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 تراثية ثقافية منوعة  تصدر عن                                     نادي تراث اإلمارات العدد 277 نوفمبر 2022

   

اإلمارات ورؤية جديدة

حول مستقبل المتاحف

في قاعة الشيخ زايد بن سلطان
األرشيف والمكتبة الوطنية يوثق سيرة وطن

 اإلمارات و»آيكوم 2025«..

إبداع متحفي بمعايير عالمية

الدكتور النطاسي 
»إبراهيم أفندي في إمارة الشارقة سنة 1900«

حبيب الصايغ.. 

شاعٌر شغل الناس وأتعب خصومه 
 

 يحتفي بيوم الوثيقة العربية

المالحة في المحيط الهندي 
لدى عرب الجزيرة العربية

مؤتمر »أيكوم 2025« فرصة فريدة لخبراء المتاحف في المنطقة
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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل املتاحف 

 تعكس قيم وأصالة أهل اإلمارات وتاريخها العريق الضارب في 
ً
 ثقافيا

ً
مما الشك فيه أن متاحف الدولة تعد منبرا

القدم، وفي الوقت نفسه تشكل المتاحف اليوم وفق رؤية الدولة الحديثة واجهات حضارية تعكس االتجاهات 

العالمية في مفهوم المتاحف الحديثة. فالدولة تؤمن بأن متاحف المستقبل التي تهتم باستحداثها وافتتاحها 

 
ً
وسوف تلعب دورا بنية مجتمعات المستقبل والمجتمعات االفتراضية،  تأثير إيجابي مباشر في  لها  سيكون 

 في صنع وصياغة السياسات العامة الحكومية، وسيكون لها دور في تشكيل الثقافة، وتسهيل الحوار مع 
ً
مهما

الشركاء العالميين.  كما هو الحال مع »متحف المستقبل«، الذي يعكس رؤية اإلمارات وتطلعاتها المستقبلية 

والتكنولوجية. 

في صناعة وبناء   
ً
وعلى مدى العقود الخمسة الماضية تسعى دولة اإلمارات في تعزيز دورها الريادي عالميا

المستقبل، من خالل مبادرات ومشاريع استباقية مكنتها من االستشراف المبكر للفرص والتحديات في مختلف 

القطاعات التي تمس حياة اإلنسان، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لألجيال القادمة. وفي مجال مستقبل 

المتاحف سوف تستضيف دولة اإلمارات بدبي أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم )آيكوم 2025(، وهو المؤتمر السابع 

والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف، وجاءت تلك االستضافة بعد فوز دولة اإلمارات بالملف الذي قدمته وكان 

تحت شعار »مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير«. وسيؤكد هذا المؤتمر على أهمية االستدامة، 

والتعاون والتنسيق من خالل برامج تبادل المعارف والخبرات المجتمعية وإيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع 

أفراده، واألهم أن المؤتمر سيعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة في الدولة.  إن ثقتنا بحكومتنا وقيادتنا كبيرة فهي 

 في 
ً
 كبيرا

ً
التي استحدثت وزارة للمستقبل وخطة وطنية ومشروع مسرعات للمستقبل، واألهم أنها رسخت شغفا

المجتمع وفي قطاعاته كافة بتبني التفكير االستباقي والسعي لمواجهة التحديات المستقبلية، ودعم اإلبداع في 

ابتكار تقنيات المستقبل وتوظيفها لتحقيق التنمية والتطور والعمل على صناعة الغد.

 لدور دولة اإلمارات في مجال المتاحف وسعيها بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة ووضعها لتصورات 
ً
وتقديرا

جديدة لمفهوم المتاحف العالمية من حيث الهندسة المعمارية ونوع العرض وطريقته وربط المتاحف ببيئاتها 

وفوزها باستضافة مؤتمر  اإلنسانية الحاضنة وتوظيفها كمشاريع تعود بالنفع على مستقبل المجتمعات، 

وكلنا أمل بأن تستمتعوا بموضوعات  لهذا الشهر،   » « لعدد   
ً
اختيارنا له ليكون ملفا جاء   ،2025 أيكوم 

العدد المتنوعة.

torathehc www.torath.ae

السلسلة الرتاثية الثقافية
مركز زايد للدراسات والبحوث
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محتويات العدد

سوق الكتبارتياد اآلفاق

تراث الشعوبأدب ونقد 

محتويات العدد

6774

108114

8080 1616

8484 3838

9696 7676

بوركهارت وفك لغز رحلة لم تكن يف الحسبان

1810 كان السويسري بوركهارت قد تخفى وأقام كأنه مسلم بين أناس لم  في عام 
 لغير المسلمين بدخول 

ً
يستطع أحد أن يكتب أي �شىء عنهم، حيث لم يكن مسموحا

الجزيرة  فى  »تجوال  ليؤلف كتابيه:  العربية  الجزيرة  زار  وقد  المقدسة،  األرا�شي 

، والذى لم 
ً
العربية« في جزأين، و»مالحظات عن البدو والوهابيين« فى جزأين أيضا

للحجاز ولألرا�شي المقدسة ويقدم   
ً
ويعد كتابه تأريخا 1928م.  ينشر إال فى العام 

 لمكة والمدينة .... محمد عبد العزيز السقا.
ً
وصًفا دقيقا

فارس زمن التحدي... يستحرض مسرية حكيم العرب

المغفور له الشيخ زايد بن  لحظة استدعاء   ،1946 رواية تبدأ أحداثها من يناير 

 لحاكم أبوظبي 
ً
 له وممثال

ً
سلطان آل نهيان من قبل أخية الشيخ شخبوط ليكون نائبا

بكل التقلبات السياسية واالجتماعية التي مرت   
ً
في مدينة العين وضواحيها، مرورا

حتى يتولى المغفور له الشيخ زايد مقاليد حكم إمارة أبوظبي عام  بها المنطقة، 

1966 لتبدأ مرحلة جديدة من حياة فارس زمن التحدي ويثبت فيها بكل قوة براعته 

وحكمته في القيادة..... عبد العليم حريص

عالقة الذات باآلخر يف قصص الكاتبة فاطمة اهلديدي

قدمت الكاتبة اإلماراتية فاطمة في مجموعتها القصصية »آثار على نافذة« المتسلل، 

من المنظور الواقعي بلغة عادية اقتربت بها من الحياة األسرية لت�شيء مكامن خللها 

الذي أدانت بموجبه األب واألم الحاضرين الغائبين عن أداء دورهما في بناء أسرة 

منيعة فاعلة تحتاجها الدولة في معركة بنائها.  وقد خاضت الكاتبة من على أرض 

اإلمارات حرب البناء متنقلة بذلك من الهم الخاص إلى الهم العام الذي تسبب به 

أحد الوافدين من أقا�شي الوطن دون أن تكشف النقاب عن هويته وبذلك يتسنى 

لها تعميمه على أكثر من جهة لكنها فضحت أمره بآثاره الباقية على النافذة.... أحمد 

حسين حميدان

»المالح التائه«، أشهر حكايات البحر الفرعونية

واحدة من أقدم  أو»جزيرة الثعبان«  »البحار الغريق«،  أو  »المالح التائه«،  حكاية 

الحكايات المدونة عن البحر  ورحالته في التاريخ البشري. 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن قصة المالح التائه، قد تكون المصدر الذي استلهم 

إلى  تذهب  وثمة آراء  منه األدب الشعبي العالمي مالمح حكايات البحر والبحارة. 

قد يكون الملهم الرئيس لحكايات العالم  أن األدب المصري القديم بشكل عام، 

مثل حكاية  بما في ذلك العالم العربي خاصة حكايات ألف ليلة وليلة،  الشعبية، 

السندباد البحري وغيرها... وليد عالء الدين
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين 
دينار واحد - اليمن 200 ريال - مصر 5 جنيهات - السودان 250 جنيهًا  - لبنان 5000 ليرة - سورية 100 ليرة - المملكة األردنية الهاشمية ديناران 
- العراق 2500 دينار - فلسطين ديناران - المملكة المغربية 20 درهمًا - الجماهيرية الليبية 4 دنانير - الجمهورية التونسية ديناران - بريطانيا 3 

جنيهات - سويسرا  7 فرنكات - دول االتحاد األوروبي 4 يورو - الواليات المتحدة األميركية وكندا 5 دوالرات.

االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.

8

محتويات العدد

ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء الكتاب وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو نادي تراث اإلمارات

رئيس التحرير 

شمسة حمد العبد الظاهري

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 

موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتير إداري وشؤون الكتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

التصوير: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

هاتف:  024456456 - 024092336

عناوين املجلة

العدد محتويات 

ّ

تراث الشهر

مسرح

دراسات

112

98

8 أجندة حافلة بالفعاليات لنادي تراث اإلمارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

مونودراما »بقايا امرأة«... بني مرارة الواقع وذكريات المايض
في امرأة  المزروعي،  للكاتبة اإلماراتية فاطمة سلطان  »بقايا امرأة«  تتلخص مسرحية 

عجوز تجاوزت الستين من عمرها وتتحدث عن واقعها وما وصلت إليه من عمر، ثم تنتقل 

إلى الما�شي وتتحدث عن والدتها التي قست عليها وعن وحدتها وما يدور حولها، فقد بدأت 

الصديقات يرحلن واحدة تلو األخرى ولم يعد للحياة أي بهجة ... هيثم يحيى الخواجة

ابن فضالن ورهبة مشاهدة الشفق القطيب

كلف الخليفة المقتدر بالله العبا�شي سنة 209ه، ابن فضالن السفر إلى بالد الصقالبة، 

، وخّص بالد البلغار والروس )وهي مقصد رحلته( 
ً
 دقيقا

ً
فوصف ابن فضالن الرحلة وصفا

بالوصف التفصيلي، وفي أول ليلة باتها هناك، شدت الظواهر الطبيعية انتباهه وأثارت 

 في المنطقة وقال: »ورأيت في 
ً
فزعه ورعبه، فقد شاهد )الشفق القطبي( الذي يظهر ليال

مس بساعة قياسية أفق 
ّ

بلده من العجائب ما ال أحصيها كثرة،.... رأيت قبل مغيب الش

، وسمعت في الجو أصواتا شديدة وهمهمة عالية، 
ً
 شديدا

ً
السماء، وقد احمّرت احمرارا

فرفعت رأ�شي، فإذا غيم أحمر مثل الّنار قريب مني«..... عبد الله يحيى السريحي

64 أبواب المدن.. أداة للسيطرة   - عبد الفتاح صبري 

66 واحٌد واحد - شعر: د. شهاب غانم

76 الدكتور إبراهيم أفندي في إمارة الشارقة سنة 1900 - 

أسماء يوسف ذياب الكندي

79 النص والنقد: فك االشتباك - حمزة قناوي

80 ذكريات زمن البدايات )7( - خليل عيلبوني

83 بلدانيات - عبد الله يحيى السريحي

84 مالبس وُحِلّي سكان إمارة أبوظبي قبائل حلف بني ياس )1850 - 1950(

»سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث« -

 موزة عويص علي الدرعي

90 أشعار سيف المري وتيارات الشعر العربي المعاصر  -  صديق  جوهر

95 الخيل - نايله األحبابي

96 الموسيقى في فلسفة إخوان الصفا - نورة صابر المزروعي 

100 حبيب الصايغ.. شاعٌر شغل الناس وأتعب خصومه  - 

محمد حسن الحربي

116 »سيف« رواية النوستالجيا والحنين إلى الما�شي والتشبث بالموروث

للكاتبة اإلماراتية فتحية النمر - نشوة أحمد

118 الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي - مريم النقبي

120 المالحة في المحيط الهندي لدى عرب الجزيرة العربية - 

إبراهيم الجروان

124 »عيون األثر في تراث البحـــر« سلسلة منتخبة تستكشف 

تجليات البحر وحكاياته في التراث العربي القديم -  مّنـي بونعامه

128 ملتقى الراوي في الشارقة:  

محفل حضاري للموروث الشفاهي اإلنساني - هشام أزكيض

130 لديك ما ترويه - فاطمة حمد المزروعي 2828
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تراث الشهر

 قسم اإلعالم

من  عشرة  التاسعة  الدورة  في  اإلمارات،  تراث  نادي  شارك 
المعرض الدولي للصيد والفروسية الذي نظمه نادي صقاري 
اإلمارات برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 
في  نادي صقاري اإلمارات،  في منطقة الظفرة رئيس  الحاكم 
الوطني  أبوظبي  أكتوبر بمركز   2 سبتمبر وحتى   26 الفترة من 
للمعارض. وقال سعادة حميد سعيد بوالحج الرميثي المدير 
 
ً
العام لنادي تراث اإلمارات »يحرص النادي على حضوره سنويا
للتواصل مع ممثلين   

ً
في هذا المحفل المتميز الذي يعد منبرا

التراث  لعشاق  وفرصة  والشعوب،  الحضارات  مختلف  عن 
 أن المعرض 

ً
الطالعهم على مفردات التراث المحلي«، مضيفا

يعكس  الذي  اإلمارات  حاضر  بين  مباشر  غير  بشكل  يربط 
وبين ماضيها الذي يتجلى بأهمية المحافظة  التقدم التقني، 
على تراث اآلباء واألجداد الذي تظهر مفرداته بأكثر من طريقة 

في هذا المعرض. 

باألنشطة  زاخر  ببرنامج  العام  هذا  شارك  النادي  أن  وأوضح 
بما يتوافق مع أهدافه  والفعاليات التراثية المتنوعة والشاملة، 
ورسالته في نشر وترسيخ التراث وتأهيل قطاع الناشئة والشباب 
ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ضمن إطار ثقافة وتراث دولة 

اإلمارات وبما يتواكب مع طبيعة العصر ومتطلباته«. 
وقال سعيد المناعي مدير إدارة األنشطة في نادي تراث اإلمارات 
إن جناح النادي حظي بإقبال واهتمام كبير من جمهور المعرض، 
حيث نظم النادي العديد من الفعاليات واألنشطة التي تنوعت 
بين الورش التراثية، وعروض الصقارة، والمحاضرات والندوات 
الرسم  وأنشطة  التراثية،  والمسابقات  الشعرية،  واألمسيات 
اليدوية  والمنتجات  التراثية  المعروضات  جانب  إلى  والتلوين، 
التراث والمحافظة على العادات  وذلك بهدف إحياء  المتنوعة، 
واإلسهام في تواصل األجيال الذي  والتقاليد اإلماراتية األصيلة، 

هو جزء من رسالة النادي. 
متبعة  ومنهجيات  أسس  وفق  يعمل  النادي  أن  المناعي  وأكد 
لتحقيق تراث مستدام والتوافق مع متطلبات العصر من خالل 

العمل على مرونة البرامج التراثية والمبادرات المقدمة للجمهور، 
بإعتباره مكون من مكونات التطور،   

ً
بحيث يظل التراث حاضرا

 من دوافع قبول الحداثة واستيعابها في مجتمع اإلمارات.
ً
ودافعا

ونوه بحرص النادي على التواجد والحضور في جميع المعارض 
هذا  خاصة  والمجتمعية  التراثية  والفعاليات  والمهرجانات 
المعرض الذي يعد األكبر من نوعه في منطقة الشرق األوسط 
عنى بصون ركائز التراث 

ُ
وأفريقيا، ويعد من أهم الفعاليات التي ت

الثقافي اإلماراتي األصيل.
ومن جانبها أشارت سميرة العامري رئيسة قسم اإلعالم إلى أن 
 والقت 

ً
مشاركة النادي في هذا الحدث المميز نالت صدى واسعا

خالل  من  واسعة  بتغطية  وحظيت  الجمهور،  من  كبير   
ً
إقباال

وسائل االعالم المختلفة. وتقدمت العامري بالشكر الجزيل لكل 
في  من ساهم في إنجاح هذه المشاركة المميزة على أمل اللقاء 
العام المقبل ببرامج جديدة تساهم في إبراز ثقافة دولة اإلمارات 
وأشارت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات  وتراثها. 
المصاحب  الثقافي  البرنامج  أن  إلى  للنادي،  التابع  والبحوث 
لمشاركة النادي في المعرض يعكس حرص نادي تراث اإلمارات 
واهتمامه بالجوانب التوثيقية المكملة لألنشطة التراثية، حيث 
 من الكتب المؤلفة والمحققة التي تتحدث عن 

ً
نشر النادي عددا

الخيل وأنواعها وأنسابها، وعن الصيد وأسلحته وأدواته، إضافة 
إلى الدراسات والمقاالت المتنوعة التي نشرت بمجلة تراث التي 

يصدرها النادي في هذا الصدد.
منوهة إلى أن المحاضرات والندوات التي نظمها جناح النادي 
في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية جاءت في السياق 
نفسه، حيث تناول الباحثون المتخصصون الذين استضافهم 
والطير،  الخيل وما يتعلق بها في تاريخ الدولة وأبوظبي،  النادي، 
المواضيع  من  وغيرها  والمخطوطات،  اإلماراتي،  والخنجر 

المشابهة التي تثري موضوع المعرض.
من  سلسلة  المعرض  في  مشاركته  خالل  نظم  النادي  وكان 
الندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية واألمسيات الشعرية، 
باإلضافة للمسابقات التراثية، وعروض األلعاب الشعبية وركوب 
بعنوان  االستدامة  منصة  في  ندوة  النادي  نظم  حيث  الهجن. 
»جهود دولة اإلمارات واليونسكو في صون التراث الثقافي«، تحدث 
الشارقة  معهد  رئيس  المسلم  عبدالعزيز  الدكتور  فيها سعادة 
التراث،  في  والمحاضر  الباحث  والدكتور عوض صالح  للتراث، 
وأدارها الدكتور مو�شى هواري رئيس قسم تطوير المحتوى في 
العالقات  المسلم  عبدالعزيز  الدكتور  وتناول  الثقافة.  دائرة 
إلى   

ً
وصوال بداياتها  منذ  الشارقة  وإمارة  اليونسكو  منظمة  بين 

 من الفئة الثانية في بناء 
ً
 دوليا

ً
اعتماد معهد الشارقة للتراث مركزا

كما  »اليونسكو«،  قوائم  في  الملفات  بمجال تسجيل  القدرات 
تناول المسلم جهود الشارقة وأبرز الفعاليات واألنشطة في صون 
وتحدث  التراث والحفاظ عليه بما يتما�شى مع قيم اليونسكو، 
عن المشاريع التي يدعمها المعهد في عدد من الدول داخل برامج 

اليونسكو وخارجها.
فيما أبان الدكتور عوض صالح في حديثه عالقة دولة اإلمارات 
 النهضة الثقافية في 

ً
العربية المتحدة بمنظمة اليونسكو، متناوال

 
ً
دولة اإلمارات، وانعكاسها على العالقة بالمنظمة الدولية، منوها
 من التنمية 

ً
 وجزءا

ً
 مهما

ً
 اقتصاديا

ً
بأهمية الثقافة بوصفها موردا

ندوة   
ً
أيضا شهدت  قد  االستدامة  منصة  وكانت  المستدامة. 

إستراتيجيات  التراث..  واستدامة  اإلمارات  تراث  »نادي  بعنوان 
ومبادرات« ضمن البرنامج الثقافي للنادي، وتحدث فيها الدكتور 
للدراسات  زايد  بمركز  الرئي�شي  الباحث  زغل  الفاتح  محمد 
ولطيفة النعيمي مسؤولة النشاط الثقافي بالمركز،  والبحوث، 

وأدارها مسلم العامري الباحث في التراث الشفاهي بالمركز.
وشعار  الفرسان  »حلية  كتاب  الفاتح  محمد  الدكتور  وتناول 

أجندة حافلة بالفعاليات لنادي تراث اإلمارات
يف معرض أبوظيب الدويل للصيد والفروسية
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تراث  نادي  عن  الذي صدر  األندل�شي،  هذيل  البن  الشجعان« 
وهو شارك في تحقيقه رفقة الدكتور   ،2001 اإلمارات في العام 
بين  ومكانته  الكتاب  أهمية  في حديثه   

ً
مبينا النبهان،  عبداإلله 

لطيفة  تناولت  فيما  بالخيل.  المختصة  العربي  التراث  كتب 
النعيمي جهود مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث 
اإلمارات ومبادراته، وبرامجه التي تصب في استدامة التراث، مثل 
وتدريس  والدورات التدريبية لطلبة الجامعات،  دعم الباحثين، 
وغيرها من  الخاصة  المتاحف  ودعم  الجامعات،  في  إصداراته 

األنشطة.
»كتاب الخيل  كما استضاف جناح النادي قراءة في مخطوطة 
بمركز  الباحث  قدمها  حزام،  أخي  البن  والفروسية«  والبيطرة 
عبدالله  يحيى  الكويت  بدولة  العرب«  »بيت  العربي  الجواد 
الكتاب  معلومات شاملة حول  للحضور  قدم  الذي  الكندري، 
تضمنت منمنماته ومختصراته ونسخه الخطية، كما تحدث عن 
التصحيف الذي تعرض له، وفّصل أقسامه وموضوعاته، وختم 
محاضرته بعدد من التوصيات، أبرزها إعادة االعتبار إليه بوصفه 
أقدم كتاب عربي في البيطرة. ونظم النادي أيضا أمسية شعرية 
بالتعاون مع نادي صقاري اإلمارات، احتضنتها قاعة المؤتمرات 

»ب«، في مركز أبوظبي للمعارض »أدنيك«، وشارك فيها الشعراء: 
مساعد بن طعساس الحارثي، وسعيد بن دري الفالحي، وضيف 

الله العتيبي، وقدمها الشاعر عبيد بن قذالن المزروعي.
 جاءت محاضرة »الطير في أساليب 

ً
وضمن البرنامج الثقافي أيضا

وتحدث فيها فهد المعمري الباحث  النبط اإلماراتيين«،  شعراء 
في التراث الشعبي، وتناول فيها حضور الطيور في األدب الشعبي 
اإلماراتي من شعر ونثر وحكم وأمثال، كما تتبع المواضع التي جاء 
فيها ذكر الطير في الشعر النبطي في اإلمارات، وأساليب الشعراء في 
استحضاره، مثل افتتاح القصيدة بذكر الطير، والمحاورة معه، 
عن  به  والكناية  ومناداته،  الشوق،  لواعج  وبثه  به،  والتشبيه 

المحبوبة وغيرها من األساليب.
فيما قدم عبدالله ثاني المطرو�شي صاحب متحف بيت الخنجر 
عن  تحدث  حيث  وهوية«،  تراث  اإلماراتي  »الخنجر  محاضرة 
مواصفات الخنجر اإلماراتي ومميزاته ونقوشه وزينته وتوثيقه، 
ومكانته ضمن الزي التقليدي، كما تحدث عن تجربته مع الخناجر 
إلى تأسيس   

ً
وصوال بجمعها من مزادات التحف في أوروبا،   

ً
بدءا

في  ومصنع متخصص  الخنجر بدعم من حكومة دبي،  متحف 
صنع الخنجر بالمواصفات القديمة.

كما ضم جناح النادي في دورة هذا العام عدة أركان هي ركن 
التراث البحري للتعريف بمهنة الطواش ورحالت الصيد ويعرض 
نماذج للؤلؤ واألدوات التي كان يستخدمها الغواص، باإلضافة إلى 
عروض حية للصناعات البحرية، وركن الحرفيات الذي يتضمن 
التلي  مثل  النسائية  اليدوية  الحرف  في  وتعليمية  حية   

ً
ورشا

المنتجات  لعرض  باإلضافة  وغيرها،  البرقع  وصناعة  والسدو 
 
ً
يتضمن ورشا الذي  البرزة  أيضا ركن  الجناح  اليدوية ويضم 
تعليمية للزوار عن عتاد الخيل والهجن، والمقهى الشعبي الذي 
للزوار،  وتقديمها  اإلماراتية  الشعبية  األكالت  بإعداد  يختص 
المفردات  لتعليمهم  الحر وهو ركن ترفيهي لألطفال  والمرسم 

الفنية.  اللوحات  وعرض  والتلوين  الرسم  خالل  من  التراثية 
الترويجية  الحملة  في  النادي قد شارك  إلى أن  وتجدر اإلشارة 
للمعرض التي نظمها نادي صقاري اإلمارات في عدد من مراكز 
التسوق في إماراة أبوظبي )دلما مول، بوابة الشرق مول، غاليريا 
الوحدة مول(. وشملت مشاركات النادي تنظيم عدد من  مول، 
اليدوية مثل صناعة السيوف  البحرية وورش الحرف  الورش 
الخوص  وسف  الدالل،  وصناعة  الفخار،  وصناعة  والخناجر 
باإلضافة لمعرض إلصدارات النادي في التراث والتاريخ  والتلي، 
عروض   

ً
كما تضمنت المشاركات أيضا »تراث«،  وأعداد مجلة 

الصقارة وأنشطة التلوين وألعاب األطفال.

نادي تراث اإلمارات يشارك يف ملتقى الشارقة الدويل للراوي
شارك نادي تراث اإلمارات في النسخة الثانية والعشرين لملتقى 
الشارقة الدولي للراوي الذي نظمه معهد الشارقة للتراث في الفترة 
تحت شعار  »اكسبو الشارقة«  سبتمبر في مركز   23 إلى   21 من 
م سعادة الدكتور عبد  وفي ختام الملتقى كرَّ »حكايات البحر«. 
العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا 
 
ً
المنظمة للملتقى نادي تراث اإلمارات لمشاركته الفاعلة، وتقديرا

لجهوده في خدمة التراث ونقله إلى الناشئة واألجيال القادمة.
وقال سعيد المناعي مدير إدارة األنشطة في نادي تراث اإلمارات 
ان جناح النادي نجح في استقطاب المئات من المشاركين ومن 
الزوار بمختلف فئاتهم العمرية، الذين جذبهم أنشطة وفعاليات 
اآلباء  بتراث  اهتمامه  التي تجسد  التراثية  واإلصدارات  النادي، 
واألجداد، وتعكس دوره في صون الموروث واإلسهام في الحراك 
الملتقى تنظيم عدد من  في  النادي  وتضمنت مشاركة  الثقافي. 
الورش والعروض الحية للصناعات البحرية، ومعرض إلصداراته 

بالتركيز على اإلصدارات المتعلقة بالتراث البحري.
فاطمة  مشاركة  للملتقى  المصاحب  الثقافي  البرنامج  وتضمن 

المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي 
في جلسة حوارية تحدثت خاللها عن دور نادي تراث اإلمارات في 
الحفاظ على التراث البحري، كما شارك الدكتور محمد فاتح زغل 
الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث في جلسة حوارية قدم 
خاللها ورقة بحثية بعنوان »أساطير البحر من أوريون إلى سالمة 

وبناتها«.

»تراث اإلمارات« ينظم محارضة عن خدمات الكهرباء يف 
إمارات الساحل المتصالح

أكتوبر ضمن الموسم الثقافي   5 نظم نادي تراث اإلمارات يوم 
لمركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، محاضرة افتراضية 
المتصالح  الساحل  إمارات  في  الكهربائية  »الخدمات  بعنوان 
1933 - 1971«، قدمتها الدكتورة عائشة سعيد القايدي الباحثة 
في تاريخ اإلمارات، واستعرضت فيها ما تضمنه كتابها »الخدمات 
الصادر عن األرشيف  الكهربائية في إمارات الساحل المتصالح« 
الرميثي  عبدالله  علي  سعادة  المحاضرة  شهد   .2017 الوطني 
اإلمارات،  تراث  نادي  في  واإلعالم  للدراسات  التنفيذي  المدير 
والبحوث،  للدراسات  زايد  مركز  مديرة  المنصوري  وفاطمة 

والفروسية الدولي للصيد  أبوظبي  اإلمارات في معرض  تراث  لنادي  بالفعاليات  أجندة حافلة 

تراث الشهر
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وسعيد المناعي مدير إدارة األنشطة، وبدر األميري المدير اإلداري 
في   القايدي  وقدمت  والمهتمين.  الباحثين  من  وجمع  بالمركز، 
إمارات  في  متبعة  كانت  التي  لألساليب   

ً
استعراضا المحاضرة 

الساحل لمواجهة الظروف المناخية والبيئية قبل توفر الكهرباء، 
في مجاالت بناء المنازل والتبريد والتخزين، كما استعرضت بعض 
أنواع المصابيح التي تعمل بالوقود وكانت مستخدمة قبل وصول 

خدمة الكهرباء.
من جهتها أشارت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات 
والبحوث أن المحاضرة تأتي كحلقة في برنامج »سلسلة قراءة في 
إصدارات إماراتية« الذي تشرف عليه موزة الدرعي رئيسة قسم 
الدراسات والبحوث في مركز زايد للدراسات والبحوث، ويهدف إلى 
على اإلصدارات اإلماراتية وعرض ما تحويه من  تسليط الضوء 

معلومات وإتاحتها للنقاش.

نادي تراث اإلمارات يحتفي بيوم الوثيقة العربية
نظم نادي تراث اإلمارات جلسة حوارية بمناسبة يوم الوثيقة 
جاءت بعنوان  أكتوبر من كل عام،   17 العربية الذي يصادف 
شارك  إيستيمولوجية«.  إضاءة  اإلماراتية  التاريخية  »الوثيقة 

زايد  مركز  مديرة  المنصوري  فاطمة  أدارتها  التي   - الجلسة  في 
سيف  الدكتور  من  كل   - للنادي  التابع  والبحوث  للدراسات 
البدواوي المؤرخ المتخصص في تاريخ منطقة الخليج العربي، 
وعلي المطرو�شي المؤرخ والباحث في التراث والتاريخ المحلي، 

وسعيد السويدي الباحث في التاريخ والموروث اإلماراتي.
وقالت فاطمة المنصوري في كلمتها اإلفتتاحية إن نادي تراث 
اإلمارات يحتفي بيوم الوثيقة العربية انطالقا من ايمانه بدوره 
 
ً
واستمرارا للوطن،  الوثائقي  اإلرث  على  الحفاظ  في  التاريخي 
لمسيرته في حماية الوثائق ودراستها ونشرها، حيث أصدر النادي 
العديد من الكتب والدراسات الوثائقية، ويحرص باستمرار على 
تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية التي يستضيف 

من خاللها النخب المتخصصة في هذا المجال.
من جانبه استعرض الدكتور سيف البدواوي أهم األرشيفات التي 
تحتفظ بالوثائق والسجالت التاريخية الخاصة بدولة اإلمارات 
الوطني،  واألرشيف  البريطانية،  المكتبة  منها  الخليج  ومنطقة 
ومتحف القوات الجوية البريطانية، ومتحف األمبراطورية الحربي 
IWN، وأرشيف شركات النفط والشركات البريطانية العاملة في 
BP، وشركة جري ماكينزي،  اإلمارات والخليج العربي مثل شركة 

شركة هالكرو لالستشارات، والبنك البريطاني للشرق األوسط.
بحفظ  اإلمارات  دولة  اهتمام  عن  المطرو�شي  علي  وتحدث 
ذاكرة الوطن من خالل جمع الوثائق وأرشفتها وفق أرقى المعايير 
منها،  لالستفادة  والدارسين  للباحثين  وإتاحتها  والممارسات، 
 من الشخصيات التي كان لها دور كبير في جمع وتدوين 

ً
وتناول عددا

المتخصص  السويدي  سعيد  تحدث  بدوره  المحلي.  التاريخ 
وعن أقدم الحكايات التي  في علم األنساب عن تاريخ اإلمارات، 
توصل إليها من خالل جمع وتسجيل الوثائق والروايات التاريخية 
 عن الوثائق اإلماراتية.

ً
 عرضا

ً
.. مقدما

ً
اإلماراتية المتناقلة شفويا

في  األنشطة  إدارة  مدير  المناعي  علي  بن  الجلسة سعيد  شهد 
وبدر األميري المدير اإلداري في مركز زايد  نادي تراث اإلمارات، 
للدراسات والبحوث، وجمع من الباحثين واألكاديمين الذين أثرت 

مداخالتهم وتساؤالتهم النقاش في الجلسة.

العمراين يف  الرتاث  ينظم محارضة عن  اإلمارات«  »تراث 
اإلمارات

بالبطين،  مقره  في  أكتوبر    18 يوم  اإلمارات  تراث  نادي  نظم 
العربية  اإلمارات  دولة  في  العمراني  »التراث  بعنوان  محاضرة 
تحدث فيها سعادة المهندس رشاد محمد بوخش،  المتحدة«، 
الذي  اإلمارات،  آيكوم  رئيس  العمراني،  التراث  جمعية  رئيس 

أشار إلى أن أهمية الحفاظ على التراث العمراني التي تنبع من 
دوره في ترسيخ وتنمية الهوية الوطنية، وتنمية االقتصاد الوطني 
بضرورة وضع المواقع األثرية   

ً
منوها بتعزيز السياحة الثقافية، 

والتاريخية والطبيعية اإلماراتية على خريطة الثقافة العالمية. 
األثرية  المواقع  من  كبير  بعدد  تزخر  اإلمارات  دولة  أن  وأبان 
 أنواع المباني 

ً
والتاريخية تتوزع في جميع إمارات الدولة، متناوال

كما تحدث  وميزاتها،  واستخداماتها،  التراثية في دولة اإلمارات، 
الدولة،  إمارات  في  العمراني  التراث  على  الحفاظ  مشاريع  عن 
السيما الحصون والقالع. واختتم بوخش محاضرته بتقديم نبذة 
من أجل   2003 التي أسست عام  عن جمعية التراث العمراني، 
الحفاظ على التراث العمراني لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وعقب نهاية المحاضرة وقع نادي تراث اإلمارات وجمعية التراث 
سعادة  النادي  مثل  حيث  مشترك،  تعاون  اتفاقية  العمراني 
عبدالله محمد جابر المحيربي المستشار في مكتب المدير العام، 
ومثل جمعية التراث العمراني رئيسها سعادة رشاد محمد بوخش.
شهد المحاضرة سعادة عبدالله محمد جابر المحيربي المستشار 
في مكتب المدير العام للنادي، وفاطمة المنصوري مديرة مركز 
زايد للدراسات والبحوث، وسعيد المناعي مدير إدارة األنشطة، 
وبدر  العامة،  والعالقات  اإلعالم  إدارة  مدير  القبي�شي  وراشد 

األميري المدير اإلداري بمركز زايد، وجمع من المهتمين 

والفروسية الدولي للصيد  أبوظبي  اإلمارات في معرض  تراث  لنادي  بالفعاليات  أجندة حافلة 

تراث الشهر

أرشيف  شركات النفط العاملة في اإلمارات
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قصيدقصيد

المفردات:

 بفطرته، وبدأ 
ً
القصيدة للشاعر حميد خليفة بن ذيبان، المولود في منطقة الرأس بدبي عام 1947، نشأ وترعرع في بيئة شعرية جعلته شاعرا

يقرض الشعر وهو في سن السابعة عشرة من عمره، وقد استقى قصائده من القرآن الكريم واألمثال والبحر والتاريخ ومن األعالم والجغرافيا.

الطواش: تاجر اللؤلؤ، الميضاح: الرؤية في وقت الضحى، الهدد: ساعة الهدة في المقناص، ايتوق: يتلهف، مري: طليق أي حر على هوى نفسه.

الحر ما دامت سبوقه طليجه

يكة عــــــــــــــزر مــــــــــــــــن لج غبــــــــه غميجــــــــــــــــه

مــــــــن زد لجــــــــات الغبــــــــــــــــايب غريجــــــــــــــــه

ربانهــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــا تاه ضيــــــــــــــــــــــــع طريجه

تضفــــــــي على الميضاح طلعــــــــــــــــــــــــه بهيجه

من شوقهــــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــ�سي وروحي عويجه

نضاح دمع العــــــــــــــــــــــــين فايــــــــــــــــض دفيجه

سهران ليلــــــــــــــــي والسهــــــــــــــــــــــــــــــــر من يطيجه

زاغــــــــــــــــور في قلــــــــــــــــــــــــبي تزايــــــــــــــــــــــــد حريجه

الحر مــــــــــــا دامت سبوقــــــــــــــــــــــــه طليجــــــــــــــــــــــــه

ما رصــــــــــــــــــــــــــــــــه الصقار واوثــــــــــــــــــــــــق وثيجه

واختمت جيلــــــــــــــــي يا مال بالحجيجــــــــه

ما نالهــــــــــــــــا الطواش في بيعــــــــــــــــة السوق

ماية زيرهــــــــــــــــا تتعب الغيــــــــــــــــص وتعوق

الزم لزمهــــــــــــــــــــــــــــــــا واللزم حــــــــــــــــــــــــق وحقوق

كامل حسنــــــــــــــــــــــــها فايجه بالحسن ذوق

والعــــــــــــــــوق يســــــــري في شرايين لعــــــــــــــــروق

ويــــــــــــــــــــــــهل دمعاتــــــــــــــــه على الخد مدفوق

يا غيــــــــــــــــر لي به من وزا الشوق والعوق

ومــــــــــــــــــــــــن الشفاقــــــــــــــــــــــــه ولم شراعي بدوق

ملزوم لي شــــــــــــــــاف الهــــــــــــــــــــــــدد الزم يتوق

دامــــــــــــــــــــــــه مري يطلع علي الصيد بطلوق

واللــــــــــــــــــــــــه ثم واللــــــــــــــــه عاشق ومعشوق

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل املتاحف
16  المتاحف اإلماراتية بني الشمول والتنوع والعالمية  - حمدان راشد الدريع

24  اإلمارات و»آيكوم 2025«.. إبداع متحفي بمعايري عالمية  - خالد صالح ملكاوي

28 رشاد بوخش: المؤتمر فرصة فريدة لخرباء المتاحف يف المنطقة - الفاضل أبوعاقلة

32  متاحف السعديات االستثمار الثقايف الواعد - مريم سلطان المزرويع

يخ والثقافة والوطن - فاطمة سلطان المزرويع 34  المتاحف يف اإلمارات.. ذاكرة التار

يد يخ باستثمار التكنولوجيا - مجدي أبوز 38  المتاحف االفرتاضية.. كبح المسافات والتزنُّه مع التار

42  المتاحف وأهميتها الثقافية - فاطمة عطفة

46  يف قاعة الشيخ زايد بن سلطان األرشيف والمكتبة الوطنية يوثق سرية وطن - جمال مشاعل

50  المتاحف والمواقع الرتاثية يف اإلمارات حلقة وصل بني الحارض وتراث األجداد - حماده عبد اللطيف

56   المتاحف االفرتاضية ودورها يف تطوير صناعة الثقافة واإلبداع - سوسن محمد كامل

60  علم المتاحف... الدور التعليمي للمتاحف أصبح أكرث أهمية مما كان يف المايض - عيل تهامي

ملف
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اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف

والعالمية  والتنوع  الشمول  بين  اإلماراتية  المتاحف 

 حمدان راشد الدريع

تزدان دولة االمارات بطيف متنوع من  حصادها الخمسين، 
 لتشكل وصلة  فنية أو همزة وصل 

ً
المتاحف التي تتكامل معا

وواحة علمية للمتلهفين نحو  الحضارات والشعوب،  اللتقاء 
سبر أغوار الما�سي او استشراف المستقبل، كما اتسع صدر 
حيث قامت  اإلمارات الستيعاب المكون الحضاري العالمي، 
شراكات بين المؤسسات الثقافية وعدد من أشهر المتاحف 

العالمية، مما أسهم في رفد تنوع المكون الثقافي للمتاحف.   
تنبثق فكرة المتاحف من معين واقع الشعوب، حيث أنها في 
المحلي،  الثقافي  النسيج  سدنة  أحد  تشكل  المطاف  نهاية 
والذي ال غنى عنه في ترسيخ المعاني الجميلة للهوية الوطنية. 
  لردح من الزمن، جاءت 

ً
 وقتيا

ً
و بينما ساد هذا التوجه منحا

سكرة العولمة، فكان أن استبغ بها المكون الثقافي من حيث 
الرغبة في مشاطرة الفكر و اإلرث اإلنساني مع الغير المختلف. 
كما خرجت األصوات التي ترنو إلى تلمس مالمح المستقبل، من 
خالل إيجاد منبع إلهام قادر على صهر الطاقات و شحذ الهمم 

 .
ً
 مأموال

ً
نحو تجسيده واقعا

تعريف مصطلح المتحف
و للمتحف العديد من التعريفات، لعل من أحالها هو  »المكان 
الثمينة  الذي يجمع ويأوي مجموعة من المعروضات واألشياء 

بقصد الفحص والدراسة، ولحفظ التراث الثقافي للشعوب على 
مر العصور« )محمد سعد، 2012 (. كما عرفه )مصطفى جودت، 
2014(  بأنه: »مكان يجمع فيه جنباته مقتنيات من أزمنة ماضية 

قد تتراوح من عدة سنوات إلى ألوف السنين«.
وزاحم ذلك  النور،  وأبصرت  العولمة بعصرها،  أن اطلت  وما 
من ذي   

ً
اقتصاد سالسل التوريد وبات العالم أكثر تقاربا نشوء 

 
ً
منه يعتمد أساسا حتى بات االزدهار االقتصادي في جزء  قبل، 
على الترويج السياحي، فطغت على السطح الرغبة في تفعيل موقع 
ولم يكن ذلك ليكون  اإلمارات على خريطة السياحة العالمية، 
في   

ً
بمنأ عن السعي الحثيث نحو استشراف المستقبل مجسدا

متاحف كمتحف المستقبل أو إبرام اتفاقيات مع ألمع المتاحف 
 على الساحة العالمية كمتحف اللوفر 

ً
العالمية وأكثرها حضورا

المفتوحة  المتاحف  مصطلح  تفعيل  أو  وجونجهايم  العالمي 
كمدافن جبل حفيت.

ممزيات المتاحف اإلماراتية
 1 - الدبلوماسية الناعمة: 

ولطالما مارست دولة اإلمارات العربية ومنذ نشأتها دبلوماسية 
محيط  في  الثقافي  المجمع  إنشاء  جاء  فبينما  الناعمة،  القوة 
بما يحمله من   

ً
ثقافيا  

ً
ليضفي على المكان بعدا قصر الحصن، 

مبادرات و بناء لجسور التواصل مع حضارات المشرق و المغرب، 
جاءت المنطقة الثقافية في السعديات لترجم تلك المبادرات إلى 

شراكات مع أشهر المتاحف العالمية، كمتحف اللوفر و المتحف 
البريطاني.

إال أن اطالق »استراتيجية القوة الناعمة لدولة اإلمارات« جاء في 
وترتكز استراتيجية القوة الناعمة للدولة من أربعة   ،2017 عام 
أهداف، لعل من أبرزها هو ترسيخ مكانة الدولة كدولة حديثة، 
في حين تتألف محاور  حاضنة للعلوم واإلبداع واحة للتسامح، 
استراتيجية القوة الناعمة لدولة اإلمارات من 7 محاور أساسية،  
من أبرزها هو االستثمار في الدبلوماسية الثقافية واإلعالمية بما 
يعود بتأصيل الحضور الثقافي و النخبوي للدولة. و هكذا، نجد أن 
توجهات حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى االستثمار في 
بناء الدبلوماسية الناعمة شكل حجر األساس لبعث العديد من 
المشاريع التي طال تأثيرها المجال الثقافي ومد جسور التواصل 
بما يسهم في ترسيخ وإبراز الوجه الحضاري للدولة.  بين األمم، 
بالعالمية،  واقتران  تميز  بما يحمله من  اللوفر،  ويقف متحف 
على الجهود المبذولة في سبيل تدعيم مكانة الدولة في   

ً
شاهدا

هذا السياق. وترى )Grincheva 2020(  أن  متحف اللوفر أبوظبي 
التي تستند إلى  »العالمية«  يجسد ظاهرة دبلوماسية المتاحف 
القوة  بما يكرس مفهوم  أبوظبي  العالمية لحكومة  الطموحات 
تأثيرها  لتعزيز  الوطنية ألبوظبي  التطلعات  تعتمد على  الناعمة 
الثقافي على الساحة العالمية وفيما يتعلق بموقع المتحف، فهو 
في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، ولعل في اختيار المكان 

تجسيد لاللتقاء بين الحضارات، وعناق بين األرض والبحر، حيث 
تدثر المتحف بملكوت العصب االقتصادي ألهالي الخليج، أال وهو 
 مديدة 

ً
الذي ارتبط بمعايش الناس أحقابا الغوص على اللؤلؤ، 

وتتوسط صدفة اللؤلؤ ذلك التصميم األخآذ،  طويلة،   
ً
وأعمارا

وتتماهى ألوانها مع زرقة مياه الخليج، مسطرة حقبة جديدة في 
التواصل اإلنساني بين الشرق والغرب..

متحف  مع  الشراكة  الختيار  الداعمة  األسباب  بين  من  ولعل 
اللوفر هو ما يتمتع به اللوفر من تاريخ يسلط الضوء على شمولية 
الثقافية وتخطيها لحاجز اللغة او العرق، فاللوفر ارتبط في الذاكرة 

املتاحف اإلماراتية بني الشمول والتنوع والعاملية 
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 للعديد من الحضارات اإلنسانية،  
ً
اإلنسانية كونه وعاء حضاريا

تأسس  الذي  اللوفر،  متحف  أن   .  )Dameme 2014( ويرى  
يزخر بالعديد من المعاني في التاريخ الفرن�شي،   ،1793 في عام 
 على مرحلة االنعتاق من ربقة 

ً
لعل من أبرزها هو وقوفه شاهدا

سياسية  أنظمه  من  أفرزه  وما  االقطاع  عهد  وراء  االنسياق 
واقتصادية، وقفت جاثمة وغير قادرة على مواكبة عجلة التطور 
المصاحب لعهد الصناعة الذي فتح الباب على مصراعيه أمام 
تحوالت اقتصادية وسياسية كبرى ال زالت ماثلة حتى اليوم. فقد 
اقترن تاريخ اللوفر ببزوغ فجر مؤسسة مجردة تسمى الدولة، بما 
تتضمنه من آليات وهياكل إدارية تكون موجهه نحو تلبية أهدافة 

تطلعات ا لشعب. 
لخطى الوالد   

ً
متحف زايد الوطني الذي جاءت تسميته تخليدا

إبرام  تم  والذي  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  المؤسس 
اتفاقية بين السياحة والثقافة وبين المتحف البريطاني في عام 
2009 للعمل على تطويره ولإلفادة من خبرة المتحف البريطاني، 
الذي يضرب بجذور تأسيسه إلى عام 1753 ويكتنف على العديد 
من نفائس الحضارات. وكان من ثمرات تلك الشراكة بين متحف 
الشيخ زايد والمتحف البريطاني إطالق اسم الشيخ زايد في عام 
بفرائد  الزاخرة  البريطاني  المتحف  قاعات  إحدى  على   ،2018
 مع الذكرى 

ً
اآلثار من مختلف أصقاع الدنيا،  والذي جاء متزامنا

الشيخ زايد بن سلطان  المغفور له بإذن الله،  المئوية لميالد  
وتحمل القاعه دالالت تاريخية عن الروابط العميقة  آل نهيان. 
التي تربط الشرق األوسط مع أوروبا من خالل التبادل التجاري 

والثقافي. 

2 - اتسام المتاحف اإلماراتية بالعالمية
أصبحت صناعة المتاحف والتراث نموذًجا مصغًرا لالقتصاد 
العالمي، حيث تسعى إلى جذب السياح والخدمات ورؤوس األموال 
العالمية. فمنذ أواخر القرن العشرين قامت المتاحف العالمية 
بترسيخ المشاريع الثقافية والتراثية العابرة للقارات والثقافات، 
 Roberto Fabbri .من خالل منح امتياز تشغيل لمشغلين دوليين
مجلس  دول  من  العديد  تبني  مع  التوجه  هذه  وتواءم   )2022
التعاون الخليجي خطوات مختلفة في االستثمار في تطوير صناعة 
تنويع  في  البدء  وبالتالي  السياحة،  بهدف جذب  الثقافي  التراث 
تلك االستراتيجية مجموعة متنوعة  وتضمنت  الدخل.  مصادر 
كتقديم الدعم للمراكز الفكرية وبرامج الدراسة في الخارج والمنح 
الدراسية في التخصصات الثقافية وإنشاء مناطق جذب سياحي 

مثل المتاحف والمراكز الثقافية.  
يتوافق  متحف،  غير مباشر ناتج عن إنشاء   

ً
كما أن هناك تأثيرا

»زيادة اإلنتاجية والتنمية  بـــ   )D.Ponzini 2011( مع ما وصفه 
االقتصادية على المدى الطويل«. هذا يعني أنه عندما يتم إنشاء 
فهناك احتمال كبير في حدوث طفرة  متحف ذي صيت عالمي، 
في أسعار العقارات واإليجارات في محيط منطقة المتحف، كما 
حيث  القرن العشرين،  بلباو بأسبانيا في تسعسنيات  في  حدث 
المدينة  تلك  انتشال  في  بلباو  تأسيس متحف جونجايم  أسهم 
الصناعية الصغيرة من ربقة الكساد ووضعها على قاطرة النمو 
السريع. وعلى الرغم من تدشينه في 1997، لم يمض وقت طويل 
حتى بدأت تلك المدينة في اقتطاف ثمار هذا المتحف الممول 
من  واحدة  بلباو  أصبحت   ،2003 عام  أوائل  وبحلول   ،

ً
أوروبيا

أغلى المدن في إسبانيا، حيث جلب متحف غوغنهايم بلباو ماليين 
السائحين ، 160 - مليون دوالر سنوًيا في دخل إضافي ونحو 4000 
ويحذو األمل القائمين   .D.Ponzini 2011 .وظيفة دائمة جديدة
على متحف جونجهايم أبوظبي في أن يسهم افتتاح المتحف إلى 

زيادة في عدد السياح بمجرد اكتمال المنطقة الثقافية.

3 - التنمية وتضمين العنصر المحلي في العمارة
هو  الثانية،  األلفية  مع  جاءت  التي  المتاحف  يميز  ما  ولعل 
المستدامه مع عدم إغفال نمط  للتنمية  المتزايد  االستخدام 
العصرية  في قالب من  المادي  التراث  تقديم  إعادة  في  اإلبداع 
والحداثة، كما هو الحال في تصميم اللوفر أبوظبي، حيث ال يخطئ 
الناظر في استنطاق تراث الغوص البحري والذي يتراى للناظرين 
على هيئة لؤلؤة مقببة ومنفرجة وعلى العديد من الآللىء في إشارة 
إلى موجودات المتحف البالغة األهمية من الناحية التاريخية، 
ما كان يعنيه اللؤلؤ ألهل اإلمارات  والتي تضاهي أهمية اللؤلؤ، 

 .
ً
قديما

المتزايد  على االستخدام  الضوء   )Mazzetto, S. 2022( سلط 
للمنهجيات المستدامة الستعادة العمارة المحلية مباشرة والتي 
وتخلص  العربي.  الخليج  لدول  الثقافية  بالهوية  بالوعي  ترتبط 
إلى القول بأنه يحبذ أن يتم التعامل مع   )Mazzetto, S. 2022(
القادر  والوئام  للوحدة  المعقد  معناها  خالل  من  االستدامة 
وإبراز الجوانب  على الجمع بين المواد القديمة وتقنيات البناء، 
الثقافية واالجتماعية الوطنية، مع السعي إلى عدم إغفال مفهوم 
السياحة الثقافية كأحد روافد االقتصاد. في حين ترى الدكتورة 
مصممي  يواجه  الذي  الرئي�شي  التحدي  أن   )2011( سامية 
بين  مشاركة  بيئة  خلق  كيفية  هو  عليها  والقيمين  المتاحف 
شرحتين مختلفتين: الجمهور العالمي العابر، والسكان المحليين. 
لقد تحول التطور التاريخي للمتاحف في أوروبا وأمريكا الشمالية 
منذ منتصف القرن الثامن عشر من نهج واحد إلى نقيضه: من 
كونها حاويات للوصول المتميز إلى المعرفة األصلية. ويذهب إلى 
أبعد من ذلك بالقول بأن البيئات الحضرية لمدن الخليج باتت 

والعالمية  والتنوع  الشمول  بين  اإلماراتية  المتاحف 
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وغالًبا على حساب تجاهل أو حتى إزالة النسيج  غربية بسرعة، 
على  تعتمد  التي  الجديدة،  التطورات  وأن  التقليدي  العمراني 
نماذج مضاربة أكثر من االستمرارية النمطية في البيئة المحلية، 
قد ابتعدت عن توليد االحساس باالنتماء للثقافة المحلية. وهذا 
برأيه نتج عن التعرض المستمر للثقافة العالمية مما نتج عنه 
أو  التال�شي التدريجي للحد الفاصل بين ما هو محلي أو عالمي. 
 أو مناسًبا وفي سعي المتاحف لتحقيق االستدامة، هناك 

ً
أصيال

بين  للموامة  المعمارية  الحلول  انجع  إيجاد  في  التحدي  يقف 
الحداثة وروح التراث الخليجي.

للمتاحف في النهوض   
ً
 مساعدا

ً
لعل في المناطق الثقافية عامال  

برسالتها الوطنية وهذا الحرص للحفاظ على ثقافة وتراث المكون 
المحلي، وكما يرى )Oliver James Picton 2010(، نابع من  خشية 
العديد من المواطنون في اإلمارات العربية المتحدة من »فقدان« 
الهوية والمخاوف بشأن الثقافة »العالمية« قوى اجتماعية قوية. 
التقاليد  تعاملها مع قضايا  في  االمارات  دولة  تجربة  واسترعت 
 Eugenia المحلية في مقابل التحديث انتباه الباحثين كالباحثين
 López Reus, Mohamed El Amrousi & Evan K. Paleologos
2020( من أجل دراسة كيفية تعامل أبوظبي مع قضايا التقاليد 
اقتصادًيا  تغيًرا  يشهد  وقت  في  التحديث،  مقابل  المحلية 
والمعاصرة  الحديثة  التفسيرات  ذلك،  وفي  سريًعا.  واجتماعًيا 
التصميم  استراتيجيات  وكذلك  العربية  المعمارية  للتقاليد 
لخلق مساحات من االندماج االجتماعي وتقديم حلول مستدامة 

مناسبة للظروف المناخية اإلقليمية القاسية.

4 - التنوع والتميز: 
وقد  وخصوصيتها.  محتويتاتها  بتنوع  اإلمارتية  المتاحف  تتميز 
يكون باإلمكان تصنيف المتاحف اإلماراتية ضمن ثالث طبقات، 

والتي جاءت متزامنه مع التطور الزماني للدولة:
شهدت الفترة المبكرة من تاريخ الدولة، نشوء وتأسيس العديد 
من المتحف التاريخية وذلك للحفاظ على تلك اللقى التاريخية 
من االندثار وخاصة في فترة االنتقال الذي انصهرت في اإلمارات 
اإلرث  تروي  التي  المتاحف  فنشأت  واحدة،  بوتقة  في  السبع 
 
ً
 وتلقينا

ً
 له وحفظا

ً
الحضاري والتطور التاريخي لكل إمارة، صونا

للن�شئ. ومن المتاحف التاريخية الوطنية: متحف الفهيدي بدبي، 
ومتحف عجمان، ومتحف الفجيرة الوطني، ومتحف رأس الخيمة 
وبينما تتوشح بقية المتاحف التاريخية  ومتحف العين الوطني. 
بأسماء االمارات، كمتحف عجمان وحصن الشارقة وأم القيوين 
ينفرد متحف العين على غرار متحف  والفجيرة ورأس الخيمة، 
لتاريخ  اختزالهما  مع  باسميهما  باحتفاظهما  دبي،  في  الفهيدي 

القطاع الجغرافي والحيز الزماني لكل إمارة منهما. 
فمتحف العين الوطني، وعلى سبيل المثال، يتميز بما في حوزته 
من آثار ولقى تاريخية تتعلق بواحة العين وما جاورها من واحات، 
لعل من أبرزها على اإلطالق هي واحة هيلي، التي تم اقتباس شعار 
 
ً
بلدية مدينة العين من مدفنها األثري الكبير، الذي اكتسب زحما
األلفية  إلى  تعود  بقايا لمستوطنات ومقابر  بسبب وجود   

ً
كبيرا

الثالثة قبل الميالد. 
ولعل الزخم األثري المستكشف في مدينة العين ليس له نظير 

المتحف كأداة  في المناطق التابعة إلمارة أبوظبي. فجاء 
توثيقة ووعاء لحفظ ما استطاعت إليه فرق االستكشاف 
 
ً
رديفا االستكشاف  فرق  جاءت  وقد   .

ً
سبيال والتنقيب 

عن  والتنقيب  االستكشاف  لفرق   
ً
ومصاحبا  

ً
طالئعيا

النفط الذي تم إبرام امتيازه في الحادي عشرمن يناير 
إال أن اندالع الحرب العالمية الثانية كان أحد   ،1939
األسباب التي أدت إلى تجميد التنقيب والبحث إلى حين 
انقشاع تلك الحروب التي كانت بمثابة المسمار األخير في 

نعش الهيمنة البريطاني. 
في  السياسية  القيادة  باهتمام  الفرق  تلك  وقد حظيت 
حيث زار حاكم أبوظبي حينها الشيخ شخبوط  أبوظبي، 
في   ،1959 أول موقع تنقيب في أم النار في ربيع   

ً
شخصيا

باإلضافة الى كونه  داللة إلى مدى لما هذه من أهمية، 
في  الضارب  اإلمارة  تاريخ  من  مطوية  يضيف صفحات 
فقد تمكنت فرق التنقيب من استنطاق  جذور الزمن. 
العديد  عن  اللثام  إماطة  ومن  والنقوش  الكتابات 
تلك  وأسهمت  الزمن.  عليها  عفى  التي  الصفحات  من 
أمام   

ً
مشرعا الباب  فتح  في  األثرية  واللقى  الموجودات 

وضع اللبنات األولى  لوضع حجر األساس لمتحف العين، 
حتى ينعم الجميع باالطالع ودراسة تلك اآلثار. كما يحفل 
المتحف برصد للعديد من جوانب الحياة االجتماعية 
السياحة  دائرة  أضافت  كما  النفط.  قبل  ما  لفترة 
 آخر لمدينة العين يتمثل 

ً
 حضاريا

ً
والثقافة بأبوظبي بعدا

يتدثر جبل  إذ  المفتوحة،  المتاحف  في تدشين مفهوم 
حفيت بمجموعة من المدافن التي يعتقد أنها ترجع إلى 

لواحة  المجانف  بعيد من سفحه  وتقع غير  البرونزي،  العصر 
وتتميز بأسقفها المقببة والتي يناهز عددها الخمسمائة.   العين، 
تنبع أهمية هذه المدافن من إماطتها اللثام عن عادات الدفن 
والمعتقدات الدينية التي مارستها تلك المجتمعات، حيث الحظت 
1959، وجود  البعثة الدانمركية التي اكتشفت تلك المدافن في 
عدد من األواني المستوردة من بالد الرافدين إضافة إلى بعض 
التي شهدت  العين،  اغفال مدينة  يتم  ولم  والخناجر.  الحراب 
تخليد عدد من المحطات في مسيرة الشيخ زايد، كتحويل قصره 

في واحة العين إلى متحف مفتوح أمام الزوار والسائحين. 
التي شهدت مولد  المويجعي  تاهيل قلعة  إعادة   

ً
تم الحقا كما 

الرئيس الثاني لدولة االمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن 
. وفي 2015، 

ً
الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتكون متحفا

عقد مجلس الوزراء إحدى جلساته في فناء هذا القصر، والذي 

 أحد األماكن التي زارها البريطاني ويلفريد ثيسجر إبان 
ً
كان أيضا

 لحاكم أبوظبي في واحة العين 
ً
زيارته للشيخ زايد حينما كان ممثال

و الواحات التابعة آلل نهيان. كما تم تحويل قلعة الجاهلي، والتي 
بناءها الشخ زايد بن خليفه ما بين 1891 وحتى 1898، إلى متحف 
 من تاريخ قوة ساحل عمان، التي تمركزت في محيطها 

ً
يحكي طرفا

في الفترة الزمنية من 1955 وإلى قبيل قيام االتحاد في 1970 بهدف 
تعزيز األمن الداخلي.  وللداللة على رمزية العالقة بين  دولة اإلمارات 
والمملكة المتحدة قبيل أفول شمس اإلمبراطورية البريطانية، 
الملك  زيارة  محطات  إحدى  الجاهلي  قلعة  متحف  كان  فقد 
 للتاج 

ً
البريطاني جورج الثالث في آواخر عام 2016 حينما كان وليا

البريطاني. وإضافة إلى ما سبق من متاحف تاريخية، هناك التنوع 
المتمثل المتاحف العلمية،  في تزخر دولة اإلمارات بالعديد من 
المتاحف العلمية، والتي من ِشأنها توفير الروافد العلمية لطلبة  
المراحل التعليمية.. وال يخفى على كل ذي لب أو متابع ما مدى ما 

والعالمية  والتنوع  الشمول  بين  اإلماراتية  المتاحف 
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تزجيه المتاحف من دور تنويري واستحضار لشمائل الثقافة، 
 ألبنائنا واألجيال القادمة«، 

ً
ون مدرسة

ُ
فالمتاحف إنما ُوجدت لتك

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  قال  كما 
ومن بين هذه  القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
المتاحف اإلماراتية هو متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي،  وتم 
تدشين موقعه في جزيرة السعديات، والمتوقع الفراغ من انشائه 
قبيل انتهاء عام 2025، ليكون على خطى من سبقه من المتاحف 
يأخذ  آخر،   

ً
وثقافيا  

ً
تعليميا  

ً
العالمية. وسيضيف المتحف بعدا

حيث تم اإلعالن عن النية  الكون والوجود،  الزائرين إلى فضاء 
»ستان«  تمثال  الى  باإلضافة  النيازك،  أحد  من  عينة  لعرض 

 11.7( قدًما   39 وهو تيرانوصور كامل بطول  المشهور عالمًيا، 
إال أن من بين األهداف الكبرى للمتحف هو دفع وتطوير  متر(، 
البرية  والكائنات  والحيوان  الحفريات  علم  في  العلمي  البحث 

والبحرية، وكذلك علوم األرض وتقنيات االبتكار. 
ومن جملة تلك األدوار ما قامت به متاحف الشارقة من تدشين 
وكتابات  »نقوش  بعنوان  اإلمارات  تاريخية عن سكان  لدراسة 
قديمة في إمارة الشارقة«، تتيح للباحثين  تتبع النقوش والخطوط 
والكتابات التي تم اكتشافها في مويلح ومليحة، حيث تم اكتشاف 
في إشارة إلى  نقش واحد ويعود إلى القرن السابع قبل الميالد، 
العالقات  مدى عمق الجذور التاريخية للدولة، وعروبة مليحة، 
مع جنوب الجزيرة العربية، التطور للنظام السيا�شي في مليحة، 
واالستخدام المبكر للكتابة في مليحة، وتشابه األسماء المذكورة 
 متحف الحضارة اإلسالمية، الذي يمتاز 

ً
في مليحة. وهناك أيضا

بتسليطه للضوء على ما اندثر في الذاكرة اإلنسانية من أفضال 
لعلماء المسلمين على سير ركاب الحضارة اإلنسانية. فهذه قاعة 
العالم العربي الكبير الحسن بن الهيثم وما كان له من قصب 
السبق في علم البصريات وعلوم الجاذبية في كتابه »النظائر«. كما 
يساهم المتحف في التعريف بمقاصد الشريعة ومعاني العقيدة 
من خالل تسمية إحدى القاعات على الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديق، الذي ضرب أروع األمثلة في عدم التفريط في �شيء من 
إرث النبوة حتى ال ُينتقص اإلسالم عشية وفاة سيد األنام، وما 
قد يسير عليه الناس وفي الشارقة يستطيع طالب التاريخ، تقليب 
أوجه صفحات التاريخ الحديث والمعاصر والتوقف عند عدد 

أرض  على  الوقائع  بحبرها  التي جرت  التاريخية  المحطات  من 
 بالخضارة 

ً
اإلمارات التي شهدت العديد من الحقب الزمنية مرورا

تزامن  الذي  الحديث  التاريخ  أعتاب  إلى   
ً
ووصوال اإلسالمية، 

في نصب المقاومة   
ُ
مع وصول الغزاة إلى إمارة الشارقة متمثال

الذي ُيخلد رفض أبناء كلباء الخنوع إلمالءات البرتغاليين الذين 
اشتهروا بالبطش وكانوا في طليعة القوى االستعمارية الغربية، 
 من التواجد البريطاني 

ً
ثم يأتي متحف المحطة الذي يدون طرفا

 بالقاعدة البريطانية في الشارقة. 
ً
ممثال

ففي الشارقة، ينطق التاريخ من خالل ما تم انشاؤه من متاحف 
ُصب ويتربع متحف المستقبل في دبي على شارع الشيخ زايد، 

ُ
ون

حيث يتعانق الحاضر بالمستقبل وتتزاوج فنون العمارة في تمازج 
بين أرقى ما تمخضت عنه جهابذة التصميم واإلنشاء. وفيما هو 
من تجويف تصميم المتحف  يأتي النداء  مستقبل للمستقبل، 
االنتماء  ذا  فها هو  المدينة اإلسالمية،  بجذور  الزائرين   

ً
مذكرا

اإلسالمي يرتأى من بعيد في هيئة الهالل المتوشح بأجمل خط 
المستقبل  استناد  على  واحد  وصوت  موحدة  رسالة  في  ثلث، 
على ما أفاضت به شمس الحضارة العلمية على ربوع الحاضر 

والمستقبل.  
كما يرمز متحف بيت الشيخ سعيد على أهمية الحياة في مرحلة ما 
قبل الدلوف إلى عالم الصناعة النفطية، ملقيا الضوء في الوقت 
وتاريخ  الغوص  فترة  في  ومتعطفاتها  الحياة  على معطيات  ذاته 
 
ً
مهما  

ً
االسرة الحاكمة في دبي. كما تشكل تلك المنطقة منعطفا

في التحول االجتماعي بين الما�شي والحاضر، حيث بإمكان الزائر 

لما كانت عليه   
ً
مذكرا  

ً
جياشا  

ً
أن يستنشق أريج الما�شي عطرا

األحياء السكنية والفرجان، وكيف أن التكاتف بين الجيران كان 
هو العنوان 
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المتحفية  التربية  أقسام  ولحقت  العالم،  متاحف  كثير من  في 
بالمتاحف، وُصّممت لها البرامج التعليمية والتربوية، لتكون بيئة 
التراث  بأهمية  المتحفي والتعريف  الوعي  لنشر  تربوية صالحة 

الثقافي والحضاري لألمم والحفاظ عليه.

متاحف متقدمة وأدوار عرصية يف اإلمارات
العربية  اإلمارات  دولة  في  المتاحف  على  القائمون  يكن  لم 
بل شاركوا في مسيرة حركة  المتحدة بعيدين عن تلك اليقظة، 
الوعي بأهمية المتاحف وتطورها، وأدركوا أن المتحف مؤسسة 
تعليمية وثقافية ورافد من روافد العلم والمعرفة، وأحد مصادر 
المؤسسات  قامت  وقد  المتحفية.  التربية  تتطلبها  التي  التعلم 
المعنية في عدد من إمارات الدولة بإطالق برامج مهمة إلحداث 
ل ثقافي في نظرة المجتمع تجاه المتاحف وما تحويه من تراث  تحوُّ
وطني، وتعزيز الوعي بقيمته، وتطوير الثقافة المتحفية، والعمل 
على أن تكون تلك المتاحف معالم حضارية شاهدة على التاريخ 
 بالعملية 

ً
 وارتباطا

ً
والتراث الحضاري ألمتها، وأن تكون أكثر نشاطا

التعليمية ونشر المعرفة، فتتحول هذه المتاحف إلى مؤسسات 
مفتوحة،  تعليمية  وتشكل موسوعة  المجتمع،  تخدم  تعليمية 

وتتفاعل مع قضاياه.
يبرز اهتمام الدولة بالمتاحف بما يتوازى  ففي دولة اإلمارات، 
مع اهتمامها بالتراث واآلثار، وتولي الدولة أهمية كبيرة للمتاحف 
 
ً
بوصفها مراكز حيوية لتبادل المعرفة والحوار الثقافي، وصروحا
ثقافية مهمة تصل بين أفراد المجتمع وبين تاريخهم الغني وتراثهم 
المادي وغير المادي، وتمكنهم من اكتشاف االتجاهات الثقافية 
من  أكثر  في  المتاحف  وتعتمد  والمستقبلية.  الحالية  العالمية 
إذ هي خرجت  إمارة مبدأ التفاعل المباشر مع الجمهور لجذبه، 
من األماكن المغلقة، ذات الحراسة المشددة، وحملها القّيمون 

عليها إلى معارض في المراكز التجارية واألماكن السياحية لتزور 
المتاحف  ارتياد  في  الرغبة  فيه  فتنمي  كان،  أينما  »المتلقي« 

ودراسة التاريخ وتنمية اإلبداع.
لقد عملت مثل هذه المتاحف على تطوير أدواتها لجذب كافة 
فئات المجتمع، بمن فيهم الشباب والعائالت، كما سعت إلطالق 
 
ً
فضال جملة من المبادرات والبرامج النوعية لجذب اهتمامهم، 
ويواكب  احتياجاتهم  يلبي  بما  العرض  أساليب  في  التحول  عن 
الذين  واليافعون  األطفال  فيهم  بما  واهتماماتهم،  تطلعاتهم 
في  وتسهم  والتساؤل  البحث  على  تحفزهم  بفعاليات  تخصهم 
إمارة  غدت  فقد  المعرفي.  رصيدهم  وزيادة  مداركهم  توسيع 
 للثقافة والعلوم من خالل متاحفها الزاخرة 

ً
 مفتوحا

ً
الشارقة كتابا

اإلمارات و»آيكوم 2025«.. إبداع متحفي بمعايري عاملية

  خالد صالح ملكاوي

 لقطع جامدة، كما كان ينظر 
ً
لم يعد المتحف اليوم مستودعا

المتاحف  بقيمة  نما إحساس  بل  الما�سي،  في  البعض  إليه 
مراكز  من   

ً
ومركزا  

ً
معرفيا  

ً
ومصدرا حضارية  قيمة  بوصفها 

مفتوح،  حي  كتاب  المتحف  بأن  قناعة  دت 
َّ
وتول الترفيه، 

في  معها  الناس  وتأخذ  التاريخ،  أعماق  من  شواهده  تحضر 
المعروضة،  بالشواهد  األحداث  فيها  يستحضرون  رحلة 
بثقافة   

ً
وملهما المعرفة،  مصادر  من   

ً
مهما  

ً
مصدرا وتكون 

من أوجه   
ً
إذ هي تمثل واحدا وتنمية متجددتين مستدامتين، 

الصناعات الثقافية واإلبداعية، الصناعة الحديثة التي غدت 
من أقوى محركات التنويع االقتصادي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة المتأهبة الحتضان مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف 
»آيكوم 2025«، أكبر  تجمع ثقافي من نوعه في العالم في مجال 

المتاحف.

تنوير  تتعدى  وباتت  المختلفة،  المتاحف  وظائف  وتعددت 
األخرى  الشعوب  وتراث  وحضارته  بتراثه  وتعريفه  الجمهور 
رسالة  لها  وغدا  للمجتمع،  الترفيهي  الجو  وتهيئة  وحضاراتها، 
عظيمة ال تقل في األهمية عن غيرها من األجهزة الثقافية من 

حيث التنمية الحضارية واالرتقاء بأذواق الشعوب، فباتت تؤدي 
اليوم رسالة تربوية وتعليمية وثقافية وسياحية، وفنية، وعلمية 
واجتماعية وأخالقية ووطنية وقومية، وتسهم في تعميم الثقافة 
ونشر المعرفة، وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، بل 
المتاحف أحد وسائل تنمية الحس الجمالي والذوق الفني  َعدُّ 

ُ
وت

لدى الفرد والمجتمع؛ فهي تنّمي اكتشاف المعاني الفكرية والقيم 
الجمالية، وحرية التفكير ودقة المالحظة عند زوارها، وهي تتميز 
في مساعدتها على ترسيخ المعرفة بالتاريخ والجذور الحضارية 
وارتباطه  الحاضر  وتفسير  والشعوب،  لألمم  والفنية  والثقافية 

بالما�شي، لألفراد والمجتمعات على حد سواء.
 ،

ً
ثقافيا  

ً
وألن المتاحف مرآة األمم والمجتمعات، وهي تشكل إرثا

، وترقى إلى مصاف المؤسسات الثقافية والمراكز 
ً
 حضاريا

ً
ووجها

البحوث العلمية  إذ توفر الجو المالئم إلجراء  البحثية المهمة، 
والعملية، فإن ذلك يبرز دور التربية المتحفية في التعريف باآلثار 
م أهمية هذا النوع من التربية في تنمية 

ّ
والتراث والمتاحف، ويعظ

وغرس المفاهيم التثقيفية  الوعي اآلثاري والتراثي في المجتمع، 
م قبل أن يكون 

ُّ
الصحيحة التي تؤكد على دور المتحف كمركز تعل

وتجعل الزائر يتفاعل مع برامج المتحف كوسيلة  مركز متعة، 
فون والمعنيون قد  م حديثة وممتعة.  وكان المتنّورون والمثقَّ

ُّ
تعل

انشغلوا بهذا النمط العصري من التربية، وتضافرت جهودهم في 
قيام المجلس الدولي للمتاحف في عام 1979م، بعقد أول مؤتمر 
لتحديد مفهوم التربية المتحفية. وانتشر بعد ذلك هذا المفهوم 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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وتعزيز دورها الثقافي والمجتمعي على نحو أكثر فاعلية.
وهي تحتضن مثل هذا الحدث  ودبي خاصة،  واإلمارات عامة، 
العالمي الكبير الذي يدخل المنطقة ألول مرة،  ستبهر المشاركين 
بأنها تستحق مثل هذا التقدير الدولي ألن متاحفها أثبتت جدارتها 
 إذ تمتلك بنية تحتية رقمية 

ً
في مواكبة التكنولوجيا والتميز عالميا

وقد  قوية وتواكب التطور السريع الذي يشهده عصرنا الحالي، 
متحف   

ً
فمثال العالم،  مستوى  على  عالية  مراتب  إلى  وصلت 

أوائل  قائمة  ضمن   
ً
يصنفان حاليا أبوظبي،  واللوفر  المستقبل 

المتاحف على مستوى العالم، ويؤكدان ريادة اإلمارات في االبتكار 
إنجازات هندسية ومعمارية فريدة  واإلبداع وتصميم وصناعة 
من نوعها؛ فمتحف المستقبل ُيَعدُّ معجزة هندسية فريدة من 
نوعها، وذلك من حيث الشكل والتصميم والمضمون، إذ يتمدد 
، ويتكون 

ً
على مساحة ثالثين ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاعه 77 مترا

ما يجعل من تصميمه  األعمدة،  من سبعة طوابق خالية من 
الهند�شي عالمة فارقة في مجال الهندسة العمرانية، وهو ما حدا بــــ 
 على 

ً
»ناشيونال جيوغرافيك« إلى اختياره ضمن أجمل 14 متحفا

منارة ثقافية  ومتحف اللوفر أبوظبي الذي ُيَعدُّ  مستوى العالم، 
على قصص  الضوء  وتسلط  الثقافات  مختلف  تجمع  جديدة 
والتقاليد  العربية  العمارة  فن  من  ّيد 

ُ
ش المشتركة،  اإلنسانية 

اإلماراتية، ويضم العديد من التشكيالت المستوحاة من البيئة 
مختبر  افتتاح  من  النهائية  المرحلة  في  وهو  العربية،  والثقافة 

تحليل المواد الخاصة باألعمال الفنية والذي سيكون له دور كبير 
في الدراسات واألبحاث المعرفية.

 من مجموعة متنوعة من المتاحف 
ً
وسيكون لوفر أبوظبي واحدا

والمؤسسات الثقافية الرائدة التي تلبي أعلى المعايير العالمية، 
وتشهدها أبوظبي في المستقبل القريب لتشكل منها منصة ثقافية 
عالمية تكون مصدر إلهام للتجارب الفنية والتعليمية من خالل 
هذه  تحتضن  حيث  السعديات،  جزيرة  في  الثقافية  المنطقة 
من أهم المعالم الثقافية في المنطقة والعالم،   

ً
المنطقة عددا

وتجّسد المنجزات الفنية والتمّيز الهند�شي في آٍن واحد، وستضم 
متحف زايد وجوجنهايم أبوظبي ودار المسارح والفنون والمتحف 
والتي تقّدم للعالم رسالة ثقافية فريدة حول األعمال  البحري، 
الفنية والخطوط واالبتكارات الحضارية، التي يحمل بعضها روح 
فيما ينبض بعضها اآلخر بروح الحداثة،  التاريخ وعبق التراث، 
ونات 

ّ
وستصبح المنطقة الثقافية الوجهة التي تجمع مختلف المك

 لتبادل المعرفة واإلنتاج الحضاري بين األوساط 
ً
الثقافية، ومكانا

نها 
ّ
الفنية المحلية واإلقليمية والدولية، وتقّدم عّدة مقّومات تمك

ألهم  باستضافتها  سواء  العالمي،  الثقافي  الدور  هذا  لعب  من 
األعمال الفنية التي تعبر عن الحضارات والثقافات اإلنسانية، 
الثقافي،  التبادل  عملية  ن 

ّ
تمك التي  الحيوية  بالمنصات   

ً
مرورا

 إلى استضافة العروض الفنية المرموقة وجلسات النقاش 
ً
وصوال

الثقافية والفكرية 
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بالمقتنيات، المتدفقة بالمبادرات، حتى أصبحت تعرف بمدينة 
المتاحف، وهي تعنى بمختلف الفئات؛ فقامت بتحويل حافلة إلى 
 للبرامج التي تستهدف الطلبة 

ً
 مهما

ً
ل نموذجا

ّ
متحف متنقل، لتشك

على اختالف مراحلهم العمرية، وتسهم في تعزيز قدراتهم وتنمية 
وتحفزهم على التفكير بطرق  الجانب اإلبداعي التعبيري لديهم، 
»متاحف صديقة لذوي التوحد«،   

ً
ومن مبادرتها أيضا ابتكارية. 

وهي األولى من نوعها التي توفر بيئات تعليمية وأنشطة مصممة 
وهناك  من ِقبل متخصصين لتلبية احتياجات أطفال التوحد، 
التي  المساعي  متعددة  المجتمعية  نهتم«  »ألننا  مبادرة   

ً
أيضا

تتضمن تصميم جوالت إرشادية بلغة اإلشارة يقودها مرشدون 
عن المبادرات التي   

ً
فضال بون من ذوي اإلعاقة السمعية،  مدرَّ

ة  تسهم في نشر الوعي بين الشباب حول أهمية قضايا البيئة الملحَّ
وهذا التنوع من شأنه  بهدف تعزيز مشاركتهم وتفعيل أدوارهم. 
أن يمنح المتاحف قوة في رفع الوعي بالقضايا المجتمعية التي 
ومن أبرزها في الوقت الحالي قضية التغيرات  لها،   

ً
تشكل تحديا

المناخية، التي تطال الجميع في كل مكان. وفي دبي يحمل متحف 
اإلمارات  مواطني  إلهام  على  يركز  حيث   ،

ً
حيويا  

ً
طابعا االتحاد 

وزّوارها من خالل قصة تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ويجمع متحف المستقبل تحت سقفه المتفائلين والطموحين 
والذين يتطلعون لبناء مستقبل أكثر استدامة للبشرية جمعاء، 
بهدف إشعال روح اإللهام في نفوس الناس وتمكينهم من صياغة 
المتحف  ويوفر  البشرية.  مستقبل  من  الُمقبلة  الحقبة  معالم 
التفاعلية  والمنصات  المعروضات  بين  تجمع  فريدة  مساحة 

والتجارب الممتعة. 
وفّنانون  مصّممون  صنعها  الغد،  عالم  إلى  للعبور  بوابة  فهو 
وفي متحف اللوفر في أبوظبي  ومبدعون يستشرفون المستقبل. 
استطاع القائمون عليه الخروج من إطار الثقافة المتحفية إلى 
القادرة على  الثقافة المتجددة المستدامة، المتحركة الفاعلة، 
المتحف منارة ثقافية جديدة  وُيعّد  التواصل مع المجتمعات. 
ط الضوء على قصص اإلنسانية 

ّ
تجمع مختلف الثقافات وتسل

المشتركة لنتأّملها من منظور جديد، فهو متحف تضرب جذوره 
وهو األول من نوعه في المنطقة،  في القيم اإلنسانية العالمية، 
وُيمثل الطبيعة الديناميكية للعالم العربي المعاصر، مع احتفائه 
 تضمها 

ً
بالتراث ُمتعدد الثقافات في المنطقة. وثمة نحو 178 متحفا

 والبقية خاصة، بما 
ً
 حكوميا

ً
، من بينها 55 متحفا

ً
اإلمارات عموما

في ذلك أيقونات ثقافية، منها متحف االتحاد، ومتحف الشارقة 
أبوظبي،  اللوفر  ومتحف  الحصن،  وقصر  اإلسالمية،  للحضارة 
وجوجنهام القادم، ومتحف المستقبل وغيرها. وال يزال هذا الرقم 

، مع توالي افتتاح متاحف جديدة في 
ً
للتصاعد مستقبال  

ً
مرشحا

وقد سعى المعنيون إلى ابتكار نموذج لمتحف متالئم  الدولة.  
فحققت هذه المتاحف خالل السنوات األخيرة  مع المستقبل، 
من حيث عملية تطويرها وتقوية بنيتها الرقمية  قفزات نوعية، 
وأساليب العرض بداخلها وتطوير وظائفها وغاياتها، واستطاعت 
 ،

ً
عبر ذلك من مواكبة اهتمامات الشباب والفئات األصغر عمرا

إذ هي تمتلك إمكانية الجمع بين الترفيه والمعرفة ولغة العصر، 
لتكون صديقة للشباب، فتستند كبرياتها في أساليب العرض إلى 
تقنية »الحواس« من خالل األصوات والمشاهد البصرية والشم. 
وقد أسهم ذلك في تغيير نظرة الشباب حيال المتاحف، كون هذه 
التقنية عملت على منحهم الفرصة لعيش الفترة الزمنية القديمة 

س المكان بتفاصيله الكاملة. وتلمُّ
ال شك أن اتساع االهتمام بقطاع المتاحف في اإلمارات أسهم 
وبحسب إحصاءات هيئة الثقافة  في رفع حركة الزيارات عليها، 
 ،2022 التي أعلنت عنها في يناير  والفنون في دبي »دبي للثقافة« 
والمكتبات  والتاريخية  التراثية  والمواقع  المتاحف  استقطبت 
 ،2021 ألف زائر خالل عام   521 العامة التابعة للهيئة أكثر من 
11 %، األمر الذي يكشف  استحوذت المتاحف منها على نسبة 
هذه  بوصف  القطاع،  هذا  يكتسبه  الذي  الزخم  مدى  عن 
المواقع وجهات سياحية وثقافية يمكن لها أن تثري المخزون 
 قد 

ً
المعرفي ألفراد الجمهور، في حين كانت متاحف الدولة عموما

استقطبت أكثر من 3.5 مليون زيارة في عام 2020.

»آيكوم 2025« عىل أرض اإلمارات
في مجال حفظ   ،

ً
ودبي تحديدا اإلمارات،  لمكانة دولة   

ً
وتقديرا

وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في تصميم وإدارة  التراث، 
 لتكون أول مدينة في الشرق 

ً
المتاحف العالمية فازت دبي مؤخرا

»آيكوم  للمتاحف  الدولي  المجلس  مؤتمر  تستضيف  األوسط 
الذي يعد التجمع الثقافي األكبر من نوعه في العالم في   »2025
4 آالف خبير ومتخصص من  مجال المتاحف، بحضور أكثر من 
119 دولة، فهو يشكل فرصة ثمينة لإلضاءة على البعد التاريخي 
والحضاري لدولة اإلمارات ضمن أعلى المعايير وأرقى المستويات، 
في  وسيكون منصة عالمية عريضة إلبراز جهود دبي واإلمارات 
 
ً
الحفاظ على اإلرث الثقافي واإلنساني والتاريخي والعلمي محليا
 ،

ً
ودوليا  

ً
عربيا اإلمارات  دولة  مكانة  إبراز  وفي   ،

ً
ودوليا  

ً
وإقليميا

كما  المجاالت،  مختلف  في  واالبتكار  لإلبداع  حاضنة  كوجهة 
دور  لتعزيز  والقدرات  واألفكار  الجهود  لحشد  فرصة  سيكون 
المتاحف بكل أنواعها بوصفها حامية للتراث اإلنساني والمعرفي 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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 الفاضل أبوعاقلة

اهتمام كبير توليه دولة اإلمارات العربية المتحدة للمتاحف 
واآلثار، داخل الدولة وفي المحيط اإلقليمي والعالمي، وهو ما 
تجلى في كثير من المبادرات الرسمية والشعبية إلنقاذ وحفظ 
كما تنبئ البنية التحتية المتحفية  اآلثار واإلسهام في جمعها. 
بين  اإلمارات  دولة  تحتلها  التي  الرفيعة  بالمكانة  المتوافرة 
 
ً
 الحتضان المتاحف واألكثر اهتماما

ً
البيئات األكثر استعدادا

ضمن  األولويات  سلم  أعلى  في  ووضعها  ة،  األثريَّ بالمواقع 
الوجه  من   

ً
جانبا لتعكس  ة،  الوطنيَّ ة  الثقافيَّ السياسات 

من  المتاحف  استفادت  ولقد  للدولة.  المتكامل  الحضاري 
الدعم الحكومي المقدم لها، واالهتمام الشعبي بها، في التحول 

.
ً
إلى مناطق جذب سياحي تستقبل ماليين الزوار سنويا

 لمكانة دولة اإلمارات في مجال حفظ التراث، وما تمتلكه 
ً
وتقديرا

ة،  ة متقدمة في تصميم وإدارة المتاحف العالميَّ من بنية تحتيَّ

تم اختيار دبي لتكون أول مدينة في الشرق األوسط، الستضافة 
للمتاحف  الدولي  للمجلس  والعشرين  السابع  المؤتمر  وتنظيم 
الذي يعد أكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف،   ،»2025 »آيكوم 
ويقام كل ثالث سنوات، في إنجاز عالمي جديد ُيضاف إلى سجل 

ة. اإلنجازات اإلماراتيَّ
من جهته يشرف »آيكوم اإلمارات« - فرع المجلس الدولي للمتاحف 
في الدولة - على متابعة المتاحف في دولة اإلمارات بجميع أنواعها، 
ة في كل إمارة، والعمل على تطويرها، والتنسيق  مع الجهات المعنيَّ
المشهد الثقافي،  في سبيل تعزيز دورها المستمر في إثراء  بينها، 
ومخطوطاتها  ة،  األثريَّ وكنوزها  بمقتنياتها  والفني،  والمعرفي، 
القديمة، التي تنقل زائريها بين َجمال التراث الحضاري اإلماراتي، 

واالطالع على ثقافات الشعوب وإرثها اإلنساني.

شغف الحفاظ عىل الرتاث المعماري
 » « مجلة  استضافت  العالمي،  اإلنجاز  هذا  ضوء  على 
اإلمارات  رئيس فرع  بوخش،  المعماري رشاد محمد  للمجلس الدولي للمتاحف »آيكوم اإلمارات«. يملك رشاد بوخش، المهندس 

المباني  ترميم  تخصص  العمارة  في  ماجستير  على  الحاصل 
 
ً
35 عاما 2001 من جامعة مانشستر؛ خبرة ألكثر من  ة  التاريخيَّ
واإلشراف  واإلدارة،  في مجاالت التخطيط العمراني والهند�شي، 
ة الحديثة، حيث أشرف على  ة والمعماريَّ على المشاريع الهندسيَّ
 في دولة اإلمارات وخارجها، كما 

ً
صيانة أكثر من 215 مبنى تاريخيا

أشرف على تصميم وتنفيذ أكثر من 200 مبنى حديث، بما في ذلك 
والمرافق  والحدائق،  العامة،  والمباني  والكليات،  الجامعات، 
 في دبي، من بينها متحف 

ً
ة، وتصميم وتنفيذ 14 متحفا المجتمعيَّ

والمدرسة  وبيت التراث،  وبيت الشيخ سعيد آل مكتوم،  دبي، 
ساروق  ومتحف  الخيل،  ومتحف  اإلبل،  ومتحف  ة،  األحمديَّ
الحديد. كما فاز بالعديد من الجوائز، منها: جائزة أفضل موظف 
لحكومة دبي لعام 1998، وجائزة راشد للتميز العلمي لعام 2002، 
2008، وجائزة اإلمارات للتميز  وقائد االستدامة في دول الخليج 
وأفضل مهندس للسنة في  ة،  في الهندسة المعماريَّ  2008 لعام 
ة في عام 2010، وجائزة  ة - منظمة المدن العربيَّ المنطقة العربيَّ
وجائزة   ،2016 األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني عام 
 .2022 عام  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الهندسة  رائد 

بعد فوز ديب بتنظيم »آيكوم 2025«

يدة لخرباء املتاحف يف املنطقة رشاد بوخش: املؤتمر فرصة فر
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ً
، و16 بحثا

ً
37 مؤلفا كتب بوخش وأشرف على صياغة أكثر من 

ة  المعماريَّ والهندسة  والتاريخ  والمتاحف  العمارة  مجاالت  في 
ة المتحدة. ة لدبي واإلمارات العربيَّ التقليديَّ

»منذ  يقول:   ،
ً
باكرا المعماري  بالتراث  بدأ شغف رشاد بوخش 

فيها  عشت  التي  وسكيكها  القديمة  دبي  أحياء  أحببت  الصغر 
وارتياد أسواقها  وكرة القدم،  و»التيلة«  »المسطاع«  وكنا نلعب 
ال تفارقني  كان للمباني تفاصيلها التي تسكن الذاكرة.  العتيقة. 
رائحة الجص والنورة، وشكل الجدران المشيدة بحجارة البحر 
وخشب الصاج، ونقوش األبواب العتيقة«. يذكر بوخش طفولته، 
ويقول: »قضيت عدة سنوات من طفولتي المبكرة في بيت جدي 
ة، الذي بناه في العشرينيات من القرن  القديم بمنطقة البستكيَّ
، ولكن ما يعزيني 

ً
الما�شي، وهدم في عام 1984، وقد تحسرت كثيرا

أن البيت تم مسحه وحفظ مخططاته كاملة عام 1974، على يد 
المهندس بيتر جاكسون«. يشير بوخش إلى تلك الحادثة على أنها 
 بعد ذلك 

ً
سبب في توجهه األكاديمي والعلمي، وكيف صار شغوفا

، ألنها - حسب قوله 
ً
بالحفاظ على التراث المعماري، واآلثار عموما

- ذاكرة المكان، وشواهد على األصالة، وقدرة اإلنسان عبر التاريخ 
على اإلبداع.

العديد من  بها  اإلمارات  »دولة  يقول بوخش:  من جانب آخر، 
آالف   10 يعود تاريخ بعض منها إلى  ة،  ة والتاريخيَّ المواقع األثريَّ
التراث  في الئحة  العين  مدينة  تسجيل  وتم  الميالد،  قبل  سنة 
العالمي كأول موقع من دولة اإلمارات، لذا العمل في هذا الحقل 
إلى طاقة  يحتاج  الذي  الجاد،  العمل  الوطن  أبناء  يتطلب من 
كبيرة وقدرة على المواصلة، ومن المهم لتحقيق أي نجاح العناية 
وتبادل الخبرات على  واتباع نهج علمي دقيق،  بكافة التفاصيل، 
تأسيس  فكرة  تبلورت  المنطلق  هذا  ومن  العالمي،  المستوى 

آيكوم اإلمارات«.

اإلمارات وجهة ثقافيَّة عالميَّة
»هو  »آيكوم«:  بـ   

ً
معرفا حديثه  بوخش  رشاد  المهندس  يبدأ   

ة،  ة، غير حكوميَّ المجلس الدولي للمتاحف )آيكوم(، منظمة عالميَّ
المعايير  تضع  فيها،  والعاملين  المتاحف  مجال  في  متخصصة 
ويضيف  العالم«.  المتاحف حول  ة ألنشطة  ة واألخالقيَّ المهنيَّ
يقدم توصيات  منتدى للخبراء،  )آيكوم(  »يمكن أن نعد  بوخش: 
القدرات  بناء  ويعزز  الثقافي،  بالتراث  المتعلقة  القضايا  بشأن 
واألهم  األولى  المتاحف  متخص�شي  منصة  وُيعد  والمعرفة، 
على المسرح الدولي«. يشير رشاد بوخش إلى أن المجلس الدولي 
للمتاحف »آيكوم« تأسس في عام 1946 في مدينة باريس، وتعود 
أهمها الحرب العالمية الثانية  فكرة تأسيسه إلى عدة أسباب، 
ة والمتاحف حول العالم، لذا  التي دمرت الكثير من المواقع األثريَّ
تلتزم المنظمة بالحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في العالم، 
ة اآلثار والمتاحف، من خالل  من خالل زيادة الوعي الثقافي بأهميَّ
لجنة   120 حيث تضم المنظمة  ة وبرامج تعاون.  شبكات عالميَّ
ة متخصصة، باإلضافة إلى شبكة فريدة  ة، و32 لجنة دوليَّ وطنيَّ
اإلمارات«،  »آيكوم  عن  وبالحديث  ألف عضو.   45 نحو  تضم 
يقول رشاد بوخش: »تم تأسيسه في عام 2009 عبر مجموعة من 
وتم  الدولة،  مستوى  على  والتراث  المتاحف  بمجال  المهتمين 
ة المنتسبين إلى فرع   في 2020، وبالنسبة إلى عضويَّ

ً
اعتماده رسميا

ة  فهي تتنوع بين عضويَّ المجلس الدولي للمتاحف في اإلمارات، 
ة،  الفخريَّ ة  العضويَّ إلى  باإلضافة  وطلبة،  ومؤسسات،  أفراد، 
 
ً
فردا  )42( )آيكوم اإلمارات(  المنتسبين إلى  ويبلغ عدد األعضاء 
يوضح رشاد  »آيكوم اإلمارات«  وعن أنشطة  مؤسسة«.   و)14( 
بوخش: »ينظم )آيكوم اإلمارات( مجموعة من األنشطة والبرامج 
التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المتاحف وأهميتها، بوصفها مراكز 
للتبادل المعرفي والحوار الثقافي والتعرف على اإلرث الحضاري 

بزيارة  اإلمارات(  )آيكوم  قيام  جانب  إلى  للمجتمع، 
المتاحف الموجودة في الدولة، التي يبلغ عددها 190 
 )

ً
متحفا  65( ة  موزعة بين المتاحف الحكوميَّ  

ً
متحفا

الزيارات  خالل  من  ويتم   ،)
ً
متحفا  125( والخاصة 

ولفت بوخش إلى أن  تقييمها والعمل على تطويرها«. 
المجلس الدولي للمتاحف في اإلمارات، سيعمل خالل 
الدولي  »اآليكوم«  مع  التنسيق  على  المقبلة  الفترة 
لتنظيم عدد من الندوات، التي تعّرف بـ »آيكوم« وفوائد 
االنضمام إليه، وإعداد ندوات وبرامج خاصة بتطوير 
المتاحف والعمل على نقل تجربة اإلمارات إلى الدول 
»فوز اإلمارت بتنظيم واستضافة  ويضيف:  ة.  العربيَّ
على  بالفائدة  يعود  أن  شأنه  من   »2025 »آيكوم 
ها، فهي فرصة فريدة لمتخص�شي وخبراء 

ّ
المنطقة كل

والتباحث حول أهم القضايا التي  المتاحف لاللتقاء 
على سبيل  تخص المتاحف على مستوى المنطقة، 
المثال حصلنا على الموافقة لنشر إصدارات »آيكوم« 
ة  ة، وهي تعد اللغة الرابعة بعد اإلنجليزيَّ باللغة العربيَّ

ة واإلسبانية في منشورات »آيكوم«.  والفرنسيَّ
اإلمارات  دولة  فوز  أن  إلى  بوخش  رشاد  يشير  كما 
2025« يؤكد أن استثمار  باستضافة وتنظيم »آيكوم 
من  الكثير  عبر  والمعرفي،  الثقافي  العمل  في  الدولة 
ة، هو استثمار ناجح وله  ة والحضاريَّ الصروح الثقافيَّ
اإلمارات بوصفها  ويؤكد على مكانة  ة،  عالميَّ أصداء 
وعن العامل األهم الذي رجح  ة.  ة عالميَّ وجهة ثقافيَّ
حيث  ة في دبي،  البنية التحتيَّ »قوة  يقول:  فوز دبي. 
مكانتها  ترسخ  أن  سنوات  عبر  المدينة  استطاعت 
الستضافة الفعاليات والمؤتمرات واألحداث الكبيرة 
ة، باإلضافة إلى اإلعداد الجيد لملف التقديم  والعالميَّ
أن  إلى  بوخش  ولفت  للمؤتمر«.  العلمية  والمحاور 
المنافسة كانت كبيرة مع مدينة ستوكهولم في السويد، 
معروفتان  مدينتان  وهما  روسيا،  في  كازان  ومدينة 
 
ً
صوتا  122 ومن  والفنون،  المتاحف  في  بعراقتهما 
متقدمة على ستوكهولم   ،

ً
68 صوتا حصلت دبي على 

لكازان   
ً
صوتا و20   ،

ً
صوتا  34 حازت  التي  ة  السويديَّ

تعاون  ثمرة  كان  الملف  أن  بوخش  ويبين  ة.  الروسيَّ
ودائرة  دبي،  ة  وبلديَّ والفنون،  للثقافة  دبي  مع هيئة 

اإلقتصاد والسياحة 
 * كاتب وصحفي

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف

المنطقة المتاحف في  لخبراء  المؤتمر فرصة فريدة  رشاد بوخش: 
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سعت دولة االمارات العربية المتحدة إلى االهتمام بالمتاحف 
وتعزيز  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  ألهميتها   

ً
نظرا

خالصة،  عربية  هوية  ذات  عالمية  ثقافية  كواجهة  لمكانتها 
 
ً
دورا أخذت  التي  وتنوعها  متاحفها  بتعدد  تميزت  فاإلمارات 

.
ً
 واجتماعيا

ً
 وتربويا

ً
وطنيا

بالسعي  وقد برزت إمارة أبوظبي باالهتمام بهذا الجانب المهم  
والحضارية  التاريخية  المالمح  ورسم  التطوير  بمهمة  والنهوض 
الحديثة لإلمارة، وهذا ما نالحظه عند إطالق مجموعة متنوعة 
من األيقونات العالمية متمثلة بالمتاحف والمنصات الثقافية 
ممزوجة  ذات المعايير العالمية لتكون مصدر االلهام لآلخرين، 
فقد تميزت بالتميز الفني والهند�شي  بنوع من اإلبداع واالبتكار، 
للفن بفتح أبواب الحضارة البشرية   

ً
تاريخيا  

ً
الذي سجل سردا

باكتشاف  للزوار  العرض  تتيح طريقة  إنها  كما  على مصراعيها. 
التأثيرات المشتركة والروابط الفريدة بين الثقافات المختلفة، 
مما يعزز من جاذبيتها السياحية وتكرس من موقعها كمركز ثقافي 
على مستوى العالم بما تحتويه من كنوز أثرية ومقتنيات تراثية 
ومخطوطات قديمة تتيح لجميع الزوار فرصة حقيقية للتجول 
 
ً
 كبيرا

ً
بين األزمنة. وبهذا شهدت المتاحف في إمارة أبوظبي تطورا

تعتبر منطقة  من حيث الكم والنوع خالل السنوات الماضية. 
منطقة  وهي  السعديات  جزيرة  من   

ً
جزءا الثقافية  السعديات 

مخصصة للفنون، تقّدر الفن وتهتم بالتراث والثقافة، تتجمع فيها 
 للفن األكثر 

ً
 متناسقا

ً
 جميال

ً
العقول الفنية العظيمة لتقدم شكال

وقد حملت رسالة التراث الحضاري اإلماراتي،  في العالم،   
ً
تميزا

فهي منطقة ثقافية احتضنت العديد من المنصات والتي سوف 
وملتقى  الحضارات  وتجمع  الثقافة  منبع  المستقبل  في  تكون 
التقليدية  المتاحف  العرض عن  فيها طريقة  تختلف  اإلبداع، 
بطريقة تجذب الزائر إليها وتجعله مستمتع بالمشاهد التي ترسخ 
كلما  وكلما كانت طريقة العرض جيدة ومدروسة،  في األذهان، 
أثمرت عن بلوغ الهدف المنشود منها، تنوعت فيها المتاحف ففي 
مقدمتها متحف اللوفر الذي ارتبط اسمه بمتحف اللوفر الشهير 
الذي صممه المهندس المعماري جان نوفيل وتم افتتاحه بعام 

2017، وقد جاء ثمرة للتعاون ما بين دولتي اإلمارات وفرنسا، مما 
يجعله رافد للمعرفة الشرقية والغربية، كما إنه صرح ثقافي عالمي 
يشرع أبوابه أمام عشاق الفن والثقافة من كافة األعمار، ومفتاح 
للحضارات كأول متحف عالمي في الوطن العربي ومشروع ثقافي 
يهدف إلى تسليط الضوء على جوهر اإلنسانية، ويأتي بعدها منارة 
السعديات الذي يعتبر أول مبنى تم افتتاحه في جزيرة السعديات 
والجزء األول من منشآت المنطقة الثقافية التي تشع بكافة أنواع 
الفنون والثقافة داخل االمارة وخارجها؛ حيث تستضيف العديد 
داخل  الثقافي  المشهد  تهدف إلثراء  التي  الفنية  المعارض  من 
أبوظبي، دار المسارح والفنون، ومتحف  الشيخ زايد الوطني الذي 
سيكرم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمتحف البحري 
الحديث  العالمي  الفن  على  سيركز  الذي  أبوظبي  وجوجنهايم 
والمعاصر منذ الحرب العالمية الثانية، والتاريخ الطبيعي العالمي 
 من مجتمع عالمي أوسع للمتاحف العالمية 

ً
الذي سيكون جزءا

ناحية  من  العامة  لتثقيف  طاقاتها  كل  تسخر  التي  الطبيعية 
البيولوجيا  وعلم  والحفريات،  والنبات  الحيوان  علم  دراسات 
البحرية وعلوم األرض، و»بيت العائلة اإلبراهيمية« الذي سيضم 
العقائد  بين  التعايش  ومبدأ  سقف  تحت   

ً
ومسجدا كنيسة 

ومنتزه البينالي ودار المسارح  والجنسيات والثقافات المختلفة، 
والفنون، وهذه جميعها حملت رسالة ثقافية فريدة مليئة بروح 
التاريخ وعبق التراث ونبض الحداثة وتعزز المعرفة وتطورها من 
أحدث  على  باالعتماد  للمستقبل  واالبتكار  الما�شي  فهم  خالل 

العالم  فهم  بتعزيز  المتمثل  هدفه  يعكس  وهذا  التقنيات، 
الطبيعي. إن المنطقة الثقافية في السعديات حضنت وستحضن 
 ذا وزن ثقافي ضخم من المنصات الثقافية والمتاحف 

ً
مستقبال

 لتبادل المعرفة 
ً
التي ستكون واجهة ثقافية إلمارة أبوظبي، ومكانا

 
ً
 مبدعا

ً
واإلنتاج إلى جانب مزج ما بين الحضارات المختلفة مزيجا

 ذو مقومات عالية وأسس مكينة، وهذه المتاحف 
ً
 متناسقا

ً
جميال

تنبض بالحياة، مما يؤدي إلى زيادة الجذب السياحي.
إطار  ضمن  من  يقع  أبوظبي  مدينة  في  المتاحف  افتتاح  أن 
استراتيجية أبوظبي إلرساء مكانتها كمركز للثقافة واإلبداع، وإن 
هذه المتاحف ستحفظ تجارب حضارات الدول القديمة وتسعى 
إنها ستفتح نافذة على  كما  القادمة،  للمحافظة عليها لألجيال 
 وبدايات لعوالم بمختلف 

ً
فالمتاحف تسرد قصصا المستقبل، 

كان غامضا إلى اليوم ال يعرف   
ً
وتاريخا تطوراته وماذا مرت به، 

فالمتاحف تقوم بالربط ما بين الما�شي بأصالته  أسراره أحد. 
من جهة وبين الحاضر والمستقبل من جهة أخرى، ولقد اعتمدت 
على طرق حديثة في عرض التراث وتاريخه من خالل حداثة طرق 
فالهدف  باالعتماد على التقنيات الرقمية المعاصرة،  العرض، 
هو إيصال المعرفة للجميع الصغار والكبار، مما يؤدي إلى إدخال 
والفاعليات  األنشطة  من  بمجموعة  عليهم  والسرور  البهجة 
للتنمية   

ً
 محوريا

ً
يّعد االستثمار في هذه الصناعات أمرا الحيوية. 

كما  العالمي،  الفن  عالم  في  ومساهمتنا  إلماراتنا  االقتصادية 

يحقق الرؤية الثقافية واالبداعية لإلمارة مما يسهم بشكل كبير 
 في المشهد االمارات،  

ً
 كبيرا

ً
في مشهد إبداعي مزدهر، وتأخذ حيزا

لذلك تجاوزت المتاحف في عصر العولمة معناها التقليدي، من 
 
ً
كونها موضع التحف الفنية واألثرية، ولم يّعد مفهومها مقتصرا
قوي  دليل  وهذا  العالمية،  إلى  تجاوزها  بل  اإلقليمية؛  على 
وواضح بأهمية المتاحف والدور الحاسم الذي لعبته، والدليل 
 على منظمة اليونيسكو، 

ً
 عالميا

ً
على ذلك المعالم المدرجة تراثا

المتاحف هي ملكية عامة غير عادية تتمتع بوضع خاص  وأن 
الوطنية،  القوانين  بحماية  تتمتع  كما  الدولية  التشريعات  من 
بشقيها المادي والمعنوي كجزء من تاريخ العالم الطبيعي وتراثه 
الفكري والثقافي، وان مفهوم المتحف أخذ بالتطور ويتطور دوره 
من مجرد مساحة للعرض لمؤسسات ثقافية وتعليمية وبحثية 
المجتمع،  في  تغيير  إحداث  في  تسهم  واقتصادية،  ومجتمعية 
وتعمل على رفعته ونهضته مما يعزز من مكانة اإلمارات كوجهة 
ثقافية عالمية، ذات هوية عربية إماراتية خالصة، كما تعمل هذه 
المتاحف على تقديم عدد من المعارض والفعاليات، التي تعزز 
مكانتها في المجتمع اإلماراتي وتبني الجسور بينها وبين جمهورها، 
وهي  لذلك تّعد المتاحف مرآة األمم ونافذة الحاضر للما�شي، 
منصة ثقافية عالمية تعكس مدى تقّدم البشرية عبر السنين 
والعصور المختلفة وأقامتها ضرورة وطنية من أجل الحفاظ على 

المقتنيات التراثية والحضارية ونهضتها عبر التاريخ 

متاحف السعديات
 االستثمار الثقايف الواعد 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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تتنوع المتاحف ما بين المتاحف الشاملة والمتخصصة في 
الجوانب العلمية والجغرافية واالقتصادية والثقافية وغيرها، 
 
ً
وقد تجاوزت المتاحف اليوم معناها التقليدي فلم تعد مكانا
لعرض التحف الفنية واألثرية، لقد تطورت بشكل كبير لتشمل 
اليدوية،  المشغوالت  إلى  الفنون  من  الحياة  نواحي  جميع 
على جوانب معينة بل تجاوز إلى   

ً
فلم يعد مفهومها مقتصرا

لحضارة ما،   
ً
يجمع آثارا  

ً
بينما كان المتحف سابقا العالمية، 

 من الفنون أو يستعرض ثقافة معينة أو قد يحتوي آثار 
ً
أوفنا

تغير دوره وأصبح  فخار وأدوات حياتية لبقايا عصور سابقة  
وأصبحت المتاحف اليوم  من الحضارات المعاصرة،   

ً
جزءا

متاحة على شبكة اإلنترنت التي نقلت مفهوم المتاحف من 
أن  لك  يمكن  إذ  االفتراضية،  المتاحف  إلى  الثابت  المكان 
من  فيها  المعروضة  المقتنيات  وتشاهد   

ً
افتراضيا تزورها 

خالل التقنيات التي تعتمد على المرئي والمسموع، لقد توسع 
دور المتاحف ليشمل العديد من األنشطة الثقافية والفنية 

والعملية واالجتماعية .

فلم يعد مساحة للعرض لمؤسسات   
ً
كبيرا  

ً
للمتاحف دورا إن 

 
ً
لقد أخذ حيزا ثقافية وتعليمية وبحثية ومجتمعية واقتصادية، 
وباألخص في المشهد الثقافي االماراتي وتطور المتاحف في   

ً
كبيرا

الذي أصبح  الثقافي  مع االستثمار   
ً
منسجما دولة االمارات جاء 

ذات  يعزز من مكانتها بين دول العالم كوجهة ثقافية عالمية، 
لقد تميزت دولة االمارات بتنوع  هوية عربية إماراتية خالصة، 
لقد أخذت المتاحف في اإلمارات تقدم لنا  متاحفها وتعددها، 
أصبحت  لقد  متكاملة،  ومجتمعية  وثقافية  تعليمية  منظومة 
اإلماراتي  المجتمع  على  تؤثر  سياحية  واجهة  اليوم  المتاحف 
بمواطنيه ووافديه، فمع تأسيس اتحاد دولة اإلمارات عام 1971 
برزت الحاجة لتعزيز المفاهيم الوطنية، وكان ال بد للمؤسسات 
هذا  الوطنية والثقافية أن تلعب هذا الدور وأن تسعى إلرساء 
المفهوم الوطني من خالل المتاحف، فجاءت المتاحف لتلعب 

دورها المميز والبارز .
ويبرز في إمارة أبوظبي متحف العين ومتحف قصر العين وقلعة 
الجاهلي  إحدى أكبر القالع في العين وأفضل نموذج لفن العمارة 
ومتحف الجغرافية   1891 العسكرية المحلية التي أنشئت عام 
ومن بين أهم متاحف دولة اإلمارات  الطبيعية بجامعة العين. 

املتاحف يف اإلمارات .. ذاكرة التاريخ والثقافة والوطن

متحف اللوفر في أبوظبي الذي افتتح في جزيرة السعديات عام 
2017 ويعرض الصالت المشتركة مع الثقافات العالمية ويقدم 
 
ً
 جديدا

ً
فكرة عن تاريخ البشرية منذ فجر التاريخ ويقدم منظورا

حول تاريخ الفن، وتحتضن جزيرة دلما متحف يطلق عليه اسم 
»متحف دلما للتراث« ويمثل أحد معالم الجزيرة وهو منزل قديم 
أسسه محمد بن جاسم المريخي ويعكس بناء البيت من واجهاته 
يتالءم مع الواقع   

ً
األربع الطابع المعماري األموي ويأخذ طابعا

البيئي الخليجي.
أما أبرز المتاحف في إمارة دبي، فهو متحف دبي الذي افتتح في 
عام 1971 في قلعة الفهيدي ويعكس طبية الحياة في المنطقة قبل 
اكتشاف النفط، وهناك »متحف القهوة« الواقع في حي الفهيدي 
ويستعرض تاريخ القهوة والطرق المختلفة لصناعتها كما يعرض 

األدوات الخاصة والمختلفة والصور والوثائق التاريخية المتعلقة 
 500 ما يقارب من  »ىمتحف المسكوكات«  كما يعرض  بالقهوة  
عملة من جميع من أنحاء الشرق األوسط ويروي قصة التاريخي 
التجاري لدبي، كما يقع متحف »قرية التراث والغوص« إلى جانب 

الخوار وحيث يركز على ما�شي دبي البحري.

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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الذي  آل مكتوم  الشيخ سعيد  بيت  المفتوحة  المتاحف  ومن 
أنشئت عام  التي  التاريخية  البستكية  ومنطقة   1896 بنى عام 
التي تأسست  التراث والغوص ومدرسة األحمدية  وقرية   1890
  2017 1912 ومتحف االتحاد في دبي الذي تأسس في عام  عام 
طابًعا حيوًيا بسمات القرن الحادي والعشرين، حيث يركز على 
إلهام مواطني اإلمارات وزّوارها من خالل قصة قيام دولة االمارات 
العربية المتحدة مع التركيز بشكل رئي�شي على الفترة ما بين 1968 

و1974. 
للطالب  تعليمية  ومبادرات  تفاعلية  وبرامج  معارض  ويقدم 
 إلى إعالن 

ً
والطالبات تستكشف التسلسل الزمني لألحداث وصوال

التفاعلية  المعارض  ومن خالل   ،1971 عام  في  اإلمارات  دولة 
والبرامج التعليمية، يحكي المتحف قصة االتحاد من وجهة نظر 
ويهدف المتحف إلى نشر المعرفة بين الزوار حول  قادة الدولة. 
دستور الدولة، وال سيما الحقوق واالمتيازات التي يمنحها لمواطني 
معروضات  وتضم  مسؤوليات.  من  عليهم  تترتب  وما  اإلمارات، 
اإلمارات  دولة  تأسيس  بأحداث  تتعلق  ووثائق  مواد  المتحف 

كما سيسهم المتحف من خالل تخصيصه  العربية المتحدة، 
لبرنامج هام لألبحاث والنشر في توثيق رحلة االتحاد، لقد أدرجت 
ناشيونال جيوغرافيك متحف دبي للمستقبل في قائمتها ألجمل 
متحًفا في العالم. وذلك بفضل هندستها المعمارية المذهلة   14
وهو  الفجيرة  متحف  المتطورة.أنشا  التكنولوجية  واالبتكارات 
عبارة عن غرفة واحدة ملحقة بمكتبة خالد بن الوليد عام 1969 
لضم مقتنيات وآثار األوائل التي تشير إلى تاريخ البالد وتطورها، 
وكان يشرف عليها الديوان األميري مباشرة وكانت تضم بعض 
أنواع األسلحة واألواني الفخارية والنقود وأدوات الفالحة ، ليتطور 
المتحف بعد ذلك مع توسع الحفريات واالكتشافات األثرية، وفي 
ويصبح اليوم من أهم المتاحف  تم إعادة فتتاحه،   1991 عام 
2100 قطعة من المقتنيات األثرية  في دولة االمارات كونه يضم 
والتراثية، التي توثق وجود االنسان على أرض االمارات والحضارة 
الراسخة التي أنشاها وفي الشارقة تم إعادة بناء حصن الشارقة 
ومر بعد ذلك بعدة مراحل ترميم عديدة   1997 وافتتاحه عام 
المتاحف  إلـى  باإلضافة   2015 في عام  وافتتح كمتحف جديد 

المفتوحة في الهواء الطلق كمتحف بيت الشيخ سعيد بن حمد 
الفنون  ومتاحف  النابودة،  بيت  ومتحف  كلباء،  في  القاسمي 
كمتحف الشارقة للفنون والفن العربي المعاصر الذي افتتح عام 

1997، ومتحف الشارقة للحضارة اإلسالمية .
ويعد متحف )رأس الخيمة الوطني( من المتاحف المهمة بدولة 
متنوعة وكثيرة   

ً
وضم آثارا  1987 االمارات وتم افتتاحه في عام 

تم اكتشافها في اإلمارة وهو متحف ثري به الكثير من المقتنيات 
»جناح  ومن أشهرها الجناح الخاص باألسرة الحاكمة المسمى 

القواسم« إلى جانب جناح التراث وغرف الحلي والمالبس.
تقدم  مدى  تعكس  عالمية  ثقافية  منصة  تعتبر  المتاحف  إن 
أجل  من  وذلك  وطنية  ضرورة  وإقامتها  العصور  عبر  البشرية 
الحفاظ على المقتنيات التراثية والحضارية والثقافية فهي عامل 
مهم لتنمية القطاع السياحي والثقافي في جميع المجتمعات ومن 
األخيرة   اآلونة  في  االفترا�شي  المتحف  مفهوم  انتشر  ذلك  أجل 

وأسهم في تعريف أفراد المجتمع بكل سهولة ويسر، فهي عبارة 
عن موقع على الشبكة العنكبوتية يعرض مجموعة من األغراض 
 لنسق منطقي معين وتتكون من مواد 

ً
المتحفية المرقمنة، طبقا

فكرة  تجاوز  من  االفتراضية  المعارض  تمكنت  لقد  مختلفة، 
فهذه  وأصبح هناك تفاعل كبير مع الزائرين،  الطرق التقليدية، 
من   

ً
اليوم عددا وتمارس  »أون الين«  تر�شى عالقات  المتاحف 

المتحف  ويستخدم  أنشطتها  العالم  في  االفتراضية  المتاحف 
اليوم االفترا�شي الوسائل المتطورة في تكنولوجيا االتصال التي 
تعد من بين األدوات الحديثة التي تربد بين المتحف وزائريه، 
 للتعاون وتبادل 

ً
وكذلك بين متخص�شي المتاحف، مما يتيح فرصا

المعرفة ونشرها عبر المعارض وخاصة االفتراضية، لقد تمكنت 
 وصورة إلى كل مكان، دون 

ً
هذه المعارض من نقل المعلومة نصا

لقد ساعدت المتاحف االفتراضية على نشر التراث  أي حدود، 
الكوني بغض النظر عن الجغرافيا 

التاريخ والثقافة والوطن .. ذاكرة  المتاحف في اإلمارات 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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 مجدي أبوزيد

ليس مجرد أربعة جدران وباب كبير، وال مجرد نزهة تنتهي بمجرد مغادرة مكانه أو انتهاء رؤيته، إنه المتحف. هذه الكلمة المفعمة 
بالدهشة، والفضول المعرفي، ورائحة التاريخ البعيد، وهي مصدر خصب للتباهي والتفاخر بعراقة البالد وأصالتها، وقد يكون 
سبب شغف الكثير بالمتاحف هو قدرتها على إضاءة الفترات المعتمة أو المجهولة من التاريخ سواء من ناحية الشخصيات 

المؤِسسة لهذا التاريخ أو األدوات أو اللقى الطاعنة في الزمن، وهو ما يعزز اإلحساس بالهوية واالنتماء.

والمتاحف هي إحدى وسائل المقاومة لمحاوالت تسييل العالم بخلط الهويات أو تذويبها تحت الفتة بّراقة وخادعة اسمها العولمة، 
وهو ما نجحت فيه إلى حد ما، األمر الذي جعل فئات كثيرة تفقد حماستها لزيارة المتاحف السيما فئة الشباب واألجيال الجديدة التي 
باتت مشغولة بما هو حاضر وآٍن مثل موضة المالبس، وتسريحات الشعر، وأغاني الشوارع، وأفالم النتفليكس، وغيرها، أما الذين 
ال يزالون يملكون شغف المعرفة واالطالع على التراث الثقافي واإلنساني لبالدهم أو بالد غيرهم، فقد نالت منهم طاحونة العمل ما 
نالت، فانتابهم بعض الكسل أو بعض التردد لمواصلة هوايتهم في معرفة تاريخهم وتاريخ غيرهم، حتى جاءت جائحة كورونا فضربت 
الجميع في الصميم، وقضت على البقية الباقية من المغرمين بعالم المتاحف، فأغلقت أبوابهم، وعشعش الصمت في قاعاتها، فرأينا 

متاحف مثل اللوفر في باريس، ومتروبوليتان للفنون في نيويورك، 
والمتحف البريطاني البريطاني في لندن تخسر مئات الماليين من 

الدوالرات نتيجة هذا اإلغالق الكارثي.

والدة فكرة
ومن هنا، نشأت فكرة المتاحف االفتراضية وهي نوع من التقليد 
والمحاكاة للواقع أو للحقيقة باستخدام بيانات افتراضية ثالثية 
األبعاد يتم إعدادها بشكل تفاعلي عن طريق عدد من األجهزة 

المتوافقة لتلك التكنولوجيا. 
شبكة  على  إبداعية  تفاعلية  رحلة  هي  االفتراضية  والمتاحف 
اإلنترنت للتعرف إلى ما تحتويه هذه المتاحف من قطع ومقتنيات 
فنية مختلفة، وذلك من خالل الربط بين القطع األثرية الحقيقية 
الوسائط  تقنيات  باستخدام أحدث  لها،  الرقمي  التوثيق  وبين 
السمعية  التكنولوجيا  على  تعتمد  تفاعلية  بيئة  في  المتعددة 
حيث يمكن التعرف إلى مقتنيات تلك المتاحف من  والمرئية، 
خالل قاعدة بيانات تتضمن البحوث والدراسات المرتبطة بتلك 

المقتنيات، وغير ذلك من الخدمات الُمتحفية سواء على شبكات 
اإلنترنت أو الهواتف الذكية. وتمتاز المتاحف االفتراضية بأهمية 
 في ظل ما قد يطرأ على العالم من أحداث سياسية 

ً
كبيرة خصوصا

أو أزمات اقتصادية أو حروب وصراعات أو جائحات مرضية مثل 
األوبئة التي تقف حجر عثرة في طريق السياحة والسفر، فهي عابرة 
لحدود الزمان والمكان بأنها تسهم في توضيح وتبسيط المفاهيم 
، كما أنها تقدم الخدمة ألي 

ً
المجردة التي يصعب إدراكها حسيا

شخص في أي مكان في العالم، وتسمح للفرد، وهو في منزله، من 
خالل هاتفه الذكي أو الحاسب اآللي بالتجول ومشاهدة مقتنيات 
محدودية  عائق  على  تتغلب  وكذلك  ُبعد.  عن  المتاحف  هذه 
وتضم آالف المعروضات من  العادية،  المساحة في المتاحف 

دون النظر لكميتها أو حجمها.
تحسين جودة  على  بقدرتها  االفتراضية  المتاحف  تتصف  كما 
 
ً
 إبداعيا

ً
م، فهي تعتبر أداة تعليمية مبتكرة ونشاطا

ُّ
التعليم والتعل

وخبرات تعليمية متميزة تسمح باستكشاف   
ً
تفاعليا  

ً
يتيح تعليما

م، حيث تجمع بين 
ُّ
المعروضات المتحفية في صورة شيقة للتعل

املتاحف االفرتاضية..

يخ باستثمار التكنولوجيا كبح املسافات والتزنُّه مع التار

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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وتساعد على تنمية مهارات  الصوت والصورة والحركة واللون، 
وهذه النوعية من المتاحف  التأمل والتفكير والتخيل البصري. 
من حيث الترويج السياحي للدول التي تعاني   

ً
مؤثرا  

ً
تلعب دورا

 للزيارات المباشرة حين 
ً
الحروب والصراعات، حيث تصبح محفزا

تنتهي أزمات هذه الدول.

آيكوم
لم يكن من قبيل المصادفة أن تتسلم إمارة دبي راية تنظيم 
من   »2025 »آيكوم  للمتاحف  الدولي  للمجلس  العام  المؤتمر 
العاصمة التشيكية براغ، لتصبح أول مدينة في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تستضيف هذا المؤتمر، الذي لن 
يكتفي بمناقشة القضايا المتعلقة بالتغيير والشمولية والشفافية 
بل سيبحث الحلول ألهم القضايا  واالستدامة في هذا القطاع، 
والتحديات التي تواجه القطاع في هذا الجزء من العالم. وتكمن 
أهمية هذا المؤتمر في أنه ثمرة المجلس الدولي للمتاحف الذي 
وهو منظمة  تحت مظلة األمم المتحدة،   1946 تأسس في عام 
عالمية يضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف متخصص من 122 

دولة وما يقارب من 20 ألف متحف حول العالم.
اإلمارات  دولة  كون  من  يأتي  المؤتمر  لهذا  دبي  واستضافة 
في  بما   

ً
خاصا  

ً
متحفا و115   

ً
حكوميا  

ً
متحفا  55 نحو  بها  يوجد 

الشارقة  ومتحف  االتحاد،  متحف  منها:  ثقافية  أيقونات  ذلك 
أبوظبي،  اللوفر  ومتحف  الحصن،  وقصر  اإلسالمية،  للحضارة 
 
ً
 تراثيا

ً
وجوجنهام القادم، وغيرها. ودبي لوحدها تمتلك 12 متحفا

منها: متحف دبي، ومتحف االتحاد، ومتحف حتا، وبيت الشيخ 
ومتحف  اللؤلؤ،  ومتحف  القهوة،  ومتحف  مكتوم،  آل  سعيد 
ساروق الحديد، ومتحف نوبل، وغيرها. ولعل حكومة دبي كانت 
سّباقة إلى إنشاء متحف المستقبل، حيث يكمن اإلبداع في هذه 
 بالما�شي، فجاءت دبي 

ً
الفكرة هو أن كلمة المتحف مرتبطة دائما

وكأنها ترى الحاضر   ،
ً
بالمستقبل أيضا  

ً
لتجعل المتحف جديرا

بحتمية المستقبل، من حيث الروبوتات، والميتافيرس، والذكاء 
االصطناعي، والخوارزميات، وغيرها من منتجات المستقبل التي 

 من حياتنا.
ً
بدأت تطل على حاضرنا وتصبح جزءا

تحديات واردة
ورغم أن المتاحف االفتراضية فرضتها ظروف عالمية ذات طبيعة 
صراعية ساخنة، وجائحات وبائية تعرقل حركة الشغوفين بزيارة 

 تواجه تحديات من نوع آخر منها:
ً
، فهي أيضا

ً
المتاحف ميدانيا

فكل ما يحتاجه الزائر هو  عدم ضمان وجود مردود مالي،   -  1
، عكس المتاحف المألوفة التي تتضمن دفع 

ً
 ذكيا

ً
امتالكه هاتفا

رسوم لدخول المتحف، كما أن المتاحف الميدانية تساعد على 
تفعيل بعض األنشطة مثل المشروبات والمأكوالت والتبضع من 
األسواق وارتياد المقاهي والكافيهات من ِقبل السائحين والزّوار 
في الدول التي يذهبون إليها وهو ما ال يمكن حدوثه مع المتاحف 

االفتراضية.
2 - الحاجة إلى حمالت ترويجية وتسويقية عبر األونالين بصورة 
عالم  على  االطالع  في  الراغبين  تجذب  زة  ومحّفِ ومثيرة  مشّوقة 

المتاحف وتاريخ الحضارات.
الرؤية  تعويض  االفتراضية  المتاحف  بإمكان  يكون  أن   -  3
المباشرة بمشاهدة ثالثية األبعاد بتقنية الواقع االفترا�شي بدقة 
ليخلق  متناهية، مع توفر مرافق صوتي يشرح تاريخ المقتنيات، 

معايشة حقيقية مع المعروضات.
4 - تشجيع القطاع الخاص والشركات المتخصصة على االستثمار 
حيث توجد بعض الدول ذات  المتاحف االفتراضية،  في إنشاء 
الكنوز التراثية شحيحة اإلمكانات التقنية وغير قادرة على إطالق 
هذا النوع من المتاحف، وهو األمر الذي يجعل بعض الشركات 
تتراجع عن هذا النوع من النشاط لعدم وجود مساندة من هذه 

الدول المعنية.

مزايا معرتف بها
تبقى بعض  لكن   ،

ً
آنفا منها   

ً
بعضا التي ذكرنا  التحديات  ورغم 

المزايا التي تكتنفها المتاحف االفتراضية، منها:
 أوسع للترويج لحضارات 

ً
1 - أن المتاحف االفتراضية تمتلك آفاقا

فعالم اإلنترنت والهواتف الذكية بات  الدول وتاريخها العريق، 
يمتلك مساحات كبيرة من التسويق للسلع والخدمات وبالتالي 

للتاريخ في ما وراء البحار.
للسائح ألماكن  المباشر  السفر  إمكانية  التغلب على عدم   -  2

المتاحف لسبب أو آلخر.
بين   

ً
ألن تكون جسرا  

ً
أن المتاحف االفتراضية مؤهلة تماما  -  3

أصبحوا  أنهم  خاصة  بلدهم،  تاريخ  وبين  واألطفال  الشباب 
 
ً
فقد صار الواحد منهم يمتلك هاتفا يتنفسون عالم التقنيات، 
وهذا يقودنا ضرورة أن يتم تقديم المحتوى  وربما أكثر،   

ً
ذكيا

المتحفي بشكل جاذب كما ذكرنا في التحديات منذ قليل. 
عبر الوسائل التقنية،  سهولة التعّرف إلى حضارات الدول،   -  4
على تحفيز ملكة الفضول المعرفي لدى بعضهم،   

ً
يساعد كثيرا

الكنوز  على  لالطالع  الذهاب  فرصة  انتظار  حجة  عنهم  وينزع 
التراثية والتاريخية.

بقطع النظر عن  ترسيخ مكانة الدول بين العالم المعاصر،   -  5
واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية  المجاالت  في  إمكاناتها 
 عن الوفرة التي قد تتمتع بها، وهو ما ينطبق بامتياز على 

ً
وبعيدا

 
ً
 وتاريخا

ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي تمتلك ثراًء حضاريا

 
ً
أصيال

* كاتب وصحفي من مصر
المصادر:

-  أسماء عبد المقصود، معايير تصميم المكتبات التفاعلية لذوي االحتياجات الخاصة 

»المكفوفين«، مجلة التصميم الدولية، المجلد الثالث، العدد 4، أكتوبر 2013.

-  عماد خليل وآخرون: الواقع االفترا�شي وعلم اآلثار، دراسات في تاريخ الوطن العربي 
15، االتحاد العام لآلثاريين العرب، القاهرة.
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 فاطمة عطفة 

أبوابها  تفتح  تاريخية  ومعالم  ولوحات  صحائف  المتاحف 
وتعرض كنوزها أمام كل راغب باالطالع الوثيق على أحداث 
البليغة  دروسه  اكتساب  ويتيح  وأدواته،  وأعالمه  الما�سي 
إلضاءة دروب الحاضر واالنطالق بثقة وأمان نحو المستقبل. 
حلقة  المتاحف  أن  يعتبر  الحمادي  شعيب  محمد  والكاتب 
الوصل بين الحاضر والما�سي في قوالب متعددة، منها األدوات 
المستخدمة والتي تحكي تاريخ المكان والزمان، ومنها المعرفة 
تبني جسور  أنها  كما  للشعوب،  اليومية  الحياة  تحكي  والتي 
الحنين والشوق إلى ماضينا ومن عاش على البقعة الجغرافية 
وتستوطن  الزمن  مع  تتغير  المالمح  ولكن  فيها.  نعيش  التي 
شعوب جديدة مع مراحل تاريخية جديدة. وباختصار المتاحف 

تعتبر السفر إلى الما�سي.

ويضيف الحمادي أن الحكومة أولت بالغ االهتمام في تأسيس 
أبناء  نحن،  نكون  حتى  والمعرفة  والتراث  الثقافية  المتاحف 
على دراية بما كانت عليه الحياة في  هذا الجيل والجيل القادم، 
السابق، وما نحن فيه من خير ونعمة في الحاضر، مبينا أن الدولة 
عملت على تغيير مفهوم المتحف من مكان لحفظ المقتنيات 
واآلثار القديمة إلى مصدر علمي ومعرفي يسهم في تدريس التاريخ 
وغيرها  للشعوب..  السكانية  والجغرافيا  الديمقراطية  واألحوال 

من العلوم.
وأهميتها  بالمتاحف  مهتمة  الدولة  أن  إلى  الحمادي  ويلفت 
المعرفية، ولذلك سعت الحكومة إلى استضافة المؤتمر الدولي 
للمتاحف وقد تكللت الجهود بالنجاح حيث تسلمت دبي راية 
 )2025 )آيكوم  تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف 
المقبلة من هذا  للنسخة  الدولة المستضيفة  لتكون اإلمارات 
وبذلك تصبح دبي أول مدينة في  الحدث الدولي في إمارة دبي، 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تستضيف 
المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف.

بدورها الروائية مريم الغفلي تؤكد على مكانة المتاحف الثقافية 
وجهان  المتاحف والحراك الثقافي،  والمعرفية في الدولة قائلة: 
لعملة واحدة، فوجود المتاحف في أي مكان هو ازدهار على كافة 
، موضحة أن المتاحف تعد 

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
الصعد ثقافيا

تاريخ وتراث المكان  فهي تحفظ  العامة،  من أهم المؤسسات 
وتنشر المعرفة بين الناس، كما أنها تشكل مصدر دخل للمكان 
المكان  في  االقتصادية  األنشطة  ازدهار  إلى  وتؤدي  وساكنيه، 
وإضافة إلى ذلك ترى أن المتاحف واجهة    .

ً
الذي يضم متحفا

كما أنها جسر العبور  يربط الما�شي بالحاضر،   
ً
للوطن وجسرا

للمستقبل على أسس قوية. وفي هذا الصدد نتذكر مقولة القائد 
المؤسس، طيب الله ثراه: »من ال ماض له ال حاضر له«.  وتضيف 
الثقافية  المنشأة  القائمين على هذه  المطلوب من  الغفلي أن 
إعادة تحديد متطلباتها واتخاذ خطط مستقبلية لمواكبة كافة 
التغيرات التي تحدث في العالم اليوم، وربطها بالواقع ومتطلبات 
المكان وساكنيه ومتطلبات السياحة المحلية والعالمية. وحول 
االستثمار في المتاحف مع مشروع متحف آيكوم اإلمارات، مؤكدة 
على أهمية الخبر الذي أسعد الجميع بفوز دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بفرصة تنظيم المعرض بإمارة دبي كأول مدينة في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا تحظى بشرف تنظيم استضافة مؤتمر 
وتعتبر األستاذة مريم   .2025 آيكوم  للمتاحف  الدولي  المجلس 
، فهو فرع المجلس 

ً
 جدا

ً
 مهما

ً
الغفلي أن آيكوم اإلمارات يعد صرحا

اإلمارات،  في  المتاحف  متابعة  إلى  ويهدف  للمتاحف  الدولي 
الجهات  مع  بالتعاون  المختلفة،  والفعاليات  العمل  وتنسيق 
المعنية وذلك وفق أسس علمية. وتوضح أن هذا االهتمام يعطي 
 للقطاع الثقافي، ألن متاحف الدولة أصبحت اليوم بتنوعها 

ً
زخما

وهي تسهم في إثراء  وتخصصها من أفضل المنصات الثقافية، 
بكل ما تزخر به من مقتنيات وكنوز  المشهد الثقافي والسياحي، 
تخص المنطقة، وهذا أسهم في تسليط الضوء على هذه األماكن، 
وكل ذلك يتما�شى مع توجهات القيادة الحكيمة التي تدعم تطوير 
قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية باعتبار أن المنتج الثقافي 
ألن  والتراثي من أهم مرتكزات تطوير قطاع السياحة بالدولة، 
في   

ً
كبيرا  

ً
المتاحف معالم بارزة وأساسية في الدول وتلعب دورا

التنمية. 

املتاحف وأهميتها الثقافية

حارب الظاهري محمد شعيب الحمادي د. عائشة بالخير 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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تعد  لم  اليوم  المتحف  مهمة  أن  إلى  الغفلي  الكاتبة  وتشير 
مقتصرة على الحفاظ على الثروة التراثية والتاريخية ألي مكان، 
في الثقافة والتعليم   

ً
كبيرا  

ً
وتلعب دورا  

ً
ألن المتاحف مهمة جدا

والتوثيق، فهي مؤسسات ثقافية وعلمية، ومصدر اقتصادي مهم 
ألن الزائر يحدث بينه وبين المكان تفاعل مباشر مع كل ما يعرض 
فيها، فتثير فضوله لمزيد من البحث والمعرفة. وبالتالي، ربما يوجه 
المتحف الزائر أو السائح لزيارة أماكن أخرى ومقابلة أشخاص 
مهتمين وزيارة األسواق حيث تزدهر المقتنيات الشعبية، إضافة 
إلى زيارة القالع والحصون والمعالم الثقافية المرتبطة بالمتحف 
 
ً
 داعما

ً
 اقتصاديا

ً
والتاريخ المعروض، لذا تعد المتاحف مصدرا

للثروات األخرى للدول، الفتة إلى أن كنوز المتاحف اليوم باتت 
مهمة على خريطة السياحة في العالم ولها جمهور متنوع ما بين 
وتؤكد  السائح العادي والسائح المثقف والباحث المتخصص. 
الغفلي على أهمية عالقة طالب المدارس والجامعات بالمتاحف 

من  قائلة:  ومحتوياتها،  تاريخها  على  واالطالع  زيارتها  من خالل 
المهم ربط المدارس والجامعات مع المتاحف وتنظيم الفعاليات 
العملية  ترفد  المتاحف  ألن  الدورية،  والزيارات  المشتركة 
الزمن واطالع على  فهي سفر عبر  للطلبة،  والمعرفية  التعليمة 
التاريخ الحضاري للمكان وساكنيه منذ فجر الحضارة اإلنسانية 
ومن المهم تعزيز مكانة وأهمية المتاحف  إلى العصر الحديث. 
ألن هذه التجربة تثري  لدى األجيال الناشئة في دولة اإلمارات، 

معارفهم وتعزز الهوية الوطنية. 
ونستطلع مع الباحثة د. عائشة بالخير أهمية المتاحف ومكانتها في 
 في حفظ مقتنيات 

ً
 كبيرا

ً
تاريخ البلدان فتقول: إن للمتاحف دورا

والصور  الوثائق  حفظ  إلى  إضافة  مقدراتها،  وتعزيز  الدولة 
فالمتاحف حسب تخصصاتها تحفظ ذاكرة الوطن  والخرائط، 
وكنوزه، وبنفس الوقت فيها توعية وتثقيف وحوكمة للمقتنيات. 
لذلك ترى د. بالخير أن المتاحف في الدولة لها مكانة كبيرة يزورها 
 بالسن 

ً
 أو كبيرا

ً
كل من هو قاصد للعلم، سواء كان طالبا

باإلضافة إلى الزوار من  أو أي فرد من أفراد المجتمع، 
داخل الدولة وخارجها. 

تتيح  أنها  مبينة  المتاحف  أهمية  إلى  بالخير  د.  وتشير 
للزوار فرصة االطالع على كنوز الما�شي وتغني ثقافتهم 
الرشيدة  للقيادة  الشكر  وتوجه  التاريخية،  ومعارفهم 
ألنها استطاعت أن تعمل نقلة نوعية خالل الخمسين 
الزوار  ليستنير  وتحفظه،  التاريخ  هذا  توثق  وأن  سنة 

بمشاهدة ما فيها من مقتنيات. 
وتتابع د. بالخير مؤكدة على أهمية مؤتمر آيكوم ألنه يضع 
اإلمارات على الخريطة الثقافية ويطرح فكرة المستقبل، 
إن  يقول  الذي  المؤتمر  شعار  خالل  من  علمنا  وكما 

المؤتمر  هذا  أهمية  وترى  التغير،  سريعة  المتاحف  مستقبل 
الذي فازت بتنظيمه اإلمارات بعد منافسة قوية مع استكهولم 
لذلك نحن نفخر بإقامة المؤتمر في  السويد وكازان في روسيا، 
ويضم مجلس   ،

ً
وافتراضيا  

ً
يعقد حضوريا الذي  اإلمارات  دولة 

دول المتاحف والمتخصصين من جميع دول العالم، وهذا �شيء 
يسعد كل مواطن إماراتي وعربي، كما أنه يعزز مكانة اإلمارات على 

المستوى العربي والعالمي. 
هي  المتاحف  أن  على  الظاهري  حارب  الروائي  األديب  ويؤكد 
استنهاض فكري وتاريخي يعكس المد الحياتي اإلنساني والطبيعة 
كما  البارزة،  التاريخية  العلوم والشخصيات  والجغرافيا وشتى 
أن المتاحف ذات نظرة مستقبلية بفحوى الما�شي والحاضر 
وكل قطعة تراثية تضمها المتاحف تنسج حولها رؤية  والقادم. 
زمنية على مر العصور، وهذا ما يكمن في الخفايا الظاهرة ألهمية 
التراثية  بالتفاصيل  تنطق  استشراف  ظاهرة  وهي  المتاحف 

والتاريخية وتعبر عن أزمان وجودية قد خلت أو اندثرت، 
 بالمتاحف بما فيها من 

ً
 كبيرا

ً
لذا اهتمت اإلمارات اهتماما

مخزون زمني تراكمي وقص�شي يروي المشاهد المهمة 
والقادم  والباحث  والمتلقي  الناظر  أمام  التاريخ  من 

للدولة أو المقيم، فهي تقدم ثقافة جلية وممتعة.
ويوضح الظاهري أن اإلمارات اهتمت في إقامة المتاحف 
السفر وتمتعك بما فيها  العريقة لتزورها من دون عناء 
وتضيف لك ثقافة أخرى أمام تجليات الزمن ومواعيد 
كلما جسدت   

ً
بعيدا كلما رحل  الذي  الحديث  التاريخ 

هذه المتاحف رؤيتها العلمية والزمنية، وهي تفوق 150 
منها المحلية ومنها القادمة من دول  في الدولة،   

ً
متحفا

الثقافية  وقد أخذت مكانتها  أبوظبي،  كاللوفر  أوروبية 

وجسدت رؤية مجتمعية متبادلة بما يخص العالقات الثقافية 
لذلك كانت  والتاريخية التي تجسد عالقات الشعوب وتطورها، 
 
ً
ثقافيا وتطورها  العالقات  هذه  تستنهض  أن  اإلمارات  رؤية 

وسياحًيا. 
ويلفت الظاهري إلى أهمية االستثمار في المتاحف، ويأخذ متحف 
القادمة  الحياة  يجسد  علمية  معالم  ذا   

ً
مثاال اإلمارات  آيكوم 

وحراكها العلمي ذا األبعاد المهمة، وبما أن العالم يتجه للتعاون 
والفكري  العلمي  التجاذب  ويزيد من   

ً
ثقافيا  

ً
اقتصاديا  

ً
سياحيا

القائم على المعرفة والتنمية الثقافية، لذا نرى أن هذه المتاحف 
 بالمنطقة، مما يحسب 

ً
 معرفيا

ً
مثل آيكوم اإلمارات تشكل سبقا

والمدارس  العلم  لطالب  وييهئ  المستقبلية  النظرة  هذه  لدبي 
المتاحف  محتويات  على  اطالعهم  فرصة  الجامعات  وكذلك 
وفحواها التاريخي والعلمي، وبهذا تصبح هذه المتاحف أداة دفع 

للحراك العلمي والمعرفي 

الثقافية وأهميتها  المتاحف 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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 جمال مشاعل

التعليمية  والمنصات  الواجهات  إحدى  المتاحف  تعّد 
وتوفر  المقتنيات  من  متنوعة  باقات  تقدم  التي  والترفيهية 
لزوارها أجواء من السعادة واإليجابية، ودولة اإلمارات العربية 
لدى  الثقافي  الرصيد  تثري  التي  بالمتاحف  تزخر  المتحدة 
وهي تأخذهم في رحالت عبر العصور واألزمنة وآفاق  زوارها، 
 
ً
حافال  

ً
عالما المتحف  يجعل  ما  وهذا  التاريخ،  من  واسعة 
 بتعزيز لغة الحوار الحضاري.

ً
بالمعرفة والمتعة، وكفيال

من  مجموعة  بجهود  تأسس  فقد  اإلمارات  آليكوم  وبالنسبة 
المهتمين بمجال المتاحف والتراث على مستوى الدولة في عام 
وقد أسهم ذلك في تحويل   2020 في   

ً
وتم اعتماده رسميا  2009

المتاحف في دولة اإلمارات إلى منصات جاذبة الستقطاب الزوار 
وتشجيع السياحة وتطويرها، وينسجم هذا مع قطاع الصناعات 
بالمستقبل أن   

ً
وما يزيد المتاحف تفاؤال الثقافية واإلبداعية، 

دبي ستحظى بشرف استضافة مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف 
في  المتاحف  »مستقبل  شعار  تحت   2025 عام  في  )آيكوم( 

مجتمعات سريعة التغيير«.
في عددها هذا بمستقبل المتاحف في  )تراث(  وإذ تحتفي مجلة 
فإننا نقدم لها تجربة متحفية مبتكرة  الدولة وبآيكوم اإلمارات، 
تحتضن الما�شي وتوثق اليوم وتستشرف المستقبل، ومن أجل 

ر أحدث التقنيات المبتكرة وأساليب العرض في 
ّ
ذلك فإنها تسخ

قاعة الشيخ زايد بن سلطان بمقر األرشيف والمكتبة الوطنية 
لتقدم للزوار كبسولة معرفية من شأنها أن تعزز االنتماء للوطن 
نفوس  في  الوطنية  الهوية  وترسخ  الرشيدة  لقيادته  والوالء 
وأن تبهر زوارها بما حققته اإلمارات من تقدم وتطور  األجيال، 

وازدهار في زمن قيا�شي. 

عىل أبواب قاعة الشيخ زايد
الوطنية  والمكتبة  األرشيف  لمقّر  الرئيسية  البوابة  من   

ً
قريبا

الحديد  معدن  بتقنية  كبيرة  جدارية  لوحة  الزائر  أنظار  تشد 
وقصر الحصن،  وتقدم اللوحة قصر الوطن،  األسود المثقب، 
وقلعة الجاهلي ومسجد البدية، إنه مدخل قاعة الشيخ زايد بن 

 مهمة من ذاكرة 
ً
سلطان الذي يبدأ بشاشات كبرى تعرض صورا

اإلمارات  وموروث  ما�شي  قصة  القاعة  هذه  وتعرض  الوطن، 
 ،

ً
متسارعا  

ً
وتدّون محطات مهمة في حاضرها الذي يشهد تطورا

جوانب من مستقبل اإلمارات وهي تتجه نحو   
ً
وتستشرف أيضا

مئويتها بثقة واقتدار، وتقدم ذلك كله بأساليب ووسائل حديثة 
اليوم،  نحو  وشواهد  بمقتنيات  ممتد  فيها  فاألمس  وتقليدية، 
يروي قصة   

ً
متحفا القاعة  تبدو  حتى  المستقبل،  نحو  ومتجه 

مقتنياتها يجدها   ومن يتأمل القاعة بثراء  شعب وأمجاد وطن، 
إذ تبدأ بالمهن  في بعض أجزائها ذات طابع تاريخي متخصص؛ 
التقليدية التي يستعرض فيها الزائر أهم وأبرز مهنتين تاريخيتين 
ففي هذا الركن  الصيد والغوص على اللؤلؤ،  في اإلمارات وهما: 
مركب الصيد، وصورة الصياد الذي يجهز شباك الصيد، وصوت 
أمواج البحر وطيوره، وبما يخص هذا المجال فإن القاعة تحتوي 
على مقتنيات أثرية: كميزان اللؤلؤ، ومغرفة اللؤلؤ، ونماذج من 
حبات اللؤلؤ. وتبدأ حقب المتحف التاريخية من مرحلة ما قبل 
التاريخ إلى العصر اإلسالمي، وفي هذا القسم مقتنيات من العصر 
مدته دقيقة   

ً
وثائقيا  

ً
وفيه شاشة كبيرة تعرض فيلما البرونزي، 

ومع مشاهدة  عن بعض األماكن األثرية في اإلمارات،  ونصف، 
التعليق  أو  المرافق  الصوت  سماع  يستطيع  للشاشة  الزائر 
)تقنية  المرافق لمضمون الفيلم إذا وقف في مكان محدد وفق 
الشاور(. ثم ينتقل الزائر إلى التاريخ الحديث فيتابع حقب الوجود 
وإلى جانب الوثائق التاريخية  البرتغالي ثم الهولندي فالبريطاني، 
الخاصة بكل حقبة من الحقب المذكورة على شاشات مثبتة على 
الجدران توجد بعض المقتنيات ونموذج من السفن لكل مرحلة.
وتعرض القاعة لزوارها أقدم ستة كتب نادرة، وهي: وصف شبه 
الجزيرة العربية، ووثائق عربية عن التاريخ البرتغالي، ورحلة يان 
وشبه الجزيرة العربية مهد اإلسالم،  هاوجن فان لينشخوتين، 

وتاريخ الهند، وباللمس يستعرض الزائر فحوى كل واحد من هذه 
الكتب ويطالعها على شاشات صغيرة بجانب الخزائن التي تحفظ 

الكتب.

عرص االتحاد واالزدهار
ويبدأ عصر االتحاد بعد انتهاء الوجود البريطاني، وفي هذا القسم 
بن  زايد  الشيخ  قاعة  في  الوطنية  والمكتبة  األرشيف  يعرض 
ثانية يتناول   150 مدته   

ً
وفيلما سلطان وثائق تاريخية أصلية، 

محطات مهمة في فترة االستعداد لقيام االتحاد واإلعالن عنه، 
ويمكن سماع الصوت المرافق لمضمون الفيلم الوثائقي وفق 
، وفي هذا الركن قلما حبر من أقالم الشيخ 

ً
)تقنية الشاور( أيضا

تب 
ُ
زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - واآللة الكاتبة التي ك

بها دستور اإلمارات.

وفاء وعرفان 
وتحتل صور اآلباء المؤسسين وفي مقدمتهم المغفور له - بإذن الله 
- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مكانة مميزة في القاعة، وذلك 

يف قاعة الشيخ زايد بن سلطان 

األرشيف واملكتبة الوطنية يوثق سرية وطن

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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 من األرشيف والمكتبة الوطنية بأهمية ترسيخ ذكراهم في 
ً
إيمانا

 بجهودهم في تشييد صرح االتحاد بهمة 
ً
نفوس األجيال، وعرفانا

 على أهمية نهجهم ورؤاهم في صياغة الحاضر.
ً
وعزيمة، وتأكيدا

 
ً
وفي هذه القاعة التي هي متحف تاريخي بامتياز يجد الزائر كتابا
ويمكن   )2002  -  1936 )زايد الباني والمؤسس  بعنوان:   

ً
تفاعليا

وباللمس على الصور يمكن الوصول   
ً
تقليب صفحاته إلكترونيا

إلى المعلومة التاريخية، وقراءة التعليق على كل صورة.
يشاهد  أن  للزائر  يمكن  االتحاد  قيام  بعد  اإلمارات  دولة  وعن 
الكبيرة  الجدارية  الشاشات  مجموعة  على  إنجازات  ستة  أبرز 
الممتد ألكثر من ستة أمتار، وهي موصولة بدائرة تتسع للقدمين 
يقف عليها الزائر فتمتلئ الشاشة التي تقابله بصورة إلنجاز مع 
وبهذا األسلوب فإن األرشيف  معلومات كافية ومختصرة عنه، 
 يحقق للزائر المتعة 

ً
والمكتبة الوطنية استطاع أن يبتكر أسلوبا

وتستهوي هذه الوسيلة المبتكرة الزوار الذين يبهرهم  والفائدة، 
فيقفون  المعلومات  تشدهم  الذين  وأولئك  العرض،  أسلوب 
تعرضه معلومات عن  ما  أبرز  ومن  منها،  واالستفادة  لقراءتها، 
وتعرض  وغيرها.   ... والمريخ  والمتاحف  والجامعات،  المدارس 

 من األوسمة والجوائز التي حصل عليها الباني 
ً
 عددا

ً
القاعة أيضا

والمؤسس من قادة العالم والهيئات العلمية والمدنية والدولية، 
فقد كان الشيخ زايد بأياديه البيضاء التي امتدت إلى جميع األمم 
والمجتمعات من دون استثناء بغض النظر عن ألوانهم وأعراقهم 
 لدوره العظيم المتمثل في بناء نهضة 

ً
 لها، ونظرا

ً
ومعتقداتهم أهال

دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومساهمته - رحمه الله - في بناء 
التنمية والسالم العالميين.

ويحدثونك عن اإلمارات السبع
لها  إمارة  وكل  السبع،  باإلمارات  خاص  ركن  القاعة  ويتوسط 
شاشة منفردة تتيح للزائر أن يشاهد ويستمع عبر سماعة خاصة 
معلومات تاريخية وسياحية عن كل إمارة وأبرز معالمها، وتتميز 
عليها  كبيرة،  تفاعلية  بشاشة  اإلمارات  أكبر  بوصفها  أبوظبي 
خريطتها مع ست أيقونات ألهم معالمها: قصر الحصن ومريجب، 
الشيخ  ومسجد  والمربعة  المويجعي،  وقلعة  الجاهلي  وحصن 
زايد، وبوضع األيقونة على الخريطة تتحول المعلومات إلى أحد 
فيديو  مقاطع  إلى  يستمع  أن  الزائر  ويستطيع  الستة،  المعالم 

تعريفية عن أبوظبي وفيلم خاص مدته دقيقة ونصف يعّرف بها 
 .
ً
 وسياحيا

ً
تاريخيا

أحدث التقنيات وأساليب العرض المبتكرة
االفترا�شي  بالواقع  القاعة  الوطنية  والمكتبة  األرشيف  ويثري 
مستقبل  في  بالخيال  التحليق  فرصة  للزائر  يتيح  الذي   )VR(
2071 حيث يجلس الزائر على مقعد تفاعلي وعبر  اإلمارات عام 
وعبر  المنظار المثبت على رأسه يشعر وكأنه يصل إلى المريخ، 
المنظار اآلخر يرى اإلمارات وما ستكون عليه في مئويتها، وهي تسير 
 )AR( بخطى واثقة نحو الريادة والصدارة. وفي ركن الواقع المعزز
ويتلقى الطلبة عبر  يتأمل الزائر الصقر والجمل ورجل الفضاء، 
هذه التقنية أسئلة عامة عن دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
بين  المزج  على  تعتمد  حديثة  تكنولوجيا  التقنية  هذه  وتعّد 
المعلومات الرقمية والمعلومات المستقاة من البيئة المحيطة، 
وتعرضها في صور مركبة غنية بالمعلومات، ويستطيع الزائر أن 
للشاشة التي تجمعه بمفردات التراث اإلماراتي أو   

ً
يلتقط صورا

برجل الفضاء.

ركن األرشيف والمكتبة الوطنية
وتقنيات  التلفزيونية،  الكاميرات  أقدم  لزوارها  القاعة  وتعرض 
التي  الشفاهي،  التاريخ  مقابالت  وأهم  بالميكروفيلم،  الحفظ 
أجراها قسم األرشيف والمكتبة الوطنية وهو يعمل على توثيق 
تاريخ اإلمارات المكتوب واستكماله بالتاريخ الذي يستمده من 
أهم  للزوار  القاعة  وتعرض  المواطنين.  كبار  من  الرواة  ذاكرة 
الخاصة  والمسكوكات  البريدية  والطوابع  التذكارية  الدروع 
وأهم المعارض والمؤتمرات التي  باألرشيف والمكتبة الوطنية، 
نظمها، وأهم الزيارات وأبرز الشخصيات التي استقبلها األرشيف 
والمكتبة الوطنية وفي المقدمة زيارات المؤسس والباني الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي أولى هذا الصرح 
الوطني أهمية كبيرة.

وتعرض القاعة على ثالث شاشات كبيرة ثالث أيقونات تعّرف 
الشاشات معلومات عن  اإلماراتي وتقدم هذه  بالتراث  األجيال 
الفن  وهذا  السفينة،  في  العمل  سير  يواكب  غناء  وهي  النهمة 
التي  وهي أغاني المهد  والمهاواة:  البحر والبحارة،  مقصور على 
تهدهد بها األم لمولودها، والعيالة: وهي فن شعبي إماراتي أصيل 
على إيقاع معين ويؤدي المشاركون فيه   

ً
جماعيا يتضمن غناء 

حركات معينة. 
وقبل أن يغادر الزائر القاعة يمكنه الحصول على بعض الهدايا 

والمقتنيات التذكارية من ركن خاص بها 

الوطنية يوثق سيرة وطن في قاعة الشيخ زايد بن سلطان  األرشيف والمكتبة 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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 حماده عبد اللطيف

المتحف بمفهومه التقليدي مكان يضم مجموعة أو مجموعات متعددة من مقتنيات أثرية، أو مقتنيات ذات أهمية تاريخية أو 
فنية أو ثقافية أو اجتماعية أو علمية، بهدف عرضها للجمهور ألغراض تعليمية أو ترفيهية، ومن ثم يتم عرضها داخل جدران وأبنية 
ذات مساحات محددة بعيدة - في أغلب األحيان - عن البيئة الحقيقية لما هو معروض، وهذه الطريقة ربما تخدم فكرة توفير 
فرصة لمشاهدة أكبر قدر ممكن من المعروضات من عصور ومناطق مختلفة و في مكان واحد، ولكنها تظل بعيدة عن األجواء 
الطبيعية التي تنتمي إليها المعروضات، مما ال يمنح الزائر  فرصة التعايش والتفاعل مع البيئة المكانية الواقعية  والتداخل مع 
تفاصيلها الصغيرة. لذا جاءت المتاحف المفتوحة كخطوة للخروج من نمطية المفهوم المتحفي الى فكرة التفاعل مع  األثر 
ومعايشته في بيئته الطبيعية التي كانت موجودة من قبل، وال بأس من بعض التعديالت أو الترميمات التي ال تنل من روح المكان 
 من الزوار، في محاولة منهم الستعادة السياق األصلي للمكان، أو على 

ً
  كبيرا

ً
وطابعه األصلي. وقد القت المتاحف المفتوحة إقباال

األقل محاكاة ظروف البيئة الطبيغية له، وتنتشر المتاحف المفتوحة في اإلمارات في مناطق عديدة على امتداد الدولة، نتعرض 
لبعضها بإلقاء الضوء على مكوناتها كمتحف مفتوح . 

تحتضن مدينة العين عدد من األماكن التي تعّبر مكوناتها عن الروح المعمارية والتاريخية 
 لتحويل 

ً
 كبيرا

ً
واالجتماعية لتلك المنطقة عبر فترات زمنية متعاقبة، وقد بذلت الدولة جهدا

 من عناصر الجذب 
ً
 مهما

ً
هذه المواقع التاريخية إلى متاحف مفتوحة، مما يضيف عنصرا

السياحي لمدينة العين التي تعّد من أقدم المناطق التي استوطنها اإلنسان، والمدرجة على 
قائمة مواقع التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.     

موقع هييل األثري
عبارة عن مجمع أثري يرجع الى  العصر البرونزي يقع  في منطقة 
ويعود تاريخه إلى بداية األلف الثالثة قبل  هيلي بمدينة العين، 
وقد  الميالد واستمر حتى بداية األلف الثانية من دون انقطاع. 
ُضمت بعض أجزاء هذا الموقع إلى حديقة أثار هيلي المفتوحة، 
على اآلثار التاريخية وإتاحتها  التي تم تصميمها لتسليط الضوء 
للزوار. وتشمل المنطقة األثرية عدة مدافن، أكبرها مدفن هيلي 
الكبير، وهذه الدافن مبنية بأشكال دائرية من الحجر المنحوت، 
، يبدو أنه كان على ارتفاع 

ً
ويصل قطر المدفن الكبير  إلى 12 مترا

أربعة أمتار عن سطح األرض. 
امتاز هذا المدفن بأن له مدخلين يحمالن زخارف بارزة ألشكال 
»الوضيحي«،  المها  حيوان  وأبرزها  جميلة  وآدمية  حيوانية 
ويؤدي هذان  وهي من الحيوانات األصلية في الجزيرة العربية، 
إلى غرف الدفن األربع التي استعملها اإلنسان لدفن  المدخالن  
الموتى بعد أن زودهم بالهدايا والحاجيات الشخصية التي كانت 

تخصهم في حياتهم.  

متحف قرص العني  
يقع متحف قصر العين على حافة واحة العين من جهتها الغربية، 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لمؤسس  السابق  البيت  وكان 
 للنشاطات 

ً
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومركزا

يد القصر في عام 1937، وتمت إعادة 
ُ

السياسية واالجتماعية. ش
ترميمه في عام 1998، ومن ثم تم تحويله إلى متحف عام 2001، 
مع المحافظة على بعض الغرف العائلية والمرافق اإلدارية التي 
ثت بشكل ُيماثل الوضع الذي كان عليه القصر عند إنشائه.  

ّ
ِث
ُ
أ

تشترك  التي  المعمارية  الخصائص  من  بالعديد  القصر  يتميز 
فيهامعظم  المباني التاريخية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
فصل  خالل  المبنى  لتبريد  العريضة  التهوية  فتحات  ومنها 
الصيف،  وقد صممت الشرفات رحبة وطويلة لتساعد على تبريد 
الحارة.  الشمس  أشعة  وتحميها من  القصر  خارج غرف  الهواء 
وكانت هذه الشرفات بمثابة ممرات وأروقه مفتوحة ومسقوفة. 
هذا المعلم  كما أن معظم المواد اإلنشائية المستخدمة لبناء 
التراثي هي مواد مأخوذة من البيئة المحيطة بالمكان، حيث تم 
استخدام الموارد الطبيعية المحلية، كالطين، واللبن، والجص، 
واألحجار المتوفرة في المنطقة. كذلك تم استخدام معظم أجزاء 

املتاحف واملواقع الرتاثية يف اإلمارات حلقة وصل بني الحارض  وتراث األجداد

يقع متحف قرص العني عىل حافة واحة العني من جهتها 
الغربية، وكان البيت السابق لمؤسس دولة اإلمارات 

العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، ومركزاً للنشاطات السياسية واالجتماعية. ُشيد 

القرص يف عام 1937، وتمت إعادة ترميمه يف عام 1998، 
ومن ثم تم تحويله إىل متحف عام 2001

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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والنوافذ.  األبواب  وصنع  الغرف،  تسقيف  في  النخيل  شجرة 
كما استخدمت أخشاب التيك في المباني التي خضعت للترميم 
. يستطيع  الزائر عند دخوله قصر العين رؤية ساحة كبيرة  

َ
الحقا

محاطة بسور مرتفع، تتخلله بوابة خارجية مصنوعة من الخشب 
تشكل المدخل الرئي�شي، وتبدو كتحفة فنية رائعة  تجعل الزائر 
يستحضر أجواء الما�شي قبل أن يبدأ رحلته في المكان الذي كان 
 عى أحداث ومواقف عامة في تاريخ اإلمارات .                                     

ً
شاهدا

                                                                                       
قلعة الجاهيل

 تعتبر  قلعة الجاهلي من المتاحف المفتوحة المهمة، و هي إحدى 
أكبر القالع التاريخية التي ُبنيت في نهاية القرن التاسع عشر في 
مدينة العين في عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن خليفة 
ه ثراه، كرمز للقوة. وكانت مقر 

َّ
آل نهيان )1898 - 1909(، طيب الل
اإلقامة الصيفي لألسرة الحاكمة. 

وبرج دائري منفصل مكون  تتكون القلعة من حصن مربع عاٍل 
من أربعة طوابق متحدة المركز ترتفع وتضيق على التوالي، كما 
 أسطوانية في ثالث من زواياها، بينما تحتضن الزاوية 

ً
تضم أبراجا

 للشيخ، كان يمارس فيه مهامه اليومية، ويستقبل 
ً
الرابعة مجلسا

يستطيع الزائر عنما يقترب من مدخل  ويدير أعماله.  ضيوفه، 
القلعة الرئي�شي أن يرى بيتين من الشعر منقوشان عليه هما:

فتــــــــــــح باب الخــــــــــــــــــــــــير في بــــــــــــاب العــــــــــــال 
حــــــــــل فيـــــــــــــــــــه السعد بالعلياء المنيفة

فتهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العز قالــــــــــــت أرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
دار جــــــــــــد شــــــــــــاد زايد بن خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ثم تبعها بعد   ،1985 بدأت أعمال الترميم األولية للقلعة عام 
ذلك في عامي 2007 و2008 مشروع ضخم إلعادة تأهيلها. حيث 
ومعرض دائم للمستكشف والمصور  مركز معلومات،  بناء  تم  
معرض  إلى  باإلضافة  ثيسجر،  ويلفرد  البريطاني  الفوتوغرافي 

، لتكون متاحة أمام للزوار .                       
ً
مؤقت أيضا

                                                                                                            
قرص المويجيع 

ُبني قصر المويجعي في أوائل القرن العشرين في عهد الشيخ زايد 
بن خليفة األول وعلى يد ابنه الشيخ خليفة بن زايد بن خليفة. 
ويتكون القصر من سور مربع الشكل تزّينه أبراج مربعة بارزة 

وبوابة تقع  في الزاويتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية، 
 في وسط جدار السياج الجنوبي المواجه لواحة المويجعي، 

ً
تقريبا

العين. لمنطقة  الغربية  الجهة  أق�شى  تقع  واحة  أصغر  وهي 
للحكم(   

ً
مقرا أو   

ً
)مجلسا  

ً
ديوانا بصفته  القصر  استخدام  وتم 

المغفور له  تم تعيين    ،1946 في عام  وملتقى ألفراد المجتمع. 
 للحاكم في العين 

ً
بإذن الله،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نائبا

لعائلته.   
ً
الذي أصبح ديوانه ومقرا المويجعي  إلى قصر  وانتقل 

وبعد عامين، شهد القصر والدة ابنه األكبر المغفور له بإذن الله  
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفيه أم�شى معظم أيام شبابه 

يستقي من والده فنون الِحكم واإلدارة. 
وواحة المويجعي أحد أهم مواقع العين  ويعد قصر المويجعي  
الثقافية التي تندرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو 
 من المواقع األثرية والمباني 

ً
في منطقة العين، والتي تتضمن عددا

حول  بكثرة  تنتشر  التي  المراقبة  وأبراج  والحصون  التاريخية 
الواحات والقرى وعلى أطراف المنطقةويحكي المعرض الموجود 
على مساحة كبيرة  في فناء قصر المويجعي، قصة القصر وساكنيه 
عبر السنين. ويشرح العالقة الوثيقة بين أفراد العائلة الحاكمة في 

أبوظبي وقصر المويجعي، والتي تمتد من صاحب السمو الشيخ 
زايد األول .

منطقة الشندغة القديمة
في تطوافنا بالمتاحف المفتوحة في اإلمارات ننتقل من مدينة 
دبي،  إمارة  إلى  العتيقة،  وقصورها  الظليلة  بواحاتها  العين 
أما  أنفسنا  نجد  القديمة،  الشندغة  منطقة  إلى  وبالتحديد 
منطقة لها خصوصيتها، فهي تعد من األمثلة الرائعة والنموذجية 
ومعمارية،  تاريخية  طبيعة   من  لها  لما  المفتوحة،  للمتاحف 
تفاصيل دقيقة تأخذنا الى  وما تزخر به من   التاريخية في دبي، 
ويتجلى  الما�شى من اللحظة األولى التي تقع فيها أعيننا عليها، 
هذا بوضوح في أزقتها التي تروي قصص الحياة التي عاشها سكان 
والتي مازالت  وتدل هذه التفاصيل،  تلك المنطقة فيما م�شى، 
وتطويعها  البيئة  مع  التعامل  جمالية  على  اآلن،  حتى  موجودة 
لتالئم حياة البشر. ويعود تاريخ إنشاء منطقة الشندغة  إلى نحو 
1862م، حيث اكتسبت أهميتها بفعل موقعها االستراتيجي،  عام 
المساحة  وتبلغ  الحاكمة،  األسرة  استقرار  منطقة  كانت  وأنها 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف

الحاضر وتراث األجداد التراثية في اإلمارات حلقة وصل بين  المتاحف والمواقع 
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بإعادة  التوجه   .جاء   
ً
هكتارا  11 الكلية للمنطقة ما يقرب من 

 
ً
إحياء منطقة الشندغة القديمة ومبانيها التاريخية لتكون متحفا
 يحكي قصة دبي وتاريخها، الذي هو جزء من تاريخ دولة 

ً
مفتوحا

المنطقة أكبر من كونه  لذا جاء مشروع إعادة إحياء   ، اإلمارات 
ترميم لمبانى أثرية فقط، بل تهيئة المنطقة ككل لتحكي قصة من 
سكنوها من قبل، بما في ذلك مبانيها المزخرفة وسككها الضيقة 
ومساجدها الجميلة، وأهم ما يميز المشروع هو المحافظة على 
والمباني  حيث تركت الطرقات الضيقة كما هي،  روح المكان، 
 
ً
  مفتوحا

ً
 لتكّون متحفا

ً
 كبير ا

ً
، ضمن حيز واحدا

ً
المتجاورة أيضا

على مساحة 169 ألف متر مربع، وقد تم بالغعل ترميم 162 مبنى 
تم تطويرها لتشكل تجربة متحفية رائعة، تحكي تاريخ المنطقة 
وما كانت تمثله فيما م�شي كما تقام بالمنطقة فعايات ثقافية 

وفنية وتشكيلية تتخذ من رحابة المكان وخصوصيته، خليفية 
تراثية لما تقدمه من أنواع األنشطة المختلفة .

 
ً
هذا ياإلضافة الى وجود قرية التراث والغوص التي تحوي  أكواخا
ومنازل تراثية مصنوعة من سعف النخيل والطين، كما تتضمن 
والخزافون  النحاتون  فيه  يبيع   

ً
صغيرا  

ً
تقليديا  

ً
سوقا  

ً
أيضا

أعمالهم، إذ يمكن للسياح القادمين إلى القرية شراء هذه الحرف 
اليدوية والتعرف عن قرب على ثقافة والعادات والتقاليد في دولة 

اإلمارات.

منطقة قلب الشارقة الرتاثية
 عند الحديث عن المواقع التراثية والتاريخية و العمارة القديمة 
تكون الشارقة حاضرة بقوة، وخاصة منطقة قلب  في اإلمارات، 
 ،

ً
متنوعا  

ً
تراثيا  

ً
زخما أروقتها  بين  تحمل  التي  التراثية،  الشارقة 

وتعكس أبنيتها العريقة الجماليات المعمارية للفترة التي شيدت 
تقع منطقة قلب الشارقة التراثية وسط إمارة الشارقة  خاللها. 
حيث تطل على خور   ،

ً
نموذجيا  

ً
مفتوحا  

ً
وتعد متحفا الحديثة، 

مازالت  التي  التراثية  وأسواقها  مبانيها  يحتضن  الذي  الشارقة 
تعمل حتى اآلن، وترجع أهمية هذه المنطقة الى كونها  تحتضن 
والتي شكلت النواة األولى   السكنية القديمة في اإلمارة،  األحياء 
للشارقة القديمة  قبل أن تمتد إليها يد العمران لتغطي مساحات 
يدت منازل األجداد 

ُ
شاسعة من حولها، فهنا،في قلب الشارقة، ش

األولى المبنية من الحجارة، وأقيمت البيوت التي سكنتها عائالت 

اإلمارة العريقة في الما�شي.  
رئيسية،  أجزاء  أربعة  إلى  تنقسم   

ً
قديما الشارقة  إمارة  كانت 

ويتوسطها الحصن  أو اثنين،   
ً
واحدا )حي(   

ً
يضم كل منها فريجا

وكان  مع سور الشارقة وعدد من األبراج،   1804 الذي بني عام 
وقد  لألسرة الحاكمة في الشارقة،   

ً
الحصن في ذاك الحين مقرا

أمر ببنائه الشيخ صقر بن سلطان األول بن راشد بن مطر بن 
عد 

ُ
وت الحديثة.  الشارقة  إمارة  تكوين  بداية  مع  القاسمي،  كايد 

لحكايات األجداد   
ً
وجهة متفردة ومنبعا »قلب الشارقة«  منطقة 

المؤّسسين، حيث تختزن عبق التاريخ وذكريات الما�شي، وتزهو 
بطرقاتها الضيقة ومدارسها وأسواقها وبيوتها العتيقة وطابعها 
التراثي، وتحمل مبانيها ومرافقها قيمة تاريخية وتراثية كبيرة، فهي 
جزء من تاريخ إمارة الشارقة األصيل، وطابع حياتها االجتماعية 
والثقافية والسياسية والعسكرية، وتضم جميع األعمال الفنية 
التي تركها لنا األجداد كأيقونة تحفظ تاريخ وطابع اإلمارة، الذي 

هو  جزءأصيل  من تاريخ اإلمارات ككل.
تبنت حكومة الشارقة مشروع ضخم إلحياء منطقة قلب الشارقة 
القديمة،  وبالفعل تم إنجاز نسبة كبيرة من هذا المشروع تمثلت 
في ترميم حصن الشارقة  الذي كان مقرا للحكم في الشارقة لفترة 
 االنتهاء من ترميم سور الشارقة القديمة، 

ً
طويلة ، كما تم أيضا

)مثل   واألسواق  الشيوخ(  )مثل مسجد  المساجد  إلى  باإلضافة 

والطرقات  صقر(  سوق   - العرصة  سوق   - سوق الشناصية 
الضيقة )السكك( والبيوت القديمة ومن أشهرها بيت النابودة، 
وبيت الشيخ سلطان بن صقر القاسمي )البيت الغربي(، الذي تقام 
فيه بين فترة وأخرى  بعض فعاليات معهد الشارقة للتراث، وقد 
تمت  عملية الترميم لتلك المناطق وفق خطة دقيقة تحافظ على 
خصوصية المنطقة، وتراعي األبعاد الجمالية والتاريخية والبيئية 
قلب الشارقة الذي يرحب بزواره الذين  وتعيد النبض إلى   لها، 
كما تستضيف منطقة قلب  ال ينقطعون عنه على مدار اليوم، 
الشارقة القديمة كل عام واحدة من أهم وأبرز  الفعاليات التراثية 
)أيام الشارقة  أال وهي  على مستوى الخليج والمنطقة العربية، 
المرتبطة  والفعايات  األنشطة  بمختلف  تحفل  التي  التراثية( 
بهاًء  بالتراث على مدى ثالث أسابيع، لتضيف إلى قلب الشارقة  
امتداد  على  المفتوحة  بالمتاحف  اإلمارات  وتزخر  بهائه.  فوق 
الدولة وفي مواقع عديدة،  لتستقبل  هذه المتاحف زوارها الذين 
يتفاعلون معها، ليس فقط في الجانب المادي الملموس المتمثل 
 في روح المكان، واالنتشاء بحالة 

ً
في األماكن واألبنية، ولكن أيضا

الحنين إلى الما�شي وعبقه الذي يشع  من تلك األماكن واألبنية، 
لتظل هذه المتاحف حلقة وصل بين حاضر  اإلمارات وماضيها، 

ونافذة رحبة نطل منها على ما�شي المكان واإلنسان  

* كاتب ومترجم

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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التي تجعل الفرد يتفاعل مع هذه البيئة االفتراضية  الحديثة، 
التخيلية، ومن ثم تتكون لديه خبرات ومفاهيم جديدة، تسهم 
في تحقيق فهم أكثر عمًقا في مختلف الموضوعات، ومن هنا 
بمثابة رحلة  والذي هو  المتحف االفترا�شي؛  جاءت فكرة 
تفاعلية إبداعية على شبكة اإلنترنت للتعرف على ما تحتويه 
وذلك  ومقتنيات فنية مختلفة؛  هذه المتاحف من قطٍع 
والتوثيق  من خالل الربط بين القطع األثرية الحقيقية، 

الرقمي لها باستخدام أحدث تقنيات الوسائط المتعددة في بيئة 
من خالل قاعدة بيانات تتضمن البحوث والدراسات  تفاعلية، 
وغير ذلك من الخدمات المتحفية  المرتبطة بتلك المقتنيات، 

والواقع أن فكرة المتاحف االفتراضية تعتبر تطوًرا  المتنوعة. 
لفكرة المتاحف الرقمية، التي ظهرت في أواخر القرن العشرين، 
البيئة  فكرة  بإضافة  تطورت  االفتراضية  المتاحف  أن  غير 
 تفاعلًيا رائًعا، ومن أشهر 

ً
التفاعلية، والتي تعطي للزائر إحساسا

والمتحف  متحف اللوفر بباريس،  أمثلة المتاحف االفتراضية؛ 
بنيويورك  للفنون  المتروبوليتان  ومتحف  لندن،  في  البريطاني 
بـ)اكتشف  المعروف  االفترا�شي  المتحف  ويعتبر  كثير.  وغيرها 
في  حدود  بال  متحف  مؤسسة  تصدره  الذي  اإلسالمي(،  الفن 

بروكسل أكبر متحف افترا�شي في العالم.
 تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوائل البلدان العربية، 
متحف  مثل  االفتراضية،  المتاحف  بتقنيات  اهتمت  التي 
لمعالجة  مبتكرة  علمية   

ً
حلوال يقدم  والذي  بدبي؛  المستقبل 

االفتراضية،  البيئات  تكنولوجيا  على  بناء  المستقبل  تحديات 

املتاحف االفرتاضية ودورها يف تطوير صناعة الثقافة واإلبداع

 سوسن محمد كامل

للمتاحف،   
ً
تولي دولة اإلمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة

تربط بين أفراد المجتمع وبين  لكونها منارات ثقافية مهمة، 
تراثهم المادي وغير المادي، فهي مراكز حيوية لتبادل المعرفة 
العريق،  الدولة  بما�سي  ارتباطهم  وتؤكد  الثقافي،  والحوار 
وتعمق العالقة  وترسخ القيم والتقاليد األصيلة في نفوسهم. 
التكاملية بين المتاحف والمجتمعات، من خالل ربط أحداث 
الما�سي بالتطورات السريعة التي نشهدها اآلن، ومن هنا تبرز 
أهمية دور المتاحف ودمجها بالمجتمع من أجل مستقبل أكثر 

استدامة للبشرية. 

وفي ظل أزمة كورونا، وما نتج عنها من إغالق المتاحف والمواقع 

المتاحف  جاءت فكرة إنشاء  العالم،  األثرية والسياحية حول 
نزور أشهر المتاحف  أْن  التي نستطيع من خاللها،  االفتراضية، 

االفتراضية،  والمتاحف  لها.  زيارة حقيقية  في  وكأننا  العالمية، 
ويتم  والمرئية،  السمعية  التكنولوجيا  على  تعتمد  متاحف  هي 
إنشاؤها في اإلنترنت من أجل التعريف بمتحف ما، وتصمم هذه 
 ،

ً
المتاحف في فضاء تفاعلي ثالثي األبعاد، مشابه للمتحف تماما

ويعتمد  يتم فيه إيصال المعلومات من خالل جولة افتراضية، 
 على البرمجة اإللكترونية. وتعد المتاحف 

ً
 كبيرا

ً
التصميم اعتمادا

االفتراضية الذكية مراكز تنمية ثقافية وعلمية وتربوية وسياحية، 
فهي ليست مجرد مباٍن لحفظ الموروث الثقافي المادي ألمة ما، 
بل هي توفر فرصة استكشاف المعروضات المتحفية، من خالل 
حلول تقنية، تتخطى حاجزي الزمان والمكان في صورة شائقة، 
ما يساعد  حيث تجمع بين الصوت والصورة والحركة واللون، 
البصري،  والتخيل  العلمي  والتفكير  التأمل  مهارات  تنمية  على 
في ترسيخ  الذي تلعبه هذه المتاحف،  إضافة إلى الدور المهم، 

الموروث الثقافي والهوية الوطنية.
التكنولوجيا  تطبيقات  أهم  من  االفترا�شي  الواقع  تقنية   تعد 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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متحف  أهم  يعتبر  الذي  للفنون،  الشارقة  متحف  إلى  إضافة 
وكذلك متحف اللوفر في أبوظبي.  خاص بالفنون في اإلمارات، 
 ،

ً
يذكر أن عدد المتاحف الحكومية في اإلمارات بلغ )55( متحفا

ومن أهمها متحف االتحاد، ومتحف الشندغة، ومتحف قصر 
التي تمثل  إضافة إلى العديد من المتاحف الخاصة،  الحصن، 

تاريخ وتراث وثقافة دولة اإلمارات.
بـ)آيكوم(،   

ً
ويعد المجلس الدولي للمتاحف المعروف اختصارا

وتطويرها  المتاحف  مجال  في  متخصصة  عالمية  منظمة 
والتنسيق فيما بينها، حيث تأسس في عام )1946م(، ويعمل تحت 
إشراف هيئة األمم المتحدة، ويضم في عضويته ما يزيد على 50 
ألف متخصص من 122 دولة، وما يقارب 20 ألف متحف حول 
في مجال حفظ  البارزة  لمكانة دولة اإلمارات   

ً
وتقديرا العالم، 

وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في مجال تصميم  التراث، 
للمتاحف  الدولي  المجلس  اختار  العالمية،  المتاحف  وإدارة 
)آيكوم( دبي، ضمن القائمة المرشحة الستضافة المؤتمر السابع 

)مستقبل  شعار  تحت  )2025م(،  للعام  للمجلس  والعشرين 
المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير(، والذي يعد أكبر مؤتمر 
 لتبادل 

ً
دولي في مجال المتاحف في العالم، وسيكون ملتقى مثاليا

المعرفة والخبرات في قطاع المتاحف. يذكر أن مؤتمر المجلس 
حيث  ينعقد بشكل دوري كل ثالث سنوات،  الدولي للمتاحف، 
)2019م(، في مدينة كيوتو اليابانية،  أقيمت الدورة الـ)25( عام 
التشيكية براغ هذا عام  العاصمة  في  الـ)26(،  الدورة  وأقيمت 

)2022م(.
راية تنظيم المؤتمر العام للمجلس   

ً
وتسلمت إمارة دبي رسميا

بصفتها  براغ،  العاصمة  من  2025م(  )آيكوم  للمتاحف  الدولي 
مستضيفة الحدث في دورته للعام )2022م(، وال شك أن الفوز 
 
ً
بشرف استضافة مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف، يأتي تتويجا
 لدور اإلمارات في 

ً
لجهود المؤسسات الثقافية في الدولة، وتعزيزا

إن دولة اإلمارات تولي أهمية كبيرة  الخريطة الثقافية الدولية. 
كما  للمتاحف كمراكز حيوية لتبادل المعرفة والحوار الثقافي، 
تعد صروًحا ثقافية مهمة تربط أفراد المجتمع بتاريخهم وتراثهم، 
الحالية  العالمية  الثقافية  االتجاهات  اكتشاف  من  وتمكنهم 

والمستقبلية.
إن للمتاحف االفتراضية أهمية كبيرة، في ظل ما طرأ على العالم 
أو جائحات مرضية  من أزمات اقتصادية أو حروب وصراعات، 

المتاحف  وهذه  والسفر،  السياحة  في طريق  عثرة  تقف حجر 
المتحفية ألي  الخدمة  وتقدم  الزمان والمكان،  تتخطى حدود 
وتسمح للفرد من خالل الهواتف  شخص في أي مكان بالعالم؛ 
الذكية، أو أجهزة الحاسب اآللي بالتجول ومشاهدة مقتنيات هذه 

المتاحف عن بعد، ، كما أنها يمكنها أْن تضم آالف المعروضات 
بدون أي قيود على كميتها أو حجمها أو مساحتها، وهذه المتاحف 
تعمل على حماية المقتنيات المتحفية، إضافة إلى ما توفره من 
حيث يمثل نظام البيئة االفتراضية لهذه المتاحف  بيئة آمنة، 
التي قد يكون من الصعب  طريقة آمنة لزيارة البيئة الواقعية، 

زيارتها على أرض الواقع 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف

واإلبداع الثقافة  االفتراضية ودورها في تطوير صناعة  المتاحف 
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 عيل تهامي
    

 
ً
وضع كتاب الميوزوجرافيا Museographie )علم المتاحف( الذي يتألف من جزأين جمعته إدارة المتاحف الدولية، أساسا
لدفع حركة تطوير المتاحف قدما في أنحاء العالم.  وعلى الرغم من مرور سنوات طوال على صدور هذا الكتاب، إال أنه ما زال 

حتى اليوم أحد الكتب الرئيسية التي يرجع إليها في األبحاث المتحفية. 
ولئن لم تتغير المبادئ األساسية للعمل المتحفي فإن التطبيقات والتقنيات لم يكن في الممكن لها إال أن تتأثر بمتطلبات العصر 
والتكنولوجيا الحديثة.  وربما دفعت الكثير من االضطرابات التي تسود مناطق عدة بالعالم، اإلنسان إلى الحنين إلى الما�سي، وفي 
ذات الوقت جعلته يهتم بدراسة الظواهر واألحداث الحاضرة، وكان من المهم أن تستجيب المتاحف لهذه الميول فهي تجمع بين 
جدرانها الحفريات القديمة واألدوات الحجرية لإلنسان األول واألعمال الفنية التي تعبر عن التطلعات السامية لإلنسان في بحثه 

عن معنى الوجـود، ونماذج تفسـر آخر منجزات العصر مثل استخدام الطاقة النووية في الصناعة.

علم املتاحف...
كرث أهمية مما كان يف املايض الدور التعليمي للمتاحف أصبح أ

في  كان  مما  أهمية  أكثر  للمتاحف  التعليمي  الدور  أصبح  وقد 
الما�شي، ومن ثم أعيد تنسيق المعارض لتكون سارة من الناحية 
كما باتت المعارض المؤقتة  الجمالية وأكثر افادة بالمعلومات، 
 .
ً
التي تقام داخل المتاحف، والتي تهتم بموضوع واحد أكثر شيوعا

علم  نشر  مجال  في  كبيرة   
ً
جهودا اليونسكو  منظمة  وتبذل 

المتاحف، ومساعدة الدول في التطوير األمثل لمتاحفها.
آداة  )آيكوم(  ويمثل االسهام التعاوني للمجلس الدولي للمتاحف 
األمم  منظمة  أغراض  تحقيق  على  للعمل  الهامة  األدوات  من 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( في مجال المتاحف 

ونشرها وتطويرها واالرتقاء برسالتها لتساير توجهات العصر. 

ما هو المتحف
وما صدر من مطبوعات عن  تدلنا المصادر العربية واألجنبية، 
)اليونسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
مجموعات من  المتحف بأبسط أشكاله عبارة عن مبنى إليواء 
المعروضات بقصد الفحص والدراسة والتمتع، وليس بالضرورة 
أن تكون المعروضات قطع أثرية اكتشفت في باطن األرض وم�شى 
عليها آالف السنين كما هو الحال في المتاحف األثرية، بل قد تكون 
المعروضات منقولة من أطراف األرض: مثل مرجان من الحاجز 
أو  أو طوبة من سور الصين العظيم،  الشعبي الكبير الستراليا، 

بيضة نعام من أفريقيا، أو قطعة من حديد مغناطی�شى مستخرج 
وربما كانت عينات ترجع للعصر الحالي أو  من أرض جرينالند، 
نموذج طائرة نفاثة أو بقية نبات  مثل:  ترجع للما�شي البعيد، 
 كانت 

ً
متحجر مستخرج من طبقات الفحم الحجري، وربما أيضا

كتلة من حجر  مثل:  من أصول طبيعية أو من صنع اإلنسان، 
الكوارتز المتبلور أو حصيرة مضفورة من الهند... ومن ثم يجمع 
 من 

ً
 كبيرا

ً
 متفرقة تفريقا

ً
المتحف تحت سقفه مادة كانت أصال

حيث الزمان والمكان لييسر على رواده رؤيتها. 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف



63    /   العدد 277  نوفمبر 622022

في  الفن  وأروقة  المتاحف  انتشرت  وقد  باإلسكندرية.  سوتر( 
ما   

ً
وغالبا العواصم األوربية منذ منتصف القرن الثامن عشر، 

كان ذلك برعاية الملوك، وقد تنافست األمم في إقامة مجمعات 
ذات فاعليـة اليواء كنـوزها وخاصة في مجال الفن واآلثار. 

في  التطورات  متابعة  عن  الكبيرة  البلديات  مراكز  تتأخر  ولم 
عواصم األمم ونافستها في طلب الشهرة بإقامة متاحف وأروقة 
 على هبات التجار أو 

ً
فن خاصة بها وتزويدها بالمقتنيات اعتمادا

البالد الذين تكفلوا بالنفقات األولية،  رجال الصناعة من أبناء 
بينما تقوم السلطات المحلية عادة بدعم ورعاية تلك المنشآت 
يقدم  الذي  المصدر  والصناعات هي وحدها  الفنون  تكن  ولم 
العينات التي تستحق الجمع والحفظ، الن غرائب الطبيعة تثير 
والتنقيب  البحث  أن عمليات  الطبيعية كما  بالعلوم  االهتمام 

تزودنا بكمية من العينات تتزايد باستمرار. 

إدارة المتاحف
مصطلح   )Icom( للمتاحف  الدولي  المجلس  دستور  يعرف 
)Museum( )المتحف( بأنه: أي مؤسسة تقام بشكل دائم بغرض 

األخص  وعلى  الوسائل  بمختلف  والتسامي  والـدراسة  الحفظ 
بعرض مجموعات فنية أو تاريخية أو علمية أو تكنولوجية على 

الجمهور من أجل تحقيق المتعة والسرور.
 بالمتاحف فإن دستور المجلس الدولي للمتاحف يشير 

ً
 وتشبيها

النبات  على حدائق  لينطبق  يتسع  أن  يمكن  التعبير  ذلك  بأن 
دور  مثل  عينات،  تعرض  التي  األخرى  والمؤسسات  والحيوان 
الكتب العامة ومعاهد المحفوظات العامة التي تشمل قاعات 
كانت طبيعة المؤسسات التي يشملها هذا   

ً
وأيا للعرض الدائم، 

مجموعات  وهي:  الطريقة  بنفس  بدأت   
ً
جميعا فإنها  التعبير، 

من  من ذخائر وحلى الكنيسة والكنوز المكدسة لهـواة االقتناء 
وبمرور الوقت تطورت المؤسسات  الخ،  الملوك أو األشخاص.. 

في اتجاهات مختلفة. 
أحد العلوم المهمة التي تدرس  وقد صار علم المتاحف اليوم، 
وجموع  الطالب  بها  اإللمام  على  يحرص  والتي  بالجامعات، 
الوثيق  لالرتباط  وذلك  واآلثار،  السياحة  مجالي  في  الباحثين 

للمتاحف بهذين القطاعين 
* كاتب وصحفي

الماضي في  كان  مما  أهمية  أكثر  أصبح  للمتاحف  التعليمي  المتاحف...الدور  علم 

للمعروضات  بتعريف  يمدنا  المتحف  فإن  ثانية  ناحية  ومن 
إذ يجعـل المعتادة تفكير  وشرح لها كخطوة أولى نحو تفهمها، 
بيئته  وعن  المألوفة  العادية  األشياء  عن   

ً
بعيدا يتجه  الرائي 

إلى  ناحية ثالثة فإن المتحف يعرض مجموعاته بشكل يؤدى 
 بدخول ذلك 

ً
التمتع والدراسة بحيث إن الزائر يجد نفسه سعيدا

والتدقيق في معروضاته والتمعن فيها ثم   - المتحف   - المجمع 
العودة لمزيد من الرؤية. 

وبمجرد أن ينشط التفحص واإلعجاب عند المشاهد فإن ذلك 
يشجعه على الوقوف وتأمل العينات التي أمامه، ويفكر فيها بعمق 

وينهمك في دراستها. 

الجمع واالقتناء 
ومن أهم األعمال التي يمكن للمتحف أن ينجزها، هو أن يعرض 
علينا تلك القصة المدهشة التي تأخذ باأللباب، ونعنى بها قصة 
والتي تظهر كيف تعرف على الدنيا التي  اإلنسان في كل مكان، 
بتطوير حياته  قام  بها وكيف  نمت معرفته  وكيف  فيها،  عاش 

العائلية وفنونه وصناعاته وثقافاته وحضاراته.
في تطوير  وترينا مثل هذه الدراسات كيف أنه تأخر في البدء   
متاحفه بالرغم من أن تكـوين المجموعات كان من خصائص 
وكانت  الطعام  كان  البداية  فمنذ  األزمان،  أقدم  منذ  اإلنسان 

المالبس واألسلحة من ضرورياته. 
وقد تعلم كيف يجمعها ويختزنها لحاجاته في المستقبل... وبظهور 
الحضارات التي تعقدت فيها أساليب الحياة ازدادت فرص جمع 
األشياء الثمينة واقتنائها مثل: األسلحة وأدوات الحرب، واألنسجة 
والذهب  والرسوم،  بالزخارف  الموشاة  واألخرى  الحرير  من 
والجواهر.  وقد زينت الهدايا بين األمراء القصور والمعابد، كما 
الكنوز  وكانت  الحرب،  وغنائم  والزيجات  المصاهرات  تبادلوا 

تؤول إلى الساللة االرستقراطية أو للساعد القوى. 
وبعد ذلك كانت هذه المقتنيات الدنيوية تميز الطبقة الصاعدة 
النادرة الثمينة  ألن المقتنيات  من التجار والصناع الناجحين، 
 تستهوي اإلنسان، ويتهاداها أفراد العائلة واألصدقاء 

ً
كانت دائما

وتكيد المنافسين وتذهل األتباع.
 وفي مرحلة تاليـة أصبحت المجموعات عادة تعكس حس ذوق 
 
ً
بيتا الرجل  يؤسس  أن  فما  أفقهم  واتساع  وثقافتهم  أصحابها 
الكتب والمصورات والقطع الفنية والتحف  حتى يتجه القتناء 

الطبيعية )نبات أو حيوان الخ(.
وفي  مثل هذه المجموعات كانت تحتاج الى المكان والصيانة، 
أحوال  وفي  أصحابها،  على   

ً
عبئا تشكل  كانت  األحوال  بعض 

أخرى كانت تسود روح من الكرم فتكون هناك رغبة في جعلها 
في متناول جمهور أكبر، ولكال السببين كانت تهدى المجموعات 
إلفادة الجمهور وكانت األماكن التي تحفظ فيها تسمى أروقة الفن 

 .Museums أو متاحف gallery
المتحف  عن  المعبر  اللفظ  كـان  القدامى  اليونان  عهد  وفي 
 )muses( يطلق بوجه عام على موضع آلهات الفن   )Museum(
)بطليموس  شّیده  الذي  الجامعة  مبنى  على  التحديد  وبوجه 

اإلمارات ورؤية جديدة حول مستقبل المتاحف
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 عبد الفتاح صربي

اشتهرت المدن العربية القديمة بأبوابها العتيقة، هذه األبواب 
والمواقف  والممالك  المدن  وحياة  التاريخ  صدى  حملت 
االجتماعية والعسكرية والحوادث الكبرى التي شكلت عظمة 
وكانت األبواب حارسة لحياة  وتاريخ وصعود وهبوط المكان، 
والرباط  دمشق  في  كانت  التي  الناس  وحيوات  وتراث  شعب 
وتونس وطنجة والخليل والقدس والقيروان وبغداد والقاهرة 
في مصر أنشئت حول القاهرة عشرات األبواب منذ  وغيرها.. 
 بعصور المماليك والسالطين والدولة األيوبية 

ً
تأسيسها مرورا

باب زويلة،  باب الفتوح،  إلخ... من هذه األبواب باب النصر، 
باب القراطين أو المحروق، باب البرقية، وسمي باب الغريب، 
باب سعادة، باب القنطرة، وتالها باب الشعرية، وباب الخلق، 
وباب السر، وباب الدهيشة، وباب السلسلة، وباب الوزير، باب 
باب الملكة صفية، وغيرها من األبواب..  باب الخلق،  البحر، 
كلها اندثرت وأتى عليها العمران ولم يتبق منها إال ثالثة أبواب، 

باب زويلة، باب النصر، باب الفتوح.

كانت هذه األبواب الضخمة ربما أداة أساسية للتحكم في حركة 
الطرق  وقطاع  اللصوص  من  المدينة  حماية  ظاهرها  الناس، 
والتدجين  والتحكم  للقمع  أداة  الباطن  في  لكنها  والمعتدين، 
آلالف الناس القابعين داخل هذه المدينة، كما أنها أداة لحماية 
السلطة، حيث إن هذه المدينة المسورة والمغلقة على نفسها 
فيها قصور الحكم ودواوين تسيير شؤون البالد والعباد، وبالتالي 
هي جزء من السلطة وهيبتها، حيث أن باقي البالد المترامية ليست 
لمدنها الصغيرة أبواب وال أي تجمعات كبرى أخرى لها أسوار أو 
بمعنى جلي أن أي إدارة حكم أو سلطة أسست مدينة  أبواب، 
كعاصمة للحكم والسيطرة كانت تّسور هذه المدينة للتحكم، 

وإلحكام قبضتها على الناس وعلى الشؤون اليومية داخل هذه 
األبعاد التي رسمت لمدينة في قلبها حين التأسيس أبنية السلطة 
ذاتها ودواوين التسيير ومجالس كبار معاوني الحكم ومسانديه من 
نظار للدواوين وعساكر وأصحاب سلطة تنفيذية حول الحاكم، 
وهذه سنراها في كل المدن العربية القديمة التي تكون عاصمة 
لملك أو حكم أو خالفه فّسورت على قاطنيها وسكانها. القاطن في 
 يغلق سيعي أنه ممنوع عليه 

ً
المدينة الذي يعلم أن للمدينة بابا

الخروج خارج حدود المكان المسور خارج المدينة، بعد أن يغلق 
الباب، وفي هذا سحب وتحديد لحريته وإعالمه بضعفه، فهو ال 
يقوى على مقاومة صاحب السلطة اآلمر باإلغالق، كما أن الباب 
الذي يغلق بأوامر ويفتح بأوامر هو إعالم لكافة السكان أن عليهم 
االلتزام بالمكان وعدم الولوج سواء إلى الخارج أو إلى الداخل، هذا 
وحسب تصاريف الوقت   ،

ً
األمر يدجن الناس ويحولهم تدريجيا

والزمان أن يظلوا في كنف السلطة قابعين وفق مشيئة اآلمر، ال 
أنه أداة لترويض الناس واستالبها بالتوجيه  مغادرة وال دخول.. 
عادة التعود وتمريرها  هذا بالتأكيد سيصب في إعالء  القهري. 
في نفسية العامة في أن يصبحون طوع ما أراد صاحب اإلغالق 
في  سواسية   

ً
يصبحوا جميعا الناس،  بآالف  لمدينة كبيرة تعج 

االلتزام والخضوع لشأن السلطة بالبقاء خلف األسوار، وبالتالي 
تهيئتهم ألوامر أخرى أو تكليفات أخرى أو الخضوع للسلطة في 
 
ً
أو في تجنيدهم اجبارا منهم وعدم التمرد،   

ً
جباية الضرائب مثال

لصاحب  غارة  أو  لحرب  االستنفار  ساعة  السلطة  جيش  في 
الشأن على أصقاع أخرى. الدخول والخروج لهذه المدينة يقدر 
وحسب األوامر ال خروج ألهل الداخل أو دخول لمن يأتي من 
األصقاع والقرى البعيدة والمدن الصغيرة النائية إال بوقت وأوامر 
أي أن  محددة تغلق فيها األبواب في شمال أسوارها أو جنوبها، 
هذه المدينة تصبح كعلبة كبيرة محشوة بآالف الناس. من هذا 
بل إننا من  اإلغالق ستتولد سلوكيات وقيم وعادات وأنظمة، 

خالل األبواب سنكتشف هذا التباين االجتماعي الصارخ الذي 
ولدته أو أبرزته استعماالت تلك األبواب حسب رؤية السلطة 
الخاصة  لخاصة  وأبواب  للعامة  أبواب  حيث سنرى  الحاكمة، 
للطبقة الحاكمة ومن في حكمها، هذه الفروق الطبقية في التعامل 
مع الباب يف�شي بنا إلى تأمل تركيبة المجتمع داخل هذا السور 
 تقف في شموخ مصطنع 

ً
العظيم الذي تحكمه أبواب كبيرة جدا

كانت تصل المساحة المربعة للباب في أبواب القاهرة الفاطمية 
واستخدمت هذه األبواب كتل   ،

ً
وارتفاعه عشرون مترا  

ً
مترا  25

حجرية كبيرة تم السطو عليها من آثار الفراعنة العظام، وكأن هذه 
الحضارة العريقة التي ظلت عصية على الفهم حتى اللحظة، كان 
لها أثر في شموخ أبواب القاهرة، ومن بعدها انتهج محمد علي باشا 
باني مصر الحديثة نفس النهج في استخدام كتل حجرية مستلة 
الشموخ  هذا  العظيمة.  لمبانيه  القديمة  المصرية  اآلثار  من 
لألبواب ألنها عنوان لسلطة بالداخل، أي أن الباب في هذا العصر 
وفي األمثلة األخرى الموازية في عصور أخرى أو مدن عربية أخرى 
هو يؤدي عدة وظائف مهمة في نظر السلطة، منها كما روينا تدجين 
الناس والتحكم في حركتهم للداخل أو الخارج وحسب ظروف 
ولوائح الفتح واإلغالق واألغراض غير الحياتية المعيشية من وراء 
أغالق أو فتح األبواب، إضافة أنها تمثل أبهة وعظمة النظام الذي 
أسسها بهذا الشكل والحجم لتكون عنوان قوة وسلطة وفخامة.. 
المسورة،  المدينة  عن  الدفاع  في   

ً
تاريخيا  

ً
دورا تؤدي   

ً
وأيضا

ولتكون صمام  وبالتالي روعي في عمارتها أن يكون لها دور حربي، 
آمن وأمان وصد ودفاع ضد أي غزوات لعدو قادم. القاهرة مدينة 
فاطمية بنيت عام 969م على يد القائد جوهر الصقلي، وسورها 
يحضرنا  ولكن  لمدينته،  واألمن  الحماية  لتوفير  ضخم  بسور 
هنا سؤال مهم: هل هذا السور الضخم بأبوابه الثمانية هل له 
عالقة بالعقيدة الدينية، أو التفكير الحياتي المنبثق من مذهبهم 
بهذا السور المغلق للحياة؟ هل كانت مدينتهم في المغرب العربي 
القادمين منه بنفس الكيفية؟ هل ثمة عالقة بين السور واألبواب 
 من التستر 

ً
والمذهبية الدينية التي يعتنقونها؟ ربما ألن فيها نوعا

أو اإلخفاء أو ما شابه. أبواب مدينة القاهرة العظيمة وكما أرادها 
مشيدها تشكلت من ثمانية أبواب، هل للرقم 8 داللة أو معنى؟ في 

كل اتجاه بابان كالتالي:
االتجاه الشمالي: باب الفتوح، باب النصر.

االتجاه الجنوبي: باب زويلة، باب الفرج.
االتجاه الشرقي: باب المحروق، باب البرقية.

االتجاه الغربي: باب سعادة، باب القنطرة. هذه األبواب بالتأكيد 
وتبدل حجم القاهرة ولم  زالت بفعل عوامل الزمن واالهمال، 

وال  باب النصر..  باب زويلة،  باب الفتوح،  يبق إال ثالثة أبواب، 
يعبر عن وظيفة   

ً
مهما  

ً
سببا شك أن لكل اسم من هذه األسماء 

 كانت هناك أسماء شعبية موازية لالسم 
ً
وأداء هذا الباب، وأيضا

تقودنا إلى  وبالتأكيد أن دالالت هذه األسماء  الرسمي لكل باب، 
 ممارسات السلطة الحاكمة 

ً
قيم وسلوك وعادات للناس وأيضا

لهم، وأبواب القاهرة ليست مجرد معبر فقط للداخل والخارج، 
حيث يكون الباب عبارة  ولكن هو ترسانة للدفاع عن الداخل، 
 
ً
عن قلعة حربية من عدة طوابق تتضمن حجرات مجهزة معماريا
.. وباب النصر 

ً
الستخدام أسلحة ذلك الزمان كمزاغل للسهام مثال

سمي كذلك ألنه كان المعبر الرئي�شي للقوات المنتصرة في معاركها 
أما باب الفتوح والموجود باالتجاه الشمالي  للولوج إلى الداخل، 

 مصمم ليكون قلعة حربية من خالل هندسته المعارية.
ً
أيضا

خطاب أبواب المدن العتيقة محمل بوظائف سياسية وتاريخية، 
بوظيفة وأداة للسيطرة وتدجين سلوك الناس داخلها،   

ً
وأيضا

 
ً
حيث كانت هذه األبواب قالعا العدو الخارجي،  إلرهاب   

ً
وأيضا

وفي عمارتها روعي أن تكون ترسانة صد أولى  مدججة بالسالح، 
كما  أو احتاللها،  البالد  القادمين لغزو  المعتدين  رئيسية ضد 
 لترهيب 

ً
استخدمت هذه األبواب لترسل رسائل إلى األعداء، وأيضا

، كان الوالي إذا انتقم من 
ً
سكان الداخل وأنها وسيلة لإلعالم أيضا

 ألي آخر 
ً
أي مناوئ له قتله وعلق رأسه على أحد هذه األبواب ردعا

 استخدمت 
ً
يفكر في التمرد أو االنقالب على الوالي، كما أنها أيضا

ضد العدو الخارجي إلرسال نفس الرسالة ورفض خطاب هذا 
لتهديده   

ً
رفضا هوالكو  رسل  قتل  قطز  السلطان   

ً
مثاال العدو، 

ق رقابهم على باب زويلة 
ّ
باحتالل مصر، وعل

أبواب املدن.. أداة للسيطرة

إضاءة
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قصيدقصيد

 كــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــورٍة
ً
لقــــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــار قلبي عاشقــــــــــــــــــــا

وليــــــــــــــــــــــــــــــس بقلــــــــــــــــــــــــــــــبي خالــــــــــــــــــــــــــــــٌق غــــــــــــــــــــــــــــــير واحــــــــــــــــــــٍد

وخالــــــــــــــــــــٍق خلــــــــــــــــــــــــــــــٍق  بين  مــــــــــــــــــــــــــــــا  وحــــــــــــــــــــــــــــــدة  وال 

فإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ربُّ العالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وإنــــــــــــــــــــنا

مــــــــــْن لكّلِ  مهجــــــــــــــــــــتي ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئى بحــــــــــــــــــــــــــــــٍب  نعْم 

 أحمــــــــــــــــــــٍد
َ
ـــــــــــــــــــــِن اللــــــــــــــــــــِه شرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أديــــــــــن بديـــــــــ

بمحمــــــــــــــــــــــــــــــٍد آدٍم  ِمــــــــــــــــــــن   
ْ

اكتملــــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ً
ورحمة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك  يــــــــــــــــــــاربُّ  رضــــــــــــــــــــــــــــــا  فهبنــــــــــــــــــــا 

 في زمــــــــــــــــــــــــــــــاٍن مزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍل
ً
وهْبنــــــــــــــــــــا ثباتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 قاٍف مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــورِة لقمــــــــــاِن
ُ
فســــــــــــــــــــــــــــــورة

 ألوثــــــــــــــــــــاِن
ً
.. وُبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ً
ُســــــــــــــــــــــــــــــُه فــــــــــــــــــــــــــــــردا أقّدِ

 لشيطــــــــــــــــــــــــــــــاِن
ْ

سوى في عقــــــــــــــــــــوٍل قد أصــــــــــــــــــــاخت

وإيماِن ـــــــــــــــٍم  عبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد فهبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نور فهـــــــــــــــ

وال يرضــــــــــــــــــــى بّضــــــــــــــــــــــــــــــّرٍ إلنســــــــــــــــــــــــــــــاِن يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ 

بــــــــــــــــــــــــــــــدوِن انحرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت ومن دوِن نقصــــــــــــــــــــاِن

وآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاٍل آليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآِن
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 عن بعضنا أن بوركهارت قد سبق المشاهير 
ً
ربما يكون خفيا

العربية  الجزيرة  »وسط  كتاب  صاحب  بالجريف  الثالثة: 
الجزيرة  في صحراء  »ترحال  كتاب  ودوتي صاحب  وشرقها«، 
العربية«، وفيلبي صاحب كتاب »قلب الجزيرة العربية«، ففي 
عام 1810م كان بوكهارت قد تخفى وأقام كأنه مسلم بين أناس 
 
ً
لم يستطع أحد أن يكتب أي �سىء عنهم، حيث لم يكن مسموحا
لغير المسلمين  بدخول األرا�سي المقدسة، زار الجزيرة العربية 
جزأين،  في  العربية«  الجزيرة  في  »تجوال  كتابيه:  ليؤلف 
، والذى لم 

ً
و»مالحظات عن البدو والوهابيين« في جزأين أيضا

ينشر إال في عام 1928 م. وهو واحد من أدق الرحالة، وأكثرهم 
ويقدم  المقدسة  ولألرا�سي  للحجاز   

ً
تأريخا كتابه  يعد   ،

ً
علما

 عن مجموعة 
ً
 لمكة والمدينة وينبع خالله، فضال

ً
ا دقيقا

ً
وصف

المالحق القيمة في ذيل الكتاب.

تقسيمات الرحلة 
، أولها : الوصول 

ً
يقسم بوركهارت الجزء األول إلى اثني عشر فصال

إلى جدة. وثانيها: الطريق إلى الطائف. وثالثها: اإلقامة فى الطائف. 
أما  مكة.  وصف  ثم  مكة،  إلى  فالوصول  مكة،  إلى  الرحلة  ثم 

الفصل السابع فقد تناول الرحالة فيه وصف 
أحياء مكة. ثم وصف بيت الله. تبعها ببعض 
الكعبة والمسجد  التاريخية عن  المالحظات 
ثم مالحظات عن سكان مكة وسكان  المكي، 
األخير  الفصل  وفي  مكة.  حكومة  ثم  جدة. 

يتناول المؤلف مناخ وأمراض مكة وجدة.
الثاني يضم الكتاب عشرة فصول،  في الجزء 
المدينة  إلى  مكة  من  الرحلة  بعنوان:  أولها 
المنورة.  المدينة  بعنوان:  وثانيها  المنورة. 
المدينة  وصف  الثالث فعنوانه:  الفصل  أما 
المنورة. ثم مزارات المدينة المنورة. ثم سكان 
فحكومة المدينة المنورة،  المدينة المنورة، 

ثم سكان ومناخ وأمراض المدينة المنورة، ثم رحلة من المدينة 
المنورة إلى ينبع،  أما الفصل األخير فكان من ينبع إلى القاهرة.

من هو بوركهارت؟
كان )بوركهارت( أو الحاج إبراهيم بن عبد الله كما أطلق على نفسه 
واحدا من الرحالة المستبصرين الذين يمضون فيما يفعلون 
بسهولة ويسر، كتب شهادة أنه لم ينعم بالسالم والطمأنينة إال 
عند ما كان في مكة، اسمه الكامل هو جوهان لورفنج بوركهارت 
Johann Burckhardt  وهو سويسرى من مدينة بازل توفى ودفن 

في القاهرة في أواخر العام 1815 الميالدي. 

لغز العقيد بوركهارت األب اهلارب من حكم اإلعدام!
إلى  أن يتحول بوركهارت   

ً
عاديا  

ً
لم يكن أمرا

دراسة الجزيرة العربية، في حين أنه كانت خطة 
الرحلة تق�شي الذهاب إلى أفريقيا واستكشاف 
النيجر  نهر  أطراف  على  الواقعة  المناطق 
مع مجرى النهر على أمل الوصول إلى   

ً
صعودا

 
ً
نظرا األوروبيين  أذهان  شغلت  التي  المدينة 
القتران اسمها بالذهب والثراء، مدينة تمبكتو 
عاصمة إمبراطورية مالي القديمة التي ازدهرت 
في الفترة ما بين القرنين الثالث عشر والخامس 
عشر. قبل ذلك بقليل وصل نابليون بونابارت 
جيوشه  وبدأت  فرنسا  في  الحكم  سدة  إلى 
تجتاح أوروبا. واحتل نابليون سويسرا موطن 

واسمه يوهان  كان والد جون لويس،  1798م،  بوركهارت سنة 
في الجيش السويسري برتبة عقيد   

ً
ضابطا رودولف بوركهارت، 

العقيد  دم 
ُ
ق لبالده.  الفرن�شي  لالحتالل  المعارضين  أشد  أحد 

ولكي يأمن بوركهارت األب على حياة  بوركهارت إلى المحاكمة، 
ابنه الشاب، شجعه على مغادرة سويسرا والذهاب إلى إنجلترا.

قدم الشاب بوركهارت إلى لندن ومعه رسائل توصية من أساتذته 
ومن بينهم أحد  في الجامعة إلى بعض الشخصيات البريطانية، 
إلى  وصوله  بعد  بوركهارت  علم  األفريقية.  الجمعية  مؤس�شي 
فقدم  أفريقيا،  استكشاف  إلى  الرامية  الجمعية  لندن بخطط 
 يعرض القيام برحلة إلى أفريقيا ليتولى مهمة 

ً
في مايو 1808 طلبا

البحث عن »المدينة الضائعة« مدينة الذهب والثراء في مالي، وتم 
 ،

ً
 إسترلينيا

ً
تكليفه بالرحلة نظير مكافأة نقدية مقدارها 250 جنيها

باإلضافة إلى تغطية نفقات الرحلة.

خطة  ضمن  بها  المرور  أو  الحجاز  إىل  السفر  يكن  لم 
بوركهارت فكيف ذهب إليها؟

على ظهر باخرة   1809 مارس   2 غادر بوركهارت بريطانيا بتاريخ 
 25 Cowes جنوب شرقي بريطانيا وعمره  كاوز  تجارية من ميناء 
متجهة في البحر األبيض المتوسط في رحلة تحضيرية إلى   

ً
عاما

سوريا لتعلم اللغة العربية ومبادئ وأصول الشريعة اإلسالمية، 
وبعد إكمال هذه المرحلة التحضيرية في سوريا عليه أن يتوجه إلى 

القاهرة، ومنها إلى طرابلس في ليبيا، حيث يلتحق هناك بالقافلة 
المتجهة إلى مدينة فزان في الصحراء الليبية، ومن فزان يتوغل في 
 عن مدينة تمبكتو 

ً
غربي أفريقيا باتجاه أعالي نهر النيجر ومالي بحثا

في تلك األرجاء.
كان قد استغل بوركهارت فترة مكوثه في بريطانيا ودرس اللغة 
وعلم  الفلك،  وعلم  الكيمياء  ودرس  وكمبرج  لندن  في  العربية 
شاقة  جسدية  تدريبات  ومارس  والجراحة.  والطب،  المعادن، 
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الرأس تحت أشعة الشمس  القدمين وحاسر  مثل السير حافي 
 
ً
والنوم على األرض واالكتفاء بتناول الخضراوات والماء استعدادا
ولتسهيل مهمته،  للرحلة وما قد يصادفه من مشاق في أثنائها. 
ارتأى أن يقلد المسلمين في هيئته، فأطلق لحيته وارتدى المالبس 

الشرقية.
أم�شى بوركهارت أكثر من سنتين ونصف في سوريا، وكان مستقره 
في حلب وأشهر إسالمه هناك. وأجرى له كبار العلماء المسلمين في 
 في مسائل الشريعة والدين تمكن من اجتيازه 

ً
 صعبا

ً
حلب اختبارا

على  المشرف  بانكس  السير جوزيف  إلى  وذهب  بنجاح. 
رحلته في الجمعية يخبره بذلك.

زار بوركهارت لبنان وقام برحلة إلى وادي حوران بموازاة 
الحدود الشرقية للبحر الميت، ولعل أهم إنجاز حققه 

بوركهارت في هذه الرحلة هو اكتشاف آثار مدينة 
التاريخية ليكون بذلك أول أوروبي يكتب  البتراء 
. تزامن وصول بوركهارت إلى 

ً
 مفصال

ً
عنها وصفا

تركت  المنطقة  في  مهمة  تطورات  القاهرة مع 
وأرسل  الوهابية  الحركة  تعاظمت  عليها.  آثارها 

محمد علي حملة كبيرة إلى الحجاز بقيادة ابنه الثاني 
أحمد طوسون باشا ثم قاد محمد علي بنفسه حملة 

1812م،  26 أغسطس  عسكرية كبيرة انطلقت من مصر بتاريخ 
هناك  من  وبدأت   

ً
بحرا جدة  إلى  التركية  القوات  وصلت  كما 

ارتأى  وإزاء هذه الظروف والتطورات الخطيرة،  بشن الهجمات. 
المشرفون على رحلة بوركهارت في الجمعية األفريقية التأجيل 
 حيث حركته 

ً
لم يطق بوركهارت صبرا إلى حين تهدئة األوضاع، 

 من البقاء في القاهرة في انتظار 
ً
روح المغامرة واالستكشاف وبدال

موعد استئناف رحالت القوافل التي توقفت بسبب حروب محمد 
 مجرى نهر النيل. 

ً
علي قرر القيام برحلة في بالد النوبة متتبعا

فتوجه من القاهرة إلى أسوان في صعيد مصر وسار مع 
مجرى نهر النيل حتى وصل مدينة ُدنقال في بالد النوبة، 
ثم مدينة بربر في شمال السودان، ومن هناك توجه إلى 
مدينة شندي إحدى أسواق العبيد الرئيسية للتجار 
وسنعار.  وكردفان  ودارفور  مصر  من  القادمين 
قرر أن   ،

ً
وبسبب عدم توفر قافلة متجهة جنوبا

ينتظر حتى تتهيأ مثل هذه القافلة ليصل إلى ميناء 
مصوع وبالد الحبشة. 

وفي انتظار استكمال إجراءات هذه الرحلة الثانية 
وأقام  أسوان  مدينة  إلى  رجع  القافلة  وانطالق 
إلى ميناء   1814 مارس   2 ثم سافر في  في بلدة إسنا  

سواكن في السودان في 7 يوليو 1814. علم مرة أخرى أنه ال قافلة 
 وعليه أن ينتظر، فقرر أن يغير المسار ويعبر البحر 

ً
تنطلق قريبا

األحمر من سواكن إلى جدة ويقوم بزيارة المشاعر المقدسة في 
الجزيرة العربية على أن يعود إلى القاهرة في غضون عشرة أيام 
بعد انقضاء موسم الحج، على أمل أن يجد قافلة فزان جاهزة 
مدينة  عن  للبحث  األساسية  رحلته  يستأنف  لكي  لالنطالق 
تمبكتو. وهكذا تهيأت الظروف لكي يبدأ بوركهارت رحلته الشهيرة 

في جزيرة العرب .
 في الشريعة واألعراف 

ً
كان إبراهيم بن عبد الله )بوركهارت( ضليعا

وكانت  ولم يكن ينكر أنه أوروبي تحول إلى اإلسالم،  اإلسالمية، 
من المتربصين  وبالتالي لم يثر حفيظة أّي  لغته العربية سليمة، 
المدينتين  أهل  وال  الذكي،  المصري  الباشا  ال  بالدخالء، 
المقدستين المتنبهين، وال أولئك المتشددين الذين يتجمعون في 

موسم الحج، وال البدو القساة الذين صادفهم على الطريق.
دقة  وال  الموسوعي،  الوصف  في  تتجلى  ال  بوركهارت  عظمة 
التفاصيل، وال كمية المشاهدات، فحسب، وإنما تكمن عظمته 
في صدقه وتقصيه للحقيقة، كما أن المالحق التي أثبتها في الجزء 
إذ إن أحدها يحتوي  الثاني من رحلته عالية القيمة واألهمية،  
على الرسالة التي أرسلها محمد علي باشا إلى المدينة المنورة 

يعلمهم بانتصاره على الوهابيين، ورسالة أخرى أرسلها عبد الله 
بن سعود إلى طوسون باشا ابن محمد علي بعد أن قرر مغادرة 
 إلى المدينة المنورة،  فيما تتحدث بعض المصادر 

ً
القصيم عائدا

أن بوركهارت لديه األصل العربي لهاتين الرسالتين، وهذا يعني أن 
بوركهارت كان أحد المقربين من الوالي المصري محمد علي باشا، 
كما تحتوي المالحق خطبة من خطب عبد الله بن سعود الدينية 

الموجهة إلى أهل مكة والتي الزالت ال تحتاج إلى دراسة واعية.

خط سري الرحلة
 بذلك على ركن 

ً
ذهب بوركهارت مباشرة من جدة إلى الطائف، مارا

من أركان مكة، ومر من فوق جبل قورة. ثم عاد في ثوب المسلم 
إلى المدينة المقدسة ليكون في انتظار مجيء قوافل الحج، حيث 
أدى فريضة الحج في شهري نوفمبر وديسمبر، وغادر مكة مع بعثة 
الحج السورية، وكان السبب في ذلك هو هروب الجّمالة المرافقين 
له، وعندما عثر الرجل على جماعة صغيرة متجهة إلى المدينة في 
شهر يناير من عام 1815 الميالدي، رافقهم على الطريق الساحلي 
قبل أن يالزم الفراش إلى شهر  قصد زيارة قبر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، 
ألنه  إلى مصر،  البرية  الرحلة  تعافى تراجع عن  وبعد أن  إبريل. 
ووصل  )مدائن صالح(،  كان يود زيارة اآلثار الحجرية في الحجر 
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إلى ينبع، ومنها استقل سفينة من السفن ليصل إلى القاهرة التي 
وافته المنية فيها وبها دفن.

بوركهارت والمخطوطات العربية
 مع نفسه إذ 

ً
اعتمد الرحالة بوركهارت واقتبس )وقد كان صادقا

دون هذا االعتماد(  على بعض مخطوطات المؤرخين العرب، وهي 
تاريخ مكة، الذي يعنونه مؤلفه أخبار مكة، وهو كتاب مكون من 
لمؤلفه أبي الوليد األزرقي الذي اشتهر في العام  أربعة مجلدات، 
223 الهجري، وتتبع حوليات موطنه التاريخية إلى تلك الفترة. هذا 
 فى ضوء مالحظاته الطبوغرافية ومعرفة المؤلف 

ً
الكتاب مهم جدا

الوثيقة بأحوال الجزيرة العربية قبل اإلسالم. والمخطوط يبدو 
من الخط المستعمل في تدوينه كأن عمره نحو سبعمائة عام.

المعنون العقد الثمين وهو يقع في ثالثة  والثاني هو تاريخ مكة، 
مجلدات، وهو من تأليف تقي الدين الفا�شي،  الذي كان هو نفسه 
قاضيا لمكة. هذا الكتاب التاريخى يصل إلى العام 829 الهجرى، 
المجلدان اآلخران يحتويان على  وهو متضمن في المجلد األول، 
تاريخ  والثالث هو  البارزين.  نتف طريفة من سير مواطني مكة 
على تاريخ المدينة نفسها،   

ً
الذي يشتمل أيضا المسجد المكي، 

وعنوان الكتاب هو: اإلعالم هي أعالم بلد الله ويقع في مجلد واحد. 
ومؤلف هذا الكتاب هو قطب الدين المكي، ويغطي الكتاب الفترة 
الممتدة إلى العام 990 الهجري.  والرابع هو تاريخ الحجاز أو باألحرى 
من هذا الكتاب سوى  وليس لدّي  تاريخ مكة لمؤلفه العصمي. 
الذي هو مخطوط كبير، يشتمل على تسجيالت  المجلد الثاني، 
تاريخية من أيام بني أمية إلى عام 1097 الهجري. ولم أتمكن من 
تأكيد عنوان هذا الكتاب الزاخر بالكثير من المعلومات الثمينة. 
 من أهل مكة. والخامس هو 

ً
كان العصمي مؤلف الكتاب مواطنا

تاريخ المدينة المنورة ومسجدها. عنوان هذا الكتاب هو خالصة 

الوفا، لمؤلفه نور الدين علي بن أحمد السمهودي، وهو عبارة عن 
ويصل بتاريخ المدينة المنورة ومسجدها إلى عام  مجلد واحد، 

911 الهجري.
من الرحلة:

بوركهارت  يبثه  الذي  الدقيق  والوصف  المعلوماتي  الحجم 
 أمام تلك النوافذ التي يفتحها الكاتب عبر 

ً
يجعلك تقف مندهشا

سطور كتابه وإليك هذا المثال البسيط، من مالحظته التي كتبها 
في وصف سوق جدة، والتي سيدون فيها بساللة رائعة أسماء غاية 
في األهمية تصلح أن تكون كلمات مفتاحية لمن يرغب في دراسة 

التاريخ واألحداث يقول:
سوق جدة 

التي يمكن فيها  سوق جدة يشبه إلى حد ما األسواق الزنجية، 
شراء مؤن وتموينات تكفي أسبوعين أو ثالثة أسابيع بدوالر واحد 
فقط، وهذه المؤن تقتصر على الذرة والزبد.  أسعار السلع هنا 
لتوقف   

ً
نظرا عادية؛  غير  مستويات  إلى   

ً
كبيرا  

ً
ارتفاعا ارتفعت 

 هنا، فى 
ً
 تاما

ً
الواردات التي تأتي من داخل الجزيرة العربية توقفا

الوقت الذى يكسب السكان كلهم بما فيهم أرباب األسر المحترمة، 
لكني قبل  طوال مقامهم في الحجاز، عن طريق العمل اليدوى، 
اللجوء إلى هذا المالذ األخير كنت قد فكرت في تجربة االنتقال إلى 
واقع األمر أني كنت قد أحضرت معى رسالة تقديم  مكان آخر. 
إلى عربي  التاجر األول في القاهرة،  وتزكية من محمد المحروقي، 
الجيالني، أغنى تجار جدة، لكنى كنت أعلم أن تلك الرسالة كانت 
 ألنها لم تكن خطاب ائتمان؛ ولذلك آثرت 

ً
عديمة الجدوى، نظرا

قررت مؤخرا التحدث إلى  عدم تقديم الرسالة لذلك الجيالني. 
إلى  كان محمد على باشا قد وصل  محمد على نفسه.  الباشا، 
وكان  الميالدي،   1813 الحجاز في أواخر فصل الربيع من العام 
 في الطائف في ذلك الوقت، والطائف هو المكان الذي أنشأ 

ً
مقيما

فيه محمد على مركز رئاسته الخاص بالجيش، الذى كان ينتوى 
القطعة  في هذه  الوهابيين.  الهجوم على معاقل  في  استخدامه 
الموجزة نجد اسم المحروقي والذي بالبحث يتبين أنه الشيخ 
المحروقى وهو شيخ مشايخ التجار في القاهرة في ذلك الوقت، 
وعربي الجيالني أهم تجار جدة وأكثرهم ثراء، ثم تفاصيل إقامة 

محمد علي وتحركاته في الحجاز وحتى نواياه العسكرية!.
 بيوت جدة

جدة مبنية بطريقة جيدة، وهي أفضل من أي مدينة تركية أخرى 
 ... مساوية لها في الحجم من بين المدن التي سبق أن شاهدتها 
القسم  يحضرون  الذي  بالحجر  مبنية  وكلها  عالية  والمنازل 
والمكّون من المرجان المتشّعب  األكبر منه من شاطئ البحر، 
والحفريات البحرية األخرى. كل منزل من منازل جدة مكون من 
طابقين وبه نوافذ كثيرة صغيرة، ولكل نافذة شيش من الخشب 
مدخل  عند  يدوية.  لصناعة خشبية   

ً
جميال  

ً
استعراضا يشكل 

يجري فيها  كل منزل من المنازل توجد صالة أو ردهة فسيحة، 
استقبال الغرباء، هذه الردهة تكون رطبة بصورة مستمرة. توزع 
الغرف في منازل جدة يكاد يكون هو التوزيع نفسه في المنازل 
الظهيرة،  وقت  وفي  المنزل،  ردهة  وفي  والسورية....  المصرية 
لقضاء  عبيده  أو  وخدمه  مساعدوه  ومعه  البيت  رب  يجلس 

القيلولة... فترة 
سوق المسعى في مكة

مقامى  خالل  بوركهارت:  يقول  مكة  في  المسعى  سوق  وصف 

هذه  في مكة كان المسعى شبيها بسوق من أسواق إسطنبول. 
دكاكين كثيرة يملكها أتراك جاءوا من أوروبا أو من آسيا الصغرى، 
 مختلفة من األلبسة التركية، التي كان 

ً
هذه الدكاكين تبيع أنواعا

الحجاج األتراك يرتدونها إلى أن وافتهم المنية، أو مالبس هؤالء 
األشخاص الذين حدث لهم عجز فى النقود فاضطروا إلى بيع 
اإلنجليزية  والساعات  السيوف،  تبيع  هنا  المحالت  مالبسهم. 
الجيدة، ونسخا جميلة من القرآن، هذا يعني أن أقيم ثالثة أشياء 
في أمتعة الحاج التركى، كان يجرى عرضها للبيع في هذه الدكاكين، 
تباع في هذه الدكاكين أيضا قطع الفطير اإلسطنبولي كما تباع 
كما تبيع  الكباب الضاني في فترة العصر،  الحلوى في الصباح، 
فى فترة المساء نوعا من البالوظة يسمونه مهلبية توجد أيضا في 
 من الساعة الثالثة 

ً
هذا المكان مقاه كثيرة تزدحم بالناس اعتبارا

 .
ً
 إلى الساعة الحادية عشر ليال

ً
صباحا

سوف يندهش القارئ إذا ما علم أن المشروبات المسكرة تباع 
في اثنين من هذه الدكاكين،.. على الرغم من أن ذلك ال يجرى أثناء 
مشروب من هذين المشروبين يجرى صنعه من الزبيب  النهار: 
المخلوطة  البوظة،  من  نوع  هو  الثاني  والمشروب  المخمر.. 
هذا المشروب معروف  ويطلقون عليها اسم سوبيا.  بالتوابل، 
في القاهرة )على الرغم من أنه ليس بقوة المشروب الذي يصنع 

في مكة( 

* باحث بالمركز العربي لالدب الجغرافي

ارتياد اآلفاق

العربية - بوركهارت وفك لغز رحلة لم تكن في الحسبان الجزيرة  ترحال في 
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 عبد العليم حريص

تعتبر شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه 
 
ً
نظرا اب واألدباء، 

ّ
من أهم وأبرز الشخصيات الملهمة للكت  -

لما يتمتع به من حكمة وتواضع ونظرة ثاقبة وطموح وسياسة 
وقيادة رشيدة، وحالة إنسانية ملفتة استوقف عندها الكثير 
ومن هذا المنطلق استدعى األديب  اب والمؤرخين. 

ّ
من الكت

المصري عبدالمقصود محمد مسيرة حياة المغفور له الشيخ 
 عن دار رنة للنشر والتوزيع، حملت 

ً
زايد في رواية صدرت مؤخرا

من  صفحة   155 في  والتي جاءت  التحدي،  زمن  فارس  اسم 
القطع المتوسط.

وقد أجاب المؤلف عن سبب كتابته عن شخصية زايد في مقدمة 
يجيب الكاتب  »زايد عن قرب«  في مقدمة كتاب  روايته بقوله: 
: ألنني لم 

ً
قائال وجيه أبو زكري عن سؤال لماذا كتاب عن زايد؟ 

أسمع أنه فتح السجون لمواطنيه، بل فتح أبوابه ليستمع إلى آراء 
الجميع من دون خوف من هذه اآلراء«.

ألنه الحاكم العربي الوحيد  وأنا أضيف إلى إجابة زكري فأقول: 
الذي كان أول قرار يتخذه أن سحب نصف ما تمتلكه إماراته من 
أرصدته في البنوك، وقام بتوزيعها على الفقراء، ولما سألوه: لماذا 
فعلت ذلك؟ أجابهم: »مهنتي كحاكم أن أصلح حال هؤالء، وهم 
فإن لم أحافظ عليهم فمن  من جئت ألحكمهم وأدير شؤونهم، 

أحكم؟ ثم إنني أعطيهم مما رزقهم الله، وأنا مؤتمن على ذلك«.
)سمير كساب وكانت أمه  لجبيلبير سينويه  »الصقر«  وفي رواية 
إن أهم مقولة  يقول كساب في روايته:   .)

ً
فرنسيه وأبوه مصريا

 ،
ً
وفعال  »

ً
»طوال حياتي كنت أحلم مستيقظا للشيخ زايد قوله 

وهنا يكمن سّر  عاش الشيخ زايد عمره يحلم وهو مستيقظ، 
شخصيته كفارس لم يتخَل عن حلمه طوال حياته، وعاش عمره 
كله يكافح من أجل تحقيق حلمه بإسعاد شعبه وتحويل بلده 
من قبائل متفرقة تعاني الفقر وجدب وقسوة الصحراء، إلى دولة 
متقدمة ترسل مسبار األمل الكتشاف المريخ، ويتمتع مواطنوها 

بالرخاء والرفاهية.
أخيه  قبل  من  زايد،  الشيخ  استدعاء  لحظة  من  الرواية  تبدأ 
ليكون  1946م،  في يناير  الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، 

 لحاكم أبوظبي في مدينة العين وضواحيها.
ً
 له وممثال

ً
نائبا

بكل   
ً
مرورا ومن هنا بدأت أحداث الرواية ومسيرة الشيخ زايد، 

من  المنطقة،  بها  مرت  التي  واالجتماعية  السياسية  التقلبات 
بعين  ويرقب  يالحظ  وزايد  ممالك،  وانهيار  دول  وقيام  احتالل 
الصقر، ويبني ويعمر في ويستثمر في بناء المدارس والمستشفيات، 
الداخلية،  والسياسية  العالمية  السياسة  على  عينه  فكانت 
وتم�شي بنا أحداث الرواية حتى يتولى يوم السبت السادس من 
بإجماع  أبوظبي  إمارة  في  الحكم  مقاليد   1966 عام  أغسطس 
وموافقة العائلة الحاكمة.  لتبدأ مرحلة جديدة من حياة فارس 
زمن التحدي ويثبت فيها بكل قوة براعته وحكمته في القيادة، 

اتحاد  قيام  زايد وهو  الشيخ  يراود  كان  األفق حلم  في  ويتراءى 
تنطلق فكرة  ومن هنا  يجمع كافة اإلمارات تحت راية واحدة، 
قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتستعرض الرواية الكثير 
من المواقف واالجتماعات التي ضمت الشيخ زايد وأخيه الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي،  حيث تم استضافة ودعوة 
لتكوين  إضافة إلمارتي البحرين وقطر؛  حكام اإلمارات السبع، 
ولما الحظ الشيخ  اتحاد يجمع اإلمارات التسع في دولة واحدة. 
غير  التسع  اإلمارات  حكام  بعض  أن  السياسية  بحنكته  زايد 
متحمس أو يقابل دعوتهما بفتور فوجه لهم كلمة قال فيها: »أنا ال 
 على أحٍد، فهذا نوع من الطغيان واالستبداد، ولكل 

ً
أفرض اتحادا

، نضع كل خياراتنا على 
ً
منا رأيه، وهذه اآلراء يمكن أن تتغير أحيانا

، ومنها نختار وجهة نظر واحدة مشتركة بين الجميع، 
ً
الطاولة معا

وهذه هي ديمقراطيتنا، وهذه هي ديمقراطية االتحاد«.
وتأسيس  العلم  ورفع  االتحاد  قيام  مسيرة  الرواية  وتستكمل 
الدولة، كما تلقي الرواية الضوء على الجانب اإلنساني واالجتماعي 

من حياة الشيخ زايد.
إلى جانب استلهام مواقف الشيخ زايد تجاه القضايا العربية   
والعالمية، فهي مواقف سطرت في التاريخ بأحرف من نور، وقد 
قيام  إعالن  في  نجح  وقد  اتحاد عربي موحد،  قيام  كان حلمه 
1981م.  في أبوظبي عام  العربية  التعاون لدول الخليج  مجلس 
 من مساندات الشيخ زايد لألمة العربية 

ً
كما تتناول الرواية بعضا

واإلسالمية، والتي  مازالت تذكرها األجيال في كافة الدول العربية، 
والمساعدات  1973م،  أبرزها دعم اإلمارات لحرب أكتوبر عام 
ليظل اسم زايد  اإلنسانية التي تجاوزت حدود الوطن العربي، 

الخير منارة يهتدي بها العابرون على طريق الحق والنور والخير.
  2004 وتنتهي الرواية بوفاة األب المؤسس الشيخ زايد في عام 
ليرحل الفارس الذي ال يتكرر، فقد كان ال يخ�شى في الحق لومة 
ظل يتحدى  ولكنه قوي العزيمة،   ،

ً
عطوفا  

ً
حليما  

ً
وفارسا الئم، 

ويكافح لتحقيق حلم عمره بإسعاد  كل الصعاب التي واجهته، 
مكانة  ليحتل  ويتقدم  ويزدهر  لينمو  وطنه،  وتوحيد  مواطنيه 

لغة  الرواية  لغة  جاءت  وقد  األمم.  بين  متميزة 
طيعة رصينة تناسب المقام، ويتنقل بها المؤلف 
العرب.  حكيم  حياة  من  متعددة  جوانب  بين 
إن الشيخ زايد فارس  ويقول المؤلف في اإلهداء 
العزم،  وقوة  والصدق  بالحكمة  يتصف  عظيم 
 عندما رأيته أكثر الزعماء 

ً
وقد أبهرني أنا شخصيا

عن  البترول  إمدادات  لقطع   
ً
تحمسا العرب 

الدول الداعمة إلسرائيل، إثر اندالع حرب أكتوبر 

»البترول العربي ليس أغلى من الدم  وسمعته يقول:  1973م، 
ولما اندلعت الحرب وهو في زيارة للعاصمة البريطانية  العربي« 
الجيش  يحتاجه  ما  ليعرف  السادات  بالريس  اتصل  لندن، 
مع الرئيس السوري  وفعل نفس ال�شيء  المصري من أسلحة، 
بضمان  اإلنجليزية  البنوك  بعض  من  واقترض  األسد،  حافظ 
البترول؛ ليشتري األسلحة لمصر وسوريا من االتحاد السوفييتي، 
كما جهز جيش اإلمارات للمشاركة الفاعلة في المعارك، وفتح باب 
التطوع لشباب اإلمارات للتوجه ألرض المعركة وخوض الحرب 
الشيخ  األكبر  ابنه  فكان  وسوريا،  مصر  في  إخوانهم  جانب  إلى 
أول المتطوعين، وشارك في القتال  )رحمه الله(  خليفة بن زايد 

على الجبهة المصرية.
كل المعروض من  بل وصل األمر إلى قيام دولة اإلمارات بشراء 
غرف إجراء العمليات الجراحية المتنقلة، في جميع أنحاء أوروبا 
وإرسالها بصورة عاجلة لجبهات القتال في مصر وسوريا مع المواد 
ومنذ ذلك الوقت دفعني حبي للشيخ زايد أن  الطبية الالزمة، 

أكتب عنه، فكانت هذه الرواية )فارس زمن التحدي(.
أسهم  من  لكل  محمد  عبدالمقصود  تقدم  الرواية  ختام  وفي 
زايد رجل بنى  بعض المصادر منها:   

ً
ذاكرا معه في إنجاز الرواية، 

أمة لغريم ويلسون، وبقوة االتحاد »صاحب السمو الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان: القائد والدولة الذي أصدره مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية. ولمحات من حياة الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان إلبراهيم محمد بوملحة.
إلى  ويشار  المؤلف.  عليها  اعتمد  التي  المصادر  من  وغيرهم   
مقيم  مصري،  وأديب  كاتب  محمد  عبدالمقصود  المؤلف  أن 
 للدراما باإلذاعة والتلفزيون المصري، 

ً
 عاما

ً
باإلمارات، عمل مديرا

وكاتب مسرحي  روائي  واإلمارات،  كتاب مصر  اتحاد  وهو عضو 
وكاتب أطفال وسيناريو والعشرات من المسلسالت، كما فاز بعدة 
بالصحف  والفني  األدبي  النقد  في  يكتب عبدالمقصود  جوائز. 

والمجالت العربية والمحلية.
)سلسلة  الشفق  جاء  إذا  منها:  مؤلفات  عدة  ولعبدالمقصود 
شيرويت  تعود،  لن  والطيور..  مختارة(  روايات 
رواية،  أرض  وال  سما  وال  مسرحية.  اإلنترنت  ع 
وأوالد حياك الله رواية، وبيلسان وسرية قندهار 
وأوتار البهجة واختفاء حسين عمران وغيرهم. وله 
مجموعة قصصية.  عشر  الحادي  عثمان   

ً
أيضا

دراسات  العربي،  التراث  في  الشعر  وجماليات 
نقدية والحب العذري في الشعر العربي، دراسات. 

إلى جانب الكثير من قصص األطفال 

عبد املقصود دمحم يف روايته..

فارس زمن التحدي.. يستحرض مسرية حكيم العرب

سوق الكتب
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 أسماء يوسف ذياب الكندي

كانت إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها قد تعرضت لموجة 
من األمراض واألوبئة التي حلت على الساحل المتصالح أواخر 
من  الميالدي،  العشرين  القرن  بداية  عشر  التاسع  القرن 
طواعين ومالريا وأمراض جلدية وغيرها من األمراض واألوبئة، 
خالل   من  األمراض  لتلك  يتصدون  الشارقة  أهالي  وكان 
الكي(،  )وهو  ووسم  الشعبي من حجامة،  بالطب  استعانتهم 
فاإلنسان منذ  المختلفة،  باألعشاب  والعالج  وتجبير كسور، 
ويستخلص  التداوي،  النباتات ألغراض  استخدم  بعيد  زمن 
األمراض  بعض  لعالج  والمراهم  األدوية  من  مجموعة  منها 
المختلفة، ومن المعلوم أن إمارة الشارقة قد تعرضت لتلك 
بالتجار  المحليين  السكان  أحتكاك  نتيجة  واألوبئة  األمراض 
الهند وبالد فارس والعراق ودول الخليج  الوافدين إليهم من: 
المجاورة، باإلضافة إلى الغاصة الذين يتعرضون للعديد من 
األمراض عند ارتيادهم للبحر، وتعرضهم من أسماك القرش 

القاتلة أو أمراض أخرى.

 فقد أظهرت التقارير البريطانية أن هناك عدًدا كبيًرا من السكان 
ماتوا جراء مرض الطاعون والكوليرا والمالريا وغيرها من األمراض 
المعدية، باإلضافة إلى افتقار إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها 
أو وجود  من وجود المستشفيات الحديثة أو العيادات الطبية، 
أطباء عرب أو أجانب لمداواة الناس، ولكن كان هناك من سكان 
الشارقة من يذهب لتلقي العالج في أحد مستشفيات مسقط أو 
البحرين، ومن ثم وفد بعض األطباء إلى اإلمارة منذ أواخر القرن 
التاسع عشر الميالدي، لتقديم الخدمات الصحية والطبية ألهالي 
النطا�شي  الدكتور  كان  ومنهم  المتصالح،  والساحل  الشارقة 
ذكره لوريمر في كتابه  )إبراهيم سعيد أفندي عبدو القبر�شي(، 
الشارقة  إمارة  في  يقيم  أفندي كان  إبراهيم  أن  الخليج(  )دليل 
وأعطى لسكان اإلمارة التطعيم الواقي ضد الجدري الذي انتشر 
ثم فر هارًبا إلى البريمي في عام  مجاًنا،  1900م،  عندهم في عام 

1904م، حين انتشر وباء الطاعون في الخليج.  
ومن ثم رجع إلى الساحل وجعل مقره أبوظبي، ويذكر لوريمر أن 
إبراهيم سعيد أفندي عبدو القبر�شي، أصله يهودي ثم تحول إلى 
المسيحية ثم مسلم شيعي ثم رجل سني، وكان هناك رجل يساعد 

)عبد الرحمن( وهو رجل هندي  الدكتور إبراهيم أفندي واسمه 
كان هندوسًيا ومن ثم دخل إلى الدين اإلسالمي. 

الذين قّدموا  يعتبر الدكتور إبراهيم أفندي من أوائل األطباء   
خدماتهم الصحية والطبية ألهالي الشارقة، فهو يعتبر أول طبيب 
1900م  عام  في  الجدري  ضد  التطعيم  الشارقة  أهالي  يعطي 
.  ومن ثم توطدت العالقة بين الطبيب إبراهيم وبين شيوخ 

ً
مجانا

وأهالي الشارقة فيما بعد، حيث كان هدفه في البداية تنصير أهل 
الشارقة مقابل الخدمات الطبية والصحية التي قدمها بالمجان، 
ولكن شاءت األقدار أن يدخل الطبيب إبراهيم إلى الدين اإلسالمي 
إنشاء  أفندي  إبراهيم  الطبيب  أراد  وحينما  مسلًما،  ويصبح 
المختصة  الشارقة فيه كافة األقسام  إمارة  في  مستشفى كبير 
بعالج أنواع مختلفة من األمراض التي كانت منتشرة في الشارقة 
والمناطق التابعة لها مثل مرض الجدري، والطاعون، والمالريا، 
مستشفى  فوجد نفسه ال يملك المال الكافي إلنشاء  والكوليرا، 
يقوم بتقديم خدماته ألهالي الشارقة، فذهب إلى حاكم الشارقة  
الشيخ  صقر بن خالد بن سلطان القاسمي )ت :1333هـ/1914م( 

طالًبا منه مساعدته بالمال إلنشاء المستشفى.
حينها اجتمع الشيخ صقر القاسمي، رحمه الله تعالى، مع أعيان 
أهالي الشارقة في الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك 
سنة  ديسمبر  شهر  من  عشر  الخامس  الموافق  1321هـ  سنة 
الشارقة بجمع تبرعات لتأسيس  وأثرياء  يطالب أغنياء  1903م، 
في نص الوثيقة  مستشفى متعدد التخصصات في اإلمارة، فجاء 
التي كتبها كاتب الشيخ صقر حاكم الشارقة سنة 1903م كما يلي : 
)الحمد لله الذي أطلع على سماء الوجود شمًسا بازغة، فكانت 

لظلم  الجهاالت ناسخة دامغة،....، فلما كانوا أكثر سكان ساحل 
فكانت  ومساكين وبلدانهم بعيدة عن المتمدنين،  عمان فقراء 
تعالى  الباري  فمن  المتنوعة،  فيهم األمراض  تفتك  الدوام  على 
الدقيق  األريب  والكامل  اللبيب  الفاضل  بإتيان  ومنته  بكرمه 
فهمه، الكثير بعلمه، الماهر في تحقيق الفنون عند تصادم اآلراء 
والظنون، جانب الدكتور النطا�شي إبراهيم سعيد أفندي عبدو 
القبر�شي، الذي كان سايًقا من الدعاة إلى الدين النصراني، فلما 
لفظته المطايا إلى كل مكان سحيق، وتردد في الترحال بين سهل 
ومضيق، فبلغ من العلوم والرواية والفهوم والدراية إلى  ما قدر 
ا 

ً
فدخل في دين اإلسالم متمسك له من رأفة الرؤوف العالم....، 

بعمل  فاشتهر  والمنافع،  العلم  يبث  فأخذ  الوثقى،...،  بالعروة 
فجعل من كيسه مستشفى لطلبة العلم والفقراء،  البر الالمع، 
مع إعطائه لهم مجاًنا جميع المقتضيات واألدوية،....، وهو أول  

الدكتور النطايس »إبراهيم أفندي يف إمارة الشارقة سنة 1900«

داسات إماراتية
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رجل قدم إلى هنا ووزع اإلعالنات بنفع المر�شى،  
وهو أول من عمل   وعرفهم بأنه يعالج مجاًنا...، 
وعملياتها  والعالجات  بالجدري  التطعيم  لهم 
حميد  على  السنون  تمادت  ولما  الدقيقة،....، 
وآالته،  المستشفى  أدوية  أكثر  نفذت  أعماله، 
وإن الفقراء المبتلين باألمراض المتنوعة، قد كثر 
فلزم بأن يعمل مستشفى  ورودهم على جنابه، 
وآالته،....،  األدوية  مع  احتياجاته  بكافة   

ً
كامال

ونرجو حضرات العلماء الفخام والفضالء الكرام 
اإلسعاف بالمطلوب،.....(.

ومن خالل نص هذه الوثيقة الصادرة عن حاكم الشارقة الشيخ 
بإمكاننا استخراج  رحمه الله تعالى،  )صقر بن خالد القاسمي( 

عدة أمور منها هي :
الذين جاءوا  يعتبر الدكتور إبراهيم أفندي من أوائل األطباء   .1
أهاليها  لتنصير  المتصالح،  الساحل  وباقي  الشارقة  إمارة  إلى 
ولكن تأتي  تقديم الخدمات الصحية والطبية لهم،  تحت غطاء 
قدار على عكس صاحبها، إذ أن الطبيب إبراهيم قرأ عن الدين 

ٌ
األ

ا مناصبه وأهله 
ً
اإلسالمي وعرف أنه دين الحق، فدخل فيه  تارك

ووطنه.  
2. يعد الطبيب )إبراهيم أفندي( من أوائل األطباء الذين قدموا 
إلى إمارة الشارقة في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي، حينما 
)... ولما تمادت السنون على  أشار الشيخ صقر القاسمي بالقول 
حميد أعماله...( وهذه الوثيقة أرخت في سنة 1903م، بمعنى أن 
الطبيب إبراهيم قد قدم بالفعل في القرن التاسع عشر الميالدي.
توزيع  ومن أعمال الخير التي كان يقدمها الدكتور إبراهيم،    .3
العالج على مرضاه والمنشورات الطبية مجاًنا، وأيًضا مساعدته 
ة، 

ً
لطلبة العلم إلي إكمال تعليمهم في العلوم النقلية والعقلية كاف

ويتضح ذلك من خالل النص الذي أورده الشيخ صقر القاسمي 
)... فجعل من كيسه أي جعل أمواله، مستشفى لطلبة  بالقول 
بمعنى أنه من يريد دراسة الطب والصيدلة  العلم والفقراء....« 
من أهالي الشارقة،  فالطبيب إبراهيم سيدعمهم لدراسة هاذين 
العلمين في أي مكان من العالم في ذلك الوقت، حتى يكون هناك 
أطباء من أهالي الشارقة قد تتلمذوا على يد كبار األطباء سواء في 
الهند أو فارس أو بقية الدول العربية المجاورة، لتقديم العالجات 
الماهر،  العالم  تعني  النطا�شي:  وكلمة  الشارقة،  في  ألهاليهم 
والطبيب الحاذق، وربما قد انتشر هذا اللقب )النطا�شي( في القرن 

18 أو 19 م بين األطباء الذي اشتهر عنهم بماهرتهم في الطب.
4. براعة وحذاقة الدكتور إبراهيم  في عالج األنواع المختلفة من 

القديمة  سواًء  الشارقة  في  المنتشرة  األمراض 
وقيامه  الشارقة،  في  التي  الحديثة  األمراض  أو 
من  فيها،  والخطيرة  الدقيقة  العلميات  بإجراء 
يده  على  الله  وقد جعل   ...( النص  خالل هذا 
الشفاء من العلل الصعبة القديمة والحديثة...(.
أفندي(  )إبراهيم  الطبيب  أحس  وعندما   .5
وازدياد  بنفاذ ماله وقلة األدوات الطبية عنده، 
)بما يقصد  أعداد المر�شى لديه في المستشفى 
في  أفندي  إبراهيم  الطبيب  بيت  بالمستشفى 
الشارقة مساعدته  طلب من حاكم  الشارقة(، 
األمراض  كافة  لعالج  التخصصات  متعدد  مستشفى  إنشاء  في 
واألوبئة المختلفة في الشارقة،  لهذا كتب الشيخ صقر القاسمي 
في   رغبته  الشارقة  وأغنياء  لعلماء  األسباب  وبين  الوثيقة  هذه 

إنشاء هذه المستشفى يديرها الدكتور إبراهيم.
وال نعلم هل تم تنفيذ طلب الشيخ صقر بن خالد القاسمي      
رحمه الله تعالى، من قبل أغنياء الشارقة  في ذلك الوقت بجمع 
تبرعات إلنشاء هذه المستشفى في الشارقة؟ فال توجد دالئل على 
هذا األمر، واألمر اآلخر تعرض الشيخ )صقر بن خالد القاسمي( إلى 
وعكة صحية حيث أصيب بمرض )الطاعون( الذي كان قد انتشر 
في صورة وباء في الساحل العربي، فسلم روحه إلى باريها في الثامن 
عشر من شهر أبريل سنة 1914م، أما الدكتور إبراهيم فال نعلم  
)دليل الخليج(،  ولكن يذكر لوريمر في كتابه  ماذا أحل بمصيره، 
لبومباي حيث  بزيارة  1904م قام  في عام  إبراهيم  الطبيب  أن 
عرض على المسؤولين هناك، تطوعه إلفساد المؤمرات األجنبية 
فلماذا  ولكن طلبه رفض،  التي تحاك في اإلمارات المتصالحة، 
رفض؟، ولماذا أختفت أخباره؟، وماذا حل بمصير هذا الطبيب 
والذي قدم خدماته الجليلة ألهالي الشارقة في القرن التاسع عشر 
الميالدي، هذا األمر يستدعينا للبحث أكثر عن حياته، لعلنا نجد 
وأين دفن، هذا والله ولي  معلومات أكثر عنه، وعن سنة وفاته، 

التوفيق والحمد لله رب العالمين 

* كاتبة من اإلمارات.
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النص والنقد: فك االشتباك

لألدب   
ً
 سطحيا

ً
ليس ُملحقا النقُد   ...« تزيفتان تودوروف:  يقول  

 أن يقول حقيقته 
ً
وإنما هو قرينه الضروري )فال يمكن للنص أبدا

 من النقد، ومن ثَم فإن 
ً
الكاملة(، أو أن السلوك التأويلي أكثُر شيوعا

 هذا األخير تكمُن في شكٍل من األشكال في تحويله هذا السلوك 
َ
أهمية

 بالتأمل حول الدراسات 
ً
 جديرة

ُ
إلى احتراف...«)1(، تبدو هذه المقولة

 فحص تلك 
ُ

التي يقدمها الناقد في تحليله لألعمال األدبية، فالهدف
األعمال التي تنتقل من خانة  الممارسة إلى خانة االحتراف، وعبر 
ممارسة السلوك التأويلي لكشف غوامض النصوص؛ فيبدي لنا 
النُص ما كان يخفيه، وتتحول عملية نقد النص، إلى عمليِة كشِف 
دروِب المتاهة التأويلية، وكلما استطاع الناقد أن يفك غوامض 
ما فيه من  عن مقداِر  النُص   

َ
كشف متاهة المعاني والتأويالت، 

 إلبداعيِة المؤلف، واحترافِه، لكن 
ً
جماٍل وإبداع، وكان ذلك تأكيدا

ماذا إذا لم يستطع الناقد أن يكشف عن غوامض النص؟ ماذا إذا 
عانده النص ولم يفصح له عن مكنوناته؟ هل أحكام الناقد عن 
 به أن يناقشها؟

ٌ
النص األدبي صادقة ال تقبل المناقشة؟ ومن منوط

العملية  من:  لقد وجدت العديد من األسئلة تساورني حول كٍل 
 ،

ً
اإلبداعية، والعملية النقدية عند محاولة جمع هذه الدراسات معا

 بينها؟ هل يجدُر أن يكوَن هناك رابط؟ أم يكفي 
ٌ
هل كان هناك رابط

فقدمت  اإلبداعّيِ،  أن تكون ذائقة الناقد قد استجابت للجماِل 
هي مغامرة في التأويل،   

ً
كل كتابة نقدية إذا هنا مغامرة التأويل؟ 

! هل كل كتابة نقدية لها ذات الهدف من تأويل النص؟ 
ً
لكن مهال

نورثورب فراي على سبيل المثال، كان ُيفّرُِق بيَن النقِد الذي يحلل 
النص من الناحية الفنية والجمالية، وبين الذي يشرحه ويبسطه 
فيجعل الناقد الذي يبسط العمل  ويكشف غامضه للجمهور، 
»فمهمة ناقد الجمهور هذا  يقول:  »ناقد الجمهور«،  هو:  األدبي، 

هي أن يجسد الكيفية التي يتم بها استعمال األدب وتقويمه، وأن 
يبين بعد ذلك كيف يتشرب المجتمع األدب.« )2(. هل لدينا اآلن في 
ممارستنا النقدية العربية ذلك النوع من النقاد: »ناقد الجمهور«؟ 
- مثلما كان لدينا د. محمد مندور ولويس عوض ود. شكري عياد 
 عن 

ً
ود. غالي شكري ومحمود أمين العالم وإبراهيم فتحي؟- ماذا إذا

كِل هذا الرصيد المعرفي الهائل من النظريات النقدية الحداثية 
وما بعد الحداثية التي تزخُر بها كتابات النقاد العرب؟ وإذا افترضنا 
 - أن هذا النوع من النقاد: »ناقد الجمهور«، قد اختفى في 

ً
- جدال

 الدراسات النقدية 
َ
ظِل توجهاِت النقِد الحديث، مما يجعُل قراءة

تدخل ضمن دائرة اهتمام مجموعة قليلة من النخبة الثقافية 
تَب عنه من 

ُ
التي تستطيع أن تستمتع بكٍل من العمل األدبي، وما ك

 إذا ما استثنينا من 
ً
نقد، فما مصير تطور الكتابات النقدية؟ خاصة

 لكي يحكَم 
ً
ذلَك ما يتم تقديمه من دراسات جامعية، أعدت أساسا

 من جمهور 
ً
 متخصصون، هل نتوقع أن نجد تجاوبا

ٌ
عليها أساتذة

األدب مع ما يكتب عنه من نقد، خاصة إذا استخدم النظريات 
 »

ً
إذا قدمت دراسة »شرحا النقدية الحديثة، ومن ناحية أخرى، 

 يعتمُد على ما أنتجته نظرية األدب 
ً
لألعمال اإلبداعية، وليس تحليال

المعاصرة، فهل تعُد إضافة جديدة للممارسة الثقافية النقدية، أم 
مجرد تعليق يمكن أن يقوم به أي شخص؟ 
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د.ليليان سويدان، ط2، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 1986م، 16.

2.  نورثورب فراي: تشريح النقد: محاوالت أربع، ترجمة: د.محمد عصفور، الجامعة 

األردنية، عمان، األردن، 1991م، 9.

حمزة قناوي
شاعر وناقد 

أثر العابر داسات إماراتية

1900 إبراهيم أفندي في إمارة الشارقة سنة  الدكتور 
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 خليل عيلبوين

وعندما وصلت إلى أبوظبي كان العمل   ،1971 في بداية عام 
في شارع الكورنيش لم ينته بعد، ولم تكن العمارات المتناثرة 
على امتداد ذلك الشارع تزيد على سبع بنايات وال تزيد البناية 
على خمسة أدوار، ولم تستطع تلك البنايات برغم أهميتها في 
ذلك الزمن أن تحجب البحر عن تلك القلعة المسماة بـــــ »قصر 
الحصن« حيث كانت الرمال ما زالت ممتدة بينها وبين شارع 

الكورنيش والبحر. 

وعلى الرغم من أن المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد، نقل مكتبه 
إال أن القصر ظل  إلى الديوان األميري في شارع المطار القديم، 
 تنبض فيه الحياة من خالل تحويله إلى مركز متخصص 

ً
شامخا

بالوثائق والمراجع، وتتواجد فيه بعض اإلدارات التابعة للديوان، 
 على االهتمام بقصر الحصن، ولم تنقطع 

ً
كان رحمه الله حريصا

أعمال الترميم والتوسعة حتى بعد انتقاله إلى المقر الجديد. 
كان للقصر مكانة خاصة في قلبه، فمن ذلك المكان وفي الزمن 
دار شؤون تلك اإلمارة، وكان يقيم في المكان أولئك 

ُ
الصعب كانت ت

كان بمنزلة سجل حافل بالذكريات ليس  الذين تعاقبوا عليها، 

للقائد الراحل فحسب بل لجميع المواطنين الذين كانوا يأتون 
إليه لالجتماع بالحاكم، والجلوس في مجلسه، ومناقشة األوضاع 
اليوم من  أن�شى ذلك  ال  السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
أبريل 1971، عندما زرت قصر الحصن ألول مرة، لتسجيل لقاء 
 
ً
مع المرحوم الدكتور محمد مر�شي عبد الله الذي كان مسؤوال
بعنوان  كان  إذاعي  لبرنامج  والمكتبة،  والمراجع  الوثائق  عن 
وكان المرحوم يميل إلى االبتعاد عن األضواء،  »ضيف ولقاء«، 
ويفضل الصمت وهو يغوص في بحور األسرار التي حملتها تلك 
الوثائق والتي أجاد تصنيفها والحفاظ عليها، ليستفيد منها كل من 
 
ً
يريد دراسة تاريخ إمارة أبوظبي.  وما زلت أذكر أنني بذلت جهدا
للحصول على لقاء  واستخدمت كافة الوسائل التي لديَّ   ،

ً
فائقا

لم يزد على خمس عشرة دقيقة، كان منها على األقل ثماني دقائق 
من األسئلة والتعقيبات، ولكن من تلك الدراسات التي قام بها، 

يات زمن البدايات )7( ذكر

استطعت أن أطلع على تاريخ اإلمارة وأعرف تسلسل الحكام من 
البدء وحتى زايد الثاني طيب الله ثراه. 

استمر قصر الحصن مركَز إشعاع فكري وثقافي فترة طويلة من 
المجمع الثقافي الذي تسلم رسالته وأكملها،  الزمن قبل إنشاء 
دت بيني وبين المرحوم 

ّ
 بحكم الصداقة التي توط

ً
وكنت حريصا

المكتبة أن أزور قصر  ومعرفتي أمين  الله،  محمد مر�شي عبد 
الحصن باستمرار، وأن أحصل على جميع ما يصدر عنه، وال شّك 
في أّن القصر كان البداية العملية لمركز الوثائق والدراسات، فقد 
أخبرني الدكتور مر�شي أنه يتضّمن خمسة ماليين وثيقة تخص 

اإلمارات ومنطقة الخليج كلها. 
ي الشيخ زايد رحمه الله مقاليد الحكم في 

ّ
أن�شئ هذا المركز بعد تول

إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس 1966، وبرعاية شخصية 
منه وبعد أقل من عامين من توليه الحكم أي في عام 1968. 

في عام 1983، وفي رحاب قصر الحصن أنشأ المرحوم الشيخ زايد 
المجمع الثقافي، وأصبح يضم :

• المؤسسة الثقافية
• المكتبة الوطنية

• مركز الوثائق والدراسات
• مؤسسة األرشيف الوطني. 

في  زرته  عندما  الحصن  قصر  وكان 
يحتوي على مكتب   ،1971 بداية عام 
أو ديوان الحاكم، وغرف أخرى تابعة 
لهذا المكتب لبعض الموظفين برغم 
كان قد  الله،  رحمه  أن الشيخ زايد، 
نقل مكتبه من قصر الحصن إلى قصر 
العاملين  جميع  معه  وانتقل  المنهل، 
من  كثير  بينهم  لي  وكان  الديوان،  في 

اجتماعات  قاعة  على  يحتوي  القصر  كان  كذلك  األصدقاء، 
1971 إلمارة أبوظبي  المجلس االستشاري األول الذي أن�شئ عام 
قبل قيام االتحاد، وباإلضافة إلى ذلك، كان هناك المجلس الذي 
يلتقي فيه الحاكم بالمواطنين، وكانت هناك قاعة كبيرة للكتب 
وأكثر من قاعة للوثائق التي كان يجمعها المرحوم محمد مر�شي 
والتي زاد عددها مع األيام إلى أن ضاقت غرف قصر  عبد الله، 
 1983 الحصن، وبدأت قاعات المجمع الثقافي الذي بني في عام 
تستوعب تلك الوثائق والمراجع المهمة التي تعد من أهم وأنفس 

الوثائق التي تسجل بدقة لتاريخ اإلمارة والخليج العربي كله.
المرحوم  لي  ذكرها  التي  المهمة  النقاط  بعض  أذكر  زلت  ما 
إن  اإلذاعي منها:  الدكتور محمد مر�شي عبد الله في ذلك اللقاء 

قصر الحصن كان مقر أسرة آل نهيان 
مائتي  نحو  منذ  أبوظبي  إمارة  ام 

ّ
حك

الله،  رحمه  زايد،  الشيخ  وإن  عام، 
نشر  يريد  وكان  بالعلم،   

ً
شغوفا كان 

التعليم في اإلمارة، وإنه أسس بجهوده 
العين  في  نهيان  آل  مدرسة  الخاصة 
رحمه  زايد،  الشيخ  وإن   ،1962 عام 
في قصر الحصن  الوثائق والدراسات  عندما أسس مركز  الله، 
عام 1968 كان يضع اللبنة األولى في تسجيل تاريخ المنطقة الذي 
 
ً
 لدى أهل المنطقة والعالم، وكان ،رحمه الله، مهتّما

ً
كان مجهوال

بالتاريخ ويقول: »إن ما�شي الشعوب هو األساس الذي يقوم عليه 
حاضرها ومستقبلها«. 

وجه المرحوم الشيخ زايد إلى ضرورة الحصول على الوثائق التي 
تتحدث عن تاريخ الخليج في ظل الهجمات أو الغزوات البرتغالية 
الوثائق  يجمع هذه  بدأ  المركز  وأن  البريطاني،  االستعمار  حتى 
إلى  وجه  كذلك  عنها،  أفرج  التي  البريطانية  الوثائق  وخاصة 
االهتمام بالمخطوطات وخاصة المتواجدة لدى المواطنين من 

إمارة أبوظبي وإمارات الدولة ودول منطقة الخليج العربي. 

سيرة الذاكرة
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يعد قصر الحصن أقدم بناء موجود في أبوظبي، ويرجع تاريخ بنائه 
 للمراقبة بناه الشيخ ذياب 

ً
إلى عام 1763، إذ كان في البداية برجا

 1793 ثم حوله ابنه الشيخ شخبوط بن ذياب عام  بن عي�شى، 
إلى قلعة حصينة، وإلى قصر يقيم فيه الحاكم ويحكم من خالله 
إمارة أبوظبي بكامل حدودها، وقد تم توسيع هذا القصر في عهد 
ابنه الشيخ زايد األول )زايد بن خليفة( الذي حكم من سنة 1855 
إلى سنة 1909، رّمم المرحوم الشيخ زايد قصر الحصن وجعله في 
 للتراث 

ً
 على تاريخ اإلمارة ومثاال

ً
أبهى صورة، وأراده أن يظل شاهدا

الذي تركه األجداد لهذا الجيل الذي ينعم بالخير نتيجة تضحيات 
وسأظل أتذكر وأنا أشاهد كيف تتحول جزيرة  أولئك األجداد.  

ال تتوسع  رملية صغيرة مثل جزيرة أبوظبي إلى مدينة عمالقة، 
فيها األرض على حساب البحر فحسب، بل يشمخ فيها العمران، 
وتتحول بإرادة قادتنا المخلصين إلى واحدة من أحدث المدن 
في العالم، سأظل أتذكر ذلك القصر، قصر الحصن، الذي كلما 
مررت بسيارتي بالقرب منه عدت إلى الزمن الجميل، وارتسمت في 
مخيلتي صورة ذلك الفارس الذي ترّجل، المغفور له بإذنه تعالى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو يبتسم تلك االبتسامة التي 
فما خطط له وما أراده لوطنه وشعبه تحقق  لم تكن تفارقه، 
ويتحقق كل يوم على يد خليفته، وبهمة شعبه، فال أملك إال أن 

 : يرحمك الله يا زايد 
ً
أمسح دمعة الوفاء مرّددا

  قصر الحصن 1963

مدينة أبوظبي 1969 منظر جوي إلمارة أبوظبي 

)7( البدايات  ذكريات زمن 

إضاءةسيرة الذاكرة

بلدانيات

بال  626هـ/1229م(  لياقوت الحموي )ت  يعتبر )معجم البلدان( 
واستوعب  وأشملها،  العربية  الجغرافية  المعالم  أوسع  منازع، 
المعجم نتيجة المنهج والنظرة الموسوعية لمؤلفه الكثير من 
حتى غدا المعجم موسوعة  العلوم والمعارف السائدة آنذاك، 
ضخمة، ليس في الجغرافية فحسب، بل في اللغة واألدب والنحو 

والصرف والتاريخ.. إلخ.
التي نقل  المصادر  في أهميته أن مجموعة كبيرة من  ومما زاد 
اجتاحت  التي  الكبرى  المصيبة  خضّم  في  هلكت  ياقوت  عنها 
لة في غزو التتار، وكان هو المصدر الوحيد 

ّ
العالم اإلسالمي، ممث

الذي نقل عنها. ولهذا نجد في المعجم الكثير من الفوائد في شتى 
المعارف، وسأعمل على اختيار بعض هذه الفوائد. 

بو محمد عبد 
َ
ففي مادة )بغداد( ذكر ياقوت سبب ترك القا�شي أ

422 هـ( بغداد وما  المالكي )ت  ِلِبّي 
ْ
غ اب بن علي بن نصر التَّ الَوهَّ

بو محمد 
َ
قاله في ذلك من الشعر، قال ياقوت: »وكان القا�شي أ

اب بن علي بن نصر المالكي قد نبا به المقام ببغداد  عبد الَوهَّ
فرحل إلى مصر، فخرج البغداديون يوّدعونه وجعلوا يتوجعون 
 من الباِقلىَّ 

ً
ه لو وجدت عندكم في كل يوم ُمّدا

َّ
لفراقه، فقال: »والل

ما فارقتكم«، ثم قال: )طويل(
ســــــــــــــالٌم علـــــــــــــى بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد من كــــــــــــــّلِ منـــــــــــــــــــــزل

ُ
ي الســـــــــــــــــــــالُم المضاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ِ

ّ
وُحقَّ لهـــــــــــــــــــــا من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ما فارقتهــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن ِقلًى لهــــــــــــــــــــــــــــا
َّ
فوالل

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــْي جانبيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف

َّ
ط

َ
وِإنـــــــــــــــــــــي بش

 علــــــــــــــــــــــــــــيَّ بُرحبهــــــــــــــــــــــــــــا
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
َ
ولكنهــــــــــــــــــــــــــــا ضاق

َساعـــــــــــــــــــــــــــــــف
ُ
رزاق فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

َ
ولم تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن األ

)فكانت كخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل كنت أهــــــــــــــــــــــــــــوى دنــــــــــــــــــــــــــــّوه 
وتأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــه أخالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيخالف(
بغداد:  ذم  في  آخرين  بيتين  ياقوت  له  أورد  ثم 

)بسيط( 
ٌ
َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هل المــــــــــــــــــــــــــــــــال طّيِ

َ
رٌض أل

َ
بغــــــــــــــــــــــــــــــــداُد أ

نــــــــــــــــك والضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيِق اليــــــــــــــــــــــــــــــــس دار الضَّ
َ
وللمف

ظُهرهـــــــــــــــــــــــــــم
َ
 بين أ

ً
 فيها مضافــــــــــــــــا

ُ
صبحــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
أ

 في بيت ِزنِديــــــــــــــــــــــــــــــــِق
ٌ

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ُمْصَحــــــــــــــــــــــــــــــــف
َ
كأ

المفكر  محنة  التاريخ  مدى  على  تتكرر  قلت: 

من تعرض  فمن هؤالء  بشتى الصور واألساليب،  والعالم الحّر  
لالبتالء والتضييق عليه بالسجن أو التعذيب أو القتل ومنهم من 
كابد ضيق العيش فال يكاد يجد كفاف العيش حتى يتفرغ للعلم 
واإلبداع والعطاء ومثل هذا العالم الجليل - صاحب هذه الحكاية 
كان شيخ  المالكي،  البغدادي  الوهاب بن علي بن نصر  عبد   -
المالكّية في عصره وعالمهم، ولي قضاء الّديَنَور وبادرايا وباكسايا 
وله مصنفات كثيرة  وهو قاض وعالم وأديب وشاعر،  وغيرها، 
ة في مسائل الخالف(، 

ّ
و)األدل )شرح المدّونة(،  منها:  في كل فن، 

ْصرة لمذهب مالك(، و)عيون المسائل(، و)كتاب المعونة  و)النُّ
و)كتاب شرح  التلقين(،  و)كتاب  المدينة(  لدرس مذهب عالم 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني(، و)كتاب اإلفادة في أصول الفقه(، 

، وغيرها. 
ً
و)كتاب التلخيص( فيه أيضا

واضطرته الفاقة والفقر إلى مغادرة بغداد في آخر عمره متوجها إلى 
مصر، وتذكر مصادر ترجمته أنه غادر بغداد سنة 
ث بها  419هـ، ومّر في طريقه إلى مصر بدمشق، وحدَّ
وأخذ عنه علماؤها، ومكث بها نحو سنة، وغادرها 
ولما وصل إلى  420هـ.  في جمادى األولى من سنة 
كرم بها وأثرى وتمول 

ُ
مصر، عرف الناس قدره فأ

وسعد جدا، ولكنه لم يلبث بها إال فترة وجيزة حتى 
انه مات من أكلة اشتهاها،  يقال  أدركه الموت، 
فقال في مرض موته قولته المشهورة: »ال إله إال 
توفي بمصر في شعبان  عندما عشنا متنا!«.  الله، 

سنة 422 هـ، ودفن بالقرافة الصغرى 

عبد الله يحيى السريحي
باحث في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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 موزة عويص عيل الدريع

إلى تحقيق أهداف القسم من  يسعى قسم الدراسات والبحوث في مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
، وقد 

ً
خالل االهتمام بالنشر في موضوعات تتعلق بتراث وتاريخ الدولة بشكل خاص ومنطقة الخليج والجزيرة العربية عموما

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

ً
 رائدا

ً
 وطنيا

ً
االندثار عبر تلك اإلصدارات المهمة التي تعكس رؤية ورسالة وأهداف المركز باعتباره مركزا

الوطن. في هذا العدد تتناول السلسلة، الكتاب المعنون بالتالي: )مالبس وُحلّي سكان إمارة أبوظبي قبائل حلف بني ياس 1850  - 
1950(، لمؤلفته: بثينة سالم سيعد القبي�سي، وصدر عن المركز في طبعته األولى سنة 2020.

قراءة ونبذة مخترصة لمحتوى الكتاب:
الكتاب يقع في )249( صفحة من القطع الكبير، 
وقائمة  أبواب  وثمانية  مقدمة  من  ويتكون 
الباحثة  إليها  استندت  والمراجع  بالمصادر 
التوثيقية.  التاريخية  المادة  لهذه  إخراجها  في 
وفيما يلي قراءة مختصرة في كل باب من األبواب 

الثمانية والتي جاءت كالتالي:
المالبس  في  والهوية  )الثقافة  األول:  الباب 

والحلي(:
نقاط  على  حديثها،  القبي�شي  ركزت  وفيه 
في  والهوية  الثقافة  خالل  من  تناولت  معينة 

المالبس والحلي لدى سكان  ثالثة محاور أسايسة وهي:  ضوء 
لكسوة  النقدية  والقيمة  وتاريخها،  المالبس  وخياطة  أبوظبي، 
موضحة أن مالبس السكان كانت متنوعة لدى  الرجل والمرأة. 
الفترة  تلك  في   

ً
الجنسين وأنها كانت متماشية مع ماكان سائدا

أو ما  ومتأثرة بالتجارة الخارجية مع بالد الهند والسند والشرق، 
قد يمر على المنطقة من قوافل في طريقها من الشرق إلى الغرب 

أو العكس. 
في حياكة وخياطة المالبس   

ً
ومحوريا  

ً
مهما  

ً
ولعبت المرأة دورا

التي كانت تصل إلى أسواق المنطقة الرئيسية في دبي وأبوظبي 
الهند والسند،  وكان مصدرها األسا�شي  لها،  التابعة  والمناطق 
باإلضافة إلى األقمشة التي تحصل عليها النساء من خالل األهل 
واألقارب بعد عودتهم من الرحالت واألسفار، أو  في فترات المقيظ 
وتشير الباحثة إلى  عندما يتم تبادل الهدايا بين األهل والجيران. 
أن مالبس النساء لم تكن بسيطة وسهلة، بل كانت تحمل ثقافة 
يقمن  بأنفسهن  أبوظبي  نساء  وكانت  القدم.  من  أبوظبي  نساء 
ذلك  في  المتاحة  الخياطة  أدوات  بإستخدام  الثياب  بخياطة 
الوقت. وتميزت ألوان ثياب المجتمع الظبياني باأللوان المبهجة 
زين لدى بعضهم بالفضة مما يدل على 

ُ
وكانت ت التي لها بريق، 

الرخاء واالهتمام بالتزين. أما عن القيمة النقدية لكسوة الرجل 
والمرأة، فكانت تقدر بثمن زهيد، فعلى سبيل المثال كان الرجل 
يكت�شي بروبية واحدة، يشتري بها الوزار )اإلزار(، والمقصر )هو 
العلوي من جسد الرجل إلى  الثوب القصير الذي يغظي الجزء 
أسفل السرة(، والكندورة )ثوب الرجل(، والسفرة )القطعة التي 

يغطي بها الرأس(.
الباب الثاني: )لبس المرأة كزينة(: 

خالل  من  وذلك  المرأة،  لبس  على  الضوء  الباب  هذا  ُيسلط 
المرأة  لباس  ومكونات  أقسام  في  مفصل  وبشكل  االستطراد 

في:  والمتمثل  القدم،  إلى  الرأس  من  الياسية 
اللباس   - )الكندورة  العام  الخارجي  الملبس 
وطوله  والثوب   ،- المرأة  لكامل جسم  الساتر 
بقليل  عنها  أطول  أو  الكندورة  طول  يعادل 
وكان ُيزين بأقراص ذهبية  »بالذايل«(،  ويم�شى 
تعرف باسم )النيوم(. تضعه النساء الميسورات 
القطع  تلك  شراء  آباؤهن  يستطيع  والتي 
وكانت بمثابة موضة في ذلك الوقت.  الذهيبة، 
وإلى جانب الملبس الخارجي، فقد تطرق الباب 
الداخلي  والملبس  الداخلية  للمالبس   

ً
أيضا

السفلي الذي يعتبر من القطع األساسية التي ال 
يتم التخلي عنها، وتحاك عليه وخاصة الجزء السفلي عند منطقة 
وُيعرف  والمميزة  البراقة  بالخيوط  المطرزة  النقوش  الساقين 
بالصور   

ً
وافيا  

ً
وقدمت الباحثة شرحا بإسم البادلة.  هذا الجزء 

والرسوم للتصاميم التي يتم نقشها وتطريزها على البادلة. 
للتدوين  وزينتها  المرأة  للبس  استكمالها  في  المؤلفة  وعرجت 
متناولة  ه(،  ّويّعيَّ )السُّ والعباءة  ْه(، 

َ
يل

ّ
)الش الرأس  غطاء  وتوثيق 

أنواعها ومسمياتها وتصاميمها التي تدل على مدى جمال ورقي 
الذوق الفني في اختيار القطع التي كانت تتحلى بها نساء أبوظبي. 
أما البرقع )وهو الغطاء الذي يغطي وجه المرأة ماعدا العينين(، 
بشرح  وتناولت  قديم،  تاريخ  إلى  يعود  أنه  إلى  الكاتبة  فأشارت 
والتفصيل أشكاله وطريقة صنعة ومسمياته وكيفية أو طريقة 
لبسه ووضعه على الوجه. وبما أن لكل فصل ومناسبة مالبسها 
الخاصة، فإن المرأة الظبيانية تُبرز أناقتها وزينتها خالل ذلك كله 
ففي  باختيار القطع والمالبس المناسبة لكل فصل أو مناسبة، 

الكتاب وأهميته:
 من جوانب التاريخ االجتماعي 

ً
 مهما

ً
يتناول هذا الكتاب بين صفحاته، جانبا

والثقافي والموروث التاريخي الشعبي اإلماراتي بشكل عام والظبياني بشكل 
أبوظبي،  إمارة  على  خاص  بشكل  كتابها  الباحثة  خصصت  إذ  خاص، 
لتتناول موضوع المالبس والحلي وثقافتها  بجزرها وصحاريها وسواحلها، 
وحتى  عشر  التاسع  القرن  منتصف  من   

ً
تحديدا الممتدة  الفترة  خالل 

 
ً
ويشكل هذا الموضوع جزءا  .)1950  -  1850( منتصف القرن العشرين 
لسكان اإلمارة وما يميزه  في دراسة التاريخ اإلجتماعي واالقتصادي،   

ً
مهما

 من ثقافة 
ً
 مهما

ً
في تلك الفترة ودالالته المختلفة، فالمالبس والحلي جزءا

والمرأة  عجب به، 
ُ
للجمال وت  

ً
والنفس البشرية تتوق دائما أهل اإلمارات، 

تصيغ  أن  إبداع  وبكل  استطاعت  العالم،  نساء  شأن  شأنها  اإلماراتية 
مفردات خاصة بالجمال سواء على مستوى الحلي أو الملبس، متالئمة مع 

بيئتها ومتوافقة مع تعاليم دينها اإلسالمي وعادات وتقاليد مجتمعها.

مالبس وُحِليّ سكان إمارة أبوظيب

قبائل حلف بين ياس )1850 - 1950(

»سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«

سوق الكتب

»برقع النيل القديم« بالنيرات و المشاخص لصاحبته مضحيه بنت مساعد محمد المنصوري،

أهدي إليها من والدتها في يوم زفافها.

الثوب بالكندورة و الشيلة المنقدة
حلية المرأة و زينتها في ملبسها

الكندورة من قماش البريسم نوع
بوطيره و مخدومة باليد
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الشتاء تحرص النساء على لبس الحرير والبريسم.أما في الصيف 
القيام  وفي األيام العادية أثناء  فتتجنب الحرير لتأثيره الحراري، 
الخفيفة  القطنية  األقمشة  المرأة  فتلبس  المنزلية  باألعمال 
»البريسم  وفي األعياد تلبس  عرف باسم »قماش الندوة«، 

ُ
والتي ت

كما تم اإلشارة إلى مسميات العديد من األقمشة التي  َفَحْح«. 
ْ
ال

الشكل  والتي جاءت مسمياتها على  أبوظبي  ترتديها نساء  كانت 
المصمم على القماش أو المنطقة التي أستورد منها. وقدمت لها 

 أكثر في الباب الثامن من الكتاب.
ً
الباحثة تفصيال

، موضوع تغطية األقدام، 
ً
ومن األمور التي شملها هذا الباب أيضا

وقتنا  في  األحذية  بمثابة  وهي  والمداس،  الزربول  تحت مسمى 
 مصنوع من الصوف أو الشعر. 

ً
الحالي، فالزريول حذاء قديم جدا

أما المداس فهو عبارة عن حذاء مصنوع من الجلد وكان ُيجلب 
من الهند، ثم دخلت األحذية الحديثة والمستوردة من الخارج.

الباب الثالث: )المرأة وزينتها بالطيب(:
يتناول هذا الباب ثالثة جوانب ذا أهمية في زينة المرأة الياسية، 
األول يتمثل في الطيب )العطور(، والثاني الحناء والثالث الكحل. 
في الحياة اليومية للمرأة،   

ً
أساسيا  

ً
وتشكل تلك الجوانب جزءا

بشكل  أبوظبي  نساء  لدى  الراسخة  االجتماعية  العادات  ومن 
الباحثة  ركزت  الطيب،  وفي مجال  بشكل عام.  والنساء  خاص 

على ذكر مجموعة ألنواع الطيب مع تعريفها بشكل وافي وكيفية 
استخدامها وطريقة تقديمها مدعمة كل ذلك بالصور التوضيحة. 
ومسك  )المسك  األسود  المسك  العود،  ودهن  العود  ومنها: 
الغزال(، الّزباْد، والياس والحناء، والْبّضاَعْه والياسمين والعنبر، 

وعنبرة الزرق، والمخمرية.
 من زينة المرأة وتجملها، فقد 

ً
 مهما

ً
 أما الحناء والتي تمثل جزءا

على اليد  وكيفية وضعها سواء  بينت القبي�شي طريقة تنفيذها، 
الحناء،  نقوش  من  نقش  كل  تسمية  إلى  باإلضافة  القدم،  أو 
ا 

ّ
)حن الروايب  ومنها:  مع مجموعة من الرسوم التوضيحة لها. 

اليد(:  )حناء  ْصَعْه 
َ
والق األصابع،  مقدمة  على  وتوضع  اليد(: 

هي الطريقة التي توضع بها الحناء على األظفار من فوق، ومن ثم 
تحت األصابع، وكذلك على راحة اليد ومن ثم غلق اليد كالقبضة. 
وتقوم على غمس  اليدين والقدمين(:  )حناء  ْمَسْه 

َ
وكذلك الغ

المرأة يديها وكذلك القدمان بشكل كامل في الحناء. ومن العادة 
 
ً
أيضا وهناك  الصيف.  فترة  في  الرجل قدمية  يغمس  أن   

ً
أيضا

يد  على  ُيوضع  نقش  وذلك من خالل  اليدين(  )حناء  ْه  صَّ
َ
الق

ْه وهي خاصة 
َ
ْيل

ّ
المرأة من خالل تصاميم معينة. وأيًضا نقش الت

باليد إذ توضع على راحة اليد على شكل دائرة مملوءة بالحناء 
 )حناء القدمين(: 

ْ
ْرق

َّ
ويطلق عليها باللهجة المحلية التيله. أما الط

إذ يتم تغطية باطن القدم بالحناء وترفع عند الوسط على شكل 
هرمي إلى األعلى. وخصصت الباحثة الجزء األخير من هذا الباب 
وهو أهم ما تتزين به  )األثمد والّصراي(،  للحديث عن الكحل 
يستخدمن  وكن  للعين.  كدواء  استخدامه  عن   

ً
فضال النساء، 

المرود وهو األداة التي يتم اإلكتحال بها وتصنع من قرن الغزال 
ومن عظم بقر البحر وعظم ِحَمْس البحر، ويصنفر بدقة وبطريقة 

ملساء.
الباب الرابع: )الحلي الذهبية زينة المرأة(:

وأهمية  الذهبية  الحلي  لتتبع  الباب  هذا  المؤلفة  خصصت 
كذلك  القبي�شي  بحثت  كما   .

ً
قديما للمرأة  كزينة  أستخدامها 

النساء  قبل  من  اللؤلؤ  على  وسيادته  الذهب  تفضيل  أسباب 
وتتبعت أقدم ما لبسته المرأة الظبيانية من قطع  الياسيات، 
الباحثة وبشكل  ثم تدرجت  النفط.  ذهبية وذلك فترة ما قبل 
مفصل ألنواع الحلى والقطع الذهبية وُمسمياتها التي كانت تتزين 
زينة  مقسمة على النحو التالي:  بها المرأة من الرأس إلى القدم، 
وزينة قدمي المرأة،  وزينة الخصر،  زينة اليد،  العنق والصدر، 
وزينة الرأس »الشعر«، وزينة الوجه، وزينة األذان، وزينة األنف 
هذا التقسيم  وقد جاء  »النيوم والمشاخص«.  وزينة المالبس 
لمجموعة   

ً
مصورا  

ً
وعرضا والوافي،  المفصل  بالشرح   

ً
مدعما

مميزة من الحلى الذهبية وكيفية نطق المسميات وكذلك الرسوم 
التوضيحية لطريقة لبس الحلي. كما اشتمل هذا الباب في نهايته 
على دراسة تحليلية خرجت بها الباحثة من خالل تعمقها وجمعها 

للمعلومات التي أوردتها في هذا الباب.
الباب الخامس: )لبس الرجل وتأريخه(:

لم يقتصر هذا الكتاب على موضوع زينة ومالبس المرأة الظبيانية 
فقط، وإنما شمل كذلك وكما يتضح من عنوان هذا الباب أنه 

ُيسلط الضوء على مالبس الرجال من سكان أبوظبي، وفيه تناولت 
إذ  المؤلفة كل ما يتصل بتلك المالبس وزينتها بالنسبة للرجل، 
بحثت في الملبس الخارجي المتمثل في الكندورة وكيفية تفصيلها 
وأنواع األقمسة المستخدمة وألوانها.  والنقوس التي تتضمنها، 
باسم  ُيعرف  والذي  العلوي  الداخلي  الملبس  إلى  تطرقت  ثم 
وبنصف   ،

ً
طوال أقصر  ولكنه  بالكندورة  شبيه  وهو  )المقصر( 

أما الوزار فيشكل الملبس الداخلي  مع بيان أوقات لبسه.  كم، 
السفلي بالنسبة للرجل وهو عبارة عن قطعة قماش غير ُمخاطة 

تلف على الجزء األسفل من الجسم.
في:  فتمثلت  الرجالية  المالبس  تزين  كانت  التي  الزينة  أما عن 
يتطلبها  التي  األساسيات  من  ويعتبر  الخصر(  )حزام  المحزم 
ما  هناك   

ً
وأيضا مختلفة.  ألغراض  ويستخدم  اليا�شي  الرجل 

ْه« ويستخدم حزام للخصر وزينة للكتف،وهو  ُيعرف بــ»الّسَباّعيَّ
ونقوش مختلفة،  بألوان  حاك 

ُ
ت القماش  عبارة عن قطعة من 

الخصر،  به  وُيلف  الكتف  على  وضع 
ُ
وت الكندورة  فوق  تلبس 

من القطع التي   
ً
وكانت الخنجر أيضا وفيها يتم تثبيت الخنجر. 

تستخدم للزينة وللدفاع في نفس الوقت، وكان لبني ياس تصميم 

سوق الكتب

)1950 - 1850( مالبس وُحِلّي سكان إمارة أبوظبي قبائل حلف بني ياس 

صة
َ
رسم توضيحّي لتصميم الق

بالربط بين األصابع كلها

»عقد قماش هيرات دلما« خاص بحبيبة بنت راشد 
المهندي، و صنع يدويا و هو من الموروثات لدى والدها 

من إرث أبيه، وعمره يقدر بأكثر من 150 عاما.

»مرية الذهب و المرجان« لصاحبتها موزة بنت سالم 
غابش القبي�شي، و تعد من الموروثات المصوغة قديما .

بالعمل  خاصة  الذواري«  أم  الطبلة  بالفرقا  ل 
َ

الدال »مرية 

بنت سعيد المهندي، صيغت لها من قبل والدها سعيد بن علي 

المهندي، وهي من الموروثات الحالية، و يقدر عمرها بأكثر من 150 

فقدت إحدى ليراتها بسبب رهن لدى إحدى القبائل ولم   ، عاما 

ترد إلى وقتنا الحالي

»مرية حب الشعير أم فرقا« من الذهب الخالص، و الفرقا في 
وسطها حجر أحمر ، لصاحبتها سالمة بنت بطي عمران

القبي�شي ، و يقدر عمر امتالك العقد بما يقارب أكثر من 70 سنة

»الكوا�سي« لموزة بنت سالم غابش القبي�شي 
من الذهب، والموروثات صياغة قديمة يقدر 

عمرها بأكثر من 100 عام

»حلق الشغاب بالشوك« خاص بموزة بنت 
راشد فهد الدوسري ، صنع يدويا في جزيرة دلما 

و يقدر عمره بأكثر من 150 عاما.

»إسوارة من اللؤلؤ الطبيعي« من قماش دلما،
60 عاما ، و تمتلكه حبيبة بنت راشد  صيغ قبل 

المهندي.

عقد من اللؤلؤ لصاحبته نورة بنت السيد مو�شى الهاشمي، من الذهب و 
اللؤلؤ القماش المحلي، ومطعم باأللماس والحجر األزرق . في األصل العقد صاحبته 

الشيخة حمدة بنت محمد آل نهيان، وأهدته إلى كليثم بنت عبدالله عبدول 

الخميري،  منه انتقل إلى أختها فاطمة بنت السيد محمد السيد عبدالرحيم الهاشمي 

التي أهدته بدورها إلى ابنتها نورة 

»الحقب« من الذهب الخالص منقوشة يدويا و يزينها 
في الوسط 3 أحجار من الفيروز ، و السفيفة مصنوعة 
من الذهب الخالص ، و تعد من القطع النادرة.

رسمة توضيحية لطريقة لبس الختم و المرسغ

 و الحيول قديما

خنجر مذّهب من الصياغة القديمةمرود قديم من عظم بقر البحر رسم توضيحي لرجل من بني ياس يلبس السباعية 
 بها خصره ، ويزينها بالخنجر

ّ
على كتفه، و يلف
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خاص للخنجر يختلف عن باقي الخناجر في مناطق شبه الجزيرة 
 السيف 

ً
العربية. وإلى جانب المحزم والخنجر كان يستخدم أيضا

والبندقية وغيرها كزينة للشكل الخارجي. أما فيما يتعلق بـ غطاء 
الرأس الخاص بالرجال، فقد تطرقت الباحثة لمجموعة منها مع 
وأنواعها وطريقة  ولمسمياتها وكيفية خياطتها  لها  تقديم شرح 
ْه/  ْحّفيَّ

َ
لبسها وغيرها من األمور األخرى. ومن أغطية الرأس: »الق
ه«.  يَّ

ّ
َره«،»الْعَصاَبة«، »الَحْمدان

ْ
ْه«، »الّسْفَرْه/ الِغت يَّ

ّ
اق

َّ
الط

ويكون بشكل دائري،  أما العقال وهو طوق لزينة رأس الرجل، 
والمناسبات  وألوانه  حياكته  وطريقة  مسمياته،  ذكر  تم  فقد 
التي يتم فيها لبسه وطريقة ارتدائه وأشكاله المتنوعة التي تبرز 
مع مجموعة من الصور والرسومات  مكانة الرجل في المجمتع، 
يلبسه  وكان  َفْه/المقصب: 

ْ
ط الشَّ أشكاله:  ومن  التوضيحية. 

العقال   
ً
وهناك أيضا من األعيان والشيوخ في القبيلة.  الوجهاء 

)المجدول(،  وبالفصحي  َزاْم، 
ْ
والَمْيٌدول/الخ واألبيض،  األسود 

وذلك ألنه عقال دقيق الصنع من الخيوط ويستخدم في تثبيت 
السفرة حتى التتحرك.  

من  مهم  جزء  عن  للحديث  الباحثة  انتقلت  ذلك  جانب  وإلى 
الكتف،  يلبس على  الذي  الخارجي  الرداء  هو  الرجال،  مالبس 
ٌوت، والصديري، 

ُ
وقد ُعرفت منه أشكال عدة منها: الِبشت، والك

ْه. كما ضم هذا الباب بعض 
َ
قل الَزبون والدَّ  

ً
والْيوخ وُيم�شى أيضا

من اسماء مالبس البحر والمالبس الصيف والعيد. كما تطرقت 
المؤلفة كذلك إلى لبس األحذية وأغطية األقدام، ومنها الزربول، 

والمداس، ثم الجوتي )الحذاء(.
الباب السادس: )الحلي والعمالت(:

وفيه تم التطرق وبشكل مختصر لمالمح اقتصاد إمارة أبوظبي قبل 
وبعد دخول اإلنجليز وتأثيرهم على االستقرار والرخاء االقتصادي. 

وأشارت المؤلفة إلى أنه قبل الحرب العالمية األولى، كان سكان 
وكانوا يحتفظون  الجزر في المنطقة من التجار ينعمون بالثراء 
)سحارات(،  بأموالهم من العمالت الذهبية في صناديق خشبية 
صف بجانب البيوت. وكان ذلك 

ُ
أما الفضة فتحفظ في أكياس ت

في  لالستقرار  الذهب  صاغة  بعض   
ً
دافعا واالستقرار  الرخاء 

المنطقة. وبعد الحرب مر االقتصاد العالمي بشكل عام بمرحلة 
مما اضطر إلى قيام  كساد وأثر ذلك على المنطقة بشكل كبير، 
الناس ببيع الذهب سواء أكان عمالت أو حلي للحاجة وسد الرمق 
عن توقف بيع   

ً
هذا فضال مع ارتفاع أسعار المواد األساسية، 

وشراء اللؤلؤ. ومع ظهور النفظ بدأت المنطقة تستعيد رخاءها 
االقتصادي، وكثر الصاغة في أبوظبي وكثرت المحالت في منطقة 
األسواق  من  الجديدة  التصاميم  تجلب  التي  العربي  الخليج 

الخارجية.

الباب السابع: )المقارنة بين مالبس الما�سي والحاضر(:
الما�شي  مالبس  بين  مقارنة  للقارئ  ليقدم  الباب  هذا  جاء 
 من 

ً
والحاضر وسماتها لدى كل من المرأة والرجل ومابقي متوارثا

والتي خلصت منها الباحثة  تفاصيل الملبس والزينة لكل منهما. 
بأساسات   

ً
متمسكا مازال  الظبياني  اليا�شي  المجتمع  أن  إلى 

موروثاته القديمة، مع استحداث بعض التغييرات فيها لمواكبة 
التطور وبما يتناسب مع الذوق العام من دون المساس بحدود 
الملبس المتوارث. ومن ثم ال خوف على ثقافتنا وحضارتها الغنية 

والجميلة من التال�شي واإلندثار.
الباب الثامن: )صور حلي النساء في إمارة أبوظبي(:

القطع  من  ونادرة  مميزة  لمجموعة  بالصور  الباب  هذا  يوثق 
والحلي الذهبية واألقمشة النسائية وأسمائها، فهو بمثابة ألبوم 
فوتوغرافي توثيقي يحمل بين صفحاته أندر ما هو متوارث عبر 
إذ تجاوزت بعض القطع والحلي الذهبية المعروضة  األجيال، 
الباب  وقد احتوى هذا  فيه ما يزيد على مائة وخمسين سنة. 
مع توثيق ملكية كل قطعة من الحلي  )206( صورة،  فقط على 
المعروضة في الصور وبعض المعلومات عنها ومصدر تصويرها. 

 في جميع 
ً
وهذا األمر لم يقتصر على هذا الباب وإنما كان متبعا

أبواب الكتاب.
إليها  استندت  التي  المراجع  قائمة  أما 
التالي:  نحو  على  سمتها 

ُ
ق فقد  الباحثة 

المراجع الشفاهية ومراجع الحلي - النساء، 
الصور  مراجع  وقائمة  وتدقيق،  ومراجعة 
 قائمة المراجع 

ً
مقسمه حسب األبواب، وأخيرا

الخاصة بالكتب والشبكة العنكوتية. 

يمكن القول أن هذا الكتاب التوثيقي التراثي التاريخي اإلجتماعي 
 لها، وخاصة 

ً
 مهما

ً
يشكل إضافة مهمة للمكتبة اإلمارايتة ورافدا

إليها  التطرق  تم  التي  المختلفة  وجوانبه  بالتراث  يتعلق  فيما 
السيما فيما يتصل بالمالبس والحلي. 

هذا الكتاب لم يكن مجرد سرد عادي لموضوعته؛ وإنما أضافت 
الكثير مما يجعل  الباحثة عليه من اللمسات الجمالية ال�شيء 
 عن مادته 

ً
القارئ ينجذب إليه من الوهلة األولى، فالكتاب فضال

التي  الفوتوغرافية  الصور  من  بالعديد   
ً
مدعما جاء  القيمة، 

التقطتها الباحثة بعدسة كميرتها أو عدسة أصحابها والرسومات 
الباحثة من أجل  من قبل   

ً
أيضا تنفيذها  تم  التي  التوضيحية 

توضيح الكثير من المساحات المبهمة في الموروث اإلماراتي المبهر 
 عن ذلك استندت القبي�شي في مادتها على 

ً
لألجيال القادمة. فضال

الروايات الشفهية التي استقتها من سيدات المجتمع الظبياني، 
مما أضاف على المادة طابع األصالة الحضارية، ولما تشكله تلك 
المرويات من أهمية كبرة لمثل ماهو مطروح في ظل نقص وشح 
 عن المصادر والمراجع األخرى التي 

ً
المعلومات حولها، هذا فضال

 لتوثيق هذا الكتاب. والجدير بالذكر أن 
ً
 ومهما

ً
 مكمال

ً
شكلت جزءا

الباحثة التزمت كذلك وضع هوامش خالل أبواب الكتاب، 
لتقديم العديد من الشروحات أو لتوضيح بعض 
 عن توثيق المعلومات 

ً
المسميات فصال

بتوثيق كل   
ً
كما التزمت أيضا األخرى، 

ثنايا  في  وارد  توضيح  رسم  أو  صورة 
في  الصور«  »مراجع  قائمة  في  الكتاب 

نهاية الكتاب 
* مركز زايد للدراسات والبحوث

سوق الكتب

)1950 - 1850( مالبس وُحِلّي سكان إمارة أبوظبي قبائل حلف بني ياس 

»المنثورة« لصاحبتها سالمة بنت هالل الويهاني القبي�شي، من الذهب و الموروثات ذات الصياغة القديمة.»الياسمينه« لصاحبتها عفراء بنت حميد سالم المهيري ، من الذهب الخالص ، و صياغتها قديمة.

و »القلب« خاصة بمريم بنت فهد راشد الدوسري من الذهب الخالص، و مطعمة بالحجر  »التّباَعة للرأس« 
األخضر، تستخدم لتزيين الرأس من الوسط، و تثبت على الشعر بحيث يتدلى المثلث على الجبهة، و قد يتم ربطها 
بآخر الشعر المعقوص، و يطلق عليها »المشموم« ،و القطعة الذهبية المطعمة بالحجر األحمرتعلق في سلسلة 

على الرقبة، وهي من القطع النادرة و الموروثات .

»خاتمان من  الشاهد« خاصان بمريم بنت فهد راشد الدوسري ، من الذهب الخالص ، و مطعمان بحجر اللؤلؤ
من هيرات دلما ، واآلخر مطعم بالفيروز، و يستخدمان لتزيين السبابتين في اليدين ، و هما من القطع النادرة

»الملتفت« و هو ِسوار يلبس على اليد ، من الذهب الخالص والمينا ،
 لصاحبته عذبة بنت سالم سعيد الحج الرميثي.

»الريشة« أو الشباصة المنقوشة من الذهب الخالص، لصاحبتها فاطمة 
بنت خلفان ماجد الرميثي .من الذهب و الموروثات ذات الصياغة القديمة.
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والثقافية  والسياسية  االجتماعية  للبيئة  ما  ُينكر  أو  يخفى  وال 
خياراتهم  في  إليها  نلمسه  المنتسبين  على  أثر  من  الحاضنة 
وتوجهاتهم العام منها والخاص. وآية ذلك ما نعرفه من أثر للتيارات 
الجديدة في مجال اإلبداع األدبي والفني التي واكبت حركة واقع 
المجتمعات العربية في انتقالها من الحقبة االستعمارية العثمانية 
والنهوض  الوطني  االستقالل  عصر  الغربية  إلى  األوروبية  ثم 
 جديدة لم تعرفها 

ً
القومي، فكان أن عرفت الثقافة العربية فنونا

مثل المسرح والسينما والتصوير الزيتي والنحت الحديث   
ً
قبال

مثل  جديدة  أدبية   
ً
وأنواعا والتليڤزيون  والصحافة  واإلذاعة 

الرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية ناهيكم عن الدخول 
إلى عالم التعليم النظامي بكل درجات سلمه وكل مناهج دراسته 
ألدوات العصر  َبٍن 

َ
ت علمية كانت أم أدبية  بما يعنيه ذلك من 

الحديث في التقدم واالرتقاء . 
العام وتشكيل  المزاج  في تكوين  وقد كان لذلك األثر الحاسم 
 حاكما ومرجعية شارطة ألي 

ً
 إطارا

ً
ا معا الذوق العام اللذين كونَّ

والناظر إلى أدب المائة عام  فاعلية فكرية أو أدبية مستقبلية. 
ال لبس فيه صدقية هذا    

ً
األخيرة في عالمنا العربي يدرك إدراكا

االرتباط الشرطي التفاعلي الخالق بين األدب وحركة الواقع في 
ح�شى لكن يكفي 

ُ
عالمنا العربي والشواهد على ذلك أكثر من أن ت

في هذا المقام،المتعلق بالشعر والشعراء، اإلشارة إلى التحوالت 
هذه  نصف  وعندما  كله.  العربي  بالشعر  التي لحقت  الطفرية 
التحوالت بأنها طفرية فهذا ال يعني أنها شاذة أو غير معيارية بقدر ما 
يعني أنها مثلها مثل الطفرات البيولوجية لدن اإلنسان أو الحيوان 
أو النبات تظهر نتيجة تغير في تسلسل أو في عدد الوحدات الجزئية 
ماينجر عنه تكوين تسلسالت جديدة تنتقل آثارها بصفات معينة 
إلى المنتج األدبي الشعري الجديد. ولو طبقنا ذلك المقياس على 
لوجدنا  العربي  والمشرق  في مصر  العشرين  القرن  أوائل  شعر 
ا خصائص عامة مشتركة من حيث البنية 

َ
أغلبه إن لم يكن كله ذ

منابع  اللغوية والنحوية والموسيقية فجله إن لم يكن كله َيِرُد 
الشعر العربي القديم الغيرها ينهل منها ويراها قبلة الذوق السليم 

ومظنة الري الخالص.
في هذا السياق، يقول الناقد الكبير صالح فضل في كتابه )تحوالت 
الشعرية العربية(: و يبدو أن أبرز ظاهرة خطيرة في مسار الحركة 
الشعرية خالل هذا القرن )يقصد القرن العشرين( قد تمثلت في 

اشتعال أربع   :  
ً
أوال نموذج ثالثي لسرعة اإليقاع يتألف مما يلي: 

بدأت بحركة   ،
ً
ثورات شعرية متتالية في مسافة قصيرة تاريخيا

عشر،  التاسع  القرن  نهاية  منذ  البارودي  شرعها  التي  اإلحياء 
وم�شى في إثرها شوقي وحافظ والزهاوي والرصافي خالل العقود 
األولى من  القرن العشرين، وحققت هدفها في بعث التيار األصيل 
في الشعر العربي في حركة مزدوجة االتجاه هي العودة إلى المثل 
العليا في الشعرية القديمة وتطويعها لبعض مقتضيات التحديث 
في التجربة والصياغة، لكن مع غلبة الطابع الخطابي االجتماعي 
وربما كان شعر شوقي أعلى نقطة وصل إليها هذا التيار   . عليه 

حيث أصبح شعره كما وصفه بنفسه :
كــــــــــــــــــان شعــــــــــــــــــري الغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــرِح

الشـــــــــرِق وكان العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاَء فـــــــــي أحزانـــــــــــــــــــــــــــه 
نـــــــــا الجـــــــــــــــــــــــــــــرُح 

َ
قـــــــــد ق�سى اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن يؤلف

وأن نلتقـــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أشجاِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
حرائق  »ثالث  عليه  مايطلق  إلى  النظر  فضل  صالح  يلفت  ثم 
لها  تراكمية كبيرة سيكون  وجدانية كبيرة ونراها ثالث طفرات 
ما بعدها. يقول صالح فضل: »لكن قبل أن تطوي هذه الحركة 

اإلحيائية شراعها بعقود كانت قد نشبت في الشعر العربي ثالث 
لو   - حرائق وجدانية كبيرة تمثل أجنحة الرومانسية المتكسرة 
استعرنا الصورة الجبرانية الجذابة - هي الجناح المهجري بأنبيائه 
وحوارييهم من جبران إلى ميخائيل نعيمة وإيليا أبي ما�شي وغيرهم، 
وجناح مدرسة الديوان في مصر بزعامة وعضوية العقاد وشكري 
 على النظرية الرومانسية للشعر 

ً
والمازني، في محاوالتهم، اعتمادا

نقض غْزل االتجاه اإلحيائي وتقديم نموذج بديل له  اإلنكليزي، 
لكنه غير جماهيري،ثم جناح مدرسة أبوللو التي أسسها أحمد 
 لها، مثل محمد نجيب في الثورة 

ً
زكي أبو شادي وعين شوقي رئيسا

الناصرية. وقدم الشابي وعلي محمود طه وإبراهيم ناجي وغيرهم 
 لنارها التي استمرت الهبة إلى منتصف القرن 

ً
من الشباب وقودا

العشرين من دون أن تخمد حتى اليوم . وال بد أن نذكر الحركة 
الحر،  بالشعر  ُسمي  الذي  التفعيلة  شعر  ثورة  وهي  الثالثة، 

 صديق  جوهر
     

قارئ مداوم مثابر عكوف على قراءة الشعر مثلي عندما تسنح له فرصة التعرف على شعر شاعر ينحاز  َيحاُر 
 مهما كلفه في 

ً
بكليته إلى القصيدة القديمة مبنى ومعنى، شاعر يوغل في ذياك االنحياز حتى النخاع وال يألو جهدا

متابعة مجرى اإلتباع فيضع بيض موهبته كله في سلة واحدة هي سلة القصيدة العربية الكالسيكية من دون 
تردد أو خوف. ومبعث الحيرة هنا أن شاعرنا سيف المري هو ابن ستينيات القرن الما�سي )ولد 1962( أي أن 
 واشتداَد عوٍد 

ً
 وتفاعال

ً
 فإنه من جيل الثمانينيات نموا

ً
 وصبا

ً
 ونشأة

ً
الرجل وإن كان من جيل الستينيات والدة

من حيث التكوين الشخ�سي ومن جهة  التحصيل الفكري واألدبي. فقد ولد المري في زمن مخاض قومي عربي 
 في كيان دولة اإلمارات العربية  المتحدة )1971( ذات الجذور الصحراوية البدوية 

ً
خليجي مالبث أن تمثل سويا

العريقة واالنفتاحات البحرية الرائدة الطليقة واالكتشافات النفطية التي وضعتها في مركز استراتيجي عالمي 
مرموق وأدخلتها ميادين الحداثة من أوسع األبواب.

أشعار سيف املري وتيارات الشعر العريب املعارص 

سيف المري طه حسين

أدب ونقد
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ومواكبتها للمد القومي في العراق والشام ومصر وهزها العنيف 
لمنظومة التقاليد الشعرية وتغييرها ألشكال القصائد ودخولها 
أبرز  نذكر  كما  االشتراكي  القومي  األيديولوجي  الصراع  منطقة 
الصبور  َوَعَبد  قباني  ونزار  والبياتي  ونازك  السياب  في  رموزها 
في  الرابعة  الثورة  حتى جاءت  وغيرهم.  وحجازي وخليل حاوي 
حداثة مجلة شعر وبدايات قصيدة النثر وغلبة االتجاه التجريدي 
في شعر أدونيس والماغوط وعفيفي مطر وفيالق الشباب المبدع 

في الوطن العربي خالل العقود األخيرة )1(«.
ال تجب كل مافات والتأتي  في ذلك شأن الطفرات البيولوجية، 
لة بالقديم مهما ادعى البعض ذلك والشاهد  بجديد مقطوع الِصّ
هو تجاور كافة  الشعر وهو مايعنينا هنا،  في مجال  على ذلك، 
اتجاهات الشعر العربي األربعة في الساحة الثقافية واإلعالمية 
إلى يومنا هذا، وهو التجاور الذي كان وال يزال مدار جدٍل حامي 
الوطيس ُيزكي نار النقد األدبي ويدفع حركة البحث السوسيو 
الحداثة  قيم  إلى  بكليته  منجذٌب  أحدهما  فريقين  بين  -ثقافي 
ومستجداتها  وآخُر مشدوٌد إلى قيم األصالة ومرتكزاتها حتى يكاد 
المتابع المهموم بالشأن الثقافي يحسب أن هذا الجدل صراع 
َتّم منه رائحة روح فاشية غليظة أبعد 

ْ
ش

ُ
وجود ال صراع حدود ت

ما تكون عن طبيعة اإلبداع الشعري كنشاط إنساني ذى غايات 
جمالية غير سلطوية وال عدوانية وال إقصائية. لكن هذه المعركة 
وذلك الصراع برغم ظاهرهما السلبي إنما هما في حقيقة أمرهما 
تعبير جدلي نوعي عن معركة أكبر تدور رحاها فوق ساحة أوسع 

وأشمل هي ساحة التغيير االجتماعي والسيا�شي والثقافي الذي تمر 
به أوطاننا العربية منذ خروجها من ربقة التبعية االستعمارية 
 عن دور لها بعد طول غياب 

ً
واعتالئها سدة المسرح الدولي باحثة

 في إثر تحديد مالمح شخصيتها القومية بعد طول 
ً
وغيبوبة وجادة

طمس ومحو وتشويه . 
 أن يغالي بعضهم في أهمية وقيمة االرتداد 

ً
ومن هنا قد يكون منطقيا

 على الهوية القومية باسم 
ً
إلى الجذور والتمسك باألصول حفاظا

وبالقدر نفسه غلو   
ً
األصالة  وعلى الجهة األخرى يكون منطقيا

بعضهم اآلخر في المطالبة بالقطيعة مع كل قديم  والتحلل من 
أي  ارتباط بالجذور واألصول بدعوى المعاصرة. وقد عبر د .طه 
حسين في مقالة له بجريدة الجمهورية المصرية بتاريخ 29 أبريل 
 على ماورد على لسان الشاعر المصري عزيز أباظة من 

ً
1956 ردا

رفض للخروج على قيود الوزن والقافية الذي دعا إليه شباب 
حركة الشعر الجديد آنذاك من أمثال عبد الصبور والشرقاوي 
»األيام«:  رواية  صاحب  حسين  طه  يقول  وغيرهم،  وحجازي 
في الشعر   

ً
واألستاذ عزيز أباظة حريص على أن يكون محافظا

للفن   
ً
وإفسادا  

ً
بهذه المحافظة يرى الخروج عليها انحالال  

ً
معتزا

ويسأل الخارجين على هذه المحافظة مابالهم ال يتحررون من 
ولشاعرنا  قواعد النحو كما تحرروا من قواعد الوزن والقافية. 
 وفي أن يلزم طريقة شوقي 

ً
الكبير حقه الكامل في أن يكون محافظا

في  ينازعه  أن  الينبغي ألحد  القدماء  من  قلدهم شوقي  والذين 
شيئ من ذلك.. ولكن لغيره فيما أظن الحق الكامل كذلك في أن 

يذهبوا في الشعر المذاهب التي تالئم طبائعهم وأمزجتهم والصور 
الجديدة التي صورت في نفوسهم. ال غرابة في ذلك وال خطر فيه 
وإنما الشعر صدى   

ً
وليس الشعر توقيعا  ،

ً
فليس الشعر تقليدا

 يصدر عنها كما هي ال كما نحب 
ً
للقلوب والنفوس والطبائع جميعا

لها أن تكون)2(.  
إشكالية التقدم يستوي في  نحن إذن أمام سؤال النهضة وإزاء 
 بشؤون الحياة العامة من اقتصاد 

ً
ذلك أن يكون السجال متعلقا

وسياسة وتعليم  وفنون تطبيقية أو بمجاالت الثقافة والفنون 
الجميلة واآلداب والعلوم بكل مايتفرع عن الجانبين من فروع 
وأغصان ومن بينها فن الشعر . وألن الشعر العربي كان منذ بداية 
وحتى  األبحاث(  أرجح  على  الميالدي  السادس  )القرن  ظهوره 
)الدولة  سقوط الدولة العربية بالمشرق في القرن الثالث عشر 
)1492م(  باألندلس  العربية  الدولة  وزوال  1258م(  العباسية 
انفرد  ديوان العرب في مراحل ماقبل الدولة العربية وما تالها، 
وأعمالهم  تاريخهم  ألحداث  والتوثيق  التسجيل  بمهمة  وحده 
ونظرتهم إلى الحياة والموت وموقفهم من الوجود والطبيعة كما 
المرأة  إزاء  واتجاهاتهم  العاطفية  لحياتهم  نابضة  صورة  قدم 
الوجه  بات  فقد  واآلخر،  والمجتمع  والسلم  والحرب  والجنس 
مجلى تطور  األبرز لثقافة العرب والخزان األكبر لكنوز لغتهم، 
الخيال القومي ومرآة صيرورة مالمح النفس والوجدان اإلنسانيين 
العربيين إلى أن سقطت الدولة العربية في براثن االستعمار الغربي 
 على األغلب، إال في خمسينيات 

ً
الحديث فلم تتخلص منه، إسميا

خالل  العربية  األمة  عرفت  لقد   العشرين.  القرن  وستينيات 
الحقبة االستعمارية نظم عمل وتعليم وثقافة واقتصاد وفنون لم 
يكن لها بها من قبل معرفة أو احتكاك فكانت تلك شرارة انطالق 
والمعاصرة  األصالة  وقضية  الهوية  وإشكالية  النهضة  سؤال 
 كان موقفنا منها، على أصعدة 

ً
التي وجدت بعض إجابات لها،أيا

النهوض الحضري واالجتماعي والتعليمي وإن ظلت اإلجابة عنها في 
مجال الثقافة واألدب والفن هي األعسر واألوعر واألعقد ألن هذه 
المجاالت مرتبطة بالموروث ومشروطة بتحوالت كبرى في الوعي 

القومي والوجدان العام ونظرة على مقررات دراسة 
األدب عامة والشعر خاصة في مدارسنا الرسمية 

أي في مرحلة تكوين الوعي  قبل الجامعية، 
واالتجاهات  الوجدانية  المرتكزات  وبناء 
 وبقوة 

ً
الفكرية، تثبت أن الميزان اليزال مائال

ناحية القديم الموروث وأن التجاهل  اليزال 
الحديث  فالشعر  مبتكر،  جديد  ألي  أشده  على 

والقصة الحديثة والرواية الحديثة من المحرمات التعليمية 

فيما يتم التشدق بالطرق المسفلتة والمطارات الحديثة الفخمة 
والمنتجعات والمقاصد السياحية والمطاعم األجنبية وحدث وال 
حرج عن كل ما يمأل البطون ويبهر العيون فعن أي نهضة نتحدث 
 في مأدبة 

ً
وعن أي تقدم نسأل!!! في غمرة هذا كله يبدو الشعر يتيما

 غير مرغوب فيه إال من نخبة تتقلص وتنكمش 
ً
 ثقيال

ً
اللئام وضيفا

بمرور الوقت ويبدو فيه الشاعر القابض على جمر الشعر حتى وإن 
التفت للوراء وتمسك بموروث اإلنشاد والغناء وتشبث بثوابت 
الشعر العربي القديم، كما  هو حال شاعرنا سيف المري، ظاهرة 
إنسانية الفتة تستحق التوقف عندها وحالة إبداعية استثنائية 
تستأهل الدراسة وتستدعي القراءة والتمحيص خاصة في حقبة 
طغا فيها،على األقل في نادي النخبة المثقفة، صوت القصيدة 
ال  النثر.  قصيدة  صوت  جوار  إلى  التفعيلية  المنطلقة  الحرة 
ُمشاّحة في أن اإلنسان الفرد هو سليل آبائه وأجداده وهو خالصة 
تكيفهم  حاصل  هو  و  السنين  مئات   عبر  البيولوجي  تطورهم 
االجتماعي مع بيئتهم المادية ومرآة وضعيتهم الفكرية والعقائدية 
تفاوت  على  السائدة،  ثقافتهم  وناقل  المتداولة  لغتهم  وسجل 
نسبي في مالمح االنتساب وتباين كمي في درجة االكتساب يعكسان 
هو مبدأ المنحنى االعتدالي   

ً
مقررا  

ً
علميا  

ً
في آخر المطاف مبدأ

للفروق الفردية. وهذه النسبية في تفاوت المالمح وهذا التباين 
في درجة االكتساب تبلغ حدها األعلى في ميادين النبوغ العلمي 
الدينية  الدعوة  وساحات  واألدبي  الفني  والفلسفي  واإلبداع 

والسياسية ومجاالت االبتكار التقني. 

المعاصر  العربي  الشعر  وتيارات  المري  أشعار سيف 

أدب ونقد
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وإذا كان ذلك كذلك فإن سيف المري اإلنسان الشاعر القصاص 
ثقافة  وناقل  وعقيدة  فكر  ومرآة  تاريخ  وسليل  بيئة  نتاج  هو 
وسجل لغة بماهو إنسان ُيوَزن بموازين االجتماع البشري العامة 
وُيقاس بمقاييس العضوية القومية النوعية في مجتمعه ولكن 
إن التفتنا إليه ككاتب وشاعر وقصاص فإن المعايير هنا تضيق 
دوائرها البحثية  وتتخصص أدوات تناولها المنهجية  لتنحصر 
َتب إذا توخت 

َ
ما أمكن عمن ك  

ً
تب بعيدا

ُ
في تقييم وتقويم ماك

الموضوعية الصرف والحياد العلمي األمثل أو التطرق إلى  دواوين 
 قريبة 

ً
وتقويما  

ً
ونقدا  

ً
وتحليال  

ً
شعره  ومجموعات قصصه تذوقا

َتب في تناول هو أقرب إلى المنزلة بين 
َ
تب وممن ك

ُ
ما أمكن مما ك

واستقالل  المؤلف  موت  تعلن  التي  بالقراءة  هي  فال  المنزلتين 
وبين  كتب  وما  الكاتب  بين  تساوي  التي  بالقراءة  والهي  النص 
الشاعر وما دبج من قصائد، وإنما هي قراءة تتوخى قدر المستطاع 
الصورة الخاصة لشعر المري في إطار الصورة العامة  استجالء 
بحيث يتأكد لنا في  للشعر اإلماراتي السابق عليه والمجايل له، 
النهاية صدق فرضيتنا حول االنتساب األدبي واالكتساب اإلبداعي 
. وحتى ندخل في موضوع المقاربة القرائية لشعر 

ً
التي سقناها آنفا

 أن نشير إلى أن شاعرنا قد ولد في عام 
ً
المري يتعين علينا مبدئيا

في  سنوات(  بتسع  العربية  اإلمارات  اتحاد  تكوين  )قبل   1962
إمارة دبي  حيث نشأ وتلقى تعليمه كله هناك حتى حصل على 
درجة البكالوريوس في التربية وعلم النفس 1984 ثم على درجات 
مؤهلة من خالل بعض الدورات التدريبية اإلعالمية في الخارج ثم 
 لتحرير 

ً
ارتقى سلم صاحبة الجاللة )الصحافة( حتى صار رئيسا

مؤسسة دار الصدى اإلماراتية التي تصدر عنها عديد اإلصدارات 
المري عن  يقول  الثقافية«.  »دبي  مجلة  أبرزها  من  لعل  التي 
)2010(  التي ضمت بين دفتيها  ذلك في تصدير الطبعة الرابعة 
ديوانيه »األغاريد« و»العناقيد« اللذين سبق نشرهما منفصلين. 
أن الصحافة  أيها األعزاء،  »أريد ان أسجل لكم،  يقول المري:  
تقتل الشعر كهواية وتحيله إلى التقاعد المبكر ولذلك  كمهنة، 
فإنه لم يكن من حسن طالعي،كشاعر، أنني أمضيت العمر الذي 
تصّرم في بالط صاحبة الجاللة حيث يمر اليوم كالثانية واألسبوع 
التوقف  تعرف  ال  وقت  طاحونة  كاليوم في  والعام  كالساعة 
والتقاط األنفاس. ولذلك فإن معظم القصائد التي بين دفتي هذا 
وأكثرها كان في رحالت  اإلصدار، كتبت في غفلة من الصحافة، 
التي  الخوالي  السنين  زوايا  في  والمتناثرة  المتقطعة  اإلجازات 
َعبرت كما يعُبر طيف«. وبالرغم من أنني اعتبر نبرة هذا التصدير 
اعتذارية وتواضعية أكثر مما ينبغي فإن هذا التقديم كنص محاٍذ 
وتمهيد نثري مواٍز ال يعبر بدقة عن واقع تاريخ كتابة الشعر عند 

كما ال يعكس واقع الممارسة الشعرية وحصادها الذي  المري، 
 من دون انقطاع 

ً
تواصل وأثمر على مدى مايقرب من الثالثين عاما

يذكر كما تثبت تواريخ القصائد في المجموعتين باإلصدار المشار 
2003  إذ أن المري بدأ قرض الشعر  إليه  والتي تقف عند عام 
عمره  فثمة  من  الثاني  العقد  نحو  يدرج  بعد صبي غض  وهو 
 للتواريخ  المذيل بها كافة 

ً
قصائد قليلة  يعود تاريخ كتابتها، وفقا

القصائد عدا ثالث قصائد لم ُيثبت المري في نهايتها كالمعتاد أّي 
»يوم الحصاد«،  إلى  »أعوام االنتظار«  تواريخ وهي  »ود قديم« 
و»ليلة   1978 و»انتهازي«  »قولة حق«  مثل قصائد   1976 عام 
»األمير الصياد«   ،1980 »وجد«   ،1980 »شغف«   1978 شوق« 
والقارئ المنتبه   .1982 »النخلة«   1981 »ريح الجنوب«   ،1981
للديوانين في طبعتهما الرابعة 2010 بجملة قصائدهما البالغة 73 
قصيدة ال بد وأن تستوقفه منهجية الشاعر في تقديم دواوينه وهو 
أمر غير مألوف عند المعاصرين من الشعراء إذ المتعارف عليه إن 
تطلب األمر ودعت الحاجة أن يقوم بهذه المهمة ناقد أو ناشر، 
كما يدهشه تعمد الشاعر إدراج قصائده في غير تسلسلها التاريخي 
 لتواليها الزمني حتى 

ً
وهو األمر الذي حدا ِبَنا إلى إعادة ترتيبها وفقا

استقراء  وفكرية  جمالية  قراءة  وقراءتها  تذوقها  عند  لنا  يتأتى 
منحنى التطور الشعري عند المري        

* أكاديمي وناقد: خبير الترجمة في األرشيف والمكتبة الوطنية 
الهوامش:      

1. د.صالح فضل، تحوالت الشعرية العربية، مكتبة األسرة، مصر 2002 . ص 8، 9.

 2. مجلة الهالل المصرية ،فبراير 2016 ، ص 110.

المعاصر  العربي  الشعر  وتيارات  المري  أشعار سيف 

جوهر القافأدب ونقد

 بإسـمـــــــــــــي تـنـاديـــــــــــــــــــني
ْ
ـــــــــــــــــــْم الخيــــــــــــــــــْل أن

َّ
ِمـــْن َعــل

ـانــــــــــــــــــي
َّ
ـق

َ
ـل ِ
ّ
 ِم الــِبـعـْد إت

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذا جــيــــــــــــــــــــــــــت ِ

ّ
وأن

يــــــــــــــــــــــــــــــني تــفــــــــــــــــــــــــــــــَرْح بـقـربـــــــــــــــــــــــــي وتـمـازحـــــــني وتـَحـّيِ
ـانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـَريَّ ِ

ّ
 عـنـهـــــــــــــــــــــــــا عــلـَى نــاْر إت

ْ
 غــبـــــــــــــــــــــــــت

ْ
َوإن

ـغـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني
َ
ـْعـرفـــــــــــــــــــــــــني وت

َ
ــــْدرْك وجـــــــــــــــــــــودي وت

َ
ت

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
َّ
ـحـف ِ

ّ
وتـِبـْش لــــــــــــــي وَبــْس قـاصـْرهــــــــــــــــــــــــا إت

ــــــــــــــــــــــــْم إيـديــــــــــــــــــــــــني مَّ
َ

وتـحــــــْس بــي وبـشعــــــــــــــــــــــــوْر تـش
هــــــــــــــــــــــــــــــا فـي الـمشاعــــــــــــــــــْر نـفْس األنسانــــــــــــــــــي يـاكنَّ

يــــــــــــــــــــــــــــــني  جـيـتـهــــــا بــعـــــــــــــــــــْد غـيـِبـــــــــــــــــــــــــْه لـــــــــي تـَحـّيِ
ْ
إن

ـانــــــــــــــــــــــــــــــي رحيــــــــــــــــــْب حـيَّ
َّ
ويــضـــــــــــــــــــْج اإلسـطـبـْل بـالـت

 الـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني
ْ
ـهــــــــــــــــــــــــا تــقـوْل لــــــــــــــــــــي يــا مـنـَوة

َّ
يـاكـن

ـي يـحـْب ولـهانــــــــــــــــــي ِ
ّ
 غـيـبتــــــــــــــــــْك والـل

ْ
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت طـوَّ

 وبـالديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني
ْ
ولـلـخـيــــــــــــــــــــــــــــــْل أنــسـاْب وأوطـــان

وفـي الـخيــــــــــــــــــــــــْل أسـراْر محفوظْه بكتمانــــــــــــــــــــــــــــي
ْه إمـحــــــــــــيني

َ
ــــــــــــــــــــــــْر الـظـــــــــــــــــــــــــبي فـيـها وصـف إمـضـمَّ

ْه علــــــــــــَى الضانــــــــــــــــــــــــي
َ
 الـذيــــــــــــْب في غفل

ْ
وعـــــــــــــدَوة

 الـجـلــــــــــــْد مـحـسوَبْه بـتمكــــــــــــــــــــــــــــــيني
ْ
مـشـــــــــــــــــــــــــدوَدة

ْد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالني
َّ

 لـي فـي الـش
ْ
 الـقــــــــــــــــــــــــين

ْ
صـلـيبــــــــــــــة

 ســــــــــــــــــــــــــــــيْر في حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني
ْ
ة  عـناٍن وِحـيَّ

ْ
سـلســــــــــــــــــة

 م الذي كانــــــــــــــــــي
ْ
ط

َ
َعْب ترجْع أنش

َّ
عقــــــــــــــــــــــــْب الت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــيْر َصـْب الـمــــــــــــــــــــــــا بتعييني تـنصْب فـي الـّسِ

ْل ِمـْن راْس ضـلْع إيـصــــــــــــــــــْب عجالنــــــــــــــــــي
َّ
شـــــــــــــــــــال

ـواهيــــــــــــــــــــــــــــــني ِ
ّ

 الـش
ْ

ات  هـــــــــــــــــــــــــــدَّ
ْ

ـنـــــــــــــــــــْك تــشـوف ِ
ّ
يـاك

 جـنحانــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
يــــــــــــــــــْد لـكْن دون  عـلَى الـّصِ

ْ
ن هــــــــدَّ

يــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــْن زيـــــــــــــــــــْن أزَيـْن ِمـْن الـّزِ فـيــــــــــــها ِمـْن الـّزِ
جـمـالـهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــي عـيـونـي مـالـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثــانـــــــــــــي
السمو  صاحب  للفارس  هي  والتي  القصيدة  هذه  تحاكي 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
والفروسية،  للخيل  حبه  دبي،  إمارة  حاكم  الوزراء،  مجلس 
 
ً
عربيا  

ً
موروثا باعتبارها  اهتمامه  من  الكثير  أوالها  حيث 

فيبدأ  الفارس  القصيدة،  هذه  في  الخيل،  وتنادي   .
ً
أصيال

تناديني،  باسمي  أن  الخيل  َمن علم  بتساؤل جميل،  القصيدة 

ومناجاة الخيل له بصوت ال يسمعه إال شاعر وفارس عالقته 
بالخيل روحية ملهمه لشعره وإبداعه. ويضيف في الشطر الثاني 
ومن علم الخيل أن تستقبلني بحفاوة ومحبة، ويسترسل في عالقة 
كأنها صديق يمازحه ويحدثه ويحزن ببعده، كما يصف بصورة 
ألنه  االسطبل بالترحيب بحضوره؛  جميلة كيف تحييه ويضّج 
صاحب عزيز تشتاق له حتى يرى الشوق في عيونها وفي تصرفاتها، 
ومحبة وتشابه أرواح  فعالقة الفارس مع الخيل لها قصة وفاء 
نبيلة، ثم يعرج على أن الخيل تتميز باألنساب واألوطان  أصيلة، 
ولها شعور وأسرار ال يفهمها إال فارسها الذي يدرك لغتها ومعانيها. 
لقها فشبهها بجمال الظبي 

ُ
لقها وخ

َ
وقد وصف الخيل بجمال خ

على  للهجوم  فرصته  ينتهز  الذي  كالذيب  عدوها  وفي  الرشيق، 
الضأن، مشدودة في قوامها سهلة في قيادتها وسريعة في سيرها، 
وما يميزها أنها حتى في تعبها في ميادين وساحات السباق والنزال 
أنها تعود بعد التعب بأفضل وأقوى حال، ثم يصف كيف تسير 
سيرها  في  الخيل  وصف  حيث  بالغي  تشبيه  وهنا  بانسيابية، 
من أعالي الجبال حيث ينهمر بغزاره وبال توقف،  كسريان الماء 
بقوة  فريستها  على  تنقض  التي  الكاسرة  بالطيور  شبهها   

ً
وأيضا

وجسارة.  ويختم القصيدة بأن جمال الخيول أجمل من الجمال 
حينما نقرأ هذه  ذاته وأنها في رأيه ال يعادلها حسن وال جمال.  
القصيدة نقف على كل بيت كشرفة تطل على أعرق الخيول 
 وكأنها ترفل في ميدانها وتستقبل فارسها وتحتفي 

ً
أصالة وجماال

في  به وتعبر له بلغة ال يفهمها إال فارسها وصاحبها المخلص لها، 
أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تظهر لنا مدرسة شعرية 
 
ً
مستقلة ومتميزة تنضح معانيها بالعروبة واألصالة كما نراه متجليا
متكاملة البنيان  في هذه القصيدة والتي أتت متسلسلة المعنى، 
كشالل متراسل االنسياب بقوة وجزالة.معاني المفرادات: تلّقاني: 

 من البشاشة 
ً
تستقبلني، الضلع:الجبل، تبش:يتهلل الوجه فرحا

الخيل
 نايله األحبايب
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تبت رسائل إخوان الصفا في العصر العبا�شي في وقت شاع فيه 
ُ
ك

بين القبول والرفض الفكري لترجمة الكتب الفلسفية اليونانية 
التي ظهرت في عهد المأمون. وروج المتشددين أن االنتساب إلى 
ا لالنتساب إلى الكفر، 

ً
مرادف  - المستورة من أوروبا   - الفلسفة 

وشاعت النقمة على الخليفة المأمون، ألنه كان السبب في نقل 
الكتب الفلسفة اليونانية وترجمتها إلى اللغة العربية، حتى قال 
فيه ابن تيمية: »ما أظن الله يغفل عن المأمون، وال ُبد أن يعاقبه 
على ما أدخله على هذه األمة.  ظهر بين العامة التشدد والتذمر 
لب 

ُ
في صغائر األمور، وُهجم على كثير من العلماء والمفكرين وط

وفي فترات الحقة بعد عهد المأمون،  باحراق كتبهم الفلسفية، 
مما أدى إلى هجرة الكثير  شنوا حملة بتحريم المعازف والغناء 
لهذا  المسلمين خاصة الموسيقيين خارج العراق،  من العلماء 
السبب تأسست جماعة إخوان الصفا في البصرة، وهي جماعة 
والرياضيين  سرية من نخبة النخبة من أهل الفالسفة والعلماء 
وكانت تحمل صفة السرية،  والموسيقيين.  هويتهم غير معرفة، 

 من محاربة أفكارهم ومالحقتهم.
ً
خوفا

كان هدف جماعة إخوان الصفا تدارس العلوم الفلسفية وإحياء 
وتجديد الشريعة اإلسالمية بالرجوع إلى الفلسفة اليونانية. وكانوا 
قاموا بتدارس  يجتمعون ويتباحثون في الفلسفة على أنواعها، 
الفلسفة اليونانية والفارسية  الكتب الفلسفية التي تضمن آراء 
فيثاغورس  أمثال  اليونانية  الفالسفة  أفكار  وتبنوا  والهندية، 
الفكرية.  المراتب  أعلى  ضمن  ووضعوها  وأرسطوا  وأفالطون 
وكما أخذوا األفكار الفالسفة التي تتوافق مع العقل حتى صار لهم 
فيها مذهب خاص وانتجوا خالصة ما تدارسوه باسم »الفلسفة 

اإلسالمية«.

الرسالة الخامسة 
 
ً
موضوعا رسائلهم  في  الصفا  إخوان  خصص 
الخامسة  الرسالة  في   

ً
تحديدا الموسيقى  عن 

 ومن أهم الفصول، فصل 
ً
المؤلفة من 14 فصال

تأثير  مدى  وما  واألرض  السماء  في  الموسيقى 
والحيوان.  االنسان  نفس وجسد  على  األلحان 
في  دور  لها  والنغمات  األلحان  بأن  آمنوا  كما 
خصص  كما  األحقاد.  وانتزاع  الغضب  تسكن 

إخوان الصفا  قسم الخاص بالموسيقى به مفاهيم  مطابقة لما 
ذكره الكندي والفارابي وابن سينا والحقا ابن عربي حول تناسب 
األلحان في عالم اإلنسان وبين األنغام في عوالم األفالك نجد فيها 
ضمن هذا المضمار التالي: »يقال إن فيثاغورس الحكيم )القرن 
السادس قبل الميالد( سمع صفاء جوهر نفسه وذكاء قلبه نغمات 
حركات األفالك والكواكب، فاستخرج بفطرته أصول الموسيقى 
واقليدس  وبطليموس  نيقوماخس  بعده  ثم  األلحان...  ونغمات 
وغيرهم من الحكماء« يعد فيثاغورس  أول  من دون فكرة الكون 
عبارة عن سيفونية  لها موسيقى تتناغم مع حركة النجوم عرفت 
الحقا باسم »الموسيقى الكونية«. وراى في السكون، موت لالشياء 
وأصل الموجودات هي الحركة وبالحركة تصدر األصوات تتشكل 
عنها نغمات. وذلك أصل ماذكر الله تعالى »وكل في فلك يسبحون« 
»والنجم الطارق، وما أدراك ما الطارق« أي الذي يطرق فيصدر 
صوتا كالطارق. وكلها تعد موسيقى كونية في فلسفة فيثاغورس. 
»واعتقد بأّن كل ما في السماء  خلق بنسب رياضية وهي تصدر 

 عند حركتها.
ً
أصواتا

ينظر فيثاغورس إلى موسيقى األرض ما هي إال   
اشتهر  السماوات.  في  أسمى   لموسيقى  امتداد 
فيثاغورس بمقولته بين تالميذه »إن العالم نغم 
وعدد« وهو أول من أرجع حركة األجرام السماوية 
آلة  يمثل  كله  الكون  تخيل  واللحن،  الوزن  إلى 
أحادية الوتر عمالقة، ووترها موصول في األعلى 
وفي األسفل  بالروح المطلقة في العالم األسمى، 
بالمادة المطلقة، أي أن الوتر مربوط بين السماء 

 من األعلى الوتر الكوني إلى أربعة 
ً
واألرض. قسم فيثاغورس مبتدئا

، وسماه بالسماء العليا أو دائرة النجوم، بعدها تأتي 
ً
عشر قسما

الدوائر السبعة المنسوبة للكواكب(.
نغمة خالل  تولد  السماوية  األجرام  كل  بأن  فيثاغوس  اعتقد 
من  جرم  كل  توليد  فكرة  وأن  الفضائي،  األثير  وسط  سفرها 
األجرام السماوية لنغمة خاصة خالل سفره حول األرض هي فكرة 
كوكب زحل هو األبعد مسافة،   :

ً
فكانوا يقولون مثال إغريقية، 

 بينما كوكب القمر الذي 
ً
وبالتالي كان صوت نغمته األكثر انخفاضا

أصبحت هذه هي النظرية  هو أقرب إلى األرض صوته األقوى، 
لتخيل موسيقى السماء في العالم اإلغريقي، واستمرت نحو ألفي 
 من إيمانهم وفلسفتهم. 

ً
سنة وآمن بها إخوان الصفا وكانت جزءا

لحن تستعمل في  أكد إخوان الصفا في رسائلهم أنه تم تنظيم  
)المستشفيات(...، ليخفف ألم األسقام واألمراض  المارستانات 
األمراض  من  كثير  من  ويشفي  سورتها  ويكسر  المريض  عن 
ستعمل عند المصائب واألحزان والغموم 

ُ
واألعالل، ونظموا لحًنا ت

ويسلي عن  ويخفف ألم المصائب،  يعزي النفوس،  في المآتم، 
االشتياق، ويسكن الحزن. واستخرجوا أيًضا لحًنا آخر يستعمل 
يستعمله  ما  مثل  المتعبة  والصنائع  الشاقة  األعمال  عند 
الحمالون والبناءون ومالح الزواريق وأصحاب المراكب؛ يخفف 

دَّ األبدان وتعب النفوس. 
َ
عنهم ك

والشكوى  الله  إلى  والدعاء  التضرع  أن  الصفا  إخوان  ويذكر 
إليه وطلب المغفرة لم تكن كالمية بل لحنيه  في زمانهم "وكانوا 
يستعملون عند الدعاء والتسبيح والقراءة ألحاًنا من الموسيقى 
وتبكي  إذا سمعت،  القلوب  ُق  ِ

ّ
َرق

ُ
ت التي  وهي  »المحزن«،  تسمى 

العيون، وتكسب النفوس الندامة على سالف الذنوب وإخالص 
استخراج  أسباب  أحد  كان  فهذا  الضمائر،  وإصالح  السرائر 
الحكماء صناعة الموسيقى واستعمالها في الهياكل وعند القرابين 
والدعاء والصلوات.  كانوا أيًضا قد استخرجوا لحًنا آخر يقال له: 
الجيوش في الُحُروب والهيجاء   

ُ
قادة ُه 

ُ
كانت تستعمل »المشجع« 

ُيكسب النفَس شجاعة وإقداًما«. 
وفي فصل تأثير الموسيقى على عالم الحيوان ذكروا أنها تستعمل 
للحيوانات ضربوا أمثلة على ما يستعمله الجمالون  الموسيقى  
 الجماَل في السير، 

َ
ط ِ

ّ
من الحداء في األسفار وفي ظلم الليل؛ لينش

كما يستعملها رعاة الغنم والبقر  ويخفف عليها ثقل األحمال، 

والخيل عند ورودها الماء من الصفير ترغيًبا لها في شرب الماء، 
ويستعملون لها أيًضا ألحاًنا أخر عند هيجانها للنزو والفساد، 
ويستعمل صياد الغزالن  وألحاًنا أخرى عند حلب ألبانها لتدر، 
والدراج والقطا وغيرها من الطيور ألحاًنا في ظلم الليل يوقعها 
لألطفال ألحاًنا تسكن  وتستعمل النساء  بها حتى تؤخذ باليد، 
البكاء وتجلب النوم. وذكروا أن كل األمم تستعمل الموسيقى في 
الحيوانات التي  عالم الحيوان حيث يرغب بها وتستلذها جميُع 
وأن للنغمات تأثيرات في النفوس الروحانية  السمع،   

ُ
لها حاسة

والجسمانية 

المصادر والمراجع :

في  الخامسة  »الرسالة  األول،   الجزء  الوفاء:  الن 
ّ
وخ الصفا،  إخوان  رسائل   •

الموسيقى،  مراجعة خير الدين الزركلي، مؤسسة هنداوي للنشر، نسخة الكترونية 

https://www.hindawi.org/books/95926405/7 متاحه  قانونيا  على موقع

• فراس السواح، طريق إخوان الصفا المدخل إلى الغنوصية اإلسالمية، دار التكوين، 

دمشق، سوريا، الطبعة الثالثة ، 2016، ص319.

• محمد لطفى جمعة ، تاريخ فالسفة اإلسالم، ص 256.

• الشيخ األكبر محي الدين ابن عربي ، بحوث حول كتب ومفاهيم الشيخ األكبر محي 

الدين ابن عربي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت ، الطبعة األول، 2011، ص68.

• د. نورة صابر المزروعي، موسيقى الكون، جريدة الخليج، 31 يناير 2021.

نورة صابر المزروعي 
أكاديمية من اإلمارات

املوسيقى يف فلسفة إخوان الصفا

إضاءة
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 عبد هللا يحىي الرسييح

كنت قد نشرت في عدد سابق من أعداد مجلة )تراث اإلمارات( 
الغراء، العدد )268(، فبراير 2022م،  )ص76 - 77( عن )رحلة 
أحمد بن فضالن( التي قام بها إلى روسيا سنة 309ه، بتكليف 
من الخليفة المقتدر العبا�سي سنة 309هـ الذي كلفه بالسفر إلى 
بالد الصقالبة، وهم من سكان شمال أوروبا، ويقطنون في ذلك 
 Volga River الوقت في أواسط روسيا على أطراف نهر الفولجا
الحالية،  )قازان(  وعاصمتهم على مقربة من  )نهر إتل قديما( 
عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا االتحادية، في خط يوازي 
، وال 

ً
مدينة موسكو، وهؤالء كانوا قد دخلوا في اإلسالم حديثا

ُيعرف على وجه الّدقة متى دخل اإلسالم إلى تلك المنطقة، ويبدو 
أن ملك البلغار هو الذي أسلم، وحسن إسالمه، وانعكس ذلك 
قه بدولة اإلسالم والخالفة 

ّ
على أخالقه وسلوكه ومعاملته وتعل

في بغداد، وقد وصفه ابن فضالن بأنه هو ملك متواضع ورع 
عنه  وينقل  العبا�سي،  للخليفة  التام  بالوالء  ويدين  ومتدين 
قوله: »فوالله إني لبمكاني البعيد الذي تراني فيه وإني لخائف 
من موالي أمير المؤمنين، وذلك أني أخاف أن يبلغه عني �سيء 
يكرهه، فيدعو علّي فأهلك بمكاني، وهو في مملكته وبيني وبينه 
البلدان الشاسعة«؛ )ص122(. ولذلك طلب ملكهم »ألمش بن 
بلطوار« عون الخالفة العباسية في بغداد ومساعدتها، بإرسال 
اإلسالم  وتعرفهم شرائع  الدين  في  تفقههم  بغداد،  من  بعثة 
 يقيم عليه الدعوة للخليفة 

ً
، وتنصب له منبرا

ً
وتبني له مسجدا

يتحّصن   
ً
في جميع مملكته، وسأله إلى ذلك أن يبني له حصنا

وذكر ابن فضالن أن هؤالء  فيه من الملوك المخالفين له، 
األعداء من )الخزر(، وملكهم من اليهود، وكانوا 
يعتدون على قومه ويفرضون عليهم الضرائب 
سمور،  جلد  المملكة  في  بيت  كل  عن  يؤّدنها 
وابن ملك الخزر يخطب من يريد من بنات ملك 
يهودي،  والخرزي   ،

ً
غصبا ويتزوجها  الصقالبة 
وابنة الصقلبي مسلمة.. إلخ.

وقد استجاب الخليفة المقتدر بالله لطلب ملك 
فضالن  بن  أحمد  فيهم   

ً
وفدا فأرسل  الصقالبة 

ابن فضالن  وقد وصف  الرسالة(.  هذه  )مؤلف 

رحلته منذ مغادرته بغداد في يوم الخميس 11 صفر سنة 309هـ، 
الجبال  بإقليم   

ً
مارا روسيا  إلى   

ً
متجها /921م   6/  21 الموافق 

العاصمة  من أحياء   
ً
حيا  

ً
الري حاليا )أصبحت  فهمذان فالري 

إلى  فبلغ  نهر جيحون،  وعبر  منها(،  الجنوب  في  اإليرانية طهران 
بخارى، ثم أوغل في البراري والبوادي حتى وصل إلى الفولجا عند 
 11 الموافق  310هـ،  محّرم سنة   12 ملك الصقالبة يوم األحد 
 القى خاللها 

ً
/4 /922م، واستغرقت رحلة ذهابه أحد عشر شهرا

 
ً
 مذهلة، وصف ابن فضالن رحلته وصفا

ً
مصاعب جمة وأهواال

وعادات  ومناخها،  بها،  مّر  التي  البلدان  ووصف   ،
ً
بارعا  

ً
جميال

مأكلهم  وأزياءهم وطريقة  المعيشية،  وأحوالهم  أهلها،  وتقاليد 
ومشربهم، وأساليب زواجهم، ودفن موتاهم. إلخ. ووصف القبائل 

التركية البدوية الضاربة في فيافي آسيا الوسطى.
بالوصف  رحلته(  مقصد  )وهي  والروس  البلغار  بالد  وخّص 
فباإلضافة إلى ما ذكرنا، فقد وصف ملكهم  التفصيلي الدقيق، 
ورعيته،  حاشيته  مع  وتعامله  ضيوفه،  استقبال  ومراسم 
الليل وطول النهار في تلك البالد،  وتعاملهم معه، ووصف ِقَصَر 
وقرب طلوع  الصبح،  مع صالة  العشاء  تأدية صالة  في  وحيرته 
في نمط معيشتهم  )الوثنيين(  واستهجن معيشة الروس  الفجر، 
وعبادتهم للتمائم واألخشاب التي يصنعونها بأيديهم،  وقذارتهم، 
ومعاشرتهم الزوجية المكشوفة على المأل التي ال يشعرون فيها 
بحياء وال عار، ووصف طريقتهم في إحراق موتاهم، وكيف تحرق 

معهم كذلك زوجاتهم أو جواريهم.. إلخ.
ومن الظواهر الطبيعية التي عاينها ابن فضالن وشّدت انتباهه 
وأثارت فزعه ورعبه في أول ليلة باتها هناك مشاهدته لـ)الشفق 
فضالن:  ابن  قال  المنطقة،  تلك  في  ليال  يظهر  الذي  القطبي( 
»ورأيت في بلده من العجائب ما ال أحصيها كثرة، 
رأيت قبل  ناها في بلده، 

ْ
أّول ليلة ِبت أّن  من ذلك: 

مس بساعة قياسية أفق السماء، وقد 
ّ

مغيب الش
 
ً
، وسمعت في الجو أصواتا

ً
 شديدا

ً
احمّرت احمرارا

فإذا غيم  فرفعت رأ�شي،  شديدة وهمهمة عالية، 
الهمهمة  تلك  وإذا  مني،  قريب  الّنار  مثل  أحمر 
وإذا فيه أمثال الّناس والّدواّب،  واألصوات منه، 
وإذا في أيدي األشباح التي فيه تشبه الّناس رماح 
وإذا قطعة أخرى مثلها  وسيوف أتبّينها وأتخّيلها، 
، فأقبلت هذه 

ً
 ودواب وسالحا

ً
 رجاال

ً
أرى فيها أيضا

القطعة تحمل على هذه كما تحمل الكتيبة على الكتيبة، ففرعنا 
منا  يضحكون  وهم  والدعاء،  التضّرع  على  وأقبلنا  ذلك،  من 

ويتعّجبون من فعلنا«.
فتختلطان  »وكّنا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة،  وقال: 
يل ثّم 

ّ
 ساعة ثم تفترقان، فما زال األمر كذلك ساعة من الل

ً
جميعا

غابتا، فسألنا الملك عن ذلك فزعم أّن أجداده كانوا يقولون: إّن 
هؤالء من مؤمني الجّن وكفارهم وهم يقتتلون في كل عشّية وإّنهم 

ما عدموا هذا مذ كانوا في كّل ليلة«. )ص123 - 124(.
اندهاش ابن فضالن وفزعه من مشاهدة ظاهرة الشفق  قلت: 
 إذ لم يكن قد ُعرف 

ً
القطبي الذي رآها للمرة األولى في حياته مقبوال

التفسير العلمي لحدوث مثل هذه الظاهرة آنذاك، وقد صاحب 
عند  األساطير  من  عدد  التاريخ  مر  على  القطبي  الشفق  ظهور 
الشعوب القديمة، فعند الرومان كان يطلق عليه، )أورورا( وهي 
آلهة الفجر، ويعتقدون أن )أورورا( تقطع السماء في عربتها وقبيل 
الفجر يسبقها ابنها - نسيم الصباح - معلنة قدوم عربة أبولو - إله 
الموسيقى والنور والفطنة - حاملة شمس اليوم الجديد، وعند 
في  أوروبا  وفي  األرواح«.  بـ»رقصة  تعرف:  كانت  الشعوب  بعض 
العصور الوسطى، كان يعتقد أن الشفق عالمة من الله، واعتقد 
»إذا ما تحدثت بصوت  األسكيمو أن الشفق كائن حي فضولي. 

خافت، يقترب منك ليحاول إشباع فضوله«. 
وألن هذه الظاهرة جديدة وغريبة على ابن فضالن فربما بالغ في 
 إلى ما شاهده ما سمعه من أقوال الناس في تلك 

ً
وصفها مضيفا

المنطقة واألساطير التي نسجت حولها، وقد كان حشد األعاجيب 
الظواهر،  وتهويل  المخلوقات،  وتضخيم  الغرائب،  ورصد 
وسردها وروايتها في مصنفات الجغرافيين العرب وغيرهم في تلك 
الحقبة ظاهرة معتادة ُبغية التشويق والمتعة األدبية وإدهاش 

القارئ وإمتاعه وإثارة فضوله واهتمامه.
والتفسير العلمي لظاهرة )الشفق القطبي( أو الفلق )Aurora(: فهو 
فلق ملون يتوهج في سماء الليل؛ ويحدث الفلقـ  عادةـ  في المناطق 

الشمالية النائية، وفي المناطق الجنوبية البعيدة.
يمكن أن ُيرى بالعين  في السماء،  فالفلق ظهور طبيعي للضوء 
في نصف الكرة  ويسمى ظهور الضوء  المجردة في الليل فقط، 
في نصف  المماثلة  الظاهرة  وتسمى  الشمالي(،  )الفلق  الشمالي 
المنظور  التأثير  هو  والفلق  الجنوبي(،  )الفلق  الجنوبي  الكرة 

األعظم لنشاط الشمس في الغالف الجوي لألرض.
وتقع معظم مناظر الفلق في المناطق الشمالية والجنوبية النائية، 
وتظهر بصورة رئيسية على هيئة أقواس، وغيوم وشرائط ضوئية 
رئيسية، وبعض أشكال الفلق تتحرك، وتسطع أو تترجرج وتخبو 

 في الفلق هو األخضر، ولكن المناظر 
ً
فجأة، واللون األكثر شيوعا

أو أرجوانية.  قد تكون حمراء  في السماء   
ً
جدا  

ً
التي تحدث عاليا

1000كم عن سطح  و   100 ويحدث الفلق على بعد يتراوح بين 
 عبر السماء إلى آالف الكيلو مترات.

ً
األرض، وبعضه يمتد طوال

وترافق الفلق الرياح الشمسية، وهو تدفق متواصل لجسيمات 
من الشمس مشحونة بالكهرباء، وعندما تصل هذه الجسيمات إلى 
المجال المغنطي�شي لألرض يعلق بعضها في هذا المجال، ويتوجه 
المغنطيسيين،  األرض  قطبي  إلى  العالقة  الجسيمات  من  كثير 
بالذرات والجزيئات في الغالف الجوي تتحرر  وعندما تصطدم 

الطاقة التي يظهر بعضها على شكل فلق.
ويحدث الفلق بصورة متكررة خالل المرحلة األكثر شدة من   
وخالل هذه   .

ً
عاما  11 التي تمتد نحو  )الكلف الشم�شي(  دورة 

المرحلة يزداد عدد البقع الداكنة التي تسمى الكلف الشمسية 
ثورانات  مع  الشمسية  الكلف  وتترافق  الشمس.  سطح  على 
الثورانات الشمسية،  باسم  عنيفة على سطح الشمس تعرف 
وتزيد اإللكترونات والبروتونات التي تطلقها الثورانات الشمسية 
من عدد الجسيمات الشمسية التي تتفاعل مع الغالف الجوي 
 إلى حد كبير، 

ً
لألرض، وُيحدث هذا التفاعل المتزايد فلًقا ساطعا

لألرض  المغنطي�شي  المجال  في  حادة  تغيرات  إلى   
ً
أيضا ويؤدي 

خالل هذه  وقد ينتقل الفلق،  تسمى العواصف المغنطيسية، 
العواصف، من المناطق القطبية إلى خط االستواء. وقد تتسبب 
العاصفة المغنطيسية )الرياح الشمسية( اضطرابات في الطبقة 
الموجات  استقبال  في  ا 

ً
وتشويش  

ً
تداخال سبب 

ُ
ت التي  األيونية 

القدرة  خطوط  في  موجات  وتسبب  الراديو  جهاز  في  القصيرة 
خطوط  تعطل  إلى  كندا  في  األحيان  بعض  في  أدت  الكهربائية 

الكهرباء لعدة ساعات 

ابن فضالن ورهبة مشاهدة الشفق القطيب

دراسات
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 محمد حسن الحريب   

ولم أكتب  بعد غيابه المفاجئ لم أتحدث عنه مباشرة ألحد، 
 
ّ
إال ال ل�سيء،  رحمه الله،  عن األديب الشاعر حبيب الصايغ، 
ة،   بما يكفي لمثل هذه المهمَّ

ً
ألنني لم أجد في نف�سي استعدادا

 بينك 
ً
 عزيزا

ً
والحديث عنه بما يليق بقامته؛ فإن تفقد صديقا

وبينه عالقات متينة من نوع خاص، رغم ما تعرضت له تلك 
العالقات من مد وجزر على مدى سنين طويلة، كنتيجة طبيعية 
لألحداث ومجرياتها، والمواقف العادية منها واالستثنائية، هو 
أمٌر ليس باليسير، بل هو أمر لعله الوحيد الذي يكشف عن 
في  بهذا الحجم هو،   

ً
إن حدثا عجزك التام أمام قدر الغياب. 

ثقيل ألهله وذويه ومعارفه وأصدقائه ورفقاء  فقٌد  الحقيقة، 
ر.  دربه، يحتاج إلى كثيٍر من الصبر والتصبُّ

المرء  يميُل  لكن مهما يكن ثمة من حال عصية على الوصف، 
تبقى الكتابة  فيها إلى الصمت والتأمل والتدبر في دورة الحياة، 
عن حبيب الصايغ، وإن في مثل هذه المقامات الحزينة، أكثر من 

واجب يستحقه، علينا القيام به على أتم وجه إن أمكن.
إن هذه الممارسة اإلنسانية - التي نحن أمامها وفيها اآلن - هي قبل 
 ،

ً
كل �شيء، حالة من النبالة والوفاء، يحاول فيها اإلنسان جاهدا

، أو هكذا أحسبها.
ً
 وذهنيا

ً
أن يكون على مستواها عاطفيا

إن الكتابة الالئقة بقامة شعرية كبيرة، في نطاق منطقة الجزيرة 

حبيب  الشاعر  واألديب  اإلعالمي  كصديقي  العربي،  والخليج 
الصايغ، صعبة؛ فأنا ال أعلم في الحقيقة من أين أبدأ، وال كيف 

أبدأ، وإذا ما بدأت فمتى وأين أتوقف؟ 
في جريدة   1978 هل أبدأ بقصة تعارفنا ذات يوم من أيام عام 
 لمدير 

ً
االتحاد بالعاصمة أبوظبي؟ حيث كان حبيب الصايغ نائبا

 لزاوية أسبوعية عنوانها 
ً
التحرير للشؤون المحلية، وكنُت أنا كاتبا

األمر الذي ساعد بمرور الوقت على  في صفحتها األخيرة،  )رأي( 
في تنظيم الندوات   

ً
تعميق العالقة بيننا إلى حد مشاركتنا معا

بأبوظبي  السياحي  الثقافي  النادي  في  تقام  كانت  التي  الثقافية 
أم أتحدث عن انتقاله  وعبرها أصبح لنا أصدقاء مشتركين كثر. 
من جريدة االتحاد، على إثر خالف )ال أعلم تفاصيلة حتى اآلن( 
إلى جريدة الفجر  مع مدير التحرير األستاذ خالد محمد أحمد، 
أول ملحق   ،

ً
لنصدر فيها معا لصاحبها األستاذ عبيد المزروعي، 

تبت له الريادة في 
ُ
1979، حيث ك ثقافي أسبوعي في اإلمارات عام 

ق حوله العديد من 
ّ
مرحلته الزمنية تلك، والذي سرعان ما تحل

وقصاصين ومسرحيين وتشكيليين من  شعراء  الكّتاب واألدباء، 
مختلف المدارس والمذاهب األدبية والفنية، ومن اإلمارات كلها 
 أم أقفز عن هذا كله، ألتحدث عن موضوع الحداثة التي 

ً
تقريبا

قادمة عبر الترجمة في  بدأت خطواتها األولى تدب في اإلمارات، 
وكيف أن بعضنا كان يشكك  مطلع ثمانينيات القرن الما�شي، 
في أمر الحداثة ووضوح مفهومها بسبب من سوء الترجمة وعدم 
همت من لدن بعضهم على نحو خاطئ، 

ُ
دقتها بما يكفي، بحيث ف

 من قصيدة التفعيلة وليس 
ً
فأتكأ عليها في منتجه الشعري بدءا

انتهاًء بقصيدة النثر على وجه الخصوص، تلك التي ُسرَّ بعضنا بها 
وهو يسّمها )قصيدة الشعر المنثور(، كأنما النثر ال يمت بصلة إلى 

الشعر كمادة خام ومكّون أساس.
هم أول من كتب قصيدة  لقد كان حبيب الصايغ وقلة معه، 
القاسية  التعليقات  كل  ويقظة  بثقة  وتقبل  اإلمارات،  في  النثر 
)والساخرة( وقتذاك التي شاعت في الوسط الثقافي واألدبي وهو 
في بداية تأسيسه، تريد النيل من تلك الفئة التي اتخذت قرارها. 
لم يأبه بها حبيب وفضل التصّدى لتلك التعليقات غير المسؤولة 
والمخاتلة ليحّد من تأثيرها في انطالقته الشعرية المتوثبة ومن 

 أنه طويل ومتشعب.
ً
معه، في مضمار الحداثة مدركا

عبس..  بني  بار  )هنا  األول  الشعري  ديوانه  من  أبدأ  إنني  أم 
الدعوة عامة( الذي حملت مخطوطه معي ذات يوم، إضافة إلى 
مخطوطات روائية وشعرية إماراتية أخرى واعده في العام 1980، 
إلى دار الكلمة في بيروت، وأشرف عليها مع الراحل األستاذ حسين 
ق - صاحب ومدير دار الكلمة - على طباعتها وإصدارها، لتكون 

ّ
حال

بذلك أول باكورة إصدارات أدبية إماراتية تدفع إلى المكتبات في 
بيروت قبل اإلمارات وبقية دول الخليج العربية؟

 في مجلة )األزمنة العربية( من 
ً
أم أعرُض لمشاركتنا العمل سوية

مكتب في شارع السالم بمدينة أبو ظبي، حيث كنا نرفدها بالعديد 
من المواد ومعنا آخرين؟ كانت المجلة تصدر صباح كل أربعاء من 
الشارقة في اإلمارات، وعرفنا من خالل التفاعل معها والعاملين 
 
ً
فيها، كم نحن قادرون على تصدير محتوًى شكل في مجمله وعيا
أسهمت فيما بعد في انطالقة مجموعة  وثقافة ملتزمة،   

ً
وفكرا

من الشباب المحبين للعمل، والمتحمسين لرؤية مستقبل أكثر 
 مما كان؟

ً
 وازدهارا

ً
إشراقا

ومضة  إن مجلة األزمنة العربية كانت تشكل في فترة صدورها، 
إعالمية وتجربة حداثية على مستوى العالم العربي،   - صحفية 
، شأن أّي بداية لمطبوعة تولد 

ً
فيما كان نطاق انتشارها محدودا

عن السائد اإلعالمي في الخليج والوطن العربي عامة،   
ً
مختلفة

 لجهة 
ً
بما فيها اإلعالم اللبناني الذي كان عهدذاك هو األكثر تقدما

الحرية في المنطقة العربية. كانت المجلة تعمل على تكريس أفق 
الخليجية،  المنطقة  عموم  في  بتقديري  مفقودين  كانا  وفضاء 
، وهذا ما كان يؤشر 

ً
وحتى العربية في مجال صحافة الرأي تحديدا

عليه شعارها )كل قارئ محرر( ويحفر باتجاهه.
 
ّ
برأيي إن تلك المجلة األسبوعية التي لم تسمَّ )األزمنة العربية( إال
والمفارقة  أن األزمة العربية هي إلى مزيد من التردي،   

ً
استشرافا

العربية  الشعوب  كانت  الذي  ذاته  وبالقدر  إنه  كانت:  المؤلمة 
الهوية  مستوى  على  األسئلة  وقلق  والتعب  اإلنهاك  من  تعاني 
لم تستطع المجتمعات العربية ومن  فإنها بالمقابل،  والوجود، 
أن تتحمل مجلة األزمنة العربية،  بال استثناء،  بينها الخليجية، 
ال سيما بعدما أكسبتها نسبة   ،

ً
ومباشرا  

ً
وصادقا  

ً
ًعميقا محتوى 

مقرؤيتها المتزايدة أهمية الفتة وسط قطاعات وفئات مجتمعية 

حبيب الصايغ.. شاعرٌ شغل الناس وأتعب خصومه 

وجوه من اإلمارات
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والجزيرة  الخليج  كامل منطقة  في  بل  فقط،   
ً
ال محليا عديدة، 

التي  الفئة  الجامعات،  وطالبات  بين طالب   
ً
خصوصا العربية، 

إضافة إلى عامة الناس ممن  يعّول عليها في المستقبل القريب، 
وجدوا فيها مالمسة صادقة لهمومهم وتطلعاتهم، ما جعل عوامل 
في مرحلة فارقة من  بينها،  جّمة تتجمع وتتقاطع فيما   

ً
وظروفا

لتؤدي في نهاية  ل دولة اإلمارات، 
ّ
تاريخ النهوض المؤس�شي وتشك

المطاف إلى توقفها عن الصدور. إن التفكير بطرق باب الوطن من 
 في بعض الظروف واألحيان، ولعل هذا ما كان 

ً
الخارج، يبدو خيارا

يراود الكثير من الشباب المتحّمس في ثمانينيات القرن الما�شي 
في منطقة الخليج، عندما تقفز إلى أذهانهم عملية توقف المجلة 
الذي يعني بالنسبة للبعض )فقٌد( محزن. إن مرحلة كالتي نتحدث 
 بخطوات على المؤسسة، لكن 

ً
عنها، كان رجل الشارع فيها متقدما

إذ ما ُيلمس اليوم  تبدل وطاله التغيير؛  وضع كذاك الذي كان، 
هو أن المؤسسة تقدمت، في كثير من مبادراتها، على رجل الشارع. 

وتلك ظاهرة تستحق الدراسة والبحث. 
 عندما تقرر خروج مجلة األزمنة 

ً
كان هذا النمط من التفكير سائدا

العربية إلى لندن ثم قبرص، متنقلة بين الورقي واإللكتروني، بعد 
صدمة التوقف. لكن الواقع أنه لم يجِر طرح مثل هذا السؤال 
حينما عزمنا التوجه إلى بيروت، حبيب وأنا وشخص ثالث صديق 
حمد،  حاج  القاسم  أبو  محمد  السوداني  والمفكر  الكاتب  هو 
رحمه الله. كّنا ثالثة يملؤنا الحماس وال نفكر سوى بإصدار مجلة 
نجعلها على غرار مجلة األزمنة العربية التي ال نستطيع نسيانها 
في  نفسها  وال ذكرى مؤلمة حفرت  تحرير،  وال منهج   

ً
أسلوبا ال 

 ألي عمل جديد وهادف في مجال 
ً
الوجدان، لقد أضحت معيارا

في  العزم  قد عقدنا  كّنا   .
ً
تحديدا المكتوبة  والصحافة  اإلعالم 

تكون  ما  أقرب  المرتقبة  المجلة  نجعل  أن  على  أنفسنا  قرارة 
إذ وضعنا  وإن لم تكن هي بالتمام والكمال؛  إلى مجلة األزمنة، 
مالمح مرحلتها األولى بحيث تقتصر على الجانب الثقافي والفني 
نائين بها قدر المستطاع عن الشأن السيا�شي،  والمنوع فقط، 
وهي المنطقة الملغمة إياها، لبينما تّضح اتجاهات الريح ومالمح 

السبيل، وطبيعة الرمال العربية. 
 اآلمال واألحالم، فاتحت من فوري 

ً
عند وصولي إلى بيروت حامال

دار  صاحب ومدير  الله،  رحمه  ق، 
ّ
األستاذ حسين حال الراحل 

الكلمة للنشر، بموضوع رغبتنا نحن الثالثة إصدار مجلة ثقافية 
ذلك  لكني أثناء  ويهمنا معرفة رأيه المبدئي.  خليجية من لبنان، 
ع الذي جرى في مكتبه بدار الكلمة، خطرت لي 

ّ
الحديث المتقط

 - الحاضر منا والغائب   - تفاهمنا عليها فيما بيننا  فكرة جديدة، 
ق المشاركة في المشروع 

ّ
لماذا ال نعرض على حسين حال وهي: 

بكل ما له عالقة بصناعة المطبوعات   
ً
كونه خبيرا المغامرة،   -

والكتب ونشرها وتوزيعها في تلك المرحلة الزاهرة من عمر بيروت، 
وبالتأكيد  فهو صاحب دار للنشر معروفة ومتميزة بمطبوعاتها، 
 نستند إليه ساعة الضرورة، 

ً
 وموثوقا

ً
 قويا

ً
سوف يكون لنا سندا

 متميزة في الوسط الثقافي والفكري والتأليف 
ً
كما أنه يعّد إضافة

على اختالف طبيعته، وكذلك الكتابة، ومعروف برجاحة رأيه في 
المشهد اإلعالمي في لبنان والعالم العربي؟. 

ق - السوري الجنسية والمقيم في لبنان - كان 
ّ
األستاذ حسين حال

واألجنبي،  العربي  الصحفي  اإلعالمي  المجال  في  المهتمين  من 
 من ليله الطويل في جريدة السفير اللبنانية القريبة 

ً
يق�شي جزءا

)طلعة السادات(  التي كان على مقربة من موقع مكتبه في شارع 
القريب من فندق رويال غاردن الذي اعتدنا النزول فيه - حيث 
سلمان.  طالل  األستاذ  تحريرها  ورئيس  صاحبها  مع  يتسامر 
ق كانت قد تخّرج في جامعة اكسفورد العتيدة في 

ّ
واألستاذ الحال

لندن، ويجيد اإلنجليزية بعمق وطالقة، وله قراءات واطالعات في 
وصداقات ثقافية وسياسية في المجتمع  اإلصدارات األجنبية، 
 بما نتحدث فيه ونرغب في 

ً
اللندني، ومن الطبيعي أن يكون ملما

تحقيقه، وما يحتاجه األمر من تراخيص ضرورية للمجلة المزمع 
الدهاليز  بتفاصيل  التام  لعلمه  لنا  األنسب  هو  بل  إصدارها، 
اللبنانية وكواليسها ذات الصلة بأمور كهذه وغيرها كثير. ما كان 
الموافقة على   

ّ
إال إلى فكرتنا،  ق بعد االستماع 

ّ
من حسين حال

لقاء جهده   
ً
رابعا  

ً
الفور ومن دون مناقشة، على أن يكون شريكا

وإدارته للمطبوعة )وما يوفره من مظلة وقائية( إذا ما لزم األمر 
نتيجة لغياب األمن في بيروت وقتذاك، أو في أّي حالة من حاالت 

الطوارئ. وكانت بيروت في تلك الفترة الفارقة على وشك أن تصبح 
نتحدث هنا في  مدينة قيد االجتياح اإلسرائيلي.  مدينة محتلة. 

سنة 1982.
إن أول اسم مقترح للمجلة الوليدة خطر على بال حبيب الصايغ 
الذي  القدير  ح 

ّ
والمال الشهير  اإلماراتي  البحار  ماجد(  )ابن  كان 

في  مخطوطات  وله   
ً
وكاتبا  

ً
شاعرا كان  اآلفاق.  سمعته  اطبقت 

مجال البحار والفلك، له قيمته وأهميته االستثنائية على مستوى 
تقرر أن يكون اسم   ،

ً
لكن بعد مداوالت استغرقت أياما العالم. 

يفي بالغرض ويحقق الهدف  فهو اسٌم  )أوراق خليجية(  المجلة 
على مستويّي الهوّية والمضمون. وهذا ما كنا نأمل. لقد كان العثور 
التي  الترخيص  ق إجراءات 

ّ
ليبدأ حسين حال على االسم إشارة 

كانت معّقدة إلى حّدِ ما، بسبب انقسام بيروت إلى شرقية وغربية، 
وانتقال بعض المؤسسات الرسمية إلى هذه المنطقة أو تلك، 
 بالمخاطر األمنية؛ إذ 

ً
مما يجعل التنقل بين المنطقتين محفوفا

كان يجب على المتنقل، أثناء عملية تنقله بين الشرقية والغربية، 
 على الهوية أو 

ً
المرور بعدد من الحواجز التي كانت تعاقب أحيانا

 لذلك كانت تحدث عمليات قتل بدم بارد 
ً
الدين والمذهب، وتبعا

على هذه الحواجز. 
كانت تعيش بيروت وقتذاك حالة تشبه المأساة. واضطررنا من 
أجل تسريع معاملة ترخيص المجلة إلى استئجار مقر لها كان 
عبارة عن قبو في بناية ببيروت الغربية، لكي نستخدمه كمكاتب 
 كعربون قدره 

ً
 مقدما

ً
ومخزن عندما تستقر األحوال، ودفعنا مبلغا

50 ألف ليرة لبنانية )= الليرة درهم وقتذاك(، وهو مبلغ معتبر في 
 
ً
تلك الفترة من عقد الثمانينيات لنفر ليس بينهم من يمتلك ماال
أكثر سوى واحد هو حبيب الصايغ.  وبين صدق ِملنا فيه )بآمالنا 
اإلسرائيلي  االجتياح  غدا   ،

ً
يوما المتنبي  قالها  كما  الكذب(  إلى 

وحقيقة عيانية ال مجال   ،
ً
ملموسا  ،

ً
ماثال  

ً
لمدينة بيروت واقعا

لنكرانها؛ فها هم الجنود اإلسرائيليون يتجولون في شارع )الحمرا( 

الناس وأتعب خصومه  الصايغ.. شاعٌر شغل  حبيب 

وجوه من اإلمارات
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ألسباب منها بشكل رئيس أن الحياة تغيرت في وتيرتها وضغوطها 
، أسرَّ لي فيه 

ً
ومتطلباتها. مر وقت على هذا الوضع حتى غدا مألوفا

حبيب بأمور شخصية كثيرة، تطلعات وطموحات، من بينها رغبته 
في إكمال دراسته العليا في لندن، الماجستير والدكتوراة، وإحياء 

 .
ً
مجلة أوراق خليجية مجددا

 على غير عادته، وبدأت 
ً
 بدا لي مهموما

ً
في هذه األثناء أذكر أن حبيبا

أمور بعينها تأخذ الكثير من تفكيره، ويتطلع بشغف إلى تحقيقها 
والوصول إليها، من بينها شعوره أنه يجد في نفسه التأهيل الكامل 
ألن يكون له منصب معتبر في الحياة العامة، وأن يدرج اسمه في 
قائمة األدباء العرب المرشحين لجائزة نوبل العالمية لآلداب عن 
فئة الشعر. وبحسب المعلومات التي أسّرها لي، أن هنالك لجنة تم 
تشكيلها في اإلمارات من شعراء وأكاديميين ومترجميين إبداعيين، 
تعكف من فترة على ترجمة أعماله الشعرية للغاية ذاتها؛ إذ كان 
 التحاد الكّتاب العرب، وعلى عالقته 

ً
 عاما

ً
يعّول على كونه أمينا

عملية سلسلة  بل يضمن،  بما يكفل له،  باتحاد كّتاب أفريقيا، 
إذ يشعر في قرارة نفسه أنه  لترشيحه لنيل جائزة نوبل لآلداب؛ 
العرب.  )تميز وجدارة( من بين أقرانه من الشعراء  يستحقها عن 
، خاصة أن منطقة 

ً
 كنت أوافقه على هذه المسألة تماما

ً
شخصيا

تاريخية(  )عزالت  من   
ً
طويال عانت  العربية  والجزيرة  الخليج 

وآن األوان ألن تحظى  اخترقتها بصعوبة بالغة وبأثمان باهظة، 
بما تستحق على أكثر من مستوى، أقله في الجانب الثقافي. لكنها 

 لم تتحقق.
ً
األقدار، لم تمهله، لتظل أمانيه أحالما

الشاعر حبيب الصايغ، أبا سعود - رحمه الله وأحسن إليه -  ال 

على اسم بطل أولى  )سعود(  يعلم كثيرون أنه سّمى أبنه البكر 
قص�شي األدبية الطويلة، بعد أن عرضتها عليه لقراءتها وعنوانها 
إذ تزامن ذلك  ونشرتها مجلة األزمنة العربية،  )عصافير الشتاء( 
مع إبالغه بخبر مولوده األول. وأذكر أننا كنا في أبوظبي ذات يوم 
لصاحبها  الفجر  جريدة  مبنى  من   

ً
قريبا نقف  الربيع،  أيام  من 

 نتيجة 
ً
عبيد المزروعي، والوقت كان مساًء، نظر إلّي حبيب متهلال

سوف  اتعلم؟  ليقول لي بصوت عال:  للخبر الذي سمعه للتو، 
أسمي ولدي سعود على اسم بطل قصتك هذه عصافير الشتاء. 
في قرارة نف�شي   

ً
شاعرا عانقته،  ابتسمت من فوري وباركت له، 

بنوع من الفرح غير العادي. 
إن تقليد تبادل قراءة المواد الثقافية واألدبية فيما بين الكّتاب 
 في اإلمارات في تلك الفترة التأسيسية المبكرة 

ً
واألدباء، كان شائعا

من عمر الساحة الثقافية واألدبية، وكّنا نرى إليه على أنه تقليد 
عبد  كّنا،  المثال،  فعلى سبيل  فيه؛  مهم وال حراجة  حضاري 
 القصص التي نكتبها 

ً
الحميد أحمد وأنا، نتبادل فيما بيننا أحيانا

قبل نشرها في المطبوعات اليومية أو األسبوعية، ونستفيد من 
تبادل مرئياتنا وتعليقاتنا حولها، وكنت أطلع على بعض قصائد 
اإلطالع،  لمجرد  بعد،  سخونتها  تبخر  لم  وهي  الصايغ  حبيب 
على بعض ما أكتبه.  وبالمقابل كنت أطلعُه  فأنا لست بشاعر، 
كانت أول زاوية صحفية لي أكتبها وأنشرها في  ولمناسبة ذلك، 
كان  )رأي(،  الصفحة األخيرة لجريدة االتحاد الظبيانية بعنوان 
لمدير التحرير للشؤون   

ً
الذي كان حينذاك نائبا سببها حبيب، 

هذا كان يشكل  البينّي  التبادل  تقليد  إن  الجريدة.  في  المحلية 

 ،
ً
وسط بيروت، ويجلسون في المقاهي التي كنا نجلس فيها يوميا

يشربون القهوة ويدخنون السجائر ويتبادلون األحاديث بكامل 
اسلحتهم الفردية. فكان علينا تدبر خروجنا من بيروت على وجه 
 
ً
السرعة، فقيض الله لنا أحد المتنفذين اللبنانيين - كان عضوا
ومعنا المفكر  أقلنا بسيارته الخاصة إلى دمشق،   - في البرلمان 
يسمونه   

ً
طريقا سالكين  الله،  رحمه  مرقص،  إلياس  السوري 

)الطريق السريع( الذي بدا لي أنه ُمخصص للمهام العسكرية، وما 
أن وصلنا دمشق حتى توجهنا من فورنا إلى المطار، حيث وجدنا 
وبعد ثالث ساعات ونّيف كنا نقف  طائرة متوجهة إلى أبوظبي، 
خارج مطار البطين بأبوظبي، ننتظر سيارة أجرة تقلنا إلى المدينة، 
فرحين حامدين الله على نعمة األمن واألمان. ولم تمر سوى أيام 
معدودات على هذا الواقع الصادم لعاصمة عربية كانت عروس 
 غير سار على اإلطالق 

ً
المنطقة باألمس القريب، حتى تلقينا خبرا

)لقد قصفت الطائرات اإلسرائيلية مجموعة من المباني  يقول 
في بيروت الغربية بقنابل فراغّية سوت بها األرض(، فاتصلنا من 
التي  البناية  أن  فأخبرنا  ق لالطمئنان عليه، 

ّ
فورنا بحسين حال

كّنا قد استأجرنا قبوها للمجلة المنتظرة كانت من بين األهداف 
 ،

ً
لقد كانت غارة لعينة بال شك آلمنا خبرها جميعا المقصوفة. 

ق - وقد كان ذا أريحية ال 
ّ
لكن من جهة أخرى، أشعرنا حسين حال

تنقطع - أن ما حدث ال يجب أن يحزننا بل علينا الشعور بالزهو، 
إذ أننا شاركنا اللبنانيين الشرفاء صمودهم ومقاومتهم االحتالل 
وإن بأضرار مادية هي عبارة عن قبو في بناية..  الغاشم لبيروت، 
وصموده  لبنان،  في  اإلنسان  مقابل كرامة  القبو  قيمة  ما  ترى 
األسطوري في وجه عدو تتطاول على عاصمة عربية استثنائية 
واحتلها؟ وكانت مدينة بيروت من الخارج تبدو كما وصفها الشاعر 
كانت  يهلك(.  عالم  في  واحة،  )حصارنا  بقوله  درويش  محمود 
التاريخ  في  المحتلة والمحاصرة  الوحيدة  العربية  العاصمة  هي 
المعاصر للعرب بعد القدس الشريف، والتي لم تخرج إلى الشارع 
من أجلها ولو مظاهرة واحدة في شارع بالدول العربية. تلك كانت 
الصدمة التي تسببت للجميع بأزمة نفسية وحضارية إلى حد ما. 

كانت تداعيات الحدث اللبناني تبعث على األ�شى واأللم، وترسم 
 غير مريح لدى العرب المتعبين في المقبل من أيامهم 

ً
 جديدا

ً
أفقا

لماليين  الوحيد  العزاء  كان  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الكالحة، 
القلوب المكلومة، في صوت الفنان المتميز مارسيل خليفة، وهو 
بكلمات شاعر استثنائي هو   

ً
يمأل الوجدان قبل األذان، صادحا

ص الساحِة، 
ّ
سنرق )بيروت تفاحة والقلب ال يضحك،  درويش 

وحرروا  الساحة،  اللبنانيون  ص 
ّ
رق وبالفعل  الليلك(،  ونزّوج 

 
ً
حزنا الذابلة  وزهورها  ورودها  كل  وأحيوا  بيروت،  عاصمتهم 

 لم يحل من دون مهاجمة 
ً
خاصة الليلك. لكن عودة بيروت محررة

 كثيرة، ومن ذلك اليوم المشهود لم 
ً
 فيه ندوبا

ً
اآلالم لقلبها مخلفة

تعرف بيروت ضحكتها الفيروزية التي كانت، ولم نَر االبتسامة على 
.  مجلة )أوراق خليجّية( لم تصدر من بيروت بعدما 

ً
ثغرها إال لماما

حدث فيها ما حدث، لكن حبيب الصايغ كان له رأي أن باإلمكان 
متعقبين   - ثان  وقبرص كخيار  إصدارها من لندن كخيار أول، 
بذلك طريق األزمنة العربية ذاته - أو أن نصدرها من أّي عاصمة 
، على أمل أن تدخل المجلة 

ً
أوروبية أخرى إذا ما كان األمر ضاغطا

عامل 
ُ
وت الوطن، دولة اإلمارات العربية المتحدة،  في المستقبل، 

أي  كما تعامل الصحف والمجالت األجنبية الواردة إلى الدولة، 
أن تخضع لرقابة مسبقة ثم يجري اإلفساح لها في التداول. بدا 
 بالنسبة لنا وال خالف عليه. في هذه 

ً
 وقانونيا

ً
األمر وقتذاك منطقيا

الفترة، أذكر أننا افترقنا، حبيب وأنا، ال ل�شيء بّين وواضح ألبته، 
لكّنا افترقنا، وال أعلم على وجه الدقة حتى اآلن ما الذي تفارقنا من 
 هو أننا ذهبنا كٌل في طريق نحو مبتغاه 

ً
أجله، لكن ما أعلمه جيدا

وغايته وشؤونه، على أن العالقة بيننا ظلت جيدة وحميمية عند 
الراحل علي الصايغ،  اللقاءات، ال مع حبيب فقط، بل مع عّمِه 
 
ً
 فاضال

ً
كما اعتدت أن أناديه، رجال )العم علي(  كان  رحمه الله. 

 
ً
 و)مرحبانيا( على الدوام. كنت أزوره بعد أن أصبح عميدا

ً
وكريما

لعائلة الصايغ في أبوظبي، عقب وفاة والد حبيب المرحوم يوسف 
الصايغ، وعندما كان يتذكرني، كما نقل لي حبيب، كان يسألهم 
)ويش أخبار البدوي .. ويش أخباره؟(. رحمهما الله وأحسن إليهما.
كنت أزورهم في منزلهم القديم قرب السوق القديمة، كلما زرت 
العاصمة أبوظبي. وظلت االتصاالت مستمرة بيننا، حبيب وأنا، 
االنقطاعات  عليها بعض  طرأت  تكن كسابق عهدها،  لم  لكنها 
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في   
ً
حاليا لما هو سائد   

ً
خالفا بالثقة،  ويشعرنا  للراحة   

ً
مصدرا

الساحة الثقافية؛ حيث الريبة والغرور، واألدهى تلك الثقة التي 
ال تقوم على أساس سليم لدى بعضهم. وال أريد هنا فتح باب قد 
يأخذنا إذا ما ولجناه إلى أبواب، وحديث يطول حول سلوكيات 
الجزئية  هذه  في  بينهم  فيما  التعامل  في  واألدباء  الكّتاب  وقيم 
وتلك الشللّيات التي   ،

ً
، حيث الخوف من بعضهم بعضا

ً
تحديدا

أعتقدنا للحظة أنها انتهت وانقضت، وإذ بها - ومن أسف شديد 
- تبعث حية من جديد. إنها ال تنتج سوى الحساسيات المرضّية، 
بعضهم  وعدم اإلنصاف في النظر إلى منتجات الكتاب واألدباء 
، وبما يضعف المشهد الثقافي واألدبي؛ إذ يحول بقوة من 

ً
بعضا

دون التجريب الذي يجب أن يستمر للوصول إلى الحداثة ومواكبة 
المنتج وجودته - واليوم نحن نعيش مرحلة ما بعد الحداثة. إن 
وتدفع  وتغّيب النقد،  ر عزلتين ذاتية وموضوعية، 

ّ
الشللية تجذ

إلى المكتبة بمنتج ضعيف ومهلل. هي في الحقيقة مرض لطالما 
تسّبب في تهّور بعض الكّتاب واألدباء الجدد، يحدث ذلك كنتيجة 
إذ يقبلون على الكتابة السريعة ويسعون إلى نشرها  لرد فعل؛ 
بشكل أسرع ومباشر، من دون تأٍن أو تدّبر؛ فعدم الشعور بنسبة 
وخاصة الكتابة اإلبداعية،  من الخشية عند ممارسة الكتابة، 
هو في الحقيقة أمر مريع، وينطوي على نزعة انتقام من المحيط 
 عن أنه - غياب نسبة الخشية - فعل غير إنساني 

ً
والظروف، فضال

ال يجب أن يقوم، إذ لو قام واستمر فهو كفيل بأن يعصف بهيبة 
والقيمية  واإلنسانية  المعرفية  ورسالتها  غايتها  وسمو  الكتابة 
والذائقة الفنية، ما يضعنا أمام منتجات أدبية تعاني الكثير من 

 .
ً
الِهنات واالختالالت، ليبدو المشهد من الخارج مشوها

في غير  كهذا قد يطول لكن ربما يعرض له المرء   
ً
إن موضوعا

المخصص لإلضاءة على جانب من جوانب مسيرة  هذا المقام، 
وسيرة شاعر ودود وجميل، أعطى الكثير وأبدع، ونال القليل مما 
يستحق وتابع سيره. وأعلم أن بعضنا سوف يختلف على جملتي 
ومعرفة  لكن باإلمكان تفّهم االختالف ومنطلقاته،  األخيرة هذه، 
أسبابه ومراميه. عودة إلى قصتي األدبية األولى )عصافير الشتاء( 
فقد كانت من القصص الطويلة  التي ألمحت إليها في السياق؛ 
لذا جاءت في جزئين، األول بعثت به إلى مجلة األزمنة العربية في 
بداية صدروها )وقبل أن أعمل فيها من أبوظبي( فتم نشره، بل 
الثاني وكان عنوانه  أما الجزء  وخصته بتنويه أتذكره لحد اآلن. 
)أنهم يطاردون العصافير(، فكنت ضمنته مجموعتي القصصية 
، إن جاز التعبير، 

ً
أو مفاهيميا  ،

ً
 شموليا

ً
األولى التي حملت عنوانا

وقع 
ُ
 لما ت

ً
هو )الخروج على وشم القبيلة(. تلك المجموعة وخالفا

لها، جرى تداولها على نطاق واسع بين طالب وطالبات الجامعة في 

 1981 - ما أسهم 
ً
تلك الفترة المبكرة - عقد الثمانينيات، تحددا

في تعّرف القارئ المحلي والخليجي على العمل القص�شي، وأعقبه 
إذ أن  وهذا أمر طبيعي؛  القارئ العري وإن بشكل نسبي،   

ً
الحقا

العمل القص�شي كان الباكورة األولى بالنسبة لي. لكنه سرعان ما 
لها أي كاتب  وصل القارئ العربي الذي احتفى به بطريقة ُيسرُّ 
تسببت هذه المجموعة  كما حالتي وقتذاك.  قص�شي مبتدئ، 
المشكالت  ببعض  القبيلة(  وشم  على  )الخروج  القصصية 
أحسبها كانت نتيجة لسوء الفهم أو سوء القراءة من بعض مراقبي 
النصوص في تلك المرحلة الزمنية. كان الشاعر حبيب الصايغ من 
قلة مثقفة في اإلمارات، ومنطقة الخليج والجزيرة العربية، تبنوا 
 األقالم الواعدة من األدباء والشعراء والكّتاب، أذكر منهم 

ً
مبكرا

بهذه المناسبة، األديب والباحث والمسرحي الراحل أحمد راشد 
وموقعه  األدبية،  حبيب  مكانة  بحكم  وذلك  الله،  رحمه  ثاني، 
الصحفي في جريدة االتحاد، التي كان يهتم فيها إلى جانب مهامه 
األخرى، بصفحتها الثقافية )ثم جريدة الفجر من بعد، عبر ملحقها 
 .)

ً
الثقافي األسبوعي.. وكان للملحق قصة طريفة نتحدث عنها الحقا

للتحرير،   
ً
رئيسا بالشارقة  الخليج  جريدة  إلى  حبيب  مجيء  أما 

 لمكتبها في العاصمة 
ً
، وقد كان قبل ذلك مديرا

ً
 كثيرا

ً
فكان متأخرا

التي كانت  )فترة جريدة الخليج(  في هذه الفترة الزمنية  أبوظبي.  
أصبح فيها  بالنسبة له استثنائية وحيوية وإن جاءت متأخرة، 
ومن ثم،  اإلمارات ألكثر من دورتين،  التحاد كّتاب وأدباء   

ً
رئيسا

كما سبقت اإلشارة،  التحاد الكّتاب العرب،   
ً
عاما  

ً
أصبح أمينا

 في دائرة الضوء العامة.  
ً
ونال أكثر من جائزة معتبرة، وأزداد لمعانا

كشأن أي شاعر متمكن ومعروف في وطنه وخارجه، كان للشاعر 
حبيب الصايغ مريدون وعشاق لفنه الشعري، ومتابعون لكتاباته 

النقدّية في الصحافة الثقافية، لكن بالمقابل، كان له في الساحة 
فللشهرة  ؛ 

ً
طبيعيا  

ً
أمرا يعتبر  ما  وهو  لشخصه،  يرتاح  ال  من 

وكان هنالك من ال يعطيه أهميته التي يستحقها، حتى  ضريبتها. 
والوحيد الظاهر في  في منظور الكثيرين،   

ً
مجيدا  

ً
وإن كان شاعرا

 في الداخل والخارج لألدب واألدباء في اإلمارات. لقد 
ً
الواجهة عّرابا

كان حبيب، رحمه الله، على علم بهذا، لكن كانت له وسط ذلك 
 ما كانت تنجح، وينتصف فيها 

ً
كله، حساباته الخاصة التي غالبا

لنفسه.  وبعضهم هذا ذو النظرة النقدّية ربما، ممن كان يسميهم 
حبيب الصايغ )حّساد النجاح(، كانوا يرون أنه إضافة إلى انحسار 
الشعرّية في شعره مع مرور الوقت، وتضافرها مع فقدان الدهشة 
القارئ  ويتوقعها  الشعر،  عليها  يحتوي  أن  ما يجب   

ً
غالبا التي 

التلقائي  العاطفي  التدفق  إلى  إضافة  كبير،  بشغف  والمتلقي 
لدى الشاعر الذي استبدله )بحرفية الكار وهندسته( - كما يقول 
 
ً
ولم يعد كما كان في قصائده األولى تحديدا  - بعض منتقديه 
ديوانه )ميارى( كمثال. وغياب الغنائية الممتعة عن مجمل شعر 
سنواته األخيرة.. كان يرى بعضهم هذا أن نسبة المعرفي في المنتج 
الشعري لحبيب الصايغ بدت طاغية لتؤثر في الشعرّية التي كانت 
تتمتع بها قصائده في الثمانينيات من القرن الما�شي. وهنالك من 
كان يتحدث ب�شيء من الهمس، عن المخيال الشعري الذي فقد 
بعض خصوبته لدى حبيب الصايغ، في مقارنة قد تكون ظالمة، 
بين )بار بني عبس.. الدعوة عامة( ديوانه األول عام 1980(، وبين 
أعماله العديدة التي أعقبت حسبما يرون: هنالك تغّير واختالف 

في المقاصد والمرامي على أكثر من مستوى فني. 
وقساوة  بعضها  موضوعية  رغم  كهذه،  قاطعة   

ً
أحكاما لكن 

بعضها اآلخر، هي في كل األحوال تحمل الكثير من الشكوك حول 

نزاهة منطلقها والمنهج الذي استخدم في الوصول إليها، كما أن 
نتائج نهائية كهذه تحتاج أكثر ما تحتاج إلى بحث نقدي معّمق 

ومتخّصص، لتبيان صحتها من عدمها وأكثر من ذلك. 
إن األدب ال عالقة له بالهندسة المدنية والصناعة، بقدر ما له 
إنما   

ً
عالقة بالثغور التي تركها العلم المحض مفتوحة ال إهماال

 عن سبرها.
ً
عجزا

بتقديري أن ما أثير وسوف يثار في المستقبل حول حبيب الصايغ 
ومنتجه الشعري وكتاباته النثرية ومواقفه الثقافية واإلعالمية، 
هو ظاهرة طبيعية وصحية كونها تأتي كنتيجة للَحراك االجتماعي 
الثانية،  أما  هذه واحدة.  في مجتمع متوثب كمجتمع اإلمارات. 
الحقيقيين،  المبدعين  الزوابع حول  تثار  الطبيعي أن  فهي من 
ومشروعاتهم األدبية  ممن يمتلكون صوتهم المميز،  والالمعين، 
الثقافية والفكرية الواضحة، سواء اختلف الناس معها بصدق، 
أو انقسموا عليها بشكوك، على أن يؤخذ في المجال صدق النوايا 
لكن  المجال،  في  والتخصص  والموضوعية،  المنتقدين،  لدى 
 هو الشعر في كالمه البكر الذي لم 

ً
 وأبدا

ً
الرهان أو المحك دائما

تلوثه العادة، وما فيه من قيمة فنية، ونسبة الشعرّية وخصوبة 
الخيال، هذه كلها هي التي تحيل إلى الدهشة. مقطع القول: سيبقى 
األخ والصديق والزميل، الشاعر حبيب الصايغ )أبا سعود( رحمه 
في المشهد   

ً
 صعبا

ً
وسوف يظل رقما  ،

ً
ومتميزا  

ً
مهما  

ً
مبدعا الله، 

الذي  وهو  القول،  لنا  جاز  إن  العربي،  وحتى  الخليجي  الثقافي 
وزواياه  وكتاباته النثرية،  شغل الناس واتعب خصومه بشعره، 
في مجتمعه  الصحفية التي كانت تمثل آراءه تجاه شؤون كثيرة، 
ألحبائه  أقله  الصايغ،  حبيب  حياة  بدت  لقد  العربي.  وخارجه 

 
ً
وعشاق شعره، قصيرة .. قصيرة جدا
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 أحمد حسني حميدان

زالت  ما  التي  نافذة«)1(  على  »آثار  القصصية  مجموعتـها  في 
األنوثة  الهديدي  محمد  فاطمة  تحمل  اآلن  حتى  وحيدة 
الكحل  الكتاب عن سيرة  وتطوي  واألزياء  الزينة  عن خزائن 
والعطور متخطية األحمر الفاتن الذي يصبغ الشفاه إلى األحمر 
ل الدورة الدموية 

ّ
االجتماعي والثقافي والسيا�سي باعتباره يشك

حدة الناهضة وهي تخوض على أرض اإلمارات حرب البناء 
ّ
المت

منتقلة بذلك من الهّم الخاص إلى الهّم العام الذي تسّبب بـه 
أحد الوافدين من أقا�سي الوطن من دون أن تكشف الكاتبة 
ى لها تعميمه على أكثر من جهة 

ّ
النقاب عن هويتـه وبذلك يتسن

لكّنها فضحت أمره بآثاره الباقية على النافذة كداللة على عدم 
شرعية هذا المجيء بعدما تّم بالتسلل من الفتحات الخلفية 
وليس من بوابات الدخول وهو ما تتفق في رسم صورتـه القصة 
بألوان متمايزة فما تقّدمه فاطمة   

ً
القصيرة اإلماراتية عموما

محمد الهديدي هنا يعيد إلى األذهان ما كتبـه بـهذا الصدد 
علي أبو الريش وإبراهيم مبارك وشيخة الناخي وابتسام المعال  
الظاهري وعلي  وناصر  أحمد  الحميد  فيه مع عبد  وتختلف 
عبد العزيز الشرهان الذين قدموه كواحد من العمالة الفقيرة 

والبائسة)2(.

األخطار  فيها  تظهر  صورة  على  قصصها  في  المتسلل  فقدمت 
الثغرات   

ً
مستغال وممارساته  سلوكياته  بعض  عن  الناجمة 

في   
ً
اجتماعيا منحًى  له  رصدها  فيأخذ  األسرية  الخلل  وأماكن 

الرمزي  ُبعده  في   
ً
وعسكريا  

ً
سياسيا الواقعي ويأخذ منحًى  ُبعده 

القائم  االستالب  شكل  محمد  فاطمة  تصّور  المنحنيين  وبكال 
 
ً
لشخصياتـها المطروحة في غير مكان. ويتبّدى المنحى األول جليا
بعّدة قصص في مقّدمتـها قصة »آثار على النافذة« التي أطلقتـها 
على   

ً
انفتاحا ولتكون  لتستحوذ على عنوان مجموعتـها  الكاتبة 

 كالذي أشار إليه بيير داكو في 
ً
 إيجابيا

ً
اآلخر ولكنه لم يكن انفتاحا

إذ ينجح من خالله المتسلل اآلتي من أقا�شي  تفسير األحالم)3( 
معها  عالقة  وإقامة  شيخة  الجيران  ابنة  وّد  كسب  في  الوطن 
 العزم على عالقة جديدة 

ً
أنهاها بسلبـها عذريتـها ثم م�شى عاقدا

ها ببعض الهدايا وكاد ينجح بتكرار 
ّ
مع األخت الكبرى مريم استـهل

فعلتـه معها لوال مصارحة أختـها الصغرى لها وكشفها حقيقتـه 

التي أثمرت في أحشائها بالحمل الحرام.. كّل ذلك تّم وجرى بينما 
األم منشغلة بالثرثرة مع الجارات واألب طوى وجوده اللهو وأغرقه 
خارج البيت الغياب وبعدما عصفت الفو�شى باألسرة التي راحت 
تشكو التسّيب والتراجع الدرا�شي عاد هذا األب بقصة »الفاتورة« 
بلغ حياة ابنه التي أجهز عليـها اإلدمان على   

ً
ليدفع الثمن باهظا

المخدرات كما بلغ حّد انعدام الثقة بينه وبين زوجتـه التي كانت 
وتتكّرر مشاهد  بالرجل()4(  المرأة  تثق   

ّ
أال )يجب  للنساء:  ترّدد 

العرس  الموت والوهم بصور كابوسية تحّول من خاللها ثوب 
على جسد بطلة قّصة »الزمان األخير« إلى كفن بعد زواجها من 
وانقلبت هيئة الطفل في  ابن عّمها وسفرها معه إلى أمريكا)5(.. 
قصة »صورة« إلى هيكل عظمي ينتقل في غير مكان ليأخذ هيئات 
 ثم تتعّدد مظاهره إلى حّد دفع 

ً
اآلخرين فيبرز بصفة المفرد أوال

بالكاتبة تستفسر عن كينونتـه وعن شخصه وهي تالحقه من جهة 
 فنفق كل قطيعه؟.. 

ً
إلى أخرى وتتساءل وتقول: )هل تراه كان راعيا

والعصا مرشده   
ً
أم تراه ضريرا والعصا ساقه؟..   

ً
أو تراه كسيحا

ودليله؟.. أم أنه تميمة للبقاء.. لقد ألفوا الموت...()6(.
أبنائها  ومعركة  اإلماراتية  الدولة  بناء  قبل  ما  مرحلة  أزمة  إنها 
الحياتية التي كانت تواجه الظمأ والقحط فوق الرمال كما كانت 
ين.. وما قّدمتـه فاطمة 

ّ
تواجه عطش البحر وقسوة رجاله المستغل

 
ً
مباشرا  

ً
يعتبر رصدا »غروب«  وبقصة  »صورة«  محمد في قصة 

لتلك المجابـهة القائمة ضّد الصحراء ونارها الكاوية بينما ساقت 
معركة  غمار  ليخوض  المالحة«)7(  »الكثيبات  في  قصتـها  بطل 
أخرى ضّد استغالل كبير الصيادين وهي بذلك تسير بخطًى موازية 
إلى جانب علي أبو الريش الذي أقدم على رصد مماثل في مجموعتـه 
الوحيدة »ذات المخالب« إذ يموت بطل قصتـه خلفان مع حماره 

من جّراء عطش الصحراء وهو يرّدد: )كلنا سنموت في الصحراء..
يعاني األمّرين  »الوجه اآلخر«  وكذلك بائع السمك في قصتـه   )8(

يتعّرض  من ذلك الجّبار الذي هو البحر وفي قّصتـه »أبوحرادن« 
أبو حردان ورفاقه إلى ظلم واستغالل ال يطاق من النوخذا جاسم 
هذه المجاراة بين االثنين في الرصد الواقعي للمعركة  الطويل.. 
الحياتية وأشكال المقاومة فيـها من قبل الشخصيات وأحداثها 
المطروحة تماثلها مجاراة أخرى بينهما في الرصد الرمزي للمخاطر 
التي تواجه الدولة وهي منشغلة في حرب البناء، فما رمز إليـه علي 
أبو الريش »بذات المخالب« التي تسللت إلى بيت األسرة اإلماراتية 
والعربية نجد ما يوازيـه عند فاطمة محمد في مجموعتها »آثار على 
 
ً
 وعربيا

ً
 إماراتيا

ً
نافذة«.. وإذا كانت ذات المخالب قد أخذت ُبعدا

نفوذها كالمتسللين إلى  من خالل استدرارها العطف حتى قوَي 
إلى  تسللهم  بعد  العالم  واستدرارهم عطف  وكاليـهود  اإلمارات 
فلسطين ، فإن فاطمة محمد قّدمت ما يوازي هذا الرمز في أبعاده 

المحلية دون أن تجنح إلى األبعاد األخرى العربية، فهي كما بدت في 
 بسيرورة الواقع اإلماراتي 

ً
 وانهماكا

ً
قصص مجموعتـها أكثر انشغاال

الدولة  أبعد من حدود   
ً
فيـها شأوا تبلغ  التي ال  دواخله  ورصد 

الناشئة وهواجسها السيادية الطامحة للمنعة وهي ال توارب في 
قصة »صورة« بإظهار مخاوفها على حال المستقبل وقلقها منه، 
فلجأت للترميز له بطفل على هيئة هيكل عظمي ومرّد هذا الخوف 
ـ كما هو ماثل في  والقلق هو المتسلل ذاتـه الذي تتبّدى مخاطره 
ينبع من األسرة  المستوى األول  اثنين..  وفق مستويين  قصتـهاـ 
اإلماراتية وفي محيطها يأخذ أبعاده االجتماعية والتربوية، حيث 
 من 

ً
سري بعد أن بّينت عددا

ُ
تصّور الكاتبة التصّدع في البنيان األ

أسبابـه في قّصتيـها »آثار على نافذة وفاتورة« كما أشرنا إلى ذلك 
 ، وتعود إلى هذه األسباب مرة أخرى في قصة »المتسلل«)9( 

ً
مسبقا

 على 
ً
رامزة لها بالحشرات وقد حّرضت بطلتـها للتخلص منها خوفا

الذي  للمستقبل  اآلخر  الوجه  تمثل  التي  النائمة  الطفلة  حياة 
له الطفل في قصة »الصورة« وكال الطفلين ينتميان إلى 

ّ
مث

األسرة اإلماراتية التي تقّدمها فاطمة محمد وهي مهّددة 
بالحشرات واألوبئة العصرية كما قّدمها علي أبو الريش 
المستوى  أما   ..! المخالب  بذات  مهددة  وهي  قبل  من 
الثاني، فيأخذ فيـه المتسلل ُبعد المحتّل الطامع بالخليج 
 وباإلمارات على وجه الخصوص مما يدفع الكاتبة 

ً
عموما

تحركه  رصد  إلى  الفردي  تحركه  رصد  من  باالنتقال 
الجماعي المتنامي إلى حدود ممارسة الدولة الخارجة على 

عالقة الذات باآلخر يف قصص الكاتبة اإلماراتية فاطمة دمحم الهديدي

فاطمة محمد الهديدي
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القوانين واألعراف المّتفق عليـها المتجّسد باحتاللها أرا�شي الغير 
»حكاية صباحية«)10(  في قصتـها  الكاتبة  اعتمدت  ذلك  ولبلوغ 
الحدث  وتجسيد  الفكرة  إيصال  في  ب 

ّ
المرك الحكائي  األسلوب 

وذلك ضمن سياق ال ينفصل فيـه التاريخي عن الرمزي كما تذهب 
فالكاتبة هنا تروي حكاية ترويـها أم  نظريات السرد الحديثة)11( 
البنتـها عبر الهاتف لتصحو من النوم وفيـها تتحّدث عن مأساة 
زوجين أسر القرصان هرمز ابنتيـهما مع ابنة عّمهما بعد احتالله 
القلعة التي كانوا فيـها وكلما أراد هذان الزوجان االطمئنان على 
البنات الثالث األسيرات طالبـهما هرمز بتصريح يتضمن الموافقة 
على هذه الزيارة وبما أنهما ال يملكان هذا التصريح يكون المنع من 
نصيبـهما ثم الطرد فيعّض الندم قلبيـهما على الخالفات األسرية 
السائدة بينهم التي دفعت بأبناء العمومة إلى السفر والهجرة بعدما 
ومساعدوه  هرمز  فاستغّل  عّمهم،  بنات  من  تزويجهم  رفضوا 
غياب الرجال وأقدموا على احتالل القلعة وأسر بناتـها متّممين 
بذلك فصول المأساة التي نقلتـها الكاتبة على لسان األم الراوية 

لألحداث والهادفة إلى إيقاظ ابنتـها على إيقاع مجريات الحكاية 

الصباحية كما شاءت فاطمة محمد تسميتـها ووضعها في مقدمة 

قصص مجموعتـها ، لتعيد لنا الزمن الما�شي ، الحاضر من خالل 
 إيانا إلى ضرورة التخلص 

ً
األم كشاهد يروي وكتاريخ يدّون منبـهة

ل 
ّ
من نوم ابنتـها لنرى بملء العيون أسر البنات الثالث الذي يمث

في حقيقة األمر احتالل الجزر اإلماراتية الثالث ومن قبلها احتالل 

اتفاقها  د 
ّ
تؤك الرموز  بـهذه  وهي  اإلسكندرونة..  ولواء  عربستان 

مرة أخرى مع علي أبو الريش بالرؤية وما عّبرت عنه في قصص 
»خان«  كليـهما بأسلوب الترميز أفصحت عنه مجموعة قصص 
 مخاطر الراهن في 

ً
إلبراهيم مبارك بمفردة مباشرة فجمعتـهم معا

ل بالمتسلل القادم إلى أرض الدولة بصورة غير 
ّ
هّم مشترك تمث

شرعية ولم يجمعهم الحنين إلى الما�شي الذي لم يكن غير معاناة 
وعذاب لشخصيات فاطمة محمد وعلي أبو الريش بينما كان راحة 
وطمأنينة لشخصيات إبراهيم مبارك التي ما فتئت تشكو الحياة 
من  وباآلتين  المرتفعة  اإلسمنتية  بأبنيتـها  الحاضرة  المعاصرة 
بعيد بلغاتـهم المختلفة ومن ضمنهم هذا المتسلل الذي قّدمه 
من األفغانيين واإليرانيين والباكستانيين   

ً
إبراهيم مبارك أفرادا

تحّركاتـهم  كشف  إلى  وسعى  واحد  مركب  متن  على  مجتمعين 
بمفردة مباشرة، حرصت فاطمة محمد االبتعاد عنها في معظم 
قصص مجموعتـها التي بقيت تراوح بين واقعية السرد ورمزيتـه 

فقّدمت المتسلل من المنظور الواقعي بلغة عادية اقتربت بـها 
مكامن خللها الذي أدانت بموجبـه  من الحياة األسرية لت�شيء 
أسرة  بناء  في  دورهما  أداء  الغائبين عن  الحاضرين  واألم  األب 
منيعة فاعلة تحتاجها الدولة في معركة بنائها كما أدانت ابن العم 
ى باستغالل هذا الغياب بينما قدمتـه 

ّ
وسلوكه االنتـهازي الذي تجل

 في تجسيد حدثها الرمزي بلغة 
ً
بصورة إيجابية وعّولت عليـه كثيرا

سردية إيحائية معتبرة إياه السند الحقيقي في القضايا المصيرية 
 ال يخلو من مغامرة التجريب وحماستـه 

ً
التي قّدمت من أجلها نصا

متقّمصة فيـه الشخصية ومكابداتـها وكأنها تكتب ذاتـها بجملة 
امتزجت فيـها العبارة القصصية بالمفردة الشعرية وهي تتحّدث 
بضمير األنا ضمن مساحة رحبة من مساحات القّص في غير مكان 
)الدهشة جسر مشتعل..  الثوب«)12(:  »سّر  فهي تقول في قّصة 
رى كيف أبدو وأنا عائمة في بحر من اللهاث؟( ، وتقول في قصص 

ُ
ت

عة بقضبان حديدية دقيقة 
ّ
أخرى)13( )..تحت هذه الفجوة المرق

 كنُت، تحملني خطاك بغبطٍة فأسابق 
ٌ
يتثاء بسرير كهل..(.. )فرحة

بالرذاذ  عنَك  الصيف  تذّب  التي  أهدابي  بين  )كنَت  ي..(.. 
ّ
ظل

خوض  محمد  فاطمة  حاولت  الالفتة  اللغة  بـهذه  والنسيم..( 
تجربتـها القصصية األولى عاقدة العزم على إنجاز نّص فيـه �شيء 
من مالمحها تلّمسْت آفاقه ببعض القصص »كآثار على النافذة 
فة 

ّ
بينما لم تسعفها النصوص المكث وفاتورة والزفاف األخير« 

، وغروب، وشام فضاء بال 
ّ
لغياب الحدث فيـها كما في »ليس إال

 
ً
أفق..« مما جعلها تضع على صدر غالف مجموعتـها »كتابات« بدال
تيـها قصص تسعى 

ّ
من »قصص« مع أّن معظم ما حوتـه بين دف

برغبة جامحة الخروج عن مسار القص اإلماراتي التقليدي كما 
تطمح في بنائية سردها التزام مسار آخر في رصد الهموم الوطنية 

لدولة ما زالت تخوض حربـها في البناء والنهوض والتكوين.. 
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 هيثم يحىي الخواجة

يمكن أن نوجز فن المونودراما بالقول هي فن الممثل الوحيد، 
أي الممثل الذي يؤدي أدوار الشخصيات في النص المسرحي 
على  وحدة وتعتمد المونودراما على حديث النفس للنفس، 
إنها  المستقبل،  واستشراف  والحاضر  الما�سي  استحضار 
التعبير أو التفكير بصوت عاٍل إلظهار ما يجيش في النفس من 

.
ً
أفكار وآمال وآالم وصرعات مع الذات ومع اآلخر أيضا

ومن المفيد اإلشارة إلى أن المونودراما فن صعب سواء أكان 
ذلك في مجال التأليف أم في مجال التمثيل، وأن المونودراما 
المونودرامية  فالمسرحية  الممثل،  يقوله   

ً
مونولوجا ليست 

تضمن شروط وعناصر المسرحية مع أنها ترتكز على الصراع 
 لقد ظهرت 

ً
والحوار الذي يفجر الحدث والعكس صحيح أيضا

من روافد النص   
ً
المونودراما العربية في القرن لتكون رافدا

ذات  رآها  بعضهم  أن  من  الرغم  وعلى  المسرحي،  والعرض 
في   - مناخات تعبر عن الخالص الفردي إال أنها في الوقت ذاته 
 نحو الخالص الجماعي لكون الفرد )الممثل 

ً
رأيي - تتجه أيضا

في ذلك هموم  عندما يتحدث عن همه فهو يماثل  الوحيد( 
وال بد أن نعترف هنا بأن هذا  الكثيرين من أفراد المجتمع.  
الفن لم يزدهر في الوطن العربي حتى اآلن على الرغم من أهمية 
ما قدمه بعض المؤلفين ويعود ذلك إلى ندرة كتاب المونودراما 
هذا  يؤدون  الذين  الممثلين  وندرة  المسرحية  الحركة  وتعثر 
الفن، إضافة إلى ذلك رفض بعض الكتاب وبعض المسرحيين 
لفن المونودراما لكونه يرسخ العمل الفردي ويسهم في تضخم 
الذات وهذا الرأي يحتاج إلى نقاش لكونه ال يقارب الصواب 

.
ً
كثيرا

مسرحية  إنها  نقول:  المونودراما  إلى  وبالعودة 
إيقاعاتها  ولها  الشعرية،  إلى  أقرب  لغة  تعتمد 
 مع النفس، وتستخدم 

ً
المريحة، وتتضمن جدال

أساليب ملونة في اللغة من أجل تمتين التواصل 
والتكثيف  التركيز  إلى  إضافة  المتلقي  مع 
والحشو.   التطويل  عن  واالبتعاد  واالقتصاد 
وتتخلص مسرحية )بقايا امرأة( للكاتبة اإلماراتية 
تجاوزت   

ً
امرأة عجوزا أن  في  المزروعي  فاطمة 

الستين من عمرها وتتحدث عن واقعها وما وصلت إليه من عمر، 
ثم تنتقل إلى الما�شي وتتحدث عن والدتها التي قست عليها وعن 
وحدتها وما يدور حولها، فقد بدأت الصديقات يرحلن واحدة تلو 

األخرى ولم يعد للحياة أي بهجة.
، هل يعقل أن جارنا 

ً
»مرت سنوات طويلة لم أعرف للحياة طعما

األرمل أبو حسن يفكر بالزواج بي بعد هذا العمر؟  ربما كان هو من 
يضع الورد أمام بابي، يا إلهي اليوم عيد ميالدي الثالث والستين، 
هل أقضيه في شقتي أشاهد الحلقة األخيرة من مسلسلي التركي 
أم أحتفل على طريقتي بالخيب على الما�شي وتذكر  المفضل؟ 
األيام الخوالي«)1( ويزداد حزنها عندما تعلم بنبأ وفاة صديقتها أم 
أحمد وتعود إلى قلقها بعد أن شاخت وذهب شبابها وسدى فال 

�شيء سوى الملل والفراغ وانتظار الموت.
وحيث  والشباب،  الفتوة  حيث  الما�شي  ذكريات  إلى  تعود  ثم 
مطعم  في  التقيا  وكيف  صالح(   )أبو  خطيبها  تتذكر  الحياة.. 
انتظرت  »لقد  الجميلة  الرائع هديته  الشال  وتتذكر  )النورس( 
 ويصرح به، ولكنه لم يكن 

ً
 خلف بابي كي يعترف بحبه علنا

ً
طويال

بالقوة التي تساعده على الزواج بي، رغم أنه كان أرمل ويرفض 
إنه  ال،  بالنكتة،  أشبه  األمر  ناضجة،  سيدة  يحب  يعترف  أن 
مزاج سمج، لكنه حقيقة مثل مل الحقائق السخيفة«)2( وتتابع 
ذكريات األيام الخوالي فتتذكر عملها سكرتيرة وكيف أحبت عمر 
 جما.. كان أصغر منها وكانت معتزة بنفسها وعملها فلم تفكر به 

ً
حبا

ولم تفسر إشارات وتعبيراته بنفسها »ولكنني كنت عمياء لم أفهم 
قصده، بل فهمت طموحي«)3(.

والوهم ونسيت  العواطف  إطار  في  الحياة فعاشت  أغرتها  لقد 
أوسمة  »أعطوني  وعقابيلها  ومشكالتها  الشيخوخة  قدوم 
وال من  لم أكن أجده في مستواي،  ونيااشين كثيرة حتى أنساه، 
مستواي، وال من مستوى خبراتي وشهاداتي كنت 
 باآلخرين«)4( وبعد 

ً
مختلفة عنهن، وكان هو شبيها

الوظيفة  تركت  في صدرها  الورم  اكتشفت  ان 
وابتعدت عن مجتمعها والتصقت أمام التلفاز 
الملل.  كيانها  وهد  واألفالم  الشاشة  فأتعبتها 
واللباس  واالمتحانات  الدراسة  أيام  تتذكر  ثم 
وتتذكر  بيديها،  والدتها  تصنعه  الذي  الجميل 
 ... واللعب  والضحك،  المرح،  طفولتها الرائعة.. 
»أريد أن  ثم تخاطب الدمية التي تحملها بيدها 

ومن ثم   ،
ً
تدريجيا )تخفت األضواء  تصدقيني أني ال أريد سواك 

تتال�شى، وعندما تعود نجد المرأة العجوز إلى جانب صندوقها في 
مقدمة الصالة وهي تبحث فيه مع إنارة خافتة فوقها«)5(.

البناء الفين 
تعد الكاتبة فاطمة المزروعي من أوائل الذين كتبوا المونودراما 
المسرحية  هذه  تعد  كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
بالنسبة إليها التجربة األولى في خوض غمار هذا الفن، وعلى الرغم 
فالكاتبة  الفني  البناء  في   

ً
واضحا  

ً
تماسكا نلحظ  فإننا  من ذلك 

سردت حكاية العجوز بفنية، واستطاعت أن تربط بين الما�شي 
والحاضر بأسلوب جميل وعبر أحداث منطقية.

وعلى الرغم من مشاعر العطف والتعاطف مع المرأة العجوز وما 
عانته في حياتها إال أن المؤلفة أبرقت مجموعة من الرسائل في 
هذه المسرحية من أهمها االنتباه إلى مرحلة الشباب واستغاللها 
 عدم الغرور وعدم تضخم الذات 

ً
أفضل استغالل، ومن ذلك أيضا

وعدم التفكير من منطق التفكير الطبقي واإلمساك بناصية الفرح 
لألهل واألقارب  ومن ذلك ضرورة الوفاء  والصداقات الجميلة، 
 التحضير أليام الشيخوخة، والتمسك 

ً
والصديق، ومن ذلك أيضا

بكل ما هو مفيد وما هو جيد وإهمال السلبيات.
لقد اعتمدت الكاتبة لغة سردنا مناسبة للشخصية ومالئمة لفن 
من حيث االبتعاد عن التطويل والتقعر والحشو،  المونودراما، 
وفي بض األحيان تفجر الحدث من   ،

ً
ومن حيث االقتصاد أيضا

الحوار وتفجر الحوار من الحدث وجاءت النهاية لتحمل الكثير من 
الدالالت والمعاني فعلى الرغم من قناعتها بأن الشباب لن يعود 
ظلت متمسكة بالدمية رمز الطفولة والجيل الواعد الذي يعول 
عليه الكثير، إضافة إلى ذلك فإن بحثها في الصندوق من جديد 
يدل أنه ما زال في جعبتها الكثير من الحكايات وأن ماضيها مفعم 

باألحداث والعبر والدالالت أما عنوان المسرحية )بقايا امرأة( فهو 
فقد وظفتها المؤلفة المزروعي  عتبة النص المونودرامي األولى، 
والسؤال الناغر ماذا تفعل  فالعجوز بقايا امرأة،   

ً
مؤثرا  

ً
توظيفا

العجوز )هذه البقايا( بعد أن فات القطار؟!  إن هذه المسرحية 
المونودرامية مبشرة، ولهذا ندعو الكاتبة إلى المزيد من العطاء 

فالساحة اإلماراتية بحاجة إلى نصوص في هذا الفن 

 *كاتب وناقد مسرحي
الهوامش :

236، جائزة الشارقة للتأليف المسرحي  1.  نصوص مسرحية، مجموعة كتاب ص 

2011، دائرة الثقافة واإلعالم الشارقة، 2013م.

2.  السابق نفسه، ص 240.

3.  السابق نفسه، ص 242.

4.  السابق نفسه، ص 243.

5.  السابق نفسه، ص 247.

مونودراما بقايا امرأة بني مرارة الواقع وذكريات املايض

فاطمة سلطان المزروعي

مسرح
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تراث الشعوب

وليد عالء الدين 

حكاية »المالح التائه«، أو »البحار الغريق«، أو»جزيرة الثعبان« واحدة من أقدم الحكايات المدونة عن البحر ورحالته في التاريخ 
وهي مسجلة على بردية موجودة حالًيا في المتحف اإلمبراطوري  يرجع تاريخها إلى عصر الدولة المصرية الوسطى،  البشري. 
بمتحف ليننجراد، روسيا. ويذهب بعض الباحثين إلى أن قصة المالح التائه، قد تكون المصدر الذي استلهم منه األدب الشعبي 
قد يكون الملهم الرئيس  تذهب إلى أن األدب المصري القديم بشكل عام،  وثمة آراء  العالمي مالمح حكايات البحر والبحارة. 

لحكايات العالم الشعبية، بما في ذلك العالم العربي خاصة حكايات ألف ليلة وليلة، مثل حكاية السندباد البحري وغيرها.

ويرجح أن يكون انتقال الحكايات المصرية القديمة إلى الثقافة 
من  المضمون  وانتقال  الشفاهي،  التداول  عبر  تم  قد  العربية 
خالل لغة األقباط التي عاصرها العرب في مصر، وأتقنها بعضهم 
وألغراض  مصر،  وأهل  العرب  بين  التواصل  عمليات  لتسهيل 
التجارة مع مصر حتى من قبل دخول العرب إليها. كما اهتم بعض 
العرب بشكل علمي بدراسة ومحاولة قراءة الرموز الهيروغليفية، 
ترجمة  النبطي  وحشية  ابن  محاولة  التجارب  هذه  أشهر  ومن 
لغة قديمة وكتاباتها ومقارنتها   89 األبجدية الهيروغليفية ضمن 
رموز  في معرفة  المستهام  »شوق  كتابه  وقد تضمنها  بالعربية، 
صدقت تلك االفتراضات أم ظلت افتراضات،  وسواء  األقالم«. 

فإن - كما يقول جوستاف لوفيفر في كتابه حكايات وأقاصيص من 
العصر الفرعوني - »مصر كانت منبًعا للقصص يأخذ منه البحارة 
في كل زمان«، و»يرجع الفضل في انتشار بعض القصص المصرية 
في بالد البحر األبيض المتوسط إلى القراصنة والتجار الذين كانوا 
V.Berard.... وال  يهبطون بسفنهم مصر وفينيقيا كما يقول بيرار 
ريب أن القصص المصرية كانت مصدر قصة »بروتيه« في النشيد 
بها  السامية  العبارات  بعض  اتبعنا   وإذا  الرابع من األوديسة، 

علمنا أن فينقيه كانت واسطة بين مصر والشاعر«. 
وقد الحظ كثير من الباحثين الصالت المباشرة بين القصص 
والعربي،  العالمي،  الشعبي  القصص  وبين  القديمة  المصرية 

عاصفة  يقرأ  »فمن  وليلة،  ليلة  ألف  حكايات  خاصة  وبصفة 
»أوليس« في النشيد الخامس من األوديسة، ويراه يخبط في البحر 
»الغريق«  يذكر قصة  حتى ينتهي إلى القياسين،  على غير هدى، 
كما يذكر قصة السندباد البحري في ألف ليلة وليلة  المصرية، 
)لوفيفر(«.  وقد تأثر األدب الحديث كذلك بقصة المالح التائه، 
دانيال  اإلنجليزي  لرواية  األدبي  األصل  إليها  يعزو  وبعضهم 
المصنفة باعتبارها الرواية األولى في  »روبنسون كروزو«،  ديفو 
وقد  وتحولت إلى عدة أفالم سينمائية.   ،1719 االنجليزية سنة 
1861 بعنوان  ترجمها المعلم بطرس البستاني إلى العربية سنة  
كتاب التحفة البستانية في األسفار الكروزية أو رحلة روبنسون 
يقول جوستاف  البحار الغريق،  وفي تحديد عمر قصة  كروزو. 
لوفيفر »إن المخطوط الذي وصلنا جاءنا من نسخة نقلت عن 
مخطوط أقدم منها ببضعة أعوام، وكاتبها يدعى »أمينو« وهو ابن 
فهو على  إن لم يكن مؤلف النص،  وهذا الكاتب األخير،  أميني، 

األقل أول من دونه في األسرة الثانية عشرة )لوفيفر(«.  
كان  التي  السفينة  غرقت  مالح،  عن  عجيبة  مغامرة  والقصة 
في  للملك  التابعة  المناجم  نحو  المتوجهة  طاقمها،  من ضمن 
ينتهي الحال بالمالح بعد مصارعة  المصرية.  شبه جزيرة سيناء 
األمواج بأن يصل إلى سطح الجزيرة التي اصطدمت بها السفينة، 
وصفه.  حسب   - يتمناه  ما  وكل  والغذاء  المأوى  يجد  وهناك 
يتجول المالح في الجزيرة ثم يقرر تقديم قرابين لآللهة لتساعده 
يسأل  الجزيرة،  بأنه حاكم  يعرفه  ثعبان  له  فيظهر  النجاة،  في 
الثعبان المالح ثالثة أسئلة، ثم يصطحبه إلى منزله، وتدور بينهما 
يحكي الثعبان للمالح كيف  محاورات ويتبادالن سرد الحكايات. 
أنه واحد من خمسة وسبعين ثعباًنا كانت على الجزيرة، باإلضافة 
نجم،   حين هوى من السماء 

ً
احترقوا جميعا إلى ابنته الصغيرة، 

ثم ُيطمئن الثعبان المالَح ويبشره بالعودة  وظل الثعبان وحيًدا. 
 بالهدايا. 

ً
ألهله بعد شهور مع سفينة تمر قرب الجزيرة محمال

له الثعبان عطايا وهدايا كثيرة  وبالفعل يعود المالح بعد أن حمَّ
يصحب المالح الهدايا  من العاج والكحل والتوابل واألخشاب، 

رفيق  منزلة  إلى  فيرفعه  الحكاية  له  ويحكي  الملك  إلى 
الملك ويغدق عليه العطايا. والحكاية في أصلها تأتي على 
لسان البحار للوزير في محاولة منه للتسرية عنه نتيجة 
ومن نص  فشله في جلب الذهب للملك من بالد بونت. 
»حكايات  الحكاية كما أورده محمد أبو رحمة في كتابه 
فرعونية«، يقول المالح: »أما السفينة فقد غرقت، ولم 
يبق أحد من ركابها، وحيًدا كنت الذي دفعته موجة إلى 
 ،

ً
جزيرة، فقط كان قلبي رفيقي«. ويضيف: »وأوقدت نارا

وصّعدت قربانا لألرباب، فسمعت صوت الرعد، فظننته موجة 
بحر، وفرقع الشجر، وزلزلت األرض، فلما كشفت وجهي، أدركت 
، لحيته كانت 

ً
15 مترا  نحو 

ً
30 ذراعا أنه ثعبان يقترب طوله من 

وحاجباه من   ،
ً
أما جسده فكان مو�شى ذهبا أطول من ذراعين، 

الالزورد الحر، فغر فاه نحوي وأنا أمامه راقد على بطني، وقال لي: 
من جاء بك، من جاء بك؟ أيها الصبي الصغير من جاء بك إلى هذه 

الجزيرة؟، تكلم وإال جعلتك ترى نفسك رماًدا«. 
ويشير أبو رحمة إلى أن الثعبان بعد أن أفرغ حزنه في الشكوى 
نتيجة  »كدت أن أموت حزًنا«  وقال له  بارتياح،  شعر  للبحار، 
لفقدانه أهله وابنته، ولكنه تماسك وتحلى بالشجاعة ألنه مؤمن 
قلبك،  كابًحا جماح   ،

ً
كنت شجاعا »إذا  بأنه:  للمالح  قال  كما 

فسوف تعانق أبناءك ثانية« ثم بشره بأنه سيعود إلى بالده ويعانق 
عياله ويدفن في قبر على أرض وطنه، متنبًئا بالنهاية السعيدة التي 

ستتحقق لرحلة المالح 

»املالح التائه«، أشهر حكايات البحر الفرعونية
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 نشوة أحمد

للما�سي وجه مشرق، تبقى مالمحه  محفورة في الذاكرة، تذكي 
 حضوًرا دائًما، رغم أنف الوقت، 

ُ
ا  إليه؛ فيمنحه الحنين

ً
حنين

وانقضاء الزمن. هذا الما�سي، وربما للسبب نفسه؛ لعب دوًرا 
محورًيا في رواية »سيف«، للكاتبة اإلماراتية فتحية النمر، إذ 

 للهوية، التي ال أمل في مستقبل إال بالتشبث بها.
ً

كان معادال

دائري؛  بناء  في  الفائتة،  األيام  نسيم  الكاتبة  استدعت  هكذا 
إنسانية  أزمة  من  انطلقت  التي  السردية،  رحلتها  عبره  نسجت 
الذي يعاني حصاد شيخوخة، ووحدة،  لبطل الرواية »سيف«، 
وإن كان هو نفسه قد  وفجوة افتعلها الزمن بينه وبين أبنائه، 
شارك في صنعها. واعتمدت صوت الراوي العليم لنقل أحداث؛ 
نسق  في  بعضها  تدفق  فبينما  وانساقها،  مساراتها  تنوعت 
التذكر  عبر  في نسق عك�شي  اآلخر  بعضها  تدفق  متتابع،  أفقي 
واالسترجاع، لتطأ حقب زمنية مختلفة من تاريخ اإلمارات، يمتد 
ا شعبًيا 

ً
ما أتاح لها توثيق تراث بعضها إلى مطلع القرن الما�شي، 

والبادلة،  بالتلي  ُيعرف  وما  اإلماراتي،  النسائي  بالزي  يتصل 
وهي تطريزات تو�شى بها مقادم األثواب والسراويل النسائية في 
على  يحرصن  النسوة  كانت  الذي  البرقع  إلى  إضافة  اإلمارات، 
ارتداءه، وكان من أهم عاداتهن في حقبة ماضية. »وآلن البرقع كان 
على رأس عادات النساء وأولوياتهن في ذلك الزمان من تاريخ هذه 
ولدقتها  فقد كرست صفية عمرها في صناعته وبيعه،  األرض، 

 14 وصارت لها زبوناتها« ص  رمت به واشتهرت، 
ُ
غ

التراث اإلماراتي عبر  استمرت الكاتبة في استدعاء 
بعض المهن، التي عمل بها اإلماراتيون منذ القدم، 
األلعاب  بعض  عبر  وكذا  والدعون،  الفحم  كبيع 
الشعبية الشهيرة لدى األطفال مثل لعبة الصقلة، 
كما عمدت  وأيًضا عبر كثير من األقوال المأثورة. 
إلى توثيق ميراٍث من التكافل والتراحم، في منظومة 
العالقات اإلنسانية اإلماراتية، ذلك الميراث الذي 
أحاط بصفية »أم سيف« بعد وفاة زوجها، ليصبح 
 وعوًنا لها.

ً
 ونساًء، كباًرا وصغاًرا؛ أهال

ً
كل الحي رجاال

ثيمة المرض وقوة الموروث 
تشاركت أغلب الشخوص في الرواية معاناة المرض، الذي تحول 
إلى ثيمة رئيسة للنص، فاألب يعاني أثار الشيخوخة وما التهمته 
وزوج  البهاق،  يعاني مرض  األكبر  واالبن  من عافيته ورجولته، 
ونورة زوجة االبن تعاني  الفيل،  االبنة يعاني في تنزانيا من داء 
عقًما أضعف فرصتها في األمومة، أما األم فكان نصيبها هو األكبر 
من المعاناة، بعد إصابتها بالخرف، وتحلل خاليا دماغها، وتآكل 
المؤلم  الوقع  لها  كان  تنوعت،  األمراض وإن  تلك  كل  ذاكرتها. 
ما جسدته  عبر  الكاتبة  وقد وشت  الشخوص.  كل  على  نفسه 
بفلسفتها التي تقرن   - - ضمنا وتصريًحا  من ألم ومعاناة أبطالها 
الضعف بالوجود، وتذهب إلى أن للعيش ضريبة من المرارة، البد 
لإلنسان أن يدفعها، وال مناص له من تجرعها. »عليكم أن تتقبلوا 
ورحابة"  مثلما تلعقون حالوتها بانتشاء  مرارتها بصبر وشجاعة، 
ا على قوة 

ً
ص 130 كذلك مررت »النمر« عبر مرض األم؛ إسقاط

الموروث، فهي وإن تخلت ذاكرتها عن تفاصيل كثيرة، لم تتخل 
عن إرث الما�شي البهي، الذي قاوم - رغم - قدمه قسوة المرض 
 للهوية التي 

ً
ا، جعلته معادال

ً
وقوة النسيان. ومثلما رصدت موروث

ينبغي التشبث بها، عرجت في المقابل على واحدة من مستحدثات 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  وهي  الخطير،  التأثير  ذات  العصر 
وما  وما تقوم به من دس السم في العسل،  وأبرزت سلبياتها، 

تسببه من بلبلة وإشاعة للفتن.    
 

شخوص غري نمطية 
من  شتى  مناطق  في  الواقعية  الرواية  تخبر  بينما 
ظلم  من  النساء  تعيشه  عما  العربي،  العالم 
 ي�شي 

ً
 مغايرا

ً
وتهميش، تطرح الرواية اإلماراتية واقعا

وبتقديرها من المجتمع.  بتحقق المرأة اإلماراتية، 
بل إن المرأة  وال يقتصر األمر على الواقع الراهن، 
البدوي؛  في المجتمع  وحتى  القدم،  األمارتية منذ 
وهذا  عينه،  والتبجيل  نفسه  بالتقدير  حظت 
ال سيما  اإلماراتي،  األدبي  النص  على  انعكس  ما 
زوجها،  بمحبة  تحظى  فالمرأة  سيف،  رواية  في 
إن  إال  وخارجها،  األسرة،  داخل  لدورها  وتقديره 

انقادت خلف جموحها،  بعض الشخوص النسائية في الرواية، 
السيما  محمودة،  غير  العواقب  فكانت  التمرد،  ثوب  وارتدت 
بالنسبة لمريم »االبنة«، وزوجة االبن »نورة«، لتنأى بهما الكاتبة 
والتي  والصبورة،  المعطاء  للمرأة  النمطية  الصورة  بعيًدا عن 
جسدتها في شخصيات أخرى داخل النص، مثل صفية، حمدة، 
وخولة، لكنها مثلما أضفت على بعض شخوصها سمة الالنمطية، 
»مريم  الشخصيتين  فكلتا  التحول،  صفة   

ً
أيضا عليها  أضفت 

ونورة« جنتا عواقب جموحهما، ما كان دافًعا لكل منهما، لمحاولة 
العودة واستعادة الدفء، الذي تخلتا عنه طواعية.

كسرت عبره الكاتبة أيًضا،  »جيبي«،  الطبيب األنجليزي المقيم 
الصورة النمطية لألجنبي المستعمر والمستغل، فوسمته باأللفة 
والود والوداعة، إذ كان صديًقا جيدا وعوًنا للجميع، وهكذا مررت 
عبر هذه الشخصية رؤاها حول قبول اآلخر، وإعالء اإلنسانية، 
وكما مررت رؤى ضمنية حول التعايش وقبول  ونبذ التعصب. 
اآلخر، وضرورة التشبث بالتراث والهوية، مررت أيًضا بالمواربة 
ذاتها؛ رؤاها حول األسرة، ومنظومة العالقات اإلنسانية وأهمية 
وإثنائهم عن طرق  ودور رب األسرة في تقويم أبنائه،  تماسكها، 
ينتظرهم في نهايتها الشقاء، وكذا ضرورة أن يبذل األب من أجل 
ا. كما إنها انتصرت لنموذج 

ً
أبنائه اهتماًما صريًحا وحًبا مكشوف

والمضحية عبر ما عقدته من مقارنات ضمنية  المرأة المعطاء 
 للجدات في 

ً
بين شخصية خولة وشخصية مريم. وانتصرت أيضا

الما�شي، الالتي ضربن أروع األمثلة على التضحية والوفاء.

ألوان من الرصاع 
زخر النص بالعديد من الثنائيات المتقابلة من المادة والعاطفة، 
الرحمة والقسوة، الطمع والزهد، الما�شي والحاضر. ونتيجة تلك 
الثنائيات تعددت وتنوعت أشكال الصراع، فاندلع تارة بين أفراد 
األسرة الواحدة، ال سيما بين الزوج وزوجه، واندلع تارة أخرى في 
فانقسم وليد بين حبه لزوجته،  العوالم الداخلية للشخوص، 
وانقسم ياسر بين رغبته في الحفاظ  وكرهه لنشوزها وإهمالها. 
التي حرمته نعمة  وبين نقمته على زوجته المادية،  على زواجه، 
شيخوخته،  لتداعيات  استسالمه  بين  سيف  وانقسم  األبوة. 
غير  زمان  في  كانت  التي  ورجولته،  شبابه  استمرار  في  ورغبته 
وأمومتها  لبالدها،  انتمائها  بين  مريم  انقسمت  كذلك  الزمان. 
»وطننا يا أمي الذي أرضعنا العزة والكرامة وألقمنا السعادة، كما 
أرضعتنا أنت المحبة واألمومة، الوطن الذي يحسدنا عليه الكون 
بأطرافه األربعة، ماذا كنت ستفعلين لو أنك في مكاني؟« ص 144. 
وهكذا تناثر الصراع في كل زاوية من البناء، وهيمن على مفاصل 

النص، وتوجته الكاتبة مع نهاية األحداث بصراع أكبر، يخوضه 
الصراع  أسهم  وقد  أرضهم.  على سالمة  للحفاظ  الوطن  أبناء 
الذي  وزيادة جرعة التشويق،  في تدافع األحداث،  بكل أشكاله، 
عززته الكاتبة ببعض االستباقات، كاستباقها بالفجوة بين األبناء 
وأبيهم، وإرجاء تفسيرها لمرحلة الحقة من السرد، لتحكم بذلك 
قبضتها على القارىء، السيما وأنها دفعته عبر صدقية شخوصها، 
وجاذبيتها، وما تحمله من نوازع رديئة وطيبة؛ إلى مزيد من التماهي 
مع النص. أما اللغة التي اعتمدتها فكانت سلسة جزلة، اتسمت 
بالعذوبة والشاعرية، غير أن شعريتها لم تعطل السرد، بل كانت 
في خدمته. وحققت له المزيد من القوة والجمالية. »كان يستجير 
بالفراغ والصمت في جناحه في الفيال التي ال يشاركه فيها غير 
تغذيه  ال لون واحد لها،  الخياالت واألشباح بأشكال وأطياف، 

بالعذاب« ص 89.
ومع نهاية األحداث بلغت حالة النوستالجيا ذروتها، عبر استدعاء 
وأيًضا عبر ما  لألم الراحلة، وسؤالها العون والنصيحة،  »مريم« 
أن حل كل أزمة ال يتأتى إال  مررته الكاتبة من رسائل مفادها؛ 
الراحلين  وتمثل  الما�شي،  من  واالستفادة  التاريخ،  باستعادة 

العظماء 

»سيف« رواية النوستالجيا والحنني إىل املايض والتشبث باملوروث

للكاتبة اإلماراتية فتحية النمر 

سوق الكتب
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من الوجوه التي لن تختفي من الذاكرة و ال تغيب عن ساحة 
الشعر في اإلمارات، الشاعر الراحل محمد بن سلطان الدرمكي، 

رحمه الله.
 من أهم رموز الشعر في دولة اإلمارات العربية 

ً
الذي يعتبر واحدا

وكانت له إسهامات كبيرة وكثيرة في مسيرة النهضة  المتحدة، 
التي شهدتها اإلمارات بحكم مرافقته للقائد المؤسس المغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.
ولد الشاعر الراحل في منطقة القطارة بمدينة العين عام 1940 

وتوفي فيها عام 1998.

وكانت  قرض الشعر في بداية السبيعنييات من القرن الما�شي، 
العديد من  وبين  بينه  و»الرديات«  المساجالت  العديد من  له 
نهيان  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له  المغفور  أهمهم  الشعراء 
رحمه الله، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشاعرة الراحلة 

فتاة العرب و حميد بن ذيبان الفال�شي ومطر بن غدّير وغيرهم.
بالروغة  علي  منهم  المطربين  من  كبير  عدد  بكلماته  تغنى  كما 
وخالد  العامري  وعبدالمنعم  الخطيب  ومروان  حمد  وميحد 

محمد وغيرهم من الفنانين .
قصائد  أشهر  من  أن  المزروعي  راشد  الدكتور  الباحث  يذكر 
الدرمكي التي أثارت الساحة الشعرية والغنائية في اإلمارات ودول 
التي  لي هّيضني هواه«،  »شرت عيل بصاليف..  الخليج قصيدة: 
غناها ميحد حمد، وجارته فيها بداية الشاعرة الكبيرة عوشة بنت 
خليفة السويدي »فتاة العرب« في أغنية »برقى روس الشرايف«، 
في   

ً
قياسيا  

ً
التي غناها علي بن روغة، فضربت هذه األغنية رقما

االنتشار السريع على مستوى دول الخليج العربي، وجاراها كذلك 
المغفور له الشيخ زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم وغيرهم من الشعراء.

من قصائده:
قصيدة )اسجع الونة ( التي قالها عندما لم يستطع مرافقة الشيخ 

زايد في احدى رحالت المقناص:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرات..
ّ
قمــــــــــــــــــــت أسجــــــــــع الون

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروى حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الراعبّيــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وال عــــــــــــــــــــادوا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــات..
ّ
قف

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــاس يـــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــذي قضّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

فــــــــــي وداعــــــــــــــــــــة اللــــــــــــــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــــــــن لمبــــــــــــــــــــــــــــــات..

فــــــــــــــــــــي سيــــــــــــــــــــوح وشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عذّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

تزّملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا للسفــــــــــــــــــــــــــــــر »رنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات«..

بأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الذي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري خوّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

حـــــــــــــــــــــــــّد مضّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره والت..

يخســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مع شيوخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الضّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح يصيــــــــــــــــــــــــــــــح بعالــــــــــي أصــــــــــــــــــــوات..
المنقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده خلّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ندامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات..
ّ
يعــــــــــــــــــــــــــــــّض كف

ــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قابلّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويقــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــ
ورد عليه الشيخ زايد، رحمه الله، بقصيدة قال في مطلعها :

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــوق حلويــــــــــــــــــــٍن وزينــــــــــــــــــــــــــــــات..

شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم ولك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزة نجّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــــــــــبرات.. ــــــــــــــــــــــــ
ّ
ال تسجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الون

وال تكــــــــــــــــــــــــــــــون فــــــــــي فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قوّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يا »بوجسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم« الوقت مــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات..

بنســــــــــــــــــــير بك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة هنّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ومن قصائده: )اريام البوادي(

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس لو بشكــــــــــــــــــــــــــــــي ودادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ّ
مــــــــــــــــــــــــــــــا ريــــــــــــــــــــت انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للــــــــــود حك

ـــــــــــــــــــــــام البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي يــــــــــــــــــــا سّيــــــــــد اريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتني عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لالوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ودي لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــو بعــــــــــــــــــــادي

ــــــــــــــــذا الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم وانتــــــــــو بهــــ

وان كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

ال تحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الغايــــــــــــــــــــــــــــــب اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام

راشد  الدكتور  إعداد  من  شعر  ديوان  الراحل  للشاعر  صدر 
المزروعي بعنوان )ديوان الدرمكي( عن نادي تراث اإلمارات 

الشاعر دمحم بن سلطان الدرميك

وجوه ال تغيب
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إضاءة

 إبراهيم الجروان

حتى منتصف القرن الما�سي كانت تنطلق السفن الشراعية والبحارة من الخليج العربي نحو سواحل شرق أفريقيا، وتحديًدا 
إلى جزيرة زنجبار للتجارة بالتوابل واألخشاب، وغيرها من البضائع خالل النصف الثاني من فصل الخريف )نوفمبر - ديسمبر(، 
ويعودون إلى ديارهم مرة أخرى في الربيع )أبريل - مايو(. وتستغرق هذه الرحلة من 3 إلى 5 أسابيع تقطع فيها السفن الشراعية 
3000 ميل، مستعينة بالرياح التجارية التي تنشط في بحر العرب وشمال المحيط الهندي خالل الخريف باالتجاه  قرابة 
الجنوبي الغربي، وبهدوء المحيط الهندي، تكون المغادرة عادة مع شهر نوفمبر و بداية ديسمبر حيث يستعين البحارة بالرياح 
التجارية لدفع المراكب نحو سواحل شرق أفريقيا فيقوم البحارة بدفع سفنهم الشراعية المسماة )الدهو( نحو السواحل 
الشرقية ألفريقيا. أما إذا أبحرت السفن من جهة الخليج والجزيرة العربية قبل شهر نوفمبر فإنها قد تسير ببطء فتقطع المسافة 
، في حين تزداد سرعتها عند اشتداد الريح في مواسم هبوبها فتقل المدة إلى 20 - 25 يوما لتصل وجهتها. 

ً
 ما بين 30 - 40 يوما

وخالل الربيع في شهر أبريل و بداية مايو يستعين البحارة بالرياح التجارية للعودة نحو الخليج العربي، فيما تشتد الرياح في 
بحر العرب ويهيج خالل يونيو ويوليو، فيكون فيه موسم )قفل البحر( الذي تتجنب فيه السفن في الخوض في أعالي البحار 

ببحر العرب. 

الرياح الموسمية عند البحارة العرب 
واستخدموها  الموسمية  الرياح  هبوب  مواسم  العرب  عرف 
للوصول إلى السواحل الشرقية ألفريقيا. إذ نجد أن هذه الرياح 
تهب شتاء من الشمال الشرقي أي من جهة الخليج العربي خالل 
أما  حيث تتجه نحو الجنوب الغربي،  شهور أكتوبر إلى فبراير، 
الشرقي،  الشمال  نحو  الغربي  الجنوب  الرياح من  فتهب   

ً
صيفا

فتبدأ من ابريل وحتى أغسطس، وهناك شهران من السنة يعدان 

شهري انتقال ما بين فصلي الصيف والشتاء وهما مارس وسبتمبر.
خالل فترة الصيف :

وكانت مواسم هبوب الرياح المعروفة عند أهل الخليج تتوزع 
خالل العام،  فـــ )الكوس ( يبدأ بالنشاط مع دخول الشمس ببرج 
مع دخول الشمس  )السهيلي(  وتنشط  السرطان في شهر يوليو، 

املالحة يف املحيط الهندي لدى عرب الجزيرة العربية

الشتاءالصيف

مع دخول  )األزيب(  فيما ينشط  في شهر سبتمبر،  ببرج العذراء 
وهي تدفع بالسفن نحو  الشمس ببرج العقرب في شهر نوفمبر، 
خليج عدن و مدخل البحر األحمر، وقد يمتد نشاطها إلى سواحل 
كذلك  )األزيب(  وتنشط  أمطار رعدية،  الحجاز مسببة  و  تهامة 
الحمل في شهر ابريل، وتنشط )النع�شي( مع دخول الشمس ببرج 
مع دخول الشمس  )الشمال(  وتنشط  القوس في شهر ديسمبر، 
ببرج  الشمس  مع دخول  و)الصبا(  يناير،  في شهر  الجدي  ببرج 
الحمل في ابريل، و)الصبا( هي التي تدفع السفن من الهند باتجاه 

الجزيرة العربية .
كانت رياح )األزيب( تدفع بالسفن من السواحل الجنوبية للجزيرة 
التجارية،  الرياح  بفعل  أفريقيا  شرق  سواحل  باتجاه  العربية 
وتنشط من بداية أكتوبر إلى منتصف أبريل، فيما كانت )الكوس( 
تدفع بالسفن من سواحل شرق أفريقيا باتجاه سواحل الجنوبية 

للجزيرة العربية.
الديماني :

والسواحل  أفريقيا  شرق  سواحل  بين  السفن  خروج  موسم 
يكون ذلك عند فتح البحر، ويقصد  الجنوبية للجزيرة العربية، 
به فتح بحر العرب وشمال المحيط الهندي، حيث يكون السفر 
نحو سواحل شرق أفريقيا والعودة منها، ويكون فتح البحر في شهر 
أكتوبر وغلقه مطلع يونيو مع طلوع الثريا، ويفتح مع طلوع النثرة 
)الكليبين( ولهذا نجد بعض التقاويم البحرية القديمة تبدأ سنتها 
مع طلوع النثرة )الكليبين( في 11 أغسطس.  فمن تأخر سفره عن 
وصوله  قبل  الشرقية  الشمالية  الريح  ترده  )الديماني(  موسم 

الى سواحل شرق أفريقيا.
 من المعارف 

ً
إن السفر البحري و الفنون المالحية تتطلب كثيرا

خاصة المتعلقة بالفلك واألحوال الجوية والجغرافيا والخرائط 
بتدوين  الربابنة  كبار  اشتهر  ولهذا  البحرية،  التيارات  وحركة 
معارفهم البحرية ومذكراتهم وتجاربهم ومخطوطاتهم في ما يطلق 
عليه )المرشدات البحرية(، ويطلق عليه أهل الخليج  »الرحماني«  

من الفارسية »والراهماني أو الراه مانج« أي سجل الطريق .
و ذكره ابن ماجد :

يغنيــــــــــــــــــــــــك عـــن راهمانجــــــــــــــــــــــــات النثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الذي نظمتــــــــــــــــــــــــه بالشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
يقصد منظومته )حاوية االختصار في أصول علم البحار(. وضع 
البحارة المتأخرون تقويما في دفاترهم )روزنامة( يبدأ بطلوع نجم 
التقويم  يبدأ  سهيل،  النجم  بطلوع  وبعضهم  )الكليبين(  النثرة 
الخاص بأهل الخليج والمعروف بـ»الدرور« وهذا التقويم ببساطة 
يقسم السنة إلى ثالثة أقسام كل قسم مئة يوم وكل عشرة أيام 
منها تسمى »در«، ورغم االختالف في تحديد الموعد الدقيق لطلوع  
النجم سهيل في عموم الجزيرة العربية، األ أن التقويم يبدأ بين 11 
إلى 20 أغسطس عند أغلب الناس، وهو اختالف بسيط، ال يقلل 
من فعالية التقويم وتطابقه مع حالة الجو والبحر ومواعيد الزرع 
(، وموعده عند  )النيروز  وأول السنة البحرية تسمى  والحصاد.  
6 أغسطس أما بحارة الخليج فيعده بعضهم  أهل حضرموت في 
في 11 أغسطس فيما يعده آخرون في 20 أغسطس و هو المتوافق 
أما  مع ما ورد في الروزنامات القديمة أو مفكرات بحارة الخليج. 



123    /   العدد 277  نوفمبر 1222022

ابن ماجد فجعل بداية )النيروز العربي( بطلوع نجم إكليل العقرب 
)على حسب الحساب  ديسمبر   7 نوفمبر إلى   28 ويكون ذلك بين 
واختالف مواقع الرصد(، ويجعل )التيرمه( أو )التيرما( رأس المائة 

من النيروز .

النريوز العريب
النيروز العربي وهو التقويم العربي القديم، تحدث عنه ابن ماجد  

فذكر :
)أول ما يسيح نيروز العــــــــرب ...... فاعلم أن النجم بالفجر غـــــرب
وطالع الفجر هو اإلكليــــــــل ..... والمستقبـــــــــــل األســــــــــــــــد النبيــــــــــــــــــــــــل 

ثم يقول:
وذاك عام عربي التقويــــــــــــــــــــــــــــــــم ....وضع الحســــــــــــــــــــــــاب من قديــــــــــــــــــــــــم 

و قال :
أما ذو االزياج و الحســــــــــــــــــــــــاب.... عندهــــــــــــــــــــــــم النيروز بالصــــــــــــــــــــــــواب
بعد احــــــــــــــــــــــــــــــــد و العشريــــــــــــــــــــــــن ... ثاني شهــــــــــــــــور الروم في تشريــــــــــــــــن
و ينزل االكليل تاســــــــــــــــــــــــع عشر ... من ذلك الفجــــــــــــــــــــــــر بالجــــــــــــــــــــــــــــــــبر
و عندنا ينزل ثالــــــــــــــــث عشــــــــــــــــــــــــر ... إكليلهــــــــــــــــــــــــا الفجر بهذا الفجــــــــر
إذ هذه حاويــــــــــــــــة المجــــــــرب .... الشك فيها عنــــــــــــــــــــــــد كل العــــــــــــــــــــــــرب(

طلوع  يكون  ماجد  بن  أحمد  وعند  الدينوري  قتيبة  ابن  عند 
)في  تشرين الثاني.   13 اإلكليل فجرا من الجهة الشرقية بتاريخ 

حدود 26 نوفمبر( .
الضربات البحرية : 

وهيجان  وعواصف  جوية  اضطرابات  هي  البحرية  الضربات 
 للسفن في تلك البحار، ومنها ما يكون 

ً
البحر كانت تشكل تهديدا

. وتكون في بحر 
ً
في موسم االضطرابات المدارية كما يعرف حاليا

)مايو،  األول في بداية الصيف  العرب على موسمين رئيسيين، 
الخريف  الثاني من  النصف  والثاني  المونسون،  وقبل  يونيو(، 
المونسون هو موسم الرياح  نوفمبر(،  )أكتوبر،  بعد المونسون 
ورياح  غزيرة  بأمطار  تتسبب  التي  الهندية  الموسمية  واألمطار 
قوية على شبه القارة الهندية ، وبحر مضطرب وهائج حولها، وهي 
الرياح الموسمية االستوائية التي تنشأ في المحيط الهندي والبحر 
»مونسون«   Monsoon وكلمة  الهندي«.  »المونسون  بـ  العربي 
عربية األصل ومشتقة من كلمة »موسم«، قد يصل امتدادها إلى 

الجزيرة العربية. 
و أهم الضربات المشهورة في بحر العرب وخليج عمان والتي عرفها 

البحارة العرب في الجدول :

الوصف والمالحظات  الموعد التقريبيالضربة

مع طلوع النجم سهيل 15 - 25  أغسطس ضربة سهيل  1

نجم األكيذب وهو النجم السابع من بنات نعش )القايد(10 - 20 أكتوبرضربة اإلكيذب 2

مع طلوع نجم السماك الرامح على الرغم من أن السماك الرامح 28 أكتوبر - 8 نوفمبر ضربة األحيمر  3
العين  ليس أحمر لكنه نير وقد تعني القوة مثل القول المحلي  

الحمراء ترمز للشدة.
أو غيوب نجم قلب العقرب ذي اللوم المحمر.

حالة مدارية في بحر العرب

مع طلوع نجم النسر الواقع10  - 20 ديسمبرضربة الكوي 4 

مع قلب العقرب20 - 30 ديسمبرضربة العقرب 5

 شولة العقرب1 - 10 يناير  ضربة الشولة  3

مع طلوع نجم النسر الطائر10  - 20 ديسمبرضربة  التير 5 

تستبق سقوط الثريا في األفق الغربي مساء 15 - 25 أبريل يوالت أو ضربة الثريا

حالة مدارية خالل غيوب الثريا20 - 30 مايوضربة الشلي 5

حالة مدارية مع طلوع الثريا1 - 10 يونيو  ضربة الثريا  3

مع طلوع الشعرى اليمانية )المرزم(  20 يوليو  - 5 أغسطسضربة النيروز 5 

* رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للفلك، عضو االتحاد العربي لعلوم الفضاء

العربية الجزيرة  الهندي لدى عرب  المحيط  المالحة في 

إضاءة
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  مّنـي بونعامه 

والرموز،  الصور  من  الكثير  يكتنز   
ً
خاّصا  

ً
عالما البحر  ل 

ّ
يمث

والغرائبية  العجائبية  الحكايات  من  العديد  حوله  سجت 
ُ
ون

ل 
ّ
التي أبدعها الِمخيال الشعبي العربي واإلنساني الغني، والتمث

الذكي لرموز الحكايات وداللتها وارتباطها بواقع المجتمعات، 
في  ترتبط بحياة الناس  إليه من معاٍن  وما ترمز له أو تحيل 
عالقتهم بالبحر. ومع ذلك، فإن كل شعب من الشعوب اتخذ في 
 مختلفين، وبخاصة ما يتعلق 

ً
 ولونا

ً
سرد حكاياته وعرضها شكال

لنسج القصص وسرد   
ً
خاّصا  

ً
ل عالما

ّ
الذي شك منها بالبحر، 

الحكايات، وهذا ما يسعى له ملتقى الشارقة الدولي للراوي هذا 
العام للكشف عنه، وإبراز مدى دوره في إثراء الِمخيال الشعبي، 
والذاكرة الجمعية، وترابط وتشابه هذا النوع من الحكايات في 
والخصوصية  الثقافية  البنية  اختالف  برغم  الثقافات،  كل 
في  الحكايات  تلك  لت 

َّ
تشك الذي  المعرفي  والنسق  المحلية، 

كنفه.

ورموز  وعناصر  صور  على  اإلماراتي  التراث  في  البحر  ويشتمل 
وتجليات تكشف أهميته وحضوره، وعالقة اإلنسان اإلماراتي به، 
وأوجه تلك العالقة وتجلياتها وتمظهراتها في صور مختلفة، وذلك 
وارتياد عوالمه العجيبة،  من خالل الغوص في أعماق البحر، 
لت في مجملها مادة 

ّ
الستخراج ما يكتنزه من جواهر ودرر ثمينة، شك

ثرية للسرد الحكائي واإلبداع األدبي والفني في اإلمارات على مدى 
عقود متتالية، فكانت حكايات البحر وسوالف أهل البحر، وحياة 
البحر، ومهن البحر وصناعاته )صناعة القوارب وأدوات الصيد، 
النواخذة والطواويش...(،  وحكايات  والغوص وأدواته وتاريخه، 
وكل ما يرتبط بالبحر من أمثال وأقوال وحكم،  وفنون البحر، 
بهذا التراث  كلها محّصلة مهمة لالحتفاء  وعناصر ورموز تراثية؛ 

الزاخر والغني والمتنوع.  
الحكايات  من  العديد  اإلمارات  في  الشعبي  المخيال  نسج  كما 
البحرية المستوحاة من البيئة اإلماراتية، بتعّدد مشاربها وألوانها 
 للفضاءات 

ً
وطبيعتها، فجاءت متناغمة مع حياة الناس، وانعكاسا

المفتوحة على كل االتجاهات، ومن تلك الحكايات التي اشتهرت 

و»بابا  »بديحة«،  بعد جيل:   
ً
الرواة جيال وتناقلها  اإلمارات،  في 

ل، منذ القدم، 
َّ
شك

َ
درياه«، و»سالمة وبناتها«.. وغيرها كثير. كما ت

أدب خاص ُعرف بـ»أدب البحر« في التراث العربي، هو ذلك الذي 
والذي يكون البحر موضوعه  يستهدف التعبير عن عالم البحر، 
الكلية  الرؤية  وفي  والشخصيات،  األحداث  في  المؤثر  الرئيس 
البشرية  تراث  من   

ً
جزءا يشكل  مهم  أدب  وهو  األدبي،  للعمل 

والشعر،  والملحمة،  البحر األسطورة،  ويضم أدب  وحضارتها، 
والحكاية الشعبية، وأدب الرحالت البحرية، والقصة، والرواية، 
وكانت للعرب إسهامات جليلة في عالم البحر وأدب البحر، تتميز 
 للتفسيرات األدبية 

ً
 خصبا

ً
بالثراء والتنّوع. ولقد كان البحر مجاال

لهوميروس،  األوديسة  ملحمة  من  البحر،  أدب  في  األسطورية 
واإلنياذة لفرجيل، وما خلفته الملحمة األولى من تصوير الصراع 
والمناظر األسطورية  بين بطلها أوديسيوس وإله البحر نبتيون، 

للبحر، وما قدمته الثانية من ملحمة بحرية عن العاصفة التي 
تعرض لها أسطول إينياس في البحر حتى سقوط بالينيورس 
فيه فداًء لألسطول الطروادي، إلى حكايات السندباد البحرية، 
وقصص »ألف ليلة وليلة« البحرية الشعبية، وما تضمنته من 
حكايات عرائس البحر، وجنيات البحر، ومن تصوير أسطوري 
فتتجلى مالمحه في  أما البحر في التراث العالمي،  لعالم البحر. 
الشعبي  المخيال  نسج  حيث  واألشكال؛  الصور  من  العديد 
 عن كائنات البحر وعوالمه ومجاهله في الحكايات 

ً
الغربي صورا

المالحم  في  ونثرت فصوصها ونصوصها  الشعبية والخرافية، 
العالمية التي حوت بين دفتيها الكثير من تلك الحكايات على 
الكثير  الغربي  كما استلهم األدب  أنماطها وأنواعها،  اختالف 
من الصور، ووظف حكايات البحر واستحضرها في العديد من 
ماركو  برحالت  ابتداء  المهمة،  واإلبداعية  الملحمية  األعمال 
بولو، وهرمان ملفل وملحمته »موبي ديك«، وأرنست هيمنغواي 
ووالت  والبحر«،  »العجوز  الرائد  الملحمي  عمله  خالل  من 
 عن المالمح 

ً
وتمان في رائعته »أوراق العشب«.. وغيرها، فضال

العالمية القديمة التي ضمت الكثير من حكايات البحر وأعالمه 
 مع شعار ملتقى 

ً
 على ذلك، واتساقا

ً
وعوالمه وكائناته. وتأسيسا

الشارقة الدولي للراوي في دورته الثانية والعشرين التي تنطلق 
من  قّيمة  مختارات  انتخبنا  البحـــر«،  »حكايـات  تحت شعار: 
التراث العربي، ضمن السلسلة الموسومة بـ»عيون األثر في تراث 
ومعاٍن  التعريف بما تختزنه من قيمة وقيم،  بهدف  البحر«؛ 
 
ً
ويمثل هذا الكتاب واحدا وصور ترتبط بتراث البحر وعالمه، 
 بحسب أسبقيتها، 

ً
من تلك الباقة المختارة؛ وقد رتبناها زمنيا

وبدأناها بكتاَبْي: »مروج الذهب ومعادن الجوهر« ألبي الحسن 
علي بن الحسين بن علي المسعودي المتوفى 346هـ، و»عجائب 
المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات« لزكريا بن محمد 
بن محمود المعروف بالقزويني المتوفى 682هـ، و»نخبة الدهر 
في عجائب البر والبحر« لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أبي طالب األنصاري الصوفي الدمشقي المتوفى 727هـ، و»زينة 
النحر بعلوم البحر« إلبراهيم بن محمد التادلي الرباطي المتوفى 
1311هـ، و»قالدة النحر في غرائب البر والبحر« لسليم الكساب 
غنية،  تراثية  مصادر  الكتب  هذه  ل 

ّ
وتمث 1325هـ.  المتوفى 

حوت بين دفتيها معارف شتى ومتنّوعة، شملت حكايات البحر 
من خالل  والجميلة،  الماتعة  والغرائبية  العجائبية  وعوالمه 
وجواهره،  ودرره  وكنوزه  ومخلوقاته،  البحر،  حكايات  سرد 
وَمّده وجزره، لنبحر مع القراء في رحلة جميلة نغوص من خاللها 

في أعماق البحر الذي يكتنز الدرر في أحشائه.

»عيون األثر يف تراث البحـــر«

سلسلة منتخبة تستكشف تجليات البحر وحكاياته يف الرتاث العريب القديم

سوق الكتب



127    /   العدد 277  نوفمبر 1262022

مروج الذهب ومعادن الجوهر
التاريخية  المصادر  أبرز  من   

ً
واحدا الكتاب  هذا  يعتبر 

عهد  إلى  الخليقة  بدء  من   
ً
أخبارا تضاعيفها  في  حوت  التي 

أنه  وقد ذكر فيه مؤلفه:  973م،  لله  الخليفة العبا�شي المطيع 
اختصره،  ثم  الزمان«؛  »أخبار  اه:  سمَّ  

ً
كبيرا  

ً
كتابا  ،

ً
أوال صنف 

اه: »األوسط«، ثم أراد إجمال ما بسطه، واختصار ما وسطه  وسمَّ
مما  الكتابين،  ذينك  في  ما  َمع 

ُ
ل نودعه  وقال:  الكتاب؛  هذا  في 

ضمناهما، وغير ذلك من أنواع العلوم، وأخبار األمم، ثم قال: كنا 
قد أتينا على جميع تسمية أهل األعصار، من رواة حملة اآلثار، 
وطبقات أهل العلم من عصر الصحابة،  ونقلة السير واألخبار، 
اثنتين وثالثين وثالثمائة في كتابنا:   ،332 إلى سنة  ثم من تالهم: 
»أخبار الزمان«، وفي »األوسط«؛ وقد وسمت كتابي هذا بكتاب: 
»تحفة األشراف«؛  لنفاسة ما حواه، وجعلته:  »مروج الذهب«؛ 
لما قد ضمنته من جمل ما تدعو الحاجة إليه، وتنازع النفوس إلى 
 من األخبار، إال أوردناه 

ً
 من العلوم، وال فنا

ً
علمه؛ ولم نترك نوعا

 .
ً
، أو مجمال

ً
فيه مفصال

عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات
وغرائب  والحيوانات  المخلوقات  »عجائب  كتاب  يمثل 
المعروف  محمود  بن  محمد  بن  زكريا  لمؤلفه  الموجودات« 
، اشتمل على فصول 

ً
 وغنيا

ً
 مهما

ً
 وتراثيا

ً
 تاريخيا

ً
بالقزويني، سفرا

أحوال  في  األرض،  في  في جانب  البحر  تناولت صيرورة  متعددة 
الحيوانات  في  الصين؛  بحر  جزائر  في  للبحار؛  تعرض  عجيبة 
العجيبة التي ُوجدت في هذا البحر، وفي جزائره، وفي حيوان هذا 

البحر، والقول في حيوان الماء وخواص أجزائه. 
الغرائب  من  الكثير  جمع  إلى  الكتاب  هذا  في  القزويني  عمد 

والعجائب والحكايات المغرقة في اإلدهاش، وحرص على تقييدها 
لتثبت، وكره الذهول عنها مخافة أن تفلت، وقال عنها: »إنها وإن 
مع  لكن ال ُيستعظم �شيء  كنت بعيدة عن العادات المعهودة، 
قدرة الخالق، وجميع ما فيه إما عجائُب صنع الباري، وذلك إما 
 إلى 

ٌ
 منسوبة

ٌ
 ظريفة

ٌ
معقوٌل أو محسوٌس ال شكَّ فيها، وإما حكاية

رواتها«.

نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر
المهتمين  الباحثين  لدى  خاصة  أهمية  ذا  الكتاب  هذا  يعتبر 
بالكتب والمراجع النادرة والقيمة في مختلف المجاالت التراثية، 
حيث تحدث  فهو واحد من عيون األثر التي تكتنز تراث البحر؛ 
فيه المؤلف عن األرض وأقاليمها وتقاسيمها، واختالف القدماء 
وعالماتها ومعمورها من البحار المتصلة والمنفصلة،  في ذلك، 
العظيمة،  واآلجام  والبحيرات،  واألنهار،  والجبال،  والجزائر، 
والعيون والممالك ومسالكها، واألمصار الكبار ورساتيقها، واآلثار 
القديمة، والعمائر العظيمة، والعيون، واآلبار، والينابيع العجيبة، 
الذائبة،  والمعادن  الغريب،  والنبات  الشكل،  النادر  والحيوان 
والتي  المتطرقة وتوابعها المعدنية، واألحجار الشريفة الثمينة، 
تليها وتشبهها في الشرف والقيمة، والتي تلي ذلك مما هو ممتاز من 
وقد انتخبنا هنا  التراث لوصف خاص أو خاصة ذاتها وغيرها، 
األبواب )الرابع، والخامس، والسادس(، التي يتحدث فيها المؤلف 
عن كثرة الماء وما قاله القدماء في إحاطته باألرض إال البارز منها 
عنه، وسبب ملوحته وعذوبته، وذكر جزائره المشهورة بسواحله 
ومخرجه  »نيطس«،  باليونانية  المسمى  الروم  وبحر  المعلومة، 
من خليج اإلسكندر، ووصف حدوده ونواحيه وجزائره وعجائبه، 
ثم البحر الجنوبي المحيط،  وذكر سبب نسبته إلى اإلسكندر، 

والخليج األكبر الخارج منه المسمى بأسماء نواحيه، ووصف مده 
وجزره وجزائره وحيوانه العجيب ونباته الغريب. 

ينة النحر بعلوم البحر ز
بن  إبراهيم  لمؤلفه  البحر«،  بعلوم  النحر  »زينة  كتاب  ل 

ّ
يمث

 
ً
واحدا 1311هـ،  المتوفى  محمد بن عبدالقادر الحسني الطالبي، 
حيث يؤصل المؤلف في  من األعمال القّيمة في التراث العربي، 
يعرف به كيفية   

ً
الذي يعّرفه بكونه علما الكتاب لعلوم البحر، 

سيدنا  وواضعه:  السفينة،  وموضوعه:  سير السفينة في البحر، 
وعلم الرياح،  علم البحر،  واسمه:  عليه الصالة والسالم،  نوح، 
من  الكتاب  هذا  ويتألف  اآليات.  بزيادة  اإليمان  زيادة  وغايته: 
بابين، يتفرع عنهما عدد من الفصول؛ والبابان هما: سفينة النار 
المسماة بالبابور، والباب الثاني يتحدث عن سفينة الريح، وهي 
مراتب   

ً
مصنفا وذكر بعض أنواعها وأسمائها وآالتها،  القديمة، 

البحرية إلى أربع مراتب، هي: رئيس، ثم باش رئيس، ثم يكانجي، ثم 
عامي، وبيوت المركب ثالثة: قمرة للرئيس في جهة القنت من جهة 
الدمان، وعنبر وسط المركب موضع السلعة، والثالث بيت بردوز 

يسكنه البحرية ما عدا الرئيس من جهة البروة. 

قالدة النحر يف غرائب الرب والبحر
تركها  التي  القّيمة،  اإلسهامات  من   

ً
واحدا الكتاب  هذا  يمثل 

وقد طبع  1325هـ(،  )1257هـ/  المؤلف سليم بن إلياس كساب 
1892م،  »األمريكان«  مطابع  في  بيروت  في  الرسمية  بالرخصة 
ويحتوي الكتاب على جزأين، األول منهما يرتكز حول غرائب البر، 
وقد استعرض  وهو ما يهمنا هنا،  والثاني يتناول غرائب البحر، 
فيه المؤلف موضوعات وثيقة الصلة بالبحر وعوالمه وغرائبه 
وعجائبه، ويبدو أنه كان واسع االطالع على تلك الموضوعات التي 
متح منها كتابه، وبخاصة أنها اشتملت على قضايا متنوعة، تدور 
حول قعر البحر وعمقه وقياسه وسكانه، وألوانه، وبهاء مناظره 
وكثافة مياه البحر  البحر وثقله،  وملوحة ماء  النارية وأسبابها، 
وفوائد ملوحته، وحركة البحر، ومجاري الهواء وفعلها باألمواج، 
واألبحر القطبية والجزائر والجبال  وتيار الخليج، وحرارة البحر، 
واألعاصير  الشمالية،  القطبة  وراء  السائل  والبحر  الجمدية، 
)النقاعيات(،  المائية، والبحار الساكنة، وحياة البحر الحيوانية 
والجزائر المرجانية، ومروحة البحر، وسفر البحر، وريش البحر، 
أو  والمدوسا  البحر،  وأزهار  والمرجان األحمر،  النخاع،  وحجر 
البحر،  ودودة  النجوم،  وسمك  النجم،  وزنابق  البحر،  عروس 

والخباط أو األخطبوط  

* كاتب وباحث أكاديمي

القديم العربي  التراث  في  وحكاياته  البحر  تجليات  تستكشف  منتخبة  سلسلة  البحـــر«  تراث  في  األثر  »عيون 

سوق الكتب
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مرصد

 هشام أزكيض

منذ العام 2001 يجتهد »معهد الشارقة للتراث« في إقامة »يوم 
بالموروث  يحتفي  سنوي  ثقافي/اجتماعي  كفضاء  الراوي« 
 
ً
 مدينيا

ً
الشفاهي والروايات السردية المتواترة باعتبارها منجزا

 يجب توثيقه وحفظه، يعيد بناء الوعي الشعبي بأهمية 
ً
عقالنيا

التراث داخل دولة االمارات العربية المتحدة.  

مع الوقت تحولت المناسبة بما القته من نجاح الفت إلى مهرجان 
سبتمبر من  م في أيلول/ 

ّ
ُينظ »ملتقى الراوي«  دولي تحت مسمى 

كبيرة  مجموعة  إلى  فيه  المشاركين  دائرة  توسيع  مع  سنة  كّل 
يسعى الملتقى إلى تكريس أهمية  من الدول العربية واألجنبية. 
التراثين  تضفير  أجل  من  المشاركة  للدول  الشفاهية  الرواية 
 على ذاكرة الرواة وخبراتهم وإبداعاتهم، 

ً
العربي واالنساني نهوضا

يكون  قد  التي  نصوصهم  اكتشاف مضامين  إلعادة  واستدعاًء 
 
ً
معظمها قد عالج قضايا أو تقاليد اجتماعية أو بسط لنا تاريخا
والحكم  والشعر  والخطابة  اللهجات  بديناميات   

ً
غنيا  

ً
محليا

وأساليب  البطولية  والشخصيات  والطبائع  واألسماء  واألماكن 
الحياة وغيرها مما ينافس الكلمة المكتوبة في الحقائق والصدقية 
والرؤية ومما يعيد لإلنسان العربي توازنه النف�شي عند كل مطّب 
حضاري قد يواجهه. وفي الواقع فإن المراقب لهذا الملتقى يلحظ 
 باتجاه تعزيز الوعي الشفاهي/ السردي في 

ً
 إيجابيا

ً
مع الوقت تطورا

المعهد، حيث يتوقع أن تتسع دائرة الجهود فيه لتشمل المجال 
األثنوجرافي أو علم دراسة األجناس البشرية وسالالتها وعاداتها. 
في مثل هذا التصور انطلق ملتقى الراوي »هذا العام في نسخته 
 21 من   

ً
اعتبارا »حكايات البحر«  الثانية والعشرين تحت شعار 

فافتتحه الشيخ سلطان بن  منه ضمنا في الشارقة،   23 ولغاية 
محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة برعاية 
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو 
 في االجتهاد 

ً
 كبيرا

ً
المجلس األعلى حاكم الشارقة، ليقدم لنا نشاطا

والعمل على توثيق الموروث السردي الشفاهي واالعتناء بأصحابه 
األدب  بين  حضارية  مدينية  التقاء  كنقطة  سيرورته  وضمان 
رئيس معهد الشارقة للتراث ورئيس اللجنة  الشعبي والمجتمع. 
أكد أن  م، 

ّ
الدكتور عبد العزيز المسل المنظمة الُعليا للملتقى، 

النشاطات،  من  بالكثير  »تميزت  الملتقى  من  العام  هذا  دورة 
إذ  المشاركين والمهتمين،  وحازت بما تضمنته من إنجازات ثناء 
نستمر في سبر أغوار هذا العالم المدهش المليء بالحكايات«. فعلى 
امتداد ثالثة أيام وتحت شعار »حكايات البحر« وبمشاركة محلية 
 
ً
 ومتخصصا

ً
وعربية وإقليمية واسعة ألكثر من مائة وستين باحثا

في األدب والتراث الشعبي حضروا من ست وأربعين دولة، حرصت 
إدارة معهد الشارقة للتراث على إيفاء المناسبة حقها، حيث قدم 
الغنية  البحثية  العلميةوالمقاربات  الورقات  عشرات  الملتقى 
ال  رصينة  أكاديمية  منابر  على  والمفارقات  والفكرة  بالمعلومة 
جلسات،  لثماني  امتدت  التي  العلمي  البرنامج  حلقات  سيما 

ناقشت خاللها حكايات البحر وتاريخه في التراثين العربي والعالمي: 
عوالمه وعجائب مخلوقاته، أهواله وأساطيره في أدب الرحالت، 
رجاالته، األلفاظ البحرية في الشعر النبطي، البحر عند الفراعنة 
وفي المصادر العربية القديمة، وفي ألف وليلة واألمثال الشعبية، 
وفي حياة المرأة اإلماراتية، الشخصيات الهالمية في البحر، وتراث 
الغوص، وعناصر الماء في التراث العربي شارك في الجلسات: سعيد 
يقطين، سعيد حداد، إيهاب المالح، نجيمة طاي طاي، مصطفى 
جاد، محمد سالم هويدي وشيخة المطيري، ورؤى قداح، دالل 
صالح  محمد بغدادي،  خالد الشحي،  محمد الجويلي،  المقري، 
اللهيبي، مروة مهدي ، وليد عالء الدين، عبد اإلله أوفالح ، محمد 
يوسف،  عبد اإلله عبد الرحمن ، فاطمة المغني ، حياة بنت مناور 
أنيسة فخرو، خالد الهندا�شي، سالم الطنيجي، حمد  الرشدي، 
بن صراي، طالل الرمي�شي، محمد فالح زغل، خالد ققة. عطفا 
الملتقى، من ورش  على فعاليات فنية تراثية توزعت على أرجاء 
ترفيهية تعليمية إلى عروض للحرف البحرية، ومعرض مقتنيات 
بن  أحمد  الشهير  االماراتي  والمالح  الفلكي  العالم  ومخطوطات 
فضال عن جلسات حكائية لألطفال تتخللها الموسيقى  ماجد، 
 بهم إلى أعماق 

ً
واألداء الحركي وألعاب الدمى التي تسافر افتراضيا

  ،
ً
البحر الكتشافه، مع بسط مهارات صنع القوارب لألطفال أيضا

إلى مذكرات العديد من  ثم حكايات آسيوية كورية عن البحر، 
كما تم تنظيم عدد  وزيارات لمتحف التراث البحري.  البحارة، 
بجانب عرض نماذج  من العروض الحية للصناعات البحرية، 
قدمها  الغوص  مهنة  في  تستخدم  كانت  التي  واألدوات  للؤلؤ 
الفنانة  شاركت  الملتقى.  في  المشارك  اإلمارات«  تراث  »نادي 
 عن أول فيلم روائي لها في 

ً
الكويتية حياة الفهد في الملتقى ُمكّرمة

 من 
ً
الكويت بعنوان »بس يا بحر«، كما كرم الملتقى أيضا عددا

الشخصيات الفنية المبدعة في مجال الحكاية الشعبية ومنهم 

اإلماراتي »إبراهيم جمعة الحاج )ضيف الملتقى( وعائلة الشاعر 
الكويتي الراحل محمد فايز العلي، إلى راشد محمد الزعابي، وناصر 
خليفة عبيد بو شبص، وحثبور محمد كداس الرميثي، وحميد بن 
خليفة بن سالم بن ذبيان . بهذا المستوى أكدت عائشة الحصان 
الشام�شي، المنسق العام للملتقى أن أيام الملتقى الثالثة حفلت« 
بتجربة ثرية ومفيدة نتعرف من خاللها إلى رواة جدد ومعارف 
شعبية عالمية تكشف لنا عن الخيط الناظم لتراث االنسانية 
كما رفعت الشام�شي في ختام  الي يجمعنا تحت مظلة واحدة«. 
 من التوصيات، من بينها أهمية التسريع 

ً
فعاليات الملتقى عددا

بإرساء بنيات رقمية تفاعلية ذات صلة بالرواة والكنوز البشرية 
الحية المحلية واإلقليمية والدولية، وتعزيز وتقوية العمل بمعايير 
منظمة اليونسكو مع توسيع المواد التراثية وإتاحتها عبر بوابات 
ورصد  المجال،  في  ومتخصصين  خبراء  إشراف  تحت  رقمية 
عبر وضع كشاف  الرواة  مع  العمل  في  والكيفي  الكمي  التراكم 
ببياناتهم ومهاراتهم وتحديد خصائص مادتهم. كما أو�شى الملتقى 
والشباب،  واليافعين،  بضرورة توسيع دائرة مشاركة األطفال، 
 
ً
في فعاليات الملتقى وتحديدا على المستوى المحلي،   

ً
خصوصا

من خالل  ومتابعتهم  ورعايتهم  وتشجيعهم  الحكايات،  سرد  في 
وكان  المدرسة الدولية للحكاية التابعة لمعهد الشارقة للتراث. 
، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك، الدعوة 

ً
من المهم جدا

التراث  في  للعاملين  اتحاد  تأسيس  إلى  المشاركون  وجهها  التي 
ويكون له دور في صون التراث  يضم أعمالهم،  الثقافي العربي، 
إلى ذلك حرصت إدارة الملتقى  والمحافظة عليه.  غير المادي، 
والضيوف  الرسمية  والجهات  والفرق  الرواة  أبرز  تكريم  على 

والمشاركين من داخل وخارج الدولة 

 * كاتب وقاص مغربي 

ملتقى الراوي يف الشارقة:  

محفل حضاري للموروث الشفاهي اإلنساين
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كل يوم وأنا أمارس الرياضة في الصباح، أقرأ جملة مكتوبة باللون 
الذهبي على الغالف الخلفي، لونه أسود، لكتاب ضخم عن األدباء 
وحيواتهم هدف الكاتب أن يحمي الحضارة من تدمير نفسها قالها 
ألبير كامو في لحظة ما،أكمل التمرين، وأسرح في أهداف الكتابة، 

حتى يبدو صوت المدربة قادًما من بعيد.
ليعبر بالكلمات،  تب له أن يمسك بالقلم؛ 

ُ
هو قدر جميل لمن ك

ليصوغ أفكاره ومعتقداته ومشاعره. أليست الكتابة هي أول زينة 
تعبير  الرغبة على حد  وعندها تقف  الفضل،  إليها  التي  الدنيا 
سهل بن هارون؟ أي أن الكتابة غاية في ذاتها، بما تحققه للكاتب 
ألن الحرارة والتوهج المشتعالن في داخل  من طمأنينة و راحة؛ 
المؤلف ال يخمدان إال حين يتحوالن إلى كلمات على الورق، كما 
إضافة إلى أن  أن صوته يصبح مسموًعا،أفكاره تصل لآلخرين، 

الكتابة مساهمة مجتمعية منه؛ لبناء الوعي.
أيكون هدف الكتابة الرئيس هو منع الحضارة من تدمير نفسها؟ 
ا واحًدا في نسيج 

ً
ليس هذا ما يقصده وحده، فهذا ليس إال خيط

الكتابة، فهناك دور في بناء الوعي في المجتمع، إضافة إلى توسيع 
وقيم  والجمال  العاطفية  وللمتعة  اإلنسانية،  للتجربة  اإلدراك 
الخير.بما أن الكتاب مختلفون في طباعهم ومشاعرهم وأفكارهم 
فسنجد أنهم يكتبون للتعبير عنها؛ وألن الكتابة هي ال�شيء الوحيد 
ا 

ً
الذي يحسن فعله بعض األدباء. يقول فرانسو مورياك  متحدث

ويمكن هنا أن  »خارج مهنة الكتابة ال أصلح ل�شيء«  عن نفسه 
نضيف بأنه ال يصلح ألي �شيء إال الكتابة. هم يغمسون أقالمهم 
ويطيرون  يغرفون من نهر الحياة تارة،  في حبر الواقع المعاش، 

بأجنحة الخيال حيًنا، وفي استشراف المستقبل حيًنا آخر.
هم ال يحسنون إال الكتابة؛ ألن بعضهم قد يموت إن لم يمارسها، 
وإذا  بأن يفقد التوهج ومعنى الحياة.  الموت المادي والمعنوي؛ 
تاب 

ُ
الك باختالف  والوسيلة  الغاية  بين  تختلف  الكتابة  كانت 

عليها.  يتفقون  مشتركة  عامة  ا 
ً
أهداف هناك  أن  إال  والظروف، 

كارلوس  يقول  عمره.  باختالف  نفسه  الكاتب  نظرة  تختلف 
فونتس »عندما كنت شاًبا كنت أكتب ألعيش، واآلن أكتب كي ال 
أموت،مثل شهرزاد، أستمر في الحياة مادامت لدّي قصة أخرى 
لتروى« أن ال يكون لديك ما ترويه هذه هي معاناة بعض الكتاب 
في بعض مراحل عمرهم، فيما يسّمونه بالحبسة واالنقطاع عن 
الكتابة، خوف يسيطر قد يدفع بعضهم إلنهاء حياتهم. استمرت 
حكايات شهرزاد، لم تنفد حتى خلصت نفسها من سيف شهريار. 
ال توجد فعلًيا حبسة، إنها أوقات للقراءة وأوقات للتوقف، في أي 
وهم بأن الكتابة اإلبداعية زر يضغط عليه، ويتجاوب في أي مكان 
أو زمان بسهولة ويسر، واستمرار بال انقطاع؟ ألم يقل الفرزدق 
عّما يمّر به أحياًنا حتى أن قلع ضرسه أهون عليه من قول بيت 
جديدة  أماكن  إلى  السفر  إلى  بحاجة  فهم  تاب 

ُ
الك وأما  شعر! 

واالرتحال في مجال القراءة أو الفنون والموسيقى أو أي مجال 
فهم بحاجة  ألن آبار الكتابة بحاجة ألمطار جديدة،  يفضلونه، 
للتغيير إلى قراءات أخرى في موضوعات جديدة، للسفر في الذات 
لرؤية ثقافات جديدة وأشخاص آخرين، حتى  وفي بقاع األرض، 

يقدح زناد الكتابة من جديد 

فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات

لديك ما ترويه
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إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



شمسة حمد العبد الظـاهري

العمـارة
 التقليدية والحضرية 

في دولة اإلمارات العربية 

كتاب يتناول اهتمام دولة اإلمارات بتراثها املعماري  »العمارة التقليدية والحضرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة« 
والعمراني والذي يتكون من ثنائية نمطيها املتمثلة في العمران التقليدي واآلخر النمط الحضري الذي شاع تنفيذه في كل 
أرجاء العالم بعد اكتشاف واستخدام العديد من مواد البناء الحديثة. ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمفردات التراثية التي 
تستخدم في العمارة التراثية والحديثة، وذلك ملا يحتويه من أبواب وفصول وموضوعات مختلفة غطت جوانب مهمة من 
تاريخ وثقافة العمارة في الدولة. ومن أهم املوضوعات التي يستعرضها الكتاب، عمارة سعف النخيل، وعمارة املساجد 
وكذلك يتناول العمارة الحضرية والتخطيط والتطوير و مشاريع الطرق واملواصالت في  والقصور والعمارة الدفاعية. 
إمارة أبوظبي منذ التأسيس وحتى  استشراف املستقبل، فيستعرض على سبيل املثال مجموعة من املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية واملعمارية التي شهدتها إمارة أبوظبي منذ أواخر ستينيات القرن املا�شي، كمصنع اسمنت العين ومشروع مركز 

أبحاث األرا�شي القاحلة في جزيرة السعديات.


