقتنا بالتراث مأزقية 



70

وألحان  ووظائفها وطقوس حضرتها، ونصوص 
الحضرة  داخل  تؤدى  التي  والقصائد  المدائح 
حيث  ومتنوعة،  جدا  كثيرة  وهي  العيساوية، 
العيساوي،  الصوفي  الغنائي  الربرتوار  يُعتبر 
أوسع ربرتوار فني على اإلطالق في المنطقة 
يشمل  ألنه  أيضا،  العربية  وربما  المغاربية 
من  )نوع  والبراول  والمدحات  القصائد  آالف 
)تسمى  واألزج��ال  اإليقاع(  خفيف  المدائح 
تؤدى  )نصوص  والمجردات  الزجول(  شعبيا 
والموشحات  والنوبات  آالت(  دون  باأللحان 
صوفية  طريقة  توجد  ال  حيث  القديمة، 

الهائل  الكم  هذا  يملك  عربي  وال  مغاربي  غنائي  نوع  وال  أخرى 
من النصوص الشعرية والزجلية والطبوع الموسيقية. هذا دون أن 
ننسى نصوص وطقوس وأغاني المديح التي تؤديها الفقيرات )فرق 
المديح الصوفي النسوي(. واألهم من هذا كله، هو القداسة التي 
الروحاني. لهذا  الديني  بالجانب  النصوص الرتباطها  تكتسيها هذه 

على  العيساوية  الطريقة  في  المريدين  نجد 
أشد  يحافظون  الصوفية،  الطرق  بقية  غرار 
الثقافي  التراثي  الكنز  هذا  على  المحافظة 

الروحاني والذي ال يُقدر بثمن. 

في  هامش  ال  أم  للنقد،  قابل  التراث  هل 
التعامل معه؟

التراث بما هو متن نصي وتأويلي اجتهادي، 
يعيش اليوم أزمة عميقة أمام أسئلة اإلنسان 
الجديد التي هي نفسها أسئلة الحداثة والتي 
ال تجد لها جوابا حتى اآلن، وذلك أمام األزمة 
الكبرى التي أدخلتنا فيها المنظومات الفقهائية، وهي أزمة تجريم 
الواقع  هذا  والضمير.  واالعتقاد  التفكير  حرية  الفكرية،  الحرية 
مهجوسين  وأفرادا  نفسها  على  متقوقعة  مغلقة  مجتمعات  أنتج 
ولعل  النقد.  من  بل  الضياع  من  ليس  التراث،  هذا  على  بالخوف 
بأن  اإلحساس  عن  ناتج  للتراث  نقدية  قراءة  أي  من  الخوف  هذا 

حوار خاص

بالتراث مأزقية  الخير:  عالقتنا  سعيد جاب 
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الفهم السائد لهذا التراث لم يعد يملك إجابات مقنعة عن أسئلة 
أدوات  من  التراث  على  الخوف  هذا  المعاصر.  اإلنسان  وحاجات 
واألصوليات  والتعصبات  االنغالقات  أنتج مختلف  الذي  النقد، هو 
الذي  العنف  إن  للعنف.  والعملي  الخطابي  بالمعنى  العنفية 
لفائض  تفريغ  ليس سوى  أكثر من منطقة،  تعيشه مجتمعاتنا في 
العنف الخطابي داخل النصوص والقراءات والتأويالت االجتهادية 
وتخريجات  وحاالت  مفردات  على  منغلقة  تزال  ما  التي  التراثية 
تجاوزها التاريخ منذ قرون طويلة بحيث دخلت في اشتباك سلبي 
المعاصر  اإلنسان  وحاجات  وأسئلة  واقع  مع  ودموي  بل  عنيف 
داخل أو خارج تلك المجتمعات. ثمة في التاريخ العربي مدارس 
األول  القرن  منذ  للتراث  النقدية  قراءاتها  قدمت  كثيرة  فكرية 
الهجري وحتى القرن الرابع، حيث كان التعامل مع التراث تعامال 
وجدنا  الجديد.  ويُبدع  ويتجاوز  ينقد  ويضيف،  يأخذ  حيا  تفاعليا 
والصوفية.  والفالسفة  المتكلمين  من  وغيرهم  المعتزلة  عند  ذلك 
الرابع،  القرن  منذ  االجتهاد  باب  أغلقوا  الفقهاء  أن  المؤسف  ومن 
المتون وشرحها والتعليق عليها، دون  حيث بقينا ندور في تكرار 

ليس  التراث  أن  أتصور  هنا  من  إبداع.  أو  نقد  أو  حقيقية  إضافة 
فقط أنه قابل للنقد، بل إنه من الضروري أن نمارس عليه النقد، 
وعنفي  سلبي  اشتباك  حالة  في  سنبقى  ذلك،  نفعل  لم  إذا  ألننا 
مع اآلخر الداخلي )المختلف دينيا ومذهبيا( والخارجي )الغرب( 
الى أجل قد يستمر قرونا أخرى مبتلعا أجياال كاملة من الطاقات 
ينام  عندما  ألنه  ضرورية  مسألة  التراث  نقد  إن  أقول  واآلم��ال. 
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حكمنا  وعندما  األشباح.  تستيقظ  العقل 
القرن  في  بالصمت  العقل  ص��وت  على 
وبدأ  األشباح  استيقظت  الهجري،  الرابع 
وصلنا  ما  الى  وصلنا  حتى  التراث  تلغيم 
االشتباكية  الحالة  ه��ذه  من  اليوم  اليه 
يتحدثون  الذين  إن  العالم.  مع  السلبية 
والنقد«،  المسائلة  التراث من  عن »حماية 
حيث  من  التراث  يخونون  الواقع  في  هم 
هو  العقل  اغتيال  ألن  حمايته،  يزعمون 
اغتياٌل للتراث بالدرجة األولى. لهذا أتصور 
ينبغي أن ترتكز  للتراث  النقدية  أن قراءتنا 

ومن  للعالم،  السحرية  النظرة  من  التراث  نصوص  تحرير  على: 
العاطفية  الحماسية  النزعة  السياسي، ومن  األيديولوجي  التوظيف 
النزعة اإلقصائية ضد اآلخر  النقدي، ومن  العقل  التي تغطي على 
المختلف، وأخيرا من المفاهيم القديمة التي لم يعد لها موضوع 

في واقعنا المعاصر. 
 

ما مدى استفادتنا من التراث في المجتمعات العربية؟
االستفادة  عن  بعيدة  تزال  ما  العربية  المجتمعات  أن  أتصور 
الحقيقية من التراث، ألنها ما تزال تنظر إليه نظرة تقديسية تقصي 
ماذا  ألبنائنا،  التراث  نُدرس  عندما  مثال  النقدية.  القراءات  جميع 
ندرس لهم؟ هل ندرس لهم المتون التلقينية القديمة الصفراء التي 

تعتمد على التكرار والشرح والتعليق الذي 
ال يضيف جديدا وال ينتج أي معنى جديد، 
أم نُدرس لهم المعتزلة وإخوان الصفا وابن 
خلدون،  وابن  رشد  وابن  والمعري  سينا 
النقدية  قراءاتهم  قدموا  الذين  ه��ؤالء 
وإنتاج  واإلب���داع  التجاوز  من  وتمكنوا 
المحك  هنا  زمانهم؟  في  الجديد  المعنى 
الحقيقي في التعامل مع التراث، وهذا هو 
الذي يجعلنا نعرف هل  الحقيقي  المقياس 

نحن نستفيد حقيقة من التراث أم ال. 

بأي  اإلخال  دون  من  والتراث  الحداثة  بين  الجمع  يمكن  كيف 
منهما؟ مفهوم 

جامدين  نقف  ال  عندما  والتراث  الحداثة  بين  نجمع  أن  يمكننا 
أمام التراث كالذي يقف أمام صنم. يمكننا أن نجمع بين الحداثة 
هذا  على  النقدية  قراءاتنا  ونمارس  عقولنا  نحرر  عندما  والتراث 
التراث دون التنكر له أو رفضه، بل بهدف إخراج أجمل وأجود ما 
االغتراب  بحالة  الجديد  اإلنسان  يشعر  ال  بحيث  العالم،  أمام  فيه 
نريد  الذي  التراث  إن  معه.  السلبي  االشتباك  او  التراث  أمام هذا 
المعاصر  لإلنسان  يضيف  أن  ينبغي  للعالم،  ونقدمه  به  نرتبط  أن 

معنى جديدا يزيده قوة ويدفعه الى األمام 

يعد الباحث والكاتب الجزائري 
سعيد جاب الخير، أهم الباحثين 

المتخصصين في التراث والتصوف 
في الجزائر، شغل الكثير من 

المناصب في الصحافة الجزائرية 
والعربية. صدر له ثالثة كتب في 

تخصصه الفكري: التصوف واإلبداع، 
وأبحاث في التصوف، والطرق 
الصوفية. ومؤسس ومنسق 
»ملتقى األنوار للفكر الحر«. 
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محمود شرف *

ضوء

أن تكون صّياداً )3( !
يصل  ال  ضالة  عن  أبدي  باحث  ما،  بعشق  ممسوس  الصياد 
إليها أبدا؛ الوصول يعني النهاية. حد انتفاء الغاية خطير، قاتل 
أيضا. الصياد رحالة من الطراز الرفيع، يرتحل خلف أحالمه، ال 
تعطله المسافات، وال يضر به بعدها، هو أبدا على قلق؛ ففي 
الغد ربما يقابل بغيته، أقول ربما ألنه يعرف هذا، ويظل على 
ينبع من  لنور سحري،  أبدية  منواله، ال يهدأ. ربما هذه طاقة 

البعيد، يقتفي أثره، هائما، ومهوما في فضائه الشاسع.
»المالح«.  إلى  العبور  هي  الصياد  حياة  في  األضخم  النقلة 
هكذا يسمون البحر لدينا، كل ما عدا صيد البحر هو مناوشات 
هناك،  هي  التي  الحقيقية  للحياة  سطحية  تجارب  مبتدئين. 
اليود  عبق  تشم  أن  يكفي  باألزرق.  المتموج  األفق  هذا  وراء 
في  يلقيك  الذي  البحر  دوار  رغم  األبد،  إلى  مدمنا  تظل  لكي 
البحر آلياته، أدواته، وطرقه  فراشك ال نائما وال يقظان. لصيد 
للكل؛  الكل  أيضا.  وقوانينه  أعرافه،  له  الصيادون.  يعرفها  التي 
تطبيقها.  في  التهاون  أو  عنها،  التنازل  يمكن  ال  ثابتة،  قاعدة 
كل األشياء هناك مشاع؛ أدواتك، طعامك، ربما يصل األمر إلى 
مالبسك أيضا، فنحن مقطوعون عن العالم، فوقنا سماء وتحتنا 

مياه زرقاء، عميقة. 
ووجهتها.  أفرادها،  عدد  موعدها،  حول  باالتفاق  الرحلة  تبدأ 
وتتوزع وجهات الصيد البحري في مصر إلى أنحاء عديدة. مصر 
تملك شواطئ مترامية األطراف، إذ يحدها شماال بطول حدها 
الشمالي، البالغ ألف كيلو متر تقريبا؛ البحر المتوسط، وشرقا، 
البحر  أيضا؛  الكيلومترات  من  ألفا  البالغ  الشرقي  الحد  بطول 
قوعد  من  انطالقا  يكون  غالبا  المتوسط  البحر  صيد  األحمر. 
وهو  األحمر،  البحر  في  الحال  بعكس  المدن،  داخل  ساحلية 
بين  كبير  تباين  فهناك  حال؛  كل  على  الوحيد  االختالف  ليس 
أنواع السمك الذي تجده في البحرين. هناك فارق كبير آخر، 
تصنعه الطبيعة أيضا، وهو وعورة الطرق المؤدية إلى النقاط 
المتوسط يملك ساحال  البحر  الرحالت.  تلك  تنطلق منها  التي 
صعبة  تضاريس  مياهه  إلى  الوصول  يعيق  ال  غالبا،  منبسطا 
كتلك التي تواجهك في الطريق نحو شقيقه األحمر؛ فهذا األخير 

جبلية  بسلسلة  محدودا  كونه  الوعورة،  شديد  ساحال  يملك 
ممتدة من أقصى الشمال إلى أبعد نقطة في الجنوب، تجدها 
قريبة جدا من المياه في بعض المناطق، كما تبتعد في مناطق 
أخرى عن حد الماء نوعا ما؛ ما يجعلها –تلك المناطق- سهلة 
طوال  تصاحبك  التي  الخالبة  الطبيعة  السير.  حركة  في  نسبيا 
رحلة إلى الغردقة مثال، أو إلى »الُكنيّسة«، وهي منصة لرسو 
مراكب الصيد تسبق الوصوإللى شرم الشيخ بخمسين كيلومترا 
تقريبا؛ تعتني بك جيدا، وتهدهد قلقك، رغم انحناءات الطريق 
ألوانا أخرى  أن  إال  الجهات،  المزعجة، وشيوع األصفر من كل 
يمتلكها الجبل، بصخوره البراقة تضفي سحرا على المشهد، إلى 

جوار خضرة تبزغ بين الحين واآلخر بين األصفر الالمتناهي.
في  والرفاق  أنت  ستبدأ  االنطالق،  منصة  إلى  تصل  حينما 
ر  لملمة أشيائكم من السيارة. العمال التابعون للمركب المؤجَّ
يتعرفون علينا سريعا، ويبدأ إدخال المعدات إلى سطح مركبنا 
الذي سيكون بيتنا لمدة يومين أو ثالثة. ما يقرب من طن من 
يدير  ثم  ونساعدهم.  يحملونها  والطعام،  والمعدات  األدوات 
»الريّس« موتور المركب، كما يدير ظهره لليابسة، ويمخر بنا 

العباب! 
   * شاعر وإعالمي مصري



المكان74 تازة«  رواية جحيمية تفضح  »صابون 

»صابون تازة« 
سعيد الشفاج*رواية جحيمية تفضح المكان

عندما تحاول قراءة روايات ومجاميع الكاتب إبراهيم الحجري 
عليك أن تهيء نفسك لدخول عوالم صادمة وأمكنة تفوح منها 

أبشع كوابيس اإلنسان. 
ومصاحبة  الهلوسي  النص  بمغاوير  وافية  دراي��ة  تلزمك  كما 
الحجري  إبراهيم  كتابات  المحرمات.  اختراقهم  في  المجانين 
خرج  لقارئ  وطوبى  متاهات  في  تقودك  جنونية  رحلة  تشبه 

سالًما غانًما.
كان لي موعد مدبج بالمتعة واالشتياق بعد غيبة طويلة لسنوات 
مع إبراهيم الرجل الذي لم يفقد بهجة الحياة وبقي وفيًا لعشقه 

القديم: الكتابة ال غير.
البيضاء  بالدار  النسيم  قطار  محطة  قرب  مقهى  في  التقيته 

ونسائم الماضي تفوح من خالل ابتسامته المضيئة والطفولية.
توقيع  مع  تازة«  »صابون  روايته  سلمني  الذكريات  وفي خضم 

جميل بخط يده وكان ذلك سنة 2015 والتهمتها بعد ذلك. 
ومن عادتي أن أكتب عن عمل جيد ومليء لكن ال أعرف لماذا 

لم أكتب عن هذا المتن الجنوني! 
لقد أدركت شيئًا بعد طول تفكير وهو أنك من الصعب أن تنجز 
كتابة عن عمل يعالج عوالم صادمة دون أن تتسلح بأدوات ال 

عالقة لها بالنقد أو مدارسه. 
صابون تازة رواية مقطعية من عدة فصول وأبواب. تعالج رحلة 
شاب يبحث عن قرية اسمها كطرينة استجابة لطلب أبيه. وفي 
هاته الرحلة يخوض السارد مغامرة اكتشاف األمكنة والشخوص 

ويستعيد حيوات مضت وشخوص ماتت معنويًا.
بالقرى  البشر  أح��وال  نتفقد  المجنونة  الرحلة  متسع  وفي 
والمداشر حيث األضرحة واألولياء الصالحون في قالب تشويقي 
محض جعل المتن الحكائي مشدودا بعضه لبعض بدقة مدروسة، 
فاالنتقال من شخصية إلى أخرى أو مكان إلى آخر عبر روابط 

حدثية معينة يتم دون تشويش أو التباس. 
أن يجعل من روايته مسرحا يعيد  الحجري  إبراهيم  لقد حاول 

المتمثل  بالواقع  كطرينة  قرية  في  المتمثل  الحلم  تركيب  فيها 
فيما اكتشفه من فضاءات تعج بفوضى المجانين والممسوسين 

والنساء اليائسات والحمقى والدراويش والمحتالين.
شخصيات ال يمكن للقارىء إال أن يرتعب من وجودها في فضاء 
الخادم  وعيوش  والطريفيحة  وفراينكو  بيخا  لحسن  ك:«  قروي 
الرعب  وتنشر  الداخلية  عواملها  في  تسبح  وبزط.»إنها  والرداد 

والتعاطف والدهشة في فضاءات البؤس والقهر االجتماعي. 
رحلة البحث هاته تنتهي بخيبة األمل على لسان البطل: »ذنبه 
الغائبين وعن  أهله  ينقب عن سيرة  بعيد  أنه جاء من  الوحيد 

تاريخ بلدة التهمها النسيان« ص 176
في هذا العمل تستعيد الشخصية ماضيها من خالل قراءة حاضرها 
عبر قرى تترنح في طقوس لترويض الذات المكبلة بالفقر والجهل 
والالمباالة. وفي حوار جانبي أجريته مع الكاتب صرح لي بأنه 
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لألمكنة  متكررة  بزيارات  القيام  إلى  اضطر 
حتى يتمكن من فهم العالقة الغرائبية بين 
طرحت  ساعتها  روايته.  وشخوص  المكان 
سؤاال على نفسي. أال يمكن أن يكون العمل 
متنا سيريا لشخصبات ماتت بداخلنا قبل أن 

تموت في الواقع؟
فكانوا  واقعها،  تصارع  تركت  شخصيات 
جزءاً  أصبحوا  فضاءاتنا،بل  به  نزين  كأثاث 

مهما داخل معيشنا اليومي. 
فصال  عشرين  من  المكونة  الرواية  هاته 
بؤرة  حول  تتمركز  متفرعة  أب��واب  وعدة 
حيث  عمقها  في  أركيولوحية  هي  سردية 
قرية  ماض  عن  الحفر  إلى  البطل  سعى 
كطرينة وفي سيرورة هذا الحفر سيصطدم 
تأسست  الذي  للمنطلق  مضادة  بعناصر 
عليه الرواية. هذا الصراع الفجائي هو الذي 
سيعزز التشويق ويصل به إلى ذروته عندما 
يكن  لم  عالم  أم��ام  نفسه  القاريء  يجد 

يضرب له حساب
أود أن أطرح هنا في خيمة التراث الجميلة 
سؤاال حفريا بدوره :هل كان من الالزم على 
هذا  يكتب  أن  الحجري  إبراهيم  الكاتب 
العمل الجحيمي؟ هنا نجوب قليال مساحة 

ما قبل الكتابة أو قصدية النص.
بكاميرا  أشبه  هنا  السردي  المتن  كان  لقد 
بالمغرب  البائسة  الحياة  تفاصيل  تلتقط 
بالمنسي أو ما يسمى بالمغرب غير النافع.  
األسلوب  الكاتب  فيها  يستعمل  كتابة 
بالدراما  إي��اه  مازجا  الشيق  الوثائقي 
الحكائية،هنا تتجلى قدرة الدكتور إبراهيم 

طفولته  في  عايشه  الذي  للواقع  الذكي  االستغالل  على  الحجري 
أو في ريعان شبابه كي يغيره إلى مادة أدبية تنغل بالغرابة. في 
البناء الشخصاني مع المكان كي يندفعا معا  صابون تازة يتوحد 

نحو نهاية تشبه الهاوية الصحيفة.
وظف  الكاتب  أن  نقول  أن  يمكن  النصي،أال  التجريب  باب  من 
تقنية القصة القصيرة في توليفة روائية بذكاء واحتيال عن طريق 
ويحدثنا  يحللها  قصير  بفصل  كل شخصية  التبويب؟ حيث خص 
عنها ويعيشها معنا. إن المشروع الروائي المتكامل لتجربة إبراهيم 

بعض  ع��ن  تتفرد  ال��ح��ج��ري 
تشكل  حيث  األخرى  األصوات 

التجربة امتدادا حيا للرواية  هاته 
الواقعية وفي نفس الوقت تجديدا على 
التي  النصية  وال��دوال  العوالم  مستوى 
باإليقاع  المتين  عليها.وارتباطها  اشتغل 
المجال  االنتقال من  إن  للبداوة.  اليومي 
كمكانين  البدوي  المجال  نحو  الحضري 
باطنيا  متنافرين  ظاهريا  متكاملين 
الرواية  له  تنتبه  لم  عكسيا  مسارا  يعتبر 
الكتاب  أغلب  ك��ان  ،حيث  المغربية 
الكبرى  الديمغرافية  للتحوالت  يتطرقون 
وانعكاساتها  الداخلية  الهجرة  خالل  من 
صابون  في  الكاتب  يؤشر  المدن.  على 
الحساسية  غاية  في  قضية  إل��ى  ت��ازة 
للشعوذة  فضاء  إلى  الولي  تحويل  وهي 
الديني  معناها  فقدت  والسحر،فالوالية 
كي  العالية  التربوية  وروحها  األصيل 
ذات  نحو  للهروب  أمكنة  مجرد  تصبح 
لمشاكل  حلول  عن  والبحث  مشروخة 
يتحول  غرائبي  بعالم  باالحتماء  القرية 
مع الزمن إلى مأساة.إن الرحلة المضادة 
لبطل مأزوم بما قدمته الحضارة: شخصية 
األخ المخنث مثال،نحو البادية هي شكل 
للبحث عن ماض مجيد  تطهيري وسعي 
لشخصية األب، لذا تتبلور عملية التخييل 
صرفة.   واقعية  تشكيالت  وفق   األدب��ي 
شدة  هو  القاريء  يكتشفه  أن  يمكن  ما 
تعاطف البطل مع عوالم الجنون وقدرته 
القضايا  وطرح  المسببات  تفسير  على 
واالجتماعي.  السيكولوجي  الجانب  سيما  األشكال  بهذا  المحيطة 
الروح  الحفاظ على  إلى  كاتبه سعى  أن  النص  والممتع في هذا 
المغربية البدوية بتوظيف األسماء الحية كما هي حتى وإن تجاوز 

النص الحدود نحو آفاق عربية. 
*  صابون تازة/ رواية ابراهيم الحجري الطبعة الثانية 2015 روافد 

للنش والتوزيع 

* ناقد من المغرب  

تراث المكان
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في هذا العمل تستعيد 
الشخصية ماضيها من خالل 

قراءة حاضرها عبر قرى تترنح في 
طقوس لترويض الذات المكبلة 

بالفقر والجهل والالمباالة. وفي 
حوار جانبي أجريته مع الكاتب صرح 

لي بأنه اضطر إلى القيام بزيارات 
متكررة لألمكنة حتى يتمكن من 

فهم العالقة الغرائبية بين
 المكان وشخوص روايته



المماليك76 عصر  في  الحجاز  في  االقتصادية  الحياة 

سوق الكتب

 د.هند عبد الحليم محفوظ

»الحياة االقتصادية في الحجاز وعالقاته في عصر المماليك« هو عنوان الكتاب الصادر حديًثا عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب للدكتور محمد محمود العناقرة أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة اليرموك. 

يتناول الكتاب األحوال االقتصادية للحجاز ومكانته الدينية في عصر سالطين المماليك الذين حرصوا على السيطرة 
على الحجاز وتثبيت أقدامهم فيه منذ أيام الظاهر بيبرس )676ه� - 1277م( واستمر ذلك حتى نهاية دولة المماليك 

)923ه� - 1517م( وسيطرة العثمانيين على بالد الشرق العربي بما فيها الحجاز.
نشأت عالقة متميزة بين المماليك وبين إمارة مكة، وتوثقت هذه العالقة في عهد السلطان المنصور قالوون، ونظًرا 
لألهمية الدينية والتجارية للحجاز حرص المماليك على ضم هذا اإلقليم ووضعه تحت السيادة المملوكية؛ ألن استمرار 
سيادة المماليك على األراضي المقدسة في الحجاز ستزيد من هيبتهم أمام المسلمين في العالم باعتبارهم أقوى 

دولة إسالمية آنذاك، وسينظر المسلمون إليهم على أنهم حماة الدين. 
وكان لموقع بالد الحجاز االستراتيجي المميز على البحر األحمر، واتصاله ببالد الشام شماًلا واليمن جنوًبا وبمصر بًرا 

وبحًرا أثره الكبير في النشاط التجاري داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها، وساعد على ذلك وقوعها على الطريق البري 
التجاري الذي يربط اليمن من جهة والعراق وبالد الشام ومصر من جهة أخرى. فالسيادة على الحجاز تخدم التجارة 

المملوكية عبر الحجاز والبحر األحمر.

الحياة االقتصادية في الحجاز 
في عصر المماليك
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وعملت سياسة الدولة المملوكية على إضعاف المركز التجاري 
القرن  في  التجاري  األحمر  البحر  طريق  ازدهار  منذ  لعدن 
جدة  ميناء  وإحالل  الميالدي،  عشر  الخامس  الهجري/  التاسع 
محله، فقد كانت جدة واجهة مكة البحرية وعتبتها على البحر 
أفريقيا  وشرق  األقصى  والشرق  اليمن  من  المراكب  تؤمها 
إلى  تنقل  ثم  ومن  فيها  حمولتها  تفرغ  حيث  والشام،  ومصر 
المماليك  بين  السياسية  العالقات  ساءت  بعدما  وذلك  مكة، 
فتح  المماليك  ومحاوالت  اليمن،  في  رسول  بني  وسالطين 
اليمن وانتزاعها من بني رسول، باإلضافة إلى اضطراب األوضاع 
التعسف  السلطة، وسياسة  والتنازع على  اليمن،  الداخلية في 

التي اتبعها سالطين اليمن مع التجار.
وبحرية  برية  بطرق  الخارجي  العالم  مع  الحجاز  ارتبط  وقد 
المماليك  واستغل  مميزة،  تجارية  عالقات  قيام  في  ساهمت 
في  ساهمت  التي  والقوانين  األنظمة  فسنوا  التجارة  طرق 
المرسوم  في  ذلك  وتمثل  بالدهم،  إلى  األجانب  التجار  جلب 
 / 687ه�  عام  قالوون  بن  المنصور  السلطان  أصدره  الذي 

والهند  الصين  من  القادمين  للتجار  1288م، 
وال��روم  والعجم  والعراق  واليمن  والسند 
وغيرهم يرغبهم بالتوجه إلى الديار المصرية 
لهم  مؤكًدا  ببضائعهم،  والحجازية  والشامية 
وأنفسهم،  أموالهم  على  لتأمينهم  استعداده 
ورعاية  والعدل  المعاملة  حسن  لهم  ضامًنا 
التسهيالت،  بتقديم كافة  مصالحهم، ووعدهم 
مع إتاحة الفرصة لمن يرغب في اإلقامة منهم 

في تحقيق الراحة ورغد العيش.
الحجاج  الستقبال  دائًما  مهيأة  مكة  وكانت 
المعمورة،  أنحاء  جميع  من  إليها  القادمين 
حيث يجتمع فيها عشرات اآلالف من المسلمين 
فهم  وبالتالي  والعمرة،  الحج  مناسك  لتأدية 
التي  التجارية  سوقها  تنشيط  على  يعملون 
من  القادمة  المختلفة  البضائع  فيها  تجتمع 

تحتوي  فكانت  والحبشة،  ومصر  والشام  واليمن  والصين  الهند 
شوارع وأسواقًا وفنادق ودوراً وأماكن متفرقة. وكانت هناك رقابة 
على األسواق وعلى حركة البيع والشراء، وكانت وظيفة المحتسب 
القضاة  بعض  وكان  العامة،  والشؤون  السوق  أمور  على  اإلشراف 

المحتسب.  يتولون وظيفة 
وكانت تجارة مكة مزدهرة في العصر المملوكي 
جدة  إلى  وصلت  1441م  845ه���/  عام  ففي 
بسلع  محملة  والصين  الهند  من  مراكب   عدة 
وأطياب الشرق األقصى كما كان يدخل إلى مكة 
كل يوم خمسمائة جمل. وقد اعتمد أمراء مكة 
على متحصل ميناء جدة من الضرائب والرسوم، 
ومما يؤخذ من التجار الوافدين إليها من اليمن 

والشام والهند وغيرها.
االقتصادية  الحالة  كانت  المنورة  المدينة  وفي 
محاصيلها  لكثرة  مكة  من  ح��ااًل  أحسن  بها 
الهدوء  إلى  باإلضافة  فيها،  المياه  ووفرة  التمور  وخاصة  الزراعية 
الذي شمل المدينة في غالب األحيان لعدم وجود خالف عنيف ما 
بين أمرائها على السلطة. وامتازت الطائف بخصوبة تربتها وجودة 
الطبيعي  موقعها  عزز  وقد  فيها،  واألشجار  المياه  وكثرة  مناخها 

»الحياة االقتصادية في الحجاز وعالقاته في عصر 
المماليك« هو عنوان الكتاب الصادر حديًثا عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب للدكتور محمد محمود 
العناقرة أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة اليرموك
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لتوسطها  التجارية  للقوافل  ممرًا  جعلها  مما  التجارية،  مكانتها 
اكتفاء  الطائف  لدى  وكان  والعراق.   واليمن  الحجاز  بين  ما 
هذه  وتصدير  والصناعية،  الزراعية  المنتوجات  من  وفائض  ذاتي 
المنتوجات إلى المناطق المجاورة وخاصة مكة التي تعتبر سوقها 
كالزبيب  والصناعية،  الزراعية  منتجاتها  لتصريف  األول،  التجاري 
من  قطر  في  يصنع  ال  الذي  الطائفي،  واألدم  والعسل  والحنطة 

األقطار مثله.
وكانت المكوس )الضرائب( في عهد المماليك مقررة على البيوت 
والمراعي  والبساتين  والطواحين  واألفران  والحمامات،  والحوانيت 
والمراكب،  والمسافرين  والحجاج  والمعاصر  األسماك  ومصائد 
واألغنام والجاموس والبقر والصيد وغير ذلك، وكانت هذه الضريبة 
جائرة وغير شرعية؛ ألنه لم يرد في كتب الشريعة نصوص بشأنها 
الناصر  الملك  حج  فعندما  المماليك،  سالطين  بعض  ألغاها  لذلك 
سائر  أبطل  1319م،   / 719ه�  الثانية  الحجة  قالوون  بن  محمد 
والمدينة  مكة  أميري  وعوض  الشريفين،  الحرمين  من  المكوس 
وأكثر  الحرمين،  أهل  إلى  وأحسن  والشام،  بمصر  إقطاعات  عنها 
الحجاز،  في  للدخل  مهًما  مصدًرا  تعد  كانت  التي  الصدقات  من 
آالف  عشرة  مكة  إلى  عام  كل  يرسل  بيبرس  الظاهر  الملك  كان 
إردب قمًحا للفقراء والمساكين، وأرباب الزوايا، وأجرى على أهل 
الحرمين وطريق الحجاز ما انقطع في أيام غيره من الملوك.  كما 
واألراضي  والدور  كالمباني  األوقاف  بعض  المماليك  أمراء  خصص 
والحمامات  والفنادق  واألربطة  والمدارس  والقصور  الزراعية 

تصرف على أشراف البلد الحرام وفقرائه والمجاورين به.
نظام  كان  فقد  الحجاز،  في  التجارية  للمعامالت  بالنسبة  أما 
الدنانير  بواسطة  أو  ورواده��ا،  مكة  تجار  بين  رائًجا  المقايضة 

الذهبية والدراهم الفضية السائدة في الديار المصرية.
ما  تفاوتت  االقتصادية  األزم��ات  من  للعديد  الحجاز  وتعرضت 
أوضاعها  في  دوًرا  المناخية  الظروف  ولعبت  والمدينة  مكة  بين 

وأخرى  الرخاء  من  بفترات  الحجاز  تمر  كانت  حيث  االقتصادية، 
من الجفاف والقحط، فكان لألمطار أثر في زيادة اإلنتاج الزراعي 
والثروة الحيوانية، في عام 794ه� / 1392م هطلت أمطار غزيرة 
سائر  الرخاء  وعم  األودية  أثرها  على  سالت  عامة،  الحجاز  على 
تسوء  كانت  االقتصادية  حالتها  فإن  لمكة  بالنسبة  أما  الحجاز، 
تعتمد  القليلة  الموسمية  زراعتها  ألن  األمطار؛  تسقط  ال  عندما 
الحج  موسم  يكون  ال  عندما  أكثر  تسوء  أنها  كما  األمطار،  على 
ناجًحا بسبب القحط أو الفتن الداخلية، أو لعسف سالطين مصر 
واليمن بالتجار والتجارة، وفرضهم المكوس الباهظة عليهم، بحيث 
أو  السلطنةالمملوكية  تحكمها  التي  األقطار  يأتوا  ال  أن  يفضلون 

الرسولية في اليمن.
أما  نادرة،  فيها  االقتصادية  األزمات  فكانت  المنورة  المدينة  أما 
وكانت  مكة،  أزمات  مثل  اقتصادية  أزمات  فيها  تكن  فلم  جدة 
انحباس  أو  داخلية  فتن  عن  ناتجة  غالبًا  بها  تمر  التي  األزمات 
الينابيع  جفاف  إلى  ذلك  يؤدي  بحيث  طويلة،  مدة  عنها  المطر 

وتلف المزروعات 
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أثر الكتابة

اليوم،  آكله  أّي شيٍء  غزالة/  اليوم، سأسميه  آكله  )أّي شيٍء 
ديوان  من  مقطع  هذا  الجحيم(،  في  وأنا  تّفاحًة/  سيكون 
إبراهيم  المصرّي  للشاعر  نائم(،  تمساح  عن  مطّولة  )حكاية 
أسطورة  بها  يخلق  غريبة،  شعرية  تجربة  وهو  البجالتّي، 
أنه  إال  أن ظاهرها خيالّي،  للواقع، مع  أقرب  اليومية،  للحياة 
كتابة  وحده،  يخّصه  شكٍل  في  نراه،  ما  مع  بالغّي  تواٍز  في 
لكن  الحدود،  أضيق  في  المجاز  تستعمل  للغاية،  بسيطة 
ضمن مشهدية سينمائية أحياناً، قصصية أحياناً، سردية دائماً، 

في نمط حكائّي طيلة الوقت.  
صفاته،  أصله،  عن  يحكي  تمساحاً،  نفَسه  البجالتّي  يتصّور 
شكله ومواصفاته، كيف يقضي أيامه، كيف يأكل، كيف يتخيل 
الطيران  عن  يطير.  كيف  فهو  األساس  حلمه  أما  اآلخرين، 
وال  إليه،  بالنسبة  الحرية  مطلق  فهو  بحلمه،  ويعيش  يحلم 
لكل  عاشق  شاعر،  تمساح  إذن  هو  الغناء،  وال  الحّب  ينسى 
يعيش وسط ظهرانيه، حياته في مخياله،  أو  يراه  فيما  بريء 
ووحدته الرومانسية دائماً تقطعه عن مسايرة الحياة، مع أنه 
البشرية  أّمه  بحضن  يحلم  حوله(  الكائنات،  ظالم  )من  يظّل 

ولو يوماً بعد نهاية العالم. 
لحيوانات  أطلس  وضع  يمكنك  التمساح،  غير  بالديوان، 
السلحفاة،  آوى،  ابن  النحل،  كثيرة:  )طبعاً(  وطيور  وحشرات 
اليعسوب، الثور، البقرة، البّط، الفأر، الفيل، الكركدّن، السمك، 
منها  كّل صنف  إلخ.  القرد،  الضفدع،  الدلفين،  الضبع،  القّط، 
وسط  وحده،  أسطورة  كأنه  نراه،  عما  مختلفة  حياًة  يعيش 
لكأن  يحلم،  كما  به  ونحلم  يراه  كما  نراه  التمساح،  أحالم 
تمساحه،  وزمان  زمنه  مع  الزمن(،  )آلة  ركَب  قد  الشاعر 
يعيش ذكرياته، سواًء الماضية أو حتى المستقبلية، يجدل بها 
جنية  غير  يجد  ال  يستيقظ  وحين  خطاه،  تقود  التي  تعاسته 

زرقاء بين أحضانه. 
بينما ينتظر نّحاتاً يُحيله إلى رخام، بضحكٍة غاية في البالهة، 
غاية في األلم، يبكي، فيصّدق أكذوبة شاعت، حالماً أن يهجر 

قلبه  ويومض  عليه،  الغابات  تؤلّب  صرخًة،  مطلقاً  األرض، 
بإشارات كَمن هو بين مهّربين، رابطاً الطمأنينَة في حجٍر كي 
قطعٍة  كّل  كامن،  الشّر  ألن  للجميع،  دافٍئ  كحضن  تضيع،  ال 
األعالي، روحه تطلق  الطوفان، في  اتجاه، ومن قبل  منه في 

األنين: )لمن أشكو اليوم؟(
(، تمساٍح  ومع أن هذا كلّه )خياٌل قديم، ال يليق بتمساٍح حيٍّ
إلى  إلى شريكة،  فيه حنيناً  نلمس  أننا  إال  أخرى،  دنيا  حياتُه 
بلحس  يحلم  الرغبة  في  رغبته  ومن  النفق(،  )آخر  في  ونٍَس 
فجأة،  يعّض  الفتاة  سكون  ومن  بخمشها،  كاحلها،  من  فتاٍة 
جزٌء  وهذا  مّر،  خياٌل  فهي  الفراغ(،  على  فّكاه  )ينطبق  لكن 
البئر،  فاضت  ثم  بئراً،  الحّب  صار  فقد  عذاباته،  من  بسيط 
كمشة  من  لكنه  تحترق،  الساحل،  على  التماسيح  وساحت 

رماٍد يخلق نفسه من جديد. 
اللغة  أنك وسط حلم، مثل تمساح  البجالتي، تحلم كثيراً  مع 
أو  أبطأ  قد  تراه  بعدما  أحياناً،  السرد  ينعش  ما  وهو  هنا، 
استكان أو ابتعد عن الشعرية إلى حكيٍّ محض، فتقنية الحلم 
أنها  إال  ليلة(،  )ألف  أيام  من  شائعة  أنها  مع  الحلم،  ضمن 
تظّل تقنية مستحدثة، ال تفنى جمالياتها، كشيٍء قابل للحياة، 
جاهزٍة  كمالئكٍة  مجاعة،  في  عزيٍز  كزاٍد  الزمن،  على  للمرور 
للشّر، ال تعرف كيف تصل إلى أّي مكان، ِمن ثَّم يصرخ على 
في  بتمساٍح  يليق  كما  الخبيث،  األبدّي  طفلِك  )أنا  السماء: 

األعالي( لكن )أين الماء؟( 
في آخر الديوان، نرى تمساح البجالتّي استحال صوفياً، طائراً 
من دون حرية الطيران، بقلب ضائع، وذيل تائه، رّسام أقنعة، 
يخفق  ثم  أوضاعه،  الصمت  يرتّب  وقد  األحالم،  يأكل  كقطٍّ 
حلو،  فالبكاء  يبكي،  وهو  الصدى،  يودّع  كمن  حزينة،  خفقًة 
هاربة،  روحي  أن  الله  )سأخبر  يقول:  سبٍب،  إلى  يحتاج  وال 

تقضم اللعنة، ومن فرط الرغبِة، أُعيد خلق أعدائي(!  

* شاعر ومترجم من مصر 

محمد عيد إبراهيم *تمساح البجالتي 



80

 د. محمد السيد إسماعيل 

تحول  تاريخية حرجة، فترة  رواية– فترة  –أية  الرواية  تختار  غالًبا ما 
من عصر إلى آخر بما يصاحب ذلك من أحداث درامية تقوم الرواية 

بتخييلها وإعادة صياغتها وفًقا لرؤية الكاتب.
رواية  التحول  هذا  تصوير  على  قامت  التي  الروايات  أشهر  ولعل 
مقاربة  يمكن  التصور  وبهذا  الغيطاني.  لجمال  بركات«  »الزيني 
رواية »بيت السناري« لعمار علي حسن التي عالجت فترة االنتقال 
من الحكم التركي أو تهميشه بعد الحملة الفرنسية على مصر 

وما صاحب ذلك من ضرب ُقوى المماليك.

رغبات  توزعت  فقد  دراميته؛  تأتي  هنا  ومن  ملتبس  صراع  وهو 
المصريين بين الرغبة في الخالص من المماليك حتى ولو على يد 
وهناك  ديني،  بدافع  الفرنسيين  لوجود  التصدي  وبين  الفرنسيين، 
مشتركة  قواسم  واالستغالل  القهر  ورأى  الديني  العامل  نّحى  من 
المصري   – جعيدي  حسن  ويمثل  والفرنسيين.  المماليك  بين 
حين  الواعي  الموقف  هذا   – السنارى  جارية  زينة  الفقيرعاشق 
وقال  بينهما  من  حرف  ينفلت  ال  حتى  شفتيه  يزم  »وهو  غمغم 
تنتظرون   – المماليك  –يقصد  اللصوص  أوالد  يا  فردة  نفسه:  في 
)»بيت  وبهائمنا«  وأرضنا  أقواتنا  نهب  لتواصلوا  الفرنسيين  ذهاب 
السنارى« عمارعلى حسن ص 246 الدار المصرية اللبنانية 2022( 
وهناك من وقف صراحة مع الفرنسيين مثل يعقوب القبطي الذي 
عرف مبكرًا – كما يقول السناري – »أنه الخير ال في المماليك وال 
بقوله:  السناري–  أقصد   – عليه  دوبريه  فيرد  »)ص270(  األتراك 
الذي تراه أفهمكم لن يبقى هنا فقد قررنا أن نأخذه  »حتى هذا 

ورجاله معنا وبعض األروام والسوريين كل من قدموا لنا خدمات 
والمكان  )ص270(  رحيلنا«  بعد  منهم  االنتقام  ونخشى  جليلة 
–بيت  العنوان  من  ذلك  يتجلى  الرواية  هذه  في  أساسي  محور 
لداللته  كلها  القاهرة  حديث  أصبح  الذي  البيت  هذا  السناري– 
ليكون  الحال  به  وانتهى  عبًدا  بدأ  الذي  الواسع  ثراء صاحبه  على 

من السادة بسبب اشتغاله بأعمال السحر.
الذي سهر صاحبه  البيت  أمام وصف هذا  كثيرًا  الكاتب  ويتوقف 
ويتسع  لورثته  يدخرها  التي  مجوهراته  وإخفاء  بنفسه  بنائه  على 
والفرنسيين  المماليك  بين  الصراع  ساحة  اتساع  مع  المكان 
نجد  القاهرة.  وداخل  والصعيد  القاهرة  بين  متراوًحا  ظل  الذي 
التنوع  هذا  الشعبية.  الفقراء  وأماكن  األثرياء  أماكن  بين  التباين 
المكاني يعكس تنوًعا اجتماعيًا ويؤكد التباين الشاسع بين الفئات 
حيث  واألجناس  األعراق  تنوع  بدورها  تعكس  التي  االجتماعية 
بيت  كان  وإذا  والفرنسيين.  واألتراك  والمماليك  المصريين  نجد 
السناري له هذه الداللة المحورية داخل النص الروائي من خالل 
نفسها  األهمية  تأخذ  صاحبه  شخصية  فإن  حوله  والصراع  وصفه 
وتبلغ  بك.  مراد  بجانب  والمحاربين  السادة  من  أصبح  أن  بعد 
لكن  استمالته  الفرنسيون  معها  يحاول  التي  الدرجة  إلى  أهميته 
التي أعطاها  الظروف تحول دون ذلك. أما زينة جاريته المفضلة 
النص  داخل  أهمية  تقل  فال  الوحيدة  أو  األولى  الزوجة  وضعية 
الروائي فهى شخصية فاعلة محركة لألحداث وأكثر من ذلك تأخذ 
منتميًا  بوصفه  –السناري  حبها  في  الجميع  يقع  حين  رمزيًا  بعًدا 
بوصفه  الجعيدي  وحسن  دوبرييه  الفرنسي  والضابط  للمماليك– 

الفقير.  ممثال للمصري 
هذا  في  مختلفة  وسيلة  على  يعتمد  منهم  كال  أن  نالحظ  وسوف 

توظيف التراث في رواية »بيت السنارى«  
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السنارى«   التراث في رواية »بيت  توظيف 
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ودوبرييه  والسحر،  المال  قوة  على  يعتمد  فالسناري  الصراع؛ 
يعتمد على القوة العسكرية بوصفه أحد ضباط االحتالل، بينما 
يعتمد حسن الجعيدي على التحايل والتفاني في خدمة زينة 
التي استخدمته أداة لتحقيق أغراضها. هل يمكن تأويل غرام 
أن  أعتقد  المعتادة؟  الحب  يتجاوز قصص  بما  بزينة  دوبرييه 
ما تحمله هذه القصة من عناصر متداخلة يؤهلها لذلك فزينة 
المصرية  الصورة  أنها  أي  دوبرييه  أحبها  فرنسية  فتاة  تشبه 
لتلك الفتاة الفرنسية وهو ما يمكننا من القول إن هذا الضابط 
الفرنسي العاشق كان يبحث في مصر عن صورة فرنسا وهو 
من  قطعة  مصر  تكون  أن  في  الحملة  قادة  رغبة  يعكس  ما 
فرنسا أو صورة شرقية لها. نحن إذن أمام ثالث قوى تتصارع 
حول هذه الفتاة التي تمثل محوًرا أساسيًا في الرواية، ومن 
الطبيعي أن يتماثل هذا الصراع مع صراع القوى التي تمثلها 
هذه الشخصيات حول مصر فينتهي أمر السناري بالقتل مع 

غيره من المماليك على يد القبطان التركي في مكيدة انتهت 
برحيل  الفرنسي  االحتالل  أمر  وينتهي  لهم  جماعية  بمذبحة 
ضابطًا،  بوصفه  األتراك  خدمة  إلى  دوبرييه  وتحول  الحملة، 

أي شيء  فعل  عن  عاجزًا  قوة  وال  بال حول  ويظل حسن جعيدي 
يوضح  الرواية  من  األخير  والمشهد  المصري.  الشعب  شأن  شأنه 
إليه الجميع حيث »مضى المكاري أمام  انتهى  هذا المصير الذي 
حماره، أما في الخلف فقد مشى الضابط الفرنسي الذي صار في 
إلى  زينة–  –يقصد  سيتبعها  الذي  التركي  والجندي  الترك  خدمة 
قتل  الذي  التركي  –القبطان  سيده  ليبلغ  المقام  بها  ينتهي  حيث 
كان  الذي  جعيدي  وحسن  لهفة،  في  ينتظرها  الذي  المماليك– 
في  االثنين  يرقب  وباألخرى  بعين  زينة  يرعى  بخطوتين  يسبقها 

غيظ ويحاول أن يهزم عجزه وهوانه بال جدوى« )ص326(.
رغما  األتراك  إلى  مصر–  مصير  انتهى  –كما  زينة  مصير  ينتهى 
عنها في صورة أقرب إلى االغتصاب عنوة. إن أحداثا بهذا التعقيد 
واالستشراف.  االسترجاع  على  تقوم  ممتدة  زمنية  بنية  استدعت 
وقد سيطرت تقنية االسترجاع على وعي السناري الذي كان كثيرًا 
مصر  بحكم  زينة جديرًا  تراه  فعندما  التعيس  ماضيه  يستدعي  ما 

أذنه  في  وتتردد  الوراء،  إلى  بذاكرته  يعود 
آمرة  تناديه  كانت  طالما  يكرهها  »أصوات 
»يا عبد يا زربون« أيام كان بوابًا فقيرًا في 
وهو  بطن«)ص9(  بنصف  ينام  المنصورة 
بين  التناقض  إب��راز  على  يقوم  استدعاء 
المعاناة  رحلة  ويعكس  والحاضر  الماضي 
هو  ما  إلى  للوصول  السناري  قطعها  التي 
األحداث  هذه  استدعت  كما  اآلن.  عليه 
المتداخلة  الشخصيات  ومصائر  المعقدة 
الذي  العليم  الخارجي  ال��راوي  وضعية 
يحيط علما بدواخل الشخصيات ويستبطن 
الخارجي  مظهرهم  عن  ناهيك  مشاعرها 

الذي لم يتوقف عنده كثيرًا، بل قدمه في عمومية تؤكد المالمح 
السردي مهيمًنا  النمط  الخارجي تجعل  الراوي  الرئيسية. ووضعية 
عما عداه من أنماط أخرى كالحوار مثاًل الذي يأتي مندمًجا داخل 
ليقدم  الحسد  قوة  الكاتب  يستغل  المواضع  بعض  وفي  السرد، 
»األحجار  يرى  حين  السناري  لعيني  يتراءى  لما  غرائبية  صورة 
إلى  يتفتت  ثم  الهواء  في  يطير  وبعضها  ترقص  بيته–  –أحجار 
حجرا«)ص57(  حجرا  جديد  من  ليتجمع  ويعود  صغيرة  حصوات 
هذا  الحسد  تيمة  حول  الشعبي  الخيال  على  يعتمد  تصوير  وهو 
نذير  بوصفه  الغراب  من  التشاؤم  في  أيضا  نجده  الذي  الخيال 
نحو  الخيول  »انعطفت  المشهد  هذا  في  نجد  ما  نحو  على  شؤم 
األمامي  على سوره  ووقف  كالحا  الخارج  من  وبدا  بك  مراد  قصر 
غراب ضخم كان يمد عنقه إلى األمام وينعق بال توقف«)ص22( 
يحل  سوف  بما  اإليحاء  في  دوره��ا  اإلش��ارات  هذه  لعبت  وقد 
المشهد.  هذا  من  قليلة  فترة  بعد  جميعا  والمماليك  بك  بمراد 
وامتدادا لهذه العجائبية يستغل الكاتب قدرات الحواة والقرداتية 
في  زينة  تسلية  كانت  والتي  الخداع  على 
مع  هذا  كل  ويتجاوب  البائسة  طفولتها 
كانت  والتي  يراها حسن  كان  التي  األحالم 
أقرب إلى الكوابيس في تعبيرها عن عالقته 
المشهدية  بالصور  الرواية  بزينة. كما تزخر 
لالحتالل  المصريين  لمقاومة  تصويرها  في 
شخصية  إل��ى  تحولوا  حيث  الفرنسي 
إصرار  في  وتتحرك  تندمج  واحدة  اعتبارية 
من  الفقراء  به  يقوم  كان  ما  يتحول  وبهذا 
إيجابى  فعل  إلى  سلبية  ومقاومة  تحايل 
الوجود  إنهاء  في  الحاسم  العامل  هو  كان 

الفرنسى على أرض مصر 
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خالدون

د. وائل إبراهيم الدسوقي

من  كل  بادر  العربي،  الخليج  من  االنسحاب  في  نيتها  عن  بريطانيا  أعلنت  حينما 
حاكم أبوظبي المغفور له الشيخ »زايد بن سلطان آل نهيان«، وحاكم دبي الشيخ 
»راشد بن سعيد آل مكتوم« رحمة اهلل عليه، بالبدء في مباحثات واسعة إلنشاء 
فيه  تشارك  عظيم  بجهد  فقاما  المتصالح،  الساحل  إمارات  يجمع  فيدرالي  اتحاد 
الجميع حتى نجحوا في تحقيق حلم الدولة االتحادية، وخفق علم اإلمارات عاليا 
أن تقرر تأسيس مجلس أعلى لالتحاد،  1971. وبعد  الثاني من ديسمبر عام  في 
يكون بمثابة أعلى سلطة في الدولة، تم انتخاب الشيخ »زايد بن سلطان« رئيسا 
للدولة، وظل المجلس يجدد ثقته فيه حتى اختاره اهلل إلى جواره في 2 نوفمبر 

عام 2004، ليخلفه ولي عهده سمو الشيخ »خليفة بن زايد«.

زايد بن سلطان آل نهيان
مفكر االتحاد وفيلسوفه الحكيم
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 19( الهجري  للتقويم  وفقا  »زايد«  الشيخ  وفاة  ذكرى  وبحلول 
بدولته  االفتخار  دائم  شيخنا  كان  كيف  نتذكر  1425ه�(،  رمضان 
من وجهة  فهم  عظيما،  ثناء  رجاله وشعبه  على  ويثني  واتحادها، 
الجمعي  العمل  بجدوى  يؤمن  االتحاد،  إنجاح  في  شركاء  نظره 
المشتركة  المصلحة  وفائدته، وقد عبر عن ذلك قائال: »إن طريق 
كما  المتحدة«،  العربية  اإلمارات  دولة  قيام  إلى  النهاية  في  قادنا 
»إن  قائال:  الوحدة  بقيمة  وتمسكه  بالده  التحاد  حبه  عن  عبر 
االتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي وال يمكن 
أن أتصور في يوم من األيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو 
مستقبله«. فاالتحاد بالنسبة له دولة وكيان وأمر تخطى األحداث 
يوم  إلى  باق  »االتحاد  قوله:  حد  فعلى  كبرت،  مهما  والمواقف 

الحشر«.
لرغبات وأماني  كان رحمة الله عليه يرى اإلمارات تجسيداً عملياً 
وتطلعات شعبه في بناء مجتمع حر كريم، يتمتع بالمنعة والعزة، 
مستقبل  يبني  أن  يستطيع  تأسيسه  في  نجح  الذي  باالتحاد  وأنه 
ليكون  والحق،  العدالة  راية  فوقه  ترفرف  لشعبه،  وضاح  مشرق 

رائداً ونواة لوحدة عربية شاملة.
ورأى  فريد،  قومي  عروبي  بمنظور  لألمور  ينظر  دوما  شيخنا  ظل 
الوحدة  أن  على  ساطعا  برهانا  الوحدوية  اإلم��ارات  تجربة  في 
والتآزر هما مصدر كل قوة ورفعة وفخر. وتمنى أن تكون تجربة 
دولته نواة لوحدة عربية كبرى، وعبر عن ذلك قائال: »إن الوحدة 
العربية التي تعتبر دولة اإلمارات نواتها، ليست حلماً أو ضرباً من 
الخيال، بل واقع يمكن لهذه األمة تحقيقه إذا صدقت النوايا، 
ووحدة  والعمل«.  بالمساعي  والطموحات  األماني  وتفاعلت 
للشعب  واالستقرار  األمن  نظره  اإلمارات حققت من وجهة 
بما  للمواطنين  األفضل  الحياة  ووفرت  مقدراته،  وحماية 
القوى  بالدولة من كل  التي تحيط  يكفل مواجهة األطماع 

المتصارعة.
منها  للخوف  داعي  وال  ممكنة  العربية  الوحدة  أن  ورأى 
أنه  كما  العرب،  بقوة  قوة  يزداد  فاالتحاد  نتائجها،  ومن 
وعزيمتها،  العربية  األمة  وجود  من  وج��وده  يستمد 
بعون  تمت  التي  الوحدوية  تجربتنا  »إن  قائال:  وصرح 
الله ومشيئته، والتي ما زالت تمضي قدماً إلى األمام، 
تجسد نجاحاً يدحض مواقف المتشككين في إمكانية 

قيام إي اتحاد بين أجزاء الوطن العربي«.
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كان الشيخ زايد على درجة كبيرة من القدرة على تحمل المسؤولية، 
على  عديدة  مواقف  في  يحثهم  الدولة،  لمسؤولي  التشجيع  دائم 
دعائم  »ترسيخ  أن  ورأى  االتحاد،  أبدية  لضمان  المسؤولية  تحمل 
في  تقدمه  وتحقيق  استقراره،  وتعزيز  أركانه،  وتوطيد  االتحاد، 
الروابط  تؤكدها  وقومية،  وطنية  ضرورة  هو  الميادين،  جميع 
الدولية  واألوضاع  الظروف  وتمليها  المشترك،  والمصير  الوطنية 
جميعاً  علينا  يفرض  مما  نواجهها،  التي  والتحديات  بنا  المحيطة 

قادة وحكومة وشعباً أن نكون على مستوى هذه المسؤولية«.

عن  أعرب  اإلم��ارات،  أبناء  يناديه  أن  يحب  كما  العطاء،  زايد 
على  ليحافظ  يعطي  حساب،  دون  يعطي  ألن  دوما  استعداده 
مكاسب المواطنين، يعطي الوطن الذي كبر ونما، يعطي ليحافظ 
أعطى  لقد  القادمة.  األجيال  أجل  من  االتحاد  كيان  استقالل  على 
كل ما يملك من أجل األرض والشعب. ال شيء عنده غال بالنسبة 

للوطن والمواطن. أعطى لوطنه ولشعبه ولكل شعب محتاج.
وكان  عظيما،  خيرا  شعبه  في  عليه  الله  رحمة  زايد  الشيخ  رأى 
»لقد  فيهم:  قال  وأحبوه..  أحبهم  مناسبة،  كل  في  مواطنيه  يمدح 

خالدون

الحكيم االتحاد وفيلسوفه  آل نهيان مفكر  زايد بن سلطان 
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في  متمثلة  الوطنية،  قياداته  تتقدمه  الوفي،  شعبنا  طالئع  خرجت 
طيبة  أرض  في  طاهراً  طيباً  نبتاً  ليغرسوا  المخلصين  وأبنائه  حكامه 
إرادته  التقت  واحداً  وفياً  شعباً  هنا  أن  المأل  على  وليعلنوا  طاهرة، 
وصح عزمه وسلك طريقه لتحقيق أمنية غالية، طالما طافت بأحالمنا 
تظلنا  واحد  بلد  أبناء  جميعاً  اآلن  نحن  وها  ضمائرنا.  في  واستقرت 

المحبة واإلخاء، وترعانا وتشملنا عناية الله عز وجل«.
االتحاد قام ألنه كان ضرورة يتطلبها أكثر من ظرف وأكثر من سبب، 
التي  القوة  إلى  للوصول  الوحيد  الطريق  كان  أنه  زايد  الشيخ  ورأى 
فلوال  عاتقهم.  الملقاة على  الرسالة  إليها آلداء  الحاجة  أمس  هم في 
لشعب  ونفعها  فائدتها  على  بوضوح  برهنت  قد  االتحاد  تجربة  أن 
اإلمارات لما تمسك بها. ولوال أنه رأى أن تلك التجربة تشكل مصلحة 
الطريق  وتمهد  اقتصادها،  أو  أمنها  في  سواء  بكاملها  اإلمارات  أمة 
لسعادة المجتمع وتوفر جميع سبل الرفاهية والتقدم له لما نجح في 
تحققت  »لقد  قائال:  مناسبة  أكثر من  ولقد صرح في  دولته.  تأسيس 
»ونحن  االتحاد«،  دعم  على  جميعاً  إرادتنا  لتالقي  اإلنجازات  هذه 
إيمان  لم يكن ذلك عن خبرة وإنما عن  االتحاد،  الذين رسمنا خطة 
تحقيق  في  ورغبة  الوحدة،  بضرورة  إيمان  بالوطن،  إيمان  بأمتنا: 

المصلحة، التي ال تدرك إال بالوحدة« 

ذكرى عزيزة 
سرور الكعبي

تمر علينا في عشر العتق من النيران وهي العشر األخيرة 
الكريم، ذكرى رحيل عزيز على قلوبنا،  من شهر رمضان 
الشيخ  وحضارتنا  نهضتنا  وباني  والدنا  رحيل  ذكرى  إنها 
زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – ذلك الرجل 
الذي وإن ال نزكيه على ربه ولكنه بذل ما يستطيع من 
اإلمارات  دولة  تكون  أن  أجل  من  مخلص  وعمل  جهد 
العربية المتحدة الملجأ اآلمن لمن إلتجأ إليها من العالم 

طلبًا للرزق والعمل الشريف.
في  وينمو  يعيش  زال  ال  تراثًا  الله  رحمه  أرسى  لقد 
تبناها  التي  الرمضانية  الموائد  وهو  أال  البالد،  وجدان 
لتقديم اإلفطار للمسلمين العاملين في البالد من جميع 
في  عوائلهم  عن  بعيًدا  يعملون  والذين  العالم،  أصقاع 
الغربة، فيكون رمضان بتلك الموائد جمًعا لهم لممارسة 
طقوسهم الدينية والعبادية في جو من األلفة والتقارب، 
أبهى  في  تتبلور  التي  الحقة  المساواة  روح  يذكي  مما 
حلة. سيبقى رمضان أفضل شهور السنة، وسيبقى إنسان 
ينتظر قدومه شهرًا بعد شهر، وستبقى تلك  هذه األرض 
في  متأصلة  اإلسالمية  العربية  والعادات  الممارسات 
على  واإلخاء  والتسامح  التقارب  شهر  وسيبقى  وجدانه، 
عند  القلب  في  يعتمر  الذي  الحزن  وسيبقى  الزمان،  مر 

انتهائه والدعاء بأن يعيده عليهم سنوات بعد سنوات.
إلى  ارتحلوا  الذين  وأهلينا  وجداتنا  أجدادنا  الله  رحم 
الجزاء؛ فقد علمونا  أن يجزيهم عنا خير  بارئهم وندعوه 
حب  علمونا  الكريم،  الشهر  هذا  وأعمال  رمضان  حب 
الخير، ورحم الله والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
– طيب الله ثراه – وجعل كل ما قدم في ميزان حسناته 
أجمل  يحمل  رمضان  وسيبقى  األعلى،  الفردوس  وأسكنه 
ذكرى لوالد عظيم كرّس حياته لخدمة وطنه ودينه وأمته.
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عائشة الدرمكي *  تأريخ السيرة وتاريخ الفكر 

بعنوان  فصال  رانسيير  جاك  يخصص  األدب(  )سياسة  كتابه  في 
)المؤرخ ، واألدب ، والسيرة( للحديث عن ما أسماه )قصة حياة(، 
يستعرض فيه أشكال الكتابة وأساليبها التي تستخدم لعرض سيرة 
للكاتب جورج دوبي لسيرة  حياة شخصية ما، منطلقا من نص 
غيُّوم لو مارشال، وهو شكل من أشكال الكتابة يعرضه )رانسيير( 
ليدلل على تلك الطرائق التي يعتمدها الكاتب للكتابة عن سيرة 
شخصية من )مجاهيل التاريخ( وتلك التي يستخدمها للكتابة عن 
شخصيات )جماهيرية( ؛ حيث بدأ دوبي بمشهد وفاة المارشال 

بدال عن والدته، وبصيغة الحاضر بدال من الماضي. 
كتابة  في  التاريخية(  )المعرفة  فكرة  رانسيير  سيعرض  هكذا 
كما   � وهما  متعارضين  يبدوان  نموذجين  خالل  من  السيرة 
يتجلى  الذي  و)الفرد  أسطورة(  صار  الذي  )النجم  ؛   � يصفهما 
المجتمع من خالله( ، وهما نموذجان يردان في السيرة التاريخية 
األدب(.  )كاتب  يكتبها  التي  وتلك  التاريخ(  )مؤرخ  يكتبها  التي 
إنهما يختلفان من حيث زاوية الرؤية والمعرفة التاريخية التي 
يقدمها لنا النص عن الشخصية ؛ فالنجم في النموذج األول هو 
الملك،  شاعر  أو   ، )القائد  الشهيرة  الجماهيرية  الشخصية  تلك 
إلى  تدريجيا  ستتحوَّل  شخصية  وهي   ، غيرهم(  أو  الحاكم  أو 
سيأتي  التحول  ،وهذا  عموما  تراثنا  في  الحال  هو  كما  أسطورة 
من  المؤرخ  أسسه  الذي  فيه  المبالغ  والتمجيد  للتكريم  نتيجة 
خالل كتابة البطوالت والفتوحات والحياة االجتماعية التي تُظهر 
تجليات المجتمع من خالل هذه الشخصية بعيدا عن مصيرها 

الفردي وعالقاتها مع المجتمع عامة. 
أما )كاتب األدب( فهو يأخذ نماذجه غالبا من الشخصيات التي 
تعكس عصرها وتمثل طبقاته ؛ فهي شخصيات تمثل الطبقات 
بل  لشخصها  فريدا  نموذجا  تعتبر  ال  التي  الدنيا  أو  المتوسطة 
النموذجين  بين  التعارض  سيكون  هكذا  لمجتمعها.  نموذجا 
ينظر  التي  الرؤية  زاوية  إلى  النموذجية  من  ينطلق  تعارضاً 
منها، والمنهج الذي سيسلكه في عرض مجموعة من التقابالت 

المتمثلة في الخاص والعام ، والفردي والجماعي ، والزمن القصير 
والزمن المديد ، لذا فإن الكاتب هنا عليه أن يضم األضداد بإعادة 
إنتاج القيم واألمكنة واألزمنة التي سوف تتجلى من خالل شكل 

النموذج الذي يختاره. 
ولهذا فإن كاتب السرد التاريخي يمتلك وثائق تختص بالقصص 
الحقبة  تلك  في  الناس  ألحوال  وأوصاف  والشهادات  والرسائل 
التاريخية وألبستهم وغذائهم وغيرها، باإلضافة إلى البحث عن 
أولئك المجهولين الذين شكلت أفعالهم أحداثا مهمة، ليكون من 
التقابل بين تخيُّل االستراتيجيين المؤسسين  مهمته هنا صناعة 
لهذا التاريخ والعلم الذي يقدمه المؤرخون، و)فعل األفراد الواعي 

والقانون الالواعي الذي يربط بينهم( – كما يقول رانسيير - . 
ولعل هذا يحيلنا إلى مصطلح )التاريخ الحدثي( الذي يتحدث 
إلى  يشير  حين  الزمان(،  )نظام  في  بوميان(  )كريستوف  عنه 
ارتباط هذا المصطلح في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
بالتاريخ الذي يتحدث عن الكنيسة ؛ فبفضل سيكولوجية الفاعلين 
التاريخيين الذين يعملون في الحقل السياسي ، سيكون )التاريخ 
الحدثي( محايثا ألفراد سواء أكانوا )ملوكا ، أو أمراء ، أو قادة ، أو 
كبار الرجال أو غيرهم( ممن يُنظر إليهم بأنهم صانعون للتاريخ 
ومؤثرون فيه، إال أن )بوميان( يعتقد أن تأثير هذا التاريخ أصبح 
والفنون  االقتصاد  لدور  والبروز  التطور  ظل  في  فيه  مشكوك 
والعلوم، األمر الذي أدى بمساعدة )نقد الفالسفة( إلى تفكيك 
وتحليل لسيكولوجية الفاعلين في التاريخ وبطالن أثرهم البارز ، 
األمر الذي أدى إلى ظهور )التاريخ الحدثي(، وهو أمر نعتقد أنه 
بالغ األهمية فرغم قدم المصطلح إال أنه يساعدنا على فهم تلك 
الفروقات بين سرد التاريخ وتحليله ليس فقط في قراءتنا للتاريخ 

بل لقراءتنا لألدب المتصل به قديما وحديثا . 
ولعل هذا ما حدا بكثير من الُكتاب اليوم بالشتغال على تفسير 
الحدث التاريخي ال سرده كما هو ،تبعا للوثائق، وهكذا ستظهر 
لدينا نصوص تاريخية لها أبعاد فكرية وفلسفية ؛ فهي تشتغل 

الفكر  وتاريخ  السيرة  تأريخ 



يتم  بحيث  ال سرده  التاريخ  فلسفة  على 
حدث  بكل  الخاصة  ال��دالالت  استخالص 
إلها  تشير  التي  التاريخ  أح��داث  من 
الوثائق أو الصور أو الرواة أو الشهود أو 
رؤية  في  ودمجها  شرحها  ليتم  غيرهم، 
شاملة لتاريخ اإلنسانية، بل في كثير من 
وهنا   . عاما  كونيا  تاريخا  تضمن  األحيان 
يكون التاريخ تاريخ فكر ال تاريخ أحداث، 
وأمكنة  زمنية  حقبة  فكر  ينقل  حيث 
اإلنسانية  التجربة  في  تشترك  بعينها 
الفكرية، وهذا يكون حقيقية حتى لو كان 
إال  ما،  نجم  شخصية  عن  يكتب  المؤرخ 
واألوضاع  الظروف  تلك  عن  سيكتب  أنه 
أحداث  في  مؤثرا  وجعلته  أسسته  التي 
أمته، وهذا بالطبع يختلف من مؤرخ إلى 
آخر ومن كاتب إلى آخر ؛ فالبعض يكتب 

النجم  ليكون  يكتب  واآلخر  األسطوري(،  )النجم  شخصيته  ليرز 
مؤثرا في مجتمعه ليتحوَّل إلى قيمة معرفية .  وإذا كان المؤرخ 
المجتمع  فكر  لتقديم  وتحليلها  األحداث  تفسير  على  يشتغل 
الكاتب بوصفه ساردا  الكونية، فإن  وتاريخ تجربته اإلنسانية أو 
التاريخ  ذلك  على  بناء  يؤسسه  الذي  )الخطاب(  على  سيشتغل 
والتي  والمغمورة  المجهولة  الشخصيات  أعمال  نسجته  الذي 

يشتغل عليها األدب هنا تخييال 
أخالق  تاريخ  ضمن  ليقدمها 

وعمقها  وقيمها  المجتمعات 
ثورة  أن  )رانسيير(  يرى  ولهذا  الفكري، 
األدب،  في  )أوال  حدثت  التاريخ  علم 
وهي الثورة التي تجعل األدب يستمر (. 
مقاربتها  هنا  نحاول  التي  الفكرة  إن 
السلطوية  المنطلقات  تلك  على  تتأسس 
التي ينطلق منها المؤرخ بوصفه )مؤرخا 
تلك  ومن   – ذلك  لنا  صح  إن   – عالما( 
نص  عليها  يتأسس  التي  المنطلقات 
يشتغل  نصا  بوصفه  التاريخي  السرد 
على التخييل ، وهو إشكال ال يمكننا هنا 
استيفاءه ، إذ َمْن منهما يقدم لنا حقيقة 
كان  ما  إذا  ما  زمنية  حقبة  في  التاريخ 
والمصلحة  الذاتية  على  يعتمد  المؤرخ 
والمنفعة الفردية أو المجتمعية أو السلطوية ، وإذا ما كان كاتب 
أكان  سواء  التاريخ  ليبقى  السردي.  التخييل  على  يعتمد  السرد 

)تاريخ فكري( أو )تاريخ حدثي( سؤاال عن الحقيقة والصدق ! 

* باحثة من سلطنة عمان

سيعرض رانسيير فكرة 
التاريخية(  )المعرفة 

في كتابة السيرة من خالل 
نموذجين يبدوان متعارضين 

وهما � كما يصفهما � ؛ )النجم 
الذي صار أسطورة( و)الفرد الذي 

يتجلى المجتمع من خالله( ، 
وهما نموذجان يردان في السيرة 

التاريخية التي يكتبها )مؤرخ 
التاريخ( وتلك التي يكتبها

 )كاتب األدب(

سيمياء
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لوحة تصف مشهد من  المثولوجيا االغريقية



التطرف88 بداية  العقل  آفاق  وانغالق  الفلسفة  تقهقر 

قضايا وآراء

 د. صديق محمد جوهر*

العقل  انغالق  يعني  الفلسفة  تقهقر  أن  المفكرين  بعض  يعتقد 
وبداية التطّرف عالوة على أن انزواء الفلسفة يؤدي بالضرورة إلى 

انسداد أفق المعرفة وتراجع العلوم والمعارف. 
روح  ضعف  وأسباب  علل  في  البحث  ينبغي  السياق  ه��ذا  في 
وان��زواء  الفكري  الحراك  ضمور  إلى  أدى  مما  الفلسفي  البحث 
المدرسي  التعليم  في  ال��راه��ن  الوقت  في  العلمي  اإلب���داع 
كان  ما  الى  قياًسا  العربي  العالم  بلدان  سائر  في  والجامعي 
شائًعا منذ ثالثينيات القرن الماضي وحتى ستينياته من توثب روح 
البحث الفلسفي وبروز إبداعات فلسفية ال تخفى على القاصي 
والداني. ومن هذا المنطلق ينبغي علينا ضرورة وضع اليد على 
الفلسفي.  الفكري  الحراك  حيوية  تراجع  في  الحاكمة  العوامل 
تراجعت  )لماذا  االستقصائي  السؤال  وضع  بداية  الضروري  من 
سوسيو-سياسية  ثقافية  تاريخية  قاعدة  على  الفلسفة؟( 

محددة حتى نتمكن من اإلجابة عليه.

في  فيها  والمتخصصون  للفلسفة  الدارسون  يعلم  بدء  ذي  بادئ 
للمعرفة  العابر  المجال  بهذا  لحق  ما  مقدار  العربية  البلدان 
في  ضارب  قديم  ماض  ذوي  وإقصاء  وبتر  ومالحقة  تضييق  من 
التاريخ العربي /اإلسالمي لعل أبرز مثال له هو ما جرى البن رشد 
من  باألندلس  قرطبة  في  اإلسالمية  الخالفة  إبان   )1126-1198(
محاكمته وإحراق كتبه ونفيه. وإثر نفيه صدر منشوٌر شهيٌر لمنع 
الفلسفة وكتبها وتحذير الناس منها حسب ما ورد في دراسة مراد 
وهبة )مالك الحقيقة المطلقة(. وفيما يلي جزٌء من المنشور الذي 
قوم  الدهر  سالف  في  كان  قد  التصرف: »  من  بشيء  هنا  نقدمه 
خاضوا في بحور األوهام )المقصود هنا الفالسفة في بالد اإلغريق( 
وأقر لهم عوامهم بشفوف عليهم )أي بسمٍو معرفي(  في األفهام 
إنكار  هنا  )المقصود  الَْقيُّوم  الحي  إلى  يدعو  داعي  ال  حيث 
األلوهية ( وال حاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم )المقصود 
الكتب المقدسة والسلطات الدينية ووالة األمر( فخلدوا في العالم 
صحًفا مالها من خالق، أي )ليس لها وزن وقيمة(، مْسوّدة المعاني 
ومراميها(  أبحاثها  في  متناقضة  ملتبسة  )مختلطة  أي  واألوراق 

تقهقر الفلسفة وانغالق آفاق العقل 

بداية التطرف
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بُعدها من الشريعة بُْعد المشرقين أي )أنها ليست من الدين في 
والحق  ميزانها  العقل  أن  يؤمنون  الثقلين،  تباين  وتباينها  شيء( 
فيها  ويسيرون  فرقًا  الواحدة  القضية  في  يتشعبون  وهم  برهانها، 
شواكل وطرفًا، )وهنا رفض صريح للتعددية والتنوع الفكري( ذلك 
تتعلق  مسائل  إلى  إشارة  وهنا  للنار)ص109(  خلقهم  الله  بأن 
الذكر  سالف  المنشور  حدد  وهكذا  حرقًا...الخ.  واإلعدام  بالتكفير 
جامًعا  فكان  الديني  التطرّف  وحيثيات  الخطاب التكفيري  بنود 
في  خوض  سوى  اليوناني ليست  مبدئها  من  فالفلسفة  مانًعا 
بالعقول  المتالعبين  من  جماعة  فهم  للفالسفة  بالنسبة  األوهام. 

والداعين  السماوية  الشرائع  وأصول  الدين  لصحيح  المنكرين 
فإن  وعليه  األمر  ووالة  الحاكم  على  والخروج  والزندقة  لإللحاد 
جزاءهم هو القتل في الدنيا واالحتراق في نار جهنم في اآلخرة. 
إن ما حدث البن رشد لم يكن نهاية المطاف. فبعد مرور ثمانية 
بنشر   )1925( عام  الرازق في  المفكر علي عبد  الشيخ  قام  قرون 
مهماً:  سؤااًل  فيه  أثار  الذي  الحكم(  وأصول  )اإلسالم  األشهر  كتابه 
هل الخالفة ضرورة؟ بيد أن هذا السؤال ينطوي على سؤال أهم: 
جواب  وكان  اإلسالمي؟  العالم  تاريخ  في  إسالمي  حكم  ثمة  هل 
التاريخ  هذا  عبر  إسالمية  حكومة  ثمة  ليس  أن  المستنير  العالم 
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خطأ  بمثابة  تعد  ديني  مفهوم  هي  حيث  من  فالخالفة  ثم  ومن 
فادح. يقول علي عبد الرازق: »إن السالطين قد روجوا لهذا الخطأ 
الذي ساد بين الناس من أن الخالفة مركز ديني ليتخذوا من الدين 
يرّوجون  زالوا  وما  عنهم  الخارجين  ويذود  عروشهم،  يحمي  درًعا 
طاعة  من  األئمة  طاعة  أن  الناس  أفهموا  حتى  شتى  من طرق  له 
الله وعصيانهم من عصيان الله.« )ص110( ولذلك حوكم على عبد 
الرازق أمام هيئة كبار العلماء األزهرية وصدر عليه الحكم بإجماع 
يكن  لم  وبالطبع  آرائه.  وتأثيم  العلماء  زمرة  من  بإخراجه  اآلراء 
آرائه.  للتنكيل بسبب  تعرض  الذي  الوحيد  الرازق هو  الشيخ عبد 
 1992 عام  في  فودة  فرج  التنويري  المصري  المفكر  اغتيال  إن 

من  الخروج  إلى  واضطراره  أبوزيد  حامد  نصر  الدكتور  ومالحقة 
الحكم  بعد  حياته  على  خوفًا  البعيد  االختياري  منفاه  إلى  بالده 
عليه بالردة والتفريق بينه وبين زوجته في عام 1995 إال غيًضا من 

فيض على مدار التاريخ العربي الحديث والمعاصر. 
التطرف  راي��ات  حملة  يد  على  إدانتهم  تمت  مفكرون  ثمة 
االتجاه  تمثل  كتبًا  وأحكامهم  سطوتهم  طالت  الذين  والكهنوت 
العقلي في التفسير عالوة على فلسفة التأويل ومفهوم النص مثل 
االتصال(  من  والشريعة  الحكمة  بين  فيما  المقال  )فصل  كتاب  
الحكم  )أصول  وكتاب  رشد  البن  عشر  الثاني  القرن  في  الصادر 
الرازق و كتاب )في األدب الجاهلي( لطه  في اإلسالم( لعلي عبد 
حسين الصادر في عام 1926 و)دراسة في قضية المجاز في القرآن 
عند المعتزلة ( لنصر حامد أبو زيد الصادر في عام1976 و)دراسة 
في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي( لنصر حامد أبو زيد 
الصادر في عام 1979 و)دراسة في علوم القرآن( لنفس المؤلف. 
نضارة  على  دالة  وسوم  سوى  ليست  الذكر  سالفة  الدراسات  إن 
الفكر وحركية العقل في مقابل همود الفكر وسكونية النقل التي 
سادت منطقتنا العربية قرونًا طويلة. كما أن هناك دراسات وكتباً 
مثل  آخرين  لمفكرين  التنويرية المفصلية  المحاور  بنفس  تتعلق 
نجيب  وزكي  وهبة  ومراد  إسماعيل  ومحمود  الكريم  عبد  خليل 
ينتمي  الجابري وبعض هؤالء  عابد  القمني ومحمد  محمود وسيد 
ضمن  يندرج  اآلخر  الفلسفي  والبعض  التخصص  لدائرة  مباشرة 

هكذا حدد المنشور سالف الذكر بنود الخطاب التكفيري 
وحيثيات التطرّف الديني فكان جامًعا مانًعا فالفلسفة 
من مبدئها اليوناني ليست سوى خوض في األوهام. 

بالنسبة للفالسفة فهم جماعة من المتالعبين 
بالعقول المنكرين لصحيح الدين وأصول الشرائع 

السماوية والداعين لإللحاد والزندقة والخروج على 
الحاكم ووالة األمر وعليه فإن جزاءهم هو القتل في 

الدنيا واالحتراق في نار جهنم في اآلخرة

قضايا وآراء

التطرف بداية  العقل  آفاق  وانغالق  الفلسفة  تقهقر 
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المنهج  هو  جميًعا  بينهم  الجامع  كان  وإن  أخرى  معرفية  دوائر 
الفلسفي في البحث المستند الى حرية التفكير والطالقة المعرفية 
واعتماد الشك المنهجي ونقد األفكار مدخاًل للحقيقة النسبية التي 
ال حقيقة في عالمنا سواها والتي بغيرها تحكمنا األقدام الحديدية 
اإلخوان  جماعة  مثل  النظرة  أحادية  الدينية  التكفيرية  للفاشية 
المنتشرة في شتى  القاعدة وداعش وأذرعهم  المسلمين و تنظيم 

أقطار العالم العربي واإلسالمي. 
أولهما غياب  يتعلقان بموضوعنا  إن كل هذه األمثلة تؤكد أمرين 
الفكر  حقوق  تحفظ  التي  والحقوقية  المدنية  والمنظومات  األطر 
ومستقبل  حياة  على  الحفاظ  وتضمن  التعبير  حرية  وتصون 
وثانيهما  حياتهم  وتستباح  دماؤهم  تهدر  الذين  المفكرين 
الجماعة  مستوى  على  النقلية  االتباعية  للذهنية  الكاسح  الحضور 
كفة  التنوير  معارك  معركة من  كل  في  ترجح  يجعلها  القومية بما 
األمر الثقافي الواقع وتعتقل الحاضر والمستقبل لصالح كل ما هو 
إليه  بائس وصلت  أي حد  دامغ على  دليل  ماضوي رجعي. وهذا 
المنغلق  الدوغمائي  المنطلق والتكفير  الحر  التفكير  بين  المعركة 
بين  التواطؤ  ظل  في  صائرون  حالك نحن  مستقبل  أي  وإل��ى 
العربي  عالمنا  أقطار  معظم  في  والسياسية  الدينية  المؤسستين 
من المحيط إلى الخليج ومن الماء إلى الماء، تواطٌؤ على كل بادرة 
تفكير حر أو تفلسف مستقل بما يشمل بالطبع التعليم الفلسفي 

سواء على مستوى المدارس أو الجامعات. 

العربي  التكفيري  الخطاب  مؤسس  الغزالي  حامد  أبو  يلخص 
اإلسالمي )1058-1111( وضعية الفلسفة في نظر السلفية الدينية 
»تهافت  كتابه  خاتمة  في  يتفلسف  من  لكل  المستحقة  والعقوبة 
فصلتم  قد  قائل:  قال  »فإن  والقطع  الجزم  بلغة  فيقول  الفالسفة« 
بتكفيرهم،  القول  أفتقطعون  الفالسفة-  -يقصد  هؤالء  مذاهب 
بد  ال  تكفيرهم  قلنا:  اعتقادهم.  يعتقد  لمن  القتل  ووج��وب 
الباكستاني  أمثال  من  الجدد  الغزاليون  يأتي  ثم    .)307 منه«)ص 
أبو األعلى المودودي )1903-1979( والمصري سيد قطب ) 1906-

النهج  ذات  ليواصلوا   )1989-1902( اإليراني  والخوميني   )1966

إن كل هذه األمثلة تؤكد أمرين يتعلقان بموضوعنا 
أولهما غياب األطر والمنظومات المدنية والحقوقية 
التي تحفظ حقوق الفكر وتصون حرية التعبير وتضمن 

الحفاظ على حياة ومستقبل المفكرين الذين تهدر 
دماؤهم وتستباح حياتهم وثانيهما الحضور الكاسح 

للذهنية االتباعية النقلية على مستوى الجماعة 
القومية بما يجعلها ترجح في كل معركة من 

معارك التنوير كفة األمر الثقافي الواقع وتعتقل 
الحاضر والمستقبل لصالح كل ما هو ماضوي رجعي.
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ويأخذوه إلى منتهاه التكفيري اإلرهابي فيتحول ثالثتهم بكتاباتهم 
فأولهم  المعاصرة.  آباء شرعيين لألصولية اإلسالمية  إلى  ومواقفهم 
)المودودي( كان مؤسًسا للجماعة اإلسالمية في عام 1941. يقول 
في بيانه األول بمجلة »ترجمان القرآن« ما يلي: »البد من وجود 
صالتها  كل  تقطع  جماعة  الله.  إلى  دعوتها  في  صادقة  جماعة 
والتعذيب  السجن  تتحمل  جماعة  وطريقه،  الله  سوى  شيء  بكل 
والمصادرة وتلفيق االتهامات وحياكة األكاذيب وتقوى على الجوع 
تبذل  جماعة  واإلعدام،  القتل  وربما  والتشريد  والحرمان  والبطش 
)ويكبيديا(.  والخيار«  بالرضا  األموال  عن  وتتنازل  رخيصة  األرواح 
وضعه  الذي  لله«  »الحاكمية  مبدأ  مطور  فهو  )قطب(  الثاني  أما 
األول والمنظر لفكرة جاهلية العالم الحديث المتمثّلة في دعاوى 
تعني  الحديثة  والجاهلية  األمام.  إلى  والتقدم  والتحديث  التطور 
يؤكد  والتنوير«.  الديني  واإلصالح  النهضة  »عصر  قطب  سيد  عند 
القضاء على  المناضلين  سيد قطب على أن من واجب المسلمين 
هذه الظواهر الثالث ولكن بشرط أن يتم القضاء بالحروب الدينية 
الثورة  منظر  الفكرة  هذه  استلهم  وقد  السلمية  بالوسائل  وليس 
اإلسالمية اإليرانية األشهر األستاذ علي شريعتي )1933-1977( في 
كتابه »سوسيولوجيا اإلسالم« وفيه يفسر التاريخ بمصطلحات دينية 
حيث يرى أن قصة قابيل وهابيل هي بداية حرب مازالت مشتعلة 
الدين. وهذا  وقابيل هو  الزمان، وسالح كل من هابيل  حتى هذا 
هو السبب من وجهة نظره في أن حرب األديان تعد من الثوابت 
البشرية وهذه األطروحة ال تختلف كثيرًا عن تصورات  تاريخ  في 
االختالفات  بسبب  الحضارات  ص��راع  عن  هنتنغتون  صموئيل 
الدينية. يرى شريعتي أن ثمة أكثر من دين. فمن جهة لدينا دين 
ويعمل  المجتمع  في  ويبرره  بالله  يشرك  الذي  الدين  أي  الشرك، 

التوحيد  دين  لدينا  أخرى  جهة  ومن  الطبقات،  بين  التمييز  على 
بسبب  أنه  شريعتي  ويقرر  واألجناس.  الطبقات  وحدة  يبرر  الذي 
هذه الحرب الضرورية بين الشرك والتوحيد فإن أهم مبدأ إسالمي 
الزاوية  اإلنسان على تقديم ذاته لالستشهاد. ومن هذه  هو قدرة 
الذي  الشهيد هو  وإنما  الشهيد  يختار  الذي  ليس هو  الموت  فإن 
على  المسلم  يحث  الذي  هو  المبدأ  وهذا  بإرادته.  الموت  يختار 
مسألة  ليست  هنا  والمسألة  تردد.  غير  من  الحرب  في  االنخراط 
تراجيدية وإنما هي مسألة نموذج يُحتذى ألن الشهادة بالدم أرفع 
درجات الكمال. ومعنى ذلك من وجهة نظر مراد وهبه أن المسلم 

الحق في نظر هؤالء األصوليين »هو الشهيد المناضل« )38(.
انفجار  منذ  شهدت  قد  العربية  المنطقة  أن  إلى  فرج  ريتا  تشير 
غير  عنيًفا  أصوليًا  دينيًا  هياًجا   2010 أواخر  االحتجاجي  الحراك 
لدى  الديني  الجمعي  الوعي  تجذر  عمق  عن  كشف  مسبوق، 
العنف  حركات  تمدد  حجم  على  وبرهن  المختلفة  الجماعات 
عقلنا  إلى  ويتبادر  المأزوم  وواقعنا  تاريخنا  طيات  في  الديني 
فهم  يمكن  كيف  فرج:  ريتا  نظر  وجهة  حسب  التالي  السؤال 
وتفكيك ما يجري على الساحة من زاوية السؤال الفلسفي؟ وإلى 
تغييبًا  الفلسفة  ومحاربة  التعليم  مناهج  تديين  أسهم  حد  أي 
اإلقصائي  العربي  للعقل  البقائية  الدوافع  تكريس  في  وتجريًما 

السلفي في بنيته ورؤيته للماضي وللحاضر والمستقبل. 
الفلسفية  ال��دراس��ات  مناهج  وأهمية  قيمة  من  الرغم  على 
العربية  الجامعات  في  الفلسفة  أقسام  عدد  عن  الحديث  فإن 
الداللة  يتعدى  ال  الراهن  الوقت  في  بها  الملتحقين  أعداد  وعن 
اإلحصائية الرياضية إذا لم يقترن بالبعد الكيفي الضروري المتمثل 
للفلسفة  والحاضنة  الجاذبة  والثقافية  االجتماعية  البيئة  في 
الضامن  التعددي  الديمقراطي  السياسي  اإلطار  والمتفلسفين وفي 
يقيًنا  نفتقده  ما  وهو  واالبتكار  واإلبداع  والتعبير  التفكير  لحقوق 

في العالم العربي الحديث والمعاصر 

* أكاديمي ومترجم 
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قضايا وآراء

التطرف بداية  العقل  آفاق  وانغالق  الفلسفة  تقهقر 
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مدارات

وانفتاحه  كبره  ألن  الخيمة  قرب  )السرادق(  الوثاق  يضرب 
في  يكون  ما  وع��ادة  غفيرة.  ألع��داد  لالتساع  قابال  يجعله 
مناسبات الفرح، أو في المواسم الفالحية التي تقام في الصيف 
قرب أحد األولياء. وبما أنه فضاء شبه مفتوح في البادية، فإن 
وتكون  واألطفال،  والشباب  الرجال  من  عادة  يتكون  جمهوره 
الفضاء  يحتويه  الذي  الجمهور  يفرض  للنساء.  خاصة  فسحة 
الذي تؤدى فيه األغاني الشعبية نفسه على »الرباعة« بعد أن 
تتأكد من طبيعة الحضور، فال تؤدي من األغاني إال ما ينسجم 
فإنه  أو جماعيا  الرقص فرديا  يكون  مع طبيعته، وحتى عندما 
بعض  كانت  ما  وإذا  والوقار،  الحشمة  على  محافظا  يظل 
تحويرها  يتم  اآلذان،  لبعض  تتسع  ال  المقطوعات  أو  األغاني 
الفضاءات  في  نجد  ما  عكس  المتنوع،  الجمهور  مع  لتتالءم 
تتوفر  )الذكور( حيث  معين  فيها سوى جمهور  يكون  ال  التي 
الحرية المطلقة للمغني ليقدم ما يرضي جمهوره، وخاصة في 
النساء،  تزورها  تعد  لم  التي  )الحالقي(  العمومية  الساحات 
حيث  والسبعينيات  الستينيات  في  الحال  عليه  كان  ما  عكس 
كانت النساء ترتاد مثل هذه الفضاءات بحرية وبدون مشاكل.

الكاملة  حريته  الراوي  أو  الشعبي  المغني  يتخذ  الحالقي  في 
عالقة  تتحدد  رقيب.  أو  بدون حسيب  يشاء،  عما  التعبير  في 
األخير. ويفرض  به هذا  ان يجود  بما يمكن  المغني بجمهوره 
هذا على المغني أن يعمل على إرضاء جمهوره، وكلما ارتفعت 
درجة القبول لما يلقيه المغني كان العطاء وفيرا. ويكون ذلك 
بمثابة حافز يشجعه على اإلبداع، واالبتداع. شاهدت مرة راويا 
الناس مدة طويلة دون أن يرى منهم  الحلقة ظل يحدث  في 
جنسية  كلمة  فيه  من  خرجت  أن  فكان  تجاوبا،  أو  استجابة 
أن  إال  منه  كان  فما  الهستيري،  الضحك  من  الجميع  فانفجر 
الوتيرة  إليكموه؟ وظل كالمه على  قال لهم: هذا ما تريدون؟ 

نفسها، وكان حصيلة ما جمعه وفيرة في ذلك اليوم.
المقول  على  بظاللها  تلقي  الجمهور  بنوعية  الفضاء  عالقة 
الشعبية، وخاصة  اإلبداعات  أساسيا من  إن جزءا  بل  الشعبي. 

كبير  جزء  يتحقق  القروية،  واألس��واق  الهامشية،  المدن  في 
في  نجده  ما  عكس  العالقة  تلك  ضوء  في  فيها،  اإلبداع  من 
المفتوحة،  الفضاءات  في  يقدم  الذي  البدوي  الشعبي  الغناء 
والذي عادة ما يكون تعبيرا عن الحاالت الخاصة التي يعيشها 
الفنان الشعبي، سواء احترف الغناء أو فقط إنتاج الكالم الذي 
محافظين  أو  إليه،  مضيفين  ويلحنونه،  المغنون،  عنه  يأخذه 
لم  ألنه  خصوصيته  له  تظل  الغناء  وهذا  األولى.  صيغته  على 
ينتج استجابة لجمهور معين، أو تحت تأثير فضاء له إكراهاته. 
من  به  يتصل  وما  الغناء،  هذا  أن  إلى  الذهاب  يمكننا  لذلك 
باعتباره أساس اإلبداع الشعبي. وكل ما  كالم، يظل هو األصل 
التعامل  يمكن  ال  النكت  وحتى  واألغاني،  األشعار  من  عداه 

معها إال على أنها تنويع أو تحويل.
يبدو لنا هذا بجالء في أن المغنين في الوثاق أو في الحالقي، 
عندما  قوية،  بالبادية  وصلتهم  بدوية،  أصول  ذو  ومعظمهم 
غالبا  الموسيقية(،  )النوبات  »الوجيبات«  أداء  في  يبدؤون 
الجمهور،  لجلب  النبي  على  بالصالة  الحلقة  يفتتحون  ما 
تابعين ماشي  )احنا  »تابعون ال مبدعون«  أنهم  بتأكيد  والبدء 
بادعين(. وإذا كنا نجد في هذه القولة نوعا من الصدق الفني، 
عدم ادعاء: »اإلبداع«، فإنها أيضا ذات حمولة دينية تؤكد أنهم 
شيوخ  كالم  »نقلة«  مجرد  فقط  وأنهم  »البدعة«،  عن  بعداء 

قدامى. 
في  الشعبية  األغاني  إليه  انتقلت  الذي  المغلق  الفضاء  في 
المدن العصرية التي برز فيها الملهي، ستكون الصورة مختلفة 
الفني  »التلوث«  يسود  الجمهور،  دغدغة  جانب  فإلى  جدا. 

الذي أصاب األغنية الشعبية 

* ناقد من المغرب

د. سعيد يقطين *
الوثاق، الساحة، الملهى »3/2«
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من األدب العالمي

 ترجمة وتقديم - طاهر البربري

في األول من فبراير العام 1902، ولد جيمس ميرِسر النجستون 
واقًعا  ليواجه   ،James Mercer Langston Hughes هيوز 
أبويه وهو في  انفصال  جراء  األُسرّي  المستوى  ًخا على  ُمتفسِّ
بلغ  حتى  تربيته  مهام  جده  ليتولى  األول��ى؛  طفولته  سنوات 
الثالثة عشرة من العمر. حينئذ انتقل إلى لينكولن بوالية إيلينوي 
ليعيش مع أمه وزوجها؛ قبل أن تنتقل األسرة مرًة أخرى للعيش 
في كليفالند، بوالية أوهايو. في لينكولن، كانت بداية النجستون 
هيوز مع الشعر. وبعد أن أتم دراسته الثانوية انتقل لإلقامة لمدة 
كولومبيا  جامعة  في  آخر  عام  لمدة  ثم  المكسيك  في  عام 
كان  عديدة،  مهًنا  مارس  الفترة،  هذه  خالل  نيويورك.  مدينة  في 
الطهاة، وكواء،  العمل كمساعد ألحد  المثال،  منها على سبيل 
وغسال صحون. كما سافر إلى أفريقيا وأوربا للعمل كبحار. في 
كتاباته  أولى  صدرت  واشنطن.  إلى  انتقل   ،1924 العام  نوفمبر 

 The Weary Blues الشعرية تحت عنوان 
»أغنيات  ب�  أولي  بشكل  ترجمتها  ويمكن   ،
روايته  فازت   ،1930 عام  الكئيبة«.  البلووز 
 Not Without »األولى »ليس بدون ضحك
الذهبية  ه��ارم��ون  بميدالية   ،Laughter
 the Harmon Gold Medal for لآلداب 

.Literature

وال��ت  ب��أن  ص��رح  ال��ذي   � هيوز  اشتهر 
كتاباته  على  األث��ر  بالغ  له  كان  وايتمان 
الحياة  تصوير  على  الفائقة  بقدرته  األولى- 
للنظر  الفت  لوني  وثراء  بعمق  األفريقية 
القرن  ستينيات  وحتى  العشرينيات  منذ 
أن  استطاع  األدبية  حياته  العشرين. وخالل 

يكتب الرواية والقصة القصيرة والمسرحية إضافة إلى الشعر الذي 
القرن  أمريكا في  أهم شعراء  قائمة  فيه منجزًا وضعه ضمن  قّدم 
العشرين. ُعرف هيوز بارتباطه بعالم الجاز وتأثير هذه الموسيقى 
على كتاباته اإلبداعية، كما في قصيدته الطويلة التي صدرت في 
 Montage of a ل كتاب مستقل تحت عنوان، »مونتاج لحلم ُمؤجَّ

Dream Deferred« الصادرة عن دار هولت العام 1951. 
والتجربة  والشخصية  الحياتية  تجربته  بين  التمييز  هيوز  رفض 
المتقاطعة معها والمتمثلة في أمريكا السوداء. لقد أراد أن يحكي 
ثقافاتهم  يعكس  نحٍو  على  الزنوج  من  جلدته  أبناء  عن  قصًصا 
والضحك  للموسيقى  حبهم  وكذا  معاناتهم  ويتضمن  الفعلية، 

واللغة ذاتها.
��� اختالف هيوز عن أسالفه من  النقدي  �� على المستوى  لوحظ 
الشعراء الزنوج؛ وتمثَّل هذا االختالف في أنه وّجه خطابه الشعري 

إلى الناس، والزنوج على وجه التحديد. 
يعيشون  أمريكا  شعراء  معظم  كان  وبينما  العشرينيات،  خالل 
غامضة  أشعاًرا  ويكتبون  االنطواء،  حالة من 
ق��راٍء  جمهور  إل��ى  أيًضا  وسرية  مستترة 
ينطلق  هيوز  كان  ملحوظ،  بشكٍل  يتناقص 
خارج ذاته الشعرية، مستخدًما لغة وتيمات 
إنسان  كل  لدى  مألوفة  وأفكار  واتجاهات 
فعل  ممارسة  على  القدرات  أبسط  لديه 
القراءة. وحتى وهو على مقربٍة من الموت، 
غاللة  في  الشعرية  برسائله  يدفع  ك��ان 
عليه  تنطوي  كانت  ما  رغم  الفكاهة�  من 
أنحاء  كل  إلى  بها  يدفع  كان   � جدية  من 
وطنه، ومن ثم استطاع أن يقرأ أشعاره على 
بذلك  متجاوزًا  الناس  أكبر عدد من  مسامع 
الشهرة التي حققها أي شاعر أمريكي آخر.

ضخم،  شعري  بمنجز  عامرة  حياة  وبعد 
إضافة إلى كتابة أكثر من عشر مسرحيات، 
توفي  النثرية،  األعمال  من  هائل  وع��دد 

في محبة الزنوج

النجستون هيوز
قصائد مختارة

الزنوج النجستون هيوز في محبة 
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بعد   ،1967 عام  مايو  من  والعشرين  الثاني  في  هيوز  النجستون 
معاناة مع سرطان البروستاتا. 

   الزنجي يتكلم عن األنهار

عرفت أنهاًرا:
عرفت أنهاًرا قديمة قدم العالم 

وأقدم من سريان الدم اآلدمي في عروق اآلدميين.
لقد أصبحْت روحي عميقًة مثل األنهار

مطالع  في  النهارات  كانت  عندما  الفرات  نهر  في  مُت  تحمَّ أنا 
الفجر.

ابتنيُت كوخي على مقربة من نهر الكونغو
وهدهدني كي أنام.

تطلعُت إلى النيل وشّيدُت األهرامات عليه.
الميسيسبي  سمعُت غناء 

عندما مضى إبراهام لينكولن إلى نيو أورليانز،
ورأيت حضنه الداكن باألوحال

يستحيل ذهبًيا عند الغروب.
عرفت أنهاًرا:

أنهاٌر طاعنٌة في القدم والعتمة.
وها قد أصبحت روحي عميقة كما األنهار.

                                                                                                                                                 
   قصص الخالة سو    

لدى الخالة سو
رأٌس متخٌم بالحكايا

الخالُة سو لديها رأٌس كامٌل يكتظُّ بالَحكَايَا

في ليالي الصيف في الشرفة األمامية
تضّم الخالة سو طفاً داكَن البشرِة إلى َصْدرَِها

وتحكي له الحواديت
عبيٌد سود

يكّدون تحت الشمس الحارقة
وعبيٌد سود

يمشون في الليل الندّي
وعبيٌد سود

يترنَّمون بأغاني األسى على ضفاف النهر العظيم
يتمازجون مًعا برقٍة

في الظّال القاتمِة التي تتقاطُع وتعوُد لتتقاطَع 
في قصص الخالة سو.

والطفل، داكن الوجه، ينصت،
وهو يعرف أن حواديت الخالة سو واقعية.

يعرف جيًدا أن الخالة سو لم تأت بحكاياتها
من أي كتاب على اإلطاق.

لكنها سيرة حياتها
الطفل داكن البشرة

يعتريه السكون في ليلة صيفية
وهو ينصت باطمئنان إلى حكايا الخالة سو.

  زنجي

أنا زنجّي:
داكٌن مثل ظُلْمِة الليل

أسوُد مثل أحراِش أفريقيا التي أنتمي إليها
كنُت عبًدا:
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أمرني قيصر أن أنظَِّف عتباِت بيِته.
عُت أحذيَة واشنطن. لمَّ

كنُت عاماً:
تحت يدي ُشيدت األهرامات

طليُت بالماط بيوتًا ُجزّت من الصوف
كنُت مغنًيا:

على امتداد الطريق من أفريقيا إلى جورجيا
حملُت ما يخّصني من أغنياِت األسى.

الرجتيم)1(. وابتكرُت موسيقى 
كنُت ضحيًة:

قطَع البلجيكيون يديَّ في الكونغو
وما زالوا يحكمون عليَّ باإلعداِم في المسيسيبي.

أنا زنجّي:
أسوُد مثل ُحلْكِة الّليل

معتٌم كأحراِش أفريقيا.

   سؤال )1(

عندما يأتي الموُت)2(، جامُع القمامِة العجوز
يُلَْملَِم أجساَمَنا كي 

ويُلِقي بها في جواِل السهِو والنسيان،
أتساءُل 

ما إذا كان سيجُد جثة ملتيمليونير أبيض
تساوي بضعة دراهم من الخلود

تميزها عن ِجْذع جامع قطن زنجي؟ ارأة السوق المكسيكية
هذه العجوز الشمطاء العتيقة

التي تفترش األرض
الرديئة. وتبيع بضاعتها 

بمرور األيام،
عرفت الجبال العالية التي تهب فيها الرياح،

والشمس أضفت على بشرتها
درجًة قاتمًة من اللون البني. 

   قمٌر جديد

هناك أنثى قمٍر جديدة في مطلع شبابها

الليلة. التال  تعتلي 

هناك أنثى قمٍر شابة مفعمة بالحياة

الغيوم. تستكشف 

هناك أنثى قمٍر شابة نصف خجولٍة

تغطي وجهها كعذراء
عاشقا. وتنتظر 

   أحبائي

أحب أن أرى القمر األبيض،
يلمع في السماء،

أحب أن أرى النجمات الصغيرة،
عندما تمر بها الغيوم الحاجبة.

ات المطر وهي تّساقط أحب زخَّ
أعلى السقف في الليل؛

أحب أنين الرياح الرقيقة
قبل بزوغ الضوء الرمادي للفجر.

أحب أعماق الزرقة،
أعاي في سماء إلهي؛

لكن أفضل من كل هذه األشياء أظن
أنني أحب معشوقتي.

   إلى صديٍق راحل

ما زال القمر يرسل ضوءه الناعم
في العتمة األرجوانية لليل؛
نجمة الصباح شاحبة البريق

قبل الفجر.
ما زالت الشمس تشرق تماًما كما كانت من قبل؛

والوردة ما زالت تنمو إلى جوار بابي،
لكنك مضيت.

السماء زرقاء وأبو الحناء يغرد؛
الفراشات تتراقص على أجنحة قوس قزح

رغم أنني حزين.

الزنوج النجستون هيوز في محبة 
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ال بهجة في األرض كلها؛
والسعادة لم تعد تداخلني 

منذ رحيلك.

    أرض الجنوب

أرُض الجنوِب الكُسولة الضاحكة
م على فمها. بالدَّ

أرُض الجنوِب ُمْشِمسة الوجه
القّوة حيوانّيُة 
العقل. سفيهُة 

أرض الجنوب طفولّيُة الهوى
تنبُش رماَد النَّاِر الخاملِة

بحًثا عن عظاِم زنجّي.
القطن والقمر

الدفء، األرض، الدفء
السماء، الشمس، النجوم،

أرض الجنوب المفعمة بالماغنوليا،
الجميلة، مثل امرأة،

فاتنة الغواية مثل عاهرٍة سوداء العينين،
العاطفة القاسية، متقدة 

بسفلسها بالعسل،  ختْين  الُمَضمَّ بشفتيها 
تلك هي أرض الجنوبية.

وأنا، األسود، أحببتها
لكنها بصقْت على وجهي.

وأنا، األسود،
مانحها أندَر الهدايا. 

أدارْت ظهرَها لي.
ولذا فهي تولي اآلن وجهها شطَر الشماِل � 

أرض الشمال، باردة الوجه،
ألنهم، قالوا عنها، 
عاشقة أكثر عطًفا

وفي بيتها،
ربما يُفلُت أطفالي 
من تعاويِذ الجنوب.

   الضاحكون

مطربو األحام
حكاءو الحواديت

الراقصون
صاخبو الضحك في أيدي المقادير �

عشيرتي
الصحون، غسالو 

المصاعد عمال 
الوصيفات
المقامرون

الطهاة
الجرسونات
عازفو الجاز

جليسات األطفال،
قادة السفن،

البيسبول العبو 
الكتاب، مشاهير 

فنانو الكوميديا في الفودفيل)3(
ومهرجو السيرك �

مطربو األحام جميعهم �
أهلي

حكاءو الحواديت جميعهم، � 
أهلي.

الراقصون �
يا إلهي! أي راقصين!

مطربون �
يا إلهي! أي مطربين!

مطربون وراقصون!
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راقصون وضاحكون
ضاحكون؟

نعم ضاحكون... ضاحكون... ضاحكون �
صاخبوا الضحك في أيدي المقادير.

  الرقصة األفريقية

النقرات الخفيضة على الطبلة الصغيرة
النقرات البطيئة على الطبلة الصغيرة،

بطيئة خفيضة.... 
خفيضة بطيئة.... 

تستثير دمك
ارقص!

العتمة فتاة حجبتها 
تدور برقٍة 

في دائرة نور.
تدور برقٍة... ببطء،

مثل خيط دخان حول موقٍد �
ونقرات الطبلة الصغيرة،
ونقرات الطبلة الصغيرة،

الصغيرة للطبلة  الخفيضة  والنقرات 
تستثير دمي.

   بعد الكثير من مواسم الربيع

اآلن،
في حزيران

إذ الليل نعومٌة شاسعة
متخٌم بنجوٍم زرقاَء،

مة من وميض القمر وأَلَِقه وسهاٍم مهشَّ
الساقِط على األرض،

هل صرُت طاعًنا في العمر 
كي ال أرى رقصة الحوريات؟

أنا لم أعد بوسعي أن أجدهن.

   الولد المتسول

ماذا هنالك، ال أستطيع أن أحسه أو أسمعه،
في نفس هذا الغام المتسول،
وال أستطيع أن أدركه أو أفهمه

ولم يزل يناديني؟
أليس أكثر من ظٍل في الشمس �

قطعًة من طيٍن، بنيٍة، قبيحٍة، نِفَخت فيها الحياة؟
ومع هذا يعزف على الفلوت لحًنا بريًا حرا

كأنما المقادير لم تنزفه برشقٍة من سكينها!

 استبداد

األحام اآلن
ليست ممكنة

لمين للحا
وال األغاني

للُمَغنِّين. ميسورًة 
في بعض الباد

الليل الحالك ينتشُر 
والفوالذ البارد

لكن الحلم
سوف يعود،

والغناء 
سيحطم
زنزانته.

   عامة استفهام أنجوال

أال تعرف لماذا أنا،
األسود،

البد وأن أقف 
وظهري لصق آخر تخوم الخوف

في بادي.
أال تعرف لماذا 

ينبغي عليَّ أن أتحول إلى مو مو)4(
وأرفع يدي 

ضد أبناء جلدتي من اآلدميين 
كي أستطيع العيش في بادي.

لكن األمر هكذا � 
ولكونه هكذا

فإنني أدرك
أنني وأنك

الفجيعة. سنتقاسم 

   بر لومومبا

لومومبا كان زنجيا
ولم يثق بكل العاهرات 

اليورانيوم بُغَباِر  ات  المتجمِّ
كان لومومبا أسود

ولم يصدق األكاذيب التي غربلها اللصوص
في منخل »الحرية«.

أسوَد كان لومومبا.
أحمَر كان دمه

الزنوج النجستون هيوز في محبة 
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ولكونه آدمٌي
أردوه قتيا.

لومومبا  دفنوا 
في قبر مجهول.

لكنه ليس بحاجٍة إلى عامٍة �
ألن الهواء قبره.

الشمس قبره،
القمر، والنجوم قبره،

وكذلك الفضاء.
إن قلبي قبره،
وشاهده هناك

غًدا سوف يمنحه عامًة 
في كل مكان.

  لون

ارتديه
كلواء

للفخورين � 
وال ترتديه 

ككفن.
ارتديه كأغنيٍة 

ترتفع محلقًة في األعالي � 
وال ترتديه كصرخٍة أو أنين.

   صيد

أتى ولد شاب
يحمل حوريًة 

على كتفيه
وذيلها ينطوي تحت ذراعه؟

وألنه صياد،
فقد وجد سمكًة يحملها

نصفها سمكة 
ونصفها بنت

يتزوجها.
 

  رحلة طويلة

البحر برية األمواج
صحراء من الماء.

في البحر،
نغوص ونطفو،

ندور ونعلو،
ونختفي نُْخفى 

والليل بالنهار 
لياً ونهارا

البحر صحراء من أمواج
وبرية من ماء. 

   فردوس

الفردوس
مكاٌن تعم السعادة كلَّ أنحائه.

الحيواناُت
والطيوُر تغني
مثل كل شيء.
إلى كل حجٍر 

يتجه السؤال: »كيف حالك؟«
فيرد الحجر،

»على ما يرام! وماذا عنك؟« 

هوامش:
1  الرجتيم: موسيقى أمريكية زنجية األصل. )المترجم(

2  وردت كلمة الموت في هذه القصيدة مكتوبة بحرف D كبير، 
الكلمة صفة اسم علم، لذا لزم  ما يعني أن الشاعر أراد أن يمنح 
للكلمة،  تمييزًا  الغامق  باللون األسود  العربية  الترجمة  كتابتها في 

وتوضيًحا لما استهدفه الشاعر )المترجم(.  
3  مسرحية مضحكة يطغى عليها الهزل )المترجم(.

4  المو مو Mau Mau هي حركة عسكرية وطنية أفريقية نشطت 
في كينيا خالل الخمسينيات من القرن العشرين، وكانت تستهدف 
في  األوربيين  والمستعمرين  البريطاني  االستعمار  من  التخلص 

)المترجم(. أفريقيا 

* اللوحات للفنانة يسر غويلة - تونس
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من األدب العالمي

شاهدة عيان
ثالث ومضات قصصية

شاهدة عيان ثالث ومضات قصصية

 )1( ’Beth Ann Fennelly‘ بقلم: ِبث آن فنلي 
 ترجمة: صالح صبري
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برهان
كل  تجمع  طفولتنا.  بحار  تجوب  أمي  راح��ت 
المدرسة،  كراسات  أصابعها:  ِشباك  في  يقع  ما 
هذه  تدوير  أمي  تُِعد  لم  التذكارات.  الرسومات، 
حيالها.  مترددة  إنها  منها.  تتخلص  ولم  األشياء. 
لها  بدت  تجميعها،  من  أمي  فرغت  وقد  اآلن، 
البطاقة  ماذا؟  على  ولكن  برهانًا.  األشياء  هذه 
في  ساعدتها  التي  الممرضة  لها  أهدتها  التي 
والدتي مكتوب عليها: »بنت ثانية! يبدو أن عليِك 
الولد  تنالي  القادمة لكي  المرة  أن تنتظري حتى 
بتلك  أمي  احتفظت  ترى-  يا  لماذا-  المنشود.« 
البطاقة في ألبوم ذكرياتي؟ يبدو أن معنى ذلك 

أنني- بالنسبة لها- خيبة أمل منذ يوم والدتي.

شريحة بطاطس مقلية
لم أَر جدي، لذا فقد رحُت أتابع جد الرا. يغفو 
يمشي  الصوفية.  سترته  مرتديًا  التليفزيون  أمام 
يمشي  أحيانًا  األرض.  عن  قدميه  يرفع  أن  دون 
متثاقالً في المساء إلى دورة مياه الصالة، يختفي 
تنحرف  ال  األريكة.  إلى  متثاقالً  يعود  ثم  هنيهة، 
عينا الرا عن متابعة »الفأر الخارق«)2(، ولكنني 
 ’Gramps‘ يفعل جرامپس  ماذا  أعرف  أن  بد  ال 
حين  التالية،  المرة  في  بد.  ال  المياه،  دورة  في 
صوت،  أي  يصدر  أن  محاذًرا  الباب  يفتح  راح 
العينين،  جاحظ  وراءه  التفت  خلفه.  انسللُت 
أنا  أنا،  هو  يتابعه  من  أن  اكتشف  حين  ولكنه 
يخرج  وهو  أشاهده  أن  لي  سمح  ابتسم.  فقط، 

حجم  في  أبيض  ورقياًّا  كيًسا  معطفه  جيب  من 
بهدوء  أعاله  فرد  ماكدونالدز.  من  اليد،  قبضة 
باستخدام  مفتوحة  فوهته  على  محافظًا  شديد، 
يتيمة  شريحة  منه  أخرج  ثم  واإلبهام،  السبابة 
من البطاطس المقلية. أدركُت أنه أخذها خلسة. 
أمهاتنا  عن  أشياء  نخبئ  أن  يجب  أننا  أدرك��ُت 
وآبائنا. شاهرًا إياها مثل سيف صغير، قدمها لي، 

باردة مثل قطعة من الصخر.

عدم توافق
بالتوافق  الخاصة  بياناتها  حول  وأمي  اختلفُت 
يجب  أنها  أرى  كنُت  اإلنترنت.  عبر  نشرتها  التي 
أن  تستطيع  ال  ألنها  ليس   ،74 عمرها  تسجل  أن 
تبدو في سن -64 فهي امرأة جميلة- وإنما ألنها 
إذا قابلت شخًصا، فإنها يجب أال تبدأ عالقتها به 

بكذبة.
كانت تصر قائلة: ولكنني ال أشعر أن عمري 74.

لم يستمر خالفنا طويالً. اتضح أن األورام خبيثة. 
أمام  نفسها  حول  دارت  ثدييها،  استئصال  بعد 

المرآة ببطء. بعدها، حذفت البروفايل 

  هوامش:

- شاعرة وكاتبة أمريكية معاصرة 
- مسلسل كارتوني أمريكي.
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الغدران في ذاكرة البادية

 فاطمة مسعود المنصوري 

اإلم��ارات  أه��ل  نفوس  في  خاصًة  مكانًة  والغدير  المطر  يحتل 
الجافة  الصحراوية  للطبيعة  فنظًرا  منهم.  البادية  أهل  والسيما 
مصدر  يعتبر  المطر  فإن  العالم  من  الجغرافية  المنطقة  لهذه 
الحياة ألهل اإلمارات وخاصة للبدو الذين كانوا يتنقلون من مكان 
شعراء  جعلت  األهمية  ه��ذه  الحياة.   -رم��ز  عنه  بحًثا  آخ��ر  إل��ى 
فقلما  مستمر،  بشكل  قصيدهم  في  بالغدران  يتغنون  اإلمارات 
تجد قصيدة تتطرق إلى موضوع المطر إال واحتوت على المظاهر 
التي تتبعه كالغدران والغبيب والسيول. ويتصدر مشهد المكان 
في القصيدة الشعرية المحلية مرتبًطا بالغدران، فالغدير ال يأتي 
فيه،  يكون  أن  الشاعر  يتمنى  ال��ذي  المكان  وصف  دون  وصفه 
فيذهب الشعراء في قصائدهم إلى االبتهال بالمطر لمناطقهم 
الغدير  بذكر  الشعراء  يكتفي  وال  الرحمة،  هبة  بالغدران  وربطها 
المثال:  سبيل  على  ومنها  المتعددة  منافعه  يظهرون  وإنما 
استخداماته للشرب، أو إظهار عنصر الجمال الذي سيضفيه الغدير 
العشب  ظهور  وهو  عليه  سيترتب  ال��ذي  والخير  المكان،  على 

والكأل.   

يروي الوطن ويسيّل الدار
إًذا المكان والغدران عزيزان على نفس البدوي، فال قيمة للمكان 
عند البدوي إذا لم تكن له صلة بمصدر للحياة وهو الماء. فالمكان 
رابط  بدوي، فال  الغدران هو مكان عزيز على نفس كل  به  الذي 
له بالمكان سوى الغدير وتوفر الماء. لذلك ال عجب أن نجد من 
الشعراء من عبر بقريحته دفاًعا عن موطنه والدعاء له بالخير من 
الغدران. فهذا الشاعر سعيد بن  خالل السؤال له بالمطر وانتشار 
عّز  المولى  يسأل  الغربية-  المنطقة  –أحد شعراء  الرقراقي  جاسم 
وجل في قصيدة له أن يسقي أرضه بالمطر وأن يديم هذه النعمة 

من خالل استمرار الغدير في ذلك المكان، فيقول)1(: 
مأجور )م( الشيطان يا حمار)2(

يعل الحيا والغيث يس��������قيه
يروي الوطن ويسّيل ال�������دار 

ويبطي غ���ديره ينذكر ف�����يه
يس�������قي خرايف زين لهجار 

مسل���������م وفرض الله يصلّيه

الغدير في ذاكرة شعراء اإلمارات 
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والشاعر الرقراقي في هذه القصيدة يرد على قصيدة الشيخ خالد 
بن سلطان بن سالم القاسمي التي قالها حينما مر على محضر حمار 
المنصرم،  القرن  من  الخمسينيات  في  الغربية-  ليوا  محاضر  -من 
في  معسكراتها  إحدى  في  عمان  ساحل  قوة  في  وجودهم  أثناء 

المنطقة الغربية وبالتحديد في المحضر المذكور)3(. 

في داعة الشيطان يا ح�����مار 
يعل الغ������رابي ما تخ�����ليه

تمشي زميمه فوق األشج����ار
والنخل ويا اله��������رم يمحيه

وش باتذك�����������ر غير لغبار 
خس��������ران ياللي راغٍب فيه 

وفي ذات السياق يقدم الشاعر الرقراقي أبياتًا تحمل ذات المعنى 
ولكن لمكان آخر هذه المرة حيث كان يدعو لمنطقة »الخريمة« 
الشاعر  على  غالية  منطقة  وهي  الغربية  المنطقة  في  تقع  التي 
بحكم أنه من أهلها ، بالخير وهطول المطر وتجمع الغدران، ومما 

قاله في ذلك)4(: 

يالله ال خ���ليت جْو الخريم��������ة    
من ليلة تصبح عراقيبها س���������ود

بخطوى حقاب وعقب لحقاب ديمه
وشوامخٍ تأّرث هماليل ورع��������ود

أشبوبها لي طاح تسمع هميم������ه 
وغديرها يذرف يلي ه�������ّبه النود

الشاعر  وصفه  الذي  الغدير  أن  السابقة،  األبيات  من  ويتبين 
المكان  على  الجمال  عنصر  إضفاء  في  مهمته  تلخصت  الرقراقي، 
في  فهو  عليه،  األمطار  هطول  ويتمنى  بالخير  له  يدعو  الذي 
وفي  المكان،  في  الغدير  مدة  تطول  أن  يتمنى  األول  النموذج 
العليلة،  النود  نسمات  تحركه  الغدير  ماء  تخيل  الثاني  النموذج 
أحبه  الذي  الشاعر  مكان  على  والسحر  الجمال  عنصر  يضفي  مما 

ويدعو له بالخير. 

غدرانها تشبه على شّط بغداد    
وصف  كذلك  يفوته  ال  المرر  الكندي  أحمد  بن  علي  الشاعر  أما 
يجعل  الذي  المكان  حب  إنه  بغداد،  بشط  شبهها  التي  الغدران  غدير في جبال الحجر، ُعمانغدير في رأس الخيمة - اإلمارات

وادي بني خالد في عمان
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الشاعر يشبه بأجمل األماكن التي يسمع بها. ومما قاله المرر في 
قصيدته)5(: 

أسقت م������ن الظفره إلى حّد لب�اد 
والجّو غايم سح���������بها في سماها

واسقت على سبع االم����ارات بع�داد  
والسيل بالوديان شطّف حص�������اها

غدرانها تشبه على شّط ب���������غداد  
ولين دور الح��������ول يندي ثراه���ا

ث�������ّور بعشٍب يذك������ره ك�ّل رّواد   
عقب المحل بالثوب األخ��ضر كساها

تسقي ديار العين يا والي الكون    
يسقي  بأن  ربّه  مصبح  بن  علي  الشاعر  يدعو  أخرى  قصيدة  وفي 
المصحوب  المطر  هطول  تفاصيل  ذكر  في  أبدع  ثم  العين،  ديار 

بالبرق وظهور العشب والغدران فقال)6(: 
يا الله يا عالم خفا كل مكن���������ون  

يا م������ن لك التوحيد بالسّر واعان
تس������قي ديار العين يا والي الكون   

غّر الم��������زون اللي بها البرق زّفان
وسمي مبكّر هوب في تالي الس��ون 

تمسي بها البطحا سيوٍل وغ���دران

قصيدة  نجد  للمكان  الدعاء  يتناول  الذي  الموضوع  ذات  وحول 
سعيد بن عتيج الهاملي تتحدث عن قصيدة الدعاء للمكان بالخير 
حيث يقول في إحدى قصائده التي قالها في فترة إقامته في إمارة 

دبي  إمارة  حاكم  مكتوم  آل  سهيل  بن  بطي  الشيخ  بصحبة  دبي 
 :)7()1912 - 1906(

تسقي من الظفرة إلى ساحل الختم  
وعلى أبوظبي ودبي وربّي يق�ودها

وتاخ�ذ ديار الغافرية ْمش���������ّرق  
هذا وال ال��������رّب الكريْم يهودها

وتس������قي بنادرها وتروي برورها  
والبدو تصب��ح تشرب الغدر ذودها

إال أن بن عتيج ذهب في غديره ليظهر قيمة أخرى غير الجمال، 
العذبة  للمياه  مصدًرا  كانت  فالغدران  الشرب،  مصدًرا  واعتبرها 
حاللهم   ( لذودهم  أو  للناس  سواء  منها  للشرب  كذلك  ومصدًرا 
بن  عيسى  الشاعر  بين  جميلة  مجاراة  وفي  ومواشيهم(.  إبلهم   –
كال  يصف  الشامسي،  عويا  بو  خليفة  والشاعر  العليلي  شقوي 
الشاعران الوديان ومجرى البطاح والغدران من خالل ذكر األماكن 
تبرز  وهنا  الغدران،  تلك  فيها  وتغدر  الوديان  تلك  بها  تمر  التي 
المشهد  في  أخرى  مرة  بالمكان  وربطها  والغدران  المطر  قيمة 
الشعري اإلماراتي. يقول في هذا الصدد الشاعر عيسى بن شقوي 

العليلي)8(: 

قّي�������ل ع وادي كال������������غتال 
يْ����������دوق ويهّبه ال����������ريف

ع���������لى المشاتي والرم��������ال
ه����������ذا الفع������ل ريت�ه عنيف

وع ال������������راعفة)9( غّدر وسال 
رأس الخيمةوط��اح البح��������������ر ماٍي ن�ظيف

الغدران في ذاكرة البادية
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وفي موضع آخر يقول الشاعر)10(: 
وعلى المدارع مس��������تحيل  

أهل��������ها كرام هوب شحاح
و)ع( الي�������انحة خيٍر فضيل  

ديره�������ا في���������ّض وزاح

ويكمل بو عويا الشامسي ما قاله العليلي، ويقول)11(: 
زّفاف ومسي�������رها ح�����در  

داس��������ت »بياته« والعطين
ْغيول ومس������ويّة غ�������در  

والن��اس م������نها م�������رتوين

لدى  مميزًة  مكانًة  احتلت  الغدران  أن  لنا  يتضح  كله  ذلك  من 
شعراء اإلمارات الذين احتفوا بها بشكل جميل حيث ربطوا بينها 
منافعها  وذكروا  فيه،  وعاشوا  ترعرعوا  الذي  للمكان  حبهم  وبين 
المتعددة، هذا مجرد نموذج لبعض الشعراء الذين تغنوا بالغدران 
في مجال ربطهم بالمكان، ولكن ما من شك أن هناك الكثير من 
مختلفة  شعرية  بأغراض  الغدران  موضوع  ربطوا  الذين  الشعراء 

كغرض الغزل واالجتماعيات وغيرها العديد 
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الغدران في ذاكرة البادية

 موزة عويص علي الدرعي*

واألق��وال  األمثال  من  بالعديد  اإلم��ارات��ي  المحلي  التراث  يحفل 
مختلف  في  األف��راد  ألسنة  على  ترد  التي  المأثورة،  الشعبية 
الظروف والمواقف واألحداث والظواهر الطبيعية. منها ما يتعلق 
ظواهر  من  عنه  ينتج  وم��ا  المطر  يشّكل  إذ  وموسمه؛  بالمطر 
اإلماراتي  المجتمع  في  خاصة  مكانة  له  ثقافًيا  إرًث��ا  طبيعية، 

وجزًءا أصيًلا من أجزاء التراث الشعبي لدولة اإلمارات)1(.
ولعل من أهم الظواهر الناتجة عن المطر، تشكل »الغدران« التي 
أخذت نصيبها من الذكر في عدد من األمثال اإلماراتية التي قيلت 
في أحداث ومواقف وظواهر مختلفة وذات أهداف متنوعة وقيم 
المقام  هذا  في  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  متعددة.  أخالقية 
في  الغدير  المثل-  قائل  أي  اإلم��ارات��ي-  المتوصف  صور  كيف 

أمثاله وكيف تم توظيفه؟

سلبية،  وأخرى  إيجابية  قيًما  اإلماراتي  الشعبي  المثل  تضمن 
فلم  لذلك  معينة.  سلوكيات  عن  والبعد  للتحذير  قيلت  واألخيرة 
الجانبين.  هذين  من  اإلماراتية  األمثال  في  »الغدير«  لفظ  يخل 
من  نصيباَ  فيها  »للغدير«  كان  األمثال  من  مجموعة  يلي  وفيما 

التوثيق في الذاكرة الشعبية:
قطرة  على  »قطرة  أو  غدير«)2(  يظول  قطره  على  قطره  »المطر 

تظول غدير«)3( أو »قطره على قطره تصير غدير«)4(
يظول، تظول: يتجمع.

تصير: تُصبح أو تُشكل غدير.
يحمل هذا المثل في طياته العديد من القيم والمعاني والسلوكيات 
إلى  يدعو  فهو  والمجمتع،  الفرد  تقويم  في  تُسهم  التي  األخالقية 
الصبر والمثابرة والعمل المتواصل وتثمين االقتصاد والتوفير ونبذ 

اإلسراف وعدم التقليل من شأن األمور الصغيرة. 
فالغدير  نراه بسيطًا.  الذي  القليل  الشيء  يأتي من  الكثير  فالخير 
بما فيه من كميات كبيرة من المياه ليس إال حصيلة تجمع قطرات 
الماء.  من  الواحدة  بالقطرة  االستهانة  تجوز  ال  ثم  وقطرات، ومن 
وكذلك األمر بالنسبة للمال –على سبيل المثال- فالماليين حصيلة 
مهما  شيء  أي  في  التوفير  فإن  ولذلك  الفلوس.  وحدات  تجميع 
كانت قيمته، ال بد أن يكثر إذا ما جمع. وبذلك يؤكد هذا المثل 

مبدأ: أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع.)5(

ِيْشرَْب من الِغديْر، ويبول فيه.
للتصرفات  ذم  وفيه  وجحودها.)6(  النعمة  بكفران  المثل  يضرب 

القبيحة والمذمومة التي تصدر من بعض فئات المجتمع.
حمار صادر من غدير.

صادر: أي »منصرف«، وعكسه »وارد«.
المثل  الغدير وصَدر. ويضرب هذا  ماء  الحمار شرب من  أي مثل 

انتقاًدا لمن نسدي إليه معروفًا، لكنه جاحد للمعروف)7(.

ال تسِتوي شرا الحمير يوم تشبع من ألما بالت في الغدير.
ال تستوي: أي ال تتشبه أو ال تكون مشابًها لشيء ما.

شرا: مثل.
تشبع: أي شبع وأكتفى.

ألما: المقصود الماء.
الجميل  إنكار  عدم  إلى  يدعو  فهو  سبقه  لما  مشابه  المثل  وهذا 
والمعروف المسدى أوالمقدم لشخص ما. وفي نفس الوقت ينتقد 

من يحمل صفة النكران والجحود)8(.
ر من الضباب. اتغدَّ

غدير  ماء  أشرب  أي  ُغْدَراٌن)9(.  هناك  ُغْدٌر: صارت  ثَمَّ  اْستَْغَدرَْت 
مستحياًل-  األمر  هذا  كان  ولما  الضباب.  قطرات  تجمع  من  مكّونًا 
يبالغ  الذي  بالشخص  تشبيًها  غدير- ضرب  إلى  الضباب  تحول  أي 
كالمه  عن  فيقال  قبّة.  الحبّة  من  ويجعل  والتهويل،  باالدعاءات 
ر من الضباب«)10(. أو كما يقال: »حد من  تحذيرًا لالخرين: »اتغدَّ

الناس يغدر من الضباب«)11(.
حبا ودبا وصار في الغدير ومات.

حبا: زحف أو دنا من الشيء)12(.

غدير في رأس الخيمة - اإلمارات
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دبا: مشى على ِهيَنِته، أو مشى مشيًا رويًدا)13(.
أي أن الشخص بدأ في المشي والمسير خطوة خطوة، ولكنه وقع 

في غدير الماء لعدم االنتباه ومات.
ال  ولكن  واتقان  بجد  يعمل  الذي  بالشخص  المثل  هذا  يضرب 
فيقع في  منه  تقدير  االنتباه وسوء  لعدم  نتيجة  مراده  له  يتحقق 
خطأ -لم يكن في الحسبان- يقضي على كل ما قام به. ولهذا يدعو 

هذا المثل إلى االنتباه والتركيز وحسن التصرف)14(.
ما حيدك ضحضحانة وال غدير الماي يرّوك.

ما حيدك: أي ال أعلم. 
الرقيق على وجه األرض ليس له  الماء  ضحضحانة: من ضحل هو 
حْضاح إال أن الضحضاح أعم منه ألنه فيما  عمق، وقيل: هو كالضَّ

قل أو كثر)15(. وماء ضحضاح قليل ال عمق فيه)16(.
الماي: الماء.

يرويك: يسقيك الماء.
وأنه  خاصة  متوقع،  غير  تصرف  منه  يبدر  الذي  للشخص  يقال 
معروف باالعتدال والوسطية سواء في أقواله أو أفعاله أو أعماله، 
ليس  الوقت  نفس  وفي  السطحي  أو  والضحل  بالبسيط  ليس  فهو 
بالغزير كالغدير. ويدعو هذا المثل إلى حسن التصرف واالعتدال 

في البذل والعطاء بدون زيادة أو نقصان)17(.

»الثريا تغيب على غدير وتظهر على جفير«)18( أو »الثريا تغيب 
على غدير وتظهر على بسره« أو »الثريا تغيب على غدير وتطلع 

على قارينا«)19( 
القيظ)20(.  فصل  معه  يبدأ  والذي  المعروف  الثريا  نجم  الثريا: 

وقد سميت الثريا بهذا االسم ألن مطرها يثري)21(
تغيب : تختفي.

يستخدمها  النخيل  المصنوعة من خوص  السلة  الِجِفير هو  جفير: 

رأس الخيمة
رأس الخيمة
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أهل البحر في حمل األسم�اك، فيما يستخدمها أهل البر في حم�ل 
الرطب، كما تُستخدم في حمل المشتريات من الس�وق)22(.

أي  يُرِْطَب)23(.  أَن  قبل  التمر  وهي  وبسر  بسرات  جمعها  بسره: 
حبة الرطب قبل استوائها.

تطلع : بمعنى تظهر.
قارينا أو جارين: هي حبة الرطب التي لم يكتمل نضجها بعد، أو 

بعبارة أخرى هي بشارة الرطب، وهي المفضلة في األكل)24(.
أو  إلى حالة  الطقس من حالة  تغير  إلى  كإشارة  المثل  يقال هذا 
بداية حاله ونهايتها، وفيه استبشار بحلول فصل القيظ، الذي يبدأ 

الرطب.  بتباشير 
الذي  الكريم  الشخص  به  يشبه  أو  المثل  هذا  يُذكر  أن  ويمكن 
فهو  وغيابه(  )وفي حضوره  وترحاله  في حله  الكرم  بصفة  يتحلى 
مثل »الثريا« يستبشر الناس به في كل حاالته عند الظهور-تباشير 
الناس  منها  يستفيد  التي  الغدران  وكذلك  والمغيب–  الرطب- 

والبهائم. 
ر ما ينشرب ماي الِسبَْخ لو غدَّ

ر)25( والزين ما يخبث وال يتخدَّ
ما ينشرب: أي ال يشرب منه.

ماي: الماء.
فيها  يكثر  التي  األرض  وهي  سباخ  وجمعها  بََخُة  السَّ أي  السبخ: 
بَُخ  الملح وال تكاد تُْنِبُت إِالَّ بعَض الشجر. وال تصلح للزراعة، والسَّ
ويقال  األَق��دام)26(.  فيه  وتَُسوُخ  الِملَْح  فَيُْنِبُت  يَْسبَُخ  المكان 

.)27( سبخت األرض: كانت ذات ملح ونَزٍّ
الزين : خالف الشين)28(.

ال يتخدر، من الخدر: الستر)29(، أي ال يتغطى.
األشياء  امتالك  على  وللتشجيع  الجيد،  وغير  الجيد  بين  للمقارنة 
معها.  والتعامل  األعماق  في  الضاربة  الجذور  ذات  األصلية 
فالسبخة حتى لو أصبح ماؤها غدير وعذب ستبقى كما هي سبخة 
غير صالحة للشرب مهما طرأ عليها من تغيرات. أما األصيل سيبقى 
أصله  ألن  كذلك  سيبقى  الحسن  والخلق  الطبع  وصاحب  أصياًل، 
ومعدنه أصيل ال يمكن أن يتغيرأو إخفائه. ولذلك فإن هذا المثل 
هذا  »ويضرب  بالظاهر.  األغترار  وعدم  األختيار  حسن  إلى  يدعو 

القول على وجه الخصوص للداللة على أخالق اإلنسان«)30(
الصبخة اتغدر من الطل.

الصبخة: السبخة وهي األَرض التي تعلوها الملوحة وال تكاد تُْنِبُت 
إِالَّ بعَض الشجر.

: قيل المطر الخفيف يكون له أثر قليل)31(. الطَّلُّ
أي أن السبخة على كبر حجمها تتأثر بالطل ويتكون فيها الغدير.

وهذا المثل يُشير إلى عدم التقليل من األشياء الصغيرة، والعكس 
أن األشياء الكبيرة تتأثر بصغائر األشياء)32(.

إن خبّبوا بْنغرّد وإن غرّدْوا بْنغير.
وإن رّوْوا م الخرايج بْنرّوي م الغدير.

خب، يخب: هروالة اإلبل.

الذي  الشعبي  الشعر  فنون  التغرودة وهي فن من  بنغرد: سنغرد 
يغنى على ظهور اإلبل.

بنغير:غار، يغير: هو جري األبل فجأة لمسافة قليلة.
رّووا: فعل ماض أصله يرّوي، أي تزودوا من الماء من المورد.
الخرايج: موارد المياه المالحة، والخريجة:الماء قليل العذوبة.

بنرّوي: أي سنتزود من الماء.
في  الناس  ألسنة  على  يردان  الشعبي،  الشعر  من  بيتان  هذان 
مثلهم  سنخّب  إبلهم  خبّيوا  إذا  أنه  ذلك  ومعنى  معينة،  مواقف 
ومعهم  بمؤازرتهم  وسنكون  كذلك،  إبلنا  سنغير  غاروهن  وإن 
وإن  بإبلنا،  أسرعنا  أسرعوا  وإن  خففنا  خّففوا  فإن  ذهبوا،  أينما 
شربوا من آبار الخرايج، فسنشرب من غدر الماء التي أمامنا أيًضا. 
للتعاون  واالستعداد  للمؤازة  ودعابًة  تسلية  القول  هذا  ويضرب 

والمشاركة)33(.
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جاء  الغدير  إن  القول  يمكن  ذك��ره،  سبق  مما 
ورموز  دالئل  بعدة  محماًل  اإلماراتية  األمثال  في 
اإلماراتية  البيئة  مع  تتناسب  وصياغة  وقيم، 
أهمية  الماضى  في  المياه  لها  شكلت  التي 
خاص.  بشكل  الصحراوية  البيئة  وخاصة  قصوى 
في  اللفظ  هذا  وجود  مستبعًدا  يكن  لم  ولذلك 
المفردة اإلماراتية وأمثالها وتراثها الشعبي الثري 
بناء  في  يسهم  إطار  في  وتوظيفها  والمتنوع، 
-أو  األمثال  تلك  خالل  من  وتقويمه  المجتمع 
تحمل  التي  التعبير-  صح  إن  الهادفة  الرسائل 
في طياتها التوجية والتشجيع والتنبية والتحبيب 

والتنفير والنصح 

وادي يقع في الطائف، المملكة العربية السعودية*باحثة من اإلمارات- مركز زايد للدراسات والبحوث

طبيعة الغدران الساحرة - السعودية
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إضاءة

عبد الواحد أبو حطبالغدير في المعجم العربي

وتراكيب  العرب  بمفردات  حافل  ديوان  العربية  المعاجم 
اللغويون  به  ألزم  الذي  الزمني  الحد  ولوال  الثرية،  لغتهم 
لوصلنا  اللغوي  االحتجاج  بعصور  عليه  واصطلحوا  أنفسهم 

أضعاف ما وصلنا من مفردات ولهجات عربية أصيلة.
وانعدام  القاحلة  العربي  حياة  المعاجم  قارئ  يتأمل  وعندما 
في  وأوعيته  ومفرداته  الماء  أهمية  يدرك  تقريبًا  أنهارها 
بالماء،  شديدا  احتفاء  العرب  احتفى  فقد  لذا  العربي؛  حياة 
ونبع  أقام  فمتى  به؛  وإقامتهم  حياتهم  ارتهنت  وقد  ال؟  ولم 
وقد  وارتحلوا،  فارقوا  فارق  وحيثما  حلوا،  حل  وأينما  أقاموا، 
النون  بفتح  )الغدير، والنهي  الصغير  الماء  العرب على  أطلق 
والهجيج،  والثَْغب،  واإلَِخ��اذة،  والَحَجاة،  والَرْجع،  وكسرها، 
والموهبة بفتح الهاء وكسرها، والثَْروة، وابن األرض، واألََضاة(.

الصغير  الماء  على  األوائل  العرب  أطلقها  لفظة  إحدى عشرة 
ويعنون بها الغدير. 

ألن  فيهم؛  المتأصل  بالوفاء  المعروفون  وهم  غديرًا  وه  سمَّ
يَخون  ألنه  وقيل  دريد،  ابن  يقول  كما  وتركه  غادره  السيل 
رّواَده فينُضب عنهم ويغدر بأهله فينقطُع عند شدة الحاجة 
األَّولون،  نَبََز  َغْدره  »وِمْن  الُْكَميِْت:  قَْوُل  ذلك  ويقوي  إليه، 
األَولون  نَبََز  َغْدرِِه  ِمْن  أَراد:  الغِديرا«  الَغِدير،  بوه،  لَقَّ بأَْن   ...
ُغُدر وُغْدران  الَغِدير)ابن منظور(، والجمع  بوه  لقَّ بأَن  الَغدير 
كِّيت. وهو النَّهي بفتح النون وكسرها؛ لما له من  عن ابن السِّ

حاجز ينهي الماء أن يفيض منه، والجمع أَنْهاء ونِهاء.
إلى  بعضه  فيه  الماء  لتراجع   ُرْجَعان؛  وجمعه  الَرْجع  وهو 
يقول  كما  فيه  الماء  فيتردد  بعيًدا  يذهب  ال  وألنه  بعض، 
الماء أي  ُحبابة  الدكتور محمد حسن جبل. وهوالَحَجاة ألنها 
وحجًى  َحَجوات  وجمعها  قارورة  كأنها  تعلوه  التي  فقاعاته 
من  السماء  ماء  يمسك  ما  كل  وهواألَِخاذة:  وُحِجٌي.  بالقصر 
إَِخاَذات وكأنها  غدير وغيره عند أبي زيد األنصاري، وجمعها 
وثَِغاب  أَثَْغاب  وجمعه  الثَّْغُب  وهو  وتمسكه.  الماء  تأخذ 
تصيبه  ال  جبل  ظل  في  يكون  الغدير  به  ويعنون  وثِْغبان 
ابن  عن  ُهُجٌج  وجمعه  الَهِجيج  وهو  ماؤه.  فيبرُد  الشمس 

الموَهبة:  وهو  الجبل.  في  الصغير  الّشق  والهجيج:  األعرابي، 
بفتح الهاء وكسرها؛ ومعنى الهبة واضح جلي.

وهو الثروة عن ابن دريد لما فيه من الخير والنماء والكثرة.
وهو ابن األرض عن ابن األعرابي والُغدران بنات األرض.

وإَِضاٌء  وأضاً  أََض��َوات  والجمع  سيده.  ابن  عن  األََض��اة  وهو 
ومرجعه إما إلى الوضاءة وهي الحسن والنقاء، أو أنه مقلوب 
من آض يئيض إذا رجع؛ ألنه بعضه يرجع إلى بعض ال سيما 
إذا صفَقتْه الريح. وبذلك نكون قد طوفنا في المعجم العربي 
حول الغدير وما أُطْلَِق عليه اسما وصفة ومجازا. ويعكس كل 

هذا عناية العربي به وحفاوته بجماله وسحره 



السينما ضيف شرف بدرجة بطل112 »رمضان« في 

فنون

 أحمد عبد العال رشيدي

لم  لكنه  السينمائية،  األفالم  من  أي  بطل  رمضان  شهر  يكن  لم 
إنما كان ضيف شرف بقيمة  أو كومبارس،  أيًضا مجرد ديكور  يكن 
حتى  تأثيره،  ف��ي  عميًقا  ح��ض��وره  ف��ي  خفيًفا  ك��ان  حيث  بطل، 
روحانية  قيم  عن  خالله  من  تعبر  أن  المشاهد  بعض  استطاعت 
الفوانيس  مثل  ال��ك��ري��م،  بالشهر  مرتبطة  شعبية  وث��ق��اق��ات 
الميادين  تمأل  التي  والزينة  المساجد،  ومآذن  بالشوارع  المعلقة 
ودقات المسحراتي، ومدفع اإلفطار ولحظة تناول الطعام وسط 
لوحة  مجتمعة  المظاهر  تلك  شكلت  حيث  األسرية،  التجمعات 
والحسبان،  الخاطر  في  وتجري  والوجدان،  الروح  تخاطب  رمضانية 

وتسنح في الضمائر وتسري في القلوب وتعلق بالبال.
الرمضانية  الطقوس  تجسيد  على  المخرجين  بعض  واعتمد 
 ،1961 عام  بركات  إخ��راج  من  رج��ل«  بيتنا  »في  مثل  األف��الم  في 
إخراج  أمين«  و»بابا   ،1939 عام  سليم  كمال  إخراج  و»العزيمة« 
اإلمام  حسن  إخ��راج  ونساء«  »م��ال   ،1950 عام  شاهين  يوسف 
عام 1960، و»ضربة معلم« إخراج عاطف الطيب في عام 1987، 
و»عسل اسود« أخراج خالد مرعي عام 2010، و»إكس الرج« إخراج 

شريف عرفة عام 2011.

»رمضان«
في السينما

ضيف شرف بدرجة بطل
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»في بيتنا رجل«
مشاهد  بعض  في  رئيسياًّا  محوًرا  رمضان«  في  اإلفطار  »وقت  المغرب  أذان  كان 
يستعل  حيث  الفيلم،  في  الفاصلة  األحداث  النظالق  أساسية  وركيزة  الفيلم، 
مع  المتعاونين  الخائنين  أحد  قتل  الذي  الفدائي،  المناضل  حمدي،  إبراهيم 
ثم  العالج  لتلقي  المستشفى  إلى  وضعه  وتمت  ذلك  جراء  وأصيب  اإلنجليز، 
الدراسة  في  منزل صديقه  إلى  المستشفى  من  ليهرب  اإلفطار   وقت  محاكمته، 
وهناك  اجتمعت،  قد  بالكامل  واألسرة  أعدت  قد  األفطار  مائدة  ويجد  محيي، 
عاطفية  عالقة  وتربطه  األسرة  تلك  أحوال  على  فيها  يتعرف  أيام،  أربعة  يمكث 
في  إليه  تميل  والتي  ثروت،  زبيدة  الفنانة  دورها  تؤدي  التي  محيي،  بشقيقة 
إليه  تميل  ثم  ينتظره،  الذي  المظلم  والمصير  جريًحا  كونه  على  شفقة  البداية 
بعد ذلك حباًّا، لكنه يقرر أن يترك منزل صديقى منتقالاًّ إلى مكان آخره جهزه له 
الخارج،  إلى  للسفر  تأهبًا  والنضال،  الكفاح  رفقاء  من  الفدائيين  أصدقائه  بعض 
حيث تالحقه التهم ويترصده الجميع بعدما نشرت السلطات صورته وأعلنت عن 
»عبد  به  تصادف  وقد  عنه،  بمعلومات  يدلي  أو  عليه  يعثر  لمن  مكافأة ضخمة 
الحميد« رشدي أباظة، أثناء ذهابه إلى بيت خالته وقت اإلفطار ليجد إبراهيم، 
وهدد تلك األسرة باإلبالغ عن إبراهيم إن لم يتزوج بنت خالته، ويكون وقت أذان 
إبراهيم  يلجأ  حينما  بقوة،  حاضرًا  اإلفطار،  بتناول  الصائمين  وانشغال  المغرب 
لم يكن  اإلفطار، حيث  إلى مكان آخر، مستغالاًّ وقت  لالنتقال من منزل صديقه 
موجوًدا في الشارع سوى بعض رجال األمن، لكنه تفاداهم بارتدائه بدلة ضابط 
شرطة، لكنه يتراجع عن قرار السفر إلى الخارج ويقفز من الباخرة، ليقرر القيام 

بعملية فدائية جديدة يقع خاللها شهيًدا.

»رمضان«
في السينما

ضيف شرف بدرجة بطل
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عسل أسود
المصرية،  األسر  بين  العالقات  دفء  الكوميدي  الفيلم  هذا  يصور 
وال سيما في شهر رمضان، من مشاركة وتعاون ومودة ورحمة عند 
ذلك  أثر  مدى  وما  اإلفطار،  لتناول  الطعام  مائدة  على  االجتماع 
على المواطن مصري، العائد من أمريكا إلى بلده مصر، الذي يقوم 
بموائد  السائق  مع  اإلفطار  ليتناول  يجلس  حلمي،  أحمد  بدوره 
تناول  من  فرغ  �بعدما  ويحاول  مطعًما،  يظنها  كان  التي  الرحمن 
لكنه  طعام،  من  تناوله  لما  المادي  المقابل  يدفع  أن   � الطعام 
الطقوس  من  العديد  مصري  ويشهد  رحمن،  مائدة  أنها  يكتشف 
الرمضانية مع األسرة التي يعيش معها بمصر، حيث طبق الحلوى 
الذي يدور على الجيران ليذوقه سائر السكان، ومن ثم الفوانيس 
حتى  الشهر  بقية  األسرة  تلك  مع  ويشهد  الرمضانية،  والليالي 
الفطر  عيد  إعداد كعك  في  الكريم  الشهر  أيام  آخر  في  يشاركهم 
المبارك. يسلط هذا الفيلم الضوء على بعض التناقضات التي يعج 
يمتنع  الفيلم  في  »مصري«  يستغل   الذي  فالسائق  الصائم،  بها 
عن تناول الشراب بمجرد حلول أذان الفجر، ومشهد الراقصة دينا 
وهي التي توزع اللحوم على الفقراء في شهر رمضان، يحاول أنو 
وإن  الخير،  وفعل  كراقصة  مهنتها  بين  فرق  ال  بأنه  إليك  يوحي 
الشهر  من  بافع  بذلك  الخير  العمل  هذا  على  أقدمت  قد  كانت 
الشديد  الفصل  أيًضا  أيامه رمضان فقط، ويؤكد ذلك  الكريم وفي 
بقية  وبين  الصائم،  بها  ويلتزم  الدين  يفرضها  التي  الشعائر  بين  

الممارسات اليومية من سلوكيات متناقضة وغير مقبولة.

العزيمة
وتسسل  بالمقاهي،  المعلقة  المضاءة  واألقواس  المصابيح  شكلت 
يجوبون  الذين  واألطفال  بالشوارع،  المساجد  مئذنة  من  الضوء 
الحارة بالفوانيس، وهم يرددون »وحوي يا وحوي« مشهًدا رمضانياًّا 
رائًعا، استطاع به كمال سليم الذي أخرج الفيلم في عام 1939 أن 
بدقات  القلب منه،  الكريم وأن يضعنا في  بالشهر  يغمرنا مباشرة 
أذان  إثره  وفي  اإلفطار  مدفع  وصوت  طبلته  على  المسحراتي 
المغرب ثم صالة التراويح وأناشيد األطفال وكذلك حلقات الذكر.

إلى  مباشرة  أدخلنا  الذي  اإلشعار  المسحراتي  دقات  كانت  وبينما 
كانت وسيلة  أيًضا  أنها  إالَّ  العزيمة،  فيلم  في  أجواء شهر رمضان، 
على  تقابال  اللذين  وفاطمة،  محمد  الحبيبين  للجارين  التنبيه 
النوافذ إضاءة تنتقل  السطوح في ليلة رمضانية، حيث تسري في 
المسحراتي،  دقات  جراء  األهالي  الستيقاظ  أخرى،  إلى  نافذة  من 
اليوم  في  للصيام  استعداًدا  السحور،  وجبة  إعداد  في  للشروع 

التالي. 

»بابا أمين« و»مال ونساء«
إذا كان حضور شهر رمضان في فيلم العزيمة هو الصورة فإنه في 
رمضان  يمثل شهر  الخلفية، حيث  أو  الديكور  هو  أمين  بابا  فيلم 

أعباء  يعاني  الذي  الموظف  لحياة  زمنياًّا  مساًرا  الفيلم  هذا  في 
عليه  تزداد  الذي  افندي،  أمين  أسرة  ومشكالت  اليومية  الحياة 
للموظف  آخر  حضور  وفي  رمضان.  شهر  في  واألعباء  االلتزمات 
المصري في شهر رمضان، جسد المخرج حسن اإلمام الموظف في 
عنه  يتراجع  ثم  لال  يلجأ  وهو   ،1960 عام  إنتاج  ونساء  مال  فيلم 
بفضل الشهر الكريم وروحانياته وما يمثل من قيم فاضلة ومثالية 
في نفوس الصائمين، وكثيرة من األفالم التي مثل فيها شهر رمضان 
دوًرا محورياًّا في تصرفات األبطال، جاء ذلك أيًضا في فيلم رابعة 
فيلم  وفي   ،1963 عام  مصطفى  نيازي  إخراج  من  وهو  العدوية، 

كهرمانة، إخراج السيد بدير.

ضربة معلم
أو  عابرة  إشارة  في  رمضان  شهر  حضور  جاء  ذلك،  جانب  إلى 
المشاهد  ذهن  على  اعتماًدا  الكريم  للشهر  كرمز  طارئة،  لمحة 
أو طقوسه،  أحد مظاهره  له  تجلى  إذا  الكريم  الشهر  يفطن  التي 
مشاهده  أحد  في  يتناول  الذي  معلم  ضربة  فيلم  في  ذلك  وكان 
جريمة قتل تقع مع انطالق مدفع اإلفطار، ومحاولة ثالثة أشخاص 
الهروب من الشرطة وقت انطالق المدفع، قبل التكدس المروري 
في هذا التوقيت بالذات، ويجعل مخرج الفيلم عاطف الطيب في 
عام 1987، من شهر رمضان رمزًا مرتبطًا بكل الحوادث التي تقع، 
عن  الوسطى  الطبقة  سلوك  على  رمضان  شهر  أثر  اختالف  كداللة 

سلوكايات طبقة األثرياء.

إكس الرج
وفي فيلم إكس الرج يذهب أحمد حلمي لتناول اإلفطار مع دنيا 
ال  لإلفطار  إليه  صديقته  قدمته  الذي  الطعام  ويجد  غانم،  سمير 
يتفق مع مائدة شهر رمضان المتعارف عليه بين الصائمين، فراح 
ينتقد ما أعدته طعام، ثم يشرعان في حديث عن مواظبة أحمد 
حلمي على الصيام طوال الشهر، ويبرهن مخرج الفيلم على حضور 
رمضان  في  المصرية  الشوارع  مظهر  بعرض  الرمضانية  الطقوس 

وهي في أبهى رونقها وجمالها فضل زينة رمضان 

فنون

السينما ضيف شرف بدرجة بطل »رمضان« في 
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إضاءة

هيّنة  ليست  التاريخ  كتابة  مهمة  بأن  اإلقرار  ينبغي  بداية، 
أهمية  تتأكد  هنا  من  ومتعبة.  شاقة  عمليّة  ولكنها  وسهلة، 
اكتساب  في  أساساً  تكمن  أهميتها  إن  حيث  التاريخ؛  كتابة 
التاريخية،  األح��داث  من  يُجمع  مما  العبرة  وأخذ  التجربة، 
ويوثَّق من التّحّوالت االجتماعية والحضارية؛ ذلك بأن من أهم 
التجارب  من  لإلنسان  يحصل  »ما  للتّواريخ  الّدنيويّة  الفوائد 
يحدث  ال  فإنه  عواقبها،  إليه  تصير  وما  بالحوادث  والمعرفة 
ويصبح  عقالً،  بذلك  فيزداد  نظيره،  أو  هو  تقّدم  قد  إالّ  أمٌر 
التاريخ،  يكتب  من  كل  أن  وأحسب  أهالً.«)1(  به  يُقتدى  ألْن 
أنه  كما  حّد،  أبعد  إلى  التجربة  بهذه  يتمتع  وأمانة،  بصدق 
معروف  هو  المجال.ومما  هذا  في  للناس  قدوة  ليكون  أهل 
تحت  تكون  أن  يجب  ال  التاريخ  كتابة  أن  المتخصصين  لدى 
الطلب، أو تخضع ألي ضغط، ألن التاريخ هو السلطة العلمية 
يتعلق  حين  أكثر  المسألة  هذه  وتتأكد  األولى...  والتوثيقيّة 
وتحّوالت  عقدية،  وقضايا  اجتماعية،  ظواهر  بتأريخ  األمر 
تكون  أن  يجب  لذلك،  ُمحّددة.  زمنية  بحقبة  خاصة  حضارية، 
في  األولويّة  أنواعها،  اختالف  على  والمستندات،  للوثائق 
إلى  بإلحاح،  يدعو،  األمر  وهذا  أمانة،  بكل  ونشره  الخبر  نَقل 
الوثائق  أصناف  لكل  الالّزمين  واالعتبار  القيمة  إعادة  ضرورة 
مختلف  في  والسابقون  القدماء  خلَّفها  التي  والمستندات 
أم  التاريخي،  بالمجال  األمر  تعلق  سواء  التاريخية،  المراحل 
أم  االجتماعي،  بالميدان  تعلق  أم  العقدي،  بالجانب  تعلق 
األمر  هذا  ويدعو  واإلبداعي.  واألدبي  العلمي  بالحقل  تعلق 
تتمتع  التي  والتوثيقية  التاريخية  القيمة  من  الرفع  إلى  أيضاً 
الّنوازل  كُتب  مثل  تراثنا،  في  الكتابات  من  األشكال  بعض  بها 
وثائق  ألنها  وأصحابها،  أنواعها  اختالف  على  القديمة،  الفقهية 
يرقى  دقيقة وعميقة، وهي حقائق ال  تاريخية  بحقائق  تنطق 
منها  ينال  وال  والتدليس،  التحريف  يزعزعها  وال  الشك،  إليها 

تعصب جنسي، أو تشيّع ديني، أو تحامل مذهبّي.
مّما وجب استغالله كذلك في هذا المجال تحقيق كتب التراث، 
ال  وعقدية،  واجتماعية،  تاريخية،  إشارات  أيضا  تتضمن  ألنها 

به من  تتميّز  ما  إلى  نظرا  قين،  المحقِّ ِقبل  ِمن  إغفالها  ينبغي 
أمانة توثيقية ال يختلف فيها اثنان، ووصف تاريخي وحضاري 
التراثية.   الكتب  تلك  فيها  كُتبت  التي  والظروف  للفترات 
عظمى،  ومسؤولية  صعبة،  مهمة  التاريخ،  ككتابة  والتحقيق، 
في طريق خدمة صرح التوثيق العلمي... ولم يذق بعد حالوة 
بتقديم  المقال  أختم هذا  بالتحقيق.   يشتغل  لم  َمن  التوثيق 
اقتراح دفعتني إليه طبيعة المصادر والمستندات التي يستقي 
كتابة  أن  لالنتباه  الالّفت  من  بأنه  ذلك  ماّدته؛  التاريخ  منها 
أصنافها  بجميع  وذلك  بالوثائق،  كبير،  بشكل  تهتم،  التاريخ 
العدلية  الوثائق  الفتاوى-  الحبسية-  الحواالت  )الرسائل- 
والوقفية- النصوص التاريخية- الرسوم...( إن هذه الوثائق هي 
المنطلَق األول في كتابة التاريخ، وإليها يكون الَعود، إذا احتاج 
الكتابات  في  ركين  وركن  ثمين،  كنز  إنها  ذلك.  إلى  ما  أمٌر 
أقترح  فإنّني  ولذلك  واألقوام...  األمم  مختلف  لدى  التاريخية 
»الوثاريخيّة«،  بالكتابة  والدراسات  الكتابات  هذه  تُسّمى  أن 
هما  كلمتين  ِمن  نَحٌت  التسمية  أن  القارئ  على  يخفى  وال 
المنحوت  المصطلِح  بهذا  وأقصد  و)التاريخ(.  )الوثائق( 
والظواهر  التاريخية،  الحقائق  تَدرس  ُمقاربة،  أو  دراسة،  كلَّ 
ومقاصد  إشارات  ِمن  يَرُِد  مّما  انطالقاً  والحضارية،  االجتماعية 
وتلميحات في الوثائق التاريخيّة، أو الفقهية، أو الديبلوماسية، 
كانت  أم  مخطوطة،  كانت  سواء  العدليّة،  أو  القانونية،  أو 

رة، أم كانت رقميّة... مكتوبة، أم كانت مصوَّ
أنجح  تكون  أنها  »الوثاريخيّة«  الكتابات  هذه  به  تتميّز  ومّما 
التاريخية والنتائج  في إضفاء المصداقية والّدقة على البحوث 
ل إليها، كما أنها تكون أقدر على وصف حقيقة الحياة  الُمتوصَّ
الزيف  مزالق  عن  بعيدا  والحضارية،  واالجتماعية  الواقعية 

والتّدليس 
*باحث من المغرب

هوامش:
 - »الكامل في التاريخ«، ابن األثير، دار صادر، بيروت، لبنان، 

الطبعة السادسة: 1415ه�/ 1995م، ج/ 1، ص: 7.

رشيد سوسان*الكتابة الوثاريخّية
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فنون

 د. حورية الظل

يعد اإلنشاد الديني أو المديح والسماع من الفنون الروحية التي عرفها المغرب منذ 
القديم، وهذا الفن له مرجعية صوفية، وما يميزه أن وتيرة االهتمام به واإلقبال على 
تلقيه يتزايدان في المناسبات الدينية كالمولد النبوي وشهر رمضان، لكن جمهور شهر 
على  اإلقبال  يتم  لماذا  إذن  األخرى،  المناسبات  من جمهور  عدًدا  أكثر  يكون  الصيام 
سماع اإلنشاد الديني في شهر رمضان؟ وما خصوصياته التي مكنته من الصمود أمام 
غزو األلوان الموسيقية العصرية؟ قبل اإلجابة على السؤالين ال بد من التعريف بهذا 

الفن وكيف ظهر في المغرب وتطور إلى أن أصبح لونًا فنيًا مستقاًل.

اإلنشاد الديني في المغرب
للهوية  الجمالية  األوجه  أحد  تمثل  التي  الروحية  الفنون  من  الديني  اإلنشاد  يعد 
في  يتجدر  كما  وصوفي،  وطربي  أدبي  هو  ما  بين  يجمع  فهو  بالمغرب،  اإلسالمية 

وجدان المغاربة الرتباطه بحلقات الذكر والمديح النبوي منذ القديم. 
ويرجع ظهور اإلنشاد الديني في المغرب إلى منتصف القرن السابع الهجري، وتطور 
وجاء  العلوية،  الدولة  إلى  وصواًل  والسعدية  والوطاسية  المرينية  الدولة  عهد  في 
االهتمام بهذا الفن كمظهر من مظاهر اهتمام سالطين المغرب المتعاقبين، باالحتفال 
النبوي الشريف وليالي رمضان، حيث دأبت فرق اإلنشاد الديني على  بذكرى المولد 

إحياء األمسيات الدينية طيلة شهر رمضان.
الزوايا والرباطات بهذا  الكبير من  الفن في المغرب للعدد  ويعود سبب ازدهار هذا 

البلد اإلسالمي، فيقال بأن عددها بلغ في القرن الخامس الهجري حوالي سبعمائة.
ومن حسنات اإلنشاد الديني في المغرب أنه ساهم في الحفاظ على الطبوع واإليقاعات 

اإلنشاد الديني في المغرب 
يتجلى في رمضان ومولد النبي 

المغرب  الديني في  اإلنشاد 
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التي  الشعرية  والبنية  األداء  وأساليب 
وخاصة  المغرب،  إلى  األندلس  من  عبرت 
التشدد  من  نوًعا  عرفت  التي  الفترات  في 
الديني حيث تم تحريم الغناء والموسيقى 
يطل  لم  التحريم  لكن  الفقهاء،  طرف  من 
تأثر  وال��ذي  الزوايا  في  الديني  اإلنشاد 
عملت  ثم  ومن  األندلسية،  بالموسيقى 
الزوايا على الحفاظ على التراث الموسيقي 
األندلسي من االندثار ألنه يعد تراثا مغربيا 
اإلنشاد  وتأثر  طويلة،  لقرون  يمتد  عريقا 
األندلسية  بالموسيقى  المغربي  الديني 
في  الديني  اإلن��ش��اد  ع��ن  يتميز  جعله 
المشرق. وبذلك يعد هذا الفن، من الفنون 
تربة  في  نبت  ألنه  المغرب،  في  العريقة 
الجمالي  المستوى  على  التفرد  له  حققت 
منذ  العامة  بين  االنتشار  من  ومكنته 
ظهوره، فلم يقتصر على الزوايا والرباطات، 
منذ  المغاربة  كل  بلطائفه  يستمتع  وإنما 
أو  النبوي  المولد  بمناسبة  سواء  القديم، 
انتشاره،  من  زاد  واليوم  رمضان،  ليالي  في 
التلفزيون  وشاشات  المسارح  إلى  انتقاله 
أكثر  متداواًل  فأصبح  الخاصة،  والمناسبات 

المديح  وصالت  فأصبحت  انتشاره،  دائرة  واتسعت  السابق،  من 
يبثها  التي  األسبوعية  الموسيقية  السهرات  في  تبث  والسماع 
حفالت  تنظم  كما  العنكبوتية،  الشبكة  وعلى  المغربي  التلفزيون 
اإلنشاد الديني في المناسبات الخاصة وتعرض على المسارح وفي 
القاعات.  وبذلك يكون وعي المجتمع المغربي بأهمية هذا الفن 
استمراره،  َضِمن  َمن  والموسيقى  الفنون  على  المغاربة  وانفتاح 
بقوله:  الحراق  التهامي  محمد  المغربي  الباحث  ذلك  ويؤكد 
العامة  المناسبات  مختلف  في  الفن  لهذا  المجتمع  احتضان  »تم 
يضطلع  وروحيًا  ثقافيًا  مظهرًا  السماع  من  جعل  مما  والخاصة، 
للمغاربة،  الجمعي  الديني  الوجدان  عن  التعبير  في  هام  بدور 

وباإلضافة  صوفية«،  غير  أم  صوفية  أكانوا 
منذ  المغربية  الدولة  فإن حرص  ذلك،  إلى 
ونشره  الديني  اإلنشاد  رعاية  على  القديم 
وعيها  على  دليل  الواسع  الجمهور  بين 

بدوره الروحي والتربوي.
عربي  ابن  ومنهم  شعراؤه،  الفن  ولهذا 
وابن  والبوصري  الششتري  الحسن  وأبي 
في  الديني  اإلن��ش��اد  فقصائد  ال��ف��ارض، 
معظمها من تأليف المتصوفة، وقد استفاد 
المغربي من »الموشحات«  الديني  اإلنشاد 
إنشاد  في  المغاربة  برع  وقد  األندلسية، 
»ال��ب��ردة«  كقصيدتي  القصائد،  أمهات 
البن  والمنفرجة  للبوصيري  و«الهمزية« 
المتصوفة  من  الكثير  وقصائد  النحوي، 
سواء  نذكرهم  لم  والذين  ذكرناهم  الذين 
كانوا من المغرب أو من المشرق، وال زالت 
فرق فنية مغربية تتغنى باألشعار الصوفية، 
سنة  تأسست  التي  عربي«  »اب��ن  كفرقة 
وتخصصت  المغربية،  طنجة  بمدينة   1988
ومن  المصطفى.   مدح  قصائد  إنشاد  فى 
الديني  اإلنشاد  فن  على  الحفاظ  مظاهر 
العالم،  عبر  به  والتعريف  المغرب  في 
تنظيم«مهرجان الموسيقى الروحية«، كل سنة، بمدينة فاس لعرض 
الواسع والتعريف به وضمان  الفن على الجمهور  نماذج من هذا 
استمراريته وتطويره وتشارك في هذا المهرجان فرق إنشادية من 

المغرب ومن باقي دول العالم اإلسالمي. 

دور روحي تربوي 
العريقة  والطقوس  المميزة  األنشطة  من  الديني  اإلنشاد  يعد 
القديم،  منذ  رمضان  بشهر  للمغاربة  الروحية  العالقة  توثق  التي 
حيث أمسيات السماع الصوفي والمديح النبوي ال يتم إغفالها في 
الرسمية  الجهات  برعاية  إحياؤها  يتم  والتي  الكريم  الشهر  هذا 

المغرب  الديني في  اإلنشاد 

فنون
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والمجتمع المدني. وما يميز اإلنشاد الديني اضطالعه بدور روحي 
ما  إلى  بها  ويرقى  بالنفس  ويسمو  الروح  يغذي  حيث  وتربوي، 
هو روحاني ويحيدها عما هو مادي ويجعل قلب سامعها يفيض 
تعالى  الله  من  والتقرب  الخشوع  على  ويحفزه  به  يرقى  بوجد 
في  الفن  هذا  على  المغاربة  إقبال  سر  وذلك  والذكر  بالعبادة 
شهر رمضان، ألنه شهر المغفرة والثواب والتقرب من الله تعالى، 

عنها  يخفف  فهو  النفس  عن  ترويحي  دور  الديني  لإلنشاد  كما 
الروح  يسربل  أنه  كما  والعبادات،  الصيام،  وتعب  الواقع  ضغط 
الفرح والسرور  بالفرح والنور، ويرقى بها لمباهج روحية تدخل 
ينصح  الغزالي  حامد  أبو  وهذا  الفن،  لهذا  المتلقين  قلوب  على 
إلى  ليتحول حزنهم  الديني  اإلنشاد  بسماع  والمكروبين  الحزانى 
الحزن  دخلها  إذا  النفس  ألن  األلحان  فليسمع  حزن  »من  فرح: 

خمد نورها، وإذا فرحت اشتعل نورها، وظهر فرحها«.
يُستحسن  مما  تكون  المنشدين  طرف  من  المغناة  والقصائد 
الحبيب  مدح  حول  أو  دينيًا  تفسيرًا  يفسر  شعرًا  أي  سماعه، 
شمائله  وتعداد  سيرته  وعرض  محبته  عن  والتعبير  المصطفى 
في  تؤثر  عذبة،  لحنية  قوالب  في  إفراغه  مع  به،  والتشفع 
فن  في  األثير  الموضوع  هو  الكريم  فالرسول  بها،  وترقى  الروح 
يعد  الدنيوية  المواضيع  إلى  ذلك  عن  وما خرج  الديني  اإلنشاد 
في  الغالب  في  فتنحصر  الموسيقية  اآلالت  أما  مستحب،  غير 
فإن  لذلك  كالعود وغيره.  الوترية  والناي وبعض اآلالت  الدفوف 
الموسيقية  األلوان  ينفتح على  وإنما  بالقيود  يتقيد  الفن ال  هذا 
خاصة  والتطور،  االستمرار  من  يمكنه  ما  منها  فيأخذ  األخرى 
الحفاظ  مع  لكن  الموسيقية،  اآلالت  وبعض  باأللحان  يتعلق  ما 
إنشادها قد تكون من  يتم  التي  الروحية، والقصائد  على سماته 
الشعر الفصيح أو الزجل، وذلك لجعل هذا الفن متداوال في كل 

األوساط وبين كل فئات المجتمع المغربي. 
انتشار  رغم  شعبيته،  تتأثر  لم  المغرب  في  الديني  واإلنشاد 
مكانته  على  محافظًا  فظل  الغرب،  من  واردة  موسيقية  ألوان 
األلوان  ينافس  أصبح  كما  باستمرار،  يزداد  الذي  جمهوره  وعلى 
األحيان، وذلك  الكثير من  عليها في  ويتفوق  األخرى  الموسيقية 
تسمو  والتي  الروحية،  الفن  هذا  خصائص  إلى  باألساس  راجع 

معروف،  هو  كما  بطبعها،  والنفس  الوجدان،  وتحرك  بالروح 
الديني  اإلنشاد  حافظ  وأيضا  روحي،  هو  ما  لكل  وتهفو  تتجاوب 
الرسمية  الجهات  قبل  من  بها  حضي  التي  للرعاية  مكانته،  على 
الجديد  الجيل  لتأهيل  تبذل  التي  وللجهود  المدني،  والمجتمع 
بالمغرب  الصوفي  السماع  فرق  أغلب  حيث  المشعل،  لحمل 
كفن  الديني  اإلنشاد  يميز  وما  والشابات،  الشبان  من  منشدوها 
يتفرد  ميزة  وهي  أيضا،  النساء  قبل  من  امتهانه  بالمغرب،  أصيل 
يتأكد  سبق،  ما  على  العربية.بناء  الدول  باقي  عن  المغرب  بها 
المغاربة على  يقبل  التي  الروحية  الفنون  الديني من  اإلنشاد  بأن 
والتقرب  النفس  الترويح على  كنوع من  سماعها في شهر رمضان 
من الله تعالى، وتبدأ سهرات السماع بعد صالة التراويح، وال يزال 
مكانته  على  حافظ  وقد  المغرب  في  ويتجدد  يتطور  الفن  هذا 
بذوق  ولرقيه  لجمالياته  نظرا  التاريخ،  عبر  المغاربة  وجدان  في 
المتلقي ولدوره التربوي والروحي، وأيضا للرعاية التي يحظى بها، 
أو  نقصان  أي  تعرف  وال  تتزايد  الديني  اإلنشاد  فرق  فإن  لذلك 
في  محفوظة  ومكانته  باق  الفن  هذا  بأن  يؤكد  أمر  وهو  تراجع، 

المغرب 
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دراما الشخصية التاريخية  

يتكون  الذي  التاريخ  تراث  إلى  التاريخية  الشخصية  تنتمي 
من حوادث الزمان التي مرت على األحقاب االنسانية، ويعمل 
المخرج على إيجاد ما يسندها من تاريخ وقوعها حتى تصبح 
حقيقة ال تتغير يصدقها القارىء أو المتلقي بوجه عام. والحقيقة 
التاريخية هي حقيقة خاصة أو جزئية تختص بزمن وقوعها. أما 
وهو  والفنون.  األدب  من  اإلبداعية  األعمال  فهو  الفن  تراث 
ينتمي  الحقيقة  في  ولكنه  شكال  التاريخ  إلى  ينتمي  قد  تراث 

ومكان.  زم��ان  كل  من  اإلنسانية  إلى 
هو  ليس  التاريخي  اإلبداعي  والعمل 
يعيد  ولكنه  المؤرخ  يكتبه  كما  التاريخ 
يتدخل  حيث  التاريخية  األحداث  بناء 
بعض  فهناك  ولذلك  المبدع.  خيال 
النقاط يجب أن نشير إليها عند اختيار 
إحدى الشخصيات في عمل مسرحي أو 
إلى  ينتمي  عمل  أو  سينمائي  في عمل 

التلفزيونية. الدراما 
في  المبدع  يراعي  أن  شيء  كل  أول 
الحقيقية  التاريخية  القيمة  اختياره 
التي لها كان تأثير إيجابي أو سلبي في 
والفضول  االهتمام  تثير  بحيث  زمنها 
لله  الكمال  أن  وبما  الملتقي،  عند 
التاريخية  الشخصية  تتسم  فقد  وحده 
الوقت.  نفس  في  والسلب  باإليجاب 

فطبيعة اإلنسان عامة إنما تدور حول الخير والشر.
التامة  الموضوعية  المؤرخ  من  يقتضي  علم  التاريخ  أن  وبما 
التاريخ  إلى  المبدع  نظرة  فإن  الشخصية،  األهواء  والتجرد من 
على اعتباره مادة يستقي منها موضوعه الذي يدور حول نظرة 
من  شخصية  أية  إلى  أو  تاريخية  حقبة  أية  إلى  المبدع  هذا 
شخصيات التاريخ. وال نتطلب منه في التناول الموضوعية وإنما 

الرؤية الفنية التي تتسم باإلقناع، ولذلك ال نعتمد على العمل 
الكلي  الفن يقدم  التاريخية. فإن  المعرفة  التاريخي في  الفني 
وليس الجزئي فهو ال يقدم لنا كيف يتحدث مثال او يسلك أحد 
من الشخصات في نمط معين، وإنما يبين ما يمكن أن يحدث 
التاريخية. ومن األفضل  ألي فرد له مواصفات هذه الشخصية 
أيضا أن تلقي الشخصية من خالل معالجتها بظاللها على العصر 
الذي نحيا فيه بل أن تصبح هذه الشخصية صالحة لكل عصر 
الناحية السياسية أو االقتصادية أو األدبية أو األخالقية أو  من 
أن  نجد  ولذلك  الفنية.  أو  االجتماعية 
التاريخية  شخصياته  يختار  شكسبير 
نرى  كما  شديد  اهتمام  في  وفتراتها 
قيصر  ويوليوس  ومكبث  هملت  في 
الثاني  وريتشارد  وكليوباترا  وانطوني 

التاريخية. وغيرها من المسرحيات 
الشخصية  معالجة  عند  األفضل  ومن 
تولد  أن  منذ  بها  نبدأ  ال  أن  التاريخية 
اللحد  إلى  المهد  من  أي  الوفاة  حتى 
المسلسالت  معظم  في  يحدث  كما 
إن  عامة.  والعربية  المصرية  التاريخية 
قدرة  عدم  والتطويل  الملل  دواعي  من 
مباشرة  يريده  ما  تقديم  على  الكاتب 
من  أحداثا  يطور  أن  استطاعته  وعدم 
األسهل  إلى  يميل  فإنه  ولذلك  إبداعه، 
التي  الحقيقية هي  الدراما  التاريخ.  كتب  في  يجده  ما  خاصة 
تكشف عن حقيقة من حقائق الحياة وهي أعمق من السيرة 

التي تسرد حياة يوم بيوم.
ومن األفضل اختيار موقف أو مرحلة مهمة من حياة الشخصية، 
معين،  لشخص  حدث  ما  كل  يروي  ال  الدرامي  المؤلف  فإن 
وإنما يروي كما يقول بعض النقاد كل ما هو أساسي من أجل 

مصطفى محرم 

وعند تنفيذ العمل الفني
 التاريخي بتمثيله على خشبة 

المسرح او تصويره فيلما سينمائيا 
أو عمال دراميا تلفزيونيا ال يجب أن 

يكون االهتمام مبالغا فيه بالشبه 
الدقيق بين الممثل أو الممثلة 

التاريخية. فالمهم  وبين الشخصية 
أن تظهر من خالل أداء الممثل أو 

الممثلة البراعة في رسم
 المالمح الداخلية 

التاريخية   الشخصية  دراما 



شكسبير  مسرحيات  في  نجده  ما  وهذا  الشخصية.  هذه  فهم 
لكل  »رج��ل  فيلم  وفي  قيصر«  »يوليوس  مسرحية  خاصة 
ونجده  بولت،  لروبرت  شهيرة  عن مسرحية  المأخوذ  العصور« 
أيضا في فيلم »ناصر 56« حيث كان اختيار الكاتب لتلك الفترة 
هو ذكاء منه فإن ما حدث في تأميم قناة السويس يعتبر نقطة 

مضيئة في حياة عبدالناصر المليئة بالنقاط المظلمة.
الشخصية  حوار  كتابة  في  المبدع  الكاتب  يراعي  أن  ويجب 
اإلقناع  يتحقق  حتى  ومكانتها  زمنها  على  ينم  ما  التاريخية 
الفني والتاريخي ولكن المعاصرة تأتي من خالل المعنى الكلي 

للحدث.
خشبة  على  بتمثيله  التاريخي  الفني  العمل  تنفيذ  وعند 
تلفزيونيا  دراميا  عمال  أو  سينمائيا  فيلما  تصويره  او  المسرح 
بين  الدقيق  بالشبه  فيه  مبالغا  االهتمام  يكون  أن  يجب  ال 
الممثل أو الممثلة وبين الشخصية التاريخية. فالمهم أن تظهر 
المالمح  رسم  في  البراعة  الممثلة  أو  الممثل  أداء  خالل  من 
الداخلية للشخصية إذ سرعان ما ينسى المتلقي الشكل ويركز 
من  أهم  العمل  جوهر  أن  أي  أمامه.  يدور  ما  على  اهتمامه 
مظهر الممثل. فرغم أننا نعرف جيدا مالمح نابليون من خالل 
قاموا  الذين  كل  فليس  عهده؛  في  له  رسمت  التي  اللوحات 

يشبهونه،  كانوا  الممثلين  من  الشخصية  هذه  بتقديم 
وأعظم من فام بأداء شخصية نابليون لم يكونوا يشبهونه 

مثل شارل بواييه ومارلون براندو ورود شتايجر.
تتفق  ال  التي  الزائفة  أو  المطلقة  المثاليات  عن  البعد  ويجب 
بالمالئكة،  أشبه  الشخصية  تكون  ال  حتى  البشرية  النوازع  مع 
كما حدث في مسلسل »أم كلثوم« حيث نجد أن أم كلثوم لم 
ترتكب أي خطأ في حياتها رغم أنها كانت بشرًا من دم ولحم.

عمال  وليس  فنيا  عمال  يقدم  إنما  أنه  يدرك  أن  المبدع  وعلى 
تاريخيا دون أي اعتبار إلى من يعترض عن جهل بطبيعة الفن. 
بنقد-  -وليس  بانتقاد  الخولي  أمين  قام  ما حدث عندما  وهذا 
فتجلت  الحائر«  »السلطان  الخالدة  الحكيم  توفيق  مسرحية 
الفن.  بأصول  معرفته  وخبت  التاريخية  الخولي  أمين  معرفة 
وعلى المبدع أيضا أن يقوم ما أمكنه بتحليل الظروف الزمنية 
فالدراما  التاريخية.  الشخصية  ظهور  إلى  أدت  التي  والمكانية 
تقديم  التاريخية فقط من دون  األحداث  إبراز  تقتصر على  ال 
طبائعها.  إيضاح  دون  من  األشخاص  وإبراز  والدوافع  األسباب 
الملتقى مهما يكن من  فإن اإلنفعال بغير دوافعه ال يؤثر في 
سموه ونبله. والشخص دون توضيح ظروفه ودوافعه يظل أمام 

الملتقى غير مفهوم فال يثير إعجابا وال أي معنى 

إضاءة

لقطة من مسرحية هملت للكاتب االٕنجليزي ويليام شكسبير
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أثير الصوت 122 الروح على  الديني  اإلنشاد 

فنون

 خالد صالح ملكاوي

المتناول  الصوتيٍّ  ل��ألداء  اإلبداعي  اللون  هذا  الديني..  اإلنشاد 
أو  اإللهي،  كالعشق  ودينية؛  روحانية  سمات  ذات  لموضوعات 
الوحدانية والملكوت األعلى، أو حب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وآل بيته الكرام.. هو فن أدائي تلعب فيه الحناجر البشرية 
نقية  روحانية  حالة  إلى  والحضور  بصاحبها  لتسمو  الرئيس،  الدور 
المنشد  صوت  وجمال  قوة  على  الفن  هذا  يرتكز  إذ  عمق.  ذات 
بالمقامات الشرقية واختيار ما يناسب منها  وطبقاته، ومعرفته 
الحضرات.  أو  كر  الذِّ حلقات  في  غالبا  ويتم  المنشدة،  للقصيدة 
وتُعد المدائح أو األناشيد من أهم التعبيرات الوجدانية والروحانية 
عَر:  الشِّ أنَشَد  اللغة  الدينية. وفي  والتراتيل  والتهاليل  األذان  بعد 
النفوس،  تأثيًرا في  عر يجعل له  الشِّ قرأه بصوت مرتفع، وإنشاد 
التنادي، وناشد بمعنى طلب  النداء، والتناشد هو  واإلنشاد هو 

يطلب فهو طالب لشيء ما. 
القديم  اإلسالمي  العربي  االستعمال  في  اإلنشاد  لفظ  وارتبط 
اهلل«،  »ن��اش��دت��ك  كقولهم  واح��ت��راًم��ا،  تزكية  ل��ي��زي��ده   ب��ال��دع��اء 
طلب  فيه  الديني  فاإلنشاد  به،  واستحلفتك  باهلل  سألتك  أي 
ونشدان، إذ يلوذ المنِشد بالمدائح واألذكار وترتيل القرآن واإلشادة 
بسَير الرسول صلى اهلل عليه وسلم والصحابة سبياًل إلى طلبه 

المنشود في تحقيق سكينِة روحه، وهو ينُشد عبر طلبه معانقة 
فضائه اإللهي. وال شك أن مثل هذه الممارسة قديمة، نجد لها 
حضورها الواضح في ثقافة المجتمعات القديمة على غرار تراتيل 
لنهر  الفراعنة  وأغاني  اليهودية  والترانيم  المسيحية  الكنائس 
الطقوس  واحًدا من  اإلنشاد بمجيء اإلسالم، وغدا  النيل.  وتعزَّز 
الروحية في العالم اإلسالمي، فقد بدأ منذ نشأة اإلسالم، مع 
بالل بن رباح مؤذن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، في أول العصر 
ثم  والفاطمي،  والعباسي  األم��وي  بالعصر  وم��روًرا  اإلسالمي 

األندلسي وحتى يومنا هذا. 

من » طلع البدر« إلى فن »المالد«

اإلنشاد الديني
الروح على أثير الصوت 

من » طلع البدر« إلى فن »المالد«

اإلنشاد الديني
الروح على أثير الصوت 
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بعض  يعتبر  اإلسالم  عهد  في  الديني  اإلنشاد  تاريخ  توثيق  وفي 
المؤرخين أن بداية تاريخ اإلنشاد كانت مع أول األناشيد وأهمها 
في  المنورة  المدينة  أهل  ألقاها  والتي  اإلسالم،  عصر  بداية  في 
استقبالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قِدم إليهم مبشرًا 
على  منشدين  المدينة  أهل  به  رحب  حيث  الحنيف  بالّدين  لهم 

الدفوف نشيد »طلع البدر« والتي يقول مطلعها:

طل�����ع البدر علينا     م��ن ثنيَّات ال����َوداع

وجب الشك��ر علينا     م������ا دعا لل���ه داع

الديني كانت على أيدي  ورغم أن ثمة من يرى أن بداية اإلنشاد 
وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول  عهد  في  الصحابة  من  مجموعة 

ثابت، شاعر  بن  ان  أن قصائد حسَّ التابعين. غير  ثم مجموعة من 
من  لكثير  أساًسا  تعتبر  كانت  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول 

المنشدين، فمن أشهر قصائده في مدح الرسول قصيدة:
وأحسن منك لم تر قط عي���ني   وأج������مل م�نك لم تلد النساء
أ م��ن كل عي������ب   كأنك ق�������د خلقت كما تشاء ُخلْقت مبرَّ

موضوعات  في  كتبوا  لشعراء  أخرى  بقصائد  المداحون  وتََغنَّى 
بالقيم  والتمسك  الواحد،  الله  عبادة  إلى  الدعوة  منها  متنوعة 
أنفسهم  الشعراء  من  الكثير  نذر  إذ  الفرائض،  وأداء  اإلسالمية 
األخرى  الشعر  أغراض  إلى  يتجاوزوها  ولم  فقط،  النبوية  للمدائح 
وكان من أشهر أولئك في المشرق أبو زكريا الصرصري الذي توفى 

656هجري، واليمني عبد الرحيم البرعىالذي توفي803 هجري .

من فنون المالد في اإلمارات
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نشأة الفن وتشكل القواعد
العصور  مختلف  عبر  متالحقة  تطورات  الديني  اإلنشاد  وشهد 
اإلسالمية في مختلف أصقاع الدولة اإلسالمية؛ ففي عهد األمويين 
التي  وإيقاعاته  وقوالبه،  وضوابطه،  أصوله،  له  فناًّا  اإلنشاد  أصبح 
يلتزم بها المنشدون جميعا. واشتغل بهذا الفن ِعلْيُة القوم، واشتهر 
ايام الدولة األموية الكثير ممن ُعنوا بغناء وتلحين القصائد الدينية 
وجه  على  حلب  في  مميز  بشكل  المنشدون  واشتهر  واألناشيد 
الديني  اإلنشاد  فن  ر  تطوَّ فقد  الفاطميين  عهد  في  أما  الخصوص. 
والمتغير  »الثابت  كتابه  في  عمران  محمد  إن  بل  كبير،  بشكل 
في اإلنشاد الديني« يرى أن اإلنشاد الديني في اإلسالم لم يتطور 
الهتمام  وذلك  الفاطميين،  عهد  في  إال  ملحوظة  قفزة  ويشهد 
أقاموا  من  أول  فهم  والمجتمعية؛  االجتماعية  باالحتفاالت  الدولة 
الشريف،  النبوي  المولد  وليلة  الهجرية،  السنة  برأس  االحتفال 
وليلة أول رجب، وليلة اإلسراء والمعراج، وليلة أول شعبان ونصفه، 
وُغرة رمضان، و عيدي الفطر واألضحى، ويوم النيروز )شم النسيم( 
في  للناس  أقيمت  التي  المتعددة  الدينية  المناسبات  من  وغيرها 

وكانت  الديني.  شعورهم  عن  للتعبير  والحضرة  الذكر  مجالس 
المنشدين  دفع  مما  االحتفاالت  هذه  عصب  الدينية  األناشيد 
طرق  عدة  تظهر  ب��دأت  حيث  مسبوق  غير  بشكل  لتطويرها 
القادرية  مثل  الصوفية  والطرق  الدراويش  مثل  مختلفة  وطوائف 
فئة  لكل  وأصبح  والنقشبندية،  والمولوية  والشاذلية  والرفاعية 
أظهرت  التي  المميزة  وإيقاعاتها وموسيقاها  منشدوها وقصائدها 
خضعت  والتي  للموسيقى،  والروحاني  الوجداني  الجانب  أهمية 
الوجداني  التعبير  تبغي  المنشدة،  القصيدة  راية  تحت  جميعها 
الوقت  ذلك  بعد  األناشيد  عت  تنوَّ وجل.  عز  الله  إلى  للتقرُّب 
وايقاعاته،  وألحانه  لهجاته  واختالف  البلد،  وطبيعة  للمكان،  تبًعا 
تنوع  بوجود  تميَّزت  ومصر  الشام  بالد  في  المثال  سبيل  فعلى 
الديني  الديني، حيث كان يتخلل اإلنشاد  تقاليد اإلنشاد  كبير في 
مجموعة  وبين  الرئيسي  المنشد  بين  الغنائية  الحوارات  من  كثير 
من  ويلتف  الحلقة،  يتوسط  المنشد  وكان  خلفه،  من  المنشدين 
عاد  عام  ثالثمئة  نحو  ومنذ  ذلك.  بعد  »السّنيدة«  حوله مجموعة 
فن اإلنشاد الديني ليظهر في دمشق على يد مؤسسه الشيخ عبد 
الغني النابلسي الذي أخرج اإلنشاد من الزوايا وجعله فنا مستقال.
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من المسبحة إلى الموسيقى
ينشد  أو  يُرتل  العشرين   القرن  أوائل  حتى  الديني  اإلنشاد  ظل 
المشايخ  بعض  إال  اللهم  الموسيقية،  اآلالت  مصاحبة  عن  بعيًدا 
الذين استخدموا المسبحة ينقرون بها على كوب من الماء ليحدث 
إلحداث  الدف  آلة  على  النقر  استخدم  من  أتى  كما  جذابًا،  رنيًنا 
أصوله  له  فناًّا  ليصبح  اإلنشاد  فن  تطور  ثم  مرافق.  إيقاعّي  رنين 
الصوت  قوة  أو  وحده  االرتجال  على  يقتصر  يعد  ولم  وأشكاله، 
وكذلك  المبتكرة،  اللحنية  الجمل  على  يعتمد  بدأ  بل  وحدها، 
بين  لحنية  جسوًرا  تمثل  والتي  الموسيقية«،  »اللوازم  استخدام 
األبيات الشعرية المؤداة واإليقاعات التي تناسب روح القصيدة. 

واستُْحِدث بعد ذلك لون جديد هو وليد تجربة القصائد واألناشيد 
بالعامية،  وأحيانًا  بالفصحى  يُغنَّى  وكان  الديني«،  »الدعاء  يسمى 
يحمل جرعة روحية مكثفة ذات موضوع واحد. ثم ظهر ما يسمى 
القصة في  دراما  يعتمد على  الشعبي«، وهو فن  الديني  »بالغناء 
األبطال  قصص  المنشد  فيها  يحكي  الملحمة،  يشبه  غنائي  شكل 
ويروي  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  يمدح  أو  التاريخيين، 

حياته وسيرته. 
من  ومتنوعة  مختلفة  أطيافًا  يضم  الديني  اإلنشاد  أصبح  لقد 
على  الديني  للغناء  أكبر  جماهيري  تزايد  إلى  قادت  القوالب، 
مستوى العالم العربي واإلسالمي، وبقي هذا اإلنشاد أكثر ضروب 
الغناء صرامة وثباتا في االحتفاظ بالطابع القومي للشعوب، كونه 
أقل من غيره عرضة للمتغيرات المستمرة بفعل عدم ثبات الذوق 

العام،وتقلب األهواء، بل ونزوات الفنانين أنفسهم. 

األداء  أنواع  أغنى  يمثل  الديني  والغناء  واإلنشاد  االبتهال  وظل 
تعتبر  فهي  األداء ،  أسلوب  أو  المقامات  في  سواء  الموسيقي، 
من  واالبتكار  لإلبداع  كبيرة  فرصة  من  تتيحة  بما  للتعلم ،  مصدرا 
خالل االرتجال الغنائى والكالمي الذي يتمتع بمساحة واسعة في 
األداء  في  المتميزين  الغناء  أعالم  معظم  تأثر  وقد  المجال،  هذا 
السليم بنشأتهم الدينية، فكان لها أثر إيجابي في تحسين مخارج 
المقامات  بين  واالنتقال  االرتجال  على  الفائقة  والقدرة  األلفاظ، 
بشكل سلس، مع الدقة في سالمة األداء بشكل عام، فاستقى كل 
وسيد  أحمد  وزكريا  حجازي  وسالمة  محمد  أبوالعال  الشيخ  من 
معين  من  ومفرداتها  الموسيقى  معطيات  كلثوم  وأم  دروي��ش 

الديني .  االبتهال 
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تجربة الخليج العربي 
بالكثير  الدينية  األناشيد  أصول  تتشابه  العربي  الخليج  منطقة  في 
العربي مع  العالم  مناطق  بقية  في  الدينية  الموسيقى  تقاليد  من 
الخليج  لدول  الممتدة  الشواطيء  كانت  حيث  جزئية،  اختالفات 
ومصر  الشام  وبالد  بالعراق  تربطها  التي  والحج  التجارة  وطرق 
بوابة لدخول العديد من الفنون في تلك البالد، وهي الفنون ذات 
التقاليد  في  أنه  أهمها  محدودة  اختالفات  مع  العربية،  الجذور 
مقامي  أداء  في  مميزة  خليجية  إيقاعات  إستخدام  يتم  الخليجية 
متميز ومألوف ألهل المنطقة، والذي يظهر تأثره الكبير بموسيقى 
ى أكثر وضوحا في أداء اإلنشاد في  وغناء الصيادين، وهذا ما يتبدَّ
لحظات  يشمل  وهو  بالمالد،  والمعروف  النبوي  بالمولد  االحتفال 

الوجد والهيام والعشق الرباني الخالص المجردة من المادة.
وفي كتاب »الفنون الشعبية والمعتقد« ينفي الباحث خالد البدور 
أبحاث  بين  ن  المضمَّ اإلمارات،  في  المالد  تراث  حول  بحثه  في 
المالد  نظم  لحضور  ق��راءات  أو  مكتوبة  وثائق  وجود  الكتاب، 
واالجتماعية  الثقافية  الحياة  في  رموزه  وحضور  أدائه  وطرائق 
في اإلمارات، ألن أحًدا لم يكترث، من قبل، بهذا الجانب الثقافي 
المكان،  ثقافة  تاريخ  في  والمتجّذر  الناس  حياة  في  المتغلغل 
تعود جذوره  الذي  التقليدي  الديني  اإلنشاد  المالد هو  أن  ويبين 
إلى تراث اإلنشاد الصوفي الذي عرفه المسلمون مع ظهور الفرق 
السماع  مالد  شكل  أن  إال  الميالدي،  التاسع  القرن  في  الصوفية 
المنطقة، وال  الذي يؤدى في اإلمارات يتميز عن سائر نظيره في 
مناسبات  في  ويؤدَّى  واأللحان،  األداء  طريقة  في  شبيه  له  يوجد 
عدة، منها ذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى اإلسراء والمعراج، 
كاألعراس  اجتماعية  مناسبات  وفي  شعبان،  من  النصف  وليلة 

واالحتفاالت العامة .
ويوضح البحث أنه إلى جانب مالد السماع هذا، والذي هو إنشاد 
المدائح النبوية التي يؤديها صفان متقابالن من الرجال الجالسين 
بالترافق مع قرع على الدفوف، هناك نوع آخر يسمى مالد السيرة 
أو مالد البرزنجي، ويؤدى في ذكرى المولد النبوي الشريف، وتقرأ 
نسبة  البرزنجي،  كتاب  عليه وسلم من  الله  النبي صلى  فيه سيرة 
أقطاب  أحد  البرزنجي، وهو  المدني  السيد  بن  الشيخ جعفر  إلى 
من  النبوية  السيرة  نظم  وقد  العراق،  في  عاشوا  الذين  الصوفية 
نشر  إلى  الوحي  نزول  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مولد 
السيرة  من  االنتهاء  وبعد  وأخالقه..  صفاته  على  وجاء  الرسالة، 
الفرق الصوفية يصاحب  النبوية، وعند بعض  المدائح  تُنشد بعض 
يؤديه  والتكبير  للتهليل  م  ُمنغَّ تكرار  على  تقوم  ذكٍْر  حلقة  ذلك 

مجموعة من المريدين وهم واقفون .
 وكان الشيخ عبد الله المريد الوحيد من بين »نظيمة« المالد في 
الشيخ  الفقيه  من  الطريقة  في  إجازة  على  ممن حصلوا  اإلمارات 
ومريدا  باألفغاني وعاش طالباً  التحق  األفغاني، حيث  محمد عمر 
تأثر  وقد  العشرين،  القرن  من  األول  العقد  في  عنده  ومساعداً 
عام  رحل  الذي  المريد  الرحيم  عبد  الشيخ  ابنه  عبدالله  بالشيخ 

من  المالد وأستاذاً  2007م، بعد أن غدا علما من أعالم »نظيمة« 
في  طريقته  وعشاق  المريدين  من  المئات  خلفه  وترك  أساتذته، 

هذا النوع من الموروث الشعبي الديني الخالد 

المصادر والمراجع

• إدارة التراث، الفنون الشعبية والمعتقد، الشارقة : دائرة الثقافة 
واإلعالم ، 2011م.

الثابت والمتغير في اإلنشاد الديني.. دراسة في  • محمد عمران، 
بالهيئة  الشعبية  الدراسات  سلسلة  المصرية،  الشعبية  الموسيقى 

العامة لقصور الثقافة، )د.ت(.
الدينى  اإلنشاد  تاريخ  دراسة  المقصود،  عبد  مرسى  سيد  • سماح 
فى مصر فى القرن العشرين، رسالة ماجستير، جامعة حلوان، كلية 

التربية الموسيقية، 2001م. 
والتقاليد  للعادات  دراسة  الموالد..  مصطفى،  أحمد  فاروق   •
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  االسكندرية:  مصر،  في  الشعبية 

ط2، 1981م.
الكويت:  الكويت،  في  الدينية  المالد  أغاني  بالل،  مبارك  فايزة   •

المؤلفة نفسها، ط1، 1994م.
عباس  إحسان  تحقيق:  األصفهاني،  فرج  ألبي  األغاني  كتاب   •

وآخرون، بيروت: دار صادر، ط 3، 2008م.
تونس:   ، اإلسالمي  العالم  في  الديني  اإلنشاد  المرايحي،  لطفي   •

المؤلف نفسه، ط 1، )د.ت(.
• وائل قاقيش، »مدخٌل إلى اإلنشاد الدي��ني في العالم العربي«، 

مجلة شرق غرب،  العدد 4، 2 فبراير 2015م.
• جريدة البيان، 2007/4/28م.

• جريدة الخليج،2008/04/15م.
• جريدة الرياض، 2009/9/11م.

• جريدة القدس العربي، 2017/3/25م.
• جريدة عمان اليومية 2016/1/25م.

فنون

أثير الصوت  الروح على  الديني  اإلنشاد 
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أثر العابر

في  تأثيراً  والُمفكِّرين  الُكتَّاب  أشدَّ  أحد  كامو  ألبير  يُعدُّ  ال 
عصره فحسب، في الفترة التي عاشها بمنتصف القرن الماضي 
اد الفلسفة الحديثة،  )1913-1960(، إنما هو أيضاً في طليعة روَّ
العدم،  سيادة  بمبَدأ  تنادي  التي  »العبث«،  فلسفة  بتأِسيِسه 
طائل  ال  عبثيٍّ  فضاٍء  في  يدور  اإلنسان  به  يقوم  ما  كل  وأن 
و»التمرُّد«  »المقاومة«  فعل  أن  كامو  رأى  المقابل  في  منه، 
المواجه  اآلخر  البُعد  اإلنسان  يمنح  ما  و»الرفض« هي جميعاً 
أيضاً،  ومواقفه  األدبية،  كامو  أعمال  إن  والالجدوى.  للموات 
في  ذلك  تجلَّى  وقناعاته،  وفلسفته  ألفكاره  حيَّاً   ً سجالَّ كانت 
المتمرِّد« و»الطاعون«  رواياته »أسطورة سيزيف«، و«اإلنسان 
و«الغريب«، وغيرها، وقد حصل على جائزة نوبل عن األخيرة 
بول  جان  رفيقه  عكس  على  قِبلَها،  وقد   ،)1957( »الغريب« 
سارتر الذي رفضها عام 1964، قبل أن يرفض صداقتهما نفسها، 
رؤيته  فيه  صاغ  الذي  »التمرُّد«  مؤلَّفه  كامو  أصدر  بعدما 
للثورة وحرية اإلنسان والتمرُّد ومواجهاً اإليديولوجية التي كان 
يؤمن بها سارتر، ما جعلهما يصطدمان، وتنتهي صداقٌة فكريٌة 

وإنسانيٌة عميقٌة بدأت في باريس الُمحتلَّة نازياً )1943(.
الفلسفية  آراءه  أن  يُدرُِك  ومحطاتها  كامو  لحياة  ل  المتأمِّ إن 
هاته الفكرية لم تُخلَق وتتأصل بمعزل عن طبيعة حياته  وتوجُّ
من والدته  بدءاً  به  مرَّ  لما  حيَّاً  انعكاساً  كانت  إنما  ومراِحلِها، 
في بيئة فقيرة للغاية بإحدى قُرى مدينة قسنطينة الجزائرية، 
معارك  إحدى  في  قُِتل  الذي  األب-  يتيم  قاسيًة  نشأًة  ونشأته 
في  وشبابه  مراهقته  قضى  وقد  الثانية-  العالمية  الحرب 
الجزائر الُمحتلَّة فرنسياً، ورأى بعينيه فظائع االحتالل الفرنسي 
األصليين،  أصحابها  من  البالد  أهل  بين  والتفرقة  الجزائر،  في 
ولعل  والمكتسبات،  بالمزايا  ينعمون  الذين   والمستعمرين 
أشهر  إن  حتى  والرفض،  التمرُّد  نزعة  نفسه  في  ق  عمَّ ما  هذا 
ال  »إنني   : كامو  ِذكر  مع  صداها  يتردد  مازال  التي  العبارات 
أنني متضامن مع  فيه، ولكن أشعر  أعيش  الذي  العالم  أبغض 
ة يتمثَّل  من يتعّذبون فيه«.  طَرح كامو في فلسفته وجوهاً عدَّ

من خاللها،  تجاوزه  ويحاول  يحاصره  الذي  العدم  اإلنسان  بها 
ر  التبصُّ عن  عامداً  نفسه  اإلنسان  يغفل  بأن  اإللهاء،  أبرزها: 
عنها  وينشغل  وماوراءها،  جدواها  عن  والبحث  كينونته  في 
الذي  المعنى  اإلنسان  يضع  بأن  والوجودية،  الحسيِّة.  باللذات 
يكون،  أن  يريد  وماذا  لنفسه  رؤيته  خالل  من  لحياته  يريده 
وممارساٍت )كان كامو »يِصف«  الرؤية سلوكاً  ثم تطبيق هذه 
هذا التمثُّل باعتباره أمراً واقعاً وليس »ضرورًة« يجب انتهاجها، 
من  هروباً  الوجودية  اعتناق  في  يرى  كان  العكس،  على  بل 
الحقيقة(. ومن الوجوه األخرى التي رأى أن بها تتحقق مواجهة 
الواقع العدمي هو القبول أو »التأقلُم«، قبول الحياة كما هي، 
واالعتراف بعبثية الواقع والجدواه.. بال مشاعر وبحيادية كاملة 
ت إحدى أعظم  )تجلَّى ذلك بقوة في روايته الغريب التي ُعدَّ
الروايات على مدى التاريخ اإلنساني«، حيث يواجه »ميرسو« 
ه،  أمِّ موت  قلبها  وفي  جميعاً،  العالم  أحداث  الرواية  بطل 
يعنيه  ال  الحياة،  لوقائع  مكترث  غير  ُمشاِهٌد  هو  بالالمباالة، 
حتى أن قَتَل أحدهم في مشاجرة جرت على الشاطئ، أو إن 
يحكم عليه القاضي باإلعدام، فال معنى عنده للحياة والموت 
الوجود  وعدمية  العبث  فيلسوف  انضمَّ  فقد  ذلك،  رغم  معاً. 
خلية  وتحديداً  لفرنسا،  النازي  االحتالل  مقاومة  حركة  إلى 
االسم  بنفس  دوريًة  نشرًة  تصدر  كانت  والتي  »المكافحة«، 
وحقوق  الحرية  عن  الدفاع  في  قناعاته  مطبِّقاً   ،»Combat«
عاماً(   47( القصيرة،  حياته  دت  جسَّ الذي  كامو،  إن  اإلنسان. 
تجليات أزمة اإلنسان ومواجهته قناعاته، إن إيماناً وتطبيقاً أو 
رفضاً وتمرُّداً، كانت فلسفته سوداوية ويائسة، غير أن هذا لم 
واألخالق  القيم  عن  والدفاع  اإلنسان  إلى  االنحياز  من  يمنعه 
»إن  كامو:  قال  حياته  مقتبل  في  المعنى.   الحياة  يمنح  بما 
وفي  سيارة«،  بحادث  الموت  هو  عبثيًة  الموت  أشكال  أكثر 
الرابع من يناير عام 1960 لقَي مصرعه في حادِث سيارٍة برفقة 

صديقه الناشر غاستون غاليمار 
* شاعر وكاتب مصري  

حمزة قناوي * ألبير كامو.. العبث واالختيار
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مرصد

 القاهرة - رانيا هالل

مخطوط علم الفلك لكرنيليوس فان ديك، والمحفوظ بدار الكتب 
النادرة  المصورة  العلمية  المخطوطات  من  القومية،  والوثائق 

التى ترجع إلى القرن التاسع عشر عام1872���� 1873م. 
الباحثة دعاء  الماجستير  درجة  لنيل  أطروحتها  بتناوله فى  قامت 
فاروق محمود وكانت األطروحة بعنوان »اآلالت الفلكية والمراصد 

فى ضوء مخطوط علم الفلك لكرنيليوس«.
على  احتوائه  في  العلمية  الناحية  من  المخطوط  أهمية  تكمن 
الصور  هذه  فتمثل  للنص،  توضيحية  صوًرا  تضم  فلكية  دراس��ات 
مجال  فى  العلمية  الدقة  م��دى  على  للوقوف  مهمًا  جانًبا 
فتمدنا  الفنية  الناحية  من  أما  الفترة،  تلك  في  واألرص��اد  الفلك 
العلمية  الفنى للمخطوطات  المخطوط بمعرفة األسلوب  صور 
وخصوصًا فى مجال الفلك ومدى قربها من الواقع بمضاهاتها 

بالتحف التطبيقية المؤرخة لتلك الفترة.
لجنة  وتضمنت  حلوان  جامعة  اآلداب  كلية  بمقر  المناقشة  تمت 
محمود  أبوالحمد  الدكتور  األستاذ  من  كل  والمناقشة  الحكم 
الدكتور  واألس��ت��اذ  المتفرغ،  اإلس��الم��ي��ة  اآلث���ار  أس��ت��اذ  فرغلي 
بكلية  اإلسالمية  والفنون  أستاذاآلثار  عبدالرحيم  خلف  عبدالرحيم 
المهر  أحمد  سيد  رجب  الدكتور  واألستاذ  حلوان،  جامعة  اآلداب 
المنصورة،  جامعة  اآلداب  بكلية  اإلسالمية  والفنون  اآلثار  أستاذ 
والفنون  اآلث���ار  أس��ت��اذ  ع��دل��ي  محمد  ه��ن��اء  ال��دك��ت��ور  واألس��ت��اذ 

اإلسالمية المساعد بكلية األداب جامعة حلوان.

رحلة كرنيليوس من نيويورك إلى سوريا
بوالية  كندرهوك  قرية  فى  ديك  فان  كرنيليوس  الدكتور  ُول��د 
سنة  وتوفى  1818م  سنة  أغسطس   13 فى  بأميريكا  نيويورك 
1895م ، ولكرنيليوس فان ديك أصول هولندية، حيث كان والداه 
عام،  مائتي  منذ  أمريكا  إلى  هاجرت  عائلة  من  األصل  هولندي 
الدكتور كرنيليوس هو أفالس والده،  وكانت أهم حادثة في حياة 
كريم  طبيباً  بها  يعيش  التى  قريته  فى  فكان  يستسلم،  لم  لكنه 
الكثيرمن  منها  وتلقى  عليه  بها  يبخل  لم  مكتبة  يقتنى  األخالق 
العلم، باإلضافة الى كون والده طبيبا فدرس الطب على يديه في 
الصيدلة  علم  فيها  فأتقن  والده،  صيدلية  في  يخدم  وكان  صباه، 
والعمل به، وبعدها اتم دروسه فى مدرسة جفرسن الطبية بمدينة 
فيالدلفيا بالواليات المتحدة حيث نال الدبلومة والرتبة الدكتورية 
ِقبل  من  اختياره  وتم  1839م.  عام  في  منها  وتخرج  الطب،  في 
وهو  السورية  للديار  وطبيباً  مرسالً  األمريكانيين  المرسلين  مجمع 
في الحادية والعشرين من عمره وجاء مدينة بيروت في 1840م، 
في  تبشيرية  للبعثات  األمريكي  العلمي  للمجمع  أرسل  قد  فكان 
في  الدينية  األرساليات  إلى  لألنضمام  بعزمه  يخبرهم  بوسطن 
الخارج. وعندما رحل إلى سوريا كان له نشاط كبير في نشر العلم 
أثناء  صعوبة  واجهته  عندما  الكتب  وترجمة  تأليف  في  وخاصة 
كما  والجامعة،  للمدرسة  العلمية  الكتب  توافر  عدم  من  تدريسه 
للمحافظة  العربية  باللغة  الكتب  تكون  ان  فانديك  الدكتور  حرص 
بمدرسة  التدريس  بعمل  يقوم  وكان  الوطني،  الطالب  شعور  على 
المخطوط  نتاجها  وكان  الكتب  تأليف  في  فبدأ  العلمية،  عبيه 

والذي كان مخصصا للتدريس لطالب الجامعات.

 مخطوط كرنيليوس فان ديك
 أفرد مؤلف المخطوط في الجزء األول من القسم النظري، الذي 
لشرح  جزءا  األرضية  بالكرة  المتعلقة  الموضوعات  بعض  يتناول 

األالت الفلكية والمراصد 
فى ضوء مخطوط كرنيليوس
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العمليات  وحساب  الرصد  في  استخداماً  األكثر  الفلكية  اآلالت 
األخرى  اآلالت  بعض  اليها  أض��اف  كما  عنها،  الناتجة  الفلكية 
وِذكر  ألجزائها،  والتحليل  بالشرح  وتناولها  العملي  القسم  في 
اآلالت  تقسيم  ويمكن  رياضية،  معادالت  خالل  من  استخداماتها 

الفلكية الواردة بالمخطوط إلى ثالثة أقسام:
القسم األول: النظارات الفلكية وتشتمل على نظارة العبور، نظارة 
السموت، نظارة استوائية، وهي من اآلالت األساسية في عمليات 

الفلكي. الرصد 
آلة فلكية تستخدم في األغراض  الُسُدس وهي  آلة  الثاني:  القسم 
الفلكية  المراصد  لشكل  نموذج  بالمخطوط  ورد  كما  البحرية. 
بالقرن التاسع عشر، فذكر مؤلف المخطوط فى الفصل األول من 
القسم العملى الذى يحمل عنوان »في بناء المرصد وفي النظارة 
المرصد  لبناء  المناسب  المكان  اختيار  كيفية  ب�عرض  »ب���دأ 

وشروط البناء لعمل أرصاد ناجحة.

أهم نتائج الدراسة
أظهرت الدراسة مدى التوافق بين صور اآلالت الوارده بالمخطوط 
والتحف  االستوائية،  السموت،النظارة  نظارة  العبور،  نظارة  مثل 
التطبيقية المحفوظة في متاحف العالم، والتي ترجع لتلك الفترة، 
الخام،  والمادة  اآللة  أجزاء  في  كبير  تطابق  لوحظ  فبالمقارنة 
والشكل العام لآللة. كما نشرت الباحثة آلة عبور ترجع إلي 1870م، 
)مرصد  بحلوان  والجيوفيزيقية  الفلكية  البحوث  بمعهد  محفوظة 
حلوان( ولم يسبق نشرها من قبل. وتبين من الدراسة أن جاليليو 
استخدمه  من  أول  ولكنه  مخترعه،  يكن  ولم  للتليسكوب،  صانع 
نواة فكرة اختراع  ان  الدراسة  الفلكية. كما أوضحت  في األغراض 
التلسكوب، ُوجدت عند المسلمين، فهناك آلة وصفها البيروني في 

كتابه »القانون المسعودى« تُعرف باسم »البريخ«، وهي تلسكوب 
يتشابه مع تلسكوب السموت الوارد بالمخطوط، من حيث حركته 
رسم  بعمل  الباحثة  قامت  وقد  وأجزاءه،  مختلفة،  إتجاهات  في 
توضيحي آللة من خالل تحليل النص الوارد عن البيروني. كذلك أن 
التليسكوب لم يكن اختراعاً، وانما اكتشاف إلمكانيات اآللة وفقط، 
وإن علماء أوروبا اعتمدوا علي نظريات ابن الهيثم في البصريات، 
الذي سبقهم في اكتشاف إمكانيات العدسات المكبرة عن طريق 
مصر  فى  الفلكية  المراصد  هيئة  إلى  الدراسة  توصلت  نظرياته. 
وتطور  بها  المستخدمة  واآلالت  عشر،  التاسع  القرن  خالل  فى 
أماكن المراصد في مصر وانتقالها من مكان آلخر، مثل رصد خانة 
تاريخه  يعود  الذي  العباسية، مرصد حلوان  الرصد خانة  و  بوالق، 
حلوان  للمرصد  صور  الباحثة  ونشرت  العشرين.  القرن  أوائل  إلي 
وتكوينه  الحالية،  بهيئته  والجيوفيزيقية(  الفلكية  البحوث  )معهد 
ومبني  رينولدز،  قبة  به،  المحيطة  بالمنطقة  واآلالت  المعماري، 

منظار الزوال، تنشر ألول مرة  
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وسطى،  درجة  توجد  ال  الحياتية،  مسيرتنا  من  جزء  النجاح 
إما أن ننجح ونتميز ونتقدم ونتفوق، وإما أن نفشل ونتراجع 
ونصبح على الهامش نقتات مما ينتجه اآلخرون، ومما يلقون 

به علينا كواجب إنساني وأخالقي وال أكثر.
تعباً  يعني  هذا  فإن  وباستمرار،  النجاح  هذا  ولتحقيق 
الضريبة  هي  هذه  ولكن  وضجراً،  إرهاقاً  يعني  متواصالً، 
عن  المتميزين،  المجتهدين  فرز  يتم  بواسطته  الذي  والثمن 
أولئك المترددين المنزوين، وعلى الرغم من هذا فإنه يجب 
في  الفشل  توقع  بل  النجاح،  لتحقيق  الدائم  التوقع  عدم 
الفوز،  تحقق  ال  أن  توقع  الهزيمة،  توقع  المحطات،  بعض 
وفي اللحظة عينها يجب أن ندرك أن الفشل ليس شر محض 
وشامالً، كما قد يعتقد البعض، بل هو في بعض المراحل خير 
منه  نتعلم  أن  بل  ويحبطنا،  يكسرنا  ال  أن  المهم  ولكن  لنا، 
القدم  كرة  والعب  المدرب  قال  وكما  العبر،  ونأخذ  الدروس 
السابق  جون تشارلز ساال: »ال يصل الناس إلى حديقة النجاح، 
من دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب 

اإلرادة القوية ال يطيل الوقوف في هذه المحطات«.
فإذا قدر ومررت بمحطة الفشل، أو تلبسك اإلحباط واليأس، 
لبعض  توقف  بأس  فال  واإلعياء،  والتعب  باإلرهاق  أو شعرت 
ويعجبك  المهمة  تنسى  أن  وح��ذار،  حذار  ولكن  الوقت، 
التحدي  مضمار  عن  بإبعادك  لهما  وتسمح  والكسل،  الركون 
وعن رؤية خط الفوز واالنتصار.. بل إياك أن تنسى أن الركض 
السعي  وأن  الحتمي،  قدرنا  المتنوعة  الحياة  مجاالت  في 
جزء  وباتت  قلوبنا،  في  نمت  غريزة  والفوز  النجاح  نحو 
العقلي  نمونا  من  جزءاً  أردت  إذا  أو  الوراثية،  مكوناتنا  اًمن 

الطبيعي.
النجاح، جزء من حياتنا، بواسطته تتطور البشرية، بل تطورت 
وتواصل التقدم، من دون هذه الكلمة الذهبية، ال يمكن أن 
نفهم سر كل هذا االندفاع نحو الدراسة، ونحو العمل، ونحو 

النجاح  إنه  والتطوير،  االبتكار  ونحو  االختراع،  ونحو  اإلنتاج، 
في  نختلف  ولكننا  نحوه،  السعي  في  نتفق  جميعنا  الذي 
النجاح،  أجل  من  وغايات  أسباب  له  منا  واحد  فكل  الهدف، 
ولكن في المحصلة النهائية يبقى الهدف الرئيسي لنا جميعا 
لخطورة  والتحذير  التذكير  بقي  نتفوق..  نتميز  ننجح،  أن 
للقمة،  وتصل  تحققه  فعندما  الكلمة،  تعني  ما  بكل  النجاح 
تبدأ في النكوص والتراجع والهبوط، ألن القمة تتطلب جهد 
يصمدون  ال  الناجحين  من  والكثيرون  عليها،  للمحافظة  اًآخر 
في هذا التحدي، ببساطة متناهية النجاح يعني عمالً حياتياً 
أحذر  وتميز،  تفوق  مرحلة  أي  في  تحقق  عندما  متواصالً، 
من الغرور، أحذر من الشعور بأنك حققت الذي لم يسبقك 
إليه أحد، أحذر أن تتسرب إليك مشاعر من البهجة والسرور 
وإلى  ما،  حد  إلى  ولكن  بنجاحك،  أحتفل  المستمر،  الدائم 
والتخطيط  النظر  وأبدا  توقف،  ثم  فقط،  محدودة  درجة 
للتالي، النجاح ال يعطيك شيئاً غير النجاح، وكما قال مؤسس 
بيل جيتس:  مايكروسوفت،  عالميا  الشهيرة  البرمجيات  شركة 
يظنون  األذكياء  يجعل  أنه  إذ  سيء،  معلم  أحياناً  »النجاح 
معظم  في  يقع  الذي  هذا  األسف  ومع  يخسرون«  ال  أنهم 
األوقات، فكم سمعنا عن أشخاص أو حتى شركات كانت على 
درجة عالية من التميز والنجاح، سرعان ما هزمت وتراجعت 
عالية  درجة  على  كنت  لو  فحتى  تماما،  تالشت  ثم  وخسرت 
بعد  وتهرم  تهزم  وقد  النجاح،  بعد  تخفق  فقد  الذكاء،  من 
تذوقك لذة ما سعيت عقود لتحقيقه.. النجاح ال رفيق دائم 
دورك  خذ  متناهية  ببساطة  معه..  مستمر  صديق  وال  له، 

وأنجح، وقدم ما بوسعك، وال أكثر 
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