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«جيش اإلمارات األبيض»
ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻧﺎدي ﺗﺮاث اﻹﻣﺎرات

يتفانى في خدمة الوطن واإلنسانية

إﺻﺪارات

تحية إجالل وتقدير «لجيش اإلمارات األبيض» محاربي كوفيد « ،19 -من أطباء وأطقم طبية ،الذين يتفانون
بتحدي وباء
يشهدها العالم اليوم
األزمة التي
مواجهة
بحياتهم في
واإلنسانية ،ويخاطرون
خدمة الوطن
أﺑﻮﻇﺒﻲ
ا�ﻣﺎرات،
ﺗﺮاث
ﻧﺎدي
واﻟﺒﺤﻮث -
ﻟﻠﺪراﺳﺎت
ﻣﺮﻛﺰفيزاﻳﺪ
لم يستثنِ دولة وال جنساً وال عرقاً ،متسلحين ليس فقط بعلمهم وخبرتهم ،بل أيضاً بالقيم النبيلة التي تربوا
عليها ،ليكونوا في خط الدفاع األول عن الوطن وعن كل مواطن ومقيم وزائر ،وتقديرا ً لهم ،نخصص افتتاحية
هذا العدد من مجلة تراث لتسليط الضوء على إنجازهم الوطني.
إن جهود اإلمارات في تضامنها وتكاتفها مع شعوب العالم وفي جميع الظروف ال تنسى ...وبصماتها ال
تمحى ،ألن هذا هو نهجها ونهج قيادتها ،وهي تسعى دائماً لتقديم الدعم والمساندة لدول كثيرة حول
العالم ،وقد انعكس هذا العطاء على قيم أبنائها األطباء العاملين في المستشفيات العالمية ،فرغم تفشي
ǼƈǷƚǜǘǕŌǽŞǃǷşƃǘżǙǚŌƃǘŽƃǘżǙلزمالئهم في عالج المصابين ،وقرروا تأجيل
فيروس «كورونا» في هذه الدول ،إال أنهم ارتأوا تقديم المساندة
مهنة الطب ،ورغم أن مسؤوليتهم
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«الجيش ﺳﻴﺪي
هذااﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻛﺄﻧﻨﻲ
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واﺳﻜﻨﻚ
رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ الطموح الذي تعول عليه القيادة والحكومة ،لالرتقاء بالقطاع الطبي إلى أعلى المستويات في المجاالت
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن وﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن وﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺮة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺰ واﻟﻨﺎﻣﻮس،
العملية والعلمية.
وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ان ﻳﺒﺎرك وﻳﻄﻮل ﺑﻌﻤﺮ إﺧﻮاﻧﻪ واﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻛﺎﻓﺔ آل ﻧﻬﻴﺎن اﻟﻜﺮام ﺣﻔﻈﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺎزﻳﺒﻨﺎ وﻳﺪﻳﻤﻬﻢ ﺗﺎﺟﺎً
رؤوﺳﻨﺎ« .الجيش األبيض» صفحات خالدة مضيئة على التعامل
وأبنائها من
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األول».اﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ – أﻃﺎل اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻤﺮه ،وﺟﻤﻴﻊ
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اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦدفاعنا
ǆǂŢƃƴŢ

ﻣﺮﻛﺰ زاﻳﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث
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َّ
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تعل ُ
وأل��ف��ت عنها كتابًا
مت لغتهم،
أتمكن من أداء عملي على أكمل وج��ه؛
لكي
َّ
باللغة اإلنجليزية ،وقدمته إلى الحكومة السودانية؛ فاستحسنته ،وطبعته على

نفقتها الخاصة ،وكافأتني عليه .ثم أتبعت هذا الكتاب بنبذة باللغة اإلنجليزية
ً
أيضا ،شرحت فيها عاداتهم وأنظمتهم االجتماعية وتشريعاتهم وأحكامهم التي

38

يسيرون فيها على مقتضى الفطرة الطبيعية ،وأهديتها إل��ى الحكومة ،التي
ً
أيضا ،ونشرتها في سنة  1925في مجلتها الرسمية ،التي كانت تصدر
استحسنَتها
َ
اً
َّ
كتيِّ
ًبا منفصل ،فوزعَ ته على المختصين بشؤون
مرة كل ثالثة أشهر ،وأصدرت بها
القبائل السودانية ،وأهدتني منه بضع نسخ -منير عتيبة

88

حوار خاص

52

محمد حسن عبد الحافظ:
العرب سبقوا الغرب في «الجمع الميداني»
نفى خبير التراث الثقافي غير المادي بمعهد الشارقة للتراث ،وأستاذ األدب الشعبي
المساعد بالمعهد العالي للفنون الشعبية ،أكاديمية الفنون ،بالقاهرة الدكتور محمد

حسن عبدالحافظ ،أسبقية الغرب في ممارسة البحث الميداني لجمع التراث
الشفهي ،وق��ال إن العرب فعلوا ذلك منذ ثالثة عشر قر ًنا ،في مجال علم اللغة

واألدب ،الذي تأسست بداياته على تدوين الشعر الشفهي واألخبار المتوارثة من

أفواه الرواة واإلخباريين .وأكد أهمية التراث الشعبي في إبراز الهوية الثقافية

4

محتويات العدد

للمجتمعات .وطالب بإعادة النظر في المقوالت النظرية الشحيحة حيال الثقافة
الشعبية وفنونها وأصحابها ،ألن معظمها يفتقر إلى المرجعية الفلسفية ،وإلى

أساسا صل ًبا نهضت عليه
تصورات منهجية متماسكة .بينما كانت الثقافة الشعبية
ً
تجارب تنموية جديدة في العالم .حاورته صفاء البيلي
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تراث اإلمارات
تراث وثقافة اإلبل في رؤية سلطان بن زايد
الشيخ سلطان بن زايد ،رحمه الله ،واحد من أبرز المهتمين باإلبل بدولة اإلمارات
ّ
جل حياته
العربية المتحدة ،على خطى الوالد الشيخ زايد ،رحمه الله ،كرس الراحل

ً
إماراتيا
هوياتيا
لتثمين المكونات التراثية والثقافية لإلبل العربية وجعل منها رم ًزا
ً
وع��ر ًب��ي� ً�ا أص��ي�لاً يسير ف��ي ات��ج��اه اإلدراج ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي
الالمادي لإلنسانية .لقد استحق بحق لقب «رجل التراث األول» ،وحري بنا توصيفه
كذلك بـ"رجل اإلبل األول" رحمه الله ...محمد اإلدريسي

 84الفيسبوك والفـلسفة  -د.عالء الجابري
ً
 87مانويل دا فونسيكا شاعرا  -فيصل رشدي

 93لغة اإلبداع ..لغة التلقي  -محمد عطية محمود

 104من باخوس إلى باشيخ في الريف المغربي  -الزبير مهداد
 108الشيخ محمد محمود الطبالوي  -أمير شفيق
ً
 110األوبئة في اإلمارات قديما  -جمال مشاعل
 113أحمد سويلم  -عبد المقصود محمد

 118موسيقى بالط غرناطة  -مصطفى سعيد

42

 124تقول لنا الطبيعة  -عائشة الدرمكي
 126جزء من الفانية  -منار خالد

 129علم األوبئة والفيروسات  -فاطمة المزروعي

 130اللوحة الصخرية في وادي سهم  -لولوة المنصوري
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ً
درهما  -الجماهيرية الليبية  4دنانير  -الجمهورية التونسية ديناران  -بريطانيا 3
 -العراق  2500دينار  -فلسطين ديناران  -المملكة المغربية 20

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

مدير التحرير

وليد عالء الدين

فاطمة مسعود المنصوري
موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ

120

غادة حجاج

تراث اإلمارات

سكرتري إدراي وشؤون الكتّاب

آليات حفظ التراث الثقافي الالمادي بدولة اإلمارات
التراث الالمادي يمثل الجذور التي ترتكز عليها الشعوب ،والتي غرست منذ آالف

محمد بدر

cmohamedbadr@gmail.com

السنين ،كي تكون لهم الدعامة التي يرتكزون عليها في الحاضر لتعلو بها قاماتهم

مصورون:

العربية المتحدة على رأس ال���دول العربية المعنية بحفظ ال��ت��راث ،ال��م��ادي منه
ً
ً
وفيرا من الجهد والمال،
قدرا
والالمادي ،فهي من أكثر الدول التي تخصص للتراث
ً
سعيا لصونه وتوثيقه والحفاظ عليه من خطر االندثار والهالك ...د .تامر جاد راشد

عناوين املجلة

ماض له .وتأتي دولة اإلمارات
ويرتفع بها شأنهم في المستقبل ،فال مستقبل لمن ال
ٍ

 -مصطفى شعبان

االدارة والتحرير:

أسعار البيع

اإلمارات العربية المتحدة 10 :دراهم  -المملكة العربية السعودية  10رياالت  -الكويت دينار واحد  -سلطنة عمان  800بيسة  -مملكة البحرين
ً
دينار واحد  -اليمن  200ريال  -مصر  5جنيهات  -السودان 250
جنيها  -لبنان  5000ليرة  -سورية  100ليرة  -المملكة األردنية الهاشمية ديناران

شمسة حمد الظاهري

اإلرشاف العام

 94السباحة على شاطئ السياسة الوعر  -د .صالح فضل
 98نقد إقبال للثقافة الفارسية  -د .أحمد سالم
َّ
ى األول بصعيد مصر  -نضال ممدوح
 100متحف التل ِ
 103من هي أم توت عنخ آمون؟  -د .حسين عبد البصير

رئيس التحرير

االشتراكات
ً
درهما  /لألفراد من خارج الدولة:
لألفراد داخل دولة اإلمارات150 :
ً
 200دوالر  -للمؤسسات داخل الدولة 150 :درهما  /للمؤسسات

خارج الدولة  200دوالر.

االمارات العربية المتحدة  -ابوظبي

مدير التحريرwaleedalaa@gmail.com :
هاتف022223000 :
اإلمارات للتوزيع

ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء الكتاب وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو نادي تراث اإلمارات
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«قرية نادي تراث اإلمارات»
منصة لتعزيز الهوية الوطنية والسياحة التراثية
شمسه الظاهري  -فاطمة المنصوري

تعتبر القرية التراثية المستكينة بهدوء الماضي وشموخ الحاضر
والمستقبل على كاسر أبوظبي من أهم معالم اإلمارة الحضارية،
حيث أصبحت مقصداً رئيساً للزائرين والباحثين عن تاريخ اإلمارة
العريق فهي تجمع بين دفتيها التاريخ بالتراث في قالب معماري
مزدان بالطين واللبن ،يروي لألجيال والزائرين على حد سواء
حكايات األمس الجميل .أما افتتاحها رسمياً فقد كان في عام 2001
برعاية كريمة من المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ،على
مساحة تبلغ  16ألفاً و 800متر مربع ،لتجسد نظرة المغفور له في
ضرورة عرض تراث األسالف ليصبح نافذة لألجيال الحاضرة.

8
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مرافق القرية

تتمتع القرية التراثية بموقع سياحي أهلها بأن تكون جزءا ً من ذاكرة
المكان الذي تحكي عنه قصصها التاريخية التي ظلت شاهدا ً أميناً
على عصر لن يندثر ،وتبدو هذه القصص واقعاً من خالل المرافق
الخالدة التي تتضمنها وتبدأ من البوابة الشاهقة للقرية التي بنيت
على طراز القالع والحصون القديمة ،حيث بدت مالمح اإلبداع في
هذا البناء الذي طلي بمادة الجص ليصبح المكان كله جزءا ً متكامالً
يشير إلى أن بناة هذا المعلم أرادوا تخليد ذكرى هذه المادة
الطينية التي استخدمها أهالي المنطقة قديماً في بناء وتشييد
مرافقهم المعمارية.
أما عن المرافق األخرى التي تضمها القرية بين جنابتها فقد جاءت

ضمن بيئات حية تجسد صورة حقيقية للبيئة الجغرافية اإلماراتية
التي تنوعت ما بين بيئة زراعية وبحرية وبرية.
النماذج البيئية في القرية التراثية

أنموذج البيئة الزراعية
تعد هذه البيئة من محتويات القرية التراثية ،فهي تشكل ركناً مهماً
من أركانها ،وتحتوي على نماذج حية تشكل حياة المزارعين في
السـابق ،وبالتحديد طـريقة نظام الري القديم الذي يعـرف باليازرة،
وهي آلة مصنوعة من الخشب أو جذوع النخل يتم تحريكها بواسطة
الثور لسحب الماء من جوف البئر.
وكان يلزم هذه الطريقة القديمة للري ،الطوي والثور ودلو ،فيقوم
أحد األشخاص بسحب الثور بينما يدور الحبل على بكرة يطلق عليها

«المنيور» وهي مصنوعة من جذع النخيل ،كما أن هناك مجرى
للثور يمشي فيه حول «اليازرة» الستخراج الماء ،أما مصب الماء
فيسمى «الغميلة» وهو يتفرع إلى عدد من القنوات لري الزرع.
أنموذج الحياة البحرية (بيت البحر)
في ركن مميز من أركان القرية يقف بيت البحر ليختزل جزءا ً من
تراث اإلمارات البحري ،وهو يمثل متحفاً لذاكرة ال تشيخ ،فتفاصيل
البحر الزالت حاضرة في ذاكرة أهل اإلمارات ،لكن ماذا عن هذا
البيت؟ وما هي أهميته التي جعلت من القرية التراثية أن تقيم
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له ركناً خاصاً به؟ عرف هذا البيت عند أهل الساحل الذين تفننوا
في صناعته بما يتناسب في مواجهة الظروف المناخية التي كانت
تواجههم كحرارة الشمس ،فتجد البيت مغطى (باليزايا) المصنوعة
من سعف النخيل ،كما يعلو البارجيل فوق مستوى البيت ليأتي
بالهواء البارد للداخل مهما كانت حرارة الطقس في الخارج.
وصمم بيت البحر في القرية من مجموعة من المرافق ،فهو يحتوي
على الخيمة التي تعد بمثابة سكن العائلة ،وتحتوي على سرير نوم
خشبي قديم وفرش مخصص للجلوس على األرض مصنوع من القطن
أو الصوف وموقد للنار للتدفئة أو لعمل القهوة ،واألرضية مغطاة
بحصير محاك من سعف النخيل ،وتضم الخيمة كذلك مهدا ً لألطفال
المولودين حديثاً ،إضافة إلى الفنر (الفوانيس) إلنارة الخيمة وبعض
األثاث الذي تستخدمه العائلة للجلوس أو كغطاء لهم .وهناك
السبلة هي المكان المخصص للجلوس حيث كان رب األسرة يستقبل
ضيوفه لينسجوا في جلساتهم حكايا البحر وقصص الصيد والغوص
على اللؤلؤ .باإلضافة إلى مساحة أخرى ال تزيد على المترين مشيدة
من سعف وجريد النخيل ،وهي معدة لتجهيز المائدة وهي بمثابة
المطبخ بلغة اليوم.

أنموذج البيئة البرية (بيوت البر والجبل)
تحتل تفاصيل الحياة البرية وبالتحديد بيوت أهلها في السابق ركناً
مميزا ً من أركان القرية التراثية ،وقد تعددت تلك النماذج كتعدد
بيوت البدو التي تنوعت وفق البيئات والفصول المناخية ،فهناك
أنموذج للعريش بمرفقاته كالمنامة والمكان المعد للطبخ ،وفي
الواقع كان البدو يسكنون «العريش» وقت الصيف خاصة في فترة
المقيظ التي كانوا يقضونها في الواحات حيث النخيل والمياه العذبة.
باإلضافة إلى «بيت اليواني» الذي كانوا يقيمون فيه في فترة الصيف
عند إقامتهم في البادية ،و«بيت الشعر» المصنوع من صوف الغنم
وشعر الماعز ،والمعروف أن هذا البيت مخصص لفصل الشتاء،
وهناك «بيت الحجر» وهو أنموذج السكن ألهل الجبل ولن تكتمل
اللوحة البدوية من دون التعرف على «الحظيرة» المصنوعة من
أغصان األشجار المنتشرة في بادية اإلمارات ،والحظيرة هي بمثابة
المجلس الذي تقدم فيها القهوة العربية والفوالة .ولن يخرج
الزائر من البيئة البرية حتى يظهر أمامه البئر الشريان الحيوي
ألهل البادية باعتبارها تمدهم بالماء العنصر الالزم للحياة ،وهناك
الحضائر الخاصة بالجمال والخيول رمزي الحياة البدوية الخالدة.

أهم مرافق ومحتويات القرية

السوق الشعبي «سوق الحرفيين»
هناك ثمة تفاصيل حياتية شكلت جزءا ً من الحياة التجارية واالجتماعية
لدى اإلنسان في السابق ،لم تغب عن بال القائمين على تصميم القرية
التراثية ،وقد يأتي السوق الشعبي أو بمسمى آخر «سوق الحرفيين» على
رأس تلك التفاصيل ،وهو يتألف من مجموعة من الدكاكين يديرها حرفيون
يزاولون أعماالً حرفية وشعبية وصناعات يدوية تقليدية تتيح للزائر فرصة
اإلطالع على صياغة تفاصيل تلك الصناعات ،بل يتعدى األمر أن يأخذك
الحرفي في تأمالت بعيدة تصل بك إلى استخدامات كل قطعة وميزاتها
وسر اإلبداع الذي بثته في جزيئاتها أنامل من ذهب ،ويسهل عليك اقتناء
ما يعجبك منها .ومن أهم تلك الدكاكين أو المحالت التي يضمها السوق،
دكان صناعة البشوت ،ودكان لصناعة النماذج الخشبية للقوارب ودكان
الجلود ودكان الزجاج ودكان للعطارة والحبوب ،وآخر للسجاد .أما دكان
الصفار والحداد فيستخدم فيه الحرفي صناعة نماذج كثيرة لألباريق ودالل
القهوة والصواني والنقش على النحاس .ويسهم سوق الحرفيين في تدريب
الطالب على ممارسة تلك الحرف والصناعات التقليدية من خالل ورش
العمل والدورات التدريبية التي يقيمها ،ومن ضمن الخطط المستقبلية
لنادي تراث اإلمارات افتتاح معهد خاص لتعليم مثل هذه الحرف والمهن
10
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التراثية تحت مسمى (معهد المهن والحرف التراثية) على أن يتبع المالبس وأدوات ومستلزمات البيت ،ويوفر المشغل اليدوي النسائي
أكاديمية سلطان بن زايد لألنشطة والمهن التراثية .على أن يقوم فرصة لتدريب الفتيات على فنون تلك الحرف التقليدية الجميلة من
المعهد على نظام منهجي معتمد ويضم مدربين متخصصين في خالل عقد دورات وبرامج تدريبية في المشغل.
المهن والحرف التراثية ،وأن يمنح المنتسبين للمعهد شهادات
معتمدة.
مسجد القرية
بني مسجد القرية من مادة الجص المستخرجة من الطين ،وسقف
بالخشب ،وميز بمئذنة بنيت على الطراز التراثي المحلي.
متاحف القرية
ويضم المتحف التراثي ومتحف األرشيف التاريخي الذي افتتح في
ديسمبر عام  2014ومتحف سالم بن ابراهيم السامان الذي افتتح المنطقة األثرية
هو اآلخر في ديسمبر عام .2014
تضم القرية التراثية نماذج عديدة آلثار من دولة اإلمارات ،كنماذج
لقبر الهيلي وحضارة أم النار ،تتيح للزائرين فرصة التعرف على آثار
اإلمارات عن قرب.
سوق العريش
وهو عبارة عن سوق شيد من مجموعة من العرشان ،ويضم مجموعة
من المنتجات التقليدية الجميلة التي تفوح منها أصالة التراث وعبق المهرجانات والمعارض التي ترعاها القرية
الماضي ،مما يتيح للزائر فرصة اقتنائها.
عززت القرية التراثية منذ تأسيسها من قنوات اتصالها بالمؤسسات
المجتمعية المختلفة وكذلك من تواصلها مع مختلف شرائح الجمهور،
فزادت من أنشطتها ونوعت في فعالياتها ،وجاءت مشاركاتها داخل
المشغل اليدوي النسائي
خصص المشغل اليدوي النسائي في القرية التراثية ليعكس القرية عن طريق تنظيم معارض ومهرجانات ،ومشاركات خارجية
الصناعات النسوية التراثية الجميلة بصورة حية ،كالصناعـات القائمة كالمهرجانات التراثية سواء تلك التي تتبع النادي كمهرجان الشيخ
على الخـوص مثل المجب والسـرود ،باإلضافة إلى الصناعات األخرى سلطان بن زايد لإلبل ،أو مهرجان الشيخ سلطان بن زايد للفروسية،
كالجفير وهو وعاء من الخوص ،والقفة التي يوضع فيها األكل ،وهناك أو مشاركات ضمن المهرجانات التراثية التي تنظمها جهات خارجية
الصناعات الحرفية النسيجية القائمة على الصوف والتي يحاك منها كمهرجان زايد التراثي السنوي

أخبار

ال تشلون هم ،امتداد لفكر زايد اإلنساني
تحقيق التراث الوطني والعربي

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات ندوة علمية افتراضية بعنوان «تحقيق التراث
الوطني والعربي بين الواقع والمأمول» بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في مجال تحقيق المخطوطات.
جاءت الندوة في ثالثة محاور ،تناول المحور األول «دور المراكز والهيئات الثقافية في جمع وتحقيق
المخطوطات» ،فيما تناول المحور الثاني «تاريخ المخطوطات في اإلمارات» ،في حين تناول المحور الثالث
«مناهج التحقيق وثقافة المحقق» .وشارك في الندوة الدكتور محمد فاتح باحث رئيس في مركز زايد للدراسات
والبحوث ،والدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الصيانة وحفظ المخطوطات والترميم في مركز جمعة الماجد
والباحث في تاريخ اإلمارات ثاني المهيري ،والباحث في مجال تحقيق المخطوطات في دائرة الثقافة والسياحة
عبد الله السريجي.
ال تشلون هم ،امتداد لفكر زايد اإلنساني

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني الذي يصادف التاسع عشر من رمضان
من كل عام ندوة بعنوان« :ال تشلون هم ..امتداد لفكر زايد اإلنساني» .وشارك في الندوة عبد الرحيم البطيح
النعيمي مدير عام شركة أبوظبي لإلعالم باإلنابة ،ونيافة القس أنطونيوس ميخائيل راعي كتدرائية األنبا انطونيوس
في أبوظبي والسيد محمد سعيد الرميثي مستشار الهالل األحمر للشؤون المحلية ،والدكتورة هدى النعيمي
الباحثة في مركز تريندز للبحوث واالستشارات.

المتاحف الخاصة شريك في حفظ التراث الوطني

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات ،عبر منصته الرقمية ندوة بعنوان «المتاحف
الخاصة شريك أساسي في الحفاظ على التراث الوطني» ،وذلك في إطار االحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي
يصادف الثامن عشر من مايو كل عام .وشارك في الندوة كل من أحمد عبيد المنصوري مؤسس متحف عبر
الحضارات ومتحف المخطوطات واألسلحة التراثية ،وعبد الله المر الكعبي مؤسس متحف الشواهد اإلعالمية عن
الشيخ زايد ،رحمه الله ،وعبد الله ثاني المطروشي الباحث في تاريخ الخنجر اإلماراتي ،والكاتب والباحث محمد
الحبسي ،فيما أدار الحوار الباحث في التراث الشعبي اإلماراتي فهد المعمري.

مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم»

أعلن نادي تراث اإلمارات نتائج مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم» التي نظمها عن بعد في الفترة من العاشر
وحتى  18من شهر رمضان .جرت المنافسات في سبع جوالت لفئتي شباب القرآن الكريم ،وأشبال القرآن الكريم،
بمشاركة  47مرتالً من مواطني الدولة والمقيمين من مختلف الدول العربية واإلسالمية .في فئة شباب القرآن
الكريم « 16-30سنة» ،جاء في المرتبة األولى عمر منذر أحمد الجميلي من العراق وفي المركز الثاني عبد
اللطيف الفالح من المغرب وفي الثالث سليمان النقاشي من المغرب .وفي فئة أشبال القرآن الكريم «7-15
سنة» ،جاء في المركز األول إبراهيم أدهم سليمان إبراهيم من مصر ،وفي الثاني مالك محمد أحمد الجوهري
من مصر وفي المركز الثالث محمود محمد يب خوي من موريتانيا.

12
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قصيد

الطبيب يف قصائد ابن وقيش
يعد الشاعر سلطان بن عبيد بن وقيش الظاهري ،الذي ولد في العين في منطقة الجيمي ،من أوائل المبدعين اإلماراتيين
في نظم القصائد االجتماعية ،وقد استعان كثيرا ً بكلمة «طبيب» و«دختر» ،والتي تأتي بمعنى مستشفى ،في عدة قصائد
له ،منها على سبيل المثال ،قصيدته «اه يا من ونات لبيتيم»:

يـــــــــــا زمـــــــــــان راح واقفــــــــي بالشباب

والعمــــــــر مــــــــــا زاد عشرة وستــــــــــة عام

لي مضــــــــى لـــــــي يوم حــــــــــالي مــــا يزيد

مبتهــــــــت يا ناس مــــــن عــــــــــــــوقٍ شديد

طحـــــــت أنا فــــــــي سيــح و«الدختر» بعيـــــــد

واستجــــار ونــــــــــس مـــــن جســـــــمي العظـام

والســــــــــــبب يا نــــــــاس ريــــــــــم ينطــرى

رابــــــــي في سيــــــــــــوح ما مـــــــن بــــه درى

ويكمل في القصيدة ويقول أن الطبيب لم يتمكن من عالجه:

صــــــــابر والصبـــــــــر ما جــــــــــــــاب الحبيب

كاظـــــــــم والعــــوق مــــــا جــــــــابه «طبيب»

وفي قصيدة أخرى بعنوان «حبك سكن يا مريش العين وأمتكن» يقول:

حبك سكــــــــن يـــــــــا مريش العيــــــن وأمتكن

بالقلب وأدعى لـــــــــي جـــــــــروح طـــــــــرايا

لي مــــــن غضيت بنــــــوم ما لذ لــــــي الكرى

والقلـــــــــب كــــــــــــنه فـــــــــوق جمر الغضايا

من علة في الجــــــوف عــــــايا بهـــــــــا الدوا

وال بـــه مــــــن الــــــذي ينعتــــــون الدوايــــــا

وال به «طبيـــــــــب» وال مطــــــــــــوع يفيدني

هيـــــــــهات مـــــــــا يبريه طـــــــــب وقــــــرايا

ملف

علم الطب خالصات ثقافة الشعوب
 14الطبيب في قصائد ابن وقيش
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كما لم يستفيد الشاعر من عالج الطبيب وال من الطب الشعبي ويقول في قصيدته «يا مرحبا من خط لي شرح منظوم»:

14

وأيام يا لشـــــــاعر مضـــــــــت كنــــــــــــها يوم

ومـــرت علينا مثــــــــــــل طيـــــــــف الحالمي

وبقيت مــــــــــــن عقـــــــــبه ســــــقيم ومهموم

وال حــــــــــــد عرف لــــــي علــــــــــــتي بفتهامي

ما فــــــــــــادني «دختـــر» وال طـــــــــب الوسوم

لــــــو عالجــــــــــــوني زاد قلبـــــــــي هيامـــــــي

وأنت خـــــــــبير وفـــــــــي الهوى عنـــدك أفهوم

وتفهــــــــــــم إللـــــــــي ناقصـــــــــين األفهامي

الطبيب في قصائد ابن وقيش
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ُ
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 34أطباء مصر الحفاة  -د .نهلة إمام
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المخطوطات الطبية
في مكتبة مركز زايد للدراسات والبحوث
فاطمة مسعود المنصوري

تعتبر المخطوطات العربية من أبرز مظاهر الحضارة العربية
واإلسالمية ،وهي من أكبر مدونات ذاكرة هذه األمة ،فهي نتائج
لعبقرية التدوين والتي تجلت في أولى مظاهرها بتدوين القران
الكريم ،ثم عصر التدوين لكل آدابهم وعلومهم ،في مختلف
الفروع والمجاالت ،سواء تدوين القرآن الكريم أو علوم الفقه
والحديث والسيرة النبوية أو العلوم التطبيقية كالرياضيات والطب،
لذلك جاء هذا التراث غنياً بما يحمله من موروث فكري وحضاري واليوم نرى المنظمات والهيئات الثقافية والمراكز البحثية المعنية
شكل أساس الحضارة العربية واإلسالمية بل أحد أوجهها المشرقة .بحفظ التاريخ وصون التراث ،تسعى جاهدة إلى الحفاظ على
تراث المخطوط ،وصيانته والحفاظ عليه من االندثار ،باعتبارها
الحارس األمين على هذا التراث اإلنساني العظيم ،والمسؤولة كذلك
عن نقل هذا التراث إلى األجيال الحديثة وتعريفهم باإلنجازات
الحضارية والعلمية التي حققها أسالفهم .ومن هذا المنطلق اهتم
مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات بالوثائق
والمخطوطات القديمة ،وذلك في إطار سعيه إلى الحفاظ على تراث
اإلمارات والتراث العربي واإلسالمي ،وسعى إلى جمعها وحفظها
والعناية بها وتحقيق جزء منها ونشرها وذلك في إطار رسالته
العلمية ،فالمركز اليوم يقتني ( )530مخطوطة يعود أقدمها إلى
القرن السابع الهجري ،من بينها مجموعة من المصاحف الشريفة،
والسيرة النبوية ،والحديث الشريف ،والجغرافيا باإلضافة إلى الطب.
ولم يكتف مركز زايد للدراسات والبحوث بجمع المخطوطات بل
نجح في تحقيق مجموعة مهمة منها ،وذلك بإسناد مهمة التحقيق
إلى مجموعة من المتخصصين بهذه العلوم وقد نجح المركز في
تحقيق مجموعة كبيرة من المخطوطات ،منها على سبيل المثال
مسالك األبصار في ممالك األمصار ،للمؤلف :ابن فضل الله العمري
شهاب الدين أحمد بن يحيى ،المتوفى سنة 749هـ ،وهو عبارة
عن  27مجلدا ً تم تحقيقها جميعاً باستثناء المجلد  .13والمختار
من مناقب األخيار ،للمؤلف :إلبن األثير مجد الدين أبي السعادات
المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الحزري ثم رسائل أمين الدولة
البن الموصاليا العالء بن الحسن بن وهب الشهير بابن الموصاليا،
المتوفى سنة 606هـ ،وهو عبارة عن  6مجلدات ،وغيرها العديد من
المخطوطات في مجاالت الشعر واألدب والفروسية والسيرة النبوية.
16

المخطوطات الطبية في مكتبة مركز زايد للدراسات والبحوث

من أهم المخطوطات الطبية التي يمتلكها
المركز

ويمتلك المركز فيما يمتلكه من مخطوطات مجموعة مهمة في مجال
الطب ،فكما هو معروف يعتبر مجال الطب من أكثر المجاالت التي
برزت فيه جهود العلماء المسلمين على نحو غير مسبوق ،وبلغت
إسهاماتهم في هذا العلم شأناً عظيماً ،خلقت منهم روادا ً بارزين في
ذلك العلم ،ومنهالً علمياً لدراسته من قبل الطلبة األوروبيين ،الذين
توافدوا على الجامعات اإلسالمية التي فتحت أبوابها للجميع ،وهو
ما أشاد إليه المؤرخون الغربيون ،مبدين مدى ما وصلت إليه جهود
العلماء المسلمين في ذلك المجال ،حيث أشاد المؤرخ (ولتر) في
كتابه «مختصر التاريخ» ،بازدهار علم الطب والتداوي عند العرب،
على حين كان األوروبيون يجهلون ذلك العلم ويحتقرون أربابه.
• مخطوطة في الطب الجديد الكيميائي

لمؤلفها تيودور براكلسوس ،كان كيميائياً وطبيباً من رواد عصر
النهضة ،غير براكلسوس من مفهوم الكيمياء والتي هي في األصل
لفظ يوناني ومعناه التحليل وبعض الناس يطلق عليه الصناعة
الهرمسية ،وآخرون يطلقون عليه سر الكهنة ،وأول من اخترعه
هرمس المصري وبعد ذلك شاع استخدامه حتى وصل إلى اليونان
ووضعوا حوله العديد من الكتب ثم انتقل إلى األمصار اإلسالمية
فألف فيه علماء المسلمين اآلالف من الكتب والرسائل.
كانت الكيميا قبل براكلسوس تقتصر على علم المعادن فقط،
ولكن فيما بعد اعتبرها براكلسوس فرعاً من فروع الطب ،وأدخل
تحسينات جريئة على استخدامها في الطب.
مالحظات عامة حول المخطوط :يعتبر كتاباً نفيساً في بابه وهو
الطب ،والكتاب كامل ،وخطه جميل ،وتشتمل المخطوطة على
مقدمة ومقاالت في تعريف الكيميا وبيان الحاجة إليها والغرض
منها.
• مخطوطة شرح النفيس في الطب

لمؤلفها أبو الحسن عالء الدين بن علي بن أبي حزم الملقب بابن
النفيس ،أحد أعظم األطباء في التاريخ العربي واإلسالمي ،بل إن ابن
النفيس يعتبر حالة نادرة في تاريخ الطب كما اشتغل أيضاً وعلى
عادة علماء زمانه بالفقه والفلسفة وعلم الكالم وعلوم اللغة ،ومع
هذا تظل قيمته عبر التاريخ في عمله الطبي وكتاباته الطبية.
مالحظات عامة حول المخطوط :كتاب كامل بخط النسخ الجميل،
وهذا الكتاب نفيس في غاية الضبط وحسن العبارة ،ويعتبر من
أهم كتب الطب المفصلة.

• مخطوطة شرح القانونجة في الطب

لمؤلفها محمود بن محمد الجغميني في أواخر القرن الثاني عشر
وأوائل القرن الثالث عشر ،وكما هو واضح من االسم فإن عنوانه
مستلهم من عمل ابن سينا الموسوعي القانون في الطب ،ويعتبر
هذا العمل في حد ذاته موضع اهتمام كبير وألهم بدوره للعديد
من الشروح.
مالحظات عامة حول المخطوط :مكتوب بخط الديواني الجميل،
وهو كتاب مهم في الطب.
• مخطوطة منهاج البيان فيما يستعمله اإلنسان

لمؤلفها يحيى بن عيسى بن جزله البغدادي ،حيث كان إمام الطب
في عصره ،وقد كتب هذه المخطوطة للخليفة العباسي المقتدى
بأمر الله (487 - 467هـ) ،وهو عبارة عن قائمة للعقاقير واألعشاب
الطبية ،مرتبة على األحرف الهجائية.
مالحظات عامة حول المخطوط :كتاب مهم مكتوب بخط صغير
إال أنه كامل
*مركز زايد للدراسات والبحوث
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لمحات عن تاريخ الرعاية الصحية والطبية
في إمارة الشارقة 1971 - 1900
موزة عويص علي الدرعي

وال يخفى على كل ذي دراية واطالع بأن المرض يقسم إلى نوعين:
مرض األبدان ،ومرض القلوب ،أما األول ،فعالجه باألدوية المستخرجة
من األغذية واألعشاب كالتمر واللبن والزيت والزنجبيل والعسل
والمسك...الخ .أو عن طريق الحجامة والكي .أما مرض القلوب
الذي يُصيب االنسان بالهم والغم والكآبة والحزن فعالجه بقراءة
القرآن والدعاء والرقي القرآنية والنبوية .وكان هذا ما يمارسه األطباء
والمعالجون الشعبيون في دولة اإلمارات العربية المتحدة (الساحل
المتصالح سابقاً) في الفترة التي سبقت ظهور المستشفيات
وانتشارها وتطور البنيه الصحية في المنطقة ككل .وما زال بعض
الناس حتى يومنا هذا يُفضلون الرجوع إلى األطباء أو المعالجين
الشعبيين لعالج بعض األمراض.
وبناء على ماسبق ذكره ،فلقد حفل تاريخ مجتمع اإلمارات بالكثير
من الجنود المجهولين واألطباء الشعبيين الذين ساهموا في بناء
مجتمعهم من خالل العناية بصحة األفراد واالهتمام بهم ،ومن
الواجب أن نذكرهم ،تخليدا ً لذكراهم وألعمالهم الجليلة ،وعرفانا
منا بمجهوداتهم وتفانيهم في خدمة أبناء وطنهم في هذا الجانب
الحيوي والمهم في تلك الفترة التاريخية .وقد دونت ووثقت كتب
التاريخ والتراث في دولة اإلمارات عددا ً من أولئك المعالجين
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الطبيب الشعبي  :سيف حميد بن عبد الله كتارة الشامسي

الطبيبة الشعبية :موزة عبيد سلطان

في حقبة زمنية لم يكن فيها أطباء متخصصون أو مستشفيات
وعيادات طبية ذات تخصصات متنوعة تغطي احتياجات المرضى
بتقديم التشخيص والعالج الصحيح كما هو الحال في عصرنا
الحال ،ظهر مجموعة من ذوي الخبرة والمهارة في عالج األمراض
المنتشرة في مجتمعاتهم معتمدين فيها بالدرجة األولى على
الخبرات والمعتقدات التي ورثوها عن أسالفهم جيالً بعد جيل،
وحول ما ينبت في بيئتهم وما يتوافر فيها من أعشاب ونباتات لها
القدرة بعد فضل الله في الشفاء ،إضافة إلى الخبرات الشخصية
التي يكتسبها اإلنسان عن طريق التجربة ،وهو ما يعرف بالطب
الشعبي ،الذي هو امتداد للطب النبوي الشريف القائم على دعائم
قوية من اإليمان والتقوى وحفظ الصحة والتداوي.

الشعبيين .ومن تلك الدراسات ،الكتاب المعنون بـ«لمحات عن
تاريخ الرعاية الصحية والطبية في إمارة الشارقة ،»1971 - 1900
لمؤلفته أسماء يوسف أحمد ذياب الكندي ،وهو من اإلصدارات
التي صدرت مؤخرا ً عن هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف ،في إمارة
الشارقة ،وذلك في الدورة ( )38لمعرض الشارقة الدولي للكتاب
في عام  .2019ووثق الكتاب في المبحث الرابع من الفصل األول،
لمجموعة كبيرة من المعالجين أو المطببين الشعبيين .ويمكن
القول ،إن هذا اإلصدار الحديث جاء مكمالً إلصدارات سابقة وإضافة
جديدة للمكتبة اإلماراتية ،السيما في موضوع التاريخ الصحي إلمارة
الشارقة بشكل خاص.
ومن المفيد هنا ،تقديم نبذة مختصرة لمحتوى الكتاب وفصوله
ومباحثه خاصة وأنه يتطرق للجانب الصحي والطبي الذي يلعب
دورا أساسياً في نمو المجتمع وتطوره .قُسمت الدراسة إلى تمهيد
وثالثة فصول تضمنتها بعض الصور ،باإلضافة إلى خاتمة وقائمة
بالمصادر والمراجع التي استندت إليها الدراسة .وفي التمهيد الذي
جاء بعنوان( :نبذة عن أبرز األوبئة واألمراض التي ظهرت في أوروبا

ومنطقة الشرق األوسط) ،تناولت المؤلفة وبشكل مختصر لبعض
األوبئة واألمراض التي تعرضت لها المنطقة مثل الكوليرا والمالريا
وغيرها .وكان الطب الشعبي هو المتوافر فقط لمداوة الناس من
عللهم في منطقة الساحل المتصالح.
أما في الفصل األول والذي جاء بعنوان ( :لمحات عن تاريخ الرعاية
الصحية والطبية في الشارقة والمناطقة التابعة لها) ،فقد قُسم إلى
أربعة مباحث .تناول المبحث األول« :تاريخ الطب الشعبي وأبرز
عالجاته في الشارقة والمناطقة التابعة لها» ،حيث وضحت الدراسة
أن الطب الشعبي هو امتداد للطب النبوي الشريف ،ومن العادات
والتقاليد المتعارف عليها في العالمين العربي واإلسالمي .ويشكل
الطب الشعبي لسكان اإلمارات أهمية كبيرة ،إذ ارتبط بالخبرات
المتراكمة التي حصل عليها ال ُمطببون وال ُمط ّببات عبر سنوات
طويلة ،توارثوها جيالً بعد جيل ،ويعد جزءا ً من المعتقدات الشعبية
المتأصلة في الموروث الصحي والطبي الذي استمد مكوناته ومواده
من البيئة الطبيعية واالجتماعية .وكان من أبر العالجات الشعبية
المستخدمة ،الوسم (الكي) ،الحجامة ،تجبير الكسور ،وأيضا العالج
باألعشات مثل المر ،والزعتر ،وعنسفوت والموميان وغيرها من
العالجات .في حين خُصص المبحث الثاني للحديث عن (مرض
الجدري في الشارقة «أنموذجاً») ،وتمت اإلشارة للجدري الذي
ضرب الشارقة خالل السنوات التالية  ،1897و ،1914و 1935مع
ذكر عدد الوفيات وموقف حاكم الشارقة والسلطات البريطانية إزاء
هذا المرض .في حين ركزت الدراسة في المبحث الرابع على (ذكر
أبرز المطببين والمطببات في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها)،
وهذا المبحث هو الموضوع الرئيس الذي سنسلط الضوء عليه في
األسطر التالية الالحقة لنستذكر أسماء من كان لهم دورا ً كبيرا ً في
عالج وإنقاذ أرواح الكثير من الناس .وفي الفصل الثاني المعنون بـ

(اإلرسالية العربية األمريكية الطبية في الشارقة وأول مستشفى
فيها) ،استعرضت الدراسة لثالثة مواضيع أو مباحث حيث عرضت في
المبحث األول لـ «نبذة عن تاريخ نشأة اإلرسالية العربية األمريكية»،
وهي إرسالية أمريكية بروتستانتية تأسست عام  .1889وكانت ذات
أهداف تبشيرية في المنطقة .وافتتحت لها عدة محطات في
منطقة الخليج العربي منها في البصرة،البحرين ،مسقط ،الكويت.
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تطرق للحديث عن «أول
مستشفى في الشارقة (أنموذجاً)» ،وذلك من خالل استعراض نص

الطبيبة األمريكية :سارة هوسمن

صموئيل زويمر
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عشبة العنسفوت

وثيقة كتبها الشيخ صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة (- 1883
 ،)1914وذلك في عام  1903لجمع التبرعات إلنشاء مستشفى «كامالً
بكافة احتياجاته مع األدوية وآالته» .بينما عرج المبحث الثالث على
ذكر «أبرز ال ُمبشرين واألطباء من اإلرسالية العربية األمريكية الذين
جاءوا إلى الشارقة» ومنهم :صمويئل زويمر ،وجميس مويرديك،
والطيب شارون توماس ،والطبيب ستانلي مليري والطبيبة سارة
هوسمن التي قامت بتحويل البيت الذي منحها إياه الشيخ محمد
بن صقر القاسمي في عام  1952إلى مستشفى للوالدة.
في حين جاءت (البعثة الطبية الكويتية في الشارقة «نماذج
مختارة») ،هي عنوان الفصل الثالث واألخيرة من هذا الكتاب.
والذي تضمن ثالثة مباحث ،األول :قدم نبذة بسيطة عن تاريخ
البعثة الطبية الكويتية في اإلمارات المتصالحة .أما المبحث الثاني،
عرض أبرز الخدمات الصحية والطبية التي قدمتها دولة الكويت
الشقيقة للشارقة وتوابعها ،وأبرزها المستشفى الكويتي بأفرعه .في
حين استعرض المبحث الثالث أبرز األطباء والممرضين والصيادلة
من البعثة الطبية الكويتية الذين عملوا في الشارقة ،ونذكر منهم:
الطبيب المصري مجدي ناصف ،حيث عمل الطبيب ناصف مع
وزارة الصحة الكويتية ،انتدب للعمل في الوحدة الصحية الكويتية
التي أقيمت في دبي عام  ،1962ثم انتقل للعمل في مستوصف
خورفكان في عام  ،1963وكان يقوم بتطعيم األهالي في خورفكان
ضد األمراض السارية مثل المالريا والتيفوئيد والجدري .وهناك
أيضاً الطبيب محمود الدهشان الذي عمل في مستوصف الشارقة
عام  ،1963والطبيب رمضان بشير الذي كان يقوم بزيارات لبعض
المستوصفات في الشارقة والمناطق التابعة لها ،كما عمل مع البعثة
الطبية الكويتية في المستوصف الطبي لجزيرة أبو موسى.
وبالرجوع لصلب الموضوع ،وهو استذكار وإحياء أسماء من كانت
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مهمتهم في ذلك القرن بمثابة طوق النجاة والحياة واألمل ورسم
االبتسامة على كثير ممن أتعبتهم األمراض وأنهكت أجسادهم
وأرقت فكرهم بالهموم .وخصصت هذه الدراسة كما سبق الذكر،
في الفصل األول منها ،لتسليط الضوء عليهم في إمارة الشارقة
وتوابعها المتضمنة ،أربع مناطق ،وهي كالتالي  :الشارقة  ،الحمرية،
المنطقة الوسطى ( الذيد ،المدام ،مليحة ،البطائح) ،المنطقة
الشرقية وتشمل (خورفكان ،كلباء ،دبا الحصن ،وجزيرة أبوموسى).
ولم تقتصر الدراسة على تسليط الضوء على ذكر اسماء المعالجين
من الرجال فقط ،ولكن رصدت وذكرت عددا ً كبيرا ً من النساء اللواتي
اشتهرن بخبرتهن في ممارسة الطب الشعبي.
أوالً :المطببون وال ُمط ّببات في إمارة الشارقة:
لقد رصد الكتاب ما يقارب من ( )9أفراد من المعالجين الشعبيين
الذكور في اإلمارة ،ونذكر منهم:
• حميد بن عبدالله كتارة الشامسي ،من مواليد الحمرية في عام
 ،1885وتوفي في عام  .1965اشتهر ببراعته في عالج مرضاه بالوسم.
وكان المرضى يفيدون إليه ليس من منطقة اإلمارات فقط وإنما من
باقي دول الخليج العربي.
• سيف بن حميد بن عبدالله كتارة الشامسي ،وهو نجل الطبيب
الشعبي حميد المذكور أعاله ،ولد في الحمرية عام  ،1919وتوفي
في مدينة صاللة ال ُعمانية عام  .2001تعلم مهنة الطبابة من والده،
إذ كان ماهرا ً في عالج مرضاه بالوسم .ومن األمراض التي كان
يعالجها الشامسي :عرق الرضاخ وهو (القولون العصبي) ،القرح

أحد األطباء الشعبيين يشرح عملية الحجامة

الطبيب الشعبي  :حمد محمد المشغوني

الطبيب الشعبي :مطر بن دلموج الكتبي

وهي (األمراض الجلدية) ،والجبد (الكبد) ،وعرق النساء وغيرها
الكثير .والجدير بالذكر أن الشامسي لم يتخذ من مهارته في العالج
مهنة للتكسب وإنما خدمة للناس ومداواة لمن حلت بهم األسقام
في ذلك الزمان.
• عبد الله بن مصبح بن سنان العليلي ،اشتهر عنه عالج مرضاه
بالحجامة والوسم وتجبير الكسور وعالج األمراض الجلدية .كان
يسكن في منطقة المصلى التابعة للشارقة .وتوفي في عام .2015
• حمد محمد المشغوني ،من مواليد فريج الشويهيين في الشارقة
عام  .1900وأثناء سفره لتلقي التعليم في إحدى دول الخليج ،أطلع
المشغوني على العديد من الكتب التاريخية منها :البداية والنهاية
إلبن كثير وحفظ أجزاء منه ،وكتاب (فتوح البلدان) للبالذري .كما
اطلع على بعض الكتب الطبية لعلماء المسلمين ومن أبرزها  :كتاب
(تسهيل المنافع في الطب والحكمة) لمؤلفه إبراهيم بن حمد
عبدالرحمن األزرق .وكان المشغوني يرقي مرضاه ببعض األيات
القرانية ،وكان يقوم بعملية المحو وهو عبارة عن ماء تقرأ عليه
بعض اآليات القرآنية واألدعية .ولم يكن المشغوني يأخذ أي مقابل
لعالج مرضاه.
أما عن أبرز النساء الالتي ظهرن في الشارقة واشتهرن بتقديم
العالجات للمرضى ،فهن كالتالي:
• علياء بنت عبدالله بن هزيم الشامسي ،من مواليد منطقة الحمرية
التابعة إلمارة الشارقة في عام  1897أو  .1898وقد انتقلت للعيش
في الشارقة ،وتوفيت عام  1971بعد رجوعها من الحج في مطار
الظهران ودفنت هناك .واشتهرت بإتقانها ومعرفتها التامة ببعض
العالجات الشعبية مثل :الوسم ،توليد النساء ،والتدليك (المسح).
• مريم بنت علي بن خلفان بوشليبي ،وقد اشتهرت عائلة بوشليبي
بإتقانها لمهنة الطب كما تقول مريم ،وأن مهنة الطب توارثتها أبا عن

الطبيب الشعبي :سعيد سليمان محمد المطلعي

جد .ووالدها كان طبيباً معروفا ً في مختلف مناطق الساحل .وقد
عالجت مريم كثير من الناس الذين كانوا يعانون من مرض ال ُجذام.
كما اشتهرت ببراعتها في عالج األمراض الجلدية مثل السيالن،
وهو مرض يُصيب الناس بكثرة من الجنسين ،وعند المرأه يسمونه
(التهاب) ،وعالجها يكون بتناول ورقة التبغ العريضة ولفها حول
الوجع مرة واحدة في اليوم إلى جانب فنجانين من الماء المخلوط
باللبان العربي صباحاً ومسا ًء .وكانت تسكن في حي المريجة سابقاً
(غرب الحصن) ،وحولت منزلها إلى مستشفى صغير بأمر من الشيخ
سلطان بن صقر القاسمي لتعالج الناس فيه.
ثانياً :المطببون وال ُمط ّببات في الحمرية:
ظهر في منطقة الحمرية عدد من الرقاة الشرعين الذين كانوا
يقومون بعالج المرضى ،باإلضافة إلى تقديم العالجات األخرى
كالحجامة والوسم والمسح.
ومن الرقاة الشرعين الذين برزوا في هذا المجال :جاسم بن خلف
الشامسي ،عبيد الساحر الشامسي ،عبدالرحمن بن فايز الشامسي،
وابنه فايز بن عبدالرحمن الشامسي ،وأيضاً علي بن حارب المهيري،
وعبدالله بن حارب المهيري والذي كان يعالج مرضاه بالوسم.
أما عن أشهر الطبيبات الشعبيات في الحمرية ،والالتي مارسن
مهنة الطبابة على أحسن وجه:
• علياء سيف ناصر الشامسي ،كانت تقوم برفع «خمرة الرأس» أو
نغاغة (وتعني المقدمة بين منطقة الجبهة وقمة الرأس) التي توجد
عند الرضيع ،كما تقوم بالمسح على األطفال ،ورفع اللوزتين لهم.
• كما اشتهرت عدة طبيبات شعبيات بتوليد النساء والمسح لهن
والعناية بهن ،ومنهن :موزة بنت مطر ،فاطمة بنت بخيت ،عوشة
بنت عويضة وفاطمة بنت عبدالله مبارك.
• علياء بنت أحمد بن ناصر الشامسي ،كانت راقية شرعية ،تقوم
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بقراءة بعض اآليات القرآنية على مرضاها.
ثالثا :المطببون والمطببات في المنطقة
الوسطي:
رصد الكتاب عدد من المعالجين الشعبيين
 ،نذكر منهم:
• حميد سالم حميد بالصبوع ،اشتهر باسم
الحومي ،ولد عام  ،1904ونشأ في بادية
الذيد ،كان يسكن في شعبية تسمى (بن
خميس) ،توفي عام  .1974كان يعالج
المرضى بالحجامة ،والمسح ،باإلضافة إلى
الرقية الشرعية.
• مطر بن دلموج الكتبي ،مواليد سنة ،1909
غوية راشد حمد الكتبي
الطبيب الشعبي خميس سيف الفجير السويدي
وتوفي عام  ،2014اشتهر ببراعته في عالج
مرضاه في مجالي (الوسم والحجامة).
عام  .2004واشتهرت الكتبي بعالج النساء وتوليدهن ،وعالج عرق
• سالم بن علي بن بخيت الكتبي ،اشتهر في منطقة البطائح ،وتوفي النساء ،واألمراض الجلدية ،وعالج العقم لدى النساء ،كما كانت
عام  .2013كان يقوم بتجبير الكسور سواء لإلنسان أو للحيوانات .تعالج بالوسم.
• راشد بن سعيد بن صنعة بن حثبور الكتبي ،من مواليد عام  • 1911كما اشتهرت كل من وريجة راشد بن تميم ،وعفراء بنت سليم بن
وتوفي عام  .1998اشتهر بعالح مرضاه بالحجامة والوسم والتدليك سعيد الكتبي بتوليد النساء والمسح ورفع اللوزتين.
(المسح).
• فاطمة ربيع زايد الكتبي ،تقطن في شعبية (طوي سامان) التابعة
• محمد سالم الرزة الكتبي ،في منطقة مليحة ،اشتهر بمعرفته التامة للبطائح وتعالج الناس إلى وقتنا الحالي من دون مقابل .حيث تقوم
بالحجامة والوسم وإعداد األعشاب الطبية لمرضاه .وقد اكتسب بترفيع اللوزتين لألطفال وعالج النساء بالوسم.
هذه الخبرة من والده الذي كان يعالج
المرضى من مختلف اإلمارات.
رابعاً :أبــرز المطببين والمطببات فــي
• أبناء سالم بن خميس الراشدي ،يقطنون
(المنطقة الشرقية):
في منطقة فلي التابعة للمدام ،وقد اشتهروا
سبق القول أن المنطقة الشرقية تضم عدة
بتهميز األعصاب (المسح ،التدليك) .ويقال
مناطق تتمثل في خورفكان وكلباء ودبا
إن دعوتهم مستجابة.
الحصن ،وجزيرة أبو موسى ،ولذلك فقد
أما عن أبرز المطببات الشعبيات الالتي
ظهر عدد من المعالجين فيها ،نذكر منهم:
ذاع صيتهن ليس في المنطقة الوسطى
• سعيد سليمان محمد المطلعي ،ولد عام
فحسب وإنما في كافة أنحاء اإلمارات
 1915في خورفكان ،وتوفي عام  .2005كان
وخارجها ،نذكر منهن:
متمكناً في الحجامة ،باإلضافة إلى أنه كان
• حمامة عبيد الطنيجي ،طبيبة الذيد األولى،
يرقي الناس ويقوم بإعداد األعشاب الطبية.
والمرجح أنها ولدت في عام  ،1920برعت
وكان يعالج الناس من دون مقابل.
الطنيجي في عدد من العالجات الشعبية
• محمد بالحاي المراشدة ،ولد عام 1880
مثل :الوسم ،المسح ،والعالج باألعشاب
في فريج (البحر) في منطقة كلباء ،وتوفي
الطبية ،كما اشتهرت بتوليد النساء وعالج
عام  ،1974تعلم مهنة الطبابة منذ شبابه
بعض األمراض المزمنة.
نتيجة ظهور األمراض واألوبئة التي ضربت
• غوية راشد حمد بن تميم المطوع الكتبي ،نص الوثيقة التي كتبها الشيخ صقر بن خالد القاسمي عام  1903منطقة الساحل المتصالح في بداية القرن
لجمع التبرعات إلنشاء مستشفى في الشارقة
مواليد مدينة الذيد في عام  ،1900وتوفيت
العشرين .وقد اشتهر المراشدة ببراعته في
 22لمحات عن تاريخ الرعاية الصحية والطبية في إمارة الشارقة 1971 - 1900

عالج مرضاه بالوسم ،باإلضافة إلى تجبير
الكسور ،كما كان يعالج المرضى بالرقية
الشرعية وعمل المحو لهم .وإلى جانب ذلك
كان يُغسل الموتى ،وكان إماماً للمسجد.
• حسن محمد راشد النقبي ،يُرجح أنه
من مواليد عام  1902في منطقة شيص
التابعة لخورفكان ،وتوفي فيها عام .1968
اشتهر بعالج مرضاه عن طريق الوسم ،وكان
المرضى يفدون إليه من المناطق المجاورة
لشيص.
• خميس عبيد بوخميس المهيري ،من
األطباء الشعبيين في جزيرة أبو موسى ،كان
يعالج الغرغرينا ،وأمراض العيون .توفي قبل
 12سنة عن عمر يناهز  120عاماً
• خميس سيف الفجير السويدي ،كان يعالج
السل المسمى «التيبي» .ويعالج بعض
عن ُ
األمراض بالوسم ،وأيضا يعالج عن عصبة
(اليامعة) .وهو من األطباء الشعبيين في جزيرة أبوموسى.
ومن أشهر الطبيبات الشعبيات في المنطقة الشرقية ،حيث وثقت
الكاتبة مجموعة كبيرة شملت مختلف مناطق المنطقة الشرقية،
ونذكر منهن:
• موزة عبيد سلطان ،مشهورة باسم «أم علي» ،وهي من مدينة
خورفكان وكانت تعالج بالحجامة ،والوسم ،والخبانة ،والرقية
الشرعية ،وكانت تعالج النساء واألطفال .ومارست أم علي مهنتها
ألكثر من أربعين سنة ،وكانت ال تأخذ أجرا ً من الناس.
• فاطمة جمعة النعيمي ،من منطقة كلباء ،مارست مهنة الطبابة

الطبيبة الشعبية  :حمامة عبيد الطنيجي

في مجاالت عديدة ومنها :التوليد ،والوسم،
والحجامة ،والخبانة ،وصناعة األدوية
الشعبية .وتبلغ من العمر أكثر من ثمانين
سنة.
• حمامة مسعود المحرزي ،من دبا الحصن،
اشتهرت بتوليد النساء والمسح والوسم.
وتوفيت عام .1967
• شيخة سعيد أحمد المزروعي ،من منطقة
وادي الحلو ،وهي من مواليد عام 1898
وتوفيت عام  .2010اشتهرت بـتوليد النساء
وتجبير الكسور وترفيع اللوزتين.
• فاطمة علي الفجير السويدي ،من
الطبيبات الشعبيات في جزيرة أبوموسى،
كانت تولد النساء وتعالجهن من بعض
األمراض المزمنة.
مادة المر ويتبن مما سبق أن هذا الكتاب ومن
خالل رصده ألولئك الرجال والنساء ،قدم
ترجمة لكثير من المعالجين الشعبيين الذين لهم خبراتهم في
عالج المرضى باستخدام عدة أنواع من العالجات كالوسم والحجامة
والتمريخ .وهي عالجات كانت والزالت لها نتائجها النافعة ،والتي
مازال الكثير من كبار المواطنين يلجأون إليها إلى جانب العالجات
الحديثة التي وفرتها الدولة .فرحم الله وغفر ألولئك الرجال والنساء
ممن كرسوا أنفسهم لخدمة وعالج المرضى ،وأطال الله بعمر من
يعيش بيننا اآلن

الطبيبة الشعبية :مريم بنت علي بن خلفان بو شليبي

* مركز زايد للدراسات والبحوث

الطبيب الشعبي :خميس عبيد بو خميس المهيري
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الطب الشعبي والممارسات العالجية
باألعشاب في الجزائر
د.فتيحة بلحاجي*
أ.د .مسعود عبد الوهاب *

يصنف ضمن أقدم أنواع التداوي ألنه يعتمد على األعشاب والنباتات
التي وجدت مذ خلق االنسان وكان يتطبب بها ،هي عالجات طبيعية
تحوي العديد من الوصفات الشعبية العالجية ،تزخر البيئة الجزائرية
بثروة جد غنية باألعشاب والنباتات الطبية مثل الشيح والحنظل
والسدر الذي تؤكل ثماره وتفيد في عالج أمراض الصدر والتنفس
وتنقية الدم ومسهلة ومعالجة التبول الفراشي .وتغلى قلف األشجار
التي تفيد في تسكين آالم اإلنسان وتقوية الجسم عامة وتلطف
درجة الحرارة .كما ينتشر نبات العوسج (الغرقد عندنا) أو الغرداق
الشوكي المعمر وهو مقو عام ومدر للبول ومسهل .أما نبات
الجعيدة (حشيشة الريح عندنا) نبات معمر ،يفيد في عالج التهابات
األمعاء الغليظة و الحمى والبول السكري .ويعتمد عليه أهل البادية
كثيرا ً في عالج المالريا .والنساء بصفة عامة يعتمدن على نبات كف

قصبة الجزائر  ،مدينة قديمة بنيت على الطراز التركي العثماني

اتسعت بوتقة المعرفة الخاصة بفهم المرض من حيث أسبابه
وأعراضه وأنواعه بين المعتقدات والتصورات القديمة والحديثة،
وبين الممارسات العالجية الشعبية والطب التقني الحديث.
فبالرغم من توفر مجتمعنا على الخدمات الصحية لجميع فئاته
إال أننا نلحظ مسايرة ومواكبة هذه الممارسات للركب الطبي،
ذلك ألن المريض ال يقتصر على مصدر واحد للتداوي بل يلتمس
جل السبل المتاحة من الممارسات والطقوس الشعبية التي أثبتت
أن الطب الشعبي مكمل للطب الحديث ،فمن أنواع الممارسات
العالجية التي القت رواجاً في الجزائر وأثبتت جدارتها عن استحقاق
بمفعولها الخارق في معالجة األمراض المستعصية على الطب
الحديث نجد :التداوي باألعشاب المختلفة ،هذا إن دل على شيء
إنما يدل على أن الطب الشعبي والممارسات العالجية الشعبية
في الجزائر تعرف انتشاراً واسعاً ومعلناً وال يمكن التخلي عنها ألنها
ارتبطت بالمعتقدات الشعبية و الثقافة.

التداوي باألعشاب الطبيعية

مريم (شجرة الطلق ،ابو متن الخروع عندنا) في تسهيل عملية
الوالدة حيث يزيد من حدة الطلق ،كذلك من األعشاب والنباتات
العالجية المستخدمة في عالج آالم البطن (النعناع والكروية)،
وآالم اللوزتين (قشر الرمان)( ،والليمون) ،وآالم األسنان (القرنفل)،
أي (عود النوار عندنا) والربو والحمى (الورد الجاف والجعيدة
والقرفة) ،والتسمم (الص ّبار) ،والحساسية (الزعتر) واالمساك وآالم
الكبد والرأس (السنا مكي وعين األرنب ،وحبة حالوة) ،والحموضة
(الحبة السوداء أو حبة البركة) ،وقروح الجلد (زيت الخروع).
وسوف تظل هذه األعشاب والنباتات العالجية مصدر العالج
األساسي مهما بلغ التطور الطبي أوجه .ذلك أن أهميتها ما تزال
مستخدمة إلى أن يرث الله األرض ومن عليها( ،)1مثلما تنوعت
أساليب الطب الشعبي تنوعت طرائق العالج والتداوي باألعشاب
بين عصير وشراب ومنقوع وغيرها ،ندرجها كاآلتي:
• عصير األعشاب :يستخلص العصير من األعشاب الطازجة ،ثم
تسحق في وعاء حجري ثم يصفى العصير باستعمال قطعة قماش،
ويحفظ العصير المستحرج من األعشاب في وعاء زجاجي محكم
حتى ال ينفذ منه الهواء ثم يحفظ في مكان بارد ومهوى ،ذلك ما
يشير إليه الدكتور يحيى محمودي(.)2

مسجد كتشاوة والجزء القديم من المدينة القديمة الجزائرية  ،يسمى القصبة
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• حمامات األعشاب الطبية :توضع مجموعة من األعشاب الطبية
والنباتات العالجية في الماء الساخن داخل الحمام لتعطر الجو،
وقد يسلط عليها بخار ساخن جدا ً لتعطي مفعولها ،وتستخدم
لعالج األمراض الجلدية ومرض الروماتيزم والتهيج العصبي ،وحالة
الضعف العام ،وينصح بالعدول عنها في حالة االصابة بأمراض
الجهاز التنفسي ،ومدة العالج تتراوح بين عشرة إلى ثالثين دقيقة،
ويستعمل هذا العالج لألقدام واألطراف العليا من الجسم (.)7
• العالج بحرق األعشاب الطبية :تحرق النباتات الطبية ببطء

داخل الغرفة المراد تطهيرها ،حيث ينتشر الدخان المشبع بعناصر
فعالة ،فيستنشقه المريض :مثال يحرق نبات العرعر أو الزعتر فوق
مدفأة أو وعاء حديدي مسطح ،فينتشر زيتها العطري في الهواء،
ويستنشقه المريض مع الهواء ،فيشفى من الزكام ،وتمنع طريقة
الحرق العدوى من االنتشار في البيت( ،)8ويقتل البخار المتصاعد
منه الميكروبات والجراثيم والفيرروسات.
خاتمة :
بعد هذه الجولة في عوالم الممارسات العالجية باألعشاب في

قصبة الجزائر شوارع المدينة القديمة الضيقة

• شراب األعشاب :يصنع في معظم األحيان لعالج التهابات القصبة
والسعال التشنجي و غيرها من األمراض الصدرية ،وللحصول على
هذا الشراب ،تطبخ األعشاب إلى حين استخالص عصير يضاف
إليه كمية من العسل أو السكر ،ثم يخلط جيدا ً ويوضع في قارورة
زجاجية( )3كي ال يفسد و يبقى مفعوله فعاالً.
• منقوع األعشاب :له طريقتان ،ويكون إما ساخناً أو باردا ً ،فالنقيع
الساخن :يحضر بسكب الماء المغلى على النبتة أو العشبة (األوراق
أو األزهار أو البذور) ذات المفعول القوي ،ثم تغطى وتترك لمدة
 10إلى  15دقيقة كي تستخرج منه المواد المعالجة للمرض ،ثم
يصفى و يحلى بالعسل أو السكر ويشرب ساخناً ،أما المنقوع البارد
فله نفس طريقة المنقوع الساخن لكن شريطة أن يكون الماء باردا ً
ومدة نقعه تفوق األسبوع ،فعندما تتحلل األعشاب في الماء وتعطي
مفعولها تشرب باردة ،وقد يضاف الخل في تحضير هذا األخير(.)4
• مرهم األعشاب :تصنع مراهيم األعشاب عن طريق طبخ العصير
26
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المستخرج من النباتات مع مواد دهنية مثل الالنولين أو دهن النفط
(فازلين) أو زبدة الحليب الغير مملحة لطرد أكبر كمية ممكنة من
الماء  ،وتستعمل مراهم األعشاب لعالج الجروح الخفيفة (.)5
• مسحوق األعشاب :للحصول على مساحيق نباتية يجب استعمال
النباتات الطبية الجافة ،تدق في وعاء حجري أو نحاسي حتى تصبح
ناعمة تماماً ،ثم تغربل وتستعمل للمداواة بمزجها مع الحليب
أو الماء أو العسل ،وقد تنثر فوق الجروح وااللتهابات الجلدية()6
خالصة من دون مزجها.
• بخار األعشاب :ويقصد بها استعمال األبخرة المشبعة بعناصر
النباتات الطبية الفعالة ،وتستعمل في البيوت عادة في فصل
الخريف أو الشتاء ،توضع األعشاب في قدر مقفل مع الماء فوق
النار ،و تترك حتى يصل الماء إلى درجة الغليان ،فيستنشق المريض
البخار المتصاعد ،كبخار نبتة الكاليبتوس ولقرنفل التي تستعمل
لعالج األنفونزا والصداع وآالم الحلق والزكام.
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الجزائر نخلص إلى أن الطب الشعبي غني بغنى بيئته وثروته
الطبيعية التي تزخر بنفائس األعشاب والنباتات الطبية ،والتداوي
باألعشاب يعالج المرض بعدة سبل منها العصير والمنقوع والشراب
والمرهم والبخار والحمامات والعالج بحرق األعشاب الطبية ،وهذا
يدل على تراثها االستشفائي النفيس لذلك عد الطب الشعبي رافدا
مهما للطب الحديث وامتداد له
* أستاذ محاضر بالمركز الجامعي ،مغنية ،تلمسان ،الجزائر
* أستاذ بجامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر
الهوامش:

آلة زيت زيتون خشبية تُستخدم في صناعة الزيت في القصبة

 - 1علي عمار :مالمح العالج الشعبي في منطقة حوض تافنة؛ دراسة
ميدانية في الغرب الجزائري 3/2014/ 16،م 14/5/1435 -هـ ،شبكة
األلوكة https://www.alukah.net/culture
 - 2يحيى محمودي :البشائر في النباتات الطبية األكثر استعماالً
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جامع كتشاوة في القصبة بالجزائر

في الجزائر ،قصر الكتاب ،الجزائر ،1993 ،ص  31وما بعدها /
نقالً عن بلود عثمان :الطب الشعبي في منطقة تلمسان  -مقاربة
أنثروبولوجية ،أطروحة دكتوراه في األنثروبولوجيا ،قسم التاريخ،
الثقافة الشعبية ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة أبي بكر
بلقايد  -تلمسان ،الجزائر ، 2014/2015 ،ص 136
 - 3حسان قبيسي :معجم األعشاب والنباتات الطبية ،دار الكتب
العلمية  ،بيروت ،1998 ،ص / 418نقال عن عن بلود عثمان  :الطب
الشعبي في منطقة تلمسان  -مقاربة أنثروبولوجية ،ص.137
 - 4بتصرف  :المرجع نفسه ،ص417
 - 5يحي محمودي  :البشائر في النباتات الطبية األكثر استعماال في
الجزائر ،ص  /34نقال عن بلود عثمان :مرجع سابق ،ص.137
 - 6حسان قبيسي :مرجع سابق ،ص  / 418نقال عن بلود عثمان:
مرجع سابق ،ص .137
 - 7م ن ،ص .138
 - 8المرجع نفسه ،ص  / 418نقال عن بلود عثمان :مرجع سابق،
ص .139
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ُ
الطب الشعبي ،كيف يعالج
منتجع سياحي على بحيرة قارون قرب قرية تونس

البسطاء؟
د .خالد أبو الليل

في إحدى قرى محافظة الفيوم ،وتحديداً قرية «الفالَّح» ،كان يعيش الحاج معوض الزمزمي ،واحد من أطباء
يتلق تعليمه في جامعة ،بل تلقى علمه ،علم «تجبير كسور العظام» على نحو
المنطقة الشعبيين ،ممن لم َ
عفوي وتلقائي ،من بعض أفراد أسرته .كان الحاج معوض لديه خبرة فطرية بتجبير الكسور على نحو ملفت
للنظر ،فبمجرد أن يتفحص المريض ،يعرف أسباب شكوته ،وسرعان ما يشرع في عالجه .ولم يكن عالجه
مكلفا ،فكان غالباً ما يتكون من الزيت الدقيق والبيض والشاش ،أو قطعة قماش ،إلى غير ذلك من تلك
المواد البسيطة ،والمتوفرة لدى أسرة المريض .كان الحاج معوض هو طبيب المنطقة كلها ،والمنطقة هنا
تعني عدداً كبيراً من القرى المجاورة ،ونظرا إلى أن شهرته ذاعت في كثير من البلدان البعيدة ،فكان يأتيه
مرضى من بالد بعيدة؛ آملين في الشفاء على يديه.
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كان هذا الرجل هو طبيب المنطقة ،وكان يغني الناس عن الذهاب
إلى أطباء العظام ،الذين كانوا قليلي العدد آنذاك ،بل كانت لديه
الكثير من الوصفات لبعض األمراض ،والتي كانت كثيرا ما تكون
سببا في شفاء المرضى .وكان أهل منطقته يثقون فيه ،وفي وصفاته
العالجية ،خاصة مجال تجبير الكسور ،مجاله األساسي ،ثقة كبيرة .لم
يكن كل ما سبق  -خبرته الفطرية بالتجبير ،وببعض األمراض األخرى
 هو الملفت للنظر فحسب ،بل لعل الشيء األكثر إثارة للدهشة،أن الحاج معوض الزمزمي  -رحمه الله ،فقد توفاه الله منذ حوالي
ثالثين عاما ،في ثمانينيات القرن الماضي  -كان ال يتقاضى أجرا
على ما يقدمه للمرضى ،فقد كان يهبها لوجه الله عز وجل ،على
نحو مجاني بال مقابل .والشيء األكثر غرابة ،أن أهل المريض إذا
لم يتمكنوا من نقل المريض إلى منزله ،كانوا يرسلون إليه شخصا،
فال يتردد الحاج معوض من الذهاب  -متطوعا  -إلى منزل المريض،
ممتطيا حماره األبيض .وإذا تمكن المريض من الذهاب إلى منزله،
يقوم مرحبا بالمريض ومن معه ،فقد يدعوهم على طعام وشراب،
تعده زوجته الطيبة بوجه بشوش ،إذا قبلوا ذلك ،ويقدم كل المواد
العالجية ،التي يحتاجها «التجبير»  -مهما كانت  -دون أن يأخذ
ثمنها ،ثم يقوم بالعالج ،ويحدد فترة الراحة ،وموعد زيارته ثانية،
ودائما ما كانت كل عمليات التجبير ناجحة .هذا نموذج لطبيب
شعبي تلقائي ،تناقل معارفه الطبية الشعبية ،على نحو تلقائي عن
بعض أفراد أسرته ،لكنه  -وبكل أسف  -لم يرث أحد من أبنائه تلك
المعارف عنه ،فماتت معارفه ،التي أغنت أهل منطقته ،عن التردد
على مستشفيات أطباء العظام ،وكان سبيله  -في ذلك  -تراكم
خبراته ومعارفه العالجية ،دونما حاجة إلى تحليل أو أشعة.
هذا نموذج فذ لطبيب شعبي في إحدى القرى المصرية النائية،
بالطبع لم يكن وحيدا ،ممن يملكون هذا النوع من المعارف الطبية

التلقائية ،فقد كان هذا النوع من العالج «التجبير» سائدا في معظم
القرى المصرية حتى وقت ليس بعيدا ،وبرع فيه عدد ال بأس به
من األفراد ،ولكنه  -ربما  -كان الحاج معوض الزمزمي أكثرهم كرما
وسخاء وتطوعا ،ومحبة في أداء هذا العمل ،الذي اعتبره واجبا عليه،
تجاه أبناء منطقته ،هذا الواجب الذي دفعه ليس لرفض المقابل
المادي فحسب ،بل لتحمل قيمة مواد التجبير إذا زاره المريض في
منزله .في مقابل هذه الشخصية المتطوعة وأمثالها ،نجد أشخاصا
يمتلكون هذه الخبرات العالجية الفطرية ،ولكنهم كانوا يقدمونها
نظير مقابل مادي ،ضئيل في معظم األحيان ،وكثيرا ما يكون هذا
المقابل عبارة عما يقوم بجمعه من «النقوط» ،على نحو ما نجد مع
الحلق» ،و«الداية».
مهنتي «المزين /اَّ
رعرع أيوب

كثيرا ما يتم االعتماد على أنواع معينة من األشجار ،وأوراقها
وأعشابها ،بوصفها نوعا من أنواع العالج ،خاصة ما يتعلق منها
بالجلد .فمثال قد يتم كحت أجزاء من شجر الجميز ،فيخرج منها
سائل لونه أبيض ،يستخدم في عالج بعض األمراض الجلدية ،مثل
«الجرب» ،او «التينية» ،أو «األوب» .هذا باإلضافة إلى االعتماد
على األعشاب في عالج أمراض المعدة أو السعال( ،كأوراق الجوافة
المغلية) .ولعل «رعرع» أو «رعراع» ،أو «عرعر» أيوب من أشهر
أنواع العالجات الشعبية لبعض األمراض الجلدية ،والتي وما تزال
تمارس في كثير من مناطق مصر ،وبعض المناطق العربية .وهو ما
تعكسه أشهر النصوص القصصية ،قصة «أيوب ورحمة» .ففي هذه
القصة يُصاب أيوب بمرض يقعده في الفراش أكثر من سبع سنوات،
لدرجة ان أهل قريته طردوه هو وزوجته رحمة (أو ناعسة في رواية
أخرى) خارج القرية؛ خوفا من انتقال عدوى المرض إليهم .ازداد
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الهوامش:

* أستاذ األدب الشعبي بآداب القاهرة

 - 1يمكن مراجعة النص كامال في ،أحمد رشدي صالح :األدب
الشعبي ،مكتبة األسرة ،2002 ،ص .394 ،393
 - 2المرجع السابق :ص .138 ،137
 - 3إدوارد وليم لين :المصريون المحدثون ،شمائلهم وعاداتهم،
ترجمة :عدلي طاهر نور ،الجزء الثاني ،الهيئة العامة لقصور الثقافة،
ذاكرة الكتابة ،ط  ،1998 ،3ص .162 ،161
 - 4دعاء صالح :احتفالية أربعاء ،بين الطقس الديني والتداعيات
األسطورية  ،ص.4
 - 5الحبق أو "الحبأ" نبات أخضر يشبه في شكله أوراق النعناع له
رائحة طيبة نفاذة و ينتشر على حوافي المجاري المائية من أسمائه
الريحان ،والحبق.
 - 6نقال بتصرف عن :دعاء صالح ،مرجع سابق ،ص  3وما بعدها.
 - 7المرجع السابق ،ص .33
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أيوب نحافة ،وراح الدود يأكل من جسمه ،وباعت رحمة شعرها
من أجل أن تتحصل على طعام لزوجها .غير أن الله يرسل إليه من
يخبره أن دواءه مما هو فيه يتمثل في الشجرة .يحدد الوجدان
الشعبي المصري تلك الشجرة بأنها شجرة «الرعراع» أو «الرعرع».
على نحو ما حددها الموال القصصي الغنائي المصري «أيوب»؛ إذ
يقول المغني المصري:
شوف السليم يقطــــف ويدهـــــن للعليل
خفـــــــت جراحاته اللي كانت فاجـــــــرة
أيوب يقــــــوم ع الرعراع ويدهــــــن باله
وخفـــــت جراحاته اللي كانت فاجـــــــرة
شـــــــوف ربنا من قدرته وجـــــــــــاللته
ويبعــــــــت كمان كرســــــي من الدهب
قعد عليــه ايــــــوب يحمـــــــــــد ربنا()1
وأصل هذا النبات الذي يسميه العامة «رعرع» أو «رعريع» أيوب -
كما يقول رشدي صالح  -أنه «تحريف من كلمة عرعر المستخدمة
في قراطيس الطب العربية القديمة .وهو نبات مصري قديم
(فرعوني) وعثر العلماء على حبة بين الهدايا الجنائزية في مقابر
طيبة والدير البحري ،وتوجد عينات منه في متحف برلين  ...ويعزو
الذهن الشعبي إلى أيوب أنه حك جسمه بالرعرع فشفي ،وهذا
النبات عميق الخضرة ،كان يستخدم في العقاقير والطيب عند
الفرعونية»( .)2وقد سبق أن أشار وليم لين إلى هذا النبات ،وإلى
ما ارتبط به من معتقدات ،حين أشار إلى استحمام الكثير من
الناس به في «أربعاء أيوب» ،فـ«يدلكون أنفسهم بالنبات الزاحف
المسمى «رعرع أيوب» أو «غبيرة ،تبعا ألسطورة تقول إن أيوب
فعل هكذا ليسترد صحته .وكانت هذه العادة وغيرها من العادات
( ...ال) خاصة باألقباط ،غير أن الكثيرين من المسلمين في المدن
وأكثر الريفيين يراعونها اآلن»( .)3ولقد ارتبط هذا النبات األخضر،
المسمى الرعراع أو العرعر أو الرعرع ،الذي ينمو على شواطىء
البحار بطقوس يمارسها األقباط في بعض محافظات مصر ،فيما

يسمى بـ«أربعاء أيوب»؛ اقتداء بما تم توارثه عن قصة أيوب« .ففي
محافظة القليوبية يحتفل» األقباط شعبياً بأربعاء أيوب في حدود
الطقس الديني خارج الكنيسة ،وذلك بدعك أجسادهم «برعرع
أيوب» ،و«الشدب» وينزلون للمجاري المائية واآلبار مفضلين
«بحيرة أرسالن»؛ حيث يُعتقد أن أيوب صبر على المرض واآلالم()7
سنوات ثم أمره «الرب» المسيح أن يمسح جسده بنبات الرعرع،
ويغطس في تلك البحيرة ،فلما فعل ذهبت آالمه ،ويتم إعادة تمثيل
ذلك الطقس سنوياً ضمن طقوس أسبوع اآلالم ،الذي ينتهي بأحد
القيامة عسى أن يصبروا على آالمهم ،ويقيهم الوخم طوال العام
ويغسل الذنوب مع األمراض»( .)4وال يختلف األمر كثيرا ً عند أقباط
محافظة أسيوط؛ حيث يحيون ذكرى أربعاء أيوب باالستحمام في
المياه ودعك الجسد بالعرعر األخضر .وما يزال الناس يمارسون
بعض هذه الطقوس المرتبطة بعادة أربعاء أيوب في مناطق
أخرى من مصر ،مثل محافظة سوهاج؛ إذ يحرص بعض األهالي
فيها سنوياً على «عادة التمرغ على نبات «الغبيرة» المنتشر على
شواطئ الترع؛ اعتقادا ً منهم بأن «أيوب» هكذا تداوى من مرضه
الذي طال لسنين عديدة ،كما يخلطون الغبيرة بشمع عسل النحل،
ويمضغونها كوسيلة الكتساب مناعة ضد األمراض .وكذلك ال يختلف
األمر كثيرا ً في محافظة الفيوم؛ حيث ينزل الناس في أحد البحار
الذين يعتقدون أنه المكان نفسه الذي نزل فيه أيوب ،وبرأ من
مرضه ،وفيه «يدعكون أجسادهم بنبات الحبق»( )5معاودين تلك
المراسم سنوياً طلباً للشفاء من األمراض وتبركاً بالمكان»( .)6أي أن
عنصر النبات األخضر قد ظهر «في أربعاء أيوب متمثالً تارة في
الرعرع أو الغبيرة أو الشدب األخضر من أي عشب متوفر بالبيئة
وقت االحتفالية .وادعت كل مجموعة محتفلة بأن هذه النبتة من
دون غيرها هي التي استخدمها «أيوب» ،ودعك جسمه بها ليبرأ من
أسقامه»( .)7ويمكن أن نتلمس أصوالً لقصة أيوب ومرضه الجلدي
المعدي في التوراة ،وفي بعض الكتب التراثية العربية ،مثل «بدائع
الزهور» البن إياس ،وإن اختلفت أسباب الشفاء.

في رواية «قنديل أم هاشم» للكاتب يحيى حقي نتقابل مع شخصية
اسماعيل التي تحرص على زيارة مقام السيدة زينب ،وممارسة
الطقوس الشعبية التي يمارسها أهله حول المقام ،ممارسة المؤمن
بها .ويسافر اسماعيل إلى أوروبا ويتلقى تعليمه فيها ،ويعود منها
طبيباً ،فيجد أهله ال يزالون يمارسون طقوسهم الشعبية تجاه المقام،
فالناس من مشارق مصر ومغاربها إليه يتهافتون ،وأمامه يتضرعون،
ومن زيت القنديل يتعالجون .هنا يصطدم ما تعلمه البطل في الغرب
مع ما تربى عليه هو وأهله في الشرق ،فيعتبر هذه الممارسات
«خرافات» ينبغي الخروج عليها ومحاربتها .وبالفعل يخوض معركته
ضد هؤالء البسطاء الذين يقبلون على المقام ،ويصطدم بهم،
فيثورون عليه ويكادون أن يفتكوا به لوال الشيخ درديري خادم
المقام .ولم يكن الوقوف عند زيت القنديل بوصفه شكالً من أشكال
العالج الشعبي من خيال المؤلف ،بل كان  -وما يزال  -انعكاساً
لمعتقدات شعبية تعيش بيننا .والتي يماثلها الكثير من المعتقدات
التي تربط زيارة األولياء بشفاء المرضى من كثر من األمراض .فبحيرة
قارون في محافظة الفيوم ،يحرسها أوالد الشيخ ميزار ،وكانت زيارة
النساء واألطفال للبحيرة صباح الجمعة ،المصحوب بممارسة بعض
الطقوس ،كفيالً بشفائهم من األمراض ،مثل بعض األمراض الجلدية،

أو رزق اإلنجاب لمن ال تنجب .كل هذا  -وغيره  -يؤكد ضرورة إعادة
النظر في كثير من أشكال عالجاتنا الشعبية؛ للبناء عليها ،واإلفادة
منها في حياتنا المعاصرة ،وتأكيد أنها ال تتعارض مع نظريات الطب
الحديثة ،إذا تم توظيفها جيدا ً .وربما تكون األزمة األخيرة التي يمر
بها العالم  -أعني «جائحة كورونا»  -خير مثال على أن هذه األنواع
من العالج ،ليست دائماً كما يروج البعض جالبة للضرر ،بل كثيرا ً ما
تكون أكثر فاعلية لبناء مناعة اإلنسان ،والحفاظ على صحته
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معرفة عمرها آالف السنين

أطباء مصر الحفاة
د .نهلة إمام*

الطب الشعبي من المعارف األكثر تداوالً والتي تعرفها كل الشعوب حتى ولو توارت لفترات ليسود العالج بالطب الحديث إال انها دائماً
كانت تقبع في جانب من الوجدان الشعبي تنتظر الفرصة أن تسنح لها لتطفو معلنة عن قدرات كامنة تستدعيها الشعوب لتداوي أمراضها
وتريح آالمها في ربط محكم بين الخبرة العملية المتوارثة والمعتقد الشعبي ومعبرة عن بعض ممارساته في أقوالها المأثورة.
ونتناول الطب الشعبي وطرق المداوة كمعرفة تقليدية نائيا بها عن الممارسات السحرية وكل ما يرتبط بالمرض والعالج كمعتقد شعبي،
التماسا للشفاء ،فالطب الشعبي هو
سواء بالنسبة لرؤية الجماعة الشعبية لمسببات المرض أو فيما يتخذونه من طرق وممارسات
ً
معرفة متصلة بتشخيص المرض أو العالج منه تتداولها المجتمعات على مختلف درجاتها على سلم التطور ،فهو األقرب وصاحب االختيار
األول لألفراد في المجتمعات التقليدية والنامية وهو اختيار اصحاب دعوات العودة إلى الطبيعة والطب البديل أو التكميلي في الدول
المتقدمة .وتتزايد نداءات اللجوء إلى الطب الشعبي مع دعوات حماية البيئة والعودة للطبيعة حتى إن المنظمة العالمية للملكية
الفكرية تربط بين الطب التقليدي واختيارات الشعوب فتشير إلى انه «تكتسي المعارف الطبية التقليدية قيمة اجتماعية وثقافية وعلمية
وتكتسب أهمية بالنسبة للعديد من الشعوب األصلية والجماعات المحلية .وقد أسفر تزايد االهتمام بأنظمة الطب التقليدي مع صدور
نداءات تدعو إلى زيادة االعتراف بالمعارف الطبية التقليدية واحترامها والحفاظ عليها وحمايتها» (موجز المعلومات االساسية للمنظمة
العالمية للملكية الفكرية ،الملكية الفكرية والمعارف الطبية التقليدية ،سنة .)2016
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وتتفاوت النظرة للطب الشعبي من مجتمع آلخر فهي عالقة يجب
مناقشتها على عدة مستويات منها مثالً الموقف السلبي الذي تتخذه
العديد من الدول النامية من الطب الشعبى وممارساته والذي يتمثل
في مقاومته ونعته بالتخلف والدجل ،في مقابل الموقف المتسامح
من المجتمعات المتقدمة من تلك الممارسات التي ترى فيها براءة
وفطرة طبيعية يجب الحفاظ عليها كلما توفر إلى ذلك سبيالً أما
المجتمعات التقليدية فهو خيارها األول وفي بعض األحيان األوحد.
وتربط المنظمة العالمية للملكية الفكرية بين الطب الشعبي
وموارد البيئة لما بينهما من عالقة عضوية فترى انه «هناك عالقة
بين المعارف الطبية التقليدية والموارد البيئية ،مثل استخدام
االعشاب ألغراض عالجية ،ونظرا ً ألن الموارد الوراثية من االشياء
الموجودة بشكل طبيعي وكونها ليست من ابداع البشر فال يمكن
حمايتها بشكل مباشر كما لو كانت ملكية فكرية .غير ان النفاذ
اليها وتقاسم فوائدها يخضعان ألحكام بموجب اتفاقات دولية»

(مثل اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد
الوراثية) .وتخلص منظمة الصحة العالمية إلى تقديم تعريف محدد
للطب التقليدي مما نعده اعترافاً صريحاً بوجوده فهو لديها «الطب
التقليدي هو مجموعة من المعارف والمهارات والممارسات القائمة
على النظريات والمعتقدات والخبرات األصيلة ،القابلة للتفسير منها
أو غير القابلة لذلك ،التي تمتلكها مختلف الثقافات والتي تستخدم
للحفاظ على الصحة والوقاية من األمراض الجسدية والنفسية أو
تشخيصها أو عالجها أو تحسين أحوال المصابين بها» .ويٌذكر ان
منظمة الصحة العالمية تتعامل مع ممارسات الطب البديل أو الطب
التكميلي على انهما تنويعات من الطب الشعبي أو التقليدي لدى
بعض الشعوب .ومن المالحظ تنامي االهتمام بالطب الشعبي على
الصعد المحلية في الفترات األخيرة ،فسعت بعض الدول إلى تقنين
ُ
وضعه لدى المجتمعات المحلية واإلفادة من ممارساته في توفير
خدمة صحية في بعضها ،وتجربة الصين في هذا المجال تجربة
ملهمة :حيث لجأت الصين إلى تجربة أطلقت عليها األطباء الحفاة
وذلك من خالل تدريب المعالجين الشعبيين مستغلة ثقة أبناء تلك
المجتمعات بهم وعدم توفر وصول الخدمات الصحية الرسمية إلى
بعض المجتمعات المحلية وأن كثير من األمراض يمكن أن نطلق
عليها أمراض محلية ليست ضمن قائمة األمراض الغربية ،ونجحت
التجربة حتى أصبح «األطباء الحفاة» في إحصاءات الدولة يعدون
ضمن العالملين في المجال الطبي .وهناك العديد من الدول التي
كانت لها تجارب في هذا المجال ،ومنها مثالً السودان التي لديها
منظومة صحية شعبية محمكة منذ زمن طويل وليست مدرسة
القابالت (الدايات) التي أنشئت في عام  1920إال دليالً على محاولة
دمج الممارسات الشعبية في إطار رسمي للصحة.
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تعددت مصادر الطب الشعبي في مصر فهي وإن كانت مستندة
على معارف شعبية متوارثة تخضع لقوانين التجربة والخطأ إال
أنها جاءت مستندة في نفس الوقت إلى خبرة متراكمة عبر حقب
تاريخية مختلفة واحتكاك ثقافي لم تمنعه أي عوائق ثقافية أو
جغرافية أو تاريخية ،فبعض تلك المعارف الشعبية استطاع ان
يستمر منذ الطب المصري القديم الذي تدلنا بعض البرديات عن
ممارساته ووصوله إلى تشخيص بعض األمراض وتدوين طرق عالجها،
وممارسات عالجية مارسها الرهبان في األديرة للعالج ،كما افاد الطب
الشعبي من الطب النبوي والممارسات العالجية التي دخلت مع
الفتح االسالمي والتي اكسبها المعتقد غاللة من الشرعية أدت إلى
رسوخها واستقرارها في ممارسات المصريين العالجية ،إلى جانب
الممارسات التي افرزتها البيئة ،فجاءت ممارسات الطب الشعبي في
مصر لتمثل خالصة تلك الخبرات المتعاقبة والتي تعاملت مع موارد
البيئة واستغلتها بإحترافية لمداوة أمراض الناس وتخفيف آالمهم.
ومارس المصريون الطب الشعبي على مستويين أولهما هو الطب
المنزلي الذي يتم داخل المنازل من التطبب باألعشاب المعروفة
في البيئة أو ببعض المواد البسيطة التي تتداولها النساء مثل إعداد
قطعة من العجين التي توضع على البثور أو إعداد «لبخة» لعالج
بعض األمراض ،والمستوى الثاني هو الطب الشعبي االحترافي الذي
يمارسه معالجون محترفون يمتلكون المعرفة في المجتمعات
المحلية .والبرديات المصرية وثقت الممارسات العالجية التى
مارسها قدماء المصريين والتي مازالت اصداؤها منتشرة حتى الوقت
الحاضر ،ولعل بردية ادوين سميث التي تنسب إلى مكتشفها والتي
تعود إلى عام  1600قبل الميالد من أهم البرديات حيث تعد أول
وثيقة علمية تصف  48مرض وطرق تشخيصهم وتضع طرق العالج

لهم ،وساعدت براعة المصريين في فن التحنيط على معرفة جسم
اإلنسان وتشريحه.
وتعد مصر من األمثلة الواضحة على استدامة النسق غير الرسمي
في العالج مع النسق الرسمي ،ولعل المكانة المميزة التي يحظى
بها المعالج الشعبي بمختلف تخصصاته هي دليل على مكانة تلك
الممارسات ،فعلى المستوى االحترافي هناك عدد من المعالجين
المحترفين الذين تعرفهم القرى المصرية ومنهم حالق الصحة
الذي تضاف كلمة «صحة» للقبه لتشير إلى مهنة أخرى يقوم بها
إلى جانب الحالقة اال وهي العالج ،وهو تقليدياً فاعل اساسي في
كثير من الممارسات العالجية فهو صاحب الدكان األكثر ارتيادا ً
ومستودع اسرار الرجال في عالج امراضهم ،وفي بعض القرى ال
يمتلك حانوتاً انما يجلس على مقهى القرية ومعه حقيبته الشهيرة
التي تحتوى على بعض األدوات التقليدية التي من اهمها الموسي
وعرفت القرى المصرية حالق الصحة المتنقل الذي يخدم اكثر من
قرية ،ويجرى بعض التدخالت الجراحية المحدودة مثل الختان
وفتح الخراج ويقدم بعض الوصفات العالجية لمن يطلبها ،فحالق
الصحة تقليدياً هو جراح القرية ،ويأتي بعده المجبراتي الذي توكل
اليه كل التدخالت العالجية التي تصيب العظام ويتصدى لعالجها
ببراعة ويقف عند الحدود اآلمنة فيقتصر على معرفة موضع الكسر
أو االلتواء أو الملخ وتجبيره ،وجدير بالذكر ان المعرفة العالجية
الخاصة بالتجبير كثيرا ً ما يتم توارثها داخل نطاق العائلة ،فما زال
الريف المصري يعرف عائالت متخصصة في تجبير العظام لديهم
مهارات وممارسات خاصة في عالج أمراض العظام .والداية من امثلة
المعالجات الشعبيات الالتي لعبن دورا ً كبيرا ً في القرى المصرية
من خالل عالج أمراض النساء ومتابعة الحمل والتوليد ومشاركة
األم في رعاية وليدها في الفترة األولى ،وهي صاحبة البشارة بعد

األلواح  6و  7من بردية إدوين سميث
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الوالدة ومؤدية طقوس سبوع المولود ،وما
زال العالج بالكي في بعض المجتمعات
المحلية يتم بواسطة المعالجين الشعبيين
المتخصصين في هذا العالج الذي يلجأ اليه
البعض في الحاالت المستعصية كحل أخير
وعدد المعالجين المتخصصين في الكي
قلة ولكنهم مازالوا يمارسون هذا النمط
من العالج في بعض المجتمعات المحلية.
والعالج بالفصد هو عالج شائع في القرى
المصرية ويقوم على التشريط على جانبي
الرأس «الصدغين» وربط الرأس واستخراج
دم من أماكن التشريط يعتقد األفراد انه دم
فاسد ،ويٌلجأ اليه في عالج أمراض ضغط الدم
المرتفع والصداع وضربات الشمس ،ويكثر
استخدامها في صعيد مصر حيث الحرارة
المرتفعة ،وللفصد كما في العديد من الممارسات العالجية الشعية
اوقات مفضلة إلجرائها ،فهناك يوم في السنة هو أفضل االيام للعالج
بالفصد وهو يوم الثالثاء السابق على عيد شم النسيم ويسمى ثالثاء
الفصد ،وغالباً تتم الممارسة في هذا اليوم كإجراء وقائي يهدف إلى
تحسين الحالة الصحية العامة للفرد .وتبرز الحجامة كوسيلة عالجية
تقليدية على قائمة الممارسات التي استطاعات ان تكسر حاجز
الممارسة الشعبية المنبوذة من النسق الطبي الرسمي لتتبناها بعض
األطر الرسمية في نطاق ضيق وتستمر بشكل متواتر لدى المعالجين
الشعبيين فظهرت عيادات طبية تٌمارس فيها الحجامة من قبل اطباء

على مستوى العالم ،والمالحظ هو اتساع رقعة األفراد الذين يقبلون
على العالج بالحجامة لتخترق حاجز التعليم والطبقة االجتماعية
والنوع مدعومة في بعض األحيان بإطار اعتقادي منه مثالً اعتمادها
كطريقة عالجية استنادا ً إلي السنة النبوية ،أو أن أفضل األوقات
لممارسة الحجامة هو منتصف الشهر العربي واكتمال القمر .ويقوم
العطار بدور كمعالج شعبي يشخص المرض ويصف الدواء الذي
يكون من األعشاب والنباتات الطبية الموجودة لديه ،ويدل األفراد
على طريقة اعدادها أو مزجها ويحدد جرعات الدواء كما يقوم
بدور في مد االفراد باعشاب ونباتات للوقاية وأخرى تستخدم في
التجميل .وتعرف مصر نسقاً عالجياً متكامالً لعالج الحيوانات في
المجتمعات الريفية والبدوية بعضه يعود إلى مصر القديمة حيث
عثر في بردية على طريقة عالج الثور مما يؤشر إلى اهتمام مبكر
بالطب الشعبي البيطرى وهو ما استمرت اصداؤه في الممارسات
العالجية حتى يومنا هذا وتحتاج تلك الممارسات إلى توثيقها
واالعتراف بوجودها وفاعليتها في المجتمعات المحلية.
ومازالت المجتمعات التي كانت درجتها على سلم النمو تلجأ إلى
الطب الشعبي أو البديل أو التكميلي الذي تعتبره مكمالً للعالج
الرسمي ،وتحرص الشعوب على نشر ثقافتها الطبية التقليدية في
اوسع نطاق سعياً يدل على إيمانها الراسخ بفاعلية طرق العالج
التى تمتلكها ،والدليل الصارخ على هذا هو سعيها لتسجيل طرائق
العالج لديها على قوائم اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير
المادي ( )2003مثل تسجيل الصين للعالج باألبر الصينية ،وتمتلك
مصر ذخائر من أنماط العالج والمعالجين الشعبيين الذين يمكن أن
نطلق عليهم بثقة كنوز بشرية حية

* أستاذ العادات والمعارف الشعبية ،أكاديمية الفنون بالقاهرة ،مصر
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الطب الشعبي في قرية مصرية
ً
«بني سالمة أنموذجا»

د .محمد أمين عبد الصمد

درج اإلنسان منذ بداية الخليقة على تطويع ما يحيط به في
بيئته الطبيعية لمعيشته وأسلوب حياته ،بعاديها وطارئها ،فيحاول
التعامل مع هذا الطارىء من أخطار وأمراض باتخاذ األسباب التي
يراها عالجاً له وحماية .لذا ظهر الطب الشعبي الذي إستخلصه
اإلنسان من تجاربه ال َمعيشة ،وبالتراكم واالستمرارية ووحدة
النتائج أصبحت لديه مجموعة من المعارف الناتجة عن تلك
الخبرات العملية جعلته يملك (طباً شعبياً) يمارسه بنفسه أو من
خالل من يراهم أصحاب اختصاص ،أو من خالل أصحاب المعرفة
العالجية المنزلية ،وينقسم الطب الشعبي  -من وجهة نظري  -إلى:
طب شعبي يستخدم مواد من الطبيعة :أمالح ،أعشاب ،مواد
مستخلصة من بعض الحيوانات .ممارسات عالجية :المجبراتي،
والفصاد ،والحجامة ،والخ َّزام .ممارسات عالجية تستند إلى
َّ
معتقدات شعبية مثل :الزار ،والذكر ،والرقية ،وممارسات فك
السحر .ولكل من تلك األقسام ممارسوها سواء بشكل احترافي أو
على سبيل العمل التطوعي.

38

الطب الشعبي في قرية مصرية (بني سالمة نموذج ًا)

لذا رأى الكثيرون أن هذا الجانب ينتمي لألنثروبولوجيا الطبية التي
عرفها هيلمان  Helmanبأنها تهتم بكيفية تفسير الناس في مختلف
الثقافات ألسباب المرض ،وأنواع العالج التي يمارسونها ،وإلى من
يرجعون إذا مرضوا ،وكيفية ارتباط هذه الممارسات بالتغيرات
البيولوجية والفسيولوجية التي تحدث في الكائن البشري في حالة
الصحة والمرض( .)1وبني سالمة بمحافظة الجيزة قرية في مصر
يبلغ عدد سكانها نحو خمسة عشر ألف نسمة ،وكانت بالقرية عدة
شخصيات تمارس الطب الشعبي بشكل احترافي وبشكل يحدد لكل
منهم اختصاصه فكان هناك :المجبراتي ،الحالق ،العطار ،الداية.... ،
ويمكننا تقسيم العالج الشعبي إلى عالج يمارسه معالجون شعبيون
محترفون يتلقون أجرا ً ،ومعالجون شعبيون في إطار األسر والبيوت
ويمارسون هذا بشكل غير احترافي.
المعالجون الشعبيون

وهم المحترفون الذين يتلقون أجرا ً مقابل قيامهم بالعالج الشعبي،
ومنهم:
معالجو أمراض العيون ،ومنهم:
الغجريات (ال َزلَ ْم) الالئي كن يَطفن بالقرية ويقمن بلحس العين
بطرف اللسان الستخراج الشوائب من العين ،وكن أحياناً يصنعن
(لبخة) من براعم صغيرة تظهر أعلى شجرة السنط معجونة بلبن
الماعز.
الخ َّزام :ويكون رجالً أو امرأة من البدو ممن يعرفون العالج عن
طريق الخزم ،وكل مرض عندهم له مكان محدد يتم فيه الخزم،
ففي حالة وجود سحابة على العين .يتم خزم أعلى األذن ،ويتم
تحريك خيط الخزام لمدة خمسة وثالثين يوماً ،ويُسحب الصديد
المحيط به ،وعند جفاف الصديد تكون العين قد شفيت .وفي حالة
(الفتاق) يتم عمل خزام في منتصف الصدر تماماً.
الحالقون المعالجون:
يتوارث الحالقون العالج الشعبي ،وكانوا يقومون بختان الذكور،
وفتح وتنظيف الدمامل ،والغيار على الجروح ...إلخ
الداية:
للداية دور كبير في العالج الشعبي والوقائي في المجال النسائي،
وكان دور الداية يبدأ من يوم (الحنة) وفيه تقوم تجميل العروس،

وكانت تقوم أحياناً بالعالج الشعبي لألطفال في حاالت المزق أو
اإللتواء ،كما كانت تقوم بتدليك أعلى حلق الطفل لطرد البلغم أو
أي سوائل زائدة في حلقه.
المجبراتي:
كثير من اإلصابات كانت تستدعي تدخل (المجبراتي) مثل :جزع
المفاصل وااللتواءات  ،وكان على المجبراتي أن يعيدها إلى مكانها
مع تثبيتها لفترة زمنية وتدليك الورم الناتج عن االلتواء ببعض
الزيوت.
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العضة ويدلكونها .وفي حالة لدغة الثعبان أو العقرب :يقوم شخص
بإحداث جروح متقاطعة فوق موضع اللدغة ويفصد الدم منها بيده
أو يمتصه بفمه ويبصقه بسمه إلى الخارج.
في حالة (القوباء)  -وهي مرض جلدي  -كانوا يقومون بدهان مكان
القوباء بسائل يُستحلب من لحاء شجرة جميز .وفي حالة أوجاع
الكُلى :على المريض أن يشرب كوب ماء فيه قطعة من ملح النطرون
بعد تسخينها مضافاً إليه بعض قطرات الليمون.
لم الرأس وأخذ الشمس :وفي حالة إصابة الشخص بضربة شمس أو
آالم في الرأس يقومون بعملية يسمونها (لم الراس) وذلك عن طريق
ربط الرأس بشال ،وتضييق الشال باستخدام قطعة خشب مثالً حتى
يضغط الشال بقوة على رأس المريض .
الحسد والمعتقد الشعبي

المعالج بالكي:
كان يمارس في القرية قديماً العالج بـ (الكي) وكان يدعم هذا النوع
من العالج أيضاً مهارة البدو في استخدامه والنتائج الناجعة الناتجة
عنه ،وكانت عملية الكي تتم لعالج األمراض الروماتيزمية وآالم الظهر
والمعدة،وقد يجد المعالج أنه ال داعي للكي ويقوم بمعالجة الحالة
(الس َكران)
باستخدام أعشاب لها خصائصها العالجية مثل نبات َ
الذي يستخدمه لعالج أمراض الجهاز التنفسي ،أو (الحلفا بر) والتي
يستخدمها لعالج آالم الكلى .والحنظل.
العالج الشعبي المنزلي

هناك بعض الطوارىء الصحية التي يتم التعامل معها مباشرة داخل
المنزل ففي حاالت:
أمراض العين :في حالة التهابات العين يتم وضع قطرات من ماء
البصل في العين الملتهبة ،كما يمكن استخدام لبن امرأة لتهدئة
التهاب العين( ،الششم األبيض) ،كما استخدموا (التوتيا) ،الكحل
البلدي.
أمراض األطفال :في حاالت اإلسهال يتم منع الطفل من الرضاعة
من والدته تحرزا ً من أن يكون اإلسهال بسبب لبن األم .ثم يقومون
بإعطاء الطفل (ماء األرز المغلي) وكانوا يستخدمون أيضاً مغلي
بذور نبات البقلة المعروفة بـ (ال ِر ْجلَة) .
أمراض العقم وتأخر اإلنجاب :كانت الممارسات العالجية تقوم على
خلق حالة من الفزع المفاجىء للمرأة ويلي ذلك جماعها بزوجها،
فكانوا يصطحبون المرأة ليالً إلى المقابر ثم يتركونها تقطع مسافة
بمفردها ،وأحياناً يفتحون لها إحدى المقابر ويقربونها من بابها
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بشدة ،أو تستحم المرأة بماء غُسل أحد المتوفين.
ومن الممارسات العالجية الشعبية التي تقوم بها المرأة التي تأخر
إنجابها أن تمر سبع مرات من فوق (خالص مولود) أو تقوم بزيارة
مقام الولي الشهير بـ (أبي بناني) في توقيت صالة الجمعة وتوقد
عددا ً من الشموع يكون فردياً .وهناك حاالت من العقم الطارئ
يسمونه (المشاهرة) وفي اعتقادهم أن له أسباباً عدة منها :أن تدخل
فتاة حائض تلبس ذهباً على المرأة الوالدة ،أو يتم الدخول على
المرأة الوالدة بأنواع معينة من الثمار أو المزروعات ،أو الدخول
عليها مباشرة بعد القدوم من الجنازات .ويتم بعدة ممارسات منها
 :أن تمر فوق قطرات من دم الحيض لمن تسببت في مشاهرتها،
ويتم المرور يوم الجمعة سبعة مرات وذلك لثالثة أسابيع متتالية.
األمراض الروماتيزمية :كان أهل مجتمع بني سالمة يستخدمون
بـ(صرة ال َردة)
عدة طرق منها  :تدليك مواضع اآلالم الروماتيزمية ُ
الساخنة ،أو تدليك موضع األلم بـ (تِمنه ساخنة) ،وقد ينصح أحد
أصحاب التجربة بتدليك موضع األلم بزيت (التربنتينا).
أمراض الكحة والسعال :يقوم المريض بشرب منقوع (اللبان الدكر)
أو يغلى ويترك حتى يبرد ثم يشربه المريض ،ويقومون أحياناً
بشرب مغلي أوراق براعم الجوافة  ،كما يشربون مغلي نبات أوراق
(الس َكران) وهو نبات بري صحراوي.
َ
الجروح :في حاالت الجروح كان أهل القرية يستخدمون رماد النار
إلغالق الجرح وإيقاف النزيف ويسمون الرماد (خماد) ووجهة
نظرهم أن هذا (الخماد) نظيف و ُمطَ َّهر .أو يغلقون الجرح بالتبغ
المطحون .في حالة (عضة الكلب) :كانوا يأخذون شعر من الكلب
الذي عقر المصاب ويحرقون هذا الشعر ويضعونه فوق موضع

بالبصق على الشكل ووضعه في قطعة قماش ووضع عملة معدنية
معه ،ثم يقوم أحد أهل البيت بإلقاء الصرة التي تحتوي على الشكل
والعملة المعدنية في مفارق طرق ،ومن يعثر على هذه الصرة
وفتحها يأخذ هو العين وأثرها  ،وينجو منها المريض األصلي.
ومن الممارسات العالجية المرتبطة بالمعتقد (طاسة الخضة) ،وهي
ممارسة عالجية تتم مع من تعرض لموقف أفزعه بشدة ،وفي
هذه الحالة يقوم أهله بإذابة قطعة (خميرة بيرة) ،ثم يقومون
بإحضار (طاسة الخضة) وملئها بالماء ،في الصباح يشرب المريض
الماء الموجود بالطاسة ،ويعتقدون أن الكتابات الدينية والعقيدية
الموجودة على حواف (الطاسة) تأتي بأثرها في إزالة أي أثر من
نفس الشخص.
ومما سبق نجد أن الطب الشعبي في قرية بني سالمة كان واسع
االنتشار ألسباب بعضها اقتصادي واآلخر اعتقادي ،ومنها ما هو ناتج
عن المعاينة والخبرات العملية الشعبية .وحتى اآلن لم يندثر تماماً
رغم انتشار الطب الرسمي

وهناك بعض الممارسات العالجية المرتبطة بالمعتقد الشعبي ،إذ
كانوا يرجعون بعض األمراض المفاجئة إلى الحسد ،وفي هذه الحالة
يحرقون قطعة من (الش َّبة) مع قطعة أخرى من (الفاسوخة) مع
ترديد السيدة القائمة بالرقية لبعض المقوالت والرقى التي يعتقدون الهوامش:
في تأثيرها العالجي ،ثم تقوم السيدة بإخراج قطعتي الشبة  - 1هندومة محمد أنور حامد ،األنثروبولوجيا الطبية  ،مع مجموعة
والفاسوخة المحترقة واللتين قد امتزجا ،وأعطيا شكالً ما ،ويحاول في كتاب (األنثروبولوجيا) ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،سنة
أهل المريض التشبيه على الشكل ونسبته لشخص ما ،وتقوم السيدة  ،2010صـ 144
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الطب الشعبي بالمغرب

بين العلم والمعتقد

د .سعيدة عزيزي

الطب الشعبي بالمغرب ،موضوع شائك متشعب ،تتجاذبه عدة
حقول معرفية وفكرية ،لهذا ال يمكن الحديث عنه والدخول
إلى دهاليزه من دون معرفة المفاتيح التي تقود إليه ،ومن
دون مصاحبة المفاهيم والمصطلحات البانية له أوالً ألنه ظاهرة
اجتماعية أساسا ،ليست سهلة المنال من جهة اقتحامها ،لما تمتاز
به من تنوع وتشابك وتناقض.
فاللجوء إلى الطب الشعبي ال يقتصر على فئة عمرية معينة،
وال على على طبقة اجتماعية معينة ،وال ُي َي ِّم ُمهُ الفقراء فقط؛ بل
السواء ،حيث يستوي في ذلك األمي
هو ملجأُ كل الطبقات على َّ
والعالم ،والجاهل والعارف ،والمثقف وغير المثقف ،والسياسي
وغير السياسي؛ وهو ممارسات وصور وأفعال غير متجانسة وال
موحدة في نفس الوقت مما يسقط الباحث في حيرة شاذة أمام
ظاهرة تغزو المجتمعات بشكل أخطبوطي.
وهو يتوزع من جهة اشتغاله إلى فرعين :العالج بالنبات واألعشاب
الذي يعتبر أول ما عرفته البشرية ووظفته وأصبح تركة لألجيال،
والكي والحجامة والتدليك )....( .ثم الجانب المثير فيه حيث حضور
سلطة الخفي واألرواح والكرامات والبركات والتمائم.
إ َّن الحكم القطعي على الممارسين للطب التقليدي أو الذين يؤمنون
به ،ينبغي أن ال يتم بطريقة عشوائية ،إذ ال ب َّد من الحذر المنهجي
العلمي ،وإال سنسقط في متاهات وأحكام لطالما خدمت مركزية
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الغرب ،وق َّوت عقدة التفوق عنده ،أو سنسجن أنفسنا في خانات ال
يمكن إبعادها عن منطق االتهامات غير البريئة.
فهناك بعض مرضى السرطان عجزوا عن شراء أدوية باهظة الثمن،
فالتجأوا إلى مادة القطران وبول اإلبل وتراب بعض األولياء ،أو
هرعوا إلى الطبيعة لعلها ترحمهم من خالل البحث عن نباتات
كَال َح َد ِج وشوك الجمل أو غير ذلك.
وهناك من عطب نفسياً فالتجأ إلى كرامة األولياء وإلى أساليب
بدائية للعالج ،خاصة أمام النظرة المريبة والقدحية التي ينعت بها

كل من ولج عيادات الطب النفسي ،فهناك تفتح له
صكوك الجنون من دون رحمة وال شفقة؛ وال غرابة
في ذلك السيما في مجتمعات ال تؤمن بالطب
النفسي.
ثم أال يتم تشجيع بعض الممارسات التي تجعل من
الشخص مريدا ً تابعاً ألحد بيافطة الشيخ والمريد،
أال يتم الدفع بالمواطن إلى اإليمان ببركة شيخ إلى حد التبرك بثفاله
ومالبسه ،والماء الذي يبقى من وضوئه ،والتهافت على بقايا أكله ،أو
تقبيل اإلناء الذي أكل فيه ،ألن جسده مبارك يعالج ويحمي ويمنح
النعمة والبركة!
من هنا ال بد من اإلشارة إلى أ َّن الشروط التاريخية والفكرية
والسياسية للمجتمعات لها دور كبير في انتشار ظاهرة معينة ،كما
إن الهشاشة االجتماعية تقود إلى اختيارات تتناقض مع وثيرة التطور
المجتمعي والتوجهات الدولية.
يقول جلبير دوران في هذا الصدد( :إن االنسان ونزواته يتلقون

تأثيرا ً أولياً من البيئة المحيطة ولكنهم يتركون بدورهم تأثيرا ً ثانوياً
يحدث تعديالت عميقة في المحيط المادي للمؤسسات ..اذن
يمكننا االنطالق من الثقافة أو من الطبيعة النفسية على حد سواء،
ألن أسس التصور والرمز موجودة بين هذين الطرفين القابلين
للتعاكس  .)1().....وهذا ما أشار اليه باشالر في إطار حديثه عن
تشكالت العقد الثقافية والنفسية في المجتمعات(.)2
لقد حاول اإلنسان من القديم فهم مجموعة من الرموز المحيطة
به ،لهذا لجأَ إلى طقوس وممارسات وتعويذات لخوفه من الطبيعة
ومن المجهول ومن المرض ساعياً إلى التشبث بالحياة! لهذا ابتكر
اإلنسان السحر تحت ضغط الحاجة كما يقول إدموند دوتي( :إنه
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ليس سوى إخراج موضوعي للرغبة في شكل قوة كبرى وفريدة انه
تقنية قبل ان يكون علما)(.)3
وفي هذا اإلطار يحضر الدفاع والمهاجمة؛ الشيء الذي فسره
موشون عند حديثه على السحر بالمغرب ،حيث قسمه إلى قسمين:
سحر دفاعي ،وسحر عدواني؛ وكل منهما تتحكم فيه كوكبة القمر
ومواقعها بنا ًء على أول الدورة الشهرية أو آخرها(.)4
لم تحظ الممارسات التطبيبية الشعبية بالمغرب باهتمام كبير
شأن الثقافة الشعبية بكل تجلياتها ،فهناك مخطوطات خاصة بهذا
الموضوع لم تحقق ،كما أن أساليب العالج التقليدي رغم كثرتها لم
يوازي انتشارها المكثف القيام بدراسات حولها ،بل هناك مواضيع
اعتبرت من الطابوهات التي ال يمكن االقتراب منها ،خاصة تلك
التي تتعلق بالجانب الخفي او سلطة الخفاء والتي تبرز خصوصيات
المجتمع المغربي.
فالطب الشعبي ال يمكن اختزاله في السحر وال في عناصر يقتسمها
الفقهاء واألطباء ،بل هو مجموعة من المعارف والممارسات
التي تتشابك فيها كل االتجاهات بشكل نسقي ،ومجاله مجال
خصب ومتنوع ،اقتحمته الدراسات التاريخية والسوسيولوجية

واألنثروبولوجية ...وذلك ألهميته الكبيرة .وقد اتضح فيه أن المرض
ال يكون لتأثير العوامل البيولوجية ،بل تلعب العوامل الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية دورها.
يقول شتراوس« :يبدو أن األطباء البدائيين يشفون على األقل
قسما من الحاالت التي يعالجونها ،ولوال هذه الفعالية لما شاهدت
الممارسات السحرية هذا االنتشار الواسع في الزمان والمكان»(.)5
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إن ولوج ميدان البحث في هذا المجال يتطلب معرفة الشروط
التاريخية والفكرية للعصر الذي تنتشر فيه ومعرفة منظومته
الثقافية بكل تنوعاتها ،معرفة الذين يتعاطون هذه الوسائل العالجية
ومن هم المعالجون؟ معرفة أنواع األمراض الشائعة؟ ثم ال بد من
إحصاء نجاعتها أو فشلها( .إن مهمة اإلثنوغرافي الرئيسة هي توضيح
تجارب كائنات بشرية بالشكل الذي يسهم انتماؤها إلى جماعات
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اجتماعية في تحديده ،وللوصول إلى ذلك يجب أن يؤول بعض
التمثالت الثقافية التي تتقاسمها هذه الجماعة ،ان تفسير التمثالت
الثقافية وتأويلها هما مهمتان منفردتان في اإلنجاز ومتكاملتان
في فهم الظواهر الثقافية).فما مدى تمثل الباحثين الغربيين
وغيرهم لهذه المعطيات  ،أثناء بحثهم في موضوع الطب التقليدي
بالمغرب؟ هل شاركوا في طقوس الجذبة؟ وبأي صفة شاركوا؟
وما المدة الزمنية التي استغرقتها آلة المالحظة عندهم؟ ثم هل
بحثوا في المبررات االجتماعية والمادية التي جعلت المجذوبين
يقبلون على تلك الطقوس كنوع من العالج رغم وجود مؤسسات
ومصحات للطب النفسي والعقلي؟ فالجذبة والرقص في الليلة
الكناوية بالمغرب او مايسمى الدردبة ال يمكن الحديث عليها من
دون الرجوع إلى سياقاتها التاريخية واالجتماعية التي تؤطرها من
حيث النشأة واالنتشار والممارسة .فهي نسق من الرموز والقيم
والمعتقدات ،له طريقته الخاصة ومريديه أيضاً .لهذا اعتبرت طائفة
محسوبة على التصوف الشعبي ،لها تجذرها في األوساط الشعبية
كالعيساوية والحمدوشية والهداوية.إن الجذب كعالج أو ما يسمى
 الزار بمصر -سفر يتخطى حدود الجسد ،سفر في دهاليز الروحالمتألمة بالزمن السيكولوجي ،تتواطأُ فيه كل الحواس الستحضار
الالمرئي والولوج إلى عوالمه حيث السماع والرؤيا والمس عوض
السمع واللمس والرؤية .ينطق الجسد فيه لغة األلم واألنين والبكاء
وسط االنبهار باأللوان واإليقاعات الموسيقية الصاخبة .هذه العوالم
التي ال يمكن سبرها إال بمعرفة نظامها الصارم الذي تتحكم فيه
البنيات الثقافية والذهنية والنفسية بشكل نسقي مشكلة ما أطلق
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السبب فيها إلى العين الشريرة ،وأخرى إلى تأثير الجن وغيرها إلى
عليه بيير بورديو الهابتوس.
إ َّن مجال الطب الشعبي مجال خصب ومتنوع ،اقتحمته الدراسات السحر ويسود هذا أنماط سلوكية تظهر في شكل طقوس أو عادات
التاريخية والسوسيولوجية واألنثروبولوجية ...وذلك ألهميته الكبيرة .للسيطرة عليها ،حيث غدت نظماً ثقافية لها حضورها القوي في
وقد اتضح فيه أن المرض ال يكون لتأثير العوامل البيولوجية ،بل المجتمعات
تلعب العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية دورها الفعال،
* جامعة الحسن الثاني ،البيضاء ،المغرب
لهذا اصبح فهم السياق السوسيوثقافي للمرض والصحة مطلبا ً ملحا ً .الهوامش:
فال يمكن أن ننكر الدور الكبير الذي لعبته األنثربولوجية الطبية  - 1جلبير دوران االنثروبولوجيا  :رموزها اساطيرها انساقها  -ترجمة
التي بدأت في الخمسينيات في هذا المجال والتي اثبتت أن الحالة د مصباح الصمد -ط1-1991المؤسسة الجامعية للنشر للدراسات
الصحية أو المرضية للفرد ال تعد ظاهرة منعزلة ،بل تعكس الظروف والنشر والتوزيع ص .22:
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي يعيشها اإلنسان،
2-bachelard ; l eauet les reves.corti ;paris p: 26
كما اهتمت بدراسة االرتباط القائم بين المعتقدات والممارسات
3-doutté ;e ;magie et réligion dans l afrique du
nord ;paris ;maisonp.geuthner ;84 ;rééd1908
الخاصة بأفراد ثقافة ما والتغيرات البيولوجية والفيزيولوجية التي
4-Mauchamp ;emille ;la sorcellerie au maroc ;1910
تصيب جسد أفرادها .ألن للمعتقدات سلطة آمرة قوية تؤثر في
تمثالت األفراد للصحة والمرض والعالج ،فبعض األمراض يتم إرجاع 5-Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958, t.1, p. 4-
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الطب الشعبي في واحة سيوه
ً
«الدفن بالرمال أنموذجا»

يعد الدفن بالرمال لوناً من الطب الشعبي البديل في منطقة سيوه
وجزء من التراث الشعبي بروافده الثقافية بشقيها المادي والروحي
التي تكونت على مدار أجيال عديدة متالحقة تم نقلها من جيل
إلى جيل باعتبارها أحد تجليات الثقافة الشعبية المصرية كتجربة
مجتمعية لها طابعها الخاص .وتوصف واحة سيوه بالمنطقة البكر
أو كما يسميها محبوها الجنة المفقودة التي لم تستفد منها مصر
حتى اآلن كما يجب .وهي واحدة من أهم خمس واحات في
الصحراء الغربية ،التي تمتاز بمقوماتها ذات التأثير القوي علي
استقرار اإلنسان وإبداعه ،ورمالها الموجودة في الواحة التي تساعد
على تشكيل منظومة عالجية قوية التأثير تجعل الناس يتوافدون
عليها طل ًبا للعالج.
أوالً -البعد التاريخي للعالج بالدفن في سيوه
عرف بدو الصحراء العالج بالدفن في الرمال وأهميته سواء دفن
بعض أجزاء الجسم أو الجسم كامالً للتخلص من اآلالم الروماتيزمية()1
خالل أشهر الصيف مع زيادة حرارة الشمس ،كممارسة غير احترافية
غالبًا ،ولكنها تحولت إلى ممارسة احترافية في بعض المناطق مثل
واحة سيوه .وهناك أشخاص معينون متخصصون في دفن أجسام
أولئك الذين يعانون من هذه اآلالم في الرمل  -إلى مستوى الرقاب،
لبضع ساعات .وبينما تحجب حرارة الشمس القوية عن الرأس،
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الدرج إلى جبل الموطأ  ،أو "جبل الموتى"  ،واحة سيوة

د.عبد الحكيم خليل سيد أحمد

تمتص الرمال الساخنة ما يفرزه الجسم من عرق(.)2
وقد بدأ العالج بالرمال في واحة سيوه في أوائل السبعينيات من
القرن المنصرم ،ويقول أحد المعالجين الشعبيين بواحة سيوه« :أن
العالج بالرمال طريقة فرعونية تعتمد على الرمال الموجودة بمنطقة
جبل الدكرور بسيوه التي تحتوي على إشعاعات مفيدة وغير ضارة
تساعد في عالج الكثير من األمراض .مما أكسبه أهمية عالجية عند
أهالي الواحة( .)3ويؤكد على بداية العالج في تلك الفترة المعالج
الشعبي «سنوسي أحمد أبو القاسم الواحي» بقدوم رجل من
سويسرا إلى واحة سيوه أصيبت ابنته بشلل في القدمين ،حيث قام
بجلب أحد األفراد ليقوم بعملية الدفن البنته في الرمال الساخنة،
ويتم الدفن وت ًرا ..أي عدد أيام فردية ثالثة ..أو خمسة ..أو سبعة..
أو تسعة ،وكانت النتيجة هي عالجها على يد هذا الرجل الواحاتي
وتماثلت للشفاء ،وسافر الرجل بابنته وهي تسير على قدميها ،بعد
أن حمل الرجل معه بعض من هذه الرمال إلى بلده لفحصها ،وتبين
أنها تحمل من المقومات والخصائص التي تفيد في عالج حاالت
الروماتيزم والروماتيد ،وقام بتسليم هذه النتائج إلى هيئة اليونسكو
لتعميم هذه النتائج واالستفادة منها في المستقبل»(.)4
خصوصا
ومن هنا شاع هذا النوع من العالج الشعبي بين عامة الناس
ً
في واحة سيوه من دون أن يتقاضى المعالج بالرمال من أهالي سيوه
أي مقابل في ذلك الوقت ،ولذلك اشتهروا في سيوه بل والمناطق
المحيطة بها وربما تجاوزوها إلى محافظات أخرى.

ثان ًيا  -المعالجون الشعبيون بالدفن في الرمال بواحة سيوه
ممارس الطب الشعبي هو المعالج الشعبي أو المطبب كما هو
معروف في الدراسات األنثروبولوجية عمو ًما والثقافية منها على
وجه الخصوص .وقد ذكرت إحدى الدراسات أن عملية العالج
بالدفن في الرمال يمارسها معالجون شعبيون توارثوا طريقة العالج،
حيث يفد آالف المرضى إليهم من شتى أنحاء العالم .ولكل معالج
منطقته الخاصة التي يمارس فيها العالج بالدفن نظير أجر يومي
يتراوح ما بين 20ـ 25جني ًها مقابل توفير أماكن لإلقامة والمبيت،
وتقديم الوجبات .كما يخصصون بعض المعالجات من النساء لعالج
السيدات في مناطق أخرى خاصة(.)5
ويركز المعالج الشعبي في ممارساته العالجية التقليدية دائ ًما على
مفاهيم ومعتقدات وممارسات متداولة في حياة الناس اليومية
والتي ترسخت في الخيال الجمعي للناس ،منها على سبيل المثال؛
مدى وقوة اعتقاد المريض في الشفاء من خالل الممارسات العالجية

الشعبية مثل الدفن في رمال جبل الدكرور بواحة سيوه.
ويساعد على وجود هذا المعتقد الشعبي مجموعة من العوامل
المرتبطة بالمعالج تارة وبوسيلة العالج تارة ثانية وتارة ثالثة بنتائج
العالج المتحصل عليها والتي يمكن تداولها عبر الحاالت المترددة
للحصول على هذا النوع من العالج.
ولعل أهم هذه العوامل الداعمة الستمرارية المعتقدات الشعبية
حول العالج بالدفن بالرمال ما يلي:
• مدى صدق وقدرة المعالجين الشعبيين على إتمام عملية العالج
بالرمال.
• القيمة المادية الخاصة بالحصول على العالج.
• الرجوع إلى الطبيعة لتحقيق التوازن النفسي والبدني مع وحدة
الكون.
• النجاح الذي يحققه العالج بالرمال والذي يدفع المستفيدين إلى
الدعاية له.
• سهولة االنتقال إلى األماكن العالجية بواحة سيوه.
ويأتي على رأس المعالجين الشعبيين بواحة سيوه :الدكتور
سطوحى ،أبو القاسم الشرايك ،محمد الواحي ،سيد هارون ،شريف
السنوسي وشريكه حمودة)( .)6كما تحتاج هذه المهنة إلى عدد
من المساعدين والمعاونين للمعالج الشعبي إلتمام عملية العالج
للمرضى المترددين عليه طيلة فترة الصيف(.)7
ثالثًا -البرنامج العالجي بالدفن في رمال جبل الدكرور
يبدأ برنامج العالج في منتصف شهر يونيو وحتى منتصف شهر
أغسطس .وهو الوقت الذي تزداد فيه درجات الحرارة ألشعة الشمس
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وتكون أكثر إفادة في عملية العالج .وتختلف فترة الحمام الرملي
حسب الحالة المرضية .ويكرر العالج لمدة عامين أو ثالثة على
التوالي ،وينصح بعدم اإلكثار من إجراء عملية الدفن بالرمال إال في
حاالت الضرورة .كما يفضل المعالجون الشعبيون بدء العالج وقت
الضحى وقبل غروب الشمس حتى ال يتعرض جسم المريض إلى
القيض الزائد من األشعة فوق البنفسجية المصاحبة ألشعة الشمس.
أما عن أنواع األمراض التي تعالج بالرمال فهي أمراض(:األعصاب،
الروماتيزم ،العظام ،الروماتويد ،الكلى والجهاز التنفسي ،السمنة
والكوليسترول ،تنشيط الدورة الدموية وتقوية المناعة ،بعض
األمراض الجلدية..الخ)(.)8
وتختلف جودة الرمال من منطقة إلى أخرى وهو ما يميز بعض
المعالجين عن بعض وبالتالي يختلف عدد المترددين عليه حسب
استجابة الجسم لعملية العالج بعد استخدام الحمامات الرملية في
كل منطقة.
 - 1إجراء الكشف الطبي على المريض قبل إجراء عملية الدفن.
حتى ال تعوقه بعض هذه األمراض التي تعوق عملية الدفن بالرمال
منها( :ارتفاع ضغط الدم ،أمراض القلب ،ضيق التنفس ،أمراض
الكبد ،السكري..،الخ).
 - 2استضافة المريض طوال فترة العالج ،مع تقديم األطعمة
والمشروبات المخصصة له.
 - 3مرحلة الدفن :وتبدأ هذه المرحلة في الصباح الباكر عند بزوغ
الشمس بذهاب المساعدين لألماكن المخصصة للدفن بواسطة
سيارات سفاري ( 4×4دفع رباعي) مجهزة لذلك حاملين معهم
األدوات المساعدة في إعداد الخيام وعملية الحفر والدفن بعد
قياس درجة حرارة الرمال  85درجة مئوية علي قدر تحمل جسم
المريض(.)9
وتبدأ فترة الدفن من الساعة الثانية ظه ًرا لمدة ساعتين وحتى قُ َب ْي َل
غروب الشمس( .)10وتتراوح مدة الدفن من  10إلى  20دقيقة على
األكثر حتى يتشبع جسم المؤيض من الحرارة التي يستفيد بها كما

أخبر بذلك المعالج شريف السنوسي« :بياخد جرعة حرارية عالية
ج ًدا إلفادة الجسم»(.)11
4ـ خيمة االسترخاء والعالج الطبيعي «ساونا  /تدليك» :والتي ينتقل
إليها المريض عقب االنتهاء من عملية الدفن بعد أن يحيط جسمه
كامالً بالبطانية المعدة سلفًا لستر جسمه من الهواء ،وهو يسير
على ركبيته لتقليل حجم التعرض لتيار الهواء حتى ال تتغير درجة
حرارة الجسم فيصاب المريض بنزالت برد أو حمى شديدة .ويتم
إحكام غلق الخيمة حتى تصبح وكأنها ساونا على حد تعبير المعالج
الشعبي أحمد الواحي« :خيشة مغطية عليك كأنها ساونا»(.)12
وفي اليوم األخير من العالج يقوم المعالج بإجراء عملية تدليك
لجسم المريض مستخد ًما في هذه العملية خليطاً دافئاً من( :زيت
الزيتون  +خل التفاح  +قليل من الملح  +الليمون).
 - 5غرفة المبيت :وهي المرحلة األخيرة عقب خروجه من الخيمة
والتي يقدم المعالج للمريض كوبين من عصير الليمون المركز
الساخن (الليمون السيوي) وكوب شوربة لتعويض كم السوائل
واألمالح التي افتقدها جسم المريض أثناء عملية الدفن والجلوس
بالخيمة.
 - 6األطعمة المسموح بها للمريض خالل فترة العالج هي:
ـ اإلفطار :ويتناول المريض الساعة السابعة صبا ًحا (اللقبى«روح

النخلة» ،عسل نحل ،زبادي) .على الريق .ثم( :الفول بزيت الزيتون
جبنة بيضاء ،بيض ،اللبن الرايب).
ـ الغداء :ويكون من الساعة  11 :10ويتناول فيه( :زبادي ،تمر) ثم
يتوقف حتى موعد الدفن.
ـ العشاء :ويكون الساعة  6مسا ًء(مسا ًء ½ دجاجة ـ أو ¼ كيلولحم
ضاني /ماعز  +أرز ،شوربة خضار ،عيش سيوي) حسب المتوافر لدى
المعالج الشعبي ويمنع األكل نهائ ًيا عقب هذه الوجبات
ـ المشروبات الساخنة( :حلبة ،يانسون ،قرفة ،ليمون) طوال فترة
العالج.
 - 7المحرمات أو المحظورات على المريض خالل فترة العالج
بالرمال وبعدها :كما جاءت على لسان المعالج أحمد الواحي:
(المشروبات الباردة ،التعرض للتيارات الهوائية ،االستحمام ،ممارسة
المعاشرة الجنسية ،المالبس الخفيفة ،أكل البطيخ ،التدخين أثناء
عملية الدفن ،يفضل عدم مغادرة واحة سيوه)(.)13
وذلك حتى ال يصاب المريض ببعض هذه األمراض الناجمة عن
مخالفة تعليمات المعالج :كالحمى ،نزالت برد شديدة ،أو القيء
والرعاف .وعند مخالفة المريض لتعليمات المعالج الشعبي وقيامه
بهذه المحذورات تكون وسائل العقاب شديدة وتتخذ شكلين ال
ثالث لهما:
الشكل األول :هو بداية كورس عالجي جديد.
الشكل الثاني :إنهاء العالج لعدم االستجابة لتعليمات المعالج.
وتتم متابعة المعالجين لمرضاهم بعد انتهاء فترة العالج داخل سيوه
وخارجها كنوع من أنواع التواصل الهادف بين المعالج ومرضاه

الهوامش:

 - 1سعاد عثمان ،الطب الشعبي دراسة في اتجاهات وعوامل التغير
االجتماعي في المجتمع المصري ،ط2002 ،1م ،ص127ـ.128
 - 2أحمد فخري ،واحات مصر :المجلد األول ،واحة سيوه ،ترجمة:
جاب الله علي جاب الله ،القاهرة ،هيئة اآلثار المصرية1993 ،م،
سلسلة الثقافة األثرية والتاريخية ـ مشروع المائة كتاب؛  ،20ص.164
 - 3المعالج الشعبي :سنوسي أحمد أبو القاسم الواحي ،بعثة
ميدانية لواحة سيوه2012 ،م.
 - 4المعالج السابق نفسه ،نفس الزيارة.
 - 5سعاد عثمان ،الطب الشعبي ،مرجع سبق ذكره ،ص127ـ.128
 - 6حمد خالد شعيب ،السياحة العالجية ،مرجع سبق ذكره.
 - 7تدرج المقابل المادي البداية تدرج من  10جنيهات في بدايته
حتى وصل إلى  150جنيه لليوم .اإلخباري :ي.ق ،أستاذ جامعي،
األحد21/12/2014م.
 - 8اإلخباري :المعالج الشعبي أحمد الواحي ،سبق ذكره.
 - 9اإلخباري :المعالج الشعبي أحمد الواحي ،سبق ذكره.
 - 10اإلخباري :المعالج الشعبي أحمد الواحي ،سبق ذكره.
 - 11اإلخباري :الشيخ شريف من عائلة السنوسي ،سبق ذكره.
 - 12اإلخباري :المعالج الشعبي أحمد الواحي ،سبق ذكره.
 - 13اإلخباري :المعالج الشعبي أحمد الواحي ،سبق ذكره.

* المعهد العالي للفنون الشعبية  -أكاديمية الفنون ،مصر

منظر بانورامي لقلعة شالي في واحة سيوة  ،مصر  ،الواقعة بين منخفض القطارة والبحر المصري في الصحراء الليبية
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ّ
ّ
إطاللة على الطب الشعبي في اإلمارات
دّ .
منـي بونعامة

الطب الشعبي موضوعاً قديماً ،لك ّنه متجدّ د بتجدّ د الحاجة
يشكّل ّ
الطب الحديث المتط ّور،
التي تستدعيه ،رغم تطور العصر ،وظهور ّ
حيث ما يزال كثيرون يركنون إلى هذا النوع من الطب المتوارث
عن اآلباء واألجداد ،بوصفه يمثّل «خالصة مجموعة من التجارب
الشعبية لطرق العالج وأساليبه ،وأنواع األمراض الشائعة في
المجتمع ،وما تنبته األرض من نباتات ،وغيرها».
االهتمام بالطب الشعبي

الطب الشعبي في اهتمام الباحثين ،شرقاً وغرباً،
وتكمن أهمية
ّ
بدراسته وسبر أغواره ،والتأصيل لتاريخ نشأته ،وتتبع مختلف أطواره،
وذلك ما يتجلى في وفرة الدراسات ،وكثرة المقاربات حول هذا
الموضوع ،ولم تكن اإلمارات بمنأى عن ذلك االهتمام ،حيث انبرى
لفيف من الباحثين والكتّاب اإلماراتيين إلى البحث في الموضوع،
والغوص في أعماقه ،من بينهم رفيعة غباش ،ومريم سلطان لوتاه،
«الطب في اإلمارات العربية المتحدة ..النشأة والتطور»،
في كتابهما:
ّ
وعلي الغنيمي ،في كتابه« :موسوعة نباتات اإلمارات العربية
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إطاللة على
ّ
ّ

المتحدة في تراث الطب الشعبي» ،و«دليل التداوي باألعشاب
والطب التقليدي في نظام الرعاية الصحية» ،الصادر عن مجمع زايد
ّ
والطب التقليدي ،وكان أول مركز تم تأسيسه في
لبحوث األعشاب
ّ
اإلمارات سنة  ،1989يمارس العالج عن طريق النباتات واألعشاب
الطبية ،قبل أن يصبح مجمعاً خاصاً بهذا الموضوع .ويمثّل كتاب
«الطب الشعبي في اإلمارات العربية المتحدة» ،للدكتور عبدالله
علي الطابور ،عمالً شامالً ومتكامالً ،غاص فيه المؤلف في أعماق
الطب الشعبي ،واستخرج درره وجواهره ،حتى أصبح عمدة في
بابه ،لما اشتمل عليه من ثراء وغنى وشمولية استقصاء.
الطب في اإلمارات بمراحل عديدة ،تشكّل خاللها ،وامتزج
لقد م ّر ّ
بتجارب وخبرات مختلفة ،وهي :الطب الشعبي ،الطب اإلسالمي،
الطب التقليدي ،الطب الحديث .كما تأثر الطب الشعبي في
اإلمارات بمعارف وتجارب األطباء العرب والمسلمين ،من أمثال:
الطب النبوي ،وقد
الرازي ،وابن سينا وابن النفيس والغزالي ،ومن ّ
أضفت خالصة التجارب المحلية المتوارثة على هذا النوع من الطب
صبغتها الخاصة ،حيث عكست طبيعة التفاعل بين اإلنسان وبيئته
ومحيطه .كما اختلطت الممارسات الطبية والعالجية بالكثير من
الثقافات اإلنسانية ،والتجارب والخبرات عبر األزمنة المختلفة،
وظهرت طرق عالجية كانت نتاج تفاعل ثقافات متداخلة.

تاريخ موغل في القدم

ويرجع الباحثون والمختصون ظهور الطب الشعبي إلى عصور موغلة
في القدم ،بحسب تطور الحضارات القديمة المتتالية ،وقد ارتكز
الكي والحجامة والختان ،والتجبير والدفن والترفيع
في البداية على ّ
(القمز) ،باإلضافة إلى الوصفات العالجية المستمدة من الدين،
واألدوية المركبة من النباتات واألعشاب .وقد اعتمد السكان بشكل
متنا ٍه على هذا النوع من الطب حتى مطلع الستينيات ،مع ظهور
اإلرساليات التبشيرية ،وإنشاء المستشفيات والعيادات ،التي توزعت
في مختلف أرجاء المنطقة ،ابتداء من عام  ،1902حيث قام الدكتور
شارون توماس بإنشاء عيادة في الشارقة عام  ،1908كانت تعمل على
معالجة المرضى ،وتحسين المستوى الصحي للسكان ،ومستشفى
سارة هوسمان ،الذي يعتبر أول مستشفى في إمارة الشارقة ،تأسس
عام  ،1952ومستشفى أم دانيال ،الطبيبة األمريكية التي جاءت،
وبرفقتها زوجها وابنها دانيال ،إلى رأس الخيمة في سنة 1962م،
ومستشفى الواحة (كندي) الذي تأسس في العين عام  ،1960وغيرها
من المستشفيات التي تع ّزز وجودها بظهور صيدليات ومرافق
صحية الحقاً ،استكماالً لتقديم الخدمات الصحية المناسبة للسكان.
بالطب الشعبي في اإلمارات المطبّبين،
وكان يطلق على القائمين
ّ
الذي يعتمدون في تطبيبهم على الخبرة والتجربة والمعرفة والوراثة،
الطب وفنونه ،الماهر بتشخيص
أما الطبيب الشعبي فهو الخبير في ّ
الطب الشعبي
األدواء ووصف الدواء ،ويمكن تقسيم القائمين على ّ
إلى نحو  12صنفاً ،بحسب المهنة أو المهمة التي يقومون بها وفقاً
لتقدير الطابور ،ومنها :المطوع ،الحواج ،الكواي ،المجبر ،المختن،
الحجام ،الجراح ،الكحال ،المساح ،المرفع ،الداية وغيرها.
 /العدد  248يونيو 2020

53

علم الطب خالصات ثقافة الشعوب

أنواع األمراض

ظهرت في اإلمارات قديماً مجموعة من األمراض واألوبئة والجوائح،
التي تفاوتت درجة خطورتها وتأثيرها في حياة السكان ،وتكشف لنا
السجالت الصحية التي تم توثيقها الحقاً عن أبرز األمراض الوبائية
المعدية وغير المعدية ،التي ظهرت في المنطقة ،واإلجراءات
الوقائية واالحترازية التي ِقيم بها من أجل معالجتها ،وتفادي
انتشارها بين السكان ،ومنها :الصداع ،رمد العيون ،أبوحم َير (السعال
الديكي) ،إمساك البطن (القبض) ،الزكام (النشلة) ،السمط ،الصفرا
(بوصفار) ،السكري ،الفتاق ،أم الصبيان ،الحمى ،العاسوق ،الفالج
(الفالي) ،الجدري ،الجذام وغيرها.
الطرق العالجية

ومن أشهر أنواع العمليات والطرق العالجية الشعبية قديماً :الكي
(الوسم) بأنواعه( :مخباط ،بكرة وقعود ،لكزة /مركاز) ،الختان
(التطهير) ،الحجامة ،التجبير (عالج الكسور) ،التثقيب (خرم أذن
األنثى) ،المسح ،الترفيع (القمز) ،الدفن ،الخوية (خوية) ،التخبين
(الخبن) ،التقميع وغيرها.

العالج باألعشاب

قرط :صناعة األدوية والمنتجات التجميلية والحساسية.
خيار شمبر :مليّن ومسهل ،وغرغرة اللتهابات الحلق ،يفيد في
حاالت النقرس وآالم المفاصل.
الثوم :مطهر للجروح ،يعالج تصلّب الشرايين.
خشب الصندل :مرطب للجلد والبشرة ،ويفيد في عالج السيالن،
ويضمد الجراح.
شبة :معقمة للجراح ،ومادة ملطفة للجسم.
المرة :تطهير الجراح ،وعالج ال ُحروق الجلدية والبثور والتق ُّرحات
المزمنة.
الخيلة :طرد الغازات ،وتقتل دودة المعدة.
العنزروت :تجبير الكسور.
سركة الصالح :ضيق النفس ،وآالم الصدر.
الحبة السـوداء :دوار الرأس ،ويحرق تحت المرأة النفساء واألطفال
الرضع.
الزنجبيل :الزكام ،وأوجاع الظهر والرجل.
الــلبان :عالج البلغم وبعض األمراض.
الحــلول :تنظيف البطن ،وتخفيف آالم اإلمساك.
السـدر :عالج الكسور والخزز.
الحنظل :أوجاع الركبة أو آالم الروماتيزم.
اليعدة :آالم المعدة في حالة القيء أو الغثيان.
الفوطن :عالج آالم األمعاء والحكة والزكام.
الكركم :أمراض الكحة المزمنة.
السنوت :ألم الصداع أو الدوار.
الحبة الحمراء :أمراض النساء والوالدة.
الزموتا :المغص
شريش :عالج للجدري
الياس :يمنع سقوط الجنين

يع ّد العالج باألعشاب واحدا ً من العالجات الطبية التقليدية التي
ظهرت وانتشرت في أوساط المجتمع اإلماراتي ،ولها أهلها الذين
تولوا القيام بها كالحواج أو العطار أو العشاب ،امتدادا ً لما كان
عليه الحال في التراث العربي القديم ،حيث كانت العطارة مهنة
معروفة وتمارس منذ قرون خلت  -وما تزال كذلك إلى اليوم،
وتكشف لنا دكاكين أو حوانيت العطارة التي انتشرت في المدن
اإلماراتية الرئيسة ،مثل أبوظبي ،ودبي ،ورأس الخيمة ،والشارقة ،عن
ذلك المعنى بجالء ،كما اشتهر رجال بهذه المهنة ،منهم :محمد بن
عبدالله بن علي ،وعلي بن عبدالله المقبالي في العين ،وأحمد بن
ً
حسين بن علي ،ومحمد عبد الرضا غلوم في دبي ،وغلوم حسين في العزل ..الحجر الصحي قديما
رأس الخيمة .وفيما يلي قائمة ببعض المفردات الطبية والعالجية ربما يعتقد بعضهم أن عزل المرضى المصابين بأمراض معدية أمر
حديث أو مستحدث في زماننا ،بيد أن الحقيقة أنه أمر قديم قدم
العشبية المستخدمة في اإلمارات:
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الطب
إطاللة على
ّ
ّ

األمراض نفسها ،ووعي اإلنسان بضرورة تفادي تفشي العدوى ،فقد
ورد عن النبي  -ﷺ  -أنه قال« :كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح
أو رمحين» ،وفي رواية أخرى« :ف َّر من المجذوم كما تف ّر من األسد».
وتختزن الذاكرة الشعبية اإلماراتية أسماء لها دالالت منها« :المعزل»
و«الطهف» ،فالمعزل في التراث اإلماراتي هو الحجر الصحي ،ويلفظ
« ْم َع َز ْل» بتسكين أوله وآخره وفتح الحرفين األوسطين .أما الطهف
فهو الريح العاتية ،وقد شهدت اإلمارات صنوفاً منها ،وتعاون األهالي
خصص السكان قديماً أماكن لعزل المرضى
لمجابهة أهوالها .وقد ّ
المصابين بأمراض معدية ،وقد أسهمت هذه الطريقة في تقليل
تفشي األمراض ونقل العدوى ،وكان يقوم أحد األشخاص ،الذين
لديهم مناعة على رعاية المرضى في معزلهم ،ويقدم لهم الطعام
المناسب .والمعزل عبارة عن منطقة تكثر فيها الحاالت ،والحالة
عبارة عن جزر رملية توجد مجموعة منها في منطقة «خور خلفان»
برأس الخيمة ،التي كانت معزالً مشهورا ً قبل أكثر من نصف قرن.
ّ
الطب الشعبي والعادات القولية

بالطب الشعبي لم يم ّر من دون أن يُحدث أثرا ً
إن تعلق المجتمع
ّ
في نفس المبدع اإلماراتي ،وتفاعالً معه وانسجاماً يعكس مستويات
االستحضار والتوظيف له في العادات القولية التي درج عليها
المبدع ،وع ّبر فيها ومن خاللها عن تمثّله لهذا الموضوع ،فكانت

األقوال واألمثال والحكم واألشعار على اختالف ضروبها وبحورها
تجسيدا ً الستلهام المبدع ،وتأثره بواقعه ومحيطه.
فمن األمثال الشعبية« :مب كل من عاب صبعه قصه»« ،اسأل
مجرب وال تسأل طبيب»« ،ضبضوب في العين قصه واال اتحمله»،
«عاصب راسه بال وجع»« ،العاقل طبيب نفسه»« ،راعي العلة أعرف
من طبيبه» .ومن الشعر الشعبي قول الماجدي بن ظاهر:
ومــــــن ال عطا الح ّجام رضوة مزاهـــــــد
احتــــــــاج إلى بذل الطبـــــيب ابمــــال
ويقول:
اللــــــــي ربوه عجـــــزوا عـن ربـــــــــاه
احتـــــــــاجوا له الدايــــــــــــات الضماد
ويقول أحد الشعراء في وصف الجبر ،وهو طريقة عالجية تقليدية،
و«الموميان» ،وهو من األدوية الشعبية:
يـــــــــا ونتـــــي ونة كسيــــــر ومطروح
ما جبــــــــر عظمه شربة الموميـــــــــان
ومن األقوال الشعبية التي سارت بها الركبان وتناقلها اإلنسان عن
اإلنسان في مختلف األزمان في هذا المكان ،قولهم« :الشرب على
الريج دواء»« ،شفت المريض يلوب»« ،الصحة ببالش والمرض
بفلوس»« ،إن شربت الحلول ودخل بطنك زينة ..وإن ظهر خزينة»
* باحث أكاديمي
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وجهة سفر

فك طالسم «الكود»
الكندي

بعد مرور أسبوع تقري ًبا لي بكندا ،شعرت أني في حلم وال بد أن
أفيق منه ،ففي كثير من األيام كنت أصحو من النوم ألتأكد من
أنني بالفعل في كندا ،وأنني ال أحلم ،وأبدأ في النظر فيما حولي
بغرفتي ألتأكد أنها ليست غرفتي في بيتي باإلسكندرية ،وأستغرق
عدة دقائق حتى أتأكد ،ثم أتأمل ما قمت به وأتعجب ،فحجم
المغامرة والنقلة هذه المرة كبير ،صحيح أنني أعشق المغامرات،
وصحيح أنني أحب التغيير والدخول في تحديات جديدة ،ولكن
الوضع هذه المرة مختلف ،فبشكل لم أكن أتخيله نقلت نفسي نقلة
كمية ونوعية لهذا العالم الغريب ،المليء بالتنوع واالختالف ومع
ذلك يعيش فيه الجميع بسالم.
وبدأت رحلة البحث عن فك طالسم «الكود» الكندي ،نعم هناك كود
لهذا المجتمع إن استطعت فكه تمكنت من العيش بكل سعادة،
بالضبط مثل العثور على ماكينة ذات تكنولوجيا معقدة أو حاسب
آلي تظل تبحث عن كود هذه اآللة وتفك الشفرة حتى تصبح اآللة
مطواعة لك .هذا ما يجب عمله مع المجتمع الكندي ،ألني الحظت
أن كثيرين يعيشون داخل المجتمع الكندي من دون فك هذا الكود،
ويظلون منعزلين يعيشون داخل مجتمعهم القديم ،ال يخرجون عن
أكوادهم التي جاءوا بها من بالدهم ،ويرفضون تماما التعايش بالكود
الجديد ،وهؤالء يظلون في حالة من الحيرة واالرتباك ،ال هم ظلوا
على حالهم وثقافتهم األصلية ،وال هم عاشوا بالشكل الجديد الذي
جاءوا إليه طواعية من دون أي ضغط من أحد.
وفك طالسم الكود الكندي يبدأ من التعامل مع الناس ،ثم التعامل
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حسام عبد القادر
كاتب وصحافي

مع األشياء ،وآلية هذا التعامل ،فعلى سبيل المثال سوف تستمع إلى
جمل ألول مرة تشعرك بدهشة شديدة وتعجب خاصة عندما تكون
لدي بوي فريند» أو «جيرل فريند» ،وهي جملة
عرب ًيا ،مثل «أنا ّ
نشاهدها في األفالم األمريكية كثيرا ،ونشاهدها بسخرية في األفالم
العربية ،إال أنك عندما تشاهدها بنفسك فلها وقع آخر تماماً.
وال أنسى عندما دافعت زميل ٌة عن نفسها أثناء حصة للغة الفرنسية
ونحن نتعلم معنى مصطلحات مثل متزوج ،أرمل ،أعزب ،وغيرها،
فهي ليست متزوجة ،ولكنها أيضا ليست بعزباء( ،سينجل) وال
تعرف التعبير عن نفسها بالفرنسية ،فسألتها باإلنجليزية عن وضعها
لدي بوي فريند".
االجتماعي بالضبط ،فقالت لي بكل بساطة "أنا ّ
ولموضوع البوي فريند هذا تطور ،فبعد عدة سنوات من المعيشة
بين الرجل والمرأة ،ال يصبح بوي فريند وجيرل فريند ،بل يصبح
نوعاً آخر من العالقة المعترف بها من دون زواج «كونجيه »Conjez
وهي منتشرة جدا ً في كيبك ،والغريب أن بعضهم يلجأ إليها ألنها
تعفيهم من بعض أعباء الضرائب ،عكس المتزوجين ،وقد التفتت
حكومة كيبك لهذا األمر مؤخرا ً ،ويدرسون حالياً تطبيق الضرائب
على هذا النوع من العالقة مثلهم مثل المتزوجين.
وحدث أن استوقفتني امرأة أثناء تجولي في أحد الموالت وسألتني
عن نوع البرفان الذي أضعه ،من دهشتي للسؤال نسيت اسم
البرفان ،ثم تذكرته وذكرته لها ،فشكرتني وغادرت ،فلم أفهم ماذا
حدث ،كنت أظن أنها معاكسة ،ولكنه كان مجرد سؤال عادي!
ويمكن أن تبتسم لك امرأة أثناء سيرك في الشارع ،أو تعبر الطريق
فتقف لك سيارة تسوقها امرأة جميلة فتبتسم لك وتنتظرك لتعبر
أنت أوالً ،وكانت هذه اإلشارات والعالمات مثار دهشة كبيرة لي.
ولكني عرفت أن في هذا المجتمع ليس معنى أن امرأة ابتسمت لك

أو بادرت بالحديث معك أنها معجبة بك أو تتحرش بك مثالً ،فاألمور
هنا بسيطة جدا ً ،ويتعاملون مع المعنى المباشر للكالم وال يفكرون
في معانٍ أخرى في عقولنا نحن فقط.
ومن المفارقات أيضاً عندما ذهبت أنا وصديقي وليد لنرسل خطابًا
بالبريد؛ وهنا البريد له أهمية كبيرة جدا ً ،رغم كل التكنولوجيا
الموجودة ،ولكن البريد أساسي في المعامالت الرسمية ،فأخذني
وليد ودخلنا سوبر ماركت ،فتعجبت وقلت له :ألم نكن سنذهب
لمكتب البريد؟ ضحك وقال لي :انتظر! وفوجئت أن هذا السوبر
ماركت به جزء عبارة عن مكتب بريد ،وأن مكتب البريد يؤجر
هذا المكان من المحل ،توفيرا ً للنفقات وليس مه ًما أن يكون مبنى
مستقالً بنفسه ،وهكذا مكاتب البريد في معظم مونتريال ،ونفس
الوضع بالنسبة للصيدليات ،فكثير من الصيدليات تأخذ مكانًا داخل
سوبر ماركت .وبمناسبة الصيدليات ،دخلنا صيدلية فاتجه وليد إلى
كرسي عليه جهاز للضغط ،ثم جلس ووضع يديه في جهاز الضغط
ليقيس ضغطه ،فقلت له :أال يجب أن تستأذن؟ وهل هنا الدفع بعد
انتهاء القياس؟ فضحك ،ثم انتقل لكرسي آخر قريب وجلس عليه،

ثم ضغط زرا ً في الجانب فإذا به كرسي مساج ،وعرفت أن كل هذا
خدمات مجانية لمن يرغب ،وال يشترط أن تشتري من الصيدلية
لتستفيد منها .والخدمات الحكومية وغير الحكومية مزدحمة دائماً
بشكل كبير ،ومجرد أن تدخل مكتباً حكومياً تفاجأ بعدد الموجودين،
ولكن المفاجأة األكبر أن وسط هذا العدد تنهي مصلحتك في وقت
قصير جدا ً ويعتبر قياسياً مقارنة بعدد الموجودين ،وذلك ألن هناك
نظاماً يطبق على الجميع وال يوجد مفهوم «الواسطة» والذي يعتبر
من أهم ركائز الفساد من وجهة نظري.
ولذلك تجد الطوابير في كل مكان ،والجميع يحترم الطابور وال
يتذمر ،وال أنسى عندما ذهبت ألركب األتوبيس ولم يكن قد وصل
إلي ،فلم
بعد ،فوقفت أمام المحطة ثم وجدت كثيرين ينظرون َّ
أفهم في البداية ،ثم بدأت أتأمل فوجدت طابورا ً طويالً وفهمت أني
البد أن أذهب آلخر الطابور ،وما جعلني ال أعرف أنه طابور أنهم
يقفون صفاً ولكن وجههم إلى الشارع فهم يصطفون بجانب بعضهم
بعضاً وليس وراء بعضهم ،فذهبت والتزمت على الفور .وللحديث
بقية
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عند أي مستوى من مستويات الكتابة يمكن للمرء أن يلخص عالقته
بمفردات طفولته؟ هل يُح ِّملها بدالالت فلسفية خلعتها عليه حكمة
األعوام ،أم يدعها غارقة في براءتها األولى التي هيأتها الحياة على
ما هي عليه؟ أنا من أنصار اإلجابة الثانية؛ شغفًا باستعادة األلق
الذي كانت عليه ،رغم أنك ال تتمكن أب ًدا من استعادة كاملة لمجمل
األبعاد التي شكلتها ،ربما ألسباب عديدة ،أهمها أن دهشة أولى
عندما تولِّي ال يمكن استرجاعها ،إال ناد ًرا .في الصباحات الربيعية
البعيدة ،التي ك َّونت وعيي األول بالحياة ،كان اكتشافي ألشجار التوت
المثمرة كشفًا مؤث ًرا في مسيرة طفولتي ،فقبل أكثر من خمسة
وثالثين عا ًما كانت متع الحياة في قرية كقريتي ،التي تغفو بمجرد
انحسار ضوء الشمس في ذلك الزمان -ال تكاد ت ُذكر :طفل قروي في
العاشرة من عمره ،يغدو ويروح على مدرسة  -شبه مدرسة للدقَّة -
تشبه طيلسان ابن الرومي الشهير ،حيث تصبح فصولها الستة برك
مياه طينية حال المطر ،ومرت ًعا للحشرات الزاحفة في األيام الجافة؛
ليس له أن ينظر أبعد من خضرة الحقول الوارفة ،التي تحيط بمدى
البصر؛ ليأتنس بالوجود الحي للكائنات ،ولكي ال تنسرب من يديه
األمنيات .لثمار التوت طعم شهي ،وهي ذات ألوان مختلفة :األبيض
الصافي ،األبيض المزركش بالبنفسجي واألسود ،واألسود الخالص،
أكثرها حالوة هو األوسط منها ،نطلق عليه اسم «خد الجميل»،
وال أعرف سر التسمية ،ربما فقط تشبي ًها للونه بخدود العذارى
الجميالت اللواتي تزيِّن خدو َده َّن العافية الجميلة.
من المتع القليلة التي كنا ننتظرها في هذه األيام البعيدة :مغافلة
أصحاب أشجار التوت واقتناص الثمار الشهية ،ننتظرها ألنها موسمية،
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شاعر وإعالمي

وموسمها قصير ج ًّدا ،ال يكاد يستمر ألكثر من أسابيع قليلة ،تبدأ مع
بدايات الربيع ،في أبريل ،وتنتهي بانقضاء الشهر ذاته ،أو قبل ذلك
قليلاً  ،وربما بعده بقليل أيضً ا .قلت «مغافلة» ليس ألن أصحاب
األشجار تلك كانوا يعتبرون أن األمر يع ُّد «سرقة» ،لم يكونوا كذلك؛
فلم تكن ظاهرة جمع ثمار التوت وبيعها في أسواق المدن قد
اشتهرت آنذاك ،ما كان يثيرهم ويجعلهم يعاقبون من يسقط م َّنا
في أيديهم هو خوفهم على محاصيلهم الزراعية األخرى التي كانوا
يزرعونها في حقولهم ،التي تقف أشجار التوت على حوافِّها؛ كنا نثير
نحل به ،ونتدافع ،وربما توغل
الكثير من الفوضى في المكان الذي ُّ
بعضنا داخل تلك الحقولُ ،متلفين أجزاء من المحصول :هذا الذي
كان يثيرهم بالفعل .في الصباحات البعيدة تلك ،كنا نتج َّمع في
أزقة البلدة ،ونتجه شرقًا صوب الحقول ،هناك ،على مشارف بيوت
القرية حيث تبدأ الحقول في التشابك قليلاً مع المنازل النائية ،ثم
يصفو األخضر تدريج ًّيا حتى يسيطر وحده على المشهد ،وتبدأ
أشجار التوت في الظهور ،أصحابها المنهمكون في أعمالهم بعي ًدا ال
ينتبهون للغارة التي بدأت للتو على أطراف حقولهم ،وننتشر نحن
كجيش صغير ذي مقدمة ،وقوات «كوماندوز» ،ومؤخرة ،تستطلع
المقدمة الوضع؛ حتى تتأكد من خلو المكان من أي عائق ،ثم يتسلق
«الكوماندوز» أفرع الشجرة الضخمة ،يهزون الفروع لتتساقط
الثمار ،وال مانع من أن يتمتعوا بقليل منها قبل أن يبدأوا في هز
الفروع ،وتعمل المؤخرة على جمع ما يتساقط ،وغسله تحت مياه
«الطلمبة» المغروسة في األرض على رأس الحقل...
هناك سيناريوهات موضوعة سلفًا أيضً ا لكيفية االنسحاب السريع
عندما يحدث هجوم مفاجئ ،لكني ال أحب تلك السيناريوهات؛
فهي تذكرني ٍ
بماض أليم حدث بالفعل!

ّ
وثق حياتها فلسطيني قبل مئة عام

«الجور» قبيلة من «بحر الغزال»
منير عتيبة
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أشهر ،وأصدرت بها كت ِّي ًبا منفصلاً  ،فو َّز َعته على المختصين بشؤون
القبائل السودانية ،وأهدتني منه بضع نسخ» (ص.)103
المويسة والقصدير والسحر

منير عتيبة

ُولد المواطن الفلسطيني «جاد بطرس غاوي» في مدينة عكا ،عام
 ،1885وانتقل بين وظائف عديدة بالقطاع الخاص والحكومة،
في فلسطين ومصر والسودان والعراق .انتهى من كتابة مذكراته
عام  ،1964ون ُِش َرت طبعة خاصة من هذه المذكرات بالعربية
واإلنجليزية ،عام 2009م ،في كتاب بعنوان« :ذكرياتي منذ عام
 1885إلى عام .»1948
عمل «غاوي» في خدمة الحكومة البريطانية في السودان م َّرتين؛
األولى مترج ًما وكات ًبا في المصلحة الطبية بالخرطوم (يناير 1908
إلى أواسط سنة « ،)1910ثم نُ ِقل ُْت إلى مدينة األُب ِّيض  -عاصمة
لت إلى بلدة
مقاطعة كردفان  -وهناك خدمت نحو سنتين ،ثم نُ ِق ُ
تانودي  -عاصمة مقاطعة جبال النوبة -وهناك خدمت نح ًوا
من أربع سنوات ،»...ثم عمل نحو سنتين في مدينة بورسودان
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عاصمة مقاطعة البحر األحمر ،حتى انتقل إلى العمل بالعراق في
 24نوفمبر.1917عاد غاوي للعمل بحكومة السودان بداية من
 11سبتمبر 1923م ،مأمو ًرا لمركز في مقاطعة بحر الغزال براتب
قدره ثالثون جني ًها في الشهر ،تحت التجربة ،لمدة عامين ،كما
عمل بإدارة المخابرات السودانية .وقد انتهت خدمته في سبتمبر
 1932بمقتضى قانون تخفيض الموظفين ،ليخلي مكانه ألحد أبناء
السودان ،وكان عمره إذ ذاك أربعة وأربعين عا ًما ،فيكون مجموع
مدة خدمته في السودان نحو  18عا ًما .نحو قرن من الزمان مر
على مشاهدات جاد بطرس غاوي لعادات وتقاليد قبيلة الجور ،تغير
فيها الزمن بالتأكيد ،وهو نفسه عندما ترجم هذه المشاهدات من
اإلنجليزية إلى العربية سنة  1957أكد أن حال هذه القبيلة وقبائل
بحر الغزال تغير ،لكن تبقى مثل هذه المشاهدات وثائق مهمة
خصوصا إذا كان َمن سجلها
تفيد الباحث الشعبي واألنثروبولجي،
ً
عاش مع هؤالء القوم يو ًما بيوم ،ولم تنل كتاباته الشهرة التي تنالها
كتابات المحترفين أو األجانب.

أسباب دراسته لقبيلة الجور

خاصا
كان جاد بطرس غاوي مث َّقفًا ،شغوفًا بالمعرفة؛ اهت َّم اهتما ًما ًّ
بالمحيط الذي يعمل فيه ،ودرس إحدى القبائل السودانية ،وهي
قبيلة «الجور» ،وهي «إحدى القبائل االستوائية الساذجة ،التى
تعيش في مقاطعة بحر الغزال في جنوبي السودان كما ع ّرفها
المؤلف في المدة بين سنتي  1923و( »1924ص 103من الكتاب).
ويقول عن أسباب دراسته لهذه القبيلة« :لكي أتمكَّن من أداء
َّمت لغتهم ،وألَّفت عنها كتابًا باللغة
عملي على أكمل وجه؛ تعل ُ
اإلنجليزية ،وق َّدمته إلى الحكومة السودانية؛ فاستحسنته ،وطبعته
على نفقتها الخاصة ،وكافأتني عليه .ثم أتبعت هذا الكتاب بنبذة
باللغة اإلنجليزية أيضً ا ،شرحت فيها عاداتهم وأنظمتهم االجتماعية
وتشريعاتهم وأحكامهم التي يسيرون فيها على مقتضى الفطرة
استحس َنتها أيضً ا ،ونشرتها
الطبيعية ،وأهديتها إلى الحكومة ،التي
َ
في سنة  1925في مجلتها الرسمية ،التي كانت تصدر مرة كل ثالثة

يح ِّدد جاد بطرس غاوي الموقع الجغرافي ،وعدد السكان ،وأهم
مصادر غذائهم ،وزينتهم ،إلخ ...يقول« :تسكن المنطقة الواقعة
شمالي ،وشمالي غربي ،وشرقي بلدة واو ،في مقاطعة بحر الغزال،
في مساحة تقرب من مئة ميل طولاً  ،وعشرين ميلاً عرضً ا ،وذلك
على جانبي الطريق الممتدة بين بلدان (الطنج) و(واو) و(أوبل)
بين نه َري (شرقيا) و(البونجو) شمالاً  ...وال أظن أن عدد أفراد هذه
القبيلة كان يتجاوز  -سنة  - 1925السبعة آالف نسمة .وكانوا كلهم
ُعراةً ،إلاَّ النساء؛ كُ َّن يسترن عوراتهن من األمام والخلف ب َو َزرات
من الجلد -والمألوف منه جلد الفهد .كما أنهم لم يدينوا بشيء.
أ َّما غذاؤهم فكان من الذرة البيضاء فقط ،التي يأكلونها جافَّ ًة أو
مسلوقة .وأَ َح ُّب شيء إليهم كان الملح والقصدير؛ فالملح يط ِّعمون
به الذرة المسلوقة ،أو اللحم متى وجدوه ،والقصدير تستعمله
النساء للتزيُّن به بعد تحويله إلى أشكال تتفق وعاداتهن .وكانوا
ُمغرمين بشرب (المويسة) ،وهي خمر أشبه بالبيرة ،يصنعونها
بتخمير الذرة البيضاء .ويسكنون بين األدغال في أكواخ يبنونها من
القش .وأكثر زراعتهم كانت من الذرة البيضاء ،تزرعها وتحصدها
النساء من دون الرجال .وكانوا يعتقدون كثي ًرا بالسحر ،الذي يسيطر
عليه بعض رجال ونساء القبيلة ...ولم يملك أفراد هذه القبيلة من
حطام الدنيا سوى ِ
الحراب ،واألدوات التي يستخدمونها في شؤون
الزراعة ،والتي يصنعونها من الحديد الذي يستخرجونه من أراضيهم،
والذرة البيضاء التي يخزنونها لغذائهم وصنع خمرهم ،والقليل من
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األبقار والمعيز ،والدجاج ،والجلود ،واألخشاب ،واألدوات الفخارية،
والبنادق التي ال توجد إال لدى األثرياء منهم ،وعددهم قليل ج ًّدا،
والعبيد الموروثين عن آبائهم .أما حيوانات النقل كالخيول والبغال
والحمير فلم يملك أحد منها شيئًا؛ لسببين ،أولهما :عدم قدرتهم
على اقتنائها ،وثانيهما :ألن مثل تلك الحيوانات ال تستطيع أن تعيش
في تلك األرجاء بسبب وجود ذباب مرض النوم الذي يقضي عليها».
(ص 104و.)105
ِّ
«سالم لجسمك مني» ...مفتاح لغة «الجور»

مستنقعات نهر الجور

التفريق بينها» (ص .)104وكانت العبارة التي فتحت له مغاليق هذه
اللهجة هي جملة مؤلَّفَة من أربع كلمات ،كأنها كلمة واحدة ،وهي
«مادريا»« :وتركيبتها كاآلتي( :ماد) وتعني (سالم) ( -ري) وتعني
(جسم) ( -ي) وتعني (أنت) ضمير للمخاطب المفرد المتصل -
(آ) وتعني (أنا) ضمير للمتكلم المفرد المتصل؛ أي (سالم لجسمك
لت
توص ُ
مني) ،وبعبارة أخرى( :السالم عليكم) .ومن هذه الجملة َّ
إلى معرفة معظم مفردات هذه اللغة»( .ص.)105

من قبل رئيس القبيلة أو نائبه بصفته قاضيًا ،وفي حالة غيابهما
يسمعها أحد كبار القرية التي تُرفَع فيها الدعوي .ويجلس القاضي
في فناء منزله ،أو في ساحة القرية العامة ،ويجلس حوله َمن كان
موجو ًدا من كبار رجال القرية ،وبذلك يشكِّلون محكمة ،رئيسها
رئيس القبيلة أو من ينوب عنه ،وأعضاؤها كبار القرية .ثم يجلس
أمام المحكمة المتهم وشهوده ،والمدعي وشهوده ،وكل َمن كان له
اختصاص ،أو اهتمام بالدعوى .بعد ذلك يشرع المدعي وهو جالس
في شرح دعواه للمحكمة بصوت عال ،ويكرر أقواله جملة فجملة
أي شخص تنتدبه المحكمة لهذا الغرض ،باعتباره معل ًنا للمحكمة،
بحيث يسمع جميع الحاضرين كل ما يقول ،ويكون هذا المعلن
واقفًا أثناء إعادة األقوال .ومتى انتهى الم َّدعي من شرح دعواه تتبعه
شهوده ،ويليهم المتهم وشهوده ،ثم تشرع المحكمة في استجواب
أي شخص من الطرفين ترى استجوابه ضروريًّا ،ثم تختلي المحكمة
للمداولة واالتفاق على صيغة الحكم .ومتى تم ذلك تعود المحكمة
لالنعقاد ،ثم يعلن الرئيس الحكم للطرفين ،ويبلغهما بأن المحكمة
اتفقت على هذا الحكم الذي وجدته مناسبًا بالنسبة للدعوى
المقامة ،ثم تكلِّف المحكمة الشخص الذي صدر ضده الحكم
بأن ينفذ الحكم ،الذي يكون دائ ًما  -ومن دون استثناء  -بالغرامة،
فال تقضي تشريعاتهم بغير الغرامة مهما كانت طبيعة الدعوى أو
أخل
الجريمة .وللمحكمة طرق مختلفة في تنفيذ أحكامها فيما لو َّ
المحكوم عليه بشروط الحكم ،ومن ذلك بأنها تجبر المحكوم عليه

بأن يسلم إحدى شقيقاته أو كريماته للمحكمة كرهينة ريثما ينفذ
شروط الحكم .أحيانًا ،خالل التقاضي ،ينكر الم َّدعى عليه التهمة
المنسوبة إليه ،عندما يحدث هذا توضع إحدى يديه في ماء يغلي،
ثم ترفع وتوضع مرة ثانية ،ويعاد وضعها ورفعها لغاية ست مرات
في كل عملية أو عمليتين من إجراء التعذيب ،مع فترة استراحة يوم
أو اثنين بين العملية األولى والثانية ،حسب ما يرغب المدعي ،فإذا
ظهرت على يده أي حروق ،نتيجة ذلك؛ أدين بالتهمة المنسوبة إليه،
و ُح ِك َم عليه بالغرامة المق َّررة لمثل هذه التهمة .وإذا لم تظهر على
يده أي حروق ،تعلن المحكمة براءته ،وتكلف المدعي بأن يدفع
له مقدار الغرامة التي كان سيدفعها له الم َّدعى عليه فيما لو ثبتت

من نظام سماع الدعاوى إلى السحر

كتب جاد غاوي دراسته عن قبيلة الجور باللغة اإلنجليزية سنة
1925م ،وترجمها بنفسه إلى اللغة العربية سنة 1957م ،وقد تناول
فيها عشرة موضوعات بد ًءا بنظام سماع الدعاوى ،ونهاية بالسحر،
وبينهما :المحاكمة بالتعذيب ،الزواج ،الزنا ،هجران الزوجة للزوج،
الطالق ،األذى ،القتل ،اإلرث .وتعتبر هذه الدراسة دراسة مشاهدة
ومعايشة ،استغرقت عامين ،وهي غير متوافرة على نطاق واسع،
المتخصصين وللقارئ العام؛
وألهمية ما فيها من تفاصيل للباحثين
ِّ
سنثبت هنا بعض ما أورده جاد بطرس غاوي بها.

نظام سماع الدعاوى

يوضح غاوي أن لغة قبيلة الجور إحدى اللهجات االستوائية غير
المكتوبة «وهي كناية عن كلمات متصلة ببعضها بعضاً وعلى وتيرة من الموضوعات التي استعرضها «غاوي» في مذكراته نظام التقاضي
واحدة ،ويبدو للسامع إليها كأنها سلسلة من األصوات التي ال يمكن في القبيلة ،فقد جرت العادة أن ت ُسمع الدعوى المدنية والجنائية
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ارتياد اآلفاق

إدانته .وهناك طرق أخرى تتبعها المحكمة مع الم َّدعى عليه عند
إنكاره التهمة المنسوبة إليه ،أوردها المؤلف في كتابه.
ِّ
الزواج والطالق ،والزنا!

لقبيلة «الجور» ع َّدة تشريعات فيما يتعلَّق بالزواج ،أوردها «غاوي»
في مذكراته ،منها أنهم لم يعتمدوا نظام المبادلة الذي كان شائ ًعا
في هذه الفترة لدى قبائل أخرى ،مثل قبائل بحر الغزال ،كما أنهم
لم يكونوا يتزوجون من قرابة العصب ،لكن يجوز لهم أن يتزوجوا
من أي امرأة أخرى ،حتى ولو كانت امرأة األب أو زوجة األخ.
ومن أصول الزواج لديهم أن يدفع الجوري (غير رؤساء القبائل
واألثرياء) َمه ًرا عن زوجته مقداره عادة ِمئتا «مالودة» ،وثوران،
مبسطة ورقيقة ،قطرها
و«المالودة» قطعة من الحديد مستديرةَّ ،
وسمكها سنتيمتر واحد .وفي جانب منها
نحو عشرين سنتيمت ًراُ ،
ثنية مستديرة تتسع لرأس يد خشبية كبيرة ،كي يمكن استخدامها
في شؤون الزراعة .وقيمة هذه «المالودة» عشرة قروش مصرية،
حسب المتعارف عليه بين أفراد هذه القبيلة ،فلم يعرف الجوريون
النقد ،وكانت المالودة هي عملتهم المتداولة بينهم ،وبها يدفعون
ضرائبهم الحكومية أيضً ا .أ َّما إذا كان المتزوج واح ًدا من رؤساء
القبائل واألثرياء ،فإن مهر الزوجة يتصاعد حتى خمسمائة «مالودة»
يقل المهر
وعشرة أمعز وأربع بقرات وثورين ،وفي بعض األحوال ُّ
عن ذلك كثي ًرا ،إذا كانت الزوجة غير عذراء ،أو كانت متق ِّدمة بالعمر.
يُدفع مهر الزوجة إلى أقرب أقاربها من الذكور؛ ليتمكن من دفع
مهر عن زوجة له بهذا المبلغ .وأقرب أقارب الزوجة هو عادة أحد
إخوتها ،الذي يكون والداه قد ع َّيناها له عند والدتها ليستطيع أن
يحصل على زوجة له بمهرها ،والمهور ت ُدفع على أقساط عادة ،على
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أن تس َّدد كلها قبل الزواج.
وطبقًا لغاوي يجوز ألفراد قبيلة الجور أن يتزوجوا من أي عدد من
النساء ،حسب إمكانياتهم المادية ،ويعتبر جميع أوالدهم شرعيين،
كانت الزوجة األولى للرجل تختار له زوجاته األخرى ،وتعتبر رئيس ًة
للبيت .لم يكن الزنا منتش ًرا بين أفراد هذه القبيلة أو غيرها من
قبائل بحر الغزال كما يظن بعضهم ،فالعرض عندهم مصان ،وكيان
األسرة محفوظ ،والزنا محرم ومكروه .لكنه قد تحدث جرائم الزنا في
أحوال فردية ،كما تحدث في بلدان أخرى ،ولهذه األحوال تشريعات
وعادات خاصة تلزم الزاني بأن يدفع غرامة معينة لزوج أو أسرة
الزانية ،ومتى دفعت الغرامة عادت عالقة المرأة بزوجها أو بذويها
إلى سابق عهدها ،على اعتبار أنهم ثأروا ألنفسهم بأخذ الغرامة،
وهم لديهم تشريعات كاملة فيما يتعلق بالزنا ،كما في مسألة
هجران الزوجة للزوج ،أو الطالق ،واإلرث ،الذي يذكر عنه أنهم
كانوا يعتبرون أن للشخص وريثين شرعيَّين هما أكبر إخوته وأكبر
كل المخلَّفات التي تركها أخوه ،وتعرف بمال
أبنائه؛ فاألخ األكبر يرث َّ
كل مخلَّفات والده الخاصة ،أي كل شيء
األسرة ،واالبن األكبر يرث َّ
حصل عليه والده إبان حياته ،بكده وجهده ،ولم يكن موروث ًا عن
آبائه وأجداده.
األذى والقتل

في جميع أحوال األذى الشديد ،يدفع المعتدي إلى المعتدى عليه
غرامة قدرها ستون «مالودة» .أ َّما في األحوال التي يكون فيها
األذي أقل ضر ًرا ،فيدفع المعتدي إلى المعتَدى عليه غرامة تتراوح
بين عشر «مالودات» وستين «مالودة» .فإذا توفي المعتدى عليه
فيما بعد ،نتيجة لما أصابه من أذى ،اعتبر المعتدي مسؤولاً عن

الوفاة ،وحكم عليه بغرامة القتل ،بعد أن يخصم منها ما يكون قد
دفعه سابقًا عن األذى .أما في حالة القتل المتعمد ،يدفع القاتل
إلى أقرب أقارب المقتول غرامة قدرها مئتا «مالودة» ،وفي حالة
القتل غير المتع َّمد يدفع القاتل نصف الغرامة المذكورة إلى أقرب
أقارب المقتول .فإذا كان القتيل امرأة ،وكان لديها أوالد ،فالغرامة
التي يدفعها القاتل تتراوح بين خمسين ومئتي «مالودة» مع بقرة
وثور ،على أن يُخصم من هذه الغرامة مبلغ معيَّن عن كل ولد من
أوالدها .وعلى أن يكون الخصم من اإلناث ُمضا َعفًا ع َّما هو عن
الذكور؛ العتبارهم أن األنثى تجلب مه ًرا عند تزويجها ،وتُدفَع هذه
الغرامة إلى زوج المرأة .وال بُ َّد من القول هنا بأن جميع حاالت
األذى الشديد والقتل يحقَّق ويُحكَم فيها من ِقبَل المحاكم النظامية.
السحر

من بين الموضوعات التي أوالها جاد بطرس غاوي أهمية كبيرة في
كتابه عن عادات قبيلة «الجور» موضوع السحر ،حيث اعتقد أفراد
هذه القبيلة أن موت أي شخص سببه األعمال السحرية التي يأتيها
السحرة ،سواء كانوا من الرجال أو من النساء .ومتى اشتبه بأحدهم
بأنه هو الذي سبب الموت آلخر ،اتُّهِم بجريمة القتل .فإذا اعترف
بجريمتهُ ،ح ِكم عليه بأن يدفع غرامة مقدارها نصف غرامة القتل
المتع َّمد .وإذا أنكرها ،وضعت يده في ماء يغلي ،على عادتهم في
المحاكمات عمو ًما .والجوريون يعتقدون أيضً ا بأن من ينظر إلى وجه

شخص آخر بعين شريرة حاس ًدا إيَّاه على َجماله أو أناقته أو على
أي صفة من صفاته الحسنة؛ يجعله مريضً ا ،وفي حالة كهذه يُطلب
من المتهم ،متى اعترف بالتهمة المنسوبة إليه ،أو متى اعتُ ِق َد بأنه
هو الشخص الذي ينظر إلى اآلخرين بعين شريرة ،أن يفرك جسد
المريض بمادة خاصة تصنع من جذور األشجار ،فإذا شُ في المريض
بعد تلك المعالجة فال تقوم ضده تهمة ،أما إذا مات ،اتُّهم بجريمة
القتل ،وعوقب بغرامة القتل .وهم ينسبون جميع حاالت القتل بلدغ
الحية إلى أعمال السحر .ومتى اتُّهم شخص بتس ُّببه مثل ذلك الموت
آلخر بفعل السحر نسبت إليه جريمة القتل ،وحوكم بمقتضى ذلك.
ومتى اعتقد مريض بأن مرضه مسبب عن رغبة شخص ميت بأن
يقتل ،أو أنه ما كان ليمرض لو أن ذلك الشخص لم يفترق عنه وهما
بحالة عداء ،يذهب أهل المريض إلى قبر ذلك الميت ،فيأخذون
حفنة من تراب قبره ،ويمزجونها بالماء ،ويصنعون منها ثالث
كعكات ،ويخبزون الكعكات على النار ،ومتى فعلوا ذلك ،يضغطون
على الكعكات بأصابعهم ،فإذا كسرت ،اعتقدوا بأن المرض لم يكن
ُمس َّب ًبا عن الميت ،وإذا لم تكسر ،عملوا ثق ًبا في كل من الثالث
كعكات وعلقوها حول عنق المريض .فإذا شُ في المريض بعد ذلك،
فال يتخذ أي إجراء آخر ،أما إذا لم يُشْ َف ،فيذهب أهل المريض ثانية
إلى قبر ذلك الميت ويحفرون قبره ،ومتى ظهرت الجثة ،ينزعون
من أحد فكَّي الميت ِس ًّنا من أسنانه ويعلقونه حول عنق المريض.
وباعتقادهم أن هذا العمل يسبب له الشفاء من مرضه!
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إضاءة

حين قررت وولف أن
تكتب غرفة يعقوب
في عام  1920كتبت فيرجينيا وولف في مذكراتها «أريد أن أكتب
رواية جديدة» ،وكان لها ما أرادت .ففي عام  1922جاءت غرفة
يعقوب لتفسر ما قصدته بالضبط من كلمة جديدة .كان قد صدر
لها روايتان بالفعل؛ رحلة إلى الخارج  ،1915والليل والنهار .1919
لكن الروايتين على تميزهما لم تلفتا االنتباه إلى تجربة وولف رائدة
الحداثة التي لم تكن قد كُتبت بعد .ولعل اطالعها في تلك الفترة
على مالمح القلق الوجودي لدى مارسيل بروست ،وجيمس جويس
وهنري برجسون ،هو السبب وراء هذه العبارة التي دونتها في دفتر
يومياتها ،ومن ث َّم جاءت روايتها الثالثة غرفة يعقوب لتحقق تلك
النقلة النوعية في كتابة وولف.
«تحتوي غرفة يعقوب على طاولة مستديرة وكرسيين منخفضين.
وثمة أعالم صفراء في برطمان على رف المدفأة؛ صورة ألمه؛
بطاقات من جمعيات بأهلة صغيرة مرتفعة ،وشعارات النبالة،
واألحرف األولى؛ مفكرات وغليونات؛ على الطَّاولةُ ،وضعت ورقة
مخططة بهامش أحمر  -البد أنه مقال « -هل يتألف التاريخ من
سير العظماء؟ ...هناك أيضً ا صو ٌر فوتوغرافية من اإلغريقيين ،ونقش
من السير جوشوا  -كانت كلها باإلنجليزية .كتب جين أوستن ،أيضً ا،
مراعاة ،ربما ،لمعايير بعض األشخاص .أعمال كارليل التي نالها
كجائزة ...فاتر هو الهواء في غرفة خاوية ،ينفخ الستارة فحسب؛
يحرك ال ُّزهور في المزهرية .يصدر صري ًرا في إحدى جدائل الكرسي
الخيزران ،على الرغم من أن ال أحد يجلس عليه».
أثر على حائط

ت ُفتتح الرواية على نصف جملة «هكذا بالطبع» ،كتبتها «بيتي
فالندرز»؛ أرملة شابة وأم لثالثة أوالد على شاطئ كورنوال في
انجلترا ،لشخص اسمه الكابتن بارفوت يقطن في سكاربورو على
بعد سبعمائة ميل ،تخبره أنه «لم يكن هناك حل سوى الرحيل».
وكما أسلوب وولف الذي اتضح أكثر فأكثر في رواياتها التالية
«السيدة دالواي» و«األمواج» و«إلى الفنار» ،يتم رصد الشخصيات
واألحداث واألماكن بتتبع آثارها فحسب ،ويصبح لزا ًما على القاريء
أن يفطن من خالل اآلثار إلى حقيقة األحداث ،وعن طريق تجميع
الشذرات والنتف التي توردها بين الحين واآلخر يشكل بنفسه صورة
للشخصية عبر مرورها أو تواجدها وسط ركام من األشياء والجمل
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سناء عبد العزيز
كاتبة ومترجمة من مصر

عالمات تعجب مختلفة األلوان» .وفي موضع آخر« :استحالت جزر
سيلي إلى لون ضارب إلى الزرقة؛ واكتسى البحر فجأة باللون األزرق
واألرجواني واألخضر؛ وخلَّف الجزر رمادية؛ التمعت رقعة بسرعة
وخبت؛ ولكن عندما وضع يعقوب قميصه فوق رأسه ،تلون سطح
األمواج كله باألزرق واألبيض ،متمو ًجا ومتغض ًنا ،رغم ظهور بقعة
أرجوانية واسعة بين الحين واآلخر ،مثل كدمة؛ أو أحيانًا يكتسي
َّهبي».
بأكمله بالزمردي المشوب بالذ ّ
القلق الوجودي وتشظي السرد

المبتورة ،وظالل المباني والبضائع والمارة ،حتى يعقوب الشخصية
الرئيسة ال نكاد نتعرف عليه إال من خالل مالحظات اآلخرين عنه:
«يروقني يعقوب فالندرز» ،كتبت كالرا دورانت في دفتر يومياتها.
إنه ال يهتم بالمظاهر .شخص غير متكلف ،ويمكن للمرء أن يبوح له
بما يريد ،على الرغم من أنه مخيف بسبب" ...لكن السيد ليتس ال
يتيح سوى مساحة صغيرة في دفتره الذي يباع بشلن(.)1
عدسة وولف متعددة الزوايا

في غرفة يعقوب تظهر إرهاصات تيار الوعي الذي ميز كتابة وولف،
وبقدر حرصها على االستفادة من أجناس أدبية أخرى (الشعر على
وجه الخصوص) ،بقدر ما تستثمر فنونًا أخرى كالسينما والرسم
والتشكيل والموسيقى ،حيث تتابع المشاهد من خالل كاميرا توزع
عدستها في كل أرجاء المشهد المترامي األطراف ،فترسم لوحة
مباغتة للسماء تعكس دائ ًما ما يطرأ على دواخل شخوصها من
تقلبات ،وللنوارس المحلقة على ارتفاع ،وللبحر بأمواجه وتتابعها
وتسابقها وتحدبها وتسطحها وتكسرها على الشاطئ أو انسيابها
حول األقدام ،وللمصيفين المستلقين على قطعة من القماش أو
المصطفين بوجوههم المحمرة النكدة على وسائد ،ولألرض بتنوع
نباتها وبراعمها وزهورها وأشجارها وحيواناتها ومياهها وناسها،
وللمباني بإعالناتها الملونة ،واألضرحة بنقشوها وشواهد قبرها
التي تذكر آية من اإلنجيل تشيد بشخص ما ،أو ترثيه أو تطلب له
المغفرة.
«لوحات إعالنية ثالثية األبعاد يدفعها رجال يرتدون معاطف بيضاء.
صاد الكابتن جورج بواس سمكة قرش متوحشة .أحد جوانب الالفتة
ذكر ذلك بحروف حمراء وزرقاء وصفراء؛ وكل سطر ينتهي بثالث

لملء حياتنا؟ النادرة ،المحدودة ،التي سرعان ما نمررها بيننا في
شرب الشاي؟ تناول الطعام خارج المنزل؟ وتتراكم الرسائل الموجزة.
وترن الهواتف .وفي كل مكان نذهب إليه تحيطنا األسالك واألنفاق
لتنقل األصوات التي تحاول النفاذ قبل أن يتم توزيع البطاقة األخيرة
وينقضي العمر».
«آنذاك ،تنطلق من مدام جارفيس تنهيدة حارقة ،تفكر في نفسها،
شخص ما أن يمنحني ...لو استطعت أن أمنح شخصاً
«لو يستطيع
ٌ
ما ،»...لكنها ال تعرف ماذا تريد أن يُمنح لها ،وال من يستطيع أن
يمنحها إياه».
أخيرا من غرفة يعقوب؛ تجربة وولف الرائدة ،خرجت كل شخوص
وأحداث أعمالها الالحقة ،ولعلها حين عادت إلى «مونكز هاوس»
بعد عشرين عا ًما؛ المكان الذي كتبت فيه غرفة يعقوب ومألت
جيوبها بالحجارة وأغرقت نفسها في نهر أوس أرادت أن تشير إلى
ذلك

ال يتوقع القارئ إذن أن تجري األحداث متعاقبة بالترتيب الطبيعي
بما يتيح له االستلقاء والمتابعة فحسب ،بل لعل وولف تنبهنا إلى
إعادة التفكير فيما نظنه ترتيباً طبيعياً الذي بمجرد إخضاعه للفحص
الدقيق يتبين أنه طريقة الكاتب في تنميق األحداث لتبدو مرتبة
على أحسن وجه .وولف لن تفعل ذلك ،إنها ترصد المشاهد بنفس
تتابعها على الذهن ،بتشظيها المفرط ،مقطعة أوصال الزمن إربًا،
ومتجاوزة حدود المكان بقفزات مباغتة ،ومن غرفة يعقوب ،الحيز الهامش:
الضيق الذي عنونت به روايتها ،تتقلب التربة ،لتطفو شخصيات على  - 1مفكرة صغيرة تسمى مفكرة ليتس نسبة إلى توماس ليتس
السطح وما تلبث أن تختفي ،مفسحة المجال لشخصيات جديدة قد ( )1873 - 1803بائع أقالم وأورق كتابة ومطبعجي ،وهو من قام
ال تحتل من عالم الرواية إال سط ًرا أو سطرين بالكاد،
بطبع المفكرات الصغيرة وتعميمها.
«..واستغل الطفل جوني ستورجيون الفرصة للتسلل بسرعة من
أسفل الساللم ،حاملاً طرده الضخم الغامض ،وبتجنبه مسا ًرا متعر ًجا
بين عجالت السيارات وصل إلى ال َّرصيف ،وراح يصفر لح ًنا وسرعان
ما غاب عن األنظار  -إلى األبد».
«لقد أصبح اآلن رئيس مجلس المدينة .تطلعاً إلى الليل ،الذي كان
مثل ليل لندن ،إال أنه أكثر شفافية على نحو رائع .أجراس الكنيسة
في المدينة دقت الحادية عشرة .توقف هبوب ال ِّرياح من البحر.
وأظلمت نوافذ غرف النوم جميعها  -نام آل بادج .نام آل جارفيت؛
نام آل كرانش ،بينما في لندن في هذه الساعة كانوا يحرقون جاي
فوكس على قبة البرلمان».
أما القلق الوجودي فهو السمة الرئيسة والمحرك لكل شخوص
الرواية كانعكاس حقيقي لقلق وولف واضطرابها ،وشعورها بعبث
الحياة البشرية ككل.
«وإلى اآلن ،وبعد ...عندما نذهب لتناول العشاء ،وعندما نضغط
على أطراف األصابع ُمعربين عن أملنا أن نلتقي قري ًبا في مكان ما،
فثمة شك يتسلل على أطراف أصابعه؛ هل هذه هي الطَّريقة المثلى
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األديب
حاوره  -ممدوح عبد الستار

قال الروائي المغربي مصطفي لغتيري إن الكتابة األدبية عملية
تناص ال متناهية ،ويمكننا بالبحث أن نعثر على االمتدادات
الشعورية والالشعورية لكل نص أدبي في نصوص أخرى تأثر بها
سلباً أو أيجاباً .واضاف في حواره التالي معنا أن لكل جنس أدبي
لغته الخاصة ،فللشعر لغته المجازية المكثفة واإليحائية ،بينما
يجب أن تكون لغة السرد محايدة وموضوعية ،مكشوفة المعنى،
لتقوم بوظيفتها بشكل جيد .وأكد أن األدب في المغرب العربي بدأ
يستعيد وجوده بعد عقود تراجع فيها لصالح الفكر النقدي.
 روايتك األشهر «األطلسي التائه» ،تستلهم شخصية األمازيغيالصوفي «أبي يعزى الهسكوري» ،وتلقي الضوء علي رحلته ،هل
هي رواية تاريخية تحتاجها اللحظة اآلنية؟
يمكن القول إن الرواية استلهمت التاريخ ووظفته ،ولكن أبدا ً ال
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يمكن اعتبارها رواية تاريخية ،ألنها في حقيقة األمر رواية الشخصية،
أو نوع من السيرة الغيرية ،حاولت فيها إعادة بناء شخصية صوفية،
تنتمي إلى الهامش الثقافي المغربي ،وهو «أبو يعزى الهسكوري»
المشهور لدى عامة الناس بموالي بوعزة ،ويعرف بكراماته كولي
صالح ،ونظرا ً لقلّة المعلومات عنه ،حاولت في هذه الرواية أن
أشكل تفاصيل حياته اعتمادا ً على الخيال ،انطالقاً من المعلومات
القليلة المتوفرة ،أما اإليحاء بأنها رواية تاريخية قد يتأتى للقارئ
من كون هذه الشخصية قادمة من التاريخ بالفعل ،وتحديدا ً من
القرن الثاني عشر الميالدي في مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب،
في الفترة التي عرفت انتقال السلطة من دولة المرابطين إلى دولة
الموحدين ،وهما الدولتان اللتان امتد نفوذهما إلى خارج حدود
المغرب األقصى بحيث سيطرتا على كامل الغرب اإلسالمي تقريباً
بما فيه األندلس.
 تتشابه «األطلسي التائه» إلى حد كبير مع رواية «الخيميائي»لباولو كهيلو ،ورواية «السيد هرتا» لهرمان هسه ،هل تأثرت بهما،

أم أن الرواية بحث عن الذات ومعنى الرحلة والحياة؟
الكتابة األدبية عملية تناص ال متناهية ،وأي نص أدبي رغم ادعاء
صاحبه كونه غير مسبوق ،فال بد من خالل البحث الدقيق أن نعثر
على امتداداته الشعورية والال شعورية في نصوص أخرى يتماهى
معها ،ويتأثر بها سلباً أو أيجاباً ،فمثال رواية «الخميائي» التي ذكرتها
في سؤالك ،مستوحاة بتفاصيلها من قصة في ألف ليلة وليلة .أما
حبكة روايتي «األطلسي التائه» فبعيدة كل البعد عن هذا المنطق
السردي ،فهي تحكي عن شخصية واقعية بحبكة خيالية ،حاولت من
خاللها رصد تنقالت «أبي يعزى الهسكوري» من أجل المعرفة ،وبناء
الذات ،وتكوين أسطورته الخاصة ،ربما تتشابه معها في «ثيمة»
التنقل ،لكن هذا ال يعني أي نوع من التأثر.
 حول استلهام التاريخ في الرواية ،هل الحاضر وخبرات الكاتبغير كافيين إلنتاج الفكرة؟
الكاتب مطالب بالتنوع ،لذا فهو يبحث عن مصادر
عدة لموضوعاته ،ومن بينها التاريخ ،خاصة إذا عرفنا
أن تاريخنا لم يكتب بالشكل المطلوب ،فهو يركز على
التاريخ الرسمي ،فيما يبحث الكاتب عن تاريخ الناس
العاديين والمهمشين ،وتاريخ المسكوت عنه أو المهمل
في حياة الشخصيات الرسمية أو المشهورة .الكتابة
انطالقاً من خلفية تاريخية أمر مفيد للكاتب ،كما أن
التاريخ يمكن أن يكون استعارة كبرى لما نعيشه في

لحظتنا اآلنية ،فضالً عن تعريف الناس تفاصيل فترات من تاريخهم
يكادون ال يعرفون عنها إال العناوين الكبرى.
 في روايتك «ضجيج الرغبة» طرحت سؤاالً :هل يستطيع اإلنسانالحياة والعيش بمعزل عن الفيسبوك ،والفضاء األزرق؟ حدّ ثنا عن
رؤيتك للواقع الحقيقي ،والواقع االفتراضي؟
ال شك في أن االفتراضي أضحى جزءا ً من الواقع ،وبالتالي ال بد
أن يأخذ نصيباً من اهتماماتنا اإلبداعية ،فكل كاتب سيجد نفسه -
آجالً ،أو عاجالً -معنياً بهذا العالم الجديد للتفكير فيه ،واستلهامه
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 كان المغرب العربي واليزال مهتماً بالنقد،وبالنظريات الفلسفية واألدبية ،ومازال ،وكان
الكتاب قلّة ،والشعراء كُثر ،اختلف المشهد اآلن.
كيف تنظر إلى األدب المغربي اآلن ،وما الذي
يمنحه خصوصيته؟
ظل المغرب العربي يعتز بكونه بابًا واس ًعا للفكر
النقدي في الوطن العربي ،فمساهمات مفكريه
فعالة وحاسمة ،وقد بلورت توجهات معينة في
التفكير النقدي .كما أن النقد األدبي كان في
عمق اهتمام الكتاب المغاربة ،وقد قدم للثقافة
العربية نقادا ً متميزين ،سارت بذكرهم الركبان ،ولعل ذلك مما جعل
اإلبداع األدبي يظل في مرتبة متأخرة ،لكن هذا األمر بدأ يتغير في
العقود األخيرة خاصة على مستوى الرواية والقصة والقصة القصيرة،
فمساهمة المغاربة في هذا المجال أصبحت واضحة ،وال تحتاج إلى
دليل ،وقد حظيت بعض النصوص المغربية بجوائز عربية محترمة،
كما أن إقبال دور النشر العربية على الرواية المغربية أمر دال
بذاته .أما بخصوص الشق الثاني من السؤال المتعلق بالخصوصية،
فكل أدب ينطلق من بيئته الخاصة ال بد أن يتوفر على حد أدنى
من الخصوصية ،واألدب المغربي يستلهم البيئة المغربية اجتماعياً
وثقافياً ،وبالتالي فهو يتوفر على خصوصيته التي تمنحها له تجربته
الفريدة في تعاطيه مع بنيته االجتماعية التي ينطلق منها ،فهو
أكثر جرأة في التعاطي مع بعض القضايا خاصة مقاربته لإلنسان
المغربي ككائن ينحت تفاصيله ،ولغته ،وأحالمه ..متأثرا ً ببيئة خاصة
ال تتشابه مع باقي البيئات األخرى
مصطفى لغتيري

في كتابته ،وهذا ما فعلته في رواية «ضجيج
الرغبة» التي رصدت عالقة افتراضية بين شاب
مغربي وامرأة مغربية تعيش في المهجر،
فتحولت هذه العالقة إلى الواقع ،حين قرر
محسن بطل الرواية االنتقال إلى مرسيليا جنوب
فرنسا لاللتقاء بحبيبته المرأة المتزوجة ،فتتطور
الرواية في شبكة من العالقات المتداخلة،
أبطالها أناس يحيون في عالم متحول في قيمه،
فلم يعد هناك شيء ثابت ،وال راسخ ،بل كل
شيء قابالً للتحول في أي وقت .في روايتك
«عائشة القديسة» ،تعرضت إلي فكرة الخرافة
والعلم ،حدثنا عن تلك التجربة .في هذه الرواية استثمرت شخصية
جنية مشهورة في المغرب  -خاصة في المناطق الساحلية ،فالناس
في هذه المناطق يؤمنون بوجود جنية اسمها «عايشة قنديشة»
تتعرض للرجال ليالً ،وتصيبهم باألذى ،والمفارقة الجسمانية الغريبة
التي تتمتع بها هي أن وجهها جميل جدا ً بينما لها في األسفل قائمتا
عنزة .كتبت هذه الرواية ألقف على نوع من الفصام الذي يعاني
منه المثقف المغربي خاصة والعربي عامة ،الذي يدعي أنه متسلح
بالعلم والثقافة والحداثة الفكرية ،لكن عندما تواجهه أدنى أزمة
نفسية أو اجتماعية سرعان ما يرتمي في أحضان الخرافة .كما إن
الرواية من جهة أخرى تعتبر  -بالمعنى األرسطي  -محاولة لتطهير
الناس من هول هذه الشخصية وتأثيرها عليهم.
 يمتاز األدب الغربي ،باللغة المحددة ،والمكشوفة ،هل الكتابةبهذه الطريقة هي المناسبة للمرحلة التي تمر بها البالد العربية،
لنكشف أنفسنا ،ونتخلص من وهم المجاز؟
آمنت دوماً بأن لكل جنس أدبي لغته الخاصة ،فللشعر لغته المجازية
المكثفة واإليحائية بشكل كبير ،فيما يعتمد السرد على لغة تمتاز
بنوع من الحياد ،والموضوعية ،وهي في الغالب مكشوفة المعنى،
أقصد معناها األول طبعاً ،ولذا فهي تقوم بوظيفتها السردية بشكل
جيد ،أما إذا تداخلت مع لغة الشعر فإنها حينذاك ،تجعل النص
يرتبك ،ويصبح أقرب إلى القصيدة أو الخاطرة أو أي شيء آخر ،إال أن
نقول عنه سردا ً ،ولعل لذلك فشلت الدعوة إلى تداخل األجناس أو
ما سمي بالكتابة عبر نوعية .طبعاً نجد هذا االحترام للغة السردية
المحايدة في الكتابات الغربية ،ولعل هذا ما يجعلني أقبل على
قراءة الروايات المترجمة بكثرة ،في حين ابتلي بعض الكتاب العرب
باللغة الشعرية الموغلة في المجاز ،وهذا ما يجعل نصوصهم مجرد
استيهامات لغوية ،وبالتأكيد يظهر عيبها حين تُترجم ،إذ تصبح
مجرد لغو ،وهي بالتالي تفقد أهم عماد في الكتابة السردية وهو
الحكائية.

المغرب بين النقد واألدب

«أيام فولندام»
ثمة مدن ال يعبر فيها المرء فحسب ،وإنما تعبر ُه أو تسكنه ،ويترك
فيها شيئاً من روح ِه قبل أن يغادرها ،ويشع ُر في كثي ٍر من األحيان
أنه ليس غريباً عنها ،وعاش فيها من قبل ،رغم أنه يوقن أنها المرة
األولى التي يزور فيها إحدى هذه المدن .هذا ما حدث لي عندما
زرت مدينة "فولندام" شمال أمستردام ،ورغم أنها مدين ٌة بمفاهيم
عصرنا الحالي بما تحويه من مطاعم وفنادق صغيرة ،فإنها تُع ُد
قري ًة أيضاً ،وربما تكون من آخر القُرى المحافظة على التقاليد
الهولندية القديمة في شكل الحياة القائم على الزراعة والصيد
وصناعة الجبن والمنتجات الخشبية الصغيرة وقوارب الصيد القديمة
وصناعة الغَزل ،وهي تواجه بحر الشمال ،ببيوتها الصغيرة المتداخلة
مع القنوات المائية ،مطل ًة على ميناء «دي ديجك» ،وعلى تقاليد
ستة قرونٍ عاشتها فيما يشبه العزلة عن صخب أمستردام ،وحداثة
المدن القريبة منها .سرتُ في طريق المدينة /القرية الصاعد ،بينما
أطل على الميناء القديمة ،والتي يوازيها على الجانب اآلخر البيوت
الهولندية الصغيرة الملونة ،وبين كل ٍ
بيت وآخر تقريباً مطع ٌم
مختص باألسماك والمأكوالت البحرية ،رأيت كثيرا ً من الصيادين
ٌ
يحملون ما غنموه من البحر ،الذي يعد أغنى بحار العالم بالثروة
السمكية ،ويدخلون إلى المطاعم مباشر ًة ليبيعوه لها .وقفت أتأمل
بحر الشمال ،هذه المنطقة من أوروبا شهدت بدايات ازدهار
األدب الهولندي بما وقع عليه من عوامل تأثير الطبيعة ،وظهرت
هنا ،في شمال أمستردام ،قصص الفروسية والقصائد الدينية والنثر
الصوفي والشعر الغنائي في القرن الثالث عشر .في هذه المنطقة
أيضاً ،حيثُ ازدهرت األساطير ،سارت الحياة
البسيطة جنباً إلى جنب مع حوادثه العظمى،
فالبحر الذي كان طريقاً للتجار ِة والنقل منذ
العصور القديمة ،وشهد صر ٍ
اعات هائلة على
النفوذ بين الدول التي تتقاسم سواحله (النرويج
والدنمارك وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا)
استم َّر شرياناً مالحياً عظيم األهمية بين طرق
التجارة البحرية في العالم .طالعت في الطريق
مجموع ًة من النساء يرتدين زياً تقليدياً للفالحة
األوروبية ،الثوب األبيض الفضفاض مع ربط ِة
الرأس المميزة ،ويبتسمن بوجوههن المتو ّردة
كأنهن عائدات من الحقول! ترددت طويالً في
تصويرهن لكيال أزعجهن ،ورأيت أن أحتفظ

حمزة قناوي
شاعر وكاتب

ٍ
ضاحكات بالسالم وقد انتبه َن إلى
بالصورة في ذاكرتي .رفعن أيديه َن
ارتباكي! كلما صعد بي الطريق كنت أزداد اندهاشاً من هندسة هذه
المدينة والتنسيق الدقيق والمتقن بين الجسور الصغيرة والقنوات
المائية والحدائق والبيوت العتيقة الملونة ،وتغمرني زخات المطر
الخفيف ،بينما أقترب عمدا ً من مداخل الفنادق الصغيرة ألحصل
على بعض الدفء من مدفأة البهو ،بينما أواصل الطريق الصاعد.
أخذني الوقت في فولندام ،ولم أشعر سوى بأشعة الشمس الخافتة
وقد صارت ذهباً خفيفاً يغادر إلى البحر بينما يحل المساء ،أخذت
أشطب على الورقة التي أحملها ما دخلته ورأيته من مزارات :مصنع
األجبان التقليدية العتيق ،مصنع األحذية الخشبية التقليدية ،الفندق
القديم ،والميناء .ندمت على أنني أخّرت زيارة متحف المدينة ٍ
كبند
أخي ٍر في البرنامج وأضعت فرصة االطالع على تاريخ القرية في القرن
وعلي العودة
التاسع عشر ،وها قد حل المساء ّ
اتجهت إلى الميناء ،فمن هناك فقط
إلى روكِن!
ُ
يمكن العودة إلى أمستردام مباشر ًة باليخت
من دون تغيير مواصل ٍة إضافي ٍة في حال اخترت
الحافلة .في اليخت الهادئ الذي راح يقطع مياه
بحيرة خاو الصافية ،أخذت أتأمل بحر الشمال،
والنوارس الكثيرة التي تُحلّق َ
فوق المياه وتلتقط
األسماك في سرع ٍة وتعاود التحليق بينما يقطع
المركب المسافة نحو أمستردام ،من هنا م ّر
الفايكنج والرومان والرعاة والمهاجرون القدامى
قبل تشكُّل العالم الحديث ،وم ّر التاريخ في
حروبه ،والمستكشفون البرتغاليون واإلسبان
وفنانون وشعراء .يبدو أن الذكريات تمر أيضاً
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أبو العالء المعري
وسؤال الوجود
قراءة أبي العالء المعري تفضي بالقارئ إلى الحيرة والدهشة ،نظرا ً
لما ميّز تجربته الشعرية والنثرية من سمات إبداعية مثيرة للجدل
ومستفزة لذهنية التابع ،البتداعها خطابا يمزج بين العاطفة والعقل،
بين رؤية تستمد روحها من التجربة في الحياة ،ورؤيا تستبصر
القادم ،وهذا نتاج سياق تاريخي واجتماعي وسياسي سمتُه االنقسام
والتناحرات بين الدول بعد تصفية الخليفة المتوكل سنة 247
هجرية ،ومن جهة أخرى ظهور الفرق الكالمية حيث الجدل بينها
وصل ح ّدته ،والتيارات الفكرية المتأثرة باألفكار الفارسية واليونانية،
هذه العوامل الخارجية وغيرها حاضرة بقوة في نتاجه الشعري،
وكاشفا عن األمراض االجتماعية التي استشرت في جسد المجتمع،
لذا نجده يوجه سهام ذ ّمه ألخالق الناس بقوله:
تمنيت أنــــــــي مـــــن هضاب يلمــــلم
إذا مــــــــا أتاني الرزء لـــــــم أتلــــــمل
غــــــش ِ
ّ
وظ ّنة
ومــــــــن شأن هذا الخلق
ومــــــن يتق ّرب منهـــــــــم يتظلّـــــــــم
أما الفقر والعمى والغربة داخل المجتمع ،واليتم كلها عوامل داخلية
لعبت دورا ً مهماً في تشكيل شخصية المعري الشاكّة والمتسائلة،
والمقلقة والمثرية للعقل والوجدان.
ً
فالعوامل السالفة الذكر كان تأثيرها ساطعا على الذات التي فرض
عليها نظاماً غذائياً صارماً ،وح ّدد لها مجاالً مكانياً ض ّيقاً ومحاصرا ً
بين أربعة جدران ،نظرا ً للعمى الذي حال من دون تحرر الذات من
عقالها لمعانقة العالم ،وأيضا على موقفه من الواقع الذي اصطبغه
بتلوينات سوداوية نابعة من دواخل المعري ،مما شكّل لديه رؤية
درامية لهما معا الذات والعالم الخارجي ،فالشكوى من الزمن بادية
في شعره يقول بلغة شعرية تفيض بألم باطني وتصور كارثي :
شكوت من أهـــــــــل العصــــــر غد َرهم
ُ
ال تُ ْنك َرنْ فــــــعلى هذا مضـــــى األسالف
نقصة
ِ
بعيب
ومـــــــا اعترافي ِ
الجـــــنس َم َ
لــــف
ف فـــــــي آنافها ال َّذ
ً
والعيـــــ ُن يُع َر ُ
أمســــــى ال ّنفاق دروعـــــــــا يُ ْس َتج ُّن ِب َها
ِ
ف
ل
ح
ال
َهــــــا
د
ر
س
ي
و
ويق
َ ُ
مــــــــن األذى ّ َ ْ
فالشاعر يصرخ في وجه حقيقة النفاق والغدر والشر التي تسود
مجتمعا مريضا بهاته ال ِعلَل ،لكن صرخته تضمر بعدا آخر يتمثّل
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صالح لبريني
شاعر من المغرب

في الرفض التّام لهذه الممارسات الدنيئة ،وهو رفض منبعه رؤية
وجودية ال تهادن بقدر ما تطرح الكثير من األسئلة حول حال
المجتمع المزرية ،ونعتقد أن تصوره المختلف عن العقلية التبعية
كان وراء ات ّهامه باإللحاد والكفر والزندقة يقول:
ما الخيـــــر صوم يذوب الصـــــــائمون له
وال صالة وال صــــــــوف على الجســـــــد
وإنّمــــــا هــــــــو ترك الشّ ّر ونَفضــــــك
غل ومن حســــــــــــد
الصــــــــد َر مـــن ّ
مادامـــــــــت الوحــــــش واألنعام خائفة
صــــــــح أم ُر ال ُّنسك لألســـــــد
ف ْرسا فما
ّ
فأبو العالء المعري،من خالل هذه األبيات الشعرية ،يمنحنا تصوره
للقيم التي يجب على اإلنسان التحلي بها ،والسعي نحو ترسيخ
دعائمها ،فالقيم المأمول بها من لدن المعري تكمن في االبتعاد عن
العقلية التابعة ،والعمل على استعمال العقل في ما َخيِّ ٌر لإلنسان
كالمحبة وحب الخير ،وهذا نقيض الشر والغل التي ينبذها ،فالله
م ّيز البشر بالعقل كوسيلة لنشر الخير؛ وهي قيمة تحمل في طياتها
كل ماهو نافع للناس .فهذا التصور ،في جوهره ،بحث الشاعر عن
ولعل هذه
التف ّرد واإلبداع؛ ويكشف عن العميقة للوجود وللحياةّ ،
التبصر الذي
الميزة التأملية والفاحصة لواقع الناس تثبت حقيقة ّ
يم ّيز شعر الشاعر ،ولإلشارة البد من القول إن الكثير من أشعاره ت ّم
فهمها الفهم الخاطئ فاتهم المعري بالزندقة واإللحاد نظرا ً الجتزائها
عن سياقها الملفوظي  -إن صح القول  -لذلك كان يرد عن هذه
االتهامات المغرضة التي يعمل منتقدوه على بثّها وإذاعتها بين
الناس بالشعر يقول:
الكــــونُ في جملة العــــوافي ال الكونُ فــــــي جمـلة الغُفاة

وقوله:
رجل ناقــــص ال أدّعي الفضْ ـــــــل وال أنتحل
أشهــــــــد أني ٌ
جئت كمــــا شاء الذي صاغني و َم ْن ِ
يصفْني بجمــــــــيل ُي ِح ُّل
ُ
وال غ ْرو في هذا ألن المتفقّه في الحياة والعلم تبدو له األشياء التي
يُث ّمنها الناس ويجعلونها من المفاخر بال قيمة وال تستدعي كل هذا
الثّمن،وهذا ما نستبصره من هذه الشواهد الشعرية الكاشفة عن
استبخاس الذات النجسة والناقصة وغير الم ّدعية األفضال والفضائل،
وتلك شيمة العظماء.
والعظيم في الفكر والوجود يختار العزلة مسكناً يؤ ّمن ذاته من
السقوط في تفاهات الحياة ،ونعتقد أن المعري رهين المحبسين
حين اختار االنعزال عن العالم الخارجي ،ليس ترفُّعاً وال تك ُّبرا ،وال
اختياال،وإنما عن قناعة فكرية ووجودية تنطلق من مبدإ أساس
يكمن في اإلصغاء إلى عوالمه الذاتية في ارتباطها بما يجري في
الواقع ،فالوعي بالوجود الداخلي يتطلب العزلة كاختيار فلسفي في
الحياة ،ومادامت اإلقامة في بلد يسوده اله َدر يقول:
يجب
َمــــ ْن لي أن أقيم فــــــي بلد أُ ْذك ُر فيـــــــه بغير مــــا ُ
أقْر ْر ُت بالجهل ،وادّعى ف ْهمــي قو ٌم ،فـــــأمري وأمرهم عجب
هـــــــم نُ ُجب
لست نجيباً وال
ُ
والحـــــــــق أنّي وأنّهم هــدَ ٌر
ُّ
ُ
وأمام كل هذا الواقع المأزوم الذي يك ّرس ثقافة الالعقل واالتباعية
انبثقت عقالنية المعري المؤمنة بأن المبدع المفلق يعيش غربة
مزدوجة يقول:
هي غُربتان فغربة مـــن عاقل ثم اغتراب مــــن ُم َحك ٍِّم عقلَه
لهذا نجده يعلي من قيمة العقل وشأنه ،فصالح المجتمع من صالح
العقل ،وفساده وتخلّفه من فساد العقل وتح ّجره لذا يقول:
يمسك عــــــلى ط َرف
الفكـــــ ُر َح ٌ
بـل متى َ
مـــــــنه يُ َن ْ
ف
ـط بالثُّــــــــــــريّا ذلك الطّ َر ُ
والعقل كالبحــــــــر مـا غيظَـــــت غَواربُه
تغتـــــــــرف
شيئـــــــا ومنهُ بَ ُنو األيــــام
ُ
لســــــــت مالِكها
ُ
أبنــــــــــي بجهلي داراً
ُ
أنصـــــــــــــرف
أقيـــــــــم فيها قليال ثم
ُ
هكذا يضعنا الشاعر أبو العالء المعري في حيرة وقلق ودهشة نظرا ً
لما ي ْدمغ تصوره ورؤيته للذات والعالم والحياة بدمغات العمق
والتدبّر والتفكّر في ملكوت الوجود و الموجود ،وتلك لعمري ميزة
المبدعين الخلاّ قين

لي ُن الثــــ ّـرى للجسوم خــــي ٌر من ُصحبة العــــــــالَم ال ُجفاة
أُ
ولست مــــــن معشــــــر نُفاة
ُ
ثبــــت لــــي خالقا حكيمــــا
ُ
فالمالحظ أن المعري يدحض كل ا ّدعات خصومه ،بما يزخر به شعره
من مواعظ ودروس ال يدركها إال الراسخون في المعرفة الشعرية
والفكرية،فهو يتّسم بالنزعة الشكّية الموصلة إلى الحقيقة ،وتلك
سج ّية العظماء والفالسفة والشعراء الذين ينذرون حياتهم من أجل
المعرفة الحقة .فهو يُق ّر بحقيقة الخالق وبإيمانه الجلي الواضح،
وبهذا االعتراف تفنيد لما يلصقه به أعداء العقل .والذي يزكي
تحليلنا قوله:
إنّ تقْــــوى ر ّب َنا خ ْير نَفَـــــــل وبإ ْذن اللـــه َر ْي ِثـــــــي و َع َج ْل
أَ ْح َمدُ اللّـــــــــــــه  ،فلاَ نِدَّ لهُ بيد ْيه الخـــــــــي ُر ما شاء َف َع ْل
ضـــل
َم ْن هَدا ُه ُس ُب َل الخ ْير اهتــــدَ ى نـــــا ِعم البالِ ،و َم ْن شاء أَ ْ
وقد كان المع ّري ناقدا ً منتقدا ً لما يجري في الواقع من مظاهر
الجهل والكذب والنفاق والرياء ،ويو ّجه سهام الرفض لها بشعره
الناضح بهذا الموقف المع ِّبر عن امتعاضه من مثل هاته السلوكات
ال ُمشينة للدين واإلنسان يقول:
موت
الص ُ
علــــى الك ِذ ِب اتفقنا فاختلفنا و ِمن أَ ْس َنــــى خالئقه ُّ
وقوله أيضا:
قيل أني جاهل
تجاهلت ح ّتى َ
ُ
ول ّما رأيت الجهل في الناس فاشيا
فهاته النماذج المختارة تؤكّد أن الكذب والم ْين والجهل صفات
مذمومة في نظر الشاعر ،وال تعنيه في شيء ،ومن ت ّم يضمر في
نقده وانتقاده قيم المروءة والصدق واالستقامة والعلم كدعامات
ولعل هذا الموقف
لبناء اإلنسان المتحرر من قيود التبعية المقيتةّ ،
من بين العوامل التي أسهمت في ازدياد األعداء .وحياة المعري
حياة مليئة باالختيارات التي ألزمته خوض حروب مع نفسه األ ّمارة
بابتداع الشعر المقلق والمستفز ،لذا فتجربته الشعرية شاهد على
ما نقول ،خصوصا وأنه جاء في سياق ثقافي وفكري وحضاري س َمت ُه
البحث الدؤوب عن التحرر من كل األصفاد التي تك ّبل عقل اإلنسان
من التفكير في اإلنسان والعالم .فالهاجس ،عند المعري ،يتجلى
في التوق إلى حرية التفكير بدل السقوط في االتباع ،وفلسفته
في الكتابة محورها األساس االبتعاد عن التعالي والغرور األمر الذي
يقودنا إلى الوقوف على أن الشاعر يستصغر ذاته ويكشف عن
ضحالتها وصغارها أمام عظمة الخالق يقول:
ْــــت
إن مدحــــوني ساءني مدحهم و ِخل ُْت أنّي في الثّرى ُسخ ُ
أنجاس ف َمـــــــا س ّرني أنّي ب ِم ْسك القـــــــولِ ضُ ِّمخ ُ
جسمي
ْت هامش :صور المختارات من موقع عالم األدب adabworl.com
ٌ
ْ
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تجليات الجسد في رواية

«اللون العاشق»
ّ
العسال
د .زينب

ارتبط الجسد بالفكر اإلنساني المعرفي والفلسفي ،منذ أن سارت
اإلنسانية تشق طرقها الوعرة نحو إعمار األرض ،بل إن فكرة
الجسد تسبق فكرة إعمار األرض ،فالخلق هو الوجود الجسدي،
وضمان ديمومته واستمراره .صار الجسد أيقونة األساطير القديمة:
المصرية ،واآلشورية ،والكلدانية ،واليونانية ،والهندية ،وغيرها من
األساطير .بل صار الجسد يعبد ،سواء كان إلنسان أو لحيوان ،أو
لطائر .استهوت اإلنسان فكرة خلق الجسد ،وما صاحبها من الغرائبي
والعجائبي ،كفكرة أسطورية ال عالقة لها باألديان السماوية للتدليل
على قدسية الجسد وأهميته.
الجسد إذن هو الوجود ،وهو مصدر المعرفة األول ،ومف ّجر العاطفة،
والمشاعر ،به ندرك اللذة واأللم ،هو المص ّعد والمسفّل ،النور
والطين ،مصدر الحب والكره ،هو مرآة المكون الثقافي والوراثي في
آن ،الصقيع والدفء ،النشاط والخمول ،االبتالء واالنتشاء ،الجمال
والقبح ،المباح والمستباح ،المعذب أبًدا ،والمبتهج قليلاً  ،المستلب
بشتى السبل ،المترع بالفتن واآلثام .يدور في األرض بحثًا عن نصفه،
كما تروي األساطير ،وحين يجده ،يذيقه سوء العذاب ،رافضً ا فكرة
المساواة.
إنه مصدر الدالل والجمال والشوق ،ومبعث األلم والشقاء والقهر.
بين هذا وذاك يعيش الجسد اإلنساني على أمل العيش بسالم.
الجسد مذكر ومؤنث ،قامع ومقموع ،مستَلب ومستلِب ،الجسد هو
الذي يكتب ذاته وبأدواته الخاصة .والجسد العربي  -بطبيعته -
مكبوت ،وغير مشبع وفقير ،وفارغ روح ًيا ووجدان ًيا ومعنويًا ،هو
أكثر األجساد البشرية المقموعة ثقاف ًيا.

بنات بحري  -جميالت بحري .تخرج الجميالت من اللوحة التشكيلية
ويتشابكن مع الفنان ،ومع الحياة التي يعاصرنها» (الرواية  -ظهر
الغالف).
ومحمود سعيد سليل عائلة أرستقراطية قريبة من السلطة الحاكمة،
وهو رائد فن التصوير ،أعتقد أنه كان يعيش صرا ًعا نفس ًيا ،فهو يعمل
رئيسا
بالقانون ،وظيفته تؤهله ألن يتولى الوزارة التي كان والده ً
لها ،في الوقت نفسه هو يمارس الفن ،وكأن الرجل عاش بوجهين
وروحين ،حياة رجل القضاء ،حيث القواعد والوثائق والمستندات
والقرائن والشبهات ،يقول« :إن روحي تشتعل بالصراع الداخلي الذي
كان وقو ًدا إلبداعى».
كان لشخصيات ديستويفسكي المزدوجة أثرها الكبير في تكوين
فكرته عن المرأة ،خاصة بنت البلد «بنت بحري» ،تقع في صراع
درامي ،حيث ترزح تحت صراع نفسي بين االحتشام والسفور ،بين
الجدية والغنج والدالل ،بين الظاهر والباطن ،المرأة في األحياء
الشعبية ظاهرها الحشمة ،وباطنها الرغبة والشبق الجسدي ،تعد
الفتاة «حالوتهم» مثلاً  ،هي مركز اللوحة وعمودها الرئيس ،فتاة
نزقة وشهوانية ،انظر إلى العينين والشفاه والجسد الفائر ،هي ترفض
رجلاً يخافه الجميع ،لكنه ناقص الرجولة ،لم يمأل عينها ،ومن ثم
فهي تمنح جسدها الريان للشاب الصعيدي ،رسمه الفنان محمود
سعيد مشاب ًها للمصري القديم ،جسد ضامر تبدو عليه الصحة
والقوة ،عاشت «حالوتهم» صرا ًعا بين إشباع رغباتها ،والمحافظة

تمثالت الجسد في رواية اللون العاشق
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أحمد فضل شبلول

«تتناول رواية اللون العاشق ،للروائي أحمد فضل شبلول ،سيرة ذاتية
وتشكيلية متخيلة للفنان المعروف محمود سعيد ()1964 - 1897
الذي يعد أحد رواد الفن التشكيلي في الوطن العربي .وتتوقف
أحداثها عند العام  ،1935العام الذي رسم فيه الفنان أشهر لوحاته:

على التقاليد المرعية في البيئة الشعبية في «بحري» .هل كانت
رقصة حالوتهم ،وكشفها عن جزء من جسدها ،كس ًرا لتقاليد الجماعة
الشعبية ومن ثم استحقت القتل؟ لماذا يقتل هذا الجسد الذي فتن
رجال الحي؟
الفنان محمود سعيد هو اآلخر فتن بهذا الجسد ،بل واقعه عدة
مرات ،ألم يصرح السارد في «اللون العاشق» بأنه ارتوى من
جسدها"؟
استغلت «حالوتهم» هذا الجسد في إثارة
الرغبة ،والحصول على هدايا من الفنان
نفسه ،وحاولت أن تستغل جسدها في
العمل بالسينما ،لكنها كانت تفتقد الدفء
والحنان ،حينما يستغل الجمال فيما هو
مدنسا،
رخيص ودنيوي يفقد قداسته ،ويصير ً
حكم على جمال جسد «حالوتهم» بالفناء،
فاستحق القتل.
من الجسد الشبقي إلى الجسد المحب،
جسد مخلص ،جسد معذب بالقيم والشهامة
والحب ،جسد عانى من خيانة المحب،
لكنه سامح ،وغفر ،وعاش الغربة ومعاناتها،
و«تشحطط» وراء الزوج في محبسه ،بحثت
عن براءته ،وكأنها إيزيس الباحثة عن جسد
أوزوريس ،تتلمس كل السبل بحثًا عن مخرج

لزوجها المظلوم ،برغم ذلك ظل جس ًدا معطا ًء ،يمتلك صوتًا شج ًيا،
يؤثر في من يسمعه ،كانت األقرب إلى العمل بالسينما ،هكذا رأى
المخرج محمد كريم.
أما الثالثة فهي األقل جمالاً  .هذه المرأة في اللوحة تكمل اتزانها،
يهودية ،رحل بعض أفراد أسرتها إلى فلسطين ،تعيش في بيئة
مختلفة ،ومتعلمة ،تؤكد على كوزموبوليتانية اإلسكندرية ،فنانة
مبتدئة ،تمثل في المسرح ،تود أن تمثل بطولة في أحد األفالم ،هي
األقل جماالً ،لكنها األكثر ثقافة وتعلي ًما .إنها
تأكيد للمكون الثقافي المتسامح للمجتمع
السكندري.
لم يكن الفنان محاي ًدا أب ًدا أمام تناوله
الجسد .يقول على لسان السارد« :على
الفنان أن يرسم الجسد العاري من دون إثارة
الشهوة ،رغم أن مفهوم الشهوة يختلف من
شخص إلى آخر ،فقد يثار شخص من ساق أو
ذراع عار ،وقد ال يثار من عري كامل ،جسد
«حالوتهم» من األجساد التي ال بد أن ترسم
عارية ،لكن الفنان رسمها بمالءة لف تشف
بالمالمح الجميلة ،واستداراة الجسد ،بل إننا
نلمس حرارته وشبقيته ممثلاً في الشفاه
الغليظة نو ًعا ما والحاجبين المرفوعين -
حواجب بنات البالد المالعبة  -كأقواس،
 /العدد  248يونيو 2020
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إضاءة

أدب ونقد

ونظرة العين ،وهذا السمار الخفيف الذي يمنح الدفء ،والساقين
كأنهما قطعة من المرمر ،إنهما قاعدة للتمثال المنحوت ،ولم ال،
فالفنان حفيد الفنان المصري القديم الذي أبدع قوام المرأة ،وكان
يركز على الساقين ،لعلنا نتذكر إن المصري يهتم بجمال الساق
«المصبوبة» أكثر من اهتمامه بتفاصيل أو مالمح الوجه ،إن الساق
مرتبطة بالجنس .ثمة اعتقاد أن المرأة التي تملك ساقين ممتلئتين
هي امرأة عفيّة ولود ،ونعرف أن الفنان يحب «األجسام الممتلئة
بالدهون بعض الشيء ،ال أحب األجسام النحيفة الخفيفة «التي»
تشعرني بأنها مريضة أو متكلسة.
نتذكر جسد المرأة اإلنجليزية وكيلة الفنانين «آري» .إنها تمثل جسد
االنتهازية والرأسمالية ،والقوى االستعمارية التي تسطو على ثروات
الشعوب ،جسد شمعي ،ال حرارة فيه ،عاطل من مالمح الجمال ،هي
قادرة على امتصاص كل من يقترب منها ،تساوم الفنان على موهبته.
جسد الطبقة الراقية
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پورتريه شخصي بريشة محمود سعيد

لم يفصح السارد /عن رؤيته لجسد الطبقة الراقية ،لم يقدم امرأة
من هذه الطبقة كموديل ،وإن رسم العديد من البورتريهات لزوجته
وبعض الصديقات ،وابنة أخته ،الملكة فريدة ،التي أحبت مصر،
ورسمت ناسها وريفها ،وقدمت فنها في أكثر من عاصمة أوروبية.
جسد الطبقة الراقية ظل حبيس جدران القصور والفيالت ،إنه صعب
المنال ،ليس متا ًحا أن يراه عامة الناس ،جسد متعال ،له خصوصيته،
ال يأتي إلى مرسم الفنان ،بل يذهب الفنان لرسم صاحبته ،هكذا
تمثل الطبقية .أعتقد أن الفنان لم يهتم بجسد هذه الطبقة كما
اهتم بجسد المرأة المصرية الشعبية .الجسد األرستقراطي لم يكن
موضوع رواية اللون العاشق ،كانت «بنات بحري» حوريات خرجن
من الماء ،ووقفن على شط البحر بين التقاء البحر باليابسة ،والعري
باالحتشام .إنهن يتمتعن بالتحدي والصالبة ،تجتمع فيهن اإلنسانية
والحيوانية ،يجتمع فيهن الصفاء الروحي والنفسي بالتوحش ،القوة
بالضعف .وإذا كان الفنان يمتلك الرؤية الفنية وأسلوبه الخاص في
تكوين بالتته اللونية ،المعتمدة على التباين اللوني ،بدت النساء
باسقات كالنخيل ،أو كالمسالت الفرعونية ،أو اقتربن من أعمدة
المعابد في تناسقها ،وإبراز الليونة الريانة التي تكاد تلمس ،وهذه
«اإلكسسوارات» التي تخطف نظر المشاهد إلى فكرة التكوين
والتوازن الشديد ،مما أعطى للروائي فرصة كي يهتم بالبعد الجسدي
والنفسي في نصه ،فظهرت قدرة الفنان على التفهم ،والعيش في
عالمه المزدوج .أفاد أحمد فضل شبلول من سيرة الفنان محمود
سعيد ،ومن العالم الذي صنعته لوحة بنات بحرى ،فهي من األعمال
الفنية الشهيرة للفنان ،نالت شهرة واسعة  -بعد وفاته  -وسيرة
المواطن والوطن .ال يمكن االنتهاء من الحديث عن الجسد في

الرواية من دون الحديث عن جسد الرجل ،فقد وجدنا الرجل في
أنموذجين :األول جسد الشاب أخو «ست الحسن» ،إنه جسد ُرسم
في أكثر من لوحة ،الشاب يبدو صعيديًا في تكوينه الجسدي،
تكوين المصري القديم ،المتحرر من جداريات المعابد ،ها هو
يعود إلى الحياة بجسده الممشوق ،ومالمحه الواضحة ،القريبة من
جداريات مصر القديمة ،فهو يمثل متصلاً بين التراث والمعاصرة،
ولم ال فالفنان حفيد هؤالء العظام الذين قدموا للبشرية أعظم
الفنون التشكيلية البصرية .النموذج الثاني للفنان نفسه يبدو
منشغلاً بعمله ،والضوء يقع على مالمح الوجه ،وابتسامة خفيفة،
وتركيز نظرة العينين على بالتة الرسم ،ينبعث الضوء على الجدران
فتضاء اللوحة ،يشي جسد الفنان باالنتشاء وهو أمام لوحته ،في
مرسمه ،إنها الحياة التي أحبها ،وقدم من خاللها أجمل لوحاته ،كانت
عيناه خبيرتين بالجمال المصري ،أينما كان سواء لفالحة مصرية
تمشي على الترعة تحمل جرتها ،أو فتاة تسير على شط النيل ،أو
بنات بحري .حرص أحمد فضل شبلول على اختيار بعض أعمال
الفنان محمود سعيد ،كأنها دعوة للمتلقي كي يزور متحف محمود
سعيد داخل قصره األنيق باإلسكندرية.
يبقى أن الفنان محمود سعيد يمتلك جس ًدا ربعة ،متي ًنا من دون
ترهل ،ال يبدو عليه سمت الفنان البوهيمي ،يرتدي كامل مالبسه؛
بالطو أبيض ،يحمل بالتة الرسم ،منشغل تما ًما بما يخطه من خطوط
للوحة على حامل ،بدا في هذه اللوحة ،كأنه طبيب يحلل النفوس
مبرزًا ما فيها من مشاعر وأحاسيس

ً
دفاعا عن الكتابة
ٍ
وتماس مع موسيقى الكون .الحياة من دون كتابة
الكتابة لحظة تما ٍه
أشبه بالعزف على أوتار من األنين ،وال حياة من دون كتابة ،إال
في عقول هؤالء الذين َسلِ ُموا من جنونها وشغفها ونزيفها .الكتابة
ترفع صاحبها نحو آفاق كونية ،فهي مثل السحر تفعل ما تريد في
النفس البشرية ،فينقسم البشر إلى أصناف وأنواع وسالالت ،وأعظم
وأعمق هذه الساللة هي معشر ال ُكتَّاب .المبدع ال ُم َعذ َُّب في األرض،
ال ُمكتوي بلهيب الحرف والسؤال ،المأخوذ بأبهة الخيال والكالم
واللغة ،والكالم على الكالم ،إنصات وغوص في القعر ال ُم َج َّو ِف
لإلنسان ،وفوق ذلك كله ،نزيف ووهج وقلق واختراق.
يجعل الكتَّاب يَعيشون في برز ٍخ عا ٍل،
الوجودي هو ما ُ
هذا القلق
ّ
وليس نَتَق ََّص ُد ها هنا البرزخ بمفهومه السلبي االستعالئي ،وإنَّما،
طريقة التفكير ،ونمط العيش ،وأفق اإلدراك والتفسير والتأويل،
حل وارتحل.
لكل مبد ٍع أينما َّ
وذاك القلق الدائم ،ال ُمصاحب ِّ
ٍ
ٍ
وانغماس وسم ٍّو في المشاعر
اندهاش
ما تثيره الكتابة من لحظة
واألحاسيس ،وهي تنزع عنها ُج َّبة اللغة ،وترتدي قُ َّب َعة التخييل ،هذا
األبدي للقلق ،هو ما يُشَ ك ُِّل صيرروة ،كتابة فوق الكتابة،
الحضور
ّ
وهي تمضي حافر ًة أخاديد عميقة في ن ُْسغِ اللغة .هنا بالذات،
تكمن أهمية الكتابة ،في تَلَ ُم ِس الطريق والكشف عن الثاوي من
معاني األشياء.
نداء الكتابة ،أضحى اليوم ،ضرورة وفعل وجود.
إن «التفكير ما هو إال ت َ َمل ٌُّك لمجهودنا في البقاء ورغبة في العيش»
كما تَ َن َّب َه إلى ذلك بور ريكور ،أليست الكتابة بهذا المعنى ،نوعاً من
الوجود المشروع في حضن اللغة؟ أليست هي المسكن اآلمن من
لحظات التيه والتشظي والهشاشة التي يعيشها اإلنسان منذ بدء
الخليقة؟ في تصوري ،إن الكتابة أفق ومنفى وتأسيس للوجود بفعل
العبارة ،من هنا ،نفهم أن القلق الذي يستولي علينا لحظة انبثاق
المعاني من األخاديد العميقة وتمثلها على شكل أشجانٍ ومساءالت
وتجل ،هو ما يجعلنا قادرين على مزاولة فعل الكتابة/
ومفارقات ًّ
ٍ
االنكتاب /اللغة /الكالم /تأسيس وجود موازٍ ،وبكثير من الجهد
واإللحاح والتجديد ،تصير الكتابة هي الوجود نفسه.
ليست في نيتي ،حين أدافع عن فعل الكتابة ،أن أدافع عن ٍ
جنس
أدبي بعينه ،أو أجعله محط االهتمام والعناية من دون األجناس
األخرى ،بل الكتابة في كلياتها وشموليتها تفرض النظر في كل
المسلمات ،كأنها تحدث ألول مرة ،وأن مجاالت المعرفة واالبتكار،

رشيد الخديري
ناقد من المغرب

هي مجاالت واقعة في صلب االنشغال اليومي ،في شؤون المبدع
وحياته وشجونه وأحالمه ،ال صفة عرضية ،وال هدنة مع الكتابة ،إنها
ٍ
ٍ
وكشف ومكاشف ٍة ،بل هي حالة من الال اطمئنان
انكشاف
لحظة
يفس ُر
التي يعيشها الكائن مع شروط وجوده وانوجادهَّ ،
ولعل هذا ما ِّ
حالة القلق الذي يَتَ َمل َُّك المبدع لحظة انغماسه في حبر الكتابة،
قياساً باآلخرين .شيء ما في المبدع غير مفهوم ،هل يتعلَّق األمر
ٍ
بترسبات داخلية؟ أعني أن المبدع ،كائن مختلف.
باالختالف أم
مجدد .يعيد صياغة العالم كما يريد وكما يشتهي.
جعل
بيد أن هذا االختالف هو أمر محمود في فعل الكتابة ،وهو ما َ
الفرق في ما يأتي من خالل الكتابة ،فاألمر متعلق بما يأتي من
معرفة ومكابدة ووصال شفيف مع اللغة ومع اللسان ،وليس مع ما
يعيقه ويثقله.
أتحدث اآلن عن زاد المبدع.
القراءة تلو القراءة ،وال كتابة منتظمة ودالة من دون قراءة وغوص
ٍ
وجهد وحصافة« ،فالمبدع مثله مثل
في النصيات بما يلزم من درب ٍة
المالكم عليه أن يتدرب يومياً كي ال يسقط في الحلبة» ،وتداريب
المبدع هي االحتكام إلى مسارب اللغة ورواسم البالغة والمجاز
واالستعارة ،ثم التجديد في الصور واألشكال والخروج عن المألوف
من الكتابة وإعمال البصيرة والخيال واقتفاء أثر األولين من دون
تبرم وال حرج ،لكن ،مع العمل على تجاوزهم وحلحلة معيارهم،
مع االبتعاد عن التسرع والتعثر باللغة ،ثم الكتابة ،وال شيء غير
الكتابة طريقنا الشاق بين المنعرجات والوهاد ،بما فيه من متع ٍة
ٍ
وشغف وتدريب اللسان على القول والكالم تحت تأثير نظام اللغة
ومطافاتها
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مسار كورونا ومسار
األوبئة السابقة
يصعب على المرء في زمن «الكورونا» إلاّ أن يكتب عن «الكورونا»
وما م ّر من أشباهها .فهذا الوباء يمأل عليه صبحه ومساءه ،ليله
ونهاره ،نومه واستيقاظه ،بصره وبصيرته .وعيه وال وعيه .إنه
يشل األفق أمامه ،بل وما يليه من اآلفاق كلها .فالناجي من الوباء
ّ
مهجوس به ،والمصاب أيضاً ،حتى يتحقق شفاءه ليعود فيهجس به
من جديد ..وهكذا في دوامة تد ّوخ الجنس البشري على امتداد
أرض هذا الكوكب من أقصاه إلى أقصاه .وهذا الوباء المستج ّد،
كانت سبقته أوبئة معدية خطيرة كابدتها الشعوب كلهاعبر تاريخها
الطويل ،ومنهم قومنا العرب والمسلمون ،الذين قاموا بتسجيل بعض
وقائعها شعرا ً ونثرا ً .كما تحدثوا عنها في كتبهم الطبية القديمة،
تشخيصاً ومداواة وقالوا بالحجر الصحي للمصابين تحقيقاً لشفائهم،
وحتى يسلم األصحاء من أي عدوى طارئة تلحق بهم .جاء في
الحديث النبوي الشريف أن الرسول العربي ﷺ قال في الوباء« :إذا
سمعتم به بأرض ،فال تدخلوا عليه ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها ،فال
تخرجوا منها فرارا ً منه» .وكم في هذا القول الذي يعود إلى أكثر من
 1400سنة خلت ،من سداد علمي يشرح نفسه بنفسه ويمكن أن
ينسحب تماماً على زمننا الموبوء هذا .ولو أردنا إحصاء عدد قدامى
الشعراء والكتّاب والفالسفة العرب والمسلمين ،الذين عكسوا جوائح
األوبئة المعدية في خطاباتهم الشعرية والسردية ،لتطلّب األمر م ّنا
كتاباً بحاله .وعليه سنتطرق في هذه المقالة المحدودة الكلمات
إلى رموز إبداعية بعينها كان لها إيقاعها المدوي قي تناول ما
رأت وسجلت وأ ّرخت .نبدأ بابن الوردي عمر بن مظفر بن زين
الدين المعروف بابن الوردي ،من مواليد معرة النعمان سنة 1292م
والمتوفي بالطاعون سنة 1349م وهو شاعر وأديب ومؤرخ وجغرافي
وفقيه وصاحب مؤلفات كثيرة وشارح مهم أللفية ابن مالك.
وكان شاعرنا يعيش ويعمل في حلب عندما اجتاح الطاعون المدينة
عام 1349م ودام فتكه بالبشر والحياة العامة فيها نحو  15سنة؛
وبمعدل ألف ضحية أو أكثر في اليوم ..وكان هو ضحية األيام األخيرة
من سنوات «الطاعون الحلبي» هذا ،مسجالً قبل رحيله وقائع انفجار
هذا الوباء الوبيل منذ انتشاره قي محيطه اآلسيوي العريض ،وصوالً
إلى منطقتنا العربية ومنها إلى أوروبا ،قائالً بالحرف الواحد« :انتشر
الطاعون في البداية في أرض الظالم .لم تسلم منه الصين .أصاب
الطاعون الهنود في الهند ،وبالد السند ،والفرس ،وشبه جزيرة القرم.
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أحمد فرحات
شاعر ومترجم لبناني

كما فتك الطاعون بالبشر في القاهرة ،ووصل إلى اإلسكندرية ،ثم
تح ّول إلى صعيد مصر .هاجم الطاعون غزة ،وحاصر صيدا ،وبيروت،
وبعد ذلك توجه إلى دمشق .وهناك تربّع الطاعون مثل األسد على
العرش ،وفرض سيطرته ،فقتل يومياً ألفاً أو أكثر ،وفتك بالسكان ثم
تابع الطاعون مساره إلى بالد اإلقرنج».
هذا التوصيف الساطع الوضوح ،والذي ساقه إلينا مكتوباً ابن الوردي
منذ منتصف القرن الرابع عشر ،يكشف  -ويا للمفارقة  -عن حقيقة
تتكرر اليوم مع وباء كورونا وبنفس السيناريو االنتشاري القديم
تقريباً ،إذ بدأ فيروس كورونا من الصين ثم انتشر في الهند وايران
ثم في بلداننا العربية في الشرق األوسط ..وتابع مساره القاتل نحو
أوروبا .ولقد س ّجل ابن الوردي بالشعر الوباء الذي عاشه ومن ث ّم
راح ضحيته قائالً:
ولست أخــاف طاعوناً كغيري فما هو غيـــر إحدى ال ُحسنيين
مت استرحت من األعادي وإن عشت اشتفت أذني وعيني
فإن ّ

وتقول المعلومات التاريخية إن ابن الوردي مات بعد اسبوع من متى العهد باألهل الذين تركتهم لهم في فؤادي بالعراق دبيب؟
تسجيل أبياته هذه في الطاعون ،إذ تمكنت الفيروسات من غدد فمــــا ترك الطاعون وهــو بغزة قـد جال من قطــيا إلى بيروت
رقبته ،ومعها اإلبط والمغبن ..ولم تترك له فرصة طويلة للصمود.
أخليت أرض الشام من ســـكانها وحكمــت يا طاعون بالطاغوت
وقبل ذلك ،كان ابن الوردي قد س ّجل قصيدة أخرى يُر ّجح أنه نظمها
قبيل هجمة «الموت األسود» على حلب ،وهي تقارن بين فساد ويقال إن الشاعر شبل كان خبيرا ُ بأنواع األوبئة التي تفتك بالبشر
الهواء بسبب الوباء من جهة ،والفساد في الدين واألخالق من جهة عبر كل مرحلة من مراحل تاريخهم القديم .وان من مصادر انتشار
ثانية ،مب ّيناً أن الفساد في الدين واألخالق يظل هو األخطر واألصعب :األوبئة ،حسب رأيه ،البراغيث المح ّملة لنفسها على ظهور أجسام
قالـــــوا فساد الهــــواء يردي فقـــلت يردي هوى الفســـــاد بعض الحيوانات الصلبة كالجواميس والبغال ،فضالً عن تغلغلها في
كــــم من سيئات ومن خطايا نـــادى عليــــــكم بها المنادي أريشة القوارض كالجرذان والفئران وحتى حيوان الخلد األرضي
عندما يخرج من باطن التراب أكال الحشرات والديدان السامة
وأنواع المزروعات الخضراء .ومن مصادر األوبئة ،بحسب شاعرنا
أسباب األوبئة ودواعي الدفن الجماعي
ومن الشعراء الذين رثوا أهلهم وخلاّ نهم الذين قضوا في وباء أيضاً ،المياه اآلسنة وما يكتنفها من بعوض نادر وخاليا عفنة متحركة
الطاعون في العراق ،الشاعر شبل بن معبد بن عبيد األحمسي وولاّ دة لكثير من السموم واألمراض السابحة عبر الهواء.
البجلي ،وقد عاصر خالفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،وعرفت األقوام والشعوب القديمة ،بحسب الشاعر شبلي ،أصنافاً
وكان مسؤوالً عن قبض المغانم في إدارة الدولة .وقيل انه شارك في من األوبئة يسميها «الجوائح الط ّيارة» ذهبت بأغلبية أعداد ناسها،
فتح اصطخر في بالد فارس .وحين دهم «الموت األسود» العراق ،إذ أن انتشارها كان يجري بسرعة قياسية طاغية ،لم تترك للسكان،
كان شاعرنا خارج البالد يتلقى أخبار الكوارث النازلة بأهل بلده حتى مساحة ضيقة من وقت ،لدفن ضحاياهم دفناً منظماً ،بل كان
عموماً وأبناء بيته المباشرين خصوصاً ،فأنشد هذه األبيات التي الدفن يجري جماعياً وعشوائياً ،ومن قبيل درء عدوى المرض قبل
أوردها ابن عبد ربه في «العقد الفريد»:
أي اعتبار آخر
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الموسيقى العمانية
مقاربة تعريفية وتحليلية
د .بوزيد الغلى

لم أحط خبراً بوجود آلة موسيقية مشرقية شبيهة إلى أبعد الحدود
بآلة «آردين» التي تعزف على أوتارها على سبيل االختصاص
المطربات بموريتانيا ،لكن كتاب «الموسيقى العمانية :مقاربة
تعريفية وتحليلية» لمسلم بن أحمد الكثيري بما تضمنه من صور
آللة الطنبورة ،أقنعني بصحة ما قاله الخبير التونسي عبد الرحمان
أيوب بأن أي عنصر تراثي ليس سوى حالة منتقاة بقيت من أصل
مندثر( ،)1األمر الذي يجعل أصالة هذا العنصر أو ذاك أو زعم
براءة اختراعه محل نقاش ومراجعة ،فقد جرت العادة على نسبة
الطبل مثالً إلى جذور أفريقية ،لكن عراقته في عمان ليست سوى

دليل ساطع على «أنه ليس من السهل تجاوز هذه الروابط الثقافية
الوثيقة بين أفريقيا الشرقية وعمان ،وقد تجلت مظاهرها في
الواقع الموسيقي العماني كما هو الحال في الموسيقى السواحلية
ونصا» (المؤلف،ص.)63
لحنا وإيقاعا ًّ
ينهض الكتاب المذكور آنفاً مرجعاً توثيقياً نادرا ً للموروث الموسيقي
العماني ،إذ أنه كما د .محمود قطاط في تقديمه ،يعد عصارة
بحث ميداني باشره المؤلف من موقعه في مركز عمان للموسيقى
التقليدية الذي فاز بالجائزة التقديرية للمجلس الدولي للموسيقى
التابع للبونسكو عام  ،2002والجائزة التقديرية للمجمع العربي
الموسيقي التابع للجامعة العربية عام .2005
وال تنبع أهمية الكتاب من الك ّم األرشيفي الذي تضمنه (صور اآلالت،
والفرق الموسيقية ،مالحق ،كشاف المصطلحات )..بقدر ما تتمثل
في محاولة المؤلف تأصيل أنماط موسيقية شعبية من خالل حرصه
على تدوين إيقاعاتها بطريقة تجعلها قابلة للتلقين والتدريس.
يتألف الكتاب من بابين تنضوي تحت كل منهما أربعة فصول،عالوة
على التقديم الذي تحدث فيه محمود قطاط عن اإليمان بالتراث
كقضية جديرة بالعناية ،مبرزا ً مكانة التراث الموسيقي ضمن
مكونات التراث العماني ،ومعرجاً على أهم مضامين هذا الكتاب
الذي تصدرته أيضاً مقدمة دبجها المؤلف بلغة واصفة،عنيت
بعرض أهم محتوياته بدءا من مصادر الموسيقى المعتمدة (مصادر
أثرية ،مصادر مكتوبة ،رصيد شفوي) مرورا ً بأسماء المغنين واآلالت
الموسيقية وأساليب األداء ،وانتهاء ببيان منهجية جمع وتوثيق مادة
الكتاب متناً ومالحق (الصور ،الجداول ،كشاف المصطلحات )..مع
التنويه إلى إرفاقه بقرص مدمج يتضمن تسجيالت صوتية.
في الفصول األربعة من الباب األول ،عمل المؤلف على وضع إطار
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عام لدراسته ،حيث خصص الفصل األول للكالم عن عمان جغرافياً
وتاريخياً مستعرضاً طبيعتها الجغرافية وخصائصها المناخية ،وأهم
محطات تاريخها العريق مركزا ً على «العالقات الثقافية التي نسجها
العمانيون مع الشعوب المختلفة» مشيرا ً إلى وصف ابن بطوطة
أهل ظفار بأنهم «أشبه الناس بأهل المغرب في شؤونهم» ،بينما
خصص الفصل الثاني الستعراض ومضات من البيئة االجتماعية
والثقافية العمانية ،موضحاً أثر البيئة الثقافية على الموسيقى
مستعيدا السجال الفقهي اإلباضي حول حليّة الموسيقى وربطها في
الفقه التقليدي باللهو واللعب ،خالفاً لإلنشاد وقرض الشعر الذي
«تمتع بحظوة كبيرة لدى رجال الدين والسياسة والثقافة».
وفي سياق متصل ،أوضح المؤلف في الفصل الثالث ارتباط الموسيقى
العمانية بالمعتقدات والممارسات االجتماعية ضارباً المثال بنماذج
من استخدامات الموسيقى للعالج (المكوارة من الزار) ،وكذا نماذج

من غناء الصيادين على ظهر السفينة (نهمة البحر ،شالت التهليلة،
شالت الحمول ،شالت العمار ،شالت النازل ،)...مبرزا ً في هذا الصدد
انفتاح الموسيقى العمانية على المؤثرات األفريقية واآلسيوية،
ومرجعا ظهور تسمية «وهابية» في الموسيقى التقليدية العمانية
إلى النشاطات العسكرية الوهابية في عمان على عهد اإلمام سلطان
بن أحمد بن سعيد البوسعيدي .وبقطع النظر عن التأثيرات اآلسيوية
األفريقية في الموسيقى العمانية التي تعقبها في مستهل الفصل
الرابع ،فإنه وضع تصنيفاً رباعياً لألنماط الموسيقية المتداولة (غناء
بآالت موسيقية وترية وإيقاعية،غناء بآالت هوائية وإيقاعية ،غناء
بآالت إيقاعية ،غناء من دون آالت موسيقية) ،ملخصاً أهمية هذا
التصنيف «في البعد التطبيقي الموسيقي ومدى تنوعه وحجم
ارتباطه باآللة الموسيقية» .وال ينفصل تصنيف األنماط الموسيقية
عن تصنيف الفرق ووظائف أعضائها داخل الهيكل التنظيمي من
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نايبول ..رؤية شخصية
عن القراءة والكتابة

في البيئات الثالث (البدوية (الصحراء) ،الريفية (الجبال والسهول)
والحضرية(المدن) على أساس تباين الغناء وأساليب األداء ،وغالباً ما
يتميز الغناء الفردي بالحزن الشديد (غناء الونّة والتغرود) ،ويتأثر
طابع الغناء بخصوصية اللهجات ،ويمتاز األداء اآللي عن نظيره
الغنائي بكثرة استخدام اآلالت اإليقاعية مقارنة مع قلة استخدام
نظيرتها الوترية والهوائية .وقد تم تصنيف اآلالت الموسيقية العمانية
في الفصل الرابع إلى صنفين :آالت الق ْرع وآالت زامرة ،وبحسب
أصولها ،تم التصنيف إلى آالت عمانية أصلية مثل الكاسر والرحماني،
وآالت يمنية األصل مثل المرواس وآالت أفريقية مثل المسندو ،وتم
عزو الدف إلى شبه الجزيرة العربية ،وفضالً عن هذه التصنيفات،
تم تصنيف اآلالت وفق معايير النغم واإليقاع وطريقة االستعمال
إلى آالت وترية،آالت هوائية ،آالت إيقاعية ،الجلديات (مرواس ،رنة،
مهجر ،)..المصوتة بذاتها (رعبوب ،باتو ،هونجو ،شبورة .)...واعتبارا ً
ألهمية الخطاطات الذهنية في ضبط المفاهيم ،لم يكتف الكاتب
بإيراد ترسيمات تتضمن عناصر التعبير اإليقاعي وغيره ،بل عمد إلى
وضع جداول كثيرة تضم أسماء اآلالت وخصائصها ووظائفها وطرق
استعمالها ،كما تحدث عن تقنيات صناعتها والمواد المستعملة
في ذلك من خشب على اختالف أنواعه (شجر السدر والشريش
والغاف )..وجلود الحيوانات وقرونها (صناعة البرغام).
وتكمن أهمية الكتاب في محتواه ،فهو وثيقة مهمة معززة بالصور
والجداول التي تطلع القارئ على مكونات الموسيقى التراثية
العمانية وآالتها وأصولها المتنوعة

رئيس الفرقة (الخليفة) مرورا ً بالشاويش والرواة وانتهاء الر ّديدة).
في الباب الثاني المعنون بـ  :النظام الموسيقي العماني ،أدرج
المؤلف عددا ً مهماً من الصور التي تعين القارئ على فهم أسماء
اآلالت الموسيقية (الطنبورة ،البرعام ،)..فضالً عن أساليب األداء
(أداء النايحة ،أداء الليوا ،برعة ،)...لينتقل إلى تصنيف صيغ الغناء
واألداء إلى صيغ أحادية اإليقاع مثل البرعة والربوبة والدان الذي
يؤدى في األعراس ،وصيغ متعددة اإليقاعات مثل :شرح ،ميدان،
ليوا،الرواح ،مكوارة .أما الفصل الثاني المخصص لعناصر الموسيقى
العمانية ،فيبدو أكثر التصاقا بالتطبيق ،إذ تضمن نماذج من التدوين
أو الكتابة الموسيقية فضالً عن جداول تبين عناصر التعبير اإليقاعي.
وقد عني فيه المؤلف بتصنيف التراكيب إلى تراكيب لحنية وتراكيب
إيقاعية ،مستعيناً بنصوص ونماذج تطبيقية ،ومحاوالً تدوين إيقاع
اآلالت الموسيقية بما فيها الطبول على اختالف أسمائها (الرحماني ،الهوامش:
 - 1يذكر خالد عبد الله خليفة أن «الطنبورة هي ذاتها آلة الهارب
الكاسر.)..
في مستهل الفصل الثالث الذي أفرده المؤلف ألساليب األداء التي عرفها المصريون القدامى منذ األسر الفرعونية األولى (مجلة
وخصوصياته ،أبرز أثر اختالف البيئة على األداء مميزا ً بين األداء الثقافة الشعبية ،ع، 19خريف .)2012
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(أدركته حرفة األدب) ..قول مأثور يشير إلى حدوث شيء يفوق
قدرة الشخص على الرفض واالمتناع والتجنب ،شيء قدري ،شيء
مثل ما نسمع عنه في كتب الجن واألشباح عن اللحظة التي تُمس
فيها الروح ليتغير مصير الشخص لألبد ويرى العالم كما لم ير قبل
ذلك ،والمدهش أن العالم نفسه يراه مختلفًا ويتابعه بترقب وقلق.
وأي محاولة لمتابعة بدايات معظم ال ُكتّاب نجدها لهذا القول
المأثور أقرب ،فغالبًا ما تكون البدايات مفاجئة ومخالفة لما تم
التخطيط له والعمل على تحقيقه.
وسبق أن تناول الكاتب البرازيلي (باولو كويليو) هذه الفكرة
(األسطورة الشخصية) وكيف أن العالم كله يتواطأ ليحقق الشخص
أسطورته الشخصية مهما بدت األحداث مناوئة وممانعة لتحققها.
ولم تكن تجربة (ف .س .نايبول) مختلفة ،منذ نشأته في الهند
وحتى انطالق شهرته في بريطانيا ووصولاً لمنحه جائزة نوبل في
اآلداب (.)2001
وفي كتيب صغير ( 64صفحة من القطع المتوسط) بعنوان
( )Reading and Writing – Personal Accountفي فبراير ،2000
عن ( ،)New York Review Booksوالكتيب عبارة عن مقالين تم
نشرهما عام  1999في ( .)New York Review of Booksفي
المقال األول تأمل لشتى المؤثرات والظروف األدبية التي شكلت
مساره المهني .وفي المقال الثاني يتأمل األسباب التي حالت من
دونه وكتابة رواية تدور أحداثها في الهند؛ أرض أسالفه.
ولد (فيديادر سوراجبراساد نيبول Vidiadhar Surajprasad
 )Naipaulعام  1932في (شاجوناس) بالقرب من بورت إسبانيا في
ترينيداد ألسرة هاجرت من الهند قبل عقود.
وفي عمر الثامنة عشرة ،حصل (نايبول) على منحة للدراسة في
جامعة (أكسفورد) ببريطانيا ،حيث تخرج فيها عام .1953
وقبيل تخرجه من الجامعة كتب أولى رواياته لكنها لم تنشر،
واتجه بعدها للعمل في وظيفة (مفهرس بالمعرض الوطني للرسوم
بلندن) ،ثم التحق بهيئة اإلذاعة البريطانية (بي .بي .سي) حيث
عمل بالصحافة والكتابة.
وعن بدايات تعلقه بالكتابة ،يذكر (نايبول) في كتابه:
كُنت في العاشرة؛ ال أكثر؛ عندما انتابتني رغبة في أن أكون كات ًبا،
وسرعان ما أص َبحت بعدها طمو ًحا راسخًا داخلي .ورغم أن هذا
ُ

ياسر شعبان
روائي ومترجم

الموقف يبدو غريبًا في تلك المرحلة المبكرة ،فال أظنه غير معتاد.
فلقد سمعت بأن كثيرين ِمن هواة الكتب واللوحات يبدءون في
سن مبكرة للغاية ،بل إنني علمت مؤخ ًرا من المخرج المرموق
«شيام بنجام» أنه كان في السادسة عندما قرر أن يكرس نفسه
للعمل مخر ًجا سينمائيًا.
أما بالنسبة لي فإن طموحي بأن أكون كاتبًا ظ َّل لسنوات عديدة سببًا
للشعور بالخجل.
لقد رغبت أن أُ ْم َنح «قلم حبر» ودواة من نوع «وتر مان» ومجموعة
ِمن كتب التدريبات الجديدة «ذات الهوامش» ،ورغم ذلك لم ت َك ْن
بي رغبة أو حاجة لكتابة أي شيء ،ولم أكتب شيئًا؛ حتى الخطابات
لم أكتبها ألنه لم يكن هناك ِم ْن أكتب إليهم.
ولم أكُ ْن جي ًدا؛ بشكل خاص؛ عندما يتعلق األمر بكتابة موضوعات
إنشائية باللغة اإلنجليزية فى المدرسة ،كذلك لم أكن أقُ ْم بتأليف
الحكايات وروايتها بالبيت.
وهكذا أحببت الكتب الجديدة بوصفها أشكالاً مادية ،ألنني لم أكن
شغوفًا بالقراءة.
أحببت كتابًا رخيص الثمن ذا غالف سميك يقدم حكايات «آيسوب»
ُ
لألطفالُ ،منحت إياه ،كذلك أحببت أحد أجزاء «حكايات أندرسن»،
كُ ْن ُت قد اشتريته بنقود حصلت عليها في عيد ميالدي.
لكن بالنسبة للكتب التي يُ ْفتَرض أن يُعجب بها األوالد في المدارس،
لم يكن األمر على ما يرام.
ويكشف (نايبول) عن جانب خفي الهتمامه بالكتابة :تتخفى وراء
رغبتي في الكتابة رغبة أخرى في أن أكون معروفًا ومقرو ًءا بمدينتي
فيما بعد ،مثلما قرأت بطريقتي قصص «أندرسن» و«أيسوب» وما
لي ِمن مقتطفات
قرأه أبي َع ّ
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الفيسبوك
والفـلسفة

د .عالء الجابري

أقبل أغلبنا على كثير من التطبيقات « ،»appsربما شجعنا على
التعامل معها كونها مجانية ،بعد فترة أدركنا أننا نحن الثمن؛ وقتنا
وعالقاتنا وأفكارنا وأسرارنا .مع كل شيء مجاني نصبح نحن البضاعة.
في كتاب «الفيسبوك والفلسفة» مجموعة مقاالت تحلل «الظاهرة»
من جوانب عديدة .يجاهر الكتاب بتوجسه  -منذ بدايته  -من كون
األصل في الفيسبوك هو جمع المعلومات؛ فهو يطلب منك ما يعد
محظوراً قانوناً عندهم؛ مثل البلد والسن والنوع .العنوان الفرعي
يؤكد ذلك ،وذلك عبر اإلشارة  -في العنوان الفرعي للكتاب  -إلى
السؤال االستهاللي المباشر في صفحتك ،وهو «فيم تفكر؟» .إنه
استجواب غير بريء مهما اتخذ شكالً لطيفاً.
يتطور األمر مع اإلقبال عليه فتجد أن الفيسبوك يبحث  -ولو على
سبيل االقتراح المتحلي بالبراءة الخادعة  -في دوافعك وهويتك
وعالقاتك ومجتمعك ،ويخترق سياقات الفرح والحزن واللعب
والسفر والكتابة والعالقات االجتماعية.
84
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لقد صرنا أسرى ،ومع «التحديثات  »UPDATEالمستمرة ،تتغير
قواعد التعاقد األولى ،وال يمتعض المستخدمون .أنت محكوم
بشروط تتحكم حتى في نوع المعلومة الشخصية التي يريد إدخالها،
وليس لك حق االعتراض عبر  ،dislikeإلى الحد الذي ال تتحكم فيه
في منشوراتك على الفيسبوك  -في بعض األحيان؛ فلو قمت بحذفه
بعد ما كان «عاماً» فإنه سيظل خاضعاً للمشاهدة العامة ويظهر في
أماكن أخرى.
تحول االلتفاف حول مثل هذه التطبيقات إلى نوع من البؤرة
المجسدة لعصر العدمية ،وذلك على معنى عدم وجود شيء مركزي
ِّ
ومشترك .إنه نوع من استغالل المصادر وتعزيزها إلى الحد الذي
قد يعرض بعضهم مقاالتك وفيديوهاته بشكل يقتل الخصوصية.
ينسحب األمر إلى أشد خدماته سرية وهي الرسائل؛ إذ يتم تداولها
عبر « »screenshotأحياناً ،فضالً عن أن الرسائل ذاتها قد تطلب
ابتداء  -تزويد رقم هاتفك مخترقة الخصوصية ،ويصبح اختزالالخصوصية في السرية مجرد تلخيص مخل .تغيرت حتى بعض األمور
البسيطة كإلقاء التحية مثال ،وامتهن  -بامتياز  -بعض العالقات ،مثل
كلمة صديق المجازية فيه .ثمة تغييرات لم تبدأ مع الفيسبوك،

جسدها بضراوة؛ كالتوجه نحو الواحدية
ولم يوجدها بالقوة ،وإنما َّ
والعزلة فبينما تعكف على الفيسبوك فتنعزل ،يتم ترويض توجهك
بنجاح ،والعكوف بسرعة اإلدمان ،لتعيش في غرفة يتردد فيها صدى
آرائك ،أو تظل مقيما على حوارات متنافرة أشبه بحوارات الطرشان.
يتغير -مثالً  -مفهوم الصداقة ،ومعنى الحرية ،وآليات اإلعالم ولو
بشكل لحظي أو مؤقت .وربما لهذه االعتبارات يبدو الفيسبوك
ممالً وممتعاً في آن واحد؛ ربما ألن الملل هو الوجه اآلخر للفتنة
والسحر .إنه نوع من الرؤيا من خارج الموقف؛ ولذا أصبح قاسماً
مشتركاً بين التواصل مع الناس ومعرفة أخبارهم ،وكذلك الحال في
مجاالت كاألخبار والثقافة والموضة والتسويق ،وعمليات النصب
اإللكتروني أحياناً .إنه مفتوح ،ومنتشر ،غير أنه أكثر انتشارا ً بين
العاطلين وربات البيوت واألقليات والمجتمعات المغلقة التي ال
تسمح بالتواصل المباشر .يعتمد على تعبيرات غير لغوية ،ويفرض
عليك التعبير لغوياً .نوع من األرخبيل الذي ال طاقة ألحد بمقاومته،
ليس أدل على ذلك من آفة التقليد التي تجتاحه ،إلى حد مجاراة
«الترند» ،والتي تتورط فيها أغلبية الصفحات
فيما ال يعكس صورتها المفترضة ،وأحياناً
تقدم تجديدا ً تقليدياً باردا ً .هذه «الترندات»
التي تحولت إلى «واحد عام» مع االعتذار
لهايدجر .ال يثبت الزمان على زاوية ،فأصبح
الفيسبوك واحدا ً من آلهة العصر الحديث،
وديواناً للحياة المعاصرة بكل تقلباتها ،وعاكسا
لزوايا مجتمعية في بالدنا ،وبخاصة تلك التي
تقدمه على «تويتر» في ظل إحصاءات تؤكد
أن العرب أكثر شعوب العالم إقباالً على
برجي بابل الجديدين .يجمع بين الرغبة في
االستعراض واللجوء للمراقبة والتخفي ،وعدم
الظهور والشخصيات المستفزة ،والمجاملة
والمتحفظة ،والمنتشرين من دون حساب،

وثمة ارتياب في بعض األحاسيس مثل الشجاعة الزائفة ،أو الندية
المجانية أو التخيالت الفصامية .تعطي الصفحة الشخصية صورة
«إعالمية» عن الشخص ،بمعنى كونها غير حقيقية.
كل الناس أفاضل على اإلنترنت  -عموماً  -وعلى الفيسبوك بشكل
خاص ،وعليه تقدم الصفحة «الشخصية» «معرفة» ناقصة بصاحبها،
وتوفر تواصالً مشوهاً يفتقد نغمة الصوت وتعبيرات الوجه.
الفيسبوك ال يقدم حقيقتك أو صورتك المفترضة ولكنه يظهر ما
هو مسموح بالظهور عليه ومتاح التفاوض بشأنه .إنها فوضى من
العالقات المصطنعة بين الناس ،ووسيلة إلبراز السعادة من دون
تحققها ،والحزن من دون تمكنه ،والتسوق من دون جديته ،والعبادة
من دون اإلخالص فتحولت بعض القيم إلى مصدر تسلية .ونادرا ً
ما نلعب فيه أدوارا ً مختلفة مع ناس مختلفين ،ونقاوم السير مع
القطيع ،وأن يتحول الفضاء األزرق مجتمعاً منمطاً يشبه المدارس
الداخلية .ولعل األكثر خطورة ما زادته هذه التطبيقات من حدة
التنافس في األلعاب االفتراضية ،وفرضت تفاعالت اجتماعية مشينة
أحياناً بسبب من المواجهة بين األطراف
بشخوصها الحقيقية واستدعاء عداوات سريعاً
ما تنقلب حقيقية بين «األصدقاء» ،وقد
تساعد على تجاوز ما بين أشخاص ال يتساوون
في المكانة االجتماعية وتزيد الطين بلة.
أصبح «اآلخر» هو رأس األمر ،ومنتهاه،
ورأي الناس في صفحتنا هو المقياس .لم
يعد المقصود بالصورة االحتفاظ بالذكرى أو
تثبيت اللحظة قدر ما بات أخذ رأي الناس
فيها ،وزيارة مكان ليست للبهجة قدر ما أصبح
إبالغ الناس بأنه قد تم زيارة ذلك المكان أو
مقابلة ذلك الشخص مثالً .وما وجده أغلبنا
من نفور أبنائهم من إضافتهم على الفيسبوك،
والتخوف من تحولهم إلى أصدقاء لهم
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واستمرار بعض سلطة الرقابة ،أو تحول األبناء إلى أصدقاء مكشوفين
أمام ذويهم .األمر ذاته ينطبق على عالقة المدرسين بالطالب خوفاً
من السير مع القطيع دمج المعنى الفني بالحياة اليومية ،فيطفو
الشخص ،ويتخلى عن ذاته وتماسكه وعزلته مع أسرته ،وانفتاحه
على التواصل مع آخرين .مفارقة صارخة جسدها الفيسبوك بامتياز.
تبحث المقاالت في أهمية الفيسبوك في وقت كان مستخدمو
المارد الجديد يتراوحون بين ربع ونصف مليون ،بالطبع تطور
التطبيق ،وتوحشت سيطرته ،ولكن الكتاب يلتفت لعالقته بالوسائط
األخرى وكيف أنشأت القنوات الفضائية والجرائد صفحات لها على
الفيسبوك اعترافاً بسطوته ،ولعلك تضيف حرص ال ُكتَّاب على نشر
إبداعهم عليه ،وربما قياس جودة المنشور تبعا لالحتفاء الظاهر
عبر«الاليك» وغيره .إنه يقدم إحساساً بنرجسية زائفة ،ونجاحاً بال
معنى وانتشارا ً يرضي غرور بعضهم ،فضالً عن تحوله وسيلة الستعادة
الماضي ،أو التذكير بالمناسبات ،وتنظيم المستقبل .شكل آخر من
«ديوان الحياة المعاصرة».
ومن مظاهر اختالف الفيسبوك عن غيره من وسائل التواصل
االجتماعي ما تراه من تصدر الصورة ،واحتاللها مكانه أثيرة ،وشيوع
الميم والكوميكس وغيرها ،ولنتساءل :كيف تقدم الصورة تأسيساً
للعالقات بأكملها؟ وكيف تكون الصورة أكثر إنباء من المكتوب ،ليس
فقط ألنها تقدم انطباعاً عن الشخص الذي تقبله صديقاً ،ولكن ألنها
«تسهم» في قبوله صديقاً من األساس .ولذا نجد تنويعات الصور
على الفيس وتقديمها على غيرها وميل الناس العتماد صور حقيقية
حية بعيدا ً عن الصور الرسمية ،ليقدم «أجواء» الشخصية قبل غيرها
من االعتبارات ،وتصبح صورة «البروفايل» العنصر األهم ألنها تتكرر
مع كل تحديث أياً كان الفعل الذي يمارسه صاحب الصفحة.
فما الجدوى من األصدقاء على الفيسبوك أصالً؟ وهل تحول الصديق
إلى «متابع» أو اعتبار المتابع صديقاً هو مجرد اختالف تسميات؟
أم أن الكل مجموع أصفار على الصفحة؟ ومن النادر أن تجد واحدا ً
قد سلم من إساءة صديق/صديقة أو تجاهله له ،منافقتها أو التحرش
بها .قد يكون الفيسبوك خطرا ً على الصداقات الحقيقة ،إذ تحكمه
صداقة المنفعة وصداقة المتعة .سطحية عابرة عارضة تتناقض
مع الجودة بفعل كثرتها .لقد أدى إلى ابتذال معنى الصداقة حين
ال تتطلب تفاعالً وال تفرض واجباً وال تحيل إلى تعاطف حقيقي.
وصار قادرا ً على اقتحام األصدقاء بالقدرة ذاتها على تعميق العالقة
معهم وربما كانت مجانيته دافعة للمعابثة بالرسائل قدر االهتمام
بجديتها .هذا فضالً عن تحويل بعض الرسائل من «الخاص» إلى
«العام» ،تحت عنوان «مقصودة» بالتعبير المصري السخيف الذي
يجيد «تلقيح» الكالم ،ربما لم يعرف واضعو الكتاب طريقتنا المعلبة
في تداول الرسائل ،وإطالقها من دون مراعاة للمرسل إليه على
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طريقة «إرسال للكل» ،فصرت  -وأنت الصديق  -مشاعاً ،يجب أن
تنالك وطأته.
في الفيسبوك صداقة بال متطلبات ،تكميلية ،يصبح الشاغل فيها
هو مراكمة األصدقاء ،وتحويلهم إلى  .fansإنه يسهم في تحويل
األصدقاء الحقيقيين إلى «الخيال» ،وتغيير مفهوم الصداقة ،وتحويل
مفهوم اإلعالم ،وتجريد معنى الهداية وتنميط معنى المشاركة في
مناسبات ،فضال عن االنعزال الذي يسم صداقة الفيسبوك فهي أكثر
مرحا وتضليال
تغير معه مفهوم اإلعالم؛ فتحول الوسيط من أداة نقل المعلومة
إلى رسالة ،فكأن الفيسبوك ال يقدم صورة الواقع وإنما يخلقه أو
يوجهه .فإذا كان اإلعالم ينقل الواقع ،فإن اإلعالم الجديد يخلق واقعاً
جديدا ً أفضل .أصبح المستهلكون منتجين أو «منتجسهلكون» .لقد
التفتوا مبكرا ً إلى العيب األكبر في الفيسبوك حين تكبر على يديه
شائعة ما لتصبح أكبر من الحقائق ،أو  -بتعبير إيكو « : -أدوات مثل
تويتر وفيسبوك «تمنح حق الكالم لفيالق من الحمقى ،ممن كانوا
يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ ،من دون أن
يتسببوا بأي ضرر للمجتمع ،وكان يتم إسكاتهم فورا ً .أما اآلن فلهم
الحق بالكالم مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل .إنه غزو البلهاء كما
يقول إيكو.
الكتاب :الفيسبوك والفلسفة :بم تفكر؟
تحرير :دي إي وتركوور
ترجمة وتقديم :ربيع وهبة
المشروع القومي للترجمة ،مصر2019 -

مانويل دا فونسيكا
ً
شاعرا
تعرفت على الشاعر مانويل دا فونسيكا انطالقا من قصته القصيرة
« »o largoوالتي ترجمها أستاذي سعيد بنعبد الواحد في مجموعته
القصصية «النشيد األول» بـ«الساحة» .وهي مجموعة قصصية تضم
مجموعة من القصص القصيرة لكتاب برتغاليين.
منذ تلك اللحظة ،ربطت عالقة وطيدة مع األديب البرتغالي مانويل
دا فونسيكا .مرت سنوات على ذلك الحدث ،حتى فوجئنا بأستاذنا
البرتغالي جواو نوغيرا دا كوشطا يوزع علينا قصيدة قصيرة بعنوان
«قرية» وتحت العنوان وضع اسم مانويل دا فونسيكا .لم يدر بذهني
أبدا أن أرى مانويل دا فونسيكا شاعرا .رآني أستاذي دا كوشا حائرا ً،
أنظر إلى القصيدة وأكلم نفسي فأمرني قائالً :أنت اقرأ القصيدة؟
بدأت القراءة:
«قرية
تسعة منازل
شارعان
في وسط الشارعان
ساحة
وفي وسط الساحة
بئر مياه باردة
كل هذا توقف
أفلت الشمس
وعندما يلقي أحدهم صراخاً بعيداً
يصدح اسمه العائلي
إذ يحضر الحمام الشجاع
ليوقظ الصدى في الفناء»
أكملت القصيدة باللغة البرتغالية بنغمة تختلف عما ترجمته اآلن
وقلت في نفسي (إن الشعر في لغته كاإلنسان في بيئته ،يجد صدى
بين أهله وذويه ،ويجد من يفهمه) فطلب األستاذ جواو من الطالب
صالح الدين قنطار إعادة قراءتها ،ثم طلب من الطالب عبد الصمد
لمنور قراءة أخيرة ،أكلمها بنغمته الرائعة.
بدأ أستاذي جواو دا كوشطا يتحدث عن حياة دا فونسيكا قائالً:
مانويل دا فونسيكا ،ميالده كان  ،1911ولكن أطلب منكم أعزائي أن
تقولوا لي :اليوم كم في الشهر؟ كلنا قلنا بصوت واحد 15 :من شهر
أكتوبر .فقال أريتم إننا نصادف نفس اليوم الذي ولد فيه مانويل دا

فيصل رشدي
باحث من المغرب

فونسيكا .ابتسمنا جميعا .أضاف أستاذنا جواو ،بطريقته المرحة وهو
يحرك يديه في السماء وكأنه سيعطي إشارة البدء لفرقة موسيقية.
بالجنوب البرتغالي رأى النور دا فونسيكا ،بالمنطقة التي كتب عنها
والتي نعرفها نحن البرتغاليين بألينتجو  ،alentejoهناك ولد وهناك
تربى في سنتياغو دي كاسين.
تعلم كثيرا ً ،وعرف الحياة أكثر .سافر إلى لشبونة للتعلم والدراسة،
درس في كل من إعدادية فاشكو دا غاما وبعدها في ثانوية كامويش.
حياته يا أبنائي الطلبة مليئة بالعديد من األشياء والتي يضيق المقام
لذكرها ،إال أنه يعد أحد أهم أقطاب الواقعية الجديدة في البرتغال،
وهو أحد أعضاء الحزب الشيوعي البرتغالي.
ثم ردد األستاذ بالعودة إلى القصيدة التي بين يدينا «قرية» هي
احتفاء بمكان عاش فيه الشاعر ،فكتب عنه شعرا ً ليعبر عما يجيش
في خاطره من ذكريات جميلة حملتها الساحة.
الساحة هي قلب العالم ،هي الحياة التي شبهها الشاعر بالماء الذي
يتدفق وتسري عبره الحياة ،هي األمل والسعادة والهناء ،هي األمن
واألمان.
وبتوقف الحياة توقفت الساحة وكل ذكرياتها الرائعة والجميلة،
أفلت الشمس ،وغابت ،ولم يعد أحد يزروها ،حتى الحمام إذا حضر
وسطها فإنه يطلق هديله الذي يدوي بين ردحات الساحة.
ساهم دا فونسيكا بعدة مقاالت في العديد من الجرائد والمجالت،
من بينها :جريدة العاصمة ومجلة أطلنتيكو.
من بين أهم دواوينه الشعرية :مجموعة قصائد صادرة عام،1958 ،
وديوان الساحة ،وديوان وردة الرياح.
أغمض الشاعر البرتغالي جفنيه عام  ،1993مودعا حياة مليئة بعطاء
أدبي يدخل ضمن األدب اإلنساني
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الناحية العلمية والمنهجية ،وأيضً ا على صعيد الخبرة في العالقات
اإلنسانية ،والنجاح في خلق جو مالئم من الثقة بين الباحث
والمبحوث ،والدقة في المالحظة واستنباط الدالالت الحقيقية
لنتائج المالحظة .كما أنها تفرض على الباحث الصبر والتحمل
والتحلي بالحذر والحيطة.
إن العمل الميداني هو فن يقوم على التعلم الذاتي العفوي وال
يمكن تعلمه من الكتب .ويجب أال أن يظن الباحث أنه  -بانخراطه
في الميدان  -قد أحاط بالمعرفة العميقة بالمجتمع المدروس،
وبماهية إنتاجه الثقافي والفني واألدبي ،فالكثير من القضايا
واألنشطة اإلنسانية ال يتم التعبير عنها بالكالم ،وال يمكن أن تتكشف

بالمالحظة ،ليس ألن أفراد الجماعة يعمدون إخفاءها؛ بل ألنه ال
يتحدث عنها على نحو واعٍ ،كاألسماك ال تتحدث عن الماء الذي
تحيا فيه ،فأفراد الجماعة يعيشون في مجال اقتصادي واجتماعي
وثقافي مركب ومتراكم ومتشابك الجذور ،ويحملون قي ًما مجسدة
في تصوراتهم وممارساتهم ،أصبحت أم ًرا طبيع ًّيا وبده ًّيا ،على عكس
عين الباحث الخارجية التي بوسعها أن ترى هذا العالم على مسافة
ذهبية ،فيثير انتباهه وتفكيره .في مجال الثقافة الشعبية ،بات من
البدهي القول بأن العمل الميداني يمثل المرحلة األساس التي ترتكز
عليها دراسة أجناسها الفنية وأنواعها األدبية ،وتصنيفها وتحليلها،
السيما الموضوعات المتصلة بالعناصر التي التزال حية وفعالة في
المعيش االجتماعي والثقافي .وفي تصوري ،ليس هناك فصل بين
عملية جمع عناصر الثقافة الشعبية ،والمراحل األخرى لمعالجة
المادة التي يتم جمعها ،كالتصنيف والحفظ ،والدراسة والتحليل،
وغير ذلك .كما أنه ال يمكن الفصل بين الجانب النظري والجانب
اإلجرائي العملي .فهناك ترابط عضوي بين هذه الجوانب جمي ًعا.

العرب سبقوا الغرب في «الجمع الميداني»

د .محمد حسن عبدالحافظ:
الثقافة الشعبية أساس ناجح للتنمية
حاورته :صفاء البيلي

نفى خبير التراث الثقافي غير المادي بمعهد الشارقة للتراث،
وأستاذ األدب الشعبي المساعد بالمعهد العالي للفنون الشعبية،
أكاديمية الفنون ،بالقاهرة الدكتور محمد حسن عبدالحافظ،
أسبقية الغرب في ممارسة البحث الميداني لجمع التراث الشفهي،
وقال إن العرب فعلوا ذلك منذ ثالثة عشر قرنًا ،في مجال علم
اللغة واألدب ،الذي تأسست بداياته على تدوين الشعر الشفهي
واألخبار المتوارثة من أفواه الرواة واإلخباريين .وأكد عبد الحافظ
في حواره التالي أهمية التراث الشعبي في إبراز الهوية الثقافية
للمجتمعات .وطالب بإعادة النظر في المقوالت النظرية الشحيحة
حيال الثقافة الشعبية وفنونها وأصحابها ،ألن معظمها يفتقر إلى
المرجعية الفلسفية ،وإلى تصورات منهجية متماسكة .بينما
أساسا صل ًبا نهضت عليه تجارب تنموية
كانت الثقافة الشعبية ً
جديدة في العالم.
88

د .محمد حسن عبدالحافظ :الثقافة الشعبية أساس ناجح للتنمية

معظم إسهاماتك تقوم على الجمع الميداني ،ودائ ًما ما تشير في
دراساتك إلى أهمية العمل الميداني في جمع التراث الشعبي،
حدثنا عن دور البحث الميداني في تكوين الباحث.
العمل الميداني هو أهم مجال للتعلم ،هو المدرسة الحقيقية
التي تلقيت فيها الدروس ،وأصقلتني تبا ًعا بالخبرة ،وتعرفت فيها
إلى معلمين لديهم معارف ليست في الكتب ،لكن تحصيلها
منهم ليس باألمر اليسير ،وإنما يأتي بالمكابدة والمثابرة والتوقد.
فالجمع الميداني عملية معقدة وعسيرة ،تتطلب قدرات واعتبارات
ومعايير ليست بالضرورة موجودة في الدروس التي تلقاها الباحث
في مدرجات الجامعة وقاعاتها ،أو الكتب التي اطلع عليها .يجد
الباحث الميداني نفسه في مواجهة واقع معقد يجب التعامل معه
بذكاء وحدس بالغين .فهو  -في بداية المطاف ونهايته  -إنسان
يدرس اإلنسان بكل تعقيداته وغموضه وجمالياته ونوازعه ومصالحه
وضعفه وهشاشته .العمل الميداني تجربة إنسانية يواجه فيها
الباحث عوائق ،وأحيانًا مح ًنا .تجربة تتطلب مهارات خاصة من
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وكيف ترى الجهود العربية في مجال جمع التراث الشعبي وتوثيقه؟
هذه فرصة سانحة إلضاءة جزء من الماضي العربي القديم في هذا
المجال ،فثمة نظر سائد يرى أن العمل الميداني في مجال العلوم
اإلنسانية واالجتماعية التاريخية لم يُعرف إال في القرن العشرين،
أو القرن التاسع عشر ،وأن المتخصصين بالدراسات اللغوية
واألنثروبولوجية في أوروبا وأمريكا هم أول من زاوله .ويغيب
عن أذهان الكثير ،من المشتغلين بالحقول المعرفية المختلفة ،أن
العرب مارسوا العمل الميداني ،منذ ثالثة عشر قرنًا ،وأن علم اللغة
واألدب ،عند العرب ،قام ،في بدايته ،على تدوين الشعر الشفهي
واألخبار المتوارثة من أفواه الرواة واإلخباريين .كما أن كثي ًرا من
الباحثين العرب القدامى اشتملت مصنفاتهم األدبية والتاريخية على
وصف لكثير من أنماط الممارسات اليومية ،حيث سجلوها برؤية
تتوافق ،إلى حد ما ،مع أساليب البحث المعاصر في جمع مواد
الثقافة الشعبية وتوثيقها ،والتزال هذه المعلومات تمثل مصد ًرا
رئيسا في معرفة الثقافة الشعبية التي كانت شائعة في الحقب
ً
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الزمنية التي عاصروها .وثمة تصور يرى أن جهود أعالم الفكر واألدب
العرب تفوق نظرائهم في المجتمعات األوروبية ،سواء في عصرهم،
أو في عصور الحقة.
بالرغم من أن علماء العرب لم يوضحوا الطرائق التي اتخذوها في
استجواب الرواة ،وفي جمع المادة اللغوية واألدبية من مصادرها
الشفهية ،فإنه يمكننا استنباط ذلك عن طريق تتبع الشواهد واألدلة
غير المباشرة والمتناثرة في ثنايا أمهات الكتب .نالحظ ،مثال ً،أن
األصمعي كان  -باإلضافة إلى جمع النصوص اللغوية واألدبية-
حريصا على تحديد مكان جمع المادة ،وتحديد اسم اإلخباري
ً
وعمره وقبيلته ،وغير ذلك من المعلومات التوثيقية .ولم يكن
هذا منهج األصمعي وحده؛ بل إننا نجد الحرص نفسه على تدوين
هذه المعلومات األساسية عند أبي عمرو بن العالء .كما أنهم لم
يكتفوا في مصنفاتهم بجمع النصوص فحسب؛ بل كانوا حريصين
على جمع المعلومات الضرورية عن اإلخباريين ،وكذلك الشروح
والتعليقات التي تعينهم على فهم ما يجمعونه من نصوص أدبية
ولغوية وتذوقها .وقد مكنتهم الرحلة إلى البادية من تعرف طبيعة
الصحراء والمجتمع البدوي وبيئته االجتماعية التي استمد منها
صوره وأخيلته .وال نغفل دور عبدالرحمن بن خلدون الذي ساعده
منظوره االجتماعي في أن يسجل لنا الكثير من المعارف والروايات
والشواهد .وقد أفاد ابن خلدون من مالحظاته المباشرة ومن دراسته
على السواء ،واستطاع  -بنزعته إلى التعميم الفلسفي  -أن يضع أمام
الباحثين من بعده وجوه التشابه بين الفصيح المعبر عن الوجدان
الجمعي ،واألدب البدوي المعبر عن هذا الوجدان ،وهو التشابه الذي
يجعل أيام العرب تتواصل على مدى التاريخ ،بالرغم من االنتشار
في المكان واختالف اللهجات .وانتهج تقي الدين المقريزي منهج
ابن خلدون في تقصي المعلومات وجمعها جم ًعا ميدانيًّا في كتابه
«المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار» ،وكذلك كتابه «إغاثة
األمة بكشف الغمة» ،ويعدان مصد ًرا مه ًّما من مصادر المعرفة
بالثقافة الشعبية في عصره ،وما يزال بعضها ممت ًدا في الممارسة
اليومية إلى يوم الناس هذا .لكن أكثرها انقطع عن وجدان الناس،
ولعلنا نحسن الظن إذا قلنا إن عمل المقريزي ،واهتمامه بالعمل
الميداني ،بجانب النقل عن الكتب المدونة ،دفعه خوف عظيم من
تغير أنماط الحياة الشعبية التي توارثها الناس ،فضالً عن التحوالت
السريعة التي كان يشهدها عصره .وقد أوضح المقريزي أنه سلك
في كتابه ثالث أنحاء ،وهي :النقل من الكتب المصنفة في العلوم،
والرواية عمن أدرك من الجلَّة والمشايخ ،والمشاهدة لما عاينه ورآه.
سبق أن قلت إن عملك الحقيقي يتمثل في جذب االستثمارات
الفلسفية الكونية إلى فضاء خطاب الثقافة الشعبية .ما توضيحك
لهذه الرؤية؟

د .محمد محسن

هذه مقولة وصفية إلحدى المهام التي أكلف بها نفسي ،فانفتاحي
على الفلسفة والمعارف اإلنسانية وثيق الصلة بعملي في مجال
الثقافة الشعبية؛ ذلك ألن الثقافة الشعبية قائمة في األساس على
رؤى فلسفية للكون وللطبيعة في وعي أصحابها أفرا ًدا وجماعات،
على نح ٍو يكمن في إبداعاتهم الشعبية ،ومجمل معتقداتهم
ومعارفهم وعاداتهم وتقاليدهم .تتالقى هذه الرؤى الفلسفية
الشعبية مع بعض ما أضاءته الطروحات الفلسفية منذ سقراط
فأفالطون فأرسطو ،وانتهاء بمنجزات الفلسفة المعاصرة.
من شأننا أن نعيد النظر في المقوالت النظرية الشحيحة – والعجفاء
 حيال الثقافة الشعبية وفنونها وأصحابها ،ذلك ألن معظمها يفتقرإلى المرجعية الفلسفية ،فافتقرت  -من ثم  -إلى تصورات منهجية
متماسكة ،إلى أن صار مجال الثقافة الشعبية مستبا ًحا لألعمال
واألفعال التي ال أصول فلسفية ومنهجية ومعرفية لها ،تب ًعا لتكريس

فهم الثقافة الشعبية بوصفها تصدر عن تلقائية وفطرية وارتجالية
وأصالة وبساطة (ناهيك عن وصمها بالجهالة والتخلف والماضوية
والسوقية) إلى آخر هذه األوصاف التي لصقت بالثقافة الشعبية هنا
وهناك .ومن شأننا كذلك أن نعقد صلة وثيقة بالمعرفة الفلسفية
وتطبيقاتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،من أجل فهم أعمق
لفلسفة الوعي الشعبي ،ثم النظر في عالمات الوعي الشعبي؛
لنعيد اكتشاف تصوراته للعالم المادي والروحي على السواء .هذا
ما قصدته باالستثمار المعرفي والفلسفي في الثقافة الشعبية ،من
دون شروط مقيدة لحرية هذا االستثمار .االشتراط الوحيد يتمثل في
تمتع هذا الفيلسوف أو ذاك برأسمال معرفي يغطي كلفة تشييد
مشروعات فكرية عمالقة تفكك تصورات النخب التي احتقرت
الجماعة الشعبية أو همشتها ،بما تمثله هذه النخب من سلطات
سياسية أو دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو إعالمية.
برأيك ..ما الدور الذي يمكن أن يلعبه التراث الشعبي في إبراز
الهوية الثقافية للمجتمعات؟
قمت ،منذ عام  ،1993بتدوين قائمة من المالحظات حول قضايا
اجتماعية ،من خالل ما اشتمل عليه خطاب السيرة الهالليَّة من
موضوعات ،أو ما أشار إليه الرواة أو الجمهور ،أو ما الحظته من
منظومة الرموز المحيطة ،أو ما تشكله أجناس /أنواع أدب َّية شعب َّية
أخرى من دالالت اجتماع َّية وفكريَّة ذات خصوصية محل َّية (نصوص
السيرة الشعبية ،والموال ،والحكاية ،واألغنية ،والمثل ،على سبيل
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المثال ال الحصر) .في سياقات مناسبة ،كنت أحاول الربط بين هذه
القضايا والحدث الشفهي للنص األدبي الشعبي ،فالحظت تفاعل
الجمهور وحماسه إلبداء وجهة نظره في مختلف هذه القضايا.
وبالفعل ،دارت مناقشات طويلة ومتقطعة .انطوت على عدد من
األفكار والتحليالت حول التنمية الريف َّية  -كما هي مطبقة في القرية
– والتعليم ،وتعليم الكبار ،والتسرب ،وقضايا المرأة (أدوار النساء)،
والمشاركة السياس َّية ،ومشكالت الزراعة ،واالحتياجات الحقيق َّية
للقرية ،وطرائق مواجهة الظروف المعيش َّية الصعبة ..إلخ.
الميداني لألجناس
عبر هذه الطريقة ،أدركت أهمية الجمع
ّ
القولية الشعبية في الولوج إلى القضايا المحليَّة الدقيقة والعميقة
الشفهي على وجهات
والتفصيل َّية ،واكتشفت أن احتواء الخطاب
ّ
نظر رمزيَّة ،تتصل بالمجتمع وقضاياه ،يمثل مفتا ًحا سحريًّا لألبواب
الموصودة في ذاكرات الرواة الجمهور واألطراف المحل َّية على
السواء ،حيث تتحقق فرصة الكالم بقلوب مفتوحة في الموضوعات
التي تثيرها أسئلتي واستفساراتي ،وفي سرد طرائق المجتمع في
التعامل مع المشكالت األساس َّية في حياته اليوم َّية ،ومعرفة خبرات
األفراد ..إلخ .كما انتبهت إلى أهمية جمع السياق الشفهي الذي
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الشعبي ،ووصف السياق االجتماعي الذي يُتداول
يؤدى فيه النص
ّ
معرفي كبير ،يبدو أنه
فيه .لقد مثَّلت هذه التجربة نافذة على كنز
ّ
تجوهل من قبل الباحثين والخبراء ،وبدا لي أن النخبة ال تعلم أن
االجتماعي الذي
الفقراء هم خبراء مقاومة الفقر ،وخبراء المجال
ّ
يعيشون فيه ،وأن الفالحين هم خبراء الزراعة ،وخبراء المجال
الريفي بكل قطاعاته ومفرداته .وأن الممثلين االجتماعيين المحليين
هم المصدر الرئيس  -إن لم يكن الوحيد  -للتعبير عن خصائص
المجتمع وتشكيل أمنياته ،ذلك ما ينبغي األخذ به في مشروعات
تخص تنمية هذا المجتمع ،أو النهوض به ،أو تقديم الخدمات له.
الميداني في
كان طبيعيًّا أن أسجل واح ًدا من أهم نتائج عملي
ّ
أسيوط (صعيد مصر) – ثم اعتمدت هذه النتيجة نفسها في عملي
بسوهاج وقنا (صعيد مصر)  -تتمثل في ضرورة المعاينة الميدان َّية
لمعارف أهل الريف ،تلك المعارف التي توصف ،في مضمار البحث
والسوسيولوجي ،بأنها علوم شعبيَّة ،وأيكولوجيَّة
األنثروبولوجي
ّ
ّ
شعب َّية ،أو علوم القرية ،أو المعارف الريف َّية .تنطوي هذه العلوم
والمعارف على مستويات معرف َّية ومفهوم َّية واصطالح َّية ،ذات
الريفي .من المستحيل
سمات محل َّية ،في مختلف مجاالت المحيط
ّ
تنمية مجتمع ما وتحديثه ،من دون معرفة عميقة بأنساق القيم
والثقافة التي يتبناها ،وتتبدى في جملة معتقداته وعاداته وتقاليده
وسلوكه ومأثوراته الشفهية وإنتاجه المادي والرمزي ،إلى آخر مالمح
حياته الشعبية اليومية .وأكدت التجارب الملهمة في بعض البلدان
التي استطاعت االنفالت من براثن التخلف كالهند وماليزيا ،أنه من
القصور حقًا أن يُتصور تحقيق تنمية معاصرة منبتة الصلة عن الواقع
الثقافي واالجتماعي والتاريخي للمجتمع المراد تنميته ،ذلك هو
األساس الفلسفي الذي تنهض عليه تجارب تنموية جديدة في العالم،
تبحث عن بدائل للتعبير وللتدبير االجتماعي ،قصد إحياء الفضاءات
البشرية والثقافية الوطنية في عالم التنمية ،وإيجاد تعريف لحياة
بسيطة في سياق التحديث واإلصالح ،إنها تجارب جارية على كل
المستويات في مناطق شتى .ومما يدعو لألمل أن حركات التصدي
ألنموذج التنمية والتحديث السائد ،ال تقتصر على بلدان الجنوب
فحسب ،بل شهدت العقود األخيرة من القرن العشرين ،ومطلع
الحادي والعشرين ،بحثًا مثم ًرا ج ًدا في بلدان الشمال أيضً ا.
ليس هذا دعوة ساذجة للعودة إلى القرون الوسطى ،وليس دعوة
 ساذجة أيضً ا  -لمنع الشعوب من أخذ نصيبها مما حققته العلوموالتقنية ،في مجاالت اهتمامها ،من إنجازات حقيقية؛ إنما هم
يرفضون التسليم بأن تكون أنماط اإلقصاء ،والتجريد من صفة
اإلنسانية ،وفقدان حرية اإلرادة التي ما فتئت تتزايد وتتوحش في
الوقت الراهن ،هي الثمن الذي يجب على الشعوب بذله في سبيل
تحقيق حياة أفضل

لغة اإلبداع..
لغة التلقي
يقول إزرا باوند «ما األدب إال لغة جيدة مشحونة بالدالالت» .ثمة
فارق بين «لغة اإلبداع» التي يمارس بها الكاتب دوره في بيان ما
تعتلج به ذاته الطامحة عبر خطاب بليغ يأتي بخبيئة النفس كي
يسبر غورها ،ويجعلها تمتطي صهوة الخيال ليضفره مع الواقع في
وشيجة تتجلى فيها اللغة برموزها ودالالتها العميقة ،والتي ربما
كان من أكبر همها اإلبداع واإلمتاع ،وتوصيل رسالته إلى العالم من
حوله ،وهو بداي ًة «المتلقي» ..وبين «لغة التلقي» التي يريدها
القارئ سلسة سهلة يمكن أن تصله من أقصر الطرق التي تؤدي إلى
التعاطف والفهم م ًعا ،دونما إدراك لجماليات هذه اللغة المبدعة،
وهي المساحة التي ربما نزل بها المبدع إلى مساحات قدرة المتلقي
على الوعي بأسرار تلك اللغة ومدى تشبعه بثرائها من عكس ذلك
من سطحية المعنى المراد توصيله سواء بالسطر النثري السردي ،أو
بالمقطع الشعري ذي التركيبة البسيطة التي تشبع نهمه.
تمثل تلك العالقة محو ًرا مه ًّما من محاور ارتباط المبدع باللغة
كوسيط يح ِّمله هذه المهمة الثقيلة التي ربما وقفت حجر عثرة
بينه وبين متلقيه ،لتقع القطيعة بين :موهوبين باللغة وعاشقين لها،
وبين متلقيهم الذي يجد صعوبة في إدراك تلك المرامي الحميمة
التي تدفعهم إلى االستئثار بلغة جزلة تأتي في مقامها ومحلها الذي
يتواءم معه هذا المقال البليغ ،فهي التي تأتي بحسب جون ديوي
في كتابه «الطبيعة البشرية والسلوك اإلنساني»:
«ومع ذلك فاللغة بمجرد وجودها هي لغة تقوم بعملها كلغة .وهي
تقوم بعملها غير هادفة استمرار القوى التي خلقتها ،بل تغييرها
وإعادة توجيهها .فلها إذن أهمية فائقة لدرجة أننا نبذل عناية
وجه ًدا عظيمين في استعمالها.
وعلى هذا ينشأ األدب وينشأ بعد ذلك جهاز ضخم من القواعد
والبالغة والمعاجم والنقد األدبي والعرض والتلخيص والمقاالت وما
ينتج اتفاقاً من أدب» .وعليه فإن فض االشتباك بين مبدع األدب
ومتلقيه يأتي من خالل عالقة بينية يتجسد فيها طموح القارئ
ليرتقي بذائقته ليلتقي عند الحد الفاصل الذي يصنعه المبدع ،وذلك
بما ال يُ ِخ ُّل باإليقاع اللغوي والفني الذي يرتئيه لنصه اإلبداعي ألدنى
نقطة في منحنى هبوطه؛ ليرتقي مرة أخرى بذاك الشغف الذي
يحدثه التلقي في مقابلة حالة التجلي التي يحدثها فعل اإلبداع،

محمد عطية محمود
كاتب وناقد مصري

حين يتكئ على لغة تعطي مفاتيحها من خالل مقاييس بالغية
محددة ..إضافة إلى مد نقدي كوسيط بين لغة المبدع المفارقة
والمتجاوزة والباحثة دو ًما عن كل ما هو مبهر وبليغ ،وبين لغة
المتلقي الباحث عن المتعة في المقام األول مع الفهم غير المراوغ
في غالب األحوال ،ليستطيع فك شيفرات النص بيسر ،أو ملء ثغرات
المعرفة اإلنسانية من خالل نماذج اإلبداع.
فهل تنشأ هنا لغة وسيطة يحكمها هذا الصراع من خالل توجيه
نقدي كاشف ال ينقض النص األدبي بالقدر الذي من المفترض أن
يبنيه به ،ومن خالل إلقاء الضوء الكاشف على مناطق العتمة فيه؟
هي المعادلة التي يتحكم فيها ثالثة أطراف ال تستقيم العملية
اإلبداعية المتكئة على اللغة كأساس وكبنية تحتية لكل عمل فني
أدبي مكتوب ،إال بها ،اتساقًا مع قيمة المعرفة التي تجعل منها هدفًا
سام ًيا إلدراك ثقافة التعامل بين« :المبدع» ،و«المتلقي» ،و«الوسيط
النقدي» (الذي ربما تغ َّير دوره) ليكون نافذة عليه وحلقة وصل
بالغة األهمية ووثيقة الحضور في المشهد.
سيظل المبدع مبد ًعا ،والمتلقي متلقيًا في عالقة تبادل اإلبداع
واالطالع ،والتي من الممكن أن تكون عالقة إبداعية يمارسها المتلقي
أيضً ا بروح مشاركة اإلبداع ،ذلك الذي قد تنشأ منه قوة جديدة
موازية لإلبداع في التلقي ،حيث يكتسب المتلقي هنا حصيلة لغوية
مدركة وواعية للتعامل مع اإلبداع بكافة توجهاته ومشاربه ،لتشكل
ذائقة ربما ارتقت بهذا الوعي المتجدد بالمعرفة ،وبالتالي بالتشرب
بقواعد لغة تفاهم ربما غ َّيرت من مسار قديم نمطي ك ُمستقبلٍ من
دون وعي لما يقرأ أو يسمع ،إلى متلق مبدع
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السباحة على شاطئ السياسة الوعر
د .صالح فضل

ما زلت أشعر بقليل من الخجل كلما تذكرت فشلي الذريع في تعلم
السباحة حتى اليوم ،منعني االنتظام في الك ّتاب والمعهد األزهري
ولبس العمامة مبكراً من التعري في صباي في القرية والسباحة
في الترعة أو النيل القريب ،قد يكون ذلك أعفاني من البلهارسيا
وأمراض الكبد نسبياً ،لكنني حاولت تدارك هذا العجز مرات من
دون جدوى ،من أبرزها أنني عندما ذهبت الى إسبانيا التحقت
لدي عقدة
بنادي ريال مدريد ذاته كي أتعلم السباحة وبقيت َّ
اإلمساك بيد المدرب من دون أن أقدر على تجاوزها ،فعوضت
ذلك بتعليم األوالد السباحة العميقة وتعودت في المصايف على
البقاء في رقعة الماء الضيقة الموازية للشاطئ.
ويبدو أن بحور السياسة أشد وعورة من مياه الميحطات ،فقد
تجنبتها كما رويت من قبل خوفاً من الغرق في السجون ،وبقي
لي منها عشق الديمقراطية التي تلوح اآلن لي كالسراب الخادع
العصي ،لكني وجدت نفسي خالل العقدين األخيرين من عمري
أخوض غمارها بين اليأس والرجاء؛ إذ شاركت في سبع موجات عاتية
منها ابتداء من ندوات ومؤتمرات مكتبة االسكندرية التي أسفرت
عن وثائقها كما أشرت من قبل إلى تكوين حزب الجبهة الديمقراطية
الذي ظل يحمل شعلة المعارضة والثورة عدة سنوات ،ثم المشاركة
في المجلس االستشاري الذي شكله المجلس العسكري خالل سبعة
شهور من حكم مصر كما سأفصل اآلن ،وخالل ذلك شاركت في
صياغة وتحرير وثائق األزهر ونشرت كتاباً عنها  -هو أول وآخر
كتاب لي خارج حدود النقد األدبي ،ثم أسهمت مع كوكبة من كبار
المفكرين المصريين في اللجنة الفنية لمراجعة دستور اإلخوان عام
 ،2012وبعد ذلك قمت بمهمة مستشار لجنة دستور عام ،2014
وأخيرا ً توليت عضوية ثم رئاسة مجلس أمناء حزب المصريين األحرار
حتى عام  2017عندما حدث انقالب علينا في الحزب بعد حصوله
على األغلبيه البرلمانية لكي ال تكون هناك أي معارضة جدية تحقق
معنى الديمقراطية.
هذه األشواط السياسية السبعة لم تصرفني مطلقاً عن الكتابة
األدبية والنقدية والنشاطات األكاديمية والثقافية ،فقد كنت أخدمها
باعتباري مثقفاً يؤدي ضريبة وطنية من دون أي مغنم ،فلم أعتبر
نفسي سياسياً ولم أترك اآلخرين يعدونني كذلك حتى اآلن ،لهذا
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استطعت أن أذيب مبادئي في الحرية وعشقي لمظاهرها في كل
ما كتبته من بحوث علمية وأدبية ،وبخاصة في المقاالت المنشورة
على القراء كافة ،وكان هذا هو الفارق بين جليلنا وجيل الرواد
األوائل في الفترة الليبرالية الذين اشتغلوا بالسياسية بشكل مباشر
فأسس الدكتور هيكل حزب األحرار الدستوريين ورفع العقاد راية
الوفد وسعد زغلول ،وعمل طه حسين وزيرا ً للمعارف في حكومة
النحاس ،وشكل محمد مندور الطليعة الوفدية حتى جاءت ثورة
 1952فتبنت األحالم الثقافية في العدل االجتماعي ونصرة الفقراء،
لكنها وأدت التجربة الحزبية وعطلت مسيرة الديموقراطية الحقة
حتى يومنا هذا؛ إذ طغت السلطة السياسية على الثقافية ووظفتها
لصالح النظم الحاكمة وهمشت دور قادة الرأي بمختلف وسائل
الترغيب والترهيب .وقد مثلت ثورة يناير  2011نوعاً من الفَجر

الكاذب حيث توهمنا أننا شرعنا بها في شهود
التحول الديمقراطي فإذا بقوى اإلسالم السياسي
بتواطؤ مع بعض القوى العالمية تخطف
وتحيل الحكم الى كابوس مريع .وأود اآلن أن
أركز على تجربتي في ثالث شوط سياسي؛ إذ
فوجئت نتيجة للدور البارز فكرياً في أعقاب
الثورة باختياري عضوا ً في المجلس االستشاري
الذي شكله المجلس العسكري ليساعده في
السلطة ضمن ثالثين عضوا ً من بعض روساء
األحزاب ومرشحي الرئاسة مثل عمرو موسى
ومحمد سليم العوا وقادة الرأي ورموز الثورة ،د .صالح فضل
وتحددت اختصاصات هذا المجلس بموجب
القرار الجمهوري في  2011\12 \8فيما يلي:
 - 1إبداء الرأي فيما يتعلق بشوؤن البالد ويهم الرأي العام من قضايا
أو أحداث أو أوضاع.
 - 2كما يختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليه من المجلس األعلى
للقوات المسلحة من مشروعات القوانين واالتفاقات الدولية الى أن
يتم انعقاد مجلس الشعب والشورى (أي أنه يقوم بدورهما).
 - 3وللمجلس اقتراح ما يراه من موضوعات أو وسائل التعامل مع
األزمات أياً كان مجالها.

والواقع أن المجلس كان منوطاً به أن يقوم
بدور الوسيط بين الشعب والمجلس العسكري
الذي أراد منه أن يمثله لدى الرأي العام ،بينما
كنا نبغي ونقوم بتمثيل الشعب أمام المجلس
العسكري ،وأذكر أنني في االجتماع التمهيدي
الذي سبق تشكيل المجلس في مقر وزارة
الدفاع وجدت مقعدي محشو ًرا بين رئيس
حزب اإلخوان وريئس حزب النور السلفي
فتصورت أنهم يريدون وضع حاجز مدني بين
طرفي اإلسالم السياسي ،وكانت اجتماعاتنا
أسبوعية متتالية ،ونجمتع كل أسبوعين مع
المجلس العسكري.
وقد حرصت دائماً على متابعة المناقشات الساخنة بين جميع
األطراف واستخالص الموقف أو الرأي الجدير بتحقيق الهدف من
الحوار وصياغته في نقاط محددة ،حتى إذا ما عبّر كل عضو عن
وجهة نظرة طرحت مشروع البيان أو القرارات التي نتخذها وغالباً
ما تحظى بموافقة الجميع ،وعندما تكرر ذلك مرارا ً وجدت «نجيب
ساويرس» ممثل رجال األعمال يجلس بجواري ويراقب طريقة
كتابتي للقرارات ويسألني :من أين تأتي بهذا الكالم الذي لم يقله
أحد؟ فأجبته :من رأسي ،فقال لي :هل يمكن أن يعمل رأسك معي
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كي تكسب الماليين؟ فأجبته :ومن الذي قال لك إنني أسعى لكسب ونقترح ما نراه صواباً .وبعدها حاول رئيس األركان الفريق عنان أن
الماليين؟ فهي ال تهمنى ،فعملي هو التفكير فحسب .وقامت بيننا يلطف من أثر هذا الصدام ،فقلت لهم :لم يسبق ألي جيش أن قاد
مودة منذ ذلك التاريخ ورطتني بعد هذا بالعمل معه في حزب وطنه إلى التحول الديمقراطي ،فإن فعلتم ذلك جدياً سوف تسجلون
المصريين األحرار حتى صرت رئيساً لمجلس أمنائه ،وتمت تنحيتي صفحة جديدة في التاريخ العالمي ،فأكدوا لنا أنهم سيسلمون
معه بعد ذلك .وأذكر أن المشاكل الرئيسة التي شغلت المجلس السلطة للرئيس المنتخب في موعد أقصاه  30يونيو ،وهذا ماحدث
بالفعل ،لكن ليت الرئيس المنتخب لم يكن هذا الرئيس الذي ألغى
االستشاري في شهوره السبعه كانت مايلي:
أوالً :عدم االكتفاء بإبداء الرأي بل محاولة إخماد الحرائق المشتعلة بشائر التحول الديمقراطي بأول ضربة قاضية في إعالنه الدستوري
في الشارع المصري كما حدث عند مجلس الوزراء وماسيبرو وحمل الثاني ،لكن المشكلة في المجلس االستشاري أن عضويته  -على
ثقل المسؤولية وجسامتها  -كانت عمالً تطوعياً مرهقاً ال نتقاضى
المجلس العسكري على تقديم المسؤولين للمحاكمة العلنية.
ثانياً :اإلصرار على تعديل اإلعالن الدستوري ليشمل قواعد تكوين أي أجر عليه ،فسرعان ما ناء بها كثير من الزمالء ،وأعلنوا استقاالتهم
اللجنة التأسيسية له بحيث ال ينفرد بوصفه الفصيل السياسي الديني المتتابعة عند كل أزمة ولوح اإلخوان المسلمون لرئيس المجلس
العنيد ،لكن المجلس العسكري كان يشترط علينا الحصول على المرحوم األستاذ منصور حسن بـأنهم سوف يؤيدونه فاستقال
من المجلس وأعلن عزمه على ترشيح نفسه
تأييد هذا الفصيل الرافض للمشاركة والمصر
للرئاسة ،ثم سحبوا عرضهم له فعدل عن نيته
على تحويل مصر لدولة دينية .و أذكر أنني في
وتولى رئاسة المجلس بعده سامح عاشور الذي
إحدى المرات القليلة واجهت المشير طنطاوي
كان وظل طويالً نقيباً للمحامين وتداول أمانة
بأن الرأي العام يعتقد أن القوات المسلحة
المجلس عدد من الزمالء منهم أسامة برهان
قد عقدت صفقة مع اإلخوان المسلمين
والدكتور نور فرحات الذي ترك معي كل
لتسليمهم السلطة ومنحهم رئاسة الجمهورية،
الوثائق بعد أن استقال هو اآلخر.
فغضب بشدة وطرق بعنف مائدة االجتماعات
ظللت في المجلس حتى آخر لحظة وكتبت
صائحاً :هل ترى إننا نعمل لذلك مع ما نعانيه
تقريره الختامي قبل تسليم السلطة وأذكر أننا
من اإلخوان ونقوم به لكبح جماحهم؟ فقلت
قمنا بدور فعال وإيجابي في ترشيد قرارات
له :لكنكم أسندتم إلى قادتهم وضع اإلعالن
المجلس العسكري فناقشنا قانون االنتخابات
الدستوري الذي يسبب لنا كل المشاكل
الرئاسية وأجرينا بعض التعديالت عليه ،كما
الحالية .فرد بأن علينا أن ننسى هذا االعالن
الدكتور صالح فضل خالل دراسته باألزهر الشريف
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دهس الدبابة التي كانت مكيدة دبرتها هذه األطراف المصرة على
اختطاف الثورة وإحراج المجلس العسكري وتهميش دور المجلس
االستشاري الممثل للرأي العام .ومن المؤسف أن نظام الجيش لم
يسمح بما كنا نطالب به دائماً من تعيين قضاة مستقلين لهذه
القضايا ومحاكمة المسؤولين فيها من كل الفئات بشكل علني
شفاف ليعرف الشعب كل الحقائق.
وفي التقرير الختامي الذي كتبته بخط يدي  -وما زلت أحتفظ به
 عن توصياتنا قبل انتهاء مهمتنا نقول حرفياً «والمجلس االستشاريإذ يعلن انتهاء رسالته بانتخاب رئيس للجمهورية طبقاً لقرار إنشائه،
يؤكد على الثوابت التي حرص عليها طيلة عمله وهي:
• ضرورة تسليم السلطة للرئيس المنتخب في موعد أقصاه آخر
يونيو .2012
• أهمية أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور وفق ما اقترحناه
من قبل.
• ضرورة إتمام عملية التحول الديمقراطي بضمانة مدنية الدولة
واحترام أحكام القضاء.
قام مجلسنا باستدعاء وزير الداخلية ومناقشته في موقف الشرطة
وأراني اآلن بعد مضي هذه السنوات أحسب أن هذا الشوط من
بعد الثورة وضرورة احترامها للثوار وحقوق اإلنسان ،وفي شهر
السباحة في ماء السياسة العكر لم يكن عبثاً ،بل أدى إلى تحوالت
يناير  2012حدث مشكالت إغالق بعض منظمات المجتمع المدني
كثيرة أسقطت أهم عوائق النضح الديموقراطي المنشود
واحالتها للتحقيق بتهمة تلقي تمويل أجنبي فرفضنا ذلك ودعونا
المجلس العسكري إلصدار قانون الجمعيات األهلية ،لكن لم يتسع
الوقت للتوافق عليه وإعادة تصميمه ليتوافق مع أهداف الثورة
التي كنا نذكّر المجلس العسكري دائماً بها ،باعتبارنا الممثلين
لتياراتها الوطنية المختلفة ،وقد شرع المجلس في الشهور الباقية
له في بذل الجهود المضنية لتحقيق الوفاق السياسي بين األحزاب
والكتل المختلفة ،لكن كان من الجلي لنا تغ ّول ممثلي أحزاب
اإلسالم السياسي إلى حد كبير وردهم علينا بصالفة عندما بعثنا لهم
الدكتور حسن نافعة ليحصل منهم على الموافقة على مقترحاتنا
بشأن الجمعية التأسيسة للدستور فردوا عليه بأن هذا ليس من
شأننا وهم واثقون من توليهم السلطة وقيامهم بوضع الدستور كما
يريدون ،ولم يلبث الدكتور نافعة أن هجر المجلس بعد ذلك ،وكان
المجلس االستشاري يتابع بشكل مباشر الصدامات الدامية التي
تحدث في الشوارع ،وأذكر أن قائد العمليات العسكرية قد حضر
اجتماعنا خالل عملية حصار مبنى ماسبيرو التي لم تتضح حتى اآلن
كل تفاصيلها ،وصرح لنا بأن الضباط الذين يتولون حراسة المبنى
يتعرضون لتحرشات بذيئة من المتظاهرين وال يستطعيون تحمل
علي بأنها
هذا الحمق طويالً ،فسألته على كل فترة دورية منهم فرد ّ
ثماني ساعات ،طلبت منه أن يجعلها أربع ساعات فقط للتخفيف
عنهم ،فأصدر أوامره أمامنا بفعل ذلك ،لكن الحصار انتهى بمأساة
مذابح المسيحيين التي قامت بها بعض األطراف عامدة ،وحادثة
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نقد إقبال للثقافة
الفارسية
كانت للثقافة العربية اإلسالمية روافد كثيرة ،منها اليوناني ،والفارسي،
والهندي ،والسرياني ،وغيرها من الروافد ،من هذه الروافد ما ذبل
ومنها ما زال تأثيره قائما حتى اآلن .ويرى الشاعر والفيلسوف
الباكستاني البارز محمد إقبال أن أثر الفلسفة اليونانية على الفكر
د أحمد سالم
اإلسالمي قد ذبل ،ولكن األثر السلبي الفعال والمستمر مازال قائماً
أستاذ الفلسفة ،جامعة طنطا ،مصر
للتراث الفارسي :فإن رياح السموم الحارقة التي أطلقها نقد ابن
تيمية لم تستطع أن تمس نضرة الزهرة اإليرانية ولقد طوح بزهرة
الفكر اإلغريقي طوفان الغزوات البربرية أما الزهرة الفارسية فلم بالدين ،فقد رأوا الفلسفة اليونانية كجزء من أفكارهم وتصوراتهم
الدينية» فالفلسفة اإلغريقية بالرغم أنها نبت غريب في التربة
تؤثر فيها الثورة التترية ،ومازالت باقية متماسكة.
الفارسية ،فقد صارت بعد جزءا ً ال يتجزأ من الفكر الفارسي ،ولئن
استخدم المفكرون الالحقون  -سواء من النقاد أو المدافعين عن
العقل الفارسي ال يقبل التفاصيل
وينطلق إقبال فينتقد الروح الفارسية ويقول :إن الذى يتناول ما بقي الحكمة اإلغريقية  -اللغة الفلسفية لكل من أرسطو وأفالطون فإنهم
من تراث فارس متوقعاً أن يجد فيه مذاهب فكرية شاملة ،ومكتملة في الغالب متأثرون بمنطلقات دينية يجب أن توضع موضع االعتبار
كتلك التي خلفها إمانويل كانط ،أو كابيال وسوف يعود حتماً خائب كي يتسنى فهم الفكر اإليراني بعد دخول اإلسالم فهماً دقيقاً ،إن
الرجاء بالرغم من إعجابه العميق بالدقة الفكرية الرائعة التي العقلية الفارسية قد وظفت التراث اليوناني وتراثها الفارسي السابق
تتجلي في ذلك التراث ،ويبدو له أن العقل اإليراني قلما يصبر على على اإلسالم لكي تقدم لنا قراءة فارسية لإلسالم ،وهذا ما تصدى
له إقبال بالنقد ،وإماطة اللثام عنه في أعمال فيقول :في إيران
التفاصيل البسيطة القائمة على المالحظة الضرورية .
ويبرز إقبال تمايزه كهندي على الفارسي فيقول «إن البرهمي الحاذق تمخض تأثير االتصال الحضاري والتالقح المتبادل بين األفكار عن
يشهد الوحدة الباطنية كما يشهدها اإليراني أيضاً ،ولكن بينما يسعى رغبة مبهمة من بعضهم للوصول إلى صياغة جديدة لإلسالم على
األول جاهدا ً ليكشف عنها في مختلف جوانب التجربة اإلنسانية ،نفس النسق القديم لها ،وهو ما أدى بأصحاب هذه العقول إلى
وليصور حضورها الكائن في األشياء العينية في صور مختلفة ،فإن التمثل التدريجي للمثل المسيحية .والفكر الغنوصية المسيحي
األخير كأنه قانع في شمولها وكليتها من دون أن يحاول أن يحقق سواء بسواء ،وعثروا على أساس راسخ لها في القرآن ،ولعل ما كشف
عنه علماء أصول الدين عند أهل السنة عندما
من ثراء مضمونها الذاتي ،إن أعمق أفكار اإليراني
قدموا لنا المذهب الشيعي في العقائد على أنه
ومشاعره تجد التعبير عنها في األبيات المتفرقة
القراءة الفارسية لإلسالم ،وكشفوا عن أبعاد هذه
لشعر الغزل الذي يكشف عن كل رهافة روحه
المؤامرة على العقيدة اإلسالمية ،ولهذا تم النظر
الفنية ،أما الهندي فإنه مع اعترافه كاإليراني
إلى الموروث الفارسي على أنه آخر.
سواء بوجوب مصدر أعلى للمعرفة يتحرك في
هدوء وموضوعية من تجربة إلى تجربة ،ويحلل
تلك التجارب ،ويحملها أن تذعن له فتكشف عن
وحدتها الكلية الباطنية.
ويحلل محمد إقبال مدى قدرة العقل الفارسي
في هضم تراث الغير لبناء فلسفة دينية خاصة
به ،وذلك نتيجة التحام التأمل الفلسفي لديهم

98

نقد إقبال للثقافة الفارسية

نقد وحدة الوجود عند الفرس

محمد إقبال

وانتقد إقبال نظرية وحدة الوجود السائدة في
الشعر والتصوف الفارسيين ،وانتقد أعالم الشعر
الفارسي الذين روجوا لهذه النظرية في أشعارهم
مثل حافظ الشيرازي ،وسعدى الشيرازي ،وحكيم

سنائي ،وقد ثارت الصحف والجرائد عندما تعرض إقبال للنقد ألعالم
هذا الشعر ،ورأى إقبال «أن الشعراء اإليرانيين في مسألة وحدة
الوجود اتخذوا طريقاً وأسلوباً خطيرا ً في تفسير هذه المشكلة
أي أنهم جعلوا القلب مركزا ً لذلك ،وكانت النتيجة لما ابتكروا من
النقط الجميلة الرائعة أن هذه الفكرة الفلسفية  -أي وحدة الوجود
 عندما وصلت إلى أوساط عامة المسلمين حرمتهم من النشاطوالعمل في العالم اإلسالمي ،وكشف إقبال عن اآلثار السلبية لنظرية
وحدة الوجود على اإلسالم وروحه فيقول :إن هؤالء الشعراء كانوا قد
اتخذوا أسلوباً غريباً وخالباً في الظاهر ،وعارضوا بها شعائر اإلسالم،
وحاولوا نسخها والقضاء عليها ،حتى إن كل شيء إسالمي كان جديرا ً
بالحمد واالستحسان صار قبيحاً مذموماً في فكرهم .ومن ثم ينتهى
إقبال إلى بيان األثر السلبي للتراث الفارسي في صناعة حضارة
اإلسالم وثقافته حين نزع عن اإلسالم فاعليتة في التصوف األعجمي،
ويقر إقبال التصوف بمعنى الزهد ،وما كان سائدا ً في القرون
األولى لإلسالم ،وأما إذا حاول المتصوف أن يتفلسف ويتأثر باألفكار
األعجمية ،وأخذ يبحث عن حقائق النظام الكوني ،وعن ذات الله
سبحانه وتعالى فيقدم لنا فكرة الكشف الصوفي ،فإن نفسي حينئذ
تعارض التصوف ،وتثور عليه ثورة شديدة ،وذلك ألن هذا التصوف
أضر بالشرق اإلسالمي أكثر مما أضر بأي مكان آخر ،فقد كان أبعد
ما يكون عن تدعيم قوى الحياة النفسانية عند الرجل العادي بحيث
تعده للمشاركة في موكب التاريخ ،فعلمه نوعاً من الزهد الزائف،

وجعله يقنع بجهله ورقه الروحي قناعة تامة .وعلى الرغم من
النقد الشديد ألثر التراث الفارسي السلبي على روح اإلسالم ،ورفضه
القاطع لتراث وحدة الوجود في التصوف األعجمي  -بتعبيره  -ولكن
هذا لم ينف أثر جالل الدين الرومي (توفى672هـ) الكبير على
محمد إقبال ،فنجده يخاطب المأخوذين بسحر الغرب والحضارة
الغربية في أشعاره ،فيقول« :قد سحر عقلك سحر اإلفرنج فليس لك
دواء إال لوعة قلب الرومي وحرارة إيمانه ،لقد استنار بصري بنوره،
ووسع صدري بحرا ً من العلوم ،وفي بيت آخر يقول :لقد أخذت من
صحبة شيخ الروم أن كليماً واحدا ً  -يشير إلى موسى  -هامته على
راحته يغلب ألف حكيم قد أحنوا رؤوسهم للتفكير ،ومع من كل نقد
إقبال ألثر التراث الفارسي على اإلسالم إال أن أثر الفرس ،وتراثهم كان
كبيرا ً على إقبال في شعره ،وفي توظيفه للغة الفارسية في كتابة هذا
الشعر ،وفي تأثره بتصوف جالل الدين الرومي بالذات .وينتهى إقبال
إلى نصح الشباب وتحذيرهم من الروح الفارسية التي سيطرت على
تراث اإلسالم ،وقيدت حركته ،وأعادت انتاجه ،وثلمت عراه وحيويته
فيوجه نصيحة إلى الشباب ،فيقول لهم :عليكم يا شباب اإلسالم أن
تخلصوا أنفسكم من ضباب األعاجم وظالمهم ،وتحولوا إلى الجو
النوري من الصحارى العربية المضيئة ،وكان إقبال بروح رومانسية
يبغى العودة إلى اإلسالم األول ،إسالم الصحابة والتابعين األوائل،
ذلك اإلسالم الذى كان يحلم به ابن تيمية حين سيطر المغول على
العالم اإلسالمي
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َ ّ
ى األول بصعيد مصر
متحف التل ِ
نضال ممدوح

ظ َّن المعادلة صعبة وتمثل تحد َّيا كبي ًرا ،لعله تحدي العمر ،سيراه
الكثيرون يسلك ضربًا من الجنون حين يضطلع بتأسيس متحف
للفن التشكيلي على نفقته الخاصة من دون أي دعم مادي أو
معنوي ،ليس ذلك فحسب؛ بل كونه فكّر في تأسيسه في أسيوط
بصعيد مصر ،وبعيدً ا عن القاهرة المتهم فنانوها التشكيليون بأنهم
يفت في عزمه كل ذلك ،وال وضع في
في أبراجهم العاجية .لم ّ
حساباته تلك األفكار المعلبة ،ولحق بحلم حياته؛ إنشاء «متحف
ال َتلّىِ » في مسقط رأسه مدينة أسيوط.
إنه الفنان التشكيلي سعد زغلول الذي يتذكر معنا مغامرته وتحديه
األكبر ،ويقول« :يندهش الناس من إنشاء المتاحف الخاصة التي
تقام على نفقة الفنان ،وهي متاحف معدودة ،ففي إسكندرية اثنان
أو ثالثة ،وفي القاهرة  -تقري ًبا  -أربعة ،أما في الصعيد فال يوجد
غير متحف التَلّىِ ؛ أول مركز إلحياء تراث فن وحرفة التَلّىِ في مصر،
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والذي أسسته عام  ،1994وقمت بتصميمه على الطراز الشعبي،
وفرشتُه بالدكك الشعبية والكراسي والطاوالت الجريدية ،وسقفه
خشبي بينما طالؤه بالجير» .أصبح المتحف مقص ًدا لمتذوقي
وطالب الفن بأسيوط ،ينظم أنشطة ثقافية فنية ،مثل إقامة معارض
لفنانين ،وورش فنية في معظم التخصصات الفنية ،ومعارض للفنانين
من األطفال والشباب ،وندوات تثقيفية في الفن التشكيلي .باإلضافة
إلى حفالت وندوات تثقيفية في الموسيقي ،وورش في أساسيات
الموسيقي ،ويضم المتحف مكتبة زاخرة.

تتبعت المعلومات عن موقعها األصلي ،لكنها لم تفلح في العثور
على أي أثر حول تلك الصناعة التي اختفت منذ ثالثينيات القرن
العشرين حسب ما قاله لها الفنان بخيت فراج ،المدرس بجامعة
أسيوط ،والذي أكّد اندثار ذلك الفن في أسيوط.
روى لي الدكتور فراج ذلك ،بعد إهدائي نفس الصورة التي تركتها
الباحثة ،وأذهلتني التفاصيل في تصميم قطعة القماش وما تحتويه
من عناصر جمالية تفوق الخيال ،ولم أكن قد رأيت التَلّىِ من قبل،
رغم أنه قيل لي أن جدتي وإحدى عماتي كن يجدن هذه الصناعة.
َ ّ
ى وإحياؤه
رحلة البحث عن التل ِ

بدأت رحلتي بحثًا عن تاريخ التَّلّي ومراكز إنتاجه ،وساقني البحث
بوساطة إحدى قريباتي إلى الحاجة «زينب» ( 75عا ًما) ،والتي
عملت على حياكة ثوب السيدة «عزيزة الشعراني» زوجة الجغرافي

الدكتور «سليمان ُحزين» ،مؤسس جامعة أسيوط.
حكت لي الحاجة زينب أنها رسمت «الطرحة» مقابل ستة جنيهات،
ثم قدمت لي واحدة من اإلبر المستخدمة في النسج كانت تحتفظ
بها في علبة صدئة ،وأخبرتني عن إدراكها للقيمة الفنية لما كانت
تقوم به ،وهو ما جعلها تستخدم إبرتها الخاصة من الفضة بطول
ثالثة سنتيمترات ،وذات ثقبين من جهة ومدببة من الجهة األخرى.
تناولت اإلبرة الفضية بحرص ،ألكتشف خامتها ،وألتبين مع
أصدقاء آخرين أشكاالً أخرى من اإلبر مشغولة بالفضة ،وأهداني
صديق واحدة تمتلكها عائلته العريقة الكبيرة ،إذ كانت العائالت
تختار بعناية فتاة من القرية او المدينة لتقوم بحياكة مالبس نساء
العائلة من التَّلّي ،والتي تستغرق شهو ًرا بينما تطرز بالذهب أو
الفضة الخالصة ،وهي المالبس التي استخدمتها النساء في الحفالت
والمناسبات واألعراس.

َ ّ
ى
بريطانية تعيد اكتشاف فن التل ِ

اعتُبر التَلّىِ صناعة أسيوط الثقيلة في القرن التاسع عشر حتى
بدايات القرن العشرين ،وكان المفضل في حياكة أثواب العرائس،
لكن مع انتشاره في «بدل الرقص» بين الراقصات ،أحجمت النساء
عن ارتدائه وكاد أن يندثر .ويحكي زغلول عن ربيع  ،1992حين
زارت السيدة فيكتوريا ألبرت أسيوط ،التي كانت تبحث عن صورة
لقطعة قماش من نسيج موجودة في أحد المتاحف بلندن ،بعد أن
 /العدد  248يونيو 2020

101

إضاءة

تراث الشعوب

من هي أم توت عنخ

كنز في شارع الغورية

قادني بحثي ستة أشهر عبر شوارع وأحياء القاهرة إلى حانوت عتيق
في شارع الغورية بحي الحسين ،وقدمت الخيط إلى العجوز في
داخله وأخبرته ببحثي عنه ،فأجاب« :أنت أكيد من أسيوط ،ألن هذه
الخيوط صناعة أسيوطية وقديمة ج ًدا» ،ثم فتش طويالً في حانوته
ليعود حامالً ست بكرات من الخيط المقصود ،فشعرت أنني وقعت
على كنز كبير ،ثم انصرفت متابعة رحلة بحثي داخل الوكاالت
والمصانع الخاصة بفن التَلّىِ  ،ولألسف لم أفلح في التوصل إليه
مصنو ًعا من القطن المصري ،بينما انتشر في نوعية جديدة مصنوعة
من الفايبر ،وكان حظي تلك الجملة في إحدى الوكاالت بالغورية،
أنقلها كما قالها التاجر« :كنا نص ِّنعه زمان ،جدنا كان يصنعه ،وما تزال
الماكينة موجودة ونمتلكها ،ونعمل في كل سنة (توب) بطلب خاص
ألحد تجار الصعيد».

َّ ّ
ي
نقوش وحكايات ثوب التل ِ

طارت أخبار بحثي عن التَلّىِ في كل أسيوط ،حتى جاءتني سيدة
بالخيوط واألقمشة التي أبحث عنه ،وإن كانت قد فضلت أن تخفي
كنت اتفقت مع أحد الصائغين على صناعة
هويتها ومكان سكنهاُ .
عشرين إبرة مثل إبرة الحاجة زينب ،ألبدأ في مشروعي الخاص.
أعرض عليها ما استطعت أن أوفره
وبعدها عدتُ إلى الفنانة العجوز ُ
من قماش وخيط معدني ،واتفقنا أن نطرز قطعة من النسيج تتضمن
كل ما تستطيع أن تستحضره ذاكرتها من رموز أو وحدات زخرفية.
وبالفعل أبدعت في الرسومات والتصاميم ،فمن الجمل والعروسة
والوردة واإلبريق وكل مفردات بيئة الفالحين ،والتي تختلف من

آمون؟

تصميم آلخر ،فمثالً هناك ثوب يحتوي على تصميم للعرائس في
صف طويل ،يليه صف آخر للشموع وهكذا .ويُذكر أ َّن كل هذه
التصاميم تكمل بعضها حتى تخرج حكاية مرسومة علي الثوب.
وتحتوي التصاميم على صف أحجبة لتقيها الحسد ،وآخر يحتوي
شمو ًعا تعبر عن الفرح ،أو غيرها من التصاميم للفرح والعرس.
وهكذا تنسج الرموز ،والتي من خاللها أيضاً تقدم نصائح لكيفية
التعامل مع حياتها الزوجية الجديدة.
وهو ما ال يوجد في مكان آخر غير مصر .حيث تقدم األم بالرسومات
المنقوشة على الطرحة وصاياها البنتها ،وعندما نتأمل تلك التصاميم
والرسومات نشعر أننا في واحد من صروح أجدادنا الفراعنة
المنقوشة برسومات تشبه التَّلّي .اتفقت مع سيدة أخرى ،وتابعت
معها بشغف لثالثة أشهر مرت والمرأتان تبدعان بعبقرية وروح
الفنان ،وخالل تلك الفترة أجادت ابنتي هذا الف ّن ،بعد أن استحوذ
عليها تما ًما ،وهو ما شجعنا على تدريب ( 15فتاة) لتتكون نواة
حقيقية لمشروع «بيت التَّلَي».
َ ّ
ى فنانات بالفطرة
فنانات التل ِ

أذهلتني المرأتان بما قدمتا من أشكال ونماذج ،فهما أميتان ،إال
أن موهبتهما في الرسم للشخوص واألبنية كانت مذهلة ،ومكنتهما
من بناء تلك األثواب مستخدمتين نقاطاً متناثرة من شرائح معدنية
تشبه الفضة  -إذ لم يكن بوسعنا أن نجد خيوطًا من الفضة الخالصة
لغلو ثمنها وعدم وجودها  -وتحمل األثواب وجهات نظر فلسفية أو
تاريخية بمهارة ،لتقدم المرأتان لي بال حذلقة أو تعقيد ،أنموذ ًجا لما
حلمت به وأكثر مما طمحت أن أجده
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من المعروف عن الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث ،باشا
ملوك الفراعنة ،أو لويس الرابع عشر أو هارون الرشيد مصر القديمة،
أنه كان يعيش حياة الترف والمتعة .وكان كثير البناء والتعمير
واإلنشاءات .ووصلت العمارة والفنون في عصره إلى أرقى المراحل
في مصر القديمة وفي العالم القديم كله .وكان أمنحتب الثالث
خصوصا من أميرات الشرق األدنى
مح ًبا للنساء .وكان كثير الزواج
ً
كي ي ِّدعم بالزاوج الدبلوماسي من العالقات بين مصر وجيرانها من
القوى الكبيرة الصديقة أو المنافسة في المنطقة ،التي كانت مصر
سيدتها بال منازع .وكان قد تزوج من األميرة الميتانية جليوخيبا،
أخت الملك الميتاني توشراتا ،في العام العاشر من حكم أمنحتب
الثالث .ومن الجدير بالذكر أن زوجته الرئيسة الملكة تي ،أم الملك
أخناتون ،كانت تبارك تلك الزيجات لزوجها الملك التي لم يكن
يسكن بقلبه أحد سواها .واتخذ الملك رمسيس الثاني من الملك
أمنحتب الثالث قدوة له وكان يقلده في كل شيء.
ونعرف أن الفرعون الفيلسوف الم ِّوحد
الملك أخناتون هو والد الفرعون الذهبي
الملك توت عنخ آمون بعد أن كنا نعتقد
أنه الملك أمنحتب الثالث ،غير أننا ال
نعرف على وجه التحديد هوية والدة
توت عنخ آمون .وهناك ثالث نظريات
في هذا الشأن .وكانت النظرية السائدة
هي أن أم توت عنخ آمون هي األميرة كيا
التي قد تكون األميرة الميتانية تدوخيبا،
ابنة الملك الميتاني توشراتا التي تز ّوجها
الملك أمنحتب الثالث في العام السادس
والثالثين من حكمه .ومات أمنحتب الثالث
بعد فترة وجيزة .وتزوجت بعد وفاته ابنه
الملك أخناتون التي أنجب منها ابنه الملك
توت عنخ آمون ،والتي ربما ماتت أثناء
ميالد توت عنخ آمون في تل العمارنة،
ثم اختفت من مسرح األحداث في عصر
العمارنة بعد العام الحادي عشر من حكم
أخناتون .وحاول بعض العلماء القول إن

د .حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار بمكتبة االسكندرية ،مصر

كيا ونفرتيتي شخصية واحدة بنا ًء على ترجمة خاطئة السم نفرتيتي
بمعنى «الجميلة أتت من بعيد» ،قاصدين قدوم األميرة الميتانية
من بالد الشرق األدني القديم ،غير أن اسم نفرتيتي يعني «الجميلة
أتت» فقط  .وهذا االفتراض ليس صحي ًحا ألسباب عدة ليس هنا
مجال لذكرها .وهناك نظرية جديدة ،وهي ما تزال تحت البحث
والدراسة ،وهي األقرب إلى الصواب ،وهي أن أم الملك توت عنخ
آمون هي بنت من بنات الملك أمنحتب
الثالث .وهن :نبت ياه وست آمون وآسيت
سي وحنوت نب وبكت آتون .وصاحب
هذه النظرية هو عالم اآلثار الشهير
الدكتور زاهي حواس .وهناك نظرية حديثة
ج ًدا ذكرها لي عالم المصريات البريطاني
إيدن دودسون في لقائه األخير معه في
اإلسكندرية في شهر يناير الماضي بعد
محاضرته الرائعة في متحف اآلثار بمكتبة
اإلسكندرية عن الملكة الجميلة نفرتيتي
ملكة مصر .وذكر لي أن الملكة نفرتيتي،
زوجة الملك أخناتون وأم بناته الست ،هي
أم الملك توت عنخ آمون .غير أننا ما نزال
في انتظار كتابه القادم عن الملكة نفرتيتي
في شهر أكتوبر القادم حتى نعرف األدلة
التي بنى عليه نظريته الجديدة والتي لم
يسبقه أحد من العلماء إلى القول بذلك.
وفي انتظار الدراسات المستقبلية حتى
نعرف من هي أم توت عنخ آمون
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من باخوس
إلى باشيخ في
الريـف المغربـي
الزبير مهداد

يحتفل سكان البالد المغاربية بأعياد كثيرة مرتبطة بالسنة الفالحية،
كالعنصرة والحاكوز والناير وباشيخ وغيرها .يخصصونها لالحتفال
بخصوبة األرض الزراعية وما تنتجه الحقول من خيرات ،وتيسير
االنتقال من فصل إلى آخر.
ال نعرف البدايات األولى لهذه االحتفاالت ،والغالب أن جذورها
تمتد إلى ما قبل اإلسالم ،الرتباطها بالتقويم اليولياني الذي أقرته
الدولة الرومانية عام  45قبل الميالد ،وتمسك الناس بالعمل به
وخاصة في الوسط القروي الفالحي ،إال أنه وطيلة أربعة عشر
قرنا من دخول اإلسالم ،اعتنق الناس عقيدة جديدة وتخلوا عن
معتقداتهم القديمة ،فكان لزاماً عليهم التخلي أيضاً عن كثير من
العادات والتقاليد والسلوكات .وكثير مما بقي وتمسك به الناس تم
إلباسه لباساً إسالمياً ،فالمعتقدات التي تبناها الناس لم تتمكن من
تحطيم العمق الديني البدائي كله ،وإن كانت قد أفلحت إلى حد
كبير في مالءمته للظروف الجديدة .ومن الطقوس القديمة التي
واصلت الحياة في ظل اإلسالم ،حفل «باشيخ» وهو تحوير للفظ
«باخوس» والذي يحتفل به في عدة جهات من البالد المغاربية في
عدة مناسبات ،كالناير وعاشوراء أو عيد األضحى.
حضور باخوس/ديونوسيس في تاريخ المغرب

باخوس هو رب الخمر والكروم والمجون واإلباحية عند الرومان،
وهو يقابل ديونوسيس عند اإلغريق ،وكان رباً سرياً باطنياً تمارس
طقوسه نخب تؤمن بعقيدة الخالص المشوبة باللذة الحسية ،حيث
كانت ترافق طقوس عبادته أعمال المجون.
لباخوس نوعان من األتباع:
النساء الباخوسيات ،كن يسمين الباخانت  ،Bachantويظهرن بلباس
جلد األسد عاريات الصدور ،بأيديهن رماح محاطة باللبالب وأغصان
الكرمة ،ويرقصن بعنف يصل بهن إلى النشوة الصوفية ،يلهمهن
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الشعر بقوة ،ويطرحن تابعيهن وعشاقهن وراءهن.
أما أتباع باخوس من الرجال فيسمون ساتير  ،Satyreوهم كائنات
بين األرباب والبشر والحيوانات ،يتصفون بالتهتك ،لكنهم عند
الرومان ،أصبحوا يشبهون الباخانت في تهتكهم وضراوتهم.
لباخوس حضور قوي وبارز في التراث المغاربي ،فهو موجود في
شكل تماثيل كانت تزين مدن ومنازل المغاربة قبل اإلسالم .وكذلك
في شكل رسوم وتشكيالت فسيفسائية بديعة تكسو أرضيات القصور
وأماكن العبادة أو المقابر.
ففي متحف سطيف توجد لوحة فسيفساء نادرة تمثل الرب باخوس،
وهي فسيفساء رومانية افريقية بحتة ،وتعد من القطع اإلفريقية
النادرة .تم العثور عليها أمام المشفى (حيث كانت المدينة الرومانية
القديمة المنتهية بمقبرة) بفضل أمطار غزيرة ع ّرت طبقات التربة
فظهر جزء من هذه الفسيفساء عام  .1965كما تم العثور على
لوحة أرجوانية من الفيسفساء ،مكملة للوحة الكبرى للرب باخوس.
ومتحف سوسة بتونس ايضاً يحتضن لوحة فسيفساء تشخص الربا

باخوس في موكب هائل ،يرافقه «الساتير» و«الباخانت» .تم تمثيل
«باخوس» في هيئة شاب أمرد يقف في مركبة بعجلتين .يرتدي ثوباً
طويل األكمام ويمسك بيده اليمنى رمحاً طويالً ،وإلى جانبه ،قليالً
إلى األعلى ،تمثال إله النصر عارياً مبسوط الجناحين وبيده بأوراق
نخيل مدببة .وفي وسط اللوحة توجد صورة باخانت جميلة وهي
تضرب على دف له أرجل سرطان البحر .هناك أيضاً أربع من أنثى
النمور يسبقها ساتير تجر المركبة وهي طائعة ،بينما يوجد ساتير
آخر عند آخر الموكب .وفي أسفل اللوحة فهد يشرب من قدح
بمقبضين أمام أسد وقد امتطاه ديونيسوس طفل .كما كان الوليليون
مولعين بتمثيل باخوس إله الخمر والعنب في الفسيفساء إذ نجده
حاضرا ً على أزيد من أربع أرضيات فسيفسائية مع الفصول األربعة
ومرة مع أريانا ومرة يقود عربة ،من دون أن نغفل تمثيل عدد
من الرموز المرتبطة به كاألقداح المستعملة في احتساء الخمر .دار
ديونسيس والفصول األربعة التي تم الكشف عنها في وليلي وسط
المغرب ،تتوفر على غرف نوم وأكل وألواح وباحات ومرافق أخرى

كالحمامات والدكاكين ،وكل ما يوحي بالثراء الذي كان يتمتع به
صاحبها .تزين أرضية إحدى غرفها لوحة فسيفساء تمثل الفصول
األربعة ،ومشاهد من طقوس تقديس ديونوسيس الذي يرمز في
األساطير اليونانية إلى إله الخصوبة ،ويعتبر أيضاً إلهاً للخمر والزرع،
الذي توحي كثرته وجودته بخصوبة األرض الزراعية ووفرة إنتاج
الموسم الفالحي ،وتصاحب طقوس عبادته بالرقص والغناء والتمثيل
المسرحي وهو ما حرصت اللوحة على تمثيله.
وفي وسط اللوحة ،داخل أطر مثمنة شكل الرسام مشاهد لديونسيس
ولمشاهد الرقص والغناء التي تصاحب طقوسه ،بداية نجد باخانت
راقصة تبدو عليها سمات االحتراف تحمل دفا تنقر عليه ،طريقة
لباسها تحاول أن تبرز معالم جمالها وفتنتها ،فالساق اليمنى عارية
من أعلى وكذلك ذراعاها ،وتضع على كتفيها رداء أحمر يتدلى إلى
أسفر يخفق بفعل الريح والحركة ،قد يوحي منظره بالتحرر والحركة.
وفوقها مثمن آخر فيه رسم يمثل ديونزوس الشاب عارياً مجردا ً من
الثياب ،قدمه اليمنى مغطاة برداء أحمر ،ورأسه مكلل بإكليل الغار،
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ويستند بذراعه اليسرى على عمود قصير ،وفوقه في المثمن الثالث
نلمح مشهدا ً يمثل باخانت تعزف على ناي مزدوج ،تغطي جسمها
برداء أحمر ،وفي المثمن الرابع األخير ،رسم الفسيفسائي مشهدا ً
يمثل ديونزوس يتحلى بلباسه األحمر القاني ،ممسكاً بشماله رمحاً
مزخرفاً ،ويستند بيده اليمنى على صخر كبير.
فدورة حياة ديونسيس ترتبط بفصول السنة ،فهو بحسب األسطورة
اليونانية يموت في الشتاء ليبعث من جديد في فصل الربيع كل
عام ،وألجل ذلك شخصه الرسام شاباً يافعاً عارياً ذا صفات طفولية
بجوار دائرة فصل الربيع ،وبقرب دائرة فصل الشتاء صوره شيخاً
متقدما في السن ،بينما خصص الدائرتين األخريين لرسم طقوس
الغناء والتمثيل المرتبطة بديانته وحفالته.
هذا التجدد الدوري لحياة ديونسيس يرتبط بتجدد المحصول
الزراعي كل سنة ،ويبدأ في فصل الربيع ،ويزداد في فصل الصيف
ليبلغ أشده في فصل الخريف مع نضج العنب ،وغالباً ما يتم
االحتفال بذلك بمختلف صنوف الغناء والرقص والتمثيل التي تعبر
عن مظاهر الشكر لآللهة ،وما زالت في بلدان حوض البحر األبيض
المتوسط كثير من مظاهر هذه الحفالت والطقوس قائمة إلى أيامنا.
هذه الرموز نجدها متجسدة بوضوح في طقوس «باشيخ» ،الذي
هو عرض تمثيلي تنكري ،يقدم أمام الناس في الهواء الطلق ،في كل
جهات المغرب والجزائر ،وتحت مسميات مختلفة نذكر منها على
سبيل المثال ال الحصر« :سونا»« ،عزونة»« ،بوجلود»« ،بوبطاين»،
«أيراذ» و«إمعشارن» وغيرها؛ يقام العرض خالل األعياد والمناسبات
المحلية مثل عاشوراء ،أو بعيد عيد األضحى أو خالل احتفاالت رأس
السنة الفالحية ،ينتهي العرض عادة بوليمة يشترك فيها الجميع.

بويلماون بجبال األطلس
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مسرح باشيخ الباخوسي

وثق الرحالة الفرنسي مولييراس في كتاب «المغرب المجهول»
فعاليات العرض التمثيلي «باشيخ» كما كان عاينه في منطقتي
الريف الشرقي والغربي في أواخر القرن التاسع عشر ،وقال عنه إنه
من أكثر الحفالت استمتاعاً من طرف الريفيين ،وحدهم الريفيون
يعرفون ويمارسون المسخرة ،وتساءل إن كان «باشيخ» استمرارا ً
لأللعاب التهريجية الرومانية  ،saturnalesمؤكدا ً أن الحفل يحافظ
على تقليد قديم تمتد أصوله إلى غابر األزمان ،محددا ً مواعيد
تقديمه وهي :عند حلول السنة الهجرية الجديدة ،وفي عيدي الفطر
واألضحى .استمر عرض «باشيخ» في عدة جهات في المغرب حتى
حدود الخمسينيات ،قبيل االستقالل ،ففي الريف الشرقي وجهات
كثيرة كان يقام في يوم واحد ،بخالف الريف الغربي التي كان يقام
فيها طيلة أسبوع ،ثم عرف هذا االحتفال تراجعاً وإهماالً ،ثم انبعث
حديثاً في شكل جديد على يد الجمعيات المعنية بالثقافة والتراث
المحليين في كل جهات المغرب .حفل «باشيخ» في الريف الغربي
يتألف من عرضين ،األول موسيقي يقدمه شباب القرية ،يتهيأون
قبيل الحفل باإلقامة في مغارة محاذية للمسجد ،يتناوب السكان
على إطعامهم ،ويستعملون في غنائهم الطبول والمزامير ،وعرض
تمثيلي يقدمه أيضا شباب القربة نفسها ،بعد التنكر باألصباغ والمواد
المخصصة لذلك ،وارتداء األزياء المالئمة للعروض .في صبيحة يوم
العرض يتوجه الجميع ،الممثلون والموسيقيون والناس إلى المزارات
المقدسة واألضرحة لتقديم التحية لهم والتماس مباركتهم ،ثم
يقصدون مكان العرض التمثيلي الذي يحضره الرجال والنساء كبارا ً
وصغارا .المشهد التمثيلي في الريف الشرقي يؤديه عدة شخصيات،

بويلماون باألطلس

قناع ديونوسيس

وهم «باشيخ» وزوجته «سونا» والقاضي والخادم اليهودي والحمار.
وفي الريف الغربي نجد شخصيات أخرى إضافية ،تحيل على
رجال السلطة المحلية ،كالقائد والمخازنية ،وفي الجنوب المغربي
في تزنيت نجد شخصيات أخرى غير هذه ،منها «الكراب» (بائع
الماء) ،والعطار ،والخادم ،والطبيب ،إلى جانب حيوانات محلية
كالجمل والديك والبغل وغيرها .هؤالء الممثلون يتقنعون بجلود
الحيوانات وقرونها وأصباغ ومواد نباتية وأسمال بالية وغيرها ،وفضاء
التمثيل أيضاً عبارة عن تلة أزبال وفضالت الدواب التي تسمد بها
الحقول ،هذا التأثيث واللباس واألقنعة تبديهم في حال رث متسخ،
يثير السخرية .يدور حوار هزلي بين الممثلين حول أمور العمل
والفالحة وقضايا أخرى ،ثم يتطور الحوار ،ليطرح باشيخ وزوجته
على القاضي أمورا ً تخص حياتهما الزوجية ومعاشرتهما لبعضهما،
بألفاظ كاشفة ،وتلميحات لفظية وإشارات جسدية وغيرها ،األمر
الذي يثير ضحك الجمهور ،فيصدر القاضي حكمه المزاجي الذي
يكشف عن فساده ،في حين يقوم الحمار بركل الممثلين الذين قد
يقتربون منه المتطائه ،أو يأمرونه بالمشي ،في الوقت الذي يقوم
فيه الخادم باستغالل الوضع ،فيطوف على المتفرجين يعرض عليهم
بضاعته لبيعها ،وتتطور الحكاية ،وقد تأخذ أبعادا ً أخرى ،وحركات
ماجنة ،والتحام جسدي بين الممثلين ،وتلطيخ بالقطران وغيره ،وقد
تتطرق لموضوعات شتى إمعاناً في إثارة سخرية وضحك المتفرجين
الذي يشتركون في التمثيل بتوجيه الحديث إلى الممثلين في صراخ
وهرج ومرج .تنتقل الفرقة بعد ذلك إلى حي آخر لتقديم عرضها،
وتنال مقابل ذلك ما يجود به عليها الناس من منتجات زراعية وفواكه
جافة ومؤن غذائية .يحيل حفل «باشيخ» إلى طقوس «باخوس»
و«ديونوسيا» اليونانية والرومانية الموغلة في القدم ،طقوس
احتفالية كانت تقام في نهاية شهر ديسمبر كانون األول ،وتصحبها
مشاهد تمثيلية تراجيدية وكوميدية ماجنة ،تستعمل خاللها أقنعة.
عرض «باشيخ» يتضمن العديد من مكونات المسرح الهزلي،
ويستخدم القوالب النمطية المهينة ،التي كانت تستخدم للغاية
نفسها في العصور القديمة ،مثل دور اليهودي .وزوجته ،والقاضي،
والتاجر ،وحمار باشيخ .كما يحاكي العرض بطريقة ساخرة تهكمية
السلطة الحاكمة ممثلة في القاضي الجاهل الفاسد ،ونظام الحكم
الصوري ،وسخرية ضمنية من عقيدة الدولة الحاكمة وأنظمتها.
إن السخرية التمثيلية إحدى أهم الوسائل التي تسمح للمجتمع
برؤية الحقيقة التي ال ترضى عنها النفس ،وعرض التناقضات المقلقة
في الحياة ،والترويح عن النفس والتفريج عنها .ولعل مثل هذه
المهازل التمثيلية هي التي كانت محور العروض ما قبل المسرحية
في الحضارة اليونانية ،وشهدت والدة التمثيل المسرحي في شكله
الناضج على يد الكتاب اليونانيين الكبار
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الشيخ محمد محمود الطبالوي
رحيل آخر عمالقة القرآن الكريم
أمير شفيق حسانين

وصفَه الكاتب محمود السعدني في كتابِه ألحان السماء ،بأنه
َ
«عبقري التالوة ،وآخر ح َّبة في المسبحة المباركة لل ُق َّراء ال ِعظام»،
ووصفه موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب بأنه «صاحب النغمة
المستحيلة» ،كما أطلق عليه بعض األُمراء لقب «أيوب المقرئين».
إنه الـ ُمقرئ المصري الشيخ محمد محمود الطبالوي ،الذي رحل
عن عالمنا في الخامس من مايو الماضي ،وسط حزن هائل في
مصر والعالم العربي واإلسالمي.
ُولِ َد المقرئ الراحل محمود الطبالوي ،بمحافظة الجيزة بمصر،
في الرابع عشر من نوفمبر عام 1934م ،إلاَّ أن جذور عائلته ترجع
لمحافظة المنوفية ،وقد اهت َّم والده بتحفيظه للقرآن الكريم بُكتَّاب
القرية ،بعدما جاءت البشرى لجد الطبالوي ألُ ِّمه حينما كان جني ًنا،
حيث رأى رؤية بأن حفيده «محمد الطبالوي» س ُيصبح من َحفَظة
كتاب الله ،وبالفعل ،بدأ الطبالوي حفظ القرآن في ِس ِّن الرابعة ،وأتم
حفظه وتجويده عندما وصل إلى العاشرة ،وبرع في تالوة القرآن
على يد عدد من المشايخ ،منهم :الشيخ أحمد مرعي ،والشيخ رزق
خليل ح َّبة ،والشيخ عبد الفتاح القاضي.
ويُع ُّد الشيخ محمد الطبالوي رئيس المدرسة المصرية في التالوة،
وتمتد رحلته مع قراءة القرآن إلى قرابة السبعين عا ًما ،حيث بدأ
الطبالوي يقرأ القرآن بصوته العبقري النادر في المناسبات المختلفة
عندما كان ُعمره  12عا ًما ،وكان أجر تالوته ثالثة جنيهات في الليلة
الواحدة ،كما ُد ِع َي إلحياء مآتم كبار الموظفين والعائالت المرموقة
بمشاركة كبار المقرئين اإلذاعيين ،أمثال :محمد رفعت ومصطفى
إسماعيل ،وذلك قبل أن يبلغ عامه الخامس عشر.
امتلك الطبالوي إمكانيات كبيرة من حيث الصوت الرخيم،
العريض ،والقدرة على مواصلة القراءة لوقت طويل ،فكان يواصل
القراءة ألكثر من ساعتين ،من دون كلل ،بهذا الصوت الرائع الذي
جعله يبدو وكأنه أُ ْع ِط َي مزما ًرا من مزامير داود ،وقد ذاع صيته
بأنه صاحب أطول نفس في القراءة؛ ما دفع بعضهم إلطالق لقب
«ظاهرة العصر» عليه.
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تزوج الشيخ محمد الطبالوي ثالث مرات ،أوالها وهو في السادسة
عشرة من عمره ،ويُذكر أن له ثمانية من األبناء وخمساً من البنات،
ومن نسله سار على خطاه نجلُه «محمد» ،حيث أصبح مقرائاً للقرآن
الكريم أيضً ا ،أما حفيدته «آية» فقد برعت في اإلنشاد الديني.
أخفق الطبالوي في االنضمام لإلذاعة المصرية ،في بداية األمر ،بعدما
تق َّدم لها تسع مرات ،بزعم أنه ال يُجيد التنقُّل من نغمة إلى أخرى،
وعدم وجود طبقات موسيقية في صوته ،وقد أذن الله له بأن يُصبح
قارئًا إذاع ًّيا في المحاولة العاشرة ،وأصبح قارئًا باإلذاعة المصرية
منذ عام 1970م ،بعدها ُعيِّ َن قارئًا لمسجد الرفاعي بالقاهرة ،ثم
قارئًا للجامع األزهر الشريف في فترة السبعينيات ،وخالل نفس
الفترة أُجري استفتاء حول أنجح األعمال الخاصة باإلذاعات الخارجية
الدينية فحصل الشيخ عبد الباسط على المركز األول كقارئ إذاعي
من الرعيل األول ،وحصل الشيخ الطبالوي على المركز األول عن
القراء ال ُجدد.
تواصلت عالقة الشيخ الطبالوي باإلذاعة المصرية بعد ذلك ،حيث
كان يُذاع له برنامج اسمه «من إذاعتنا الخارجية» في إذاعة صوت
العرب؛ مما أسهم في ذيوع صيته ،وجعله يتلقَّى الدعوات من الدول
العربية واإلسالمية للقراءة بها ،وقام بتسجيل القرآن م َّر ًة ُمج َّو ًدا
بوقت زمني قد ُره  75ساعة ،ومرة مرتَّلاً بوقت زمني يصل إلى 33

ساعة ،كما س َّجل الطبالوي القرآن الكريم للكويت والسعودية ،وهي
التسجيالت التي كان يعتبرها كنزه الحقيقي.
شغل الشيخ الطبالوي منصب نقيب قُ َّراء و ُمحفِّظي القرآن الكريم
خلفًا للراحل الشيخ «أبو العينين شعيشع» ،حتى وفاته ،كما تقلَّد
منصب شيخ ُعموم المقارئ المصرية ،وكان ُعض ًوا بالمجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية ،ولجنة القرآن ،و ُمستشا ًرا دينيًّا بوزارة األوقاف،
وكان ُمح َّك ًما في كثير من المسابقات القرآنية في معظم دول العالم
اإلسالمي.
زار الطبالوي نحو ثمانين دولة عربية وإسالمية ،وأوروبية ،في
أحدها ،كانت للسعودية ،برفقة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد،
قابلهما الملك خالد بن عبد العزيز  -رحمه الله  ، -الذي قال لهما
بأن «القرآن نزل في الجزيرة العربية ،وطُ ِب َع في اسطنبول ،وقُ ِرئَ
في مصر»؛ فكانت هذه شهادة رائعة من ملك السعودية ب ُحس ْن
تالوة وترتيل القارئ المصري ،وقد كانت أسعد المحطات في حياة
الشيخ الطبالوي ،حينما قرأ القرآن الكريم في جوف الكعبة أثناء
مشاركته في غسلها بحضور الملك خالد  -رحمه الله  ، -ويُذكر أن
الملك فهد ك َّرم الشيخ الطبالوي بإهدائه قطعة من كِسوة الكعبة.
وقد دأبت الكثير من الدول العربية على دعوته في المناسبات
المختلفة ،فيذكر أنه ُد ِع َي إلحياء مأتم «الملكة زين الشرف» ،والدة
الملك حسين ملِك األردن ،وذلك في قصر رغدان ،لم َّدة سبعة أيام،
وفي إحدى زياراته للبنان ُمنح وسا ًما لمشاركته في إحياء ليلة القدر.
لم يكتف الطبالوي بزيارة الدول العربية واإلسالمية فقط لقراءة
القرآن ،بل تخطَّاها إلى أوروبا ،حيث زار دولة اليونان ،ليتلو القرآن
أمام جمهور المسلمين هناك ،فكانت تلك المرة األولى في تاريخ

اليونان التي يُقرأ فيها القرآن عل ًنا ومباشرة أمام الحشود الهائلة من
المستمعين ،كما وجهت سفارة مصر في إيطاليا الدعوة للشيخ
الطبالوي للقراءة في روما.
كان الشيخ الطبالوي من أبرز المطالبين بعودة الكتاتيب ،ألجل
تلقي دروس القرآن ،مؤك ًدا أن ال ُكتَّاب بمثابة معمل لتفريخ العلماء
والشيوخ ،وأنه من داخل الكتاتيب تخ َّرج عمالقة المقرئين ،أمثال:
محمد رفعت ،وعبد الباسط عبد الصمد ،والحصري ،والمنشاوي،
وغيرهم ،وأوضح أن دور ال ُكتَّاب هو تلقين األطفال أصول حفظ
القرآن وتعلم التجويد والقراءات في سن مبكرة.
من المواقف الغريبة التي حكى عنها الشيخ الطبالوي ما رواه في
حوار بإحدى الفضائيات عن تع ُّرضه لمحاولة اغتيال مجهولة ،حينما
الصدفة القدرية أن
قُ ِّد َم له فنجان قهوة ُد َّس فيه السم ،لكن شاءت ُ
يتراجع الطبالوي عن احتساء القهوة ،وشربها أحد الحضور؛ فتوفي
في الحال!
اعتزل الشيخ الطبالوي قراءة القرآن الكريم بسبب أمراض الشيخوخة
في الرابعة والثمانين من عمره ،وقد فاضت روحه إلى بارئها بعدما
أثرى المكتبة القرآنية بروائع التالوات والتسجيالت النفيسة ،وسيظل
صوته الشجي المالئكي يسكن في قلوب وذكريات كل مسلم ،ليبقى
ح ًّيا كي يُطرب اآلذان في كل مكان وزمان
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وثالثة عشر من زمالئه الطالب قارب (داو) في رحلة عبر البحر الهائج
جمال مشاعل
ً
متجهين إلى إحدى دول الجوار طلبا للعلم ،وتلك كانت أول دفعة
في إطار توثيقه ذاكرة الوطن ،استطاع األرشيف الوطني أن يحيط من طالب الساحل المتصالح تدرس بإشراف العالم الجليل الشيخ
بمختلف جوانب الحياة في الماضي ،ففي كنوزه الوثائقية يحصل محمد بن عبد العزيز ،وأُصيب اثنان من هؤالء الطلبة بالجدري،
الباحثون على تفاصيل في تاريخ اإلمارات ،ويطلعون فيها على ما وتوفيا ،وعاد حميد إلى عجمان ،وأصبح قاضياً ومدرساً وإماماً.
ال يجدونه في غيرها ،وجاءت إصدارات األرشيف الوطني لتكون
 في أغلب األحيان  -صلة الوصل بين الوثيقة وبين الجمهور؛ إذتعتمد في معلوماتها على الوثائق التاريخية ،وأينما وجدت الوثائق األوبئة تعبر الخليج  ..وتتمدد
التاريخية يستطيع التاريخ أن يتكلم ويسرد األحداث التي تعتمد ولعل كتاب (التدخل المشؤوم) الصادر عن األرشيف الوطني عام
على الحقائق .وفي هذه المرحلة التي يكابد فيها العالم ويعاني  2018أيضاً ،قد أولى اهتماماً كبيرا ً لما سببته السفن التي عبرت
من فيروس كورونا المستجد ،كان للتاريخ دروسه وعبره التي الخليج من أمراض ،وبهذا الصدد يشير الكتاب إلى أنه مع تطور
الخدمات البخارية أصبحت السفن ناقالت محتملة للمرض ،وهو ما
يستعين بها الحاضر التحدي والصمود أمام األزمات.
ساعد على انتشار العدوى بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع من أي
وقت مضى .ولما كان الخليج العربي طريق عبور رئيساً فقد تع ّرض
لخطر األمراض المنتشرة والسيما من بومباي وكراتشي من جهة ومن
الجدري في دلما
(ذاكرتهم تاريخنا) الكتاب الصادر عن األرشيف الوطني في  ،2018بغداد والبصرة وغيرها من جهة أخرى.
يوثق ذكريات الراوي :أحمد بن حاضر محمد جاسم المريخي
عن اجتياح مرض الجدري لجزيرة دلما؛ ويقول الراوي :في أوائل
أربعينيات القرن العشرين انتشر مرض الجدري في دلما ...ولم يكن
لدينا في تلك األيام عالج؛ فليس هناك دواء ،أو أمكنة باردة يستطيع
المصاب الجلوس فيها ...وفي تلك السنة لم يذهب أبي للطواشة،
ومكث أربعة أشهر مع العمال يحضرون ُع ُرشاً ،ويضعون للمصابين
الطعام والشراب ،وهناك من يحفر القبور كل ثالثة أو أربعة أيام...
إن ما حدث في تلك السنة شيء لم نكن نتصوره ،فبالنسبة لي هي
السنة التي أوقفت العالم.
وفي ظل تلك الظروف اضطررنا إلى مغادرة دلما ،وحين حكم الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب الله ثراه  -طلب منا العودة ،فعدنا
إلى أبوظبي ،وقد كان الشيخ زايد رحم ًة للخليج كله ،وليس لنا نحن
فقط.
الجدري يفتك بطالبين

ويورد كتاب (حراس الشاطئ الذهبي ..تاريخ اإلمارات العربية
المتحدة) أحد إصدارات األرشيف الوطني ،في عام  ،2018أنه في
أوائل عشرينيات القرن الماضي استقل حميد بن أحمد بن فالح
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وإذا كانت المسارات البرية التي تسير فيها قوافل الجمال عبر
الصحاري والممرات الجبلية تشكل قنوات لنشر المرض ،إال أن ابتكار
البواخر هو الذي أدخل بُعدا ً جديدا ً النتشار العدوى ،وال سيما حين
أصبحت المنطقة أكثر ارتباطاً بالعالم الخارجي مع امتداد خطوط
شركة الهند البريطانية للمالحة البخارية وغيرها من شركات البواخر
إلى الخليج العربي.
ويشير كتاب (التدخل المشؤوم) إلى أن التلغراف قد سمح بالخطاب
األسرع بين لندن والهند ،بالرغم من أن استخدامه كان محدودا ً ،وال
يكاد يقارن باالتصاالت الفورية للعالم الحديث ،ومع ذلك قدم ميزة
رئيسة؛ إذ سمح للسلطات بتحذير الموانئ والسلطات من أي ٍ
تفش
ٍ
جديد للطاعون أو المرض ،ونبهها إلى اتخاذ إجراءات وقائية قبل
أن تقوم سفينة معينة بإنزال حمولتها من البشر المصابين بالمرض.
ولعل الطاعون لم يعد حقيقة من حقائق الحياة في الخليج
في القرن التاسع عشر ،لكنه أثر في مجتمعات بكاملها ،ويمكن
أن يكون فتاكاً ،ويهدد بمحو أجيال بتمامها ،خاصة وأن المرافق
الطبية الحديثة لم تكن موجودة في ساحل الخليج الجنوبي ،ولم
تكن البلدات مجهزة لمواجهة الخطر ،في وقت زادت فيه السرعة
التي يمكن أن تنتقل بها البواخر بين الوجهات ،وزاد احتمال انتقال
المرض وانتشاره .وقد ال تكون فترة حضانة المرض قد مرت بحلول
الوقت الذي تصل فيه السفينة إلى الميناء التالي المقرر ،وربما ال
تظهر األعراض حتى تستعد لتكمل رحلتها .وقد اعتمدت السلطات
على الوقاية بدالً من العالج .وكانت الوسيلة لهذه الغاية هي نظام
فرض كلما كانت هناك أسباب – وإن كانت
الحجر الصحي الذي يُ ُ

واهية  -لالشتباه في تفشي العدوى في مكان آخر ،ولكن الحجر
الصحي كان أداة خرقاء؛ فهو مؤثر إذا كان على متن سفينة حالة
مرضية ،ولكن األوان يكون قد فات إذا نزل راكب مريض إلى اليابسة
قبل اكتشاف اإلصابة بالعدوى.
لقد أثر الطاعون الذي ضرب بومباي بين عامي ()1897 - 1896
في الموانئ الرئيسة في الخليج العربي وفُرض حجر صحي في
البصرة واحدا ً وعشرين يوماً على القادمين من بومباي ،وطبقت
قواعد الدولة العثمانية على السفن القادمة من الموانئ األخرى
في الهند مع فرض الحجر الصحي عليها عشرة أيام ثم خمسة عشر
يوماً ،و ُمنعت السفن القادمة من الموانئ األخرى في الهند مع فرض
الحجر الصحي عليها عشرة أيام ثم خمسة عشر يوماً ،و ُمنعت السفن
التي بها حالة إصابة بالطاعون ،وفور انحسار الخطر ت ّم خفض فترة
الحجز الصحي إلى عشرة أيام.
السفن التي وصلت دبي  ..ماذا كانت تحمل؟!

ولما أصبحت دبي محطة توقف منتظم في خط سير البواخر التابعة
لشركة الهند البريطانية للمالحة البخارية ،فقد َس َرتْ إشاعات بأن
الطاعون المتكرر يُعزى إلى مرور السفن البخارية وترددها إلى
الميناء ،وال سيما مع وصول شحنات كبيرة من األرز في مايو ويونيو،
وقد ضرب وباء شديد الساحل المتصالح في ربيع وصيف عام ،1911
بدءا ً من دبي إلى الشارقة والقرى المجاورة لها ،وبسبب االتصاالت
السيئة كان من المستحيل تشخيص المرض في الوقت المناسب
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لمنع إصابة األهالي بالعدوى وسرعة تفشيها.
ومع أن الحصول على معلومات موثوق بها كان صعباً في ذلك
الوقت ،فقد قُ ّدر أن أكثر من ألفي شخص هلكوا في دبي ،ونحو
خمسمئة في الشارقة ،ثم بدا أن العدوى قد خمدت فجأة مثلما
تفشت وأفادت التقارير أن المدن أصبحت خالية من الوباء بحلول
أغسطس.
لقد كانت سفن شركة الهند البريطانية تملك مفتاح الثروة االقتصادية
للبحرين لكنها كانت جزءا ً من صورة أوسع؛ فقد استمرت تجارة
قوارب الداو ،وكانت هناك عدد قليل من خطوط النقل األخرى
العاملة في الخليج؛ فعلى سبيل المثال كانت الباخرة «زاياني»
التابعة لشركة «إس.إن.سي الخليج» تزور الجزيرة من حين آلخر.
وكان تصميمها مماثالً لمنافساتها من بواخر الهند البريطانية ،وكان
سطح السفينة يحمل حشدا ً غريباً متعدد العناصر ،معظمهم ال
يكترث لعدم وجود وسائل راحة شخصية شريطة أن تكون أجور
النقل منخفضة ،ويفضل الكثيرون سطح السفينة المكشوف على
المقصورات ،وفي عام  1917استغرقت رحلة هذه الباخرة تسعة
عشر يوماً ،وقد رفعت َعل َم الحجر الصحي األصفر في الموانئ التي
زارتها ،ألنها قادمة من بومباي التي كانت في ذلك الوقت تُص ّنف
كميناء ملوث بسبب الطاعون ،وقد توقفت السفينة في دبي وكان
الج ّو مضطرباً جدا ً ال يسمح بتفريغها قرب الشاطئ ،ثم توقفت في
البحرين ،فجاء المسؤول الطبي إلجراء التفتيش .وبعد أن أعطيت
السفينة شهادة سالمة صحية استطاع الركاب أن يترجلوا منها
صورة للدكتور البريطاني ديزموند ماكولي (Desmond
 )Macauleyفي سنة 1963م ،وهو يعطي حقنة التطعيم
للمواطنين والوافدين ضد وباء الجدري الذي ضرب اإلمارات
في عامي 1962/1963م ،ودخل هذا الوباء إلى اإلمارات
عن طريق الحجاج اآلسيويين الذين يمرون باإلمارات في
أثناء ذهابهم ومجيئهم من الحج إلى الحجاز.
وتذكر رسالة من دار المعتمد البريطاني في دبي إلى لندن
أن بلدية دبي أقامت محج ًرا صحيا لضحايا وباء الجدري
على نفقة حكومة دبي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل
مكتوم الذي أمر أيضا بتطعيم المواطنين والوافدين ضد
وباء الجدري.
والصورة من تصوير المصور الراحل نور علي وهي منشورة
في كتابDubai, Life & Times,Through the lens( :
)of Noor Ali Rashid
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ولد أحمد محمد محمد سويلم في مدينة بيال ،بمحافظة كفر الشيخ،
في دلتا مصر سنة 1942م ،وتوفي والده مبكرا ً فترك فراغاً في حياته
وجعله مياالً للعزلة والتفكير ،كان يحلم وهو في الثانية عشرة بأن
«ينظم الشعر ويكتب القصص والمسرحيات» ويصبح أديباً كبيرا ً،
وقد كان يلقي القصائد في اإلذاعة المدرسية فيلهب حماس الطالب
بالمواضيع الوطنية.
وكان يذيل موضوعات التعبير التي يكتبها بأبيات شعرية من تأليفه،
من دون أن يذكر أنه صاحبها ،وأصر مدرس اللغة العربية على معرفة
مؤلفها ،ولما أخبره بالحقيقة تحول المدرس إلى محب ومتابع لكل
ما يكتب ،وشجعه على اإلكثار من القراءة ليصقل موهبته ،فكانت
تعجبه صعلكة عروة بن الورد ،وبطولة عنترة ،وشموخ امرئ القيس،
وحكمة أبي العتاهية ،وشع ٌبية البهاء ز ٌهير ،وتحدي البارودي،
ورومانسية ناجي وعلي محمود طه ،وكان
ومعاصرة شوقي وحافظ،
ٌ
شغفه باألغاني الوطنية واضحاً في القصيدة التي كتبها عن حرب
السويس1956م ،وما كتبه عن القدس والمسجد األقصى :هبطت
كل حصاها/هل
باألمس طيور جارحة /فالتقطت من أرض األقصىّ /
ِ
صمت الليل /فإذا استيقظ
أح ٌد منكم باألمس رآها /أم هبطت في
الساحة /يلتقطون
في الصبح األطفال /وراحوا بعد صال ِة الجرح إلى ّ
ِ
حصاها /وجدوا أحال َم القلب انصهرت /وانكسرت في صمت الليل.
حصل سويلم على بكالوريوس التجارة 1966م ،وعمل مديرا ً للنشر
في دار المعارف فتوطدت عالقته بكثير من الشعراء واألدباء مثل:
صالح عبدالصبو ،وتوفيق الحكيم ،ويحيى حقي ،وأنيس منصور الذي
أطلق عليه لقب «الشاعر الصعلوك».
نشر سويلم ديوانه األول «الطريق والقلب الحائر» عام 1967م
لكن حيرة قلبه لم تطل ،فقد تخلص منها على شاطىء الحب الذي
جمعه بالمذيعة المتألقة رباب البدراوي ،فتزوجا وعاشا حياة زوجية
ِ
عينيك /أتحسس
سعيدة يظللها الحب :أهبْط من ُشرفَة عينيك /إلى
ٌيك /أغر ُق فًى ِ
هذَا الخ َدر الساري فًي كف ِ
بحرك ..أصل إلى مدن
السحر /أُقدم أ أوراقي بين ي ٌديك  ..وأنتظ ُر قبـُولى
أنش ُد أشعاري بين ي ٌديك ،وأنتظ ُرعطاٌياك /أعص ُر أشواقي بين يديك،
وأنتظ ُر البسم َة فًي شفتٌيك.
وعن أشعار أحمد سويلم وأوجه البالغة والجمال في أشعاره ،تقول
الباحثة ديانا حسني النجار :لكي نفهم من هو العاشق «أحمد
س ٌويلم» تعالوا نتأمل قوله وهو يقدم نفسه لكّل من ٌيريد أن ٌيتعلم
كيف يكون العشق ،وكيف يكون تماهي المعشوق فًي معشوقه :أنا

عبد المقصود محمد
ناقد وروائي ،مصر

فًى العشق ٌآية /فاقرءوني على المأل /أنا ًف ال ُحلم نْبتَة /فأفيقوا على
النبأْ /صبغـَتي الور ُد والسنا /وربٌيع من الكأل.
ومنذ الديوان األول جاءت تجربة الشاعر أحمد سويلم مالصقة
الرومانسية ،وتشبعت قصـائده بهذَا العطر الرومانسى
للتجربة
ٌ
الحالم فٌيقول فًي قصيدة (قصة اللقاء):
ِ
ألقاك /لنفسي الحزينة الموزعة:
كم قلت ياحبيبتى من قبل أن
طريق/
إن طريق الحب موحش عسير /وإننا لو ضمنا في حلمنا
ٌ
سنلتقى فى أول النهار.
نشر ديوانه« :الهجرة من الجهات األربع» 1970م ،البحث عن
الدائرة المجهولة 1973م ،الليل وذاكرة األوراق 1977م ،الخروج
إلى النهر 1980م ،السفر واألوسمة 1985م ،العطش األكبر  1986م،
الشوق في مدائن العشق  1987م ،قراءة في كتاب الليل 1989م،
الزمان العصي 1996م ،الرحيل إلى المدن الساهرة 1997م ،لزوميات
1997م ،مختارات شعرية 1999م :وحده الشوق يشرق في دجنة
الموج /يحمل بين يديه وليدا مضيئا /يحدث في المهد عن سيرة
العاشقين /وهم يحرقون مصارعهم /فيصير الرماد عطورا /وأسئلة
في الشفاه
وحلما يشق طريقاً بأفق النجوم.
وتوالت دواوينه الشعرية وحصل على جوائز كثيرة أهمها كأس
القبانى في الشعر  ،1967وجائزة الدولة التشجيعية في الشعر
 ،1989وجائزة كافافيس  ،1992وجائزة أندلسية للثقافة والعلوم
 ،1997وجائزة الدولة للتفوق في اآلداب  ،2006وجائزة الدولة
التقديرية في اآلداب  ،2015ومازال عطاؤه مستمرا ً أطال الله عمره،
وإنتاجه الشعري الغزير سيخلد اسمه في سجل تراث العاشقين من
الشعراء العرب
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113

تراث اإلمارات

تصوير شريف الشين
الشيخ سلطان بن زايد رحمه الله يزور مواطن في عزبته بمدينة سويحان

على خطى القائد المؤسس

محمد االدريسي

تراث وثقافة اإلبل في رؤية سلطان بن زايد

تصوير شريف الشين

114

تراث وثقافة اإلبل في رؤية سلطان بن زايد

يعتبر الشيخ سلطان بن زايد ،رحمه الله ،واحداً من أبرز المهتمين
بشجون وهموم اإلبل بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،على خطى
المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،.كرس الراحل
جل حياته لتثمين المكونات التراثية والثقافية لإلبل العربية وجعل
منها رم ًزا هويات ًيا إماراتيا وعربًيا أصيالً يسير في اتجاه اإلدراج
ضمن القائمة التمثيلة للتراث العالمي الالمادي لإلنسانية .وفي
سبيل تحقيق ذلك ،ترأس «نادي تراث اإلمارات» و«مركز سلطان بن
زايد للثقافة واإلعالم» ،دعم المبادرات الثقافية والرياضية وسباقات
الهجن العربية والعالمية ،وجعل من مجلة اإلبل واحدة من أهم
المجالت المتخصصة في قضايا اإلبل بالمنطقة العربية ...لقد
استحق بحق لقب «رجل التراث األول» ،وحري بنا توصيفه كذلك
بـ«رجل اإلبل األول» رحمه الله.
«فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجاالت الدولة األوفياء ورمزا ً من
رموزها الوطنية ..عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على
وضع لبنات مؤسسات االتحاد وخدمة شعبه ..رحم الله فقيد الوطن
الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل
الصبر والسلوان» ،بهذه العبارات نعى الشيخ محمد بن زايد أخاه
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث واإلبل األول باإلمارات

الذي سار على خطى الوالد الراحل الشيخ زايد ،رحمه الله ،في
االحتفاء بتراث وثقافة اإلبل وجعل من هذه األخيرة رمزا ً للهوية
اإلماراتية والعربية ،وعياً منه بأن مواجهة تحديات المستقبل ال تتم
إال من خالل تثمين الخصوصيات التراثية والحضارية لألمة وتربية
النشء على احترام وتقدير رياضات وثقافة اإلبل ونقلها إلى األجيال
المستقبلية والعمل على نشر هذا التراث اإلنساني الالمادي في
مختلف بقاع المعمور.
نبعت فلسفة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في صون تراث
وثقافة اإلبل من ولعه الكبير بالتراث اإلماراتي األصيل من جهة،
وتأثره ووالئه الكبير لشخصية الوالد الشيخ زايد باني اإلمارات،
رحمه الله ،من جهة أخرى .يقول في هذا الصدد« :واجب تعريف
أبناء الجيل الجديد بتراث اآلباء واألجداد لكي نغرس في نفوسهم
قيم األصالة والمحبة والتسامح وتعزيز ثوابت الهوية الوطنية»،
في إشارة إلى أن شرط التقدم والتطور والتنمية الشاملة المنشودة
ال يكون بالقطيعة مع التراث والماضي وإنما باعتناق فلسفتهما
وتشرب قيمهما سبيالً نحو موقعة الذات وتحقيق التعايش والتسامح
الثقافي والحضاري المرجو .كما أن أهم مدخل للتنشئة االجتماعية
القويمة للنشء يكون بالتربية التراثية القائمة على التعريف
بالتراث وتحبيب حضارة األجداد إلى نفوس األطفال والشباب من
أجل ضمان تخليدهما وتوظيفهما في مجابهة تحديات الحياة
المستقبلية .ويضيف رحمه الله« :إن الشعوب ال تنسى وإنها لو
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نسيت فال تنسى من أثروا في حياتها ومن أثروا هذه الحياة وإن
زايد  -غفر الله له  -واحد من قليلين بل من القليلين جدا ً الذين
أثروا في حياة شعبه بالعمل من أجله ومن أجل رفعته وأثرى حياة
شعبه بالعطاء الوافر غير المحدود» ،في إشارة إلى أن فلسفة زايد
في التنمية والعناية بالتراث وبناء المشروع النهضوي اإلماراتي
تستحق االحتذاء بها محلياً ،إقليمياً ودولياً .تبعاً لذلك ،ترأس نادي
تراث اإلمارات وجعل من تثمين سباقات الهجن ،المزاينة ومحالب
اإلبل ودعم المهرجانات واالحتفاالت التراثية بثقافة اإلبل الوطنية
والعربية والدولية الهدف األساس لعمل النادي وضمان إشعاعه
وتميزه في مجال صيانة التراث المادي والالمادي ألزيد من
عقدين من الزمن .فضالً عن ذلك ،نهج الشيخ سلطان رحمه الله
استراتيجية عمل فريدة للنادي أسهم بموجبها في جعل المكون
التراثي ركيزة المشروع النهضوي واالجتماعي والسياحي لدولة
اإلمارات؛ يتعلق األمر باالنفتاح على المجتمع بمختلف أطيافه
ومكوناته .إن صيانة التراث والحفاظ عليه ودراسته وتثمينه من
الناحية العلمية والثقافية غير ٍ
كاف ،لوحده ،لتخليده وربطه بهموم
اإلنسان والمواطن اإلماراتي اليومية .لهذا ،كان األطفال والشباب
محور األنشطة واالحتفاالت التي قدمها المركز ،بالشكل الذي
تحول معه تراث وثقافة اإلبل ،على وجه الخصوص ،إلى جزء ال
يتجزأ من حياة النشء وأصبح النادي مؤسسة أساس من مؤسسات
التنشئة االجتماعية والتراثية بالوطن .عمل الشيخ سلطان ،رحمه
الله ،على استلهام حكم الوالد الراحل من أجل بناء شخصية قيادية
تحظى باالحترام والتقدير العابر للحدود الوطنية .فما ميز سلطان
هو حرصه على الحضور الشخصي الدائم للمناسبات ،االحتفاالت،
المهرجانات ،الندوات وسباقات الهجن المختلفة والتقرب من الحياة
االجتماعية للبدو ومالك اإلبل وتشجيعهم الدائم على تثمين تراث
األجداد وتنشئة األطفال على االعتزاز بهذا التراث اإلنساني .أسهم
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هذا األمر في شهرته ،رحمه الله ،بين مختلف المجتمعات العربية
واألجنبية (المغرب ،مصر ،الجزائر ،أوروبا ،أمريكا الالتينية )...واقتران
تراث وثقافة اإلبل العربية برجل التراث األول الشيخ سلطان ،بعد
الوالد الشيخ زايد ،رحمه الله .وإنك لتندهش من حديث عديد من
المهتمين بشجون اإلبل بالمناطق العربية والدول الغربية ،من صغار
المالك والفالحين إلى الشخصيات القيادية ،حول فلسفة سلطان
بن زايد التراثية والنظر إليه كمتمم لمسيرة زايد في تثمين التراث
وحمايته .يمكن القول بأن نقطة التحول األساس في مسيرة الشيخ
سلطان ،رحمه الله ،تتمثل في إنشائه ورئاسته لـ«مركز سلطان بن
زايد للثقافة واإلعالم» .ال يتعلق األمر فقط باالنتقال من مستوى
تثمين تراث وثقافة اإلبل كجزء من الهوية والحضارة اإلماراتية
والعربية نحو االنفتاح على ثورة الذكاء االصطناعي وتحوالت العصر
الرقمي والصناعي ،وإنما بدعم المبادرات الثقافية والعلمية إلصدار
مجلة متخصصة في المجال (مجلة اإلبل) استطاعت في ظرف
سنوات قليلة أن تكون واحدة من أهم المنابر اإلعالمية والعلمية
المهتمة بقضايا اإلبل في اإلمارات والمنطقة العربية وتحظى
بصدى كبير اليوم في المحافل الدولية .إلى جانب االنفتاح على
المواطن ،بوصفه ثورة األمة وسبيل تحقيق تنميتها الشاملة ،توسل
الراحل بالعلم من أجل قيادة مسلسل تثمين تراث وثقافة اإلبل.
فلم نعد أمام سفينة الصحراء التي تشكل ركيزة حياة البدو في
الصحراء ويعتمدون على صبرها وتحملها وقدراتها ومنتجاتها من
أجل مجابهة تحديات الحياة المتحولة فقط ،وإنما أصبحنا أمام نمط
حياة حضرية يغزو الحياة اإلنسانية المعاصرة ويفرض التفكير في
حلول عملية وتقنية من أجل حماية اإلبل من االنقراض وربطها
بمواطنها الطبيعية والرفع من أعدادها بالموازاة مع حماية تراثها
وثقافتها التي تظل جزءا ً من الهوية العربية األصيلة .وهنا يتكامل
العلم والثقافة في حماية التراث الحضارة وضمان خلودهما في
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ظل تحوالت العولمة والعصر الرقمي .وفي سبيل ذلك ،شجع إقامة
الندوات العلمية ،وتبادل األفكار والتجارب ودعم إقامة المختبرات
والمراكز البحثية المتخصصة في علوم الهجن واإلبل لتصير معه
اإلمارات اليوم ،ومن دون منازع ،رائدة البحث العلمي والثقافي في
قضايا اإلبل .إن فلسفة سلطان ،رحمه الله ،في االهتمام بالتراث
تعلمنا أنه ال يمكن صون تراث وثقافة اإلبل من دون إشراك جميع
مكونات المجتمع والدولة واألمة في تنميته؛ بل من األساس النظر
إليه كقضية أساس ضمن مشروع التنمية العربية الشاملة .لهذا ،كان
حريصاً على االنفتاح على مكونات المجتمع المدني المختلفة ،في
منحى قيادي وتنموي فريد ،واالستفادة من التجارب الرائدة وإفادتها
بالخبرات اإلماراتية .وكم هي الدول العربية واألفريقية واألوروبية
والالتينية التي استفادة من الخبرات اإلماراتية في مجال تثمين تراث
وثقافة اإلبل والبحث العلمي في قضاياها ،وأضحت على وعي كبير
بضرورة اإلسراع بإدراج اإلبل كتراث إنساني كوني .والواقع أن جل
مكونات المجتمع الدولي اليوم أضحت ترى في اإلبل رمزا ً للهوية
والحضارة العربية يرجع إلى آالف السنين وتكافح من أجل الحفاظ

على موقعها ضمن المستقبالت التي نسعى إلى رسم معالمها
التنموية أجمعينُ .عرف الشيخ سلطان ،رحمه الله ،بعالقته الخاصة
والفردية بالمغرب ،حيث سهر على دعم المبادرات المختلفة الرامية
إلى صون التراث العربي واإلنساني وتشجيع األفراد والجماعات على
تثمين هويتهم الحضارية .ومن المعروف أن دولة اإلمارات العربية
المتحدة هي الراعي والداعم الرسمي لموسم طانطان بالمغرب الذي
يعد أحد أبرز المناسبات االحتفالية بتراث اإلبل بالمغرب .وهي في
ذلك ،تستلهم فلسفة زايد وسلطان ،رحمهما الله ،في تثمين ثقافة
اإلبل ونقل تجربتها الرائدة إلى دول الجوار .ويظل تدشين مضمار
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن اعترافاً رمزياً بجهود
األب المؤسس واالبن الباني في سبيل كونية تراث وثقافة اإلبل
وضمان تخليدها في المستقبل وبين مختلف الشعوب .ونتيجة
لكل هذا ،يبقى رحيل سلطان ،رحمه الله « -سلطان اإلبل» في
اإلمارات والمنطقة العربية من دون منازع  -خسارة كبيرة لعالم
اإلبل والتراث .ختاما ،البد من االعتراف بأن سلطان لم يمت .فذكراه
ساكنة في القلوب وأعماله وأفعاله ومنجزاته تشهد على حكمته،
على خطى الوالد المؤسس ،وقيادته الرشيدة .كما أن مبادراته
الوطنية والدولية في سبيل تثمين التراث وصون ثقافة اإلبل تضمن
تخليد اسمه إلى جانب الوالد ،رحمه الله ،كأبرز الشخصيات المؤثرة
في المنطقة خالل القرن الماضي وبدايات القرن الحالي .وكما قال،
رحمه الله« :سنبقى على الدوام من أول المشجعين والداعمين
لمحبي رياضة الهجن في الدولة ،وأهديهم «الناموس» لجهودهم
وسعيهم الصادق ،نحو إحياء تراث اآلباء واألجداد الذي يتأكد اليوم»،
وستتذكره األجيال المستقبلية كرجل اإلبل والتراث األول بالدولة
والوطن العربي
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موسيقى بالط غرناطة
اثي مهما بلغت دقّة نقله وكتابته يخضع دوماً
نص
ّ
كل ٍّ
موسيقي تر ٍّ
ٍّ
للتأويل ووجهة النظر في التنفيذ ،حتّى كبار المشهورين بجودة
الكتابة مثل موتزارت ،أو المشهورين بتشبّثهم تنفيذ األعمال بدقّ ٍة
كما يتخ ّيلونها سماعاً في رؤوسهم مثل بتهوڤن ،فنصوصهما دوماً
كل هذه الدقّة للتأويل في التنفيذ ،فإذا سمع السامع
تخضع رغم ّ
ٍ
أكثر من تسجيلٍ لعملٍ واحد لهذين المؤلّفَين أو غيرهما ،سيجد
بسهول ٍة الفروق في تأويل النص المكتوب.
فإذا كان هذا حال مؤلّفين كهؤالء ،فما بالك بأعمال ُو ِجدَتْ في
مخطوطات قبل هذا ببضعة قرون ،حين كانت الموسيقى ُس َّب ًة على
محترفها ،بل سامعها في أوروبا ،وحين كان الكتبة يد ّونون على ما
كل
توفّر لهم من أوراق وأحبار ،طرق التدوين بدائية للغاية ،ورغم ّ
هذه الحواجز إلاّ أنّنا نقف مدهوشين أمام الجهد الذي بُ ِذ َل إلعادة
وعكف لتحقيق
إحياء هذا النغم في القرون الوسطى في أوروبا،
ٌ
المخطوطات بأساليب متع ّددة ،وإعادة تصنيع اآلالت القديمة
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مصطفى سعيد
موسيقار وباحث في علم النغم

ٍ
لوحات أو بقايى تلك اآلالت،
اعتمادا ً على القياسات وما تبقّى من
وأخيرا ً من خيال أصحاب الفكر في تلك المشاريع ،حتّى أض َح ْت
موسيقى العصور الوسطى في أوروبا ُمله َم ًة للعديد من المؤلِّفين
المعاصرين حول العالم إليجاد نغمٍ ُم ِ
عاص ٍر بعيدا ً عن النظام
السلّ ِم ّي واألبعاد ال ُمع َّدلة الناتجة عن عسكرة النغم إبّان الثورة
نغمي من
الصناعيّة في أوروبا .في فتر ٍة أستع ّد فيها لتنفيذ مشرو ٍع ٍّ
العربي في زمن المخطوطات ،رغم اإلخفاق في الحصول
التراث
ّ
كل التمويل الالزم لهكذا عمل ،وقد استضافت أبوظبي إحدى
على ّ
هذه الفرق المؤ ِّولة للتراث األوروبي في العصر الوسيط من إسبانيا،
العربي هو
وكانت المحاولة لتخيّل النغم الموجود حين كان البالط
ّ
األكثر جذباً ألهل النغم حتّى من غير العرب .وكانت المجموعة التي
َع َزف َْت المخطوطات األوروبية عالية التجهيز ،ليس من حيث الكفاءة
النغمي
النغميّة فحسب ،بل من حيث المقطوعات وقراءة التاريخ
ّ
ٍ
مشارك عزفاً أو غناء قضى سنين
كل
لمحاولة محاكاة األسلوبّ ،
الموسيقي.
النظام
وهذا
اآلالت،
وهذه
للتد ّرب على هذا األسلوب،
ّ
درست هذا النغم (أعني النغم األوروبي في القرون الوسطى) منذ
ُ
ٍ
ٍ
قرابة عقد ونصف ،وأفدتُ كثيرا ً حينئذ كيف أبحث في كتب التاريخ
أي معلوم ٍة قد ترشدني ألم ٍر
الطب ،عن ّ
واألدب بل حتّى في كتب ّ
قد يغيب ع ّني في أساليب النغم وأنواعها وطرق آدائها.
ٍ
بتأويالت عديدة ،وأعجبني
حتّى ما ُعز َِف و ُغ ِّني ،أحفظ أغلبه ،وسمعته
هذا التأويل الذي ات ّضح فيه تماماً هذه اللمسة المحلّيّة اإلسپانيّة
من حيث القرب من أداء النغم عند العرب ،بل وحتّى في ش ّد اآلالت
والمسافات بين األبعاد .أ ّما المجموعة العرب ّية ،فهم جماع ٌة من أكفأ
شرفت بمعرفة بعضهم
الموسيق ّيين الموجودين عزفاً وغناءا ً ومراناً،
ُ
والعمل معهم ألكثر من ٍ
العربي
عقد من الزمن ،لكن افتقد البرنامج
ّ

لقطع ٍة واحد ٍة يمكن أن ترجع فعالً أليّام غرناطة مثالً ،وال أُرجع
هذا لقلّة كفاء ٍة عندهم في النغم ،إنّما ألسباب لها عالق ٌة بقراءة
التاريخ والصبر في البحث وأسباب أُخرى تحتاج عشرات الصفحات
األدبي للسان الدين
نصه
النص
الموسيقي الوحيد الذي ّ
شرحاً ،حتّى ّ
ّ
ّ
بن الخطيب ،على الرغم أنّنا لسنا أكيدين من مصدر اللحن ،إلاّ
األصلي الموجود المد ّون منذ
الموسيقي
النص
أ ّن ما أُ ِّد َي لم يكن ّ
ّ
ّ
النص المح َّرف عنه ،ولن أقول المش َّوه ،ولو سمع القوم
قرون ،بل ّ
الموسيقي المشابه لمد ّونات
النص
التسجيالت األقدم لوجدوا ّ
ّ
الكتب القديمة مس َّجالً ،حتّى دون عناء إعادة قراءة المخطوطات
والمص ّنفات القديمة .المجموعة األوروبية ضبط آالتها على األبعاد
النغميّة الطبيعيّة ،المنسوبة للمدرسة الفيثاغرسيّة ،وتحديدا ً يبدو
أي إشار ٍة ّ
تدل على األمسية ألنّ القصد من
أنّهم أفادوا كثيرا ً في القياسات التي وردت في رسائل بن باجة في إشارة :تع ّمد الكاتب إخفاء ّ
أي إنسان.
كفاءة
أو
َت آالتها على الكتابة ليس االنتقاص من عمل
قياس أبعاد األنغام ،أ ّما المجموعة العرب ّية ،فقد ضبط ْ
ّ

قياس األبعاد ال ُمع َّدلة الذي ظَ َهر في أورپا في حقبة الثورة الصناع ّية
كل شي ٍء على أبعاد ثابتة .ليت تأث ّرنا بالغرب كان تأثّرا ً
لتثبيت ّ
أي ٍ
خيط قد يوصلنا لنتائج في
بالدأب في البحث والصبر وات ّباع ّ
البحث ،ال تأث ّر التقليد والنسخ .كانت اآلالت التي بأيدي العازفين
في الفرقة اإلسپان ّية ٍ
آالت تاريخ ّيةُ ،معا ٌد تصنيعها حسب القياسات
تمت
والتخ ّيل ،أ ّما اآلالت في أيدي الفرقة العرب ّية فكانت حديث ًة ال ّ
حق
بأي صل ٍة لآلالت التاريخيّة ،وكأ ّن العرب أنفسهم من التاريخ ال ّ
ّ
والقص واللصق .تاريخنا
لهم في التق ّدم والمعاصرة إلاّ بالتقليد
ّ
يستحق اهتماماً ودراس ًة أكثر م ّنا ال من غيرنا ،تاريخنا به الكثير من
ّ
اإلشراق الذي يمكن إذا قرأناه ودرسناه أن يغدو طريقاً لتط ّو ٍر ليس
كل مناحي الحياة
فقط في النغم ،بل في ّ
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ً
تجربة الشارقة أنموذجا
د .تامر جاد راشد

في ظل عصر تعصف فيه العولمة باألخضر واليابس ،تحول تراث المجتمعات وخاصة الالمادي إلى حائط الصد
الذي تستند عليه تلك الشعوب للحفاظ على هويتها وجذورها الضاربة في أعماق التاريخ.
ذلك الحائط المنيع الذي عجزت عن إسقاطه عوامل الزمان عبر العصور ،إال أنه في اآلونة األخيرة اشتدت تلك
العواصف وازدادت العوامل وتنوعت التحديات التي باتت تستهدف تراث الشعوب بشكل مباشر ،سعياً لطمس
هويتها الثقافية .ونظراً لما يمثله التراث الالمادي لمجتمعاتنا العربية من أهمية كبرى ،فهو بالنسبة لهم ذلك
وعاء عاداتهم وتقاليدهم ،تاريخهم وبطوالتهم ،فنونهم وهويتهم.
فالتراث الالمادي يمثل الجذور التي ترتكز عليها تلك الشعوب والتي غرست منذ آالف السنين ،كي تكون لهم
الدعامة التي يرتكزون عليها في الحاضر لتعلو بها قاماتهم ويرتفع بها شأنهم في المستقبل ،فال مستقبل لمن
ال ٍ
ماض له .تأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة على رأس الدول العربية المعنية بحفظ التراث ،المادي منه
والالمادي ،فهي من أكثر الدول التي تخصص للتراث قدراً وفيراً من الجهد والمال ،سعياً لصونه وتوثيقه والحفاظ
عليه من خطر االندثار والهالك.
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وإيماناً من دولة االمارات بأهمية التراث للبشرية جمعاء ،فإن
جهودها للحفاظ عليه ال تقتصر فقط على تراث اإلمارات بل يمتد
األمر ليشمل جميع الدول التي تمتلك تراثاً ثرياً ويمكن أن يكون
عرضة لبعض األخطار ،فتعمل اإلمارات على توفير آليات للحماية
لذلك التراث عبر مجموعة من االستراتيجيات التي سنذكرها الحقاً.
لقد أثبتت التجارب البشرية على مر العصور أن «الممارسة
والتدوين» ت ُعد من أنجح اآلليات التي يتم االعتماد عليها لحفظ
التراث الالمادي .فالممارسة تجعل ذلك التراث حياً ،متجددا ً من جيل
إلى جيل .فالطفل الصغير والشاب اليافع يمكنه أن يرى ويسمع
العديد من الفنون ،الحكايات ،والمأثورات التراثية من خالل َمن
يمارسونها أمامه في االحتفاالت والمهرجانات التراثية ،مما يجعلها
عالقة في أذهانهم بالتالي تنتقل من جيل آلخر ،وتظل باقية .أما
التدوين ،فال شك أنه اآللية األفضل التي تحفظ كل ما هو شفاهي
من االندثار .فغياب ثقافة التدوين لدى بعض المجتمعات كان سبباً

مباشرا ً في فقدان العديد من عناصر تراثهم الشفاهي ،فكل ما هو
شفاهي ال تحفظه إال صدور أصحابه ،فبغياب التدوين يضيع ذلك
في جنبات صدورهم ،ويفنى بفنائهم .فكم من الحضارات البائدة
قد اندثرت وزال تراثها من دون أن يصل إلينا منه شيء ،إال أنه على
النقيض من ذلك ،نجد أن البشر الذين عاشوا في عصور ما قبل
التاريخ (العصور التي سبقت معرفة الكتابة) استطاعوا أن يخلدوا
الكثير عن حياتهم وممارساتهم ،وذلك من خالل قيامهم بالتدوين،
عبر مجموعة من الرسوم والنقوش ذات الداللة والرمزية التي عكف
علماء ما قبل التاريخ ومازالوا يعكفون على دراستها ،والخروج بالعديد
من الفرضيات والنتائج التي تصف عادات وممارسات هؤالء البشر.
فالتدوين غير قاصر على الكتابة األبجدية ،ولكنه يشمل أي طريقة
يتم من خاللها تحويل الممارسة الشفاهية إلى ُم َد َونة قد تكون
كتابية ،أو رمزية بالصور والرسومات ،وقد تكون إلكترونية باستخدام
أدوات التكنولوجيا الحديثة المتاحة اآلن .بالتالي ،فإن قيام اإلنسان
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أساسيتين ،هما؛ «الممارسة والتدوين» .فكانتا اآلليتين الرئيسيتين
التي قامت عليهما خطط واستراتيجيات حفظ التراث .ذلك
بالتركيز على فئتي الشباب وصغار السن ،ليكونوا العناصر الرئيسية
المستهدفة في رفع الوعي بأهمية التراث وأيضا المشاركة في
الفعاليات التي يتم تنظيمها ،ألن هؤالء الشباب هم من سيحملون
على عاتقهم مسؤولية صون وحفظ التراث في المستقبل القريب.
تجربة الشارقة

في عصور ما قبل التاريخ بتدوين تفاصيل حياته وممارساته على
جدران الكهوف كان خير وسيلة لحفظ ذلك التراث البشري ،ليظل
باقياً حتى يومنا هذا .فالكتابة أو التدوين كفيلة بحفظ وإنتاج تراكم
معرفي ثري يمكن استخدامه إلعادة بناء ثقافات غائبة .فالتدوين
هو الوسيلة التي استطاع اإلنسان من خاللها أن يحفظ أزمنة وأمكنة
وأحداثا وثقافات مادية وغير مادية ،لتبقى وتحيا آالف السنين ،في
الوقت الذي أضاعت فيه ثقافة المشافهة حضارات برمتها.
لقد أيقنت دولة اإلمارات أن شخصية اإلنسان وهويته ال تكتمل إال
بوجود التراث الثقافي الالمادي ،فهو ذاكرة الوطن وثروته التي ال
يملكها جيل بعينه ،ولكنه ملك لجميع األجيال ،ومصدر فخر وعز
لألمة بأكملها .فكانت لإلمارات تجربتها الفريدة في مجال حفظ
وتوثيق التراث الالمادي على مستوى العالم ،حيث قامت اإلمارات
بتسجيل سبعة من عناصرها التراثية على قائمة التراث الثقافي غير
المادي بمنظمة اليونسكو ،باإلضافة لتعاونها مع العديد من الدول
في إعداد وتقديم ملفات أخرى مشتركة ،مما جعلها تحتل المرتبة
األولى عالميا من حيث عدد الملفات التي تم تسجيلها باليونسكو.
لم يكن االهتمام بالتراث الالمادي في دولة اإلمارات أمر حديث
العهد ،ولكنه من الممارسات التي حرص الشيخ زايد آل نهيان ،رحمه
الله ،أن يغرسها في أبناء دولته منذ قيامه بتأسيس اإلمارات .فقد
كان دائم الحث على ضرورة التمسك بالهوية وتراث األجداد ،وأن
يكون ذلك مصدر فخر وعزة ألبناء اإلمارات ،وقد نجح في ذلك
بشكل كامل .حيث كان الشيخ زايد يمتلك من الحكمة والرؤية
ما جعله قادرا ً على إدراك األهمية التي يمثلها التراث الالمادي
بالنسبة لشعبه كمصدر للقوة والتقدم .فمنذ ذلك الحين ،لم يتوقف
االهتمام بالتراث في اإلمارات ،فقد أصبح صون التراث بمثابة النهج
الذي انتهجته اإلمارات حكومة وشعباً إيماناً منهم بأهمية التراث
على الصعد كافة ،فصارت دولة اإلمارات ترسم لنفسها درباً كي
تسلكه للحفاظ على تراثها الالمادي واالستفادة منه في العديد من
القطاعات ،كالسياحة واالقتصاد .وقد ارتكز ذلك الدرب على ركيزتين
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في ثمانينات القرن الماضي ،أطلق الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة المشروع الثقافي
الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث من االندثار بإمارة الشارقة.
فمنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تشهد إمارة الشارقة حالة من
الزخم بالمبادرات والفعاليات الرامية إلى حفظ التراث الثقافي
الالمادي وتوثيقه ،إما عبر الممارسة أو التدوين ،ويتم ذلك عبر
مجموعة من المؤسسات المعنية بالتراث ويأتي على رأسها معهد
الشارقة للتراث ،فمنذ افتتاحه عام  2004وهو يمثل مركز إشعاع
ثقافي ،ليس فقط لدولة االمارات ولكن للعالم أجمع .وتقوم سياسة
العمل بالمعهد على المساهمة الفعالة في حفظ وتوثيق التراث
والعمل على نقله من جيل آلخر ،ويتم ذلك عبر حزمة من األنشطة
التي يقوم بها المعهد دوريا على مدار العام.من تلك األنشطة ما
يرتكز على الممارسات مثل «ملتقى الشارقة الدولي للراوي» ،وهو
أحد الملتقيات التي تنعقد منذ عام  2001ليكون محفال يجتمع
فيه المختصون بالتراث الالمادي من الرواة واالخباريين من كافة
أنحاء العالم ،لنقل خبراتهم وما تحويه ذاكرتهم من معارف تراثيه

شفاهية ،مما يساعد على صونها من االندثار .أيضا ،يقام بالشارقة
مهرجان «أيام الشارقة للتراث» ،وهو من أهم المناسبات التي يتم
من خاللها إحياء العديد من الفنون والممارسات التراثية كالفنون
االستعراضية ،نماذج من العادات والتقاليد اإلماراتية ،عرض لمهارات
بعض الحرف التراثية وغيرها من الممارسات التي يتم نقلها عبر
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ،مما يتيح الفرصة لوصولها ألكبر
قدر ممكن من المواطنين داخل الدولة وخارجها .عالوة على ذلك،
يحرص المعهد منذ عام  2016على إقامة «أسابيع التراث العالمي»،
فيتم تخصيص أسبوع من كل شهر لالحتفاء بتراث إحدى الدول
الشقيقة أو الصديقة ،بعرض نماذج من تراثها الثقافي بكافة أشكاله.
كما ينظم المعهد «ملتقى الحرف التراثية» منذ عام  2007والذي
يهدف إلى صون ونقل وتوثيق جميع الحرف التراثية والعمل على
تنميتها بشكل مستمر لتكون جزءا ً من خطة الدولة في عملية
التنمية الشاملة .ذلك فضال عن «مؤتمر الشارقة الدولي للتراث
الثقافي» ،الذي يعقد سنوياً كي يناقش كافة القضايا المتعلقة
بالتراث ،وكيفية الحفاظ على تراث الشعوب وتنميته والبحث عن
أفضل الطرق والممارسات العلمية التي يمكن من خاللها توثيق
وصون ذلك التراث بكل ما يحوي من عناصر.
من المالحظ ،أن جميع الفعاليات السابقة ترتكز على شيء أساسي
وهو «الممارسة» ،التي يتم من خاللها ممارسة األشكال المتنوعة
للتراث الالمادي ،كي تظل حية باقية عالقة في أذهان من يراها
ويسمعها ،وهو ما يؤدي لحفظ ذلك التراث من الفناء.

إرساء ودعم ثقافة التدوين

تزامنا مع تلك الفعاليات ،يتبنى معهد الشارقة للتراث استراتيجية
أخرى للحفاظ على التراث الالمادي ،وهي «التدوين» .حيث يتم ذلك
عن طريق إرساء ودعم ثقافة التدوين ليس فقط لمواطني اإلمارات
ولكن لكل من يعتني بالتراث الالمادي خارج الدولة .فقامت إدارة
المعهد بإطالق عدد من اإلصدارات التي تدعو من خاللها للمساهمة
بالكتابة والتوثيق لكل من هو مهتم بالتراث الالمادي ،سعياً منها
لتحويل ذلك التراث من صورته الشفاهية إلى الصورة المدونة،
والتي تمثل إحدى آليات الحفاظ على هذا التراث الشفاهي من
الضياع .فقامت بإطالق مجلة «الموروث» ،مجلة «مراود» ،نشرة
الراوي ،النشرة التراثية ،وكراسات التراث .كما حرصت إدارة المعهد
على إنتاج واقتناء معرض للفيديوهات ،الصور ،والصوتيات التراثية.
فكان الهدف الرئيس من كل هذا هو تحويل التراث الشفاهي الهائل
إلى أشكال مادية يمكن ارشفتها وحفظها من النسيان «بالتدوين».
فكانت ثمرة كل تلك المجهودات المبذولة أن اعتمدت منظمة
اليونيسكو الشارقة للتراث مركزا ً من الفئة ( )2تحت رعايتها
* عضو هيئة تدريس ،جامعة القاهرة ،مصر
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تقول لنا الطبيعة
أكد ميرلوبونتي أنه (ليست االكتشافات العلمية هي التي أدت
إلى تغيير فكرة الطبيعة ،بل إن هذا التغيير هو الذي سمح بهذه
االكتشافات)؛ وهذا يعني أن تاريخ الطبيعة مكَّن من تقدم العلوم
المختلفة بما نتج عنه من انتقال معرفي قائم على تأويل التشابهات
إلى عالم كوني للنظام والقياس والبناءات الفيزيائية الرياضية .وهذا
التغير نتجت عنه تحوالت في شتى الجوانب سواء في الهندسة
والبصريات والطب ونظرية العالمة ،األمر الذي أسهم في إعادة
تنظيم عالقة اإلنسان بالعالم من حوله ،وقدرته على اكتشافه
وتحليله .إن الطبيعة عبر تاريخها مرتبطة باإلنسان وقدراته على
االستكشاف وبناء تلك العالقة عبر التخييل والمشابهة بوصفهما
الركيزة التي تتأسس عليها الرابطة المتبادلة بينهما؛ وهما البعدان
اللذان أقرهما ميشال فوكو لإلحاطة بآليات الطبيعة وقواعدها؛
فـ(التخ ُّيل كسلطة ممنوحة للذهن بإعادة تشكيل النظام انطالقاً
من االنطباعات الذاتية ،والتشابه كخاصية متوافرة لدى األشياء،
تعرض أمام الفكر حقالً من التشابهات الجنينية التي يمكن للفكر
أن يشتغل عليها ويقوم بتشكيلها) .ولهذا فإن الطبيعة في عالقتها
باإلنسان تمثل فضاء كونياً من العمليات المعقدة المتداخلة من
جهة والحساسة من جهة أخرى .يقدم فيليب ديسكوال في كتابه (ما
وراء الطبيعة والثقافة) محاولة لإلجابة عن السؤال (ما العالقة بين
الطبيعة واإلنسان؟) ،ويقدم ضمن الكثير من أطروحاته مجموعة
من األفكار التي تسهم في اإلجابة عن هذا السؤال ضمن ابتكار
فضاء تقاربي بين (أنظمة متشابهة بفعل تجاورها داخل سلسلة من
المتواليات التاريخية) ،والتي ستمثل ضمن تداخلها وانتظامها (شبكة
الهويات واالختالفات) المتزامنة ،والتي ستجعل من الطبيعة  -كما
يقول ديسكوال ( -فضاء بورا لكنه واضح المعالم ،ولن يكون «علينا»
سوى زرعه بالمعارف الوضعية واستثماره بواسطة أدوات أنجع).
لذا فإننا عندما نحاول سبر تلك العالقة التي تربط بين الطبيعة
واإلنسان فإننا نصطدم بمجموعة كبيرة من اإلشكاالت والتناقضات
التي تص ِّعب علينا المهمة ،إال أننا يمكن أن ننطلق من (فلسفة
الطبيعة) التي تدرس – بحسب هيجل – المادة والنبات والحيوان،
في محاولة إيجاد تلك العالقة الدقيقة التي تشكلها هذه الفلسفة
وما أنتجته من صراعات وتنافس بين الطبيعة واإلنسان ،والتي يمثل
فيها اإلنسان غالباً دور المنتصر من خالل النمو االقتصادي والتدخل
في التغير البيئي والتنمية والحضرية ،ما أسهم كثيرا ً في اتساع هوة
هذا التنافس وازدياد الصراع الذي أصبح يشغل العلماء في المجاالت
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عائشة الدرمكي
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان

العلمية والبيئية ،لما له من تأثير بالغ في تهديد األنواع الحيوانية
والنباتية والجينية المختلفة.
ولعل شعور اإلنسان بالنصر والسيطرة على الطبيعة جعلته ينصرف
عنها باعتبار أنها لم تعد تهدده بل ما يهدده هو اإلنسان نفسه،
لهذا سنجد أنه  -أي اإلنسان  -أعاد تنظيم مفهوم التنافس ليقف
مواجها اآلخر (اإلنسان) بدالً من اآلخر (األخطار الخارجية) ،فأشعل
بذلك الحروب السياسية واالقتصادية ،التي خلفت ما نراه اليوم
من فقر ومجاعات وأوبئة .األمر الذي أشغله عن الطبيعة باعتباره
يراقبها عبر مراصد خصصها لهذا الغرض خوفاً من غضبها ،ونسي أن
الطبيعة باعتبارها الكوني والبيولوجي قادرة على الدفاع عن نفسها
عبر مجموعة من األنواع التي ال يستطيع مراقبتها أو حتى اإلحساس
بها إال إذا هاجمته .إن الطبيعة في عالقتها مع اإلنسان متسامحة
بفضل الله سبحانه وتعالى ،إال أنها تقدم تهديدها عبر مجموعة من
االضطرابات الكونية التي يعتقد اإلنسان أنه استطاع السيطرة عليها
تماماً عبر التقدم العلمي واالكتشافات غير المسبوقة في العلوم
المختلفة.
إن العالقة بين الطبيعة واإلنسان تشكل اليوم هاجس العالم ت ُدرس
ضمن ما يُعرف بعلم األيكولوجيا أو علم البيئة؛ الذي يُعنى بدراسة
التفاعالت بين الكائنات الحية ومحيطها ،وهي تلك التفاعالت التي
تنشأ ضمنها تلك العالقة ،وتحدد مساراتها والمآالت التي ستؤول
إليها (صراع ،أو تصالح ،أو تكامل) .ولهذا سنجد أن هدف األيكولوجيا
البعيد األمد يوجهنا نحو اختيار مسارات واضحة تبشر بمستقبل
يحمي الطبيعة واإلنسان معاً.
في االحتفال العالمي بيوم األرض في العام  ،2013قدمت الجمعية
العامة لألمم المتحدة جلسة حوارية بعنوان (االنسجام مع الطبيعة)،

كإسهام في مناقشة خطة التنمية لما بعد  ،2015انطالقاً من أبعاد
التنمية المستدامة ،من أجل (بناء أساس أخالقي للعالقة بين البشر
واألرض)  -كما جاء في بيانها  ، -ولهذا فقد اعتمدت هذه الجلسة
الحوارية على مجموعة من المعطيات المرتكزة على ما يسمى بـ
(علم االقتصاد األيكولوجي)؛ والذي يمهد الطريق أمام االعتراف بأن
االستدامة هدف متعدد الجوانب يشمل أبعادا ً اقتصادية واجتماعية
وبيئية ،باإلضافة إلى تأكيده بأن كفالة مناعة النظم اإليكولوجية
واالجتماعية واالقتصادية تعتمد على ضرورة حفظها واالستثمار فيها.
وقد ورد في بيان األمانة العامة للجمعية أن من أهم ركائز علم
االقتصاد اإليكولوجي هو أن قياس استعمال الموارد الطبيعية يعتمد
على مدى الرفاه االجتماعي؛ ذلك ألن هذه العالقة ت ُقاس بالقيمة
الصحية للمجتمعات في مقابل تكاملها مع عالم طبيعي مزدهر
قائم على التكامل .ولهذا فقد ورد في هذا البيان تحت عنوان (بناء
أنموذج جديد /االنسجام مع الطبيعة) أن هذا االنسجام يتطلب
االستدامة للموارد الطبيعية واحترامها من ناحية وإعادة االعتبار إلى
الروح اإلنسانية من خالل إيجاد أسلوب حياة يحترم حقوق الطبيعة
ضمن الحدود اإليكولوجية وحدود الطبيعة ،ولهذا فإن البيان الصادر
عن الجمعية في قرارها الذي اتخذته في  25سبتمبر  2015ضمن
خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030يقضي بأن (تحقيق التنمية
االجتماعية واالقتصادية مرتهن باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
لكوكب األرض) .وفي كتابه (عودة الوفاق بين اإلنسان والطبيعة)
يرى (جان ماري بيلت) أن النمو االقتصادي من أهم أسباب اضطراب
العالقة بين اإلنسان والطبيعة لألثر الذي يحدثه على الحركة

األيكولوجية والكائنات الدقيقة بشكل خاص ،محدث بذلك خلل
في التوازن وبالتالي االرتداد االجتماعي والتنظيمي على الطرفين؛
ذلك ألن النمو االقتصادي ينشأ عنه نموا في التقنيات والتكنولوجيا
التي تستهلك الموارد الطبيعية بل وتفنيها.األمر الذي سيؤدي إلى
الكشف عن مواطن الضعف وإثارة الصراع ،الذي نجده اليوم في
شكل أوبئة أو جوائج طبيعية.
إن العالقة بين الطبيعة واإلنسان معقدة ضمن مفهوم األيكولوجيا
واالقتصاد ،وهي عالقة تؤثر مباشرة على المفاهيم االجتماعية
والصحية ،التي تجعل من الصراع أو التكامل بينهما وقفاً على قدرة
اإلنسان على الفهم بأنه (ال يعيش على الكوكب بمفرده!)؛ ولقد
اعتدت األمانة العامة للجمعية العامة لألمم المتحدة في إحدى
بياناتها بما ذكر ه السيد نايس في إحدى مقاالته التي نُشرت قبل
وفاته العام  ،2009وكان عمره  96عاماً قائالً:
«نعيش فوق كوكب صغير غاية في الجمال ،لكن وجودنا البشري
مهدد ،فإذا أردنا البقاء ،علينا أن نتعلم كيف نفكر بأسلوب مختلف.
والبد أن يظل التفكير للمستقبل وفيَّا للطبيعة .ويجب أن يشمل
جميع البشر والكائنات الحية ،ألن لكل شيء حي في ذاته قيمة»
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تراث المسرح

المادي ومواكبة ظروف الحياة المعيشية -عانت الزوجتان نفس ًّيا
نتيجة رفض أفعال الزوجين .كما أن هناك فارقًا طبقيًّا بين كل ثنائية
وأخرى ،جاء لكي يُحدث التفرقة ويبرز االختالف الطبقي؛ فالثنائية
األولى تنتمي لطبقة أعلى ماديًّا واجتماع ًّيا ،بينما الثنائية األخرى
ما هي إال خادمة لهؤالء األعلى ،وهنا يكمن سر التماهي في أن
الثنائية األقل اجتماعيًّا جاءت لتعكس حال ما كانت عليه األولى في
ماضيها ،وفي الوقت ذاته تجعل المتلقي يرى مستقبلها في الثنائية
المواجهة لها.
التراتبية على مستوى الفضاء

«جزء من الفانية»

َّ ُ
مسرحية كويتية حول القوام التراتبي
منار خالد

عندما تُبنى العروض المسرحية على فكرة تكوين الثنائيات؛ تسمح
في تأويلها ب َرحابة التفكيك وفتح مجال الوصول ألصول األشياء
من خاللها؛ فربما يصل بنا تفكيك الثنائية إلى الماهية أو الجوهر
تاح فيها
الخالص للشيء ،أو ربما يصل بنا إلى عوالم جديدة ُم ٌ
التأويل عن أصل الثنائية الجامدة ،ما يقودنا إلى وضع كل شيء
في سياقه الصحيح ،حتى وإن باتت الثنائيات تتراوح بين (المجاز/
التورية) ،أو حتى الثنائية األشهر على اإلطالق( :الوهم /الحقيقة)؛
كل شيء لِذاتِه ،أو ربما
فربما تنتج كل منهما ثنائية جديدة تر ُّد َّ
تعود لنفس نقطة البداية ويبقى المجاز  -أو الوهم  -هو الماهية
الحقيقية.

تظ ُّنهم في بداية اللعبة ما هما إال ترا ُو ٌح بين ثنائية (الماضي/
الحاضر) ،وأن الحياتين لنفس األشخاص بين ما فات وولَّى وما هو
يحدث اآلن ،مما يثير حالة من حاالت التماهي المؤقَّت ،إلى أن
يحدث التفكيك والولوج إلى ثنائية جديدة تترنَّح بالمتلقي بين
(الوجود /العدم) طوال سير األحداث .تفصل تلك الثنائي ُة عوال َم
هؤالء األشخاص عن بعضهم بعضاً ،وتسير بالمتلقي للوصول إلى َمن
انعكاس لصورة اآلخر؛ فبينما مارس الزوجان أفعالاً مشينة -
منهم
ٌ
بين القتل وسفك الدماء ومخالفة قوانين اإلنسانية بحجة االستقرار

معالم اإلنسانية .جاءت الزوجتان لتع ِّبرا عن حالة اليأس التي وصلتا
إليها بشأن ضمير الزوجين ،وهما متشابهتان على مستوى التكوين
الجسماني ،وفي ألوان المالبس (بين اللونين األحمر والرمادي،
كلون الدم ولون رماد الحريق؛ ربما للتنقُّل بين انخماد النار ثم
صحوتها ثانية) ،وعلى الرغم من اختالف الطبقات واختالف خامة
الملبس التي توضِّ ح بعناية شديدة الفارق الطبقي فيما بينهما ،إال
أن المكنون لم يختلف أب ًدا ،وهنا يظهر (الوجود /العدم) بشكل أكثر
نتاج تفكيك ثنائية (الزوج /الزوجة) عند كل منهما ،وتكوين
ِدقَّة؛ َ
ثنائيات مواجهة لبعضهما بعضاً بين (الزوج  /1الزوج( ،)2الزوجة/1
الزوجة)2؛ فالزوجان ما هما إال مرآتان لبعضهما بعضاً :أحدهما
يحمل بين يديه ماضي األول ،واآلخر يحمل بين يديه مستقبل
الثاني.

جاء تكوين الفضاء مؤكِّ ًدا لفكرة التراتبية ،بتوظيف منضدة حديدية
متع ِّددة االستخدامات تمأل فراغ الخشبة ،بها أجزاء سهلة القبض
والبسط ،تسمح بتوجيه أجزاء منها لألعلى وأخرى لألسفل ،ومنها
للجلوس ومنها للصعود؛ ما جعلها مع ِّوضة بالقدر المطلوب عن أي
ديكورات أخرى .احتلَّت الثنائية األعلى الجزء األعلى من المنضدة،
في أغلب مشاهد العرض ،لم يمنع ذلك الثنائية األقل من الصعود
إلى المستويات العليا ،ولكن كان لكل صعود ِداللته الخاصة ،منها
ما جاء بحكم الفارق االجتماعي بين (األعلى /األدنى) ،ومنها ما أكَّد
الفارق اإلنساني بين (األرقى /األحقر) ،ليبرز أن الدونية لم تقتصر
فقط على المستوى االجتماعي؛ بل هي في أساسها قائمة على
التفا ُوت اإلنساني .انحاز العرض بعض الشيء إلنسانية المرأة على
حساب الرجل؛ إذ ق َّدم الرجلين في أدنى مراتب اإلنسانية ،أو هما
تج َّردا منها  -من األساس  -بمب ِّررات اجتماعية تدور جميعها في
َّ
فلك المأكل والملبس .الزوج صاحب المرتبة األقل اجتماعيًّا كادت وضعية المرأة
إنسانيته تظهر في بعض األحيان خلسةً ،لكن في سبيل المواجهة بينما كل زوجة ترى ذاتها في األخرى ،فقط االختالف في المظهر
بينه وبين الزوج المقابل نرى مستقبله الذي سيج ِّرده من كل الخارجي وطريقة تعبيرها عن مشاعرها التي أوشكت أن تقضي

ومن بين تلك الثنائيات قام العرض المسرحي الكويتي «جزء من
الفانية» ،إنتاج فرقة المسرح الكويتي ،الذي شارك في الدورة
السادسة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر
والتجريبي ،تأليف مريم نصير ،وإخراج عبد العزيز النصار -في
تكوينه «السينوغرافي» على الشكل الثنائي بين (الزوج /الزوجة)،
ولكنه لم يتَّجِه نحو «الديو دراما» فحسب ،بل ق َّدم أنموذ ًجا آخر
ُمستنسخًا من نفس الثنائية األصلية ،يحمل نفس التكوين الشكلي
والموضوعي أيضً ا في أحيان كثيرة ،وهما (زوج /زوجة) آخران،
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تراث المسرح

عليها وتحصرها بين الوجود الجسماني والعدم النفسي؛ فهي على
كل شكل وتكوين لها  -سواء كانت غنية أم فقيرة  -ال يختلف
الباطن في شيء ،بل تحمل بداخلها كل األعباء التي حاصرتها منذ
ماضيها ،الذي مثَّلَته األولى ،وحاضرها ،الذي تعيشه الثانية.
كما جاءت اإلضاءة لتوضِّ ح مدى العدمية من كل شيء؛ فما
كانت سوى غبار ودخان ،وكأن الحياة مجرد كابوس مخيف،
وجاء إكسسوار الشمعة المصاحب للزوجتين دالاًّ على بقاء األمل
مهما زاد الكابوس في وحشيته .وفي أثناء تأكيد العدمية واكتفاء
ِ
تكتف المنضدة فقط بإبراز المستويات؛
الديكورات بالمنضدة ،لم
فمثلما ف َّرقتهما لتوضح الفارق الطبقي ،دمجتهما في مستويات
مكانية متقاربة لتوضح التقارب الباطني ،فأثناء عشاء كل منهما
على نفس المنضدة انقسم الحوار ليعطي سب ًبا الرتكاب الجرائم،
ولكن ذلك المشهد لم يك َّرر مج َّد ًدا؛ ليؤكد على حالة االحتياج
المستمرة التي ال ت ُغني عن ارتكاب األفعال المشينة في حق
األبرياء؛ بل ت َّم تأكيد االحتياج في مواضع أخرى مختلفة ،ومن ثم
أثناء نهاية العرض وقع حادث قتل الزوج لزوجته (الزوجان األقل
ماديًّا)؛ ما أسهم في تك ُّدس الدالالت داخل تلك اللحظة المسرحية
القصيرة ،بداية من تأكيد مبدأ انعدام الضمير لدى الزوج من جهة،
ووصول دناءته لقتل زوجته ،وتكسيره لشمعة الزوجة ،مؤكِّ ًدا على
انقطاع بصيص األمل المتمثِّل في شخصها من جهة أخرى ،ولكن
األهم من ذلك هو الفصل التام بين ثنائية (الماضي /الحاضر) التي
بدأ بها العرض وأوشك على أن ينهي بها حدثه ،لكنه قطعها تما ًما
وفجأة من دون أي تمهيد ،ل ُيبقي الزوجة األقل مرتبة في مكانة
أعلى إنسان ًّيا ،على الرغم من دونيتها االجتماعية؛ مما يذهب بنا إلى
مشهد عشائها في بداية العرض الذي لم يتك َّرر ،وكأنه العشاء األخير
لها ،مثلما حدث مع يسوع /المسيح ،فكل منهما ضحي ُة غا ِدرٍ ،أو
ربما الزوج هو نفسه «يهوذا» ،الذي عندما سنحت الفرصة له بالغدر
بأحد ،غدر بقريب له.
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علم األوبئة والفيروسات

كسر فكرة التعاقب المنطقي

بينما في الواجهة األخرى الزوجة ما زالت على قيد الحياة ،وبعد
انقطاع صلة الماضي بالحاضر يُفتح باب التوقُّع على مصراعيه؛ فربما
ستستسلم الزوجة ألمرها الواقع حتى ال يسير مستقبلها على نحو
مصير من كانت تعكس ماضيها ،أو ربما تنقلب الثنائية وتمثِّل زوجة
مستقبل الحاضرة الباقية! وهذا يسهم في قلب التراتبية
َ
الماضي
ليست االجتماعية فحسب ،ولكن التراتبيات النفسية والوجدانية
واإلنسانية أيضً ا تتداخل بينها الثنائيات ،حتى يصل بنا الحال إلى
أننا لم نعد ندرك َمن منهم األصل ومن منهم الصورة الـ ُمستنسخة!
كما أن العرض المسرحي دار في زمن الفالش باك ،وكأنه استعراض
لجزء صغير من حياة الزوجين كليهما ،فبين الماضي والحاضر دائ ًما
ما تنحصر أجزاء عدة ،ليس بالضرورة أن تتمثل في الحياة الرغدة،
وال بالضرورة أن تأتي الفانية في النهاية ،فربما بين هذا وذاك ينقلب
الترتيب وتتج َّزأ الفانية وتلقي بأجزائها في كل مرحلة على حدة؛
تمهي ًدا منها لصاعقتها الكبرى

كثير من األحيان عندما كنا نسمع كلمة طب فإن أول ما يتبادر
إلى الذهن الصحة والمرض والعالج .لكننا ال نستحضر جانبًا طبيًا
مهماً آخر وهو علم األوبئة والفيروسات ،وأعتقد أن جائحة فيروس
كورونا وانتشاره البغيض في العالم جعل لهذا العلم مكانة كبيرة
وأولوية كبرى ،خاصة وأنه العلم الذي له الريادة والذي يعول
العالم برمته على نتائج األبحاث التي تتم اآلن إليجاد عالج لهذا
الفيروس.
أقول إن معظمنا كان يجهل أهمية وحيوية علم األوبئة والفيروسات،
مع أن هذا العلم ضارب العمق في تاريخ البشرية وقديم جدا ً،
وبعض العلماء يرجع االهتمام بعلم األوبئة إلى أكثر من ألفي
عام .وتشير معظم المصادر إلى الطبيب اإلغريقي الذي عرف باسم
أبقراط ،والذي تشير مصادر تاريخية إلى أنه توفي قبل نحو  400عام
قبل الميالد ،هذا العالم يقال إنه قدم كتابات وترك إرثا طبيا يتحدث
عن بعض األمراض التي يمكن أن توصف بأنها من اختصاص علم
االوبئة ،مثل وصفه الدقيق لمرض التيتانوس والتيفوس والسل ،وهو
المرض الذي بات يعرف في األروقة الطبية الحديثة بمرض الدرن

فاطمة المزروعي
أديبة وكاتبة من اإلمارات

الرئوي .علم األوبئة علم عظيم وجدير بالمكانة العالية ،ويكفي أنه
من أهم العلوم البشرية التي وضع اإلنسان اليد عليها منذ القدم،
وهو يعد من أقدم مجاالت الطب عموماً.
أعود للطبيب اإلغريقي أبقراط ،ألنه واحد من أهم األطباء عبر
التاريخ الذين فهموا علم األوبئة وإن لم يسمه وتحدث حوله،
بين يدي كلمات تنسب له جاء فيها« :على من يرغب في البحث
الصحيح في عالم الطب أن يفعل ما يلي :ينظر بعين االعتبار في
المقام األول إلى فصول السنة ،واآلثار التي يحدثها كل منها؛ ثم
بعدها إلى الرياح ،الساخنة والباردة ،ال سيما تلك الشائعة في كافة
األمصار والبلدان ،ثم إلى تلك الخاصة بكل موضع من العالم على
حدة ...حتى يصل للقول :وعلى المرء أن يتفكر بمزيد من االنتباه
في المياه التي يستخدمها سكان المدينة؛ وهل هي مياه مستنقعات
ويسرة ،أم عسرة وتجري من مواضع مرتفعة وصخرية ،ثم هل هي
ملحية وغير صالحة للطهي أم ال؛ وفي األرض ،إن كانت جرداء
وتفتقر إلى المياه ،أو مكسوة باألشجار ومروية جيدا ،وهل تقع في
موضع منخفض ومحصور ،أم مرتفع وبارد؛ واألسلوب الذي يعيش به
السكان ،واألنشطة التي يمارسونها...إلخ» .وكما هو مالحظ من هذا
النص القديم جدا ً؛ أن على الطبيب المتمرس المحترف بصفة عامة
أن يالحظ أثر البيئة والطبيعة ،والتي تشمل النظافة والمناخ وتقلب
فصول السنة من الصيف إلى الشتاء ألن كثيرا ً من العوامل لها أثر
على صحة اإلنسان ،ومثل هذه الجوانب معني بها علم األوبئة ،ألنه
يدرس كل خلل في بيئته ومن خاللها يجد العالج والدواء .أعتقد أن
فيروس كورونا نبه العالم برمته إلى أهمية هذا التخصص الطبي،
فضال عن التنبه للكثير من الممارسات التي قد تجلب الفيروسات
وتنشرها بين الناس ما يسبب المرض
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اللوحة الصخرية في
وادي سهم

إﺻﺪارات

ﻣﺮﻛﺰ زاﻳﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث  -ﻧﺎدي ﺗﺮاث ا�ﻣﺎرات ،أﺑﻮﻇﺒﻲ

رﺣﻤﻚ ا� ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺰاع
ǼƈǷƚǜǘǕŌǽŞǃǷşƃǘżǙǚŌƃǘŽƃǘżǙ
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ŪŢƂţƸǎŢƟƹŭŵƸǇƨ
ﻧﻬﻴﺎن ،رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ زاﻳﺪ آل
ũǉƹƽŭƴŢǂũƴţƐǌŢ
ﺣﻨﻮﻧﺎً
ﻣﻠﺤﻢوﻣﻌﻠﻤﺎً وﻣﻮﺟﻬﺎً ،رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ أﻳﻬﺎ
"رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺨﻴﺮ ،رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺎ أﺑﻮ ﻫﺰاع ،ﻛﻨﺖ ﻟﻲ ﻣﻌﺰﺑﺎً وأﺧﺎً وأﺑ
د�إﺑﺮاﻫﻴﻢﺎ ًأﺣﻤﺪ
اﻟﻨﺎدر ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻬﻢ وﺷﻌﺒﻬﻢ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ وأﻣﺘﻬﻢ ،وﻗﺪﻣﻮا اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﻗﺼﺪﻫﻢ
ورﺳﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺤﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻮاﺿﻌﻬﻢ وﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ.
أﺷﻬﺪ اﻟﻠﻪ أﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻮادر ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل وﻣﻦ ﻧﻮادر ﻣﺎ ﻳﺠﻮد ﺑﻪ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻳﺎ راﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﻳﻞ واﻷﻳﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،وأﺷﻬﺪ
اﻟﻠﻪ أﻧﻨﻲ ﻋﺸﺖ ﻣﻌﻚ أﺟﻤﻞ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎً ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ واﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘﻴﺮ ،وﻛﻨﺖ ﻛﻠﻤﺎ
أراك وأرى أﻓﻌﺎﻟﻚ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻛﺄﻧﻨﻲ أرى ﻓﻴﻚ أﺑﺎك وﻣﺮﺑﻴﻚ وﻣﻌﻠﻤﻚ وﻗﺎﺋﺪك اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻴﺪي اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ
ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴﺎن – ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه ،ﻛﻨﺖ أراك ﺗﻘﺘﺪي ﺑﻪ وﺑﺼﻔﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ،وﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ واﻟﻜﺜﻴﺮ.
رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ واﺳﻜﻨﻚ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ان ﻳﺒﺎرك ﻟﻪ ﻓﻲ أﻧﺠﺎﻟﻪ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺰاع ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن وﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن وﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺮة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺰ واﻟﻨﺎﻣﻮس،
وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ان ﻳﺒﺎرك وﻳﻄﻮل ﺑﻌﻤﺮ إﺧﻮاﻧﻪ واﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻛﺎﻓﺔ آل ﻧﻬﻴﺎن اﻟﻜﺮام ﺣﻔﻈﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺎزﻳﺒﻨﺎ وﻳﺪﻳﻤﻬﻢ ﺗﺎﺟﺎً
ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻨﺎ.
وﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﺳﻴﺪي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أﻃﺎل اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻤﺮه ،وﺳﻴﺪي ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ – أﻃﺎل اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻤﺮه ،وﺟﻤﻴﻊ
اﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺤﻜﺎم وأوﻟﻴﺎء اﻟﻌﻬﻮد ﻓﻲ إﻣﺎرات اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء.
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺮوﻳﺲ
اﺧﻼﻗﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﺗﻮاﺿﻌﻪ وﻋﻠﻤﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ وﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮه
وﺧﺘﺎﻣﺎً ﺗﻌﺠﺰ اﻟﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻦ وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ
وﺣﺒﻪ ﻟﺸﻌﺒﻪ وﻗﻴﺎدﺗﻪ وﻟﻼﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ .رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺎ أﺑﻮ ﻫﺰاع.
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يمر هذا الوادي الضخم كالسهم في الجبال الضخمة التابعة إلمارة
الفجيرة ،ال يتعرج إال بتفرعات قليلة جدا ،فالسمه نسب لشكله ،في
عل ّوه آثار حصن قديم كان يحمي القرية التي سميت باسم الوادي،
تنتشر هنا وهناك بقايا الكتابات والنقوش واألبراج التاريخية المبنية
لولوة المنصوري
من الحجارة الصخرية المطعمة بالحصى.
كاتبة إماراتية
أبرز تلك الفنون النقشية على حجر هذا الوادي ،صخرة أشبه بلوحة
تشكيلية تضم نقوشً ا ،لو فككنا رموزها أظنها ستكشف الكثير
من زاﻳﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث
ﻣﺮﻛﺰ
تفاصيل األلف الثالث قبل الميالد ،من معارك وعبادات وطقوس
صيد ورموز اجتماعية دينية وسياسية .قد تدل بعض السجالت أما حرف Tفربما يرمز لتوقيت الصالة والعبادة ،حيث تتعامد
الصخرية في الجبال على وجود دفائن ومقابر أو كنوز مخفية .الشمس على األرض .على الكتف األيمن للصخرة حفر مشابه
وينطبق ذلك على صخرة وادي سهم ،ثيران ووعول وجمال وخيول لألشكال التي على صدرها ،عدا استثناء شكلي يتمثل في رسم غائر
مشتبكة في معركة صيد ،وعدد كبير من الحيوانات التي قد تكون لخطين :أحدهما مستقيم ،ولعله يرمز إلى الطريق المستوي أو إلى
منقرضة اليوم ،غير أن الوعول لها النصيب األكثر بروزا ً في النحت شكل وادي سهم ،واآلخر متم ّوج ،واألرجح أنه يرمز لطريق متعرج
على جبال الحجر ،وقد كان الوعل رمزا ً للتأمل والعزلة ،ورمز إله في الوادي ،أو يرمز لوا ٍد قريب من وادي سهم .على الصخرة يشترك
الرسم مع الكتابة ،تبدأ الكتابة من اليسار إلى اليمين ،وقد ظهر
القمر في عهد بلقيس على مملكة سبأ.
رجال يمتطون جماالً ،نمور وضباع تجري باتجاه الشرق ،يقبض هذا النمط من وجود تصوير باالشتراك مع الحروف في عدد من
الرجال على رماح وسهام ،قد ترمز ال ّرماح إلى البسالة في الحرب األبجديات العربية األخرى ،خاصة األبجديات الثمودية ،وهو اصطالح
وقوة منح الحياة أو سلبها .آخرون مترجلون يحملون تروساً وسيوفاً يشمل الخطوط المكتشفة في الجزيرة العربية ،خاصة في منطقة
وكأنهم في حالة هجوم ،عناصر الصخرة تشي بساحة حرب بعيدة .جبة ،بالقرب من مدينة حائل .يبدو أن الكتابات والنقوش كُتبت
في الجزء العلوي من اللوحة الحجرية هناك معابد ،وكأنها مفتتنة و ُحفرت على مراحل ،في فترات زمنية مختلفة ،وبواسطة أشخاص
باأللوهية الصافية المش ّعة من الشرق األعلى ،حيث جرم الشمس .مختلفين زمنياً ودينياً وثقافياً .فاللوحة األولى لوحة رحلة صيد
ورجال مفتوحة أذرعهم للسماء في حالة دعاء أو في طقس صالة وصيادين يحملون رماحاً وأسهماً ،ثم أعقب ذلك زمن ُرسمت فيه
واستجداء لذلك المعبود القديم (شمس) في شبه الجزيرة العربية .على الصخرة نفسها لوحة جديدة ،حوت رسوماً لمعركة ومحاربين
يحملون سيوفاً ،ثم جاء من أضاف لوحة سالم واطمئنان وصالة،
ليتضح في نهاية األمر أن اإلنسان انتقل من مرحلة التعبير بالرسم
والنقش ،إلى مرحلة اشتراك الرسم والكتابة بالحرف.
هذه النقوش الصخرية في جبال الحجر ،عالمة بارزة على نبوغ
اإلنسان القديم في اإلمارات ،فقد امتلك فناً راقياً في التواصل مع
الطبيعة وثقافة مهيبة ربما استفادها من حضارات أخرى بحكم
التنقل والترحال ،وربما كانت النقوش مشتركاً فطرياً بين اإلنسانية
مالمح محلية خالصة تعطي أهمية كبيرة
www.torath.aeإال أن لكل منطقة
جمعاء،
torathehc
لمسيرة إنسان عاش في هذه األرض منذ األزمنة المطيرة ،وأكسب
أرضه الكثير من المعارف والدالئل والقيم التاريخية واإلنسانية
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من مقتنيات معرض الشيخ زايد
قطعة المونيوم أصلية من قبة الصخرة المشرفة ،قدمت
هدية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من
جامعة القدس عام  ،1996تقديرا لجهوده في دعم بيت
المقدس وجامعتها.

