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 قضايا وآراء 

ذاكرة أهل اإلمارات

التي  اللحظات  أمتع  كانت  زايد  بصحبة  والتخييم  الخيل  وركوب  "الصيد 

قضيتها في سنواتي في أبوظبي .. فبعد ممارسة رياضة الصيد بالصقور طوال 
الصباح، وبعد غداء شهي من طيور الحبارى المشوية على الرمال، كان زايد 
يمضي بقية النهار مع أصدقائه وأتباعه في التسابق، أو المصارعة، أو التنافس 
في الوثب الطويل، أما فترة المساء فكانوا يقضونها جالسين في دائرة حول 
نار كبيرة يتحدثون ويتسامرون وهم يحتسون القهوة، أو يغنون على أنغام 
بهذه الكلمات وصف الرحالة هيو بوستيد رحلته في القنص  العود والطبل..." 

بصحبة الراحل الكبير الشيخ زايد. 
أما هندرسون فيقول إن "أهم ما تتميز به هذه الرحالت أن الشيخ زايد كان 
ينتهز الفرصة فيها لزيارة رعاياه من سكان الصحراء، كما كان يقوم بزيارته 
عدد من البدو يشاركونه األمسيات حول النيران، ويعرضون أمامه مصاعبهم 

ويطلبون مساعدته في مسائل مختلفة" 
للدراسة  طويالاً  أمامه  التوقف  يستحق  عالم  أبوظبي  في  الصيد  رحالت  إن 
يصدر  الذي  أيديكم،  بين  الذي  العدد  في  فعله  إلى  نبادر  ما  وهو  والتحليل، 
والذي يشارك  أبوظبي 2017.  بالتزامن مع المعرض  الدولي للصيد والفروسية – 
أنشطة  بعدة  زايد  بن  سلطان  ومركز  اإلمارات  تراث  نادي  ا  سنوياً كدأبه  فيه 
رئيسة منها عروض احترافية للخيالة والصقارة، ومعروضات تراثية متنوعة 
والمقتنيات  والصور  المتخصصة،  التراثية  واإلصدارات  للكتب  ومعارض   ،
النادرة، ومشاركات نوعية أخرى متمثلة في أكاديمية بوذيب، والقرية العالمية 

للقدرة في بوذيب، ومركز زايد للدراسات والبحوث.
إلى جوار الملف يتضمن العدد باقة أخرى من الكتابات والدراسات التي نرجو 

أن تكون عند حسن ظن قارئ تراث. 

التراث بوصفه صيغة تحديث للمسرح!
ا أصبحت العودة للتراث صفة تحديث كبرى في  عربياً
بحرفيات  التزم  البعض  المسرحية،  النصوص  تأليف 
النصوص التراثية وقدمها الكتشاف الطاقة الدرامية 
لصالح  سّخروه  وآخرون  حديثة،  فنية  بطريقة  فيها 

موقف نقدي معاصر...) أحمد الماجد(

محامل الحج  في ذاكرة أهل اإلمارات
اإلمارات  من  تستغرق  ا  قديماً الحجاج  رحلة  كانت 
آخرين  وشهرين  ذهاباًا،  شهرين  أشهر،  أربعة  حوالي 
دبي  من  الحج  رحلة  إن  تقول  أخرى  وروايات  إياباًا، 
)فاطمة مسعود  إلى مكة كانت تستغرق ستة أشهر... 

المنصوري(
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االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.
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ء 
عرا

وش
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كّتا

ملكاوي،  صالح  خالد  مشاعل،  جمال  الدرعي،  علي  عويص  موزة 
المنصوري،  فاطمة مسعود  عاقلة،  أبو  فاضل  النعيمي،  ربيع  جمعة 
إبراهيم  د.وائل  الظاهري،   العبد  حمد  شمسه  الماجد،  أحمد 
الدسوقي، د.نعيمة الحوسني، محمود شرف، محسن سليمان،  وليد 
مكي، عياش يحياوي، خليل الجيزاوي، عماد بن جاسم البحراني، 
عماد الدين موسى، محمد عيد إبراهيم، شريف الشافعي، إبراهيم 
عّمار علي حسن، دنيس جنسون دافيز،  عادل، فاطمة المزروعي، د. 
عبيد  موزة  د.  جوهر،  د.صديق  الدرمكي،  عائشة  يوسف،  شعبان 
غباش، د.إدريس سلطان صالح، حمزة قناوي، أحمد فرحات، أندره 
عيد قره، د. رسول محمد رسول، فاطمة عطفة، لولوة المنصوري، د. 

فاطمة حمد المزروعي.

مساءلة التاريخ 

لماذا لم يحج سالطين الدولة 
العثمانية؟

السالطين  من  ا  أحداً أن  التاريخ  يسجل  لم 
ألسباب  وربما  »جم«،  األمير  سوى  حّج  العثمانيين 

إن  ويقال  حجه،  بعد  تركيا  إلى  يعد  فلم  بهروبه،  تتعلق 
ا، وهو أمر غير مؤكد. فلماذا  السلطان »عبد الحميد الثاني« حج سرًّ
لم يستطع سالطين بني عثمان إلى الحج سبيال؟ )د.وائل إبراهيم 

الدسوقي(

108
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بين  منتشرة  الفنتير  صيد  ظاهرة  تكن  لم 
البشر  عن  منأى  في  يعيش  ألنه  اإلمارة؛  سكان 

ويتنقل باستمرار. وهو السبب الذي جعل تعقبنا لذكره 
ا فيه مشقة. في المرويات الشفاهية عند الظبيانيين أمراً

 غير أن األحياء منهم ما زالوا يتذكرون تجارب البعض 
في صيده... )شمسه حمد العبد الظاهري(
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زايد للدراسات والبحوث يخلد ذكرى السادس من أغسطس  8 مركز 

تراث الشهر

 أبوظبي- تراث

وإحياء   ،2018 لعام  كشعار  زاي��د(  )ع��ام  إط��الق  مع  تزامنا 
نظم  أغسطس،  من  السادس  في  الجلوس  عيد  لذكرى 
للدراسات  زاي��د  مركز  ف��ي  متمثالاً  اإلم���ارات  ت��راث  ن��ادي 
والبحوث، ندوة بعنوان »السادس من أغسطس استلهام 
الندوة  الخير«.تحدث في  زايد  وتجليات في ذكرى جلوس 
يوسف  الدكتور  االستراتيجي  والمفكر  الكاتب  م��ن  ك��ل 
والكاتب  الوهاب،  عبد  نجيب  الدكتور  واألكاديمي  الحسن، 

عبد الله رشيد، مدير مكتب جلف نيوز بأبوظبي. 

حضر الندوة سعادة عبد الله المحيربي، المدير التنفيذي للخدمات 
مديرة  المنصوري،  فاطمة مسعود  واألستاذة  النادي،  في  المساندة 
والفكر  الثقافة  رجال  من  ونخبة  والبحوث،   للدراسات  زايد  مركز 
والتراث في الدولة. قّدم الندوة وأدار حوارها الباحث حمدان راشد 
الّدرعي، رئيس قسم الدراسات والبحوث والندوات بالمركز، وقال في 
مستهل كلمته: »حينما نتحدث عن السادس من أغسطس وما تبعه 

من تغيير جذري على الصعد كافة في أبوظبي، وما حولها، فنحن 
نتحدث عن يوم اختزل أمة في رجل، فكان أن أينع الخير في هذه 
األرض المتعطشة للحضارة«. وأضاف: »ما بين السادس من أغسطس 
دولة  الخير، عن  زايد  كبير، حيث رحل  شتّان  نوفمبر،  من  والثاني 
عربية رسمت أحد أنجح نماذج الوحدة في التاريخ الحديث، دولة 
والرجال  بالعلماء  زاخرة  واإلجالل،  التقدير  من  وافر  برصيد  تتمتع 

األفاضل المتسلحين بالعلم والعمل«.

القدوة الحسنة في كل شيء
في مداخلته تحدث الدكتور يوسف الحسن عن إنجازات المغفور له 
الشيخ زايد »طيب الله ثراه« منذ توليه مقاليد الحكم، قبل خمسة 
على  وإنجازاته  لمسيرته  تاريخي  عرض  خالل  من  مؤكًدا  عقود، 
والتحديات  المعوقات  وبصيرة  بحكمة  تجاوزه  السياسي،  الصعيد 
كافة التي كانت تواجهها المنطقة، نحو بناء االتحاد، وقيام الدولة، 
ليس بسبب الثروة والبترول، فهما متوافرتان لدول كثيرة، لم تصل 
إلى ما حققه من عمل عظيم، بل بتوفر اإلرداة الحاسمة والعزيمة 

لديه، والتفاف الناس من حوله.
ركز الحسن في الندوة على سمات زايد وصفاته وتجربته مع الحكم، 
وقال: »كان قائًدا استثنائيًا، ووحدويًا من طراز رفيع، وكان أول من 
له  تم  الخليجي عام 1973، حتى  التعاون  تأسيس مجلس  إلى  دعا 
ذلك في عام 1981، بعد عمل شاق وجهد مخلص«. وتطرق الحسن 
إلى أهمية أن نحتفل بهذا التاريخ المجيد، مؤكدا أننا بذلك نستلهم 
تجربته، وما يمكن أن نعلمه من خاللها ألجيالنا القادمة، »فقد كان 
-رحمه الله- القدوة الحسنة في كل شيء، مكرًسا جّل حياته لتحقيق 
»إن  بالقول:  حديثه  واختتم  األشقاء.  بين  والوفاق  التسامح  مبادئ 
نافعة  »دولة  بنى  كما  الرفاه«  »دولة  لنا  الكبير حقق  الوطن  فقيد 
ومفيدة« للعالم، وأيًضا دولة تتصرف بحكمة بين األمم، من خالل 
اتباع نهج الواقعية السياسية، واالبتعاد عن االستقطابات والتحالفات، 
حتى ترك لنا بوصلة رشيدة الدارة هذه السفينة، التي يقودها باقتدار 

أبناؤه األجالء«. 

مبدأ ورسالة التسامح في فكر زايد
ورسالة  مبدأ  على  الوهاب  عبد  نجيب  الدكتور  ركز  مداخلته  في 

تزامنا مع إطالق عام زايد 

مركز زايد للدراسات والبحوث يخلد ذكرى السادس من أغسطس               
المشاركون: زايد مسيرة حافلة بالعـطاء والبناء

عبد الله المحيربي يكرم الدكتور عبدالله رشيد
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ذاكرتنا  في  وخالد  شامخ  رمز  أنه  مؤكًدا  زايد،  فكر  في  التسامح 
جميًعا. وقال: »عندما ننظر إلى مسيرته في بناء الدولة، سنجد أنه 
الفطرة، نظرًا  تبّني فكرة دين  استوحى تجربته في ذلك من خالل 
السلبية،  التأثيرات  من  خلت  نقية،  سليمة  فطرة  من  به  امتاز  لما 
للتخطيط ووضع  العمل  تجربة  ألهمته  استشرافية،  رؤية  أكسبه  ما 
االستراتيجيات ذات األمد البعيد، هذا إلى جانب أن فكره وتجربته 
استمدها من واقع الناس وحبه وإخالصه لهم، فنجح في أن يكون 
بصفحات  تزخر  العطرة  فسيرته  الشورى،  مبدأ  وفق  يعمل  زعيًما، 
مشرقة، سطرها التاريخ بأحرف من ذهب لسنوات طويلة من العمل 

الوطني والقومي الذي لم يتوقف يوماً. 

منظومة إعالمية مميزة
تأسيس  الخير في  زايد  إلى مسيرة  الله رشيد  عبد  الكاتب  وتطرق 
من  العديد  بتأسيس  توجيهاته  من  بدًءا  مميزة،  إعالمية  منظومة 

المؤسسات والصحف، مروًرا باهتمامه بأن يكون لدينا 
الصحف  يتابع  الله  رحمه  »كان  وقال:  منافس،  إعالم 
ويوجه  والعناوين  المحتوى  في  نظره  وجهة  ويبدي 
الصحفي«.  العمل  بمنظومة  واالرتقاء  بالتطوير  دائًما 
وختم رشيد مداخلته بالقول: »لوال السند والدعم الذي 
كان يقدمه الشيخ زايد لإلعالم بشتى أنواعه، لما كان لنا 

اليوم هذا اإلعالم القوي والمواكب لتطورات العصر«. 
شهدت الندوة مشاركة مميزة للشاعر جمعة ربيع بن 
مدح  في  وطنية  قصيدة  ألقى  الذي  النعيمي،  ياقوت 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة »حفظه الله«، ومداخلة قدمها الكاتب والباحث 
عبد الله عبد الرحمن، استعرض خاللها تجربته الصحفية 
منذ العام 1975، وكيف كانت البيئة الصحفية في عهد 
الشيخ زايد، وحماسة العاملين فيها في معايشة مختلف 

التي  الميدانية  الزيارات  األحداث بمشاعر صادقة ووطنية وتغطية 
الدولة وفق رسالة  الكبير إلى مختلف أرجاء  الراحل  بها  كان يقوم 

ومهنية عالية الجودة. 
في ختام الندوة، أكدت األستاذة فاطمة مسعود المنصوري، مديرة 
مركز زايد للدراسات والبحوث، أن نادي تراث االمارات، يحرص على 
توثيق المناسبات التاريخية المهمة والتي أسهمت في تغيير مجرى 
التاريخية في المنطقة، وهو في ذلك يستمد رسالته من  األحداث 
التوجه الحضاري لرؤية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل 
صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي، وال أجل في المناسبات 
من يوم السادس من أغسطس، وهو ذكرى تولي المغفور له الشيخ 
زايد، مقاليد حكم أبوظبي، ونسعد جميًعا بأنه لم يكن يوًما عاديًا، 
بالنسبة لشعب االمارات، الذي يعتبره جزًءا أصياًل من هويته الوطنية. 
والدروع  التقديرية  الشهادات  المحيربي  الله  عبد  سعادة  قّدم  ثم 
للمشاركين في الندوة، تقديرًا من إدارة النادي لجهودهم ومشاركتهم 

المميزة في إحياء ذكرى هذا اليوم العزيز 

أثناء مجريات الندوة
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أشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، 
ممثل  نهيان،  آل  زاي��د  ب��ن  سلطان  الشيخ  سمو  بجهود 
اإلمارات،  تراث  نادي  رئيس  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب 
في حفظ وصون الموروث الشعبي، وترسيخ ثوابت الهوية 

الوطنية في نفوس األجيال الجديدة. 
للندوة  حضوره  أثناء  لمعاليه  خاص  تصريح  في  ذلك  جاء 
بن  سلطان  بن  محمد  الراحل  الشاعر  سيرة  عن  التكريمية 
تراث  ن��ادي  نظمها  التي   )1998–1940( الدرمكي  محمد 
والبحوث، في  للدراسات  زايد  اإلم��ارات، متمثال في مركز 

مركز القطارة للفنون، بمدينة العين.

وقال الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان: »نحن بحاجة 
إلى مثل هذه الندوات التي تخلّد ذكرى الشعراء الرواد والمثقفين 
واألدباء ممن ساهموا في إثراء المشهد اإلبداعي في اإلمارات، وعلينا 
أن نفيهم حقهم في عرض تجربتهم الشعرية واإلنسانية والوطنية، 
إلى الجيل الجديد، وفي مقدمتهم الشاعر الكبير الدرمكي، الذي كان 
واحًدا من الشخصيات الوطنية البارزة التي أسهمت بإنجازات نوعية 

في مسيرة البناء والنهضة التي نشهدها اآلن«.
وطالب معاليه القائمين على نادي تراث اإلمارات، بالمزيد من مثل 
التعبير، في  األحياء في مجاالت  المبدعين  وتكريم  الندوات،  هذه 

احتفاليات تجعلهم على الدوام في الذاكرة كافة.
الدرمكي،  سلطان  بن  حمد  الشيخ  حضرها  التي  الندوة  استهلت 
وقدمها وأدار حواراتها اإلعالمي يوسف المعمري، بالسالم الوطني، 

بحضور سعيد بن طحنون آل نهيان

»تراث اإلمارات«
 يكرم سيرة الشاعر الراحل محمد بن سلطان الدرمكي 

الدرمكي  الراحل محمد بن سلطان  »تراث اإلمارات« يكرم سيرة الشاعر 

تراث الشهر
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الشاعر  روح  على  الفاتحة  وقراءة  الحكيم،  الذكر  من  آيات  وتالوة 
الراحل، ثم كلمة النادي، ألقتها الباحثة فاطمة مسعود المنصوري، 
مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، قالت فيها: »إن هذه الندوة 
الله،  حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  إطالق  مع  تتزامن  التي 
شعار 2018 عام زايد، إنما تأتي تجسيًدا لرؤية سمو الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان في أهمية تسليط الضوء على الشخصيات الفكرية 
تشهدها  التي  النهضة  مسيرة  في  بإخالص  وأسهمت  والوطنية، 
اإلمارات حاليًا، ولعل أهمها وأبرزها الشاعر الكبير الراحل الدرمكي، 
الذي كان نموذًجا يحتذى في اإلخالص لوطنه، وفي تجربته الشعرية 
الثرية بالقصائد، في مختلف أبواب الشعر، والتي شكلت ريادة غير 

مسبوقة في مجال الشعر الشعبي«.

الدرمكي، من أهم رواد األغنية الشعبية في اإلمارات
استعرض سالم بن عيد المهيري المتحدث الرئيس في الندوة، تجربة 
الراحل الشعرية، باعتباره واحداً من أهم رواد األغنية الشعبية في 
االمارات. كما تحدث عن قصائده في مجال الشكاوى والمجاريات 
الشعرية مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثراه، ومع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشاعرة 
عوشة بنت خليفة بن أحمد السويدي، المعروفة بـ )فتاة العرب(، 
وشعراء كثيرين. ثم قرأ العديد من قصائده في الغزل العفيف على 

بحر )الونّة(.كما عرض المهيري لصفاته اإلنسانية، وقال: »لقد كان 
لدائرة  وكيال  عمله  أثناء  يعرف  لم  للجميع،  محبًا  متسامًحا،  رجاًل 
الزراعة واإلنتاج الحيواني، في العين، أي شكل من أشكال المحاباة 

أو المحسوبيات، بل إن بيته كان مفتوًحا للجميع وفي أي وقت«.
رفيعة،  بأخالق  تمتعه  مثل  الحميدة،  إلى جملة من خصاله  وأشار 

قال الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد 
آل نهيان: »نحن بحاجة إلى مثل هذه 

الندوات التي تخّلد ذكرى الشعراء الرواد 
والمثقفين واألدباء ممن ساهموا في 

إثراء المشهد اإلبداعي في اإلمارات، 
وعلينا أن نفيهم حقهم في

 عرض تجربتهم الشعرية واإلنسانية 
والوطنية، إلى الجيل الجديد، وفي 
مقدمتهم الشاعر الكبير الدرمكي

سعيد بن طحنون مكرماً المشاركين
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ودعمه للمواهب الشعرية والغنائية الناشئة، 
وتفانيه في خدمة وطنه حتى رحيله.

فضائية متنقلة
من ناحيته قّدم االعالمي عبد الرحمن رفيع، 
كبير المذيعين في تلفزيون أبوظبي، شهادة 
وصف فيها الشيخ زايد رحمه الله بالفضائية 
بنقل صورة مشرقة عن  لتوجيهاته  المتنقلة، 
كانت  التي  المعارض  خالل  من  ــارات،  االم

رفيع  وقال  الدولة،  وإنجازات  نهضة  إلبراز  العالم،  أنحاء  في  تقام 
في  مساهًما  المعارض،  هذه  واجهة  الدرمكي  الشاعر  كان  »لقد   :
برامجها بتقديم تجربته الشعرية التي تعكس تطور المشهد الثقافي 

المتنامي في الدولة أمام الرأي العام العالمي«.

فنان القصيدة المرتجلة 
وفي شهادته عن الشاعر الراحل الدرمكي، أكد الفنان اإلماراتي خالد 
بن محمد، أنه كان قدوة تحتذى، وبخاصة في صياغة نمط القصيدة 
لهذا  التعبير،  وسهولة  بالسالسة  قصائده  »امتازت  وقال:  المرتجلة، 
كان  وقد  الشعب،  ذاكرة  وحفظتها  الملحنون،  الفنانون  تلقفها 

بالنسبة لي أبا روحيا«.

للشيوخ  الخاص  الصحفي  المصور  وتحدث 
مع  الشخصية  تجربته  عن  الكبيسي،  فالح 
ممثل  خير  كان  »إنه  وقال:  الراحل،  الشاعر 
في  الله،  زايد رحمه  الشيخ  المؤسس  للقائد 
نشر نجاح مدينة العين في االرتقاء بمفهوم 
الزراعة، والتي صادفت إعجابًا عالميًا،  ثقافة 
وحينما كنا نرافقه في جوالته كمشرف على 
في  اإلمارات  تمثل  التي  الزراعية  المعارض 
الخارج، كنا نلمح مدى إصراره على إنجاحها 
وتقديمها للعالم بصورة حضارية، فقد كان -رحمه الله- مخلًصا وفيًا 

لوطنه، مجتهًدا في جعل االمارات في المقدمة«.
وفي السياق وجهت أسرة الشاعر الراحل، الشكر والتقدير إلى سمو 
هذه  بعقد  السديدة  لتوجيهاته  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ 

الندوة، التي قّدمت والدهم إلى الناس بصورة مشرقة، وإبراز تجربته 

وحمل  االمــارات،  تراث  نادي  أصدره  الذي  الديوان  في  الشعرية 

اسمه،حيث إن هذا الديوان الذي يحمل بصماته القوية، ما زال يلقى 

الراحل:  الشاعر  الخليج، وقالت أسرة  الطلب واالهتمام في منطقة 

»لقد كان والدنا من أكثر المقربين للمغفور له الشيخ زايد، بحكم 

عمله في دائرة الزراعة واإلنتاج الحيواني، منذ تأسيسها في العين 

الدرمكي  الراحل محمد بن سلطان  »تراث اإلمارات« يكرم سيرة الشاعر 

تراث الشهر

سعيد بن طحنون:
 نشكر سلطان بن زايد 

لجهوده في صون 
الموروث الشعبي
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مطلع السبعينيات، وحتى تقاعده عام 1993، لكنه ظل مالزًما للشيخ 
وغيرها،  بالصقور،  القنص  ورحالت  الشعر،  نظم  مجاالت  في  زايد، 
الندوة  هذه  خالل  من  اليوم  الشعرية  تجربته  نستذكر  كنا  وإذا 
الجليلة، فإننا نستذكر أيضا سيرته العطرة، وإنجازاته في خدمة وطنه 

االمارات«.عقب ختام الندوة، قام معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن 
محمد آل نهيان، بتكريم أسرة الشاعر الراحل الدرمكي، والمتحدثين 
في الندوة، وعدد من األفراد والشخصيات وممثلي المؤسسات التي 

ساهمت في إنجاح هذه االحتفالية الثقافية 
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نظم  المركز النسائي في مدينة العين، بالتعاون مع مركز زايد للدراسات والبحوث، التابعين لنادي تراث 
االمارات بأبوظبي، محاضرة بعنوان »عام زايد« ألقاها الباحث حمدان راشد الّدرعي، رئيس قسم الدراسات 

والبحوث والندوات في المركز.
استعرض الدرعي السمات الشخصية  للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 

الله ثراه«، وقال: »لقد اتسم بمواصفات الشخصية الكارزمية، التي  عبرت عن محيطها الثقافي واالجتماعي، 
بما حملته من صفات المحبة والبساطة والتواضع، والجهد المخلص«.

نظمها نادي تراث االمارات في مدينة العين 

الدرعي: في »عام زايد« نستذكر سمات ومآثر وإنجازات القائد المؤسس 

القائد المؤسس  الدرعي: في »عام زايد« نستذكر سمات ومآثر وإنجازات 

تراث الشهر

20
18

ايد 
م ز

عا

المحاضرة حظيت بحضور الفت
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حياة  في  التاريخية  المحطات  من  العديد  إلى  المحاضر  وتطرّق 
الشيخ زايد، رحمه الله، منذ نشأ في كنف أبيه، وحياته في مدينة 
العين، ثم إدارته لها باإلنابة عن حاكم أبوظبي آنذاك الشيخ شخبوط 
السادس من أغسطس  تاريخ  الدرعي  نهيان. واعتبر  بن سلطان آل 
1966، محطة أولى لمسيرة تنموية وحدوية لدولة اإلمارات العربية 
النموذج  في  عربية  تجربة  أنجح  بحكمته  أسس  فقد  المتحدة؛ 
الوحدة بين دولها  المنطقة عانت من مشكلة  الوحدوي، رغم  أن 
الكبير  المختلفة، مما شكل تحديًا إضافيًا على عاتق  فقيد الوطن 
رحمه الله، حيث لم تمض سوى سنة ونصف حتى وقّع زايد الخير 
اتفاقية  دبي،  حاكم  مكتوم،  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  أخيه  مع 
االتحاد الثنائي بين اإلمارتين، كنواة التحاد شامل بين بقية اإلمارات.
من  يحفظها  بما  االتحادية  الدولة  إطار  زايد  الشيخ  »بنى  وقال: 
المشاريع  الزمان والمكان والجغرافيا، من خالل جملة من  تقلبات 
التنموية الرائدة، التي أسهمت فعليًا في نقل دولة اإلمارات العربية 
القائد  زايد  »رحل  وأضــاف:  الرفاه«.  دول  مصاف  إلى  المتحدة، 

اليوم  تقف  التي  العظيمة،  ومنجزاته  أفعاله  ترحل  ولم  المؤسس، 
شاهدة على إخالصه لشعبه، وحبه لوطنه، منها ما هو ماثل للبصر 
والمساحات  الزراعية  والنهضة  العمرانية  والمدن  التحتية  كالبنى 
الخضراء التي جعلت من اإلمارات واحة وارفة. ومنها الالمرئي، وهو 
والقيم  الشخصية  وأصالة  والخلق  بالعلم  المتسلح  اإلنسان  صناعة 

الحميدة«.
زايد، حيث  للشيخ  النبيلة  المواقف  من  لجملة  الدرعي  كما عرض 
أظهر الراحل الكبير نبوًغا سياسيًا، كما قام بإصالحات شملت األفالج 
وقطاعي الزراعة والتعليم، حيث أنشأ مدرسة في منطقة الجيمي، 
المتاجر، تم توزيع دكاكينها مجانًا على  وكذلك بنى سوقًا متعددة 
العين،  مدينة  موقع  بدعم  إهتمامه  إطار  في  وذلك  مستحقيها، 
أقيمت  التي  محاضرته  ختام  في  الدرعي  وأوصى  حيوية.  كمنطقة 
بمقر المركز النسائي بمدينة العين، بضرورة تشكيل فريق اإلبداع 
التراثي، ليتولى نشر الوعي بأهمية ثقافة التراث بين أبنائنا الطلبة، 

ال سيما في ظل إقرار مادة )األخالق( ضمن المقرر الدراسي 



النمسا16 .. و»الكربي« في  بلجيكا وهولندا  »الرميثي« في 

تراث الشهر

 أبو ظبي -  تراث

نادي  لفرسان  ا  كبيراً ا  تألقاً الماضي  أغسطس  شهر  شهد 
تراث االمارات في البطوالت العالمية المخصصة لرياضة 
الفروسية. إذ أكدوا بفوزهم المستحق تفوقهم وجدارتهم 
المحافل  ف��ي  ا  عالياً اإلم���ارات  اس��م  رف��ع  على  وحرصهم 

الرياضية العالمية. 
وأعربت إدارة نادي تراث االمارات عن سعادتها البالغة بهذه 
الريادة  سجل  إلى  النادي  فرسان  يضيفها  التي  اإلنجازات 

اإلماراتية في المجاالت المختلفة لرياضة الفروسية. 
رياضة  ف��ي  ال��ن��ادي  ف��رس��ان  يحققه  م��ا  أن  اإلدارة  وأك���دت 
الدعم  ثمرة  هو  إنما  العالمي،  المستوى  على  الفروسية 
الشيخ  سمو  من  الرياضة  هذه  به  تحظى  الذي  المتواصل 
رئيس  السمو  صاحب  ممثل  نهيان،  آل  زاي��د  بن  سلطان 

الدولة، رئيس نادي تراث االمارات. 

الفارس الرميثي في بلجيكا وهولندا 
المركز  بانتزاعه  كبيرًا  إنجازًا  الرميثي  شافي  محمد  الفارس  حقق 
األول على صهوة الفرس »دوكسان بي« في بطولة أوبالبيق الدولية 
لقفز الحواجز والترويض، فئة النجمة الواحدة، التي نظمها االتحاد 
نخبة  بمشاركة  بلجيكا  في  منافساتها  واختتمت  للفروسية،  الدولي 

من الفرسان الدوليين المرموقين.
كما أضاف الفارس الرميثي إنجازا مميزًا آخر إلى سجل فرسان نادي 
الثاني  المركزين  بتحقيقه  العالمية،  البطوالت  في  اإلمارات  تراث 
بطولة سيفينيوم  بلو«، في  الجواد »قالديوس  والسابع، على صهوه 
منطقة  في  مؤخرا  أقيمت  التي  والترويض  الحواجز  لقفز  المحلية 
بيلبيرق بهولندا، بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان العالميين في فئتي 

قفز الحواجز والترويض. 

الفارس الكربي في النمسا 
في اإلطار نفسه حقق فارس أكاديمة بوذيب للفروسية التابعة لنادي 
تراث اإلمارات »محمد الكربي« 15 عاًما، المركز الثالث والميدالية 

فرسان »تراث اإلمارات« يتألقون عالمًيا 

»الرميثي« في بلجيكا وهولندا .. و»الكربي« في النمسا

الفارس محمد الكربي



17  تراث  /   العدد 215 سبتمبر  2017

البرونزية، في منافسات بطولة النمسا الدولية لقفز الحواجز، 
التي نظمها االتحاد النمساوي للفروسية، بمشاركة عدد كبير 

من أبطال القفز في أوروبا.
قّدم الكربي عرًضا مميزًا على صهوة الجواد »واصل ورسان« 
لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. وبذلك يكون الفارس 
الدولية  أوروبا  بطولة  في  المشاركة  إلى  تأهل  قد  الواعد 

للفروسية 

أبرز  من  واحًدا  الرميثي،  شافي  محمد  الفارس  يعتبر 
األول  المركز  سجله  يضم  اإلمارات،  تراث  نادي  فرسان 
في بطولة االمارات في الفئة الكبرى، والمركز األول في 
نهائي بطولة لونجين لفئة الخيول ذات السبع سنوات، 
وكذلك التأهل النهائي في ألعاب الفروسية لسنة 2018،  
والتي ستقام في الواليات المتحدة األمريكية وذلك من 
الله،  حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  بطولة  خالل 
والتي أقيمت في مدينة العين »خمسة نجوم«، وغيرها 
من الجوائز والمراكز المتقدمة في بطوالت قفز الحواجز.

المميزين  الفرسان  من  الكربي  الفارس محمد  يعد  كما 
إشراف وتدريب  للفروسية، تحت  بوذيب  أكاديمية  في 
أكاديمية  وتأسست  األكاديمية.  مدير  تراسي،  كيران 
بوذيب للفروسية مطلع عام 2008 بهدف تطوير رياضة 
الناشئة  مهارات  على  والتركيز  الدولة،  في  الفروسية 
المستقبل من  ليكونوا فرسان  المواطنين،  والشباب من 

خالل برامج نظرية وعملية وفق المعايير العالمية.

إضاءة

الفارس محمد الرميثي الفارس محمد الرميثي

الفارس محمد الكربي

الفارس محمد الكربي
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شعر

للشاعر أحمد بن علي بن الكندي المرر، ولد في إحدى محاضر ليوا عام 1940 وقضي طفولته متنقالاً 
بين كثبانها الرملية وواحات نخيلها ما انعكس ذلك في أولى قصائده الشعرية. وتدرج في العمل بين 
الغوص إلى شركات التنقيب عن البترول ثم استقر به العمل في دائرة الماء والكهرباء حتى وفاته 

عام 1985. أسهم الشاعر في العديد من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية، وبرز اسمه شعريااً على الساحة 
المحلية والخليجية من خالل مشاركاته في األنشطة الشعرية والثقافية، وكانت الربابة رفيقته في 
ن  تلك المشاركات وباألشرطة الصوتية التي انتشرت بين محبي الفنون واآلداب الشعبية.  وقد دوَّ
في هذه القصيدة أحداث إحدى رحالت القنص مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

وذكر بالتفصيل المناطق التي زاروها في تلك الرحلة الجميلة.

قصيدة

هذا يهد وذلك يبغي الحبارى تقوم

بيشوم ن��وى  نهاٍر  الحاكم  مع  طّرشنا 

النوم خفيف  ظلما  سبع  المخوه  لطيف 

تداوس صبخ وحزوم الظفره  شعاهن من 

إلى ظفار و )الجده( وهو حقهن جيدوم

قروم طيبين  مع  الشام  ح��رار  ونقوة 

زم��زوم على  وه��ده  طيره  م��دح  وك��ل 

تقوم الحبارى  يبغي  وذاك  يهد  ه��ذا 

الحوم في  شهر  هّده  يوم  طيره  هذاك 

المقسوم بها  قنصنا  م��ده  بها  مكثنا 

القوم عقيد  عليهن  آمر  ذا  عقب  ومن 

مثموم لهن  طاحن  سيح  من  حّولن  يلي 

رسوم نقاه  ب��ذاري  س��ّون  هوجعن  وكم 

يوم تاليا  عليهن  به  داج��ن  و)لمرير( 

غيوم بيوم  العميري(   ( وادي  على  ومرن 

اليوم ذاك  زي��ن  يا  العين  ب��الد  قصدنا 

ي��دوم ع��س��اه  ذران���ا  زاي���د  شيخنا  م��ع 

وقصادي عجٍل  المقناص  على  معزم 

رادي م��ا  وبين  مقتدر  العزايم  ق��وي 

تنقادي وس��ي��ح  ل��ج��ب��ال  ك��م��ا  ورم���ل 

العادي تقطع  مشت  لي  المواتر  جداد 

وك���ل اش��ق��ر م��م��دوح ل��ل��ب��ر ص��ي��ادي

ورّع���ادي شغٍف  بين  ب��رٍق  مثل  ن��زل 

ص��ادي ق��د  وه���ذاك  منه  ينعزل  وذا 

وي��ن��ادي ال��ح��زم  على  بتلواحه  وق��ف 

ال��ه��ادي ِم  ال��ث��ن��ادي وال��ت��واف��ي��ق  ك��ب��ار 

جادي على  الوهيبه  دار  على  وخذهن 

وادي لهن  ت��ع��رّض  وادي  ط��ّوف��ن  ول��ي 

الَن���وادي فيه  ن��اح��رت  ال��ج��وازي  مقر 

متهادي والسير  المنكاف  ب��دا  ومنه 

ه��دادي والسيل  السيل  مياه  وش��ّق��ن 

لبالدي ناصين  المقناص  ِم  مناكف 

وسنادي ذخ��ر  حقنا  الخصايل  حميد 
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الصحراء20 صقر 

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية

 موزة عويص علي الدرعي*

والصحفي  الكاتب  اختاره  الذي  العنوان  الصحراء«،  »صقر 
البريطاني كلود موريس )Claud Morris( لكتابه الذي ألفه 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  عن 

نهيان، بعد أن التقاه عام 1974 بمدينة العين. 
وجميل  بالصقور،  الراحل  ارتباط  مدى  يكشف  اختيار  وهو 
الصفات التي حملها وسعى لتحقيقها بخطى ثابتة وإصرار 
ال��ت��ي أح��اط��ت به  ال��ظ��روف  وع���زم وإي��م��ان رغ��م صعوبة 

للنهوض بوطنة وأبناء شعبه وأمته العربية واإلسالمية. 
فالصقر رمز القوة ودليال على عزة النفس، ودائمااً يشبه به 
الرجال العظماء وأصحاب العزة والكرامة والفطنة والنظرة 

الثاقبة. 

يُعد »صقر الصحراء« أول كتاب عن قصة حياة المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد، تطرق فيه موريس لطفولة الشيخ ونشأته وبداية 
حياته حتى توليه مقاليد الحكم في أبوظبي وقيام اإلتحاد، كما تطرق 
إلى أفكاره وفلسفته في الحياة والحكم وغيرها من القضايا واألمور. 
ما  وهذا  زايد،  الشيخ  مع  مقابالت  إلى  كتابه  في  المؤلف  استند 
آرائي  ليست  المطروحة  اآلراء   ...« للكتاب:  مقدمته  في  إليه  أشار 
ونظرته  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  رئيس  فكر  ترجمة  بل 
العامة«)1(. حمل كتاب صقر الصحراء من حياة الشيخ زايد الكثير 
وآمال  وطموحات  وأحالم  أحداث  على  صفحاته  وانطوت  والكثير، 
آلت بفضل من الله وتوفيقه وصبر وإصرار وحكمة وشجاعة القائد 
هذه  على  عاش  من  كل  ويعيشه  يُبصره  وواقع  حقيقة  إلى  الحر 
األرض التي تحولت من صحراء قاحلة إلى جنة خضراء تجذب إليها 
الزوار من كل أنحاء العالم، بعد أن كانت مكاناً مجهوالً لكثير من 

األقطار العربية واألجنبية. 
في األسطر القليلة أدناه نسلط الضوء على واحدة من أهم الرياضات 
المحببة لدى الشيخ زايد والتي سلط الكاتب المجهر عليها في كتابه؛ 
وهي رياضة الصيد بالصقور. ومما يالحظ من خالل قراءة الكتاب أن 
تلك الرياضة والهواية كانت من أولى الهوايات التي ذكرها موريس 

وخصص لها حيزاً أثناء سرده لقصة حياة الشيخ زايد.

زايد وهوايات متعددة 
أو  قرناؤه  يشهد  كما  زايد،  الشيخ  إن  بالقول  حديثه  موريس  بدأ 
مواطنوه، لهو ومن دون شك األكثر جرأة أو مغامرة بين أخوته. ثم 
قائالً عن  زايد  الشيخ  بينه وبين  دار  من حوار  المؤلف جزءاً  ينقل 
ذلك الحوار، إن الشيخ زايد قال له: لقد أحببت ركوب الخيل والصيد، 

هذه هي الهوايات األثيرة عندي. 
القرن  زايد في عشرينيات  الشيخ  أسرة  إن  كلود موريس:  ويُضيف 
الماضى كانت تمتلك مئة وثمانين حصاناً وأربعمئة جمل، وأضاف: 
الخيل منذ أن أصبح قادراً على المشي  إن الشيخ زايد بدأ بركوب 
وهي   )Sufhara »سفرة-  أبيض  رأس  غطاء  يرتدي  وكان  تقريباً. 
 )bandolier- و)حزاماً  أحياناً،  عليه  يطلق  كما  الشال  أو  الغترة، 
بوسطه،  معلق  وخنجر  الرصاص  من  وبه صف  الْمَحزَْم،  والمقصود 

ويحمل بندقية ألمانية أو إنجليزية أو أي بندقية تطالها يده. 

صقر الصحراء
مشاهد من ذكريات زايد للكاتب البريطاني كلود موريس
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استحوذت  وتسلية  لموريس،  كما صرح  زايد  هواية  كان  فالقنص 
ما تشغل  عليه إلى حد بعيد)2(. بل إن تلك الهواية كانت كثيراً 

زايد وتستحوذ على حواسه ومشاعره وتفكيره)3(.

زايد وذكريات رحلة قنص مع والده
في سن الثامنة – كما ذكر موريس- قام زايد بإحدى أروع رحالت 
وتعلم  الحبارى)4(.  وراء  سعياً  صقره  بواسطة  القنص،  أو  الصيد 
الشيخ زايد كيفية الوصول إلى الحبارى من خالل إمعان النظر في 
األرض بحثاً عن عالمات أقدامها، التي تسهل على القناص تقفيها، 
كما تساعد اآلثار )أي آثار األقدام( على تبيان عدد الحبارى. وكان 
الفريسة  اتجاه  في  يطلقه  ثم  بيده  الصقر  يمسك  زايد  الشيخ 
لينقض عليها من علو ألف قدم. وفي اليد اليسرى، كان زايد يرتدي 
»المنقله«، ذات اللون األزرق واألصفر والتي يستخدمها الصقارون 
لحماية أيديهم من مخالب الصقر القوية)5(. وحينما عاد الصقر، 
األزرق)6(.  اللون  ذي  البرقع   باستخدام  عينيه  بتغطية  زايد  قام 
وفضالً عن استخدام الصقر في القنص كان زايد وفي هذه السن 

المبكرة يُتقن أيضاً الرمي بالبندقية وبمهارة )7(.
التي  ويتوقف موريس كما توقف الشيخ زايد مع تلك الذكريات 
أعادته إلى الماضي ومع أقرب وأحب الناس إليه في واحدة من 
أروع الذكريات والرحالت التي قام بها الشيخ زايد مع والده الشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي )1922 - 1926 ( وإخوته، 
فكان مما نقله موريس: »وحين ينظر زايد إلى تلك األيام الخوالي 
من زاوية منتصف السبعينيات من القرن العشرين )حين قابلته(، 
أخبرني زايد عن مدى حماسه لتلك الرياضات ومتعة تلك األيام، 
وقال: كنت أعبر ووالدي الماء في القارب من أبوظبي إلى الجانب 
اآلخر. وكان في صحبتنا قرابة ثالثين شخصاً. وكان القارب الكبير 
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الظلة  وفي  وبسالسة.  رشاقة  في  الخليج  مياه  يمخر  الشراعين  ذو 
بينما جلس  وإخوتي،  ووالدي  القارب جلسُت  مؤخرة  عند  البيضاء 
القبطان في قمرة القيادة. وأخذو معهم الخيام والطعام، إذ أن رحلة 
القنص الواحدة قد تستغرق عشرة أيام. وبعد أن يرسو القارب على 
البر، يترجلون ويمشون مئات األميال المربعة في الصحراء. واليوم 
وكان  غزالن.  ستة  وربما  طائراً  عشر  اثني  قنص  يشهد  قد  الموفق 
طعم لحم الحبارى لذيذ حين يتم طهيها في مخيم القنص، ... كنا 
نبدأ يومنا في الرابعة صباحاً مع بزوغ الفجر. ونعود قرابة الساعة 
بالصقور  أو  بالبندقية  سواء  القنص،  كان  وإذا  الظهر.  بعد  الثانية 
وفيراً، فإننا نعود قبل ذلك الوقت، وإال فإننا نواصل في االستمرار« 
ويستكمل موريس: » ... كما كانوا يأخذون معهم الماء. وفي السابق، 
حين يكون الماء شحيحاً أو غير متوفر، يتحتم على البدو التيمم أو 
العشاء  انقضاء وجبة  وبعد  المساء  للنظافة. وفي  التراب  استخدام 
ويلبس  أسنانهم.  لتنظيف  المسواك  البدو  يستخدم  النار،  على 
الجميع الثياب البدوية الفضفاضة المالئمة لجو الصحراء وينتعلون 
النعال التي سرعان ما يتم خلعها جانباً متى ما سنحت الفرصة، وذلك 

كي تبقى األقدام نظيفة كأيديهم ... لقد كانت تلك الرحلة وأمثالها 
بالنسة لزايد وأسرته ورفقائهم وقتاً للرياضة والمغامرة المثيرة )8(.

زايد في انطباعات مرافقيه
بن غنوم،  عبدالله  اسمه  زايد،  الشيخ  مرافقي  بأحد  التقى موريس 
يبلغ من العمر الثانية والثمانين، يعيش في العين، وكان مستشاراً 
لزايد ومرافقاً وموجهاً له في أيام صباه. تحدث موريس  مع عبدالله 
أي   – الصبي  »كان  حكاياته:  ومن  بالصيد،  وولعه  زايد  طفولة  عن 
وُعمان  أبوظبي  بين  الحدود  على  حفيت  جبل  إلى  يصعد  زايد- 
لقنص الغزالن في إصرار يثير الدهشة وبمهارة ورباطة جأش، لقد 
كان أشجع صبي عرفته، فلم يكن يهتم للطقس، سواء أكانت حرارته 
ال تحتمل أم كان شديد البرودة. وطلب والده مني أن أراقبه دوماً، 
تكون في  وبنادقه. وقد  كان يذهب في سبيله بصقوره  ومع ذلك 
مخيم مع جماعة لتبحث فجأة حولك فتجد زايد قد اختفى كالريح. 
لقد كانت قدما الصبي تنطلقان في سرعة سعياً وراء أي هدف. ولم 

يكن هناك ما يمنعه من ذلك على ما يبدو.)9(
إلى  المترجم  الكتاب  في  ورد  الشخص  اسم  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
العربية هكذا: عبدالله بن غانم. ولكن في النسخة اإلنجليزية ورد 

كما هو مثبت في المتن. موريس، المرجع السابق، ص35.
ومن المشاهد التي أوردها كلود موريس في كتابه، أن الشيخ زايد 
كان يقوم برحالت قنص تدوم عدة أسابيع معتمًدا على أخيه الشيخ 
خالد بن سلطان آل نهيان )1906-1977( في تصريف الشؤون)10(.

ويضيف: كانت خيام الشيخ زايد تشاهد بعيداً في الصحراء، وإلى 
جانبها أربع أو خمس سيارات وصهريج ماء، بينما يكون الصقارون 
على مقربة من المخيم ومعهم صقورهم يجولون في الكثبان الرملية 
المجاورة، منادين على تلك الصقور بأسمائها، مدربينها على طاعة 

صاحبها لدى سماع صوته.)11(

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية

الصحراء صقر 

كان الشيخ زايد – رحمه اهلل - يرى أن رياضة القنص 
وسيلة مثلى للتخلص من هموم العمل اليومية 

وجلي النفس، فضاًل عن أهميتها في اكتساب مهارات 
بدنية واجتماعية، وهي وسيلة من الوسائل التي 

يتواصل فيها اإلنسان مع أبنائه وإخوانه المواطنين، 
يعرف من خاللها آمالهم وتطلعاتهم ورغباتهم. 
فيحيط بها ويبادر إلى إصالح شأن الناس عن دراية 

وفهم وعن معرفة صادقة وعميقة بأحوالهم.
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وكان أحد الصحفيين قد سأل الشيخ زايد، هل تذهبون كل عام في 
القنص ال راحة  فأجابه:  للراحة؟  الرحالت  القنص، وهل هذه  رحالت 
فيه، إنه يعلم الجلد والصبر، وليس فيه رفاهية وال ترفيه، وأنا أحب 
القنص ألنه يجمع بين الصغير والكبير...إنني أجد في القنص ما يشغل 
وصعوبات،  ومهمات  مسؤوليات  من  العام  طوال  نعيشه  عما  الفكر 
استعداداً لعام جديد بكل ما فيه من مشاغل وطموحات، وما ينتظرنا 

من واجبات)12(. 
مثلى  القنص وسيلة  رياضة  أن  يرى   - الله  زايد – رحمه  الشيخ  كان 
النفس، فضالً عن أهميتها  اليومية وجلي  العمل  للتخلص من هموم 
في اكتساب مهارات بدنية واجتماعية، وهي وسيلة من الوسائل التي 
يتواصل فيها اإلنسان مع أبنائه وإخوانه المواطنين، يعرف من خاللها 
آمالهم وتطلعاتهم ورغباتهم )13(. فيحيط بها ويبادر إلى إصالح شأن 
الناس عن دراية وفهم وعن معرفة صادقة وعميقة بأحوالهم. ولهذا 

كان رحمه الله ينتظر هذه الرحالت بشوق كبير)14(.
يختتم كلود موريس كتابه مستلهًما المعاني التي دفعته الختيار عنوان 
كتابه الذي يروي قصة حياة زايد: »إن صقر الصحراء، الذي ولد في 
مكان وظروف شبه مستحيلة، قد أيقظ مجتمعاً محلياً في العين ... 
ومن ذلك الحين، فإن هذا الشيخ الفريد والذي لم يكن يتمتع بالحرية 
لعاداته وتقاليده، إال  بيئته رهين  أبناء  المطلقة، مثله مثل غيره من 

الكاتب والكتاب 

باللغة  طبعات  أربع  الصحراء«  »صقر  كتاب  طُبع 
من  والمؤلف  العربية،  باللغة  وطبعتين  اإلنجليزية 
مواليد 20 يناير 1920، وتُوفي في 21 مايو عام 2000 
عن عمر يناهز الثمانين، وقد ُعرف عنه تبنيه للقضايا 
العربية ودفاعه عنها؛ ففي عام 1979 وبالتعاون مع 
ندوة  نظم  اإلمارات  بدولة  والثقافة  اإلعالم  وزارة 
عالمية في لندن تحت عنوان: »الصورة العربية فى 
وسائل اإلعالم الغربية«، ثم نظم ندوة مماثلة بعد 
ذلك فى العاصمة الفرنسية بعنوان: »نحو تحسين 
فى  ذلك  وكان  والغرب«،  العرب  بين  العالقات 
لجنة  مع  بالتعاون  وذلك   1984 عام   من  أكتوبر 
وكان  العربية.  الخليج  لدول  اإلعالمية  العالقات 
اكسبريس،  ديلى  صحيفة  فى  عمل  قد  موريس 
وأسس صندوقا عرف باسم )موريس انترناشونال( 
ُخصص كمنتدى لحوارات حول السالم فى الشرق 
العربي(  العالم  )صوت  أسس  كما  االوسط)16(. 

وهي الجريدة التي أتت بكلود إلى المنطقة، وما زالت تصدر 
بإشراف ابنته آن التي تدير دار نشر تمتلكها عائلتها.)17(
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أنه نجح في السير بشعبه إلى النهضة، بعد فترة طويلة من السبات 
الحضاري ... إن االمتحان الحاسم في حياة اإلنسان ليس كونه غنياً أو 
فقيراً، صغيراً أو كبيراً، إنما في التغيير اإليجابي الذي يحدثه في حياة 
واالرتفاع عن  الصراع  لحل  يبذلها  التي  الجهود  فالمهم هو  اآلخرين، 
االضطراب والقالقل. وإن مقاييس ذلك االمتحان البد أن تحكم على 

حياة الشيخ زايد وتعلن أنه صقر الصحراء)15(« 

* مركز زايد للدراسات والبحوث

  الهوامش والمراجع

1 -  موريس، كلود، صقر الصحراء قصة حياة صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، د.م، 

د.ن، 1975، ص 12.
2 - موريس، كلود، السابق ص 21. 

3 - العرشاني، عوض، حياة زايد الفارس الذي قهر الصحراء، د.م، د.ن، 
ط1، 1980، ص 87.

الطيور  من  وهي  الصقر،  يصطاده  ما  أجمل  من  الحباري  تعتبر   -  4
الجميلة يبلغ طولها 70 سنتيمترًا، ومرقطة بالذهبي واألبيض واألسود 
قوية  األرض  في  الركض  سريعة  وهي  كدرة.  تشوبه  الذي  واألحمر 
االندفاع وخاطفة االنطالق وسريعة الطيران إذا شعرت بالخطر. تمام، 

حمدي، موسوعة زايد ، ج2، أبوظبي.
5 - المنقله أو المنجلة هي الدرع الواقي للصقار من مخالب الصقر، 

الحقيقة شرًطا!

تشير باتريشيا موريس – زوجة كلود موريس- إلى أنه 
موريس  وكلود  زايد  الشيخ  بين  واجتماع  لقاء  أول  بعد 
لساعات،  ويتحدثان  يلتقيان  »وكانا  اللقاءات:  تكررت 
وأحياناً يمتد الحديث حتى ساعة متأخرة من الليل، وكان 
كلود يدّون ملحوظاٍت بينما الشيخ زايد يمطره بقصصه، 
كلود  اقترح  فترة  وبعد  فلسفته وهمومه.  على  ويطلعه 
كتابة سيرة حياة الشيخ زايد على أساس ما كان يرويه له، 
الحقيقة«، ووعده  الشيخ زايد شريطة أن »يقول  فوافق 

كلود بذلك. 
موجز  كتاب  في  زايد  الشيخ  حياة  سيرة  أُعدت  وهكذا 
زاخر بالمعنى، حمل عنوان »صقر الصحراء«، وقد انضم 

إلى قائمة الكتب النادرة«)18(. 

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية

الصحراء صقر 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع كلود موريس مؤلف كتاب صقر الصحراء
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وبها يحمل طيره على يده طوال الوقت، وهي عبارة عن قطعة من 
القماش السميك محشوة من الداخل بالقماش الطري المكسو من 
الخارج بالمخمل، والمنقلة في مجمل صنعها سمكية وقوية تحمي 
المرجع   ، تمام  الصقر.  مخالب  تؤذي  ال  لينة  أنها  كما  الصقار،  يد 

السابق، ص 48.
6 - البرقع عبارة عن غطاء لوجه الطائرة أو نظارة صغيرة بحجم وجه 
الصقر، وهو  الطير له فتحة صغيرة في منتصفه يخرج منها منقار 
مصنوع من الجلد اللين الملون ويزخرفه الصانع من الخارج بأشكال 

جميلة. المرجع السابق، ص48.
7 - موريس، كلود، مرجع سابق، ص22.

8 - موريس، كلود، مرجع سابق، صفحات 22،23،35.
9 - موريس، المرجع السابق، صفحات 23، 24، 35.

10 - بعد تولي الشيخ زايد حكم إمارة أبوظبي في عام 1966، عين 

أيلول  سبتمبر/  من  أبوظبي  حاكم  نائب  منصب  في  خالد  الشيخ 

1966 إلى 1968، وكثيرًا ما كان الشيخ زايد يعتمد على الشيخ خالد 

في اإلدارة. ماتيرا، جوينتي، زايد من التحدي إلى االتحاد، أبوظبي، 

مركز الوثائق والبحوث، 2007، ص 127، 194.
11 -  موريس، مرجع سابق، ص -39 40.

والمسيرة،  القائد  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  حمدي،  تمام،   -  12
أبوظبي، د.ن، 1981، ص 250-248.

13 - بدر، محمود إسماعيل، زايد أهم رعاتها عالميًا، الصيد بالصقور 
رياضة العرب األولى، مجلة الظفرة، المرجع السابق، ع8، ديسمبر 

2007، ص 138.
تراثنا  بالصقور من  الصيد  زايد بن سلطان، رياضة  نهيان،  - آل   14

العربي، أبوظبي، د.ن، 1976، ص -12 13.
15 - موريس، مرجع سابق، ص 104و 106.

16 - انظر: الموقع االلكتروني الرسمي لـ وكالة أنبا اإلمارات )وام(:  
 HYPERLINK »http://wam.ae/ar/details/1395231082895«
من  ولمزيد   ،http://wam.ae/ar/details/1395231082895
http://wikivisually.com/wiki/ أيًضا:  انظر  حوله  التفاصيل 

Claud_Morris
السرد  خالل  من  اإلمــارات  ذكريات  ندوة:  وقائع  موريس،    -  17

الشفاهي، المرجع السابق، ص 382.
18 - موريس، باتريشيا، اجتياز الحواجز الزمنية، الثقافية،واللغوية، 
خالل  من  اإلمارات  ذكريات  ندوة:  وقائع  ضمن  منشور  بحث 
والبحوث،  للوثائق  الوطني  المركز   ، أبوظبي  الشفاهي،  السرد 

2012، ص 380.

يختتم كلود موريس كتابه مستلهًما المعاني
 التي دفعته الختيار عنوان كتابه الذي يروي قصة حياة 

زايد: »إن صقر الصحراء، الذي ولد في مكان وظروف 
شبه مستحيلة، قد أيقظ مجتمعًا محليًا في العين ... 
ومن ذلك الحين، فإن هذا الشيخ الفريد والذي لم يكن 

يتمتع بالحرية المطلقة، مثله مثل غيره من أبناء بيئته 
رهين لعاداته وتقاليده، إال أنه نجح في السير 

بشعبه إلى النهضة

طائر الحبارى



أبوظبي 26 القديمة في  الصيد  رحالت 

 جمال مشاعل 

تعّد رياضة الصيد بالصقور من أشهر أنواع الرياضات التي 
عرفت في شبه الجزيرة العربية منذ األزمنة البعيدة، ويقول 
عنها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
العربية  الجزيرة  أهل  عند  المحببة  الرياضة  »إنها  ثراه:  الله 
الصدارة  اليوم... ولها  الجاهلية، وما زالت حتى  منذ عصر 
بين الرياضات العربية األصيلة التي يمارسها أهل المنطقة، 
في  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  في  األهالي  برع  وقد 

تدريب الطيور وتوارثوها عن األجداد جيالاً بعد جيل.
وقد ُعرف الشيخ زايد – رحمه الله- باهتمامه برياضة الصيد 
في  رافقه  لمن  والصديق  الصاحب  ِنعَم  وك��ان  بالصقور، 
رحالت الصيد، وال يزال كبار السن ممن عاصروه يستذكرون 
يملؤها  بقلوب  زاي��د  الشيخ  مع  الصيد  رح��الت  تفاصيل 
تحفل  كانت  ما  يستذكرون  كما  األي��ام،  تلك  إلى  الشوق 
للقاطنين   - الله  رحمه   – زياراته  من  الصيد  رحالت  أيام  به 
أجل  من  الطيبة  وجهوده  ألحوالهم،  وتفقده  الصحراء  في 

تحسين مستوى معيشتهم.
وق��د اه��ت��م األرش��ي��ف ال��وط��ن��ي ل��دول��ة اإلم����ارات العربية 
دولة  في  قديمااً  بالصقور  الصيد  رح��الت  بتوثيق  المتحدة 
من  ج��زءااً  كونها  إصداراته،  في  المتحدة-  العربية  اإلم��ارات 
اإلص���دارات  ه��ذه  وم��ن  الخليج،  ومنطقة  اإلم���ارات  ت��راث 

نرصد جوانب من رياضة الصيد بالصقور ورحالتها. 
  

من تاريخ رياضة الصيد بالصقور
في كتاب )أبوظبي( الذي يوثق مشاهدات بعثة دار الهالل المصرية 
في إمارة أبوظبي قبيل قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي 
أعاد األرشيف الوطني مؤخراً طباعته، ورد أن هواية الصيد بالصقور 
المراجع  األموية، وتؤكد بعض  الدولة  أيام  العرب في  بين  انتشرت 
أن هذه الهواية نشأت قبل ذلك بكثير؛ إذ تثبت بعض المراجع أن 
الكتابة، واستخدمها  يتعلم  أن  الرياضة قبل  تلك  اإلنسان قد مارس 
الشرق،  عن  أخذوه  ما  ضمن  الغرب  أخذها  وقد  722ق.م،  عام 

فازدهرت هذه الرياضة في أوروبا والجزر البريطانية.

طير  يظهر  عندما  أبوظبي  صحراء  في  بالصقور  الصيد  ويبدأ 
بداية  في  العربية  الصحراء  إلى  »القبرة«  تهاجر  وعندما  »القطاة« 
بسيارات  الصيادون  يخرج  الحبارى  صغار  تظهر  وعندما  الشتاء، 
التي  الصوفية  مالبسهم  يرتدون  وهم  للصيد  والالندروفر  الجيب 
األكثر  على  أسبوعاً  الصيد  رحالت  وتستغرق  البرد،  لسعات  تقيهم 
أو يومين على األقل، وقبل استخدام السيارات كان صيادو أبوظبي 
يخرجون على الجمال في مواكب كبيرة، ويتبارون في المسابقات 
ماء،  بئر  أقرب  قرب  رحالهم  ويحطون  الراحة،  أثناء  جمالهم  على 
فينصبون خيامهم ويوقدون النار ويبدأ الشعر، ورقصات العيالة، أو 
رقصة الحرب، وتلمع السيوف على ضوء النيران، ويمأل قرع الطبول 

أرجاء المكان.

ابن جبران السويدي يتذكر صيد الصقور
وفي حوار أجرته مجلة )ليوا( الصادرة عن األرشيف الوطني اشتغلت 
بها،  أعتني  طيوره  عطاني  الله-  رحمه   – زايد  الشيخ  ألن  صقاراً؛ 
وكنت أصيد الطيور من الجزر مثل: اليراب، والقنطور، والفطيسي، 

وأحضرها للشيوخ. 
ويتحدث السويدي بالتفصيل عن طريقته في صيد الطيور، ويقول 
صدت حوالي ثالثين طيراً بين شاهين، وجرناس، وقرموشة، وصدت 
واحداً من طيور الحر. ويتابع السويدي واصفاً عدة الصقار المؤلفة 
من: التلواح وهو ما يشبه الطير ويلوح به الصياد للطائر لكي يجذبه، 
الطير،  أذى  من  يحميها  حتى  بيده  الصياد  يلبسها  التي  والمنقلة 
والوكر، والمرسل، والبرقع، والمخالة التي يضع فيها هذه العدة كلها.

الصيد في رحلة ماكس فون أوبنهايم 
وفي كتاب صادر عن األرشيف الوطني عن رحلة الرحالة األلماني 
نهاية  في  الخليج  إلى  المتوسط  البحر  من  أوبنهايم  فون  ماكس 
القرن التاسع عشر يتحدث عن طبائع الناس ووسائل عيشهم متطرقاً 
وال  الصيد،  في  الصقور  يستخدمون  كانوا  البدو  أن  فيذكر  للصيد، 
توجد الصقور إال عند الشيوخ ألن العناية بها تقتضي تكاليف عالية، 
ويشير إلى أن الصقر يأخذ مكانه في الخيمة على حاملة أفقية في 
قسم الرجال، وال يمارس الصيد بالصقور إال في الصباح الباكر، ألن 
هذه الطيور يصيبها اإلرهاق في النهار بسبب حرارة الشمس فتصبح 
إثر  الصقر  يرسل  أوبنهايم:  ويقول  والعقبان،  للنسور  سهلة  فريسة 
الغزالن أيضاً، إال أنه يستعان في ذلك بالسلوقي ألن الصقر ال يملك 

من القوة ما يستطيع به طرح الفريسة أرضاً.  

رحالت الصيد القديمة في أبوظبي 

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية
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هندرسون يوثق رحالت الصيد في أبوظبي
في  عمل  الذي   – هندرسون  إدوارد  اإلنجليزي  الدبلوماسي  يقول 
)ذكريات  كتابه  في  والدراسات«-  الوثائق  »مركز  الوطني  األرشيف 
عن األيام األولى في دولة اإلمارات وسلطنة عمان(: كنت أقوم بزيارة 
أبوظبي بانتظام، وكانت زياراتي إلى الشيخ شخبوط ممتعة ومشوقة 
دائماً، ولما كان شيوخ الساحل معتادين على القيام برحالت الصيد 
عدة  في  أُدعــى  وكنت  الصيف  أوائــل  وفي  الشتاء  في  البر  إلى 
مناسبات لمشاركتهم متعتهم لبضعة أيام، وفي إحدى هذه الرحالت 
)وقد أصبحت المواصالت متوفرة في المنطقة( وصلت إلى المخيم 
لي  نصبت  صغيرة  خيمة  إلى  توجهت  حيث  المساء،  في  الصغير 
ثم عدنا لنجلس مع الشيخ حيث تم تقديم الطعام لنا، وكان عبارة 
المجموعة  أفراد  العشاء جلس  وبعد  الحبارى،  من  عن عدة طيور 
يتبادلون األحاديث فاستأذنت من الشيخ حوالي الساعة العاشرة ليالً 
للصالة،  داعياً  المؤذن  الفجر عال صوت  وقبل  إلى خيمتي.  وعدت 
سمعت  ذلك  وبعد  الفجر،  صالة  يؤدون  وأتباعه  الشيخ  وسمعت 
رائحة  وشممت  القهوة  في طحن  المستخدم  الهاون  دقات  صوت 

القهوة لدى تحضيرها فشعرت إنه من األفضل مشاركتهم بها.
... كانت الشمس قد أشرقت وهي تطل من خلف الغيوم فقد كنا 
ما نزال في فصل الشتاء، وكانت الخيام قد نصبت بين مجموعة من 
الكثبان الرملية المرتفعة الجميلة والتي تمتد نحو الشمال معانقة 
الرمال الواقعة بيننا وبين البحر، كانت تتمتع بنفس السحر والجاذبية 

برمالها الصفراء الناعمة وقد يصل ارتفاع بعضها إلى ما يتراوح بين 
الدقيقة  منحنياتها  أروع  وما  تقريباً،  قدماً  وخمسين  مئة  إلى  مئة 
والمصقولة ببراعة. رافق الشيخ في رحلته هذه 25 رجالً من أتباعه 
وأربع سيارات نقل خفيفة، ووضع عشرة من أتباعه وهم الصقارون 
هذه  وتبدو  الصقور،  يحملون  وهم  والتلواح  أيديهم  على  المنقلة 
ومستعدة  متيقظة  منحنية  يد  مرفق  على  قابع  منها  وكل  الطيور 
لصيد اليوم، ويوضع على رأس كل صقر البرقع، وقد يعمد الصقار 
إلزالته بين الحين واآلخر وكأنه يثير شهيته. ويجلس الصقارون في 
حلقة على الرمال يتوسطهم الشيخ بينما تدار فناجين القهوة على 
الحاضرين ويصب في كل فنجان قليل من القهوة المرة بطعم حب 
الهال... وبعد ارتشاف القهوة دعا الشيخ دليله األكبر وسأله: يا سالم 
إلى أين نتوجه اليوم؟ فأجاب الدليل قائالً: »طال عمرك، إلى الغرب. 
أمطار  فمنذ شهرين هطلت  وفيراً  الغنيم قد نجد صيداً  ففي بدع 
هناك بهذا المقدار – وأشار إلى ذراعه مقاس تسع بوصات تقريباً، 

موضحاً أن األمطار قد اخترقت الرمال حتى هذا العمق...
فانتصب الشيخ واقفاً وقال: إن شاء الله، ثم أشار إلّي للتوجه إلى 
المقعد  في  فجلست  معه  والركوب  الخفيفة  النقل  سيارات  إحدى 
من  عدد  جلس  فقد  الخلف  في  أما  السائق،  وبين  بينه  األمامي 
سيارات  في  الباقون  ركب  وقد  الرئيسي،  الدليل  ومعهم  الصقارين 
أخرى، ثم انطلقت السيارات مجتازة الكثبان الرملية تشق الطريق 

بين قممها باتجاه الغرب 
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 خالد صالح ملكاوي

من  بالكثير  بالصقور  للصيد  زاي��د  الشيخ  رح��الت  حفلت 
ترسيخها  على  يحرص  زاي��د  كان  التي  وال��ع��ادات  ال��دروس 
يتعلق  ما  السيما  والرعية،  الحاكم  بين  للعالقة  نموذجا 
ضيوفه  يغمر  ك��ان  إذ  وضيوفه،  مرافقيه  لكافة  بإكرامه 
بكرمه على أفضل وجه، سواء أكانوا حكاما أم زعماء قبائل، 
أم  معروفة،  دولية  شخصيات  أم  بريطانيين  مسؤولين 

رجاال عاديين من عامة الناس.
فيها  الحاكم  بساطة  ال��رح��الت  تلك  ف��ي  م��ا  أه��م  وك��ان 
من  أج��واء  الرحالت  تلك  على  أضفتا  اللتان  وديمقراطيته 
السعادة والمتعة والفائدة. وقد تجلى كل ذلك في ما عكسه 
المسؤولون والرحالة األجانب عبر كتاباتهم عن تلك الرحالت 
التي حظوا في بعضها بمرافقة الشيخ زايد، حيث سحرتهم 
ورأوا  الطيور،  في  زايد  خبرات  وأذهلتهم  أمسياتها،  أجواء 
 ، والديمقراطية  بالصراحة  تتسم  اجتماعية  رياضة  فيها 

بعيدا عن الدبلوماسيات اليومية.

إدوارد هندرسون
وسلطنة  اإلمارات  دولة  في  األولى  األيام  عن  »ذكريات  كتابه  في 
إدوارد هندرسون  النفط  الدبلومسي وممثل شركات  عمان« يصف 
األجواء الحميمة البسيطة لرحلة رافق فيها الشيخ زايد فيقول: »يعجز 
المرء عن إيجاد كلمات مناسبة لوصف هذه األمسيات، فقد كانت 
العشاء..قد يسرد بعض  لها... بعد  تتم ضمن أجواء بديعة ال مثيل 
البدو القصص في مثل هذه الجلسات، بينما قد يسأل الشيخ زايد 
بأتباعه. وأحيانا  القبلية أو عن موضوع آخر يختص  السياسات  عن 
يجيب مباشرة عن السؤال المطروح بإبداء رأيه بلغة بسيطة سلسة 
مستشهدا أحيانا بآيات من القرآن الكريم وأحيانا أخرى بأبيات من 
الشعر النبطي وأشعار الفروسية.. وعندما يصل إلى آخر بيت الشعر 
تعلو أصوات عديدة مكملة معه البيت إلى نهايته، وأحيانا يكملون 
حديثة  قصيدة  بإلقاء  أحدهم  يقوم  ثم  أخرى،  أبياتا  عندهم  من 

نظمها أو حفظها«. 
الشيخ  أن  الرحالت  هذه  به  تتميز  ما  »أهم  هندرسون:  ويستطرد 
زايد كان ينتهز الفرصة فيها لزيارة رعاياه من سكان الصحراء، كما 
كان يقوم بزيارته عدد من البدو يشاركونه األمسيات حول النيران، 
ويعرضون أمامه مصاعبهم ويطلبون مساعدته في مسائل مختلفة.. 
يجلس أحد هؤالء الرعايا بالقرب من الشيخ أو أمامه يخاطبه باسمه 

حكايات وشهادات

الصيد بصحبة زايد
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األول فقط، ونادرا ما يستعملون األلقاب. ويكون حديثه مزيجا من 
عبارة  كثيرا  األحاديث  خالل  تسمع  المأثورة  واألقوال  المعلومات 

)طال عمرك(.
بعد صالة  القهوة  نيران  حول  الجمع  يلتقي  كالعادة،  المساء  وفي 
الصالة  في  فالمسلمون  اإلمــام،  وراء  الشيخ  يؤديها  التي  العشاء 
وغيرها، تقوم عالقتهم على مبدأ المساواة وهذا المبدأ واضح خاصة 

لدى أهل الصحراء«.

هيو بوستيد
المخلص«  »الصديق  زايد  الشيخ  يدعو  كان  الذي  بوستيد  هيو  أما 
يصف في مذكراته رحالت القنص بصحبة المغفور له الشيخ زايد، 
أمتع  كانت  زايد  بصحبة  والتخييم  الخيل  وركوب  »الصيد  فيقول: 
ممارسة  فبعد   .. أبوظبي  في  سنواتي  في  قضيتها  التي  اللحظات 
طيور  من  شهي  غداء  وبعد  الصباح،  طوال  بالصقور  الصيد  رياضة 
مع  النهار  بقية  يمضي  زايد  كان  الرمال،  على  المشوية  الحبارى 
أصدقائه وأتباعه في التسابق، أو المصارعة، أو التنافس في الوثب 
الطويل، أما فترة المساء فكانوا يقضونها جالسين في دائرة حول نار 
يغنون على  أو  القهوة،  يتحدثون ويتسامرون وهم يحتسون  كبيرة 

الممتع  السمر  حديث  مشهد  خلفية  وعلى  والطبل..  العود  أنغام 
حول النار الملتهبة، على صدى أنغام العود اللطيفة، يمكنك أن ترى 

كثبان الرمل المهيبة بألوانها الذهبية أو الصفراء أو الحمراء«.

ويلفريد ثيسيجر
»رمال  كتابه  في  ثيسيجر  ويلفريد  البريطاني  الرحالة  ويصف 
الصحراء« بعضا من جانب رحلة صيد دعاه الشيخ زايد إلى مرافقته 
للرحلة  التحضيرات  تفاصيل  بأدق  زايد  اهتمام  عند  فيقف  بها، 
وحرصه على صحة وسالمة الصقور، وقيامه بتطبيبها بنفسه، إذ يقول 
والحبال  األمتعة  بتفقد  زايد  الشيخ  انشغل  الصباح  منذ   « تيسجر: 
والقرب الجلدية، ووجه أتباعه بتأمين الطعام الذي يجب أن يشتروه 
من السوق المحلي، والنياق التي يجب أن يحضروها من المراعي، 
أن  ويجب  متوعكا  يبدو  أحدهم  إن  وقال  صقوره،  بتفقد  قام  ثم 
يعطى شربة مسهلة من السكر، وأوصى بإطعام آخر بيضة مخلوطة 
بالحليب. وراقب صقرا يتم تدريبه على الطُعم.. وقام بتجبير ريشة 
شريحتين  مستخدما  هزاع،  الشيخ  أرسلهما  صقرين  ألحد  مكسورة 

من قرن الغزال، ثم وسم الطيرين بعالمته على منقاريهما«.
ويصف تيسجر بعض حيثيات اليوم الرابع وما تاله من تلك الرحلة 
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خمسة  برفقة  الحصى  سهل  عبر  خببا  جمالنا  »مشت  فيقول: 
لقد  »التغرود«..  وأنشدوا  البدو..  زايد  الشيخ  أتباع  من  وعشرين 
كانت معنوياتهم عالية... أشار الشيخ زايد إلى بعض البقع الزيتية 
الحبارى تزرقه على  الوسخ؟ إن  على األرض، وقال: »هل ترى هذا 
وإذا  مؤقتا،  بالعمى  يصاب  فإنه  الصقر  عين  دخل  فإذا  مهاجمها، 
وقع على ريشه.. حال من دون استخدامه في ذلك اليوم.. ويمكن 
للحبرية في بعض األحيان أن تفقد الصقر وعيه بضربة من جناحيها.

مرايا الرفاق
إن الصفات التي اكتسبها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أصال نابعة 
دائما-  كان  فقد  لذا  عليها.  الحفاظ  دائما  حاول  التي  الطبيعة  من 
رغم أعماله ومشاغله الكثيرة-  يجد بعض الوقت ليهرب إلى حيث 
ممارسة  في  أوقاته  أفضل  يقضي  كان  الصحراء، حيث  إلى  ينتمي؛ 
نشاطاته المحببة مثل رياضة الصيد بالصقور التي تعد من التراث 

والثقافة البدويين.
من  جو  في  دائما  تجري  أنها  هو  الرحالت  تلك  في  ما  أهم  وكان 
الصداقة واأللفة، وبعيدا عن وتيرة الحياة اليومية ومن الجو الرسمي 
الذي كان يفرضه منصبه ومكانته، فقد كانت هذه الرحالت فرصة 
الصريحة، وطريقة فعالة إلزالة  الودي والنقاشات  للتفاعل  حقيقية 
على  قدرة  أكثر  جعله  ما  وهو  وقومه،  الحاكم  هذا  بين  الحواجز 

امتثال تطلعاتهم وفهم آمالهم وحاجاتهم.

على  فيه  يتعرف  للحاكم  اختبارا  الرحالت  تلك  في  يرى  زايد  وكان 
دون  حقيقتها  على  سجاياهم  فتظهر  يرافقونه  كثير  أناس  حقيقة 
أثناء  بها  البوح  يصعب  التي  وهمومهم  مشاكلهم  فيتلمس  زيف، 
الحياة العادية. وكثيرا ما كان ينجز في رحالت قنصه أعماله الرسمية 
اإلدارة  شؤون  يناقش  فتراه  ؛  ودي  جو  وفي  رسمي،  غير  بشكل 
يقول سالم  فيها.  يرافقوه  كانوا  الشيوخ وغيرهم ممن  والحكم مع 
بن حم: كان زايد ال يعتبر رحالت الصيد والقنص للترفيه فقط، بل 
الناس  القنص من جلوسه إلى  كان يعتبرها للعمل، وال تخلو رحلة 
والتحدث معهم بكل صراحة حول كل ما يدور في أذهانهم ويستمع 

إلى رغباتهم وتطلعاتهم بصدر رحب.
التي  الدوافع  وكل  والسمر  البساطة  من  الرحالت  أجواء  تخُل  ولم 
تذيب الفوارق وتطلق السجايا في مجلس السمر في الليل وأحاديث 
القنص والقصيد. فيصف سيف بن سويدان الكتبي ذلك بالقول: كان 
مجتمعا  فيها  يجلس  كبيرة  المخيم خيمة  في  يخصص  زايد  الشيخ 
بالجميع، يسأل الحضور عن طيورهم.. ويخبرهم عن أدق تفاصيل 
الطيور وأنواعها، وكيف يقنص الطير.. والحاضرون يتبادلون أطراف 
الحديث عن الطيور حتى منتصف الليل، موعد الذهاب إلى النوم. 

 ويقول داوود سليمان السكسك: عندما يرجع الشيخ زايد من القنص 
يجتمع ليال مع مرافقيه فيتحدثون عن القصيد والشعر، فهو يحب 
الشعر ويسأل عن رحالت القنص.. من الذي طيره صاد؟.. ومن الذي 
تحدث  مجلسه..وعندما  في  األكثر حضورا  والشعر  يصد.  لم  طيره 

قصة مضحكة ينظم قصائد في مثل هذه المواقف.

الصيد تراث ورمز
وكانت رحالت القنص تلقى تفضيال لدى زايد ألنها رياضة متوارثة من 
األجداد، ويعتبرها رمزا من رموز هذه المنطقة، تحمل معها العديد 
أن  الواقع   : العتيبة  سعيد  مانع  د.  فيقول  الحميدة،  الصفات  من 
رحلة القنص مع سموه يمكن اعتبارها نموذجا يمثل أصدق تمثيل 
لشخصية زايد وفكره؛ فالقنص من وجهة نظره عملية تراثية يجب 

الصفات التي اكتسبها الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان أصال نابعة من الطبيعة التي حاول دائما 

الحفاظ عليها. لذا فقد كان دائما - رغم أعماله 
ومشاغله الكثيرة -  يجد بعض الوقت ليهرب

 إلى حيث ينتمي؛ إلى الصحراء، حيث كان يقضي 
أفضل أوقاته في ممارسة نشاطاته المحببة 
مثل رياضة الصيد بالصقور التي تعد من التراث 

البدويين والثقافة 
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أن تظل مستمرة نابضة بالحياة.
ويصف عبد الرحيم السيد موسى الهاشمي رحالت القنص عند زايد بالمدرسة 
المفتوحة، فكان يجمع الناس حوله، ويعلمهم ماضيهم وتراثهم، كما يعلمهم 
النفس،  على  واالعتماد  والرجولة  والشجاعة  الصبر  مثل  الحميدة  الصفات 
أن  ثالثمائة شخص في كل مرة، ويحرص  أو  مائتين  ويصطحب معه حوالي 

يأخذ أبناءه معه، ويجلس معهم حتى في مقناصه يعلمهم. 
الشتاء،  في  نذهب  كنا  شبابنا  بداية  في  المنصوري:  قران  بن  مبارك  ويقول 
وتستغرق رحلتنا حوالي شهرين في القنص نعتبرها مدرسة، نتعلم منها القنص 
أثناء  جوائز  لنا  ويخصص  بالتراث،  التمسك  على  يشجعنا  زايد  ألن  والتراث، 

القنص، ويعلمنا القنص، ويتحدث معنا عن الطيور والحبارى وأماكن القنص.
تعليم  على  ويحرص  صيده،  رحالت  تفاصيل  أدق  على  يشرف  زايد  كان 
القنص، فقد كان خير معلم في رحالت  ينقصهم حيال  ما  رفاق رحالته كل 
القنص، كما يقول سالم بن حم، الذي يضيف: علمنا زايد أدق تفاصيل وأسرار 
الطيور، وعرفنا منه أن »الحر« أقدر في القنص من »الشاهين« على الرغم أن 
»الشاهين« أسرع. فيما يصف د. مانع سعيد العتيبة دقة التخطيط والتهيئة 
لرحالت الصيد، إذ يقول: يبدأ االستعداد لهذه الرحلة قبل فترة طويلة، حيث 
يختار زايد من رجال القبائل عددا مناسبا، ويشرف بنفسه على تدريب هؤالء 

الرجال لصقورهم، ويتأكد من مدى النجاح الذي يحققونه في هذه العملية.
ويذهب عبد الرحيم السيد موسى الهاشمي إلى القول: زايد مدرسة في القنص 
لدرجة أنه كان يعرف الطير المريض من وسط عشرات الطيور، وكان يعالج 
الطير بنفسه.. كان مدرسة كبيرة يتحمل الكثير من أجل تعليمنا، وال ينتظر 
من وراء كل هذا شيئا سوى السعادة عندما يدرك أننا تعلمنا شيئا جديدا.. كان 
يعلمنا بنفسه كيف نبدأ ومتى نبدأ، وكيف نحمل الطير، وال يترك شيئا من 
دون توضيحه لنا، ويخوض في أدق التفاصيل، وال يترك شيئا للصدفة.. ويخلص 
قائال: تعلمت منه أمور القنص، وعلمني كيف أكون زود، بعد أن كنت أعتذر 

منه عندما يذهب للمقناص وأتردد في الذهاب ألنني لم أكن أجيد القنص.
كسائق  بها سموه  رافق  له  رحلة صيد  أول  الكتبي  بن سويدان  يذكر سيف 
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وكانت لباكستان، فيقول: الشيخ زايد عنده حكمة، يعرف الطير الذي 
يصيد والطير الذي ال يصيد.. تعودنا في مجلسه أن ننصت لحديثه 
نظرا ألهميته، والجميع لديه يقين بأن كالمه صحيح، ومن ال يأخذ 
في  حدث  موقفا  الصدد  هذا  في  الكتبي  ويتذكر  كثيرا.  يخسر  به 
صباح أحد أيام الصيد، حيث نصح سموه أحد أصدقائه مشددا بأن 
»إذا  له:  الطريق، وقال  اليوم ألنه سيضل  يترك طيره يصيد ذاك  ال 
اليوم، أي تركته يمارس الصيد، سوف يضل الطريق«.. وفي  يْته  هدَّ
يأخذ  لم  الكتبي،  يقول  والطرائد،  المكان  إغراءات  وأمام  المقناص، 
صاحبنا بكالم الشيخ زايد، وهدَّ الطير، فعاد صاحبنا خالي الوفاض 

من الطير ومن الطرائد. 
إحدى  في  المنصوري:  قران  بن  مبارك  يقول  مماثل،  سياق  وفي 
أن  إال  كثيرا،  يأكل  الطير  يترك  بأال  مرافقيه  أحد  زايد  أمر  الرحالت 
يؤدي  والرجل  يأكلها  وأخذ  الطير  بها  ولحق  الحبارى  أطلق  الرجل 

تسمع  ال  له:»لماذا  وقال  زايد،  الشيخ  غضب  واشتد  الصالة،  فرض 
الكالم؟ وأنا نبهتك أن الطير ال يأكل كثيرا«.

شغف وشجاعة منذ الصبا
وال غرابة أن يكون الشيخ زايد على هذا القدر الكبير من المعرفة 
ويصف  ذلك،  تعلم  على  صباه  منذ  شبَّ  فقد  وبالطيور،  بالصيد 
أيام صباه،  الذي كان مستشارا لزايد وموجها له في  عبدالله غانم، 
إلى جبل حفيت  يصعد  الصبي  كان  فيقول:  الفترة من صباه،  تلك 
يثير  إصرار  في  الغزالن  لقنص  وعمان  أبوظبي  بين  الحدود  على 
الدهشة، لقد كان أشجع صبي عرفته. فلم يكن يهتم للطقس، سواء 
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أكانت حرارته ال تحتمل أم كان شديد البرودة.
ويؤكد سالم بن حم هذا الشغف قائال: من حبه للقنص كان يذهب 
وجيه  يذهب  فيما  وهوصائم.  رمضان  شهر  في  حتى  الغاية  لهذه 
أبوذكرى إلى القول: »في سن الثامنة قام -الشيخ زايد- بإحدى أروع 
وتعلم  الحبارى..  وراء  سعيا  صقره  بواسطة  والقنص  الصيد  رحالت 
بل  الرملية،  العالمات  خالل  من  الحبارى  إلى  الطريق  معرفة  زايد 

وكان يعرف- من خالل هذه العالمات- العدد الذي قد يجده منها.

محافظة على البيئة
وكانت البيئة في رحالت الصيد تأخذ نصيبها من االهتمام لدى زايد، 
إذ كان الصيد الجائر من المحظورات. وحتى ال يكون الصيد جائرا، 
بالحياة  فيضر  واحدة  منطقة  في  الصيد  يتم  أال  زايد  يحرص  كان 
الصيد  مناطق  يحدد  كان  لذا  يدمرها،  وقد  ويربكها  فيها،  الفطرية 
الرحيم  عبد  ويذكر  السكسك.  سليمان  داوود  يقول  كما  لمرافقيه، 
وحاجة  حاجته  بقدر  يقنص  كان  زايد  أن  الهاشمي  موسى  السيد 
تعليم  هذا  من  والهدف  الجائر،  الصيد  عن  ويبتعد  فقط،  مرافقيه 
األجيال ومرافقيه الصبر واالجتهاد والمحافظة على الحياة الفطرية 

والبيئة.
ويؤكد مبارك بن قران المنصوري أن زايد لم يكن يشجع على الصيد 
الجائر، ويقول: دائما يقول لنا وينبه علينا أال نصيد أكثر عن حاجتنا، 
السنة  نصيد  تعالى  الله  شاء  إن  اليوم،  نصد  لم  :»إذا  لنا  ويقول 
الذين  الحكام  بعض  مثل  زايد  تصرف  أن  يحضرني  ولم  القادمة«. 
يحتفظون ببعض القنص ألهلهم، وال أتذكر لو مرة واحدة أن بعث 
صيدا ألهله، بل عندما يصيد الحبارى يضعه في الطبق أمام الجميع، 

واألكل الذي ال يأكل منه مرافقوه وضيوفه هو ال يأكله.

إيثار ورفق
يقول محمد موسى الخالدي »أبو راكان« المصور الخاص للمغفور 
يفضل طبق  زايد  الشيخ  كان  نهيان:  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له 

على  حبارى  وجد  وإذا  لحم..  بدون  المسلوق  المشكل  الخضار 
المائدة يبدأ يقطعها ويوزعها على مرافقيه، في جو عائلي يسوده 
عن صيدهم  ويتكلمون  الدولة،  أمور  في  يتناقشون  والود،  المحبة 

خالل اليوم، ويقرضون الشعر حتى اقتراب موعد النوم.
لي  وقال  »أفعى«..  حنيشا  قتلت  القنص  أيام  أحد  في  ويستطرد: 
أن  منا  وطلب  الرعاة«..  أحد  يضرب  عظمها  »أخاف  زايد:  الشيخ 
نحفر لها حفرة عميقة وندفنها في الحفرة، خوفا وحرصا على الرعاة 

المتواجدين في تلك المنطقة.
يروي أبو راكان حادثة وقعت في إحدى رحالت القنص بباكستان، 
حيث شاهد فهدا فأبلغ الشيخ زايد عبر جهاز االتصال بذلك، فأمره 
سموه القبض عليه حيا، وتم له ذلك بعد معركة شرسة، حيث كان 
قد  مكروه  أي  من  لحمايته  ومرافقيه  زايد  الشيخ  باستعداد  موقنا 
تربيطه  بعد  الفهد  يوضع  أن  زايد  الشيخ  وأمر  فيه،  الفهد  يوقعه 
أمر سموه  الظهيرة  استراحة  وأثناء  الحر،  من  اتقاء  في ظل شجرة 
فعال حملنا  راكان:  أبو  يقول  المنطقة،  في  تل  فوق  الفهد  بإحضار 
الفهد ووصلنا التل، فوجدنا الشيخ زايد مشمرا عن ساعديه ويحفر 
في ظل سيارته البيك أب، ظل يحفر حتى وصل إلى األرض الرطبة 

لكي يستبرد بها الفهد، وأمرنا قائال:»ضعوه هنا« 



34

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية

زايد بصحبة  الصيد  وشهادات  حكايات 

من مواقف الشيخ زايد في رحالت الصيد

كتب - جمال مشاعل 

في كتاب )ذاكرتهم تاريخنا( الصادر عن األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية والذي يحتوي على عدد من مقابالت التاريخ 
الشفاهي مع الرواة عن ماضي اإلمارات، يستذكر الشيخ مبارك بن راشد المنصوري إحدى رحالته مع الشيخ زايد، فيقول: »كان 
لرفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- أثر طيب في نفسي، فحديثه في مجلسه كان مسلياً، ويلتزم بقواعد 
وقيم عليا؛ فقد كان شهماً كريماً. وأذكر أنه في فترة القنص لم يكن يأكل أي شيء إال مع جميع مرافقيه، وكان يقدم كل ما كان 

يصيده ألصحابه ومرافقيه فال يرسل منها شيئاً ألهله«.
ويتابع المنصوري ذكرياته: »في إحدى الرحالت التي قام بها قبل توليه الحكم عام 1966 في المنطقة الجنوبية في منطقة 
»اليدة« ويقصد بها جدة الحراسيس تحديداً، كنا معه أنا، وبطي بن حامد القبيسي، وغدير بن سويد المنصوري، وكان لدينا 
خيمة صغيرة ال تسع أكثر من شخصين أو ثالثة، فألزمنا الشيخ زايد –طيب الله ثراه- المبيت فيها، فقلت له: »يا زايد دعنا 
نفسح لك مكاناً فنحن لن نرقد معك« فأجاب قائالً: »ارقدوا ما عليكم« وحلف علينا، وقال: »والله ما تظهرون، أي ال تغادرون 

الخيمة، وهذا أحد مواقفه« 
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 جمعة ربيع النعيمي*

عند  خاصة  جمالية  –القنص-  بالصقور  الصيد  لرياضة 
لحياة  عودته  في  الصقار  عند  ال��روع��ة  وتكمن  القناصين، 

البراري، التي تمتاز بالبساطة. 
ا في دولة اإلمارات العربية  ا خاصاً وتنال هذه الرياضة اهتماماً
الشيخ خليفة بن  المتحدة، بفضل اهتمام صاحب السمو 
على  سار  الذي  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ  له  المغفور  وال��ده  نهج 
طيب الله ثراه، الخبير في مجال هذه الرياضة وفي معرفته 

ا مهمااً لتاريخها.   لفنونها وأصولها وآدابها وكان مرجعاً

تمارس ضمن مجموعات وفي رحالت جماعية  الرياضة  وألن هذه 
يهابون  الذين ال  الشجعان  المنتقين،  الرجال  طويلة تضم عدد من 
الرحالت  ضمت  فقد  والقنص،  الصيد  في  والمتمرسين  األخطار، 
الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان – طيب الله ثراه -عدداً 
من الشعراء الذين وصفوا رحالت الصيد وما فيها من متعه وتشويق، 

ووصفوا الصقور وأنواعها وأفعالها. 
الشعر كان حاضرًا في هذه الرياضة وثقها بجمال وسجل مشاهدها 
لتبقى في ذاكرة الوطن. وكان من بين الشعراء والرجال الذين ضمته 
رحالت المغفور له الشيخ زايد، الشاعر ربيع بن ياقوت بن جوهر 
اإلمارات  دولة  في  الشعبيين  الشعراء  أبرز  من  يُعد  الذي  النعيمي 

العربية المتحدة.

الشاعر  التقى  االتحاد  قيام  وعند  الماضي  القرن  سبعينيات  في 
وألقى عليه قصيدة  نهيان  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له  بالمغفور 
بمناسبة قيام االتحاد الميمون وأعجب خاللها الشيخ زايد رحمه الله 

بقصيدة ومن أبياتها:
جينا إلى دار تس��������امى علومها  
وعنها كتبنا ف������ي مناشير االعالم   
ترفل بثوب العّز مح�����ال هدومها   
والّي كساها باني الع������رش َعالم   
ف����ي ِظّل قايدها تِّحال بيوم�����ها   
واال الرعايا ف�ي َهَنا وعّز وانع����ام

إلخ القصيدة.

صاحـــبْ شيمة وغيور
رحالته  معظم  في   - الله  رحمه   - زايد  الشيخ  يرافق  الشاعر  ظل 
الخارجية الرسمية والخاصة ومنها رحالت القنص والتي أسهمت في 
إثراء قريحة ربيع الشعرية، وكما هو معروف عن المغفور له الشيخ 
زايد بأنه شاعر وكثيرا ما دارت بينة وبين الشعراء مساجالت شعرية.  
أشعارهم  ويتذوق  إليهم  ويستمع  والشعراء  للشعر  محب  وهو 
ويوجههم، ويبذل لهم تشجيعاً وإعجابا ومن أجمل ما كتب الشاعر 
ربيع في الطيور عندما كان في رحلة قنص مع الشيخ زايد - رحمه 

الله -  في المغرب عام 1990 قصيدة »الحر«:
��ص)1( في الطّي����ور يوم افت���كر واطال����������ع            واتْبخَّ
ف��ي مربوع)2( األصاب�����ع            صاح���ْب ِشْيمْه وغي������ور

رفيق رحالت »زايد« للقنص
الشاعر ربّيع بن ياقوت: طيري واحيدك صْلب وّچاد
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ولد الشاعر ربيع عام 1928 والتحق بالكتاتيب مبكرا، ثم سافر 
األربعينيات مع مجموعة من أصدقائه  أواخر  الكويت في  إلى 
الشعراء مثل حمد خليفة بوشهاب وراشد بن صفوان، للعمل في 
شركة نفط األحمدي، وقبل إعالن اتحاد دولة اإلمارات بسنوات 

قليلة عاد إلى الدولة. 
اندمج الشاعر في العمل التطوعي عبر جمعية الفنون الشعبية 
الشعبية  األهازيج  نقل  في  المساهمين  من  وهو  بعجمان 

وثقافتها إلى الجيل الجديد.
الشعراء،  مجلس  برنامج  أسرة  إلى  انضم  الستينيات  أواخر  في 
الذي أسسه حمد خليفة بوشهاب في تلفزيون دبي، مع مجموعة 
الخضر  راشد  أمثال  الفترة  تلك  في  الذهبي  الجيل  شعراء  من 
وسالم الجمري ومحمد بن سوقات وأحمد بن خليفة الهاملي، 
البرنامج رغم ظهور وجوه جديدة، كما  واستمر عضًوا في هذا 
شارك في العديد من البرامج اإلذاعية وفي العديد من األمسيات 
الشعرية، التي كانت تناقش قضايا اجتماعية وعربية كالعادات 
الدخيلة على المجتمع المحلي، والغزو الفكري للشباب، واحتالل 
فلسطين، والحرب األهلية الدائرة في لبنان في فترة الثمانينيات. 
نظم الشاعر العديد من القصائد في حب زايد والوطن، وتغنى 
نكهة  ربيع  ولشعر  المحليين.  الفنانين  من  العديد  بأشعاره 
خاصة، ففي شعره رقة في األلفاظ، وفكاهة وغزل بعيدين عن 
محفوظة  قصائده  من  الكثير  تزال  وال  جميلة،  وحكم  االبتذال، 

في ذاكرة الناس. 

عل���ى الوكْر ويهاب�����ع)3(             ومب������رقعٍ مكم������������ور
م��������دّرٍب ومطاب��������ع             ووق����ت المس��ا مزق������ور
وش عن������دهن م الّدوافع             بْرق الّري�����ش الف���������رور
ْن مث��������ل الّزواب�����ع             م������ن دهش��اْت الصق���ور سوَّ
الحّر منه��������ن شاب������ع             والف���ْرخ)4( يلع������ْب دور
خ��لَّن خربْهْن)5( قاب������ع              مْتغْرب�����ٍل م���دح���������ور
�������ص ف���ي الطّي��ور ي������وم افتكر واطال�������ع             واتْبخَّ

الشيخ زايد  له  المغفور  الشاعر قصيدة في أفضل صقور  كما نظم 
وسرعة  وتدريب  عالية  كفاءات  من  له  كان  وما  لديه،  والمفضلة 
ومقدرة وأصالة مشهودة وهو الصقر »فالح«، وكان ذلك في رحلة 

الشاعرة مع الشيخ للقنص في باكستان عام 1977:
طي�����ٍر يْه�������ّد)6( وطي����ٍر يْعي���������د
وطيٍر عل���ى اْهب����������ْة استع����������داد 
ي����������ا طير علّ������متك عل������ى الصيد
واحي���د)7( لك يا طي�����������ر مْعت�������اد
بي����ن الّنشام�������������ى واألياوي����������د
وشيخ يْع�����ّد ْعت����������اد وزن������������اد
إذا َرَحْل تش����هد ل����������ه البي�������د)8(
مث�����������ل العلم ف���������ي روس الشهاد
جٍ بي�������ن الّصنادي��������������د)9( مت�����وَّ
زايْد عجي�����������د الق���وم لْمج�����������اد
ي�����������ا طير ي������وم اْرحْل بك بعي�����د
طي��ري واح��������يدك صلْب وّچ�����������اد
اشي����د ب������ك ي�����ا طير وآحي�����������د
ح������ٍر ولد ح�����������ٍر وصّي���������������اد
يا الحْج الح������������بر المشاري�������د)10(
منه������ن وق�����������اضي َشّف وم������راد
ْن)11( ف�����������ي المصاعيد م������هما تَِذرَّ
ف�����������الح عنهن ه�������وب نش��������اد
ش���������ايف بعيني ي�����������ا مش����اهيد
باللّ�����������ي خلقن������ي رّب لعب���������اد
طي���������ٍر يْهّد وطي�����������ٍر يْعي����������د
وطيٍر ع�������لى اْهب��������ْة استع������داد 

                                                        * شاعر وباحث في التراث

  شرح المعاني

1 - اتبّخص: أتمعن، أحدق في الطيور.
2 - مربوع: مخالب الطير.

3 - يهابع: تحريك رقبة الصقر.

4 - الفرخ: ابن الصقر الصغير.
5 - خربهن: نوع من أنواع الحبارى أو الطريدة.

6 - يهّد: من الهدد أي اللحاق بالفريسة.
7 - واحيد: الحياد، أي الذاكرة أي يذكرني بأفعاله.

8 - البيد: أي البيداء، وهي األرض.
9 - الصناديد: الصنديد، أي القوة.

10 - المشاريد: أي اللحاق الطريدة أو الفريسة.
11 - تّذرن: تتخفى وراء التل، المصاعيد: الرمال أو التل العالي.
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 حاوره - فاضل أبوعاقلة 

منذ طفولته، وجد سعيد بن محمد بالحطم العامري نفسه مرافقااً للشيخ زايد »رحمه الله«  في رحالت المقناص، مع 
ا لزايد. بعدها ثم تابع مسيرة أبيه في عالم المقناص، ليحظى بشرف مرافقة سمو الشيخ سلطان  والده الذي كان رفيقاً

بن زايد حفظه الله، وأنجاله الكرام، ومن ثمَّ يصبح من رواد الصيد بالصقور، وأحد خبرائه، لكونه نهل من معين زايد، 
، شهد خاللها وبعدها الكثير من رحالت القنص برفقة  ليتعلم من خبرته وأصالته وعاداته الفاضلة، لخمسة عشر عامااً

شيوخنا، وعرف أسرار الطيور والصقور، وأماكن القنص ومواسمها واستحقاقاتها ومتطلباتها.
: »يسعدنا أن نرحب بكم، مقدرين لكم هذه الزيارة الغالية،  رحب بنا سعيد بالحطم العامري في مبتدأ لقائنا به، قائالاً

وحرصكم على متابعة التراث ودعم األصالة«، مثمنااً دور اإلعالم في نقل وتوثيق التراث لألجيال المقبلة. قبل أن يؤكد 
لنا أن هذه المقابلة ال تكفي للحديث عن إنجازات زايد في هذا المجال. يقول: »نحن في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ا؛ الشيخ زايد كان يخلق التوازن بين االهتمام بالحداثة وتطور وطنه،  محظوظون أن َمنَّ الله علينا بالشيخ زايد قائداً
والتراث واألصالة، فقد كان حامي العادات والتقاليد العربية األصيلة، وداعم الرياضات التراثية بجميع أشكالها«. 

بدأت عالقته بالقنص منذ طفولته
سعيد بالحطم العامري: 

سلطان بن زايد صورة مطابقة لوالده
في برزته ومقناصه وخبرته

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية
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يدلف سعيد بالحطم العامري إلى ذكرياته، يخبرنا: »عالقتنا بالطيور 
بدأت عندما كنا ننزل في منطقة الحمرة بالغربية، كنت صغيرًا، وكان 
والدي محمد بن سهيل بالحطم يعمل لدى المغفور له الشيخ زايد 
أبوظبي  في  الشيوخ  برفقة  المقيض  فترة  ويمضي  ثراه،  الله  طيب 
الشيوخ )رخصة( بمعنى إجازة؛  الوالد عندما يعطيه  والعين، وكان 
صعبًا  أمرًا  الطير  امتالك  كان  الوقت  ذلك  وفي  طيرًا،  معه  يجلب 

ومحدوًدا، واقتصر على الشيوخ. 

الطيور هناك  التعامل معها، فمن  الطيور وكيفية  أنواع  أواًل  تعلمنا 
الحر، والشاهين، ووكري وهو يميل إلى األحرار، والصقارون يعرفون 
وتبع  كامل،  شاهين  فهناك  الشاهين  أما  والوكري،  الحر  ميزات 
الشواهين، والقرموشة ومنها شقراء وحمراء، والطيور عموماً تحتاج 
إلى عناية فائقة من خالل وضع البراقع أو الشبك على عيني الطير 
والحفاظ على ريشه سليًما، وال بد أن تعرف أسراره وطرق ترويضه 

وتطويعه«.

إعداد الطير
وترويضه:  الطير  إلعداد  الدقيقة  الخطوات  بالحطم  سعيد  يصف 
ثم  تقريبًا،  أسبوعين  لمدة  تجويعه  عبر  الطير  إعداد  مرحلة  »تبدأ 
لفترة  البرقع  إزالة  خالل  من  محيطه  على  الطير  تعريف  مرحلة 
بسيطة ثم إعادته وهكذا حتى يألف المحيطين به ويعتاد عليهم«. 
ويشير بالحطم العامري إلى أهمية دور الصقار، فهناك اختالفات في 
قدرة الصقارين، وتباين في مهاراتهم لترويض الصقر واستئناسه، قبل 
أن يواصل: »الطير يستطيع أن يبني عالقة ود ومحبة بينه والناس، 
القاعدة  وهي  )المنقل(  الطيور  مع  نستخدمها  التي  األدوات  ومن 
يربط  الذي  الخيط  )المرسل( وهو  الطير، وكذلك  التي يقف عليها 

سمو الشيخ سلطان بن زايد حامال وضاح بحثا عن الحبارى
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الطير بالقاعدة، ونحرص على تهيئة مكان مالئم ومريح لوقوف الطير 
حيث  التلواح،  وهو  )الدعي(،  مرحلة  تأتي  ثم  واستقراره.  وخفقه 
نقوم بربط اللحمة بالتلواح، ونبقي الطير مربوطًا بالخيط والمنقلة، 
ونبتعد عن الطير سبع خطوات ونبدأ بالتلويح إلغراء وتدريب الطير 
على االنقضاض واإلمساك بالطرائد، كما نستخدم في هذه العملية 
أيًضا )المخالة( وهي الوعاء الذي نضع فيه الصيد، وهي من معدات 
ولكن  الطير  وبين  بيننا  المسافة  نمد  التالية  األيام  وفي  المقناص، 
وحلق  الطير  نهض  إذا  بحيث  يربطه،  الذي  الحبل  طول  بمقدار 
أن  بد  ال  وهنا  للمناورة،   الحر  المجال  لديه  يكون  التلواح  باتجاه 
يقوم الصقار بالمسح على الطير، ويفضل أن يكون ذلك بأداة صلبة 
ليتعود الطير على ذلك، ويمتنع عن نقر يد الصقار أو أي جزء منه. 
الصيد، ونستخدم في هذا  الصقر على  تعليم  الثانية هي  المرحلة 

التدريب الحمام ومن ثم األرانب، بحيث نقدم إليه الطرائد األصغر 
فاألكبر تدريجيًا، كما نستخدم طير )الصالل( للتدريب، وكذلك البط 
وإال  معينة،  ألصول  وفًقا  الطير  تعلِّم  أن  ويجب  والكبير،  الصغير 
فقدت السيطرة عليه وخسرته كصائد محترف، والتعليم في المرحلة 
األولى هو أهم جزء من مساق التعليم والتدريب للطير، كما نحرص 

على تدريب الطيور في فترة العصر، وهو أفضل توقيت«.

مدرسة زايد
الصقارة،  مجال  في  تعلمها  التي  المهارات  كل  أن  العامري  يؤكد 
زايد  مدرسة  في  تعلَّمها  معها،  والتعامل  الطيور  وتدريب  وتعليم 
»طيب الله ثراه«، الذي يعتبره أكبر وأهم مدارس الصقارة، ويذكر 
حديث زايد له »ال تدع طيرك جائًعا وال شبعان، ليتمكن من تنفيذ 

عملية الصيد بمهارة وقدرة«.
رحالت  في  زايد  للشيخ  مرافًقا  عاًما   15 يقارب  ما  العامري  قضى 
في  دوره  ويحكي  األيام،  تلك  إلى  بالذاكرة  يرجع  المقناص، وحين 
الحفاظ على تراث الصيد بالصقور، يقول: »كان زايد يشتري الكثير 
واالستمرار  الصقارين  وتشجيع  تشجيعنا  بهدف  وذلك  الطيور،  من 
في هذه الرياضة التراثية األصيلة، وكنا عندما ننتهي من تدريب أي 
طير نخبر الشيخ زايد، ونعلمه أننا دربناه على الحبارى أو األرانب 
الشيخ  يقوم  المقناص  وقت  يحين  وعندما  الطرائد،  من  غيرها  أو 
زايد بفحص الطيور بنفسه وتقييمها وتصنيفها بين ضعيف وقوي، 

سمو الشيخ سلطان حامال أحد الصقور قبل الهدد
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سمين ونحيف. وكان الشيخ زايد يقنص بالحر والشاهين، والوكري 
والقرموشة كذلك لكن بنسبة أقل، وكان رحمه الله بارًعا في تدريب 
الشاهين الذي يختلف عن الحر، فالشاهين ريشه أضعف من ريش 
الحر، وال يقبل اللحم الملوث، أما الحر فهو طير مقاوم ويتكيف مع 
الظروف، والشاهين أسبق من الحر، وكان زايد يفضل الحر أكثر. كما 
كان زايد يطلب إحضار الطيور قبل ليلتين من موعد المقناص وذلك 
بهدف فحصها والتأكد من قدرتها على تنفيذ المقناص الذي يريده، 
الجوائز  إليهم  ويقدم  الصقارين  ويشجع  يحفز  الله  رحمه  وكان 
القيمة وخصوًصا الذين ينجحون بالصيد من المرة األولى، وكان من 
طبع زايد أن الطير الذي يصيد من أول مرة يحجزه عن الصيد لمدة 

يومين، وتسمى هذه العملية )مسح الريش(«.
يشير العامري إلى فكر زايد واهتمامه بالتراث والعوامل التي أدت 
لنجاحه، وأهمها خبرته بكل أنواع الرياضات التراثية، ومن بعده رفع 
والشيوخ  الله  حفظه  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  التراث  مشعل 

الكرام والذين ساروا على نهج زايد.

الله عند  زايد رحمه  الذكريات ويقول: »تعود  العامري سرد  يكمل 
خروجه في رحلة مقناص أن يجمع أكبر عدد من المشاركين، بمعنى 
العديد  تراثيًا يشارك فيه  لزايد مهرجانًا  بالنسبة  المقناص  آخر كان 
من الشخصيات، كنا نبني حظيرة تستخدم للبرزة، وكان الصقارون 

يأتون البرزة بصحبة الطيور«.
أن  العامري  يؤكد  القنص  على  الطير  وقدرة  المقناص  أسرار  ومن 
في  طيبة  نتائج  تحقيق  في  كبيرة  أهمية  لهما  ووزنه  الطير  حجم 
إجراء  عادتها  فمن  الحبارى  الصقر  يطارد  عندما  »مثاًل  المقناص: 
مناورات للتخلص من الصقر، ونسميها نحن الحبارى )المالقة( وإذا 
في  يفشل  فإنه  والحجم  الوزن  حيث  من  مؤهل  غير  الصقر  كان 
التي  الصقور  يرشح  الذي  هو  زايد  الشيخ  فكان  الحبارى،  اقتناص 

يجب أن تشارك في المقناص، ألنه بخبرته يعرف مدى جاهزيتها«.

مقناص الشيخ سلطان بن زايد
يقول سعيد بالحطم العامري: »سمو الشيخ سلطان بن زايد »حفظه 
برزته ومقناصه وخبرته وحرصه  لزايد في  الله« هو صورة مطابقة 
المقناص  لترتيب  وسعيه  وحكمته  والتراث،  الصقارين  دعم  على 
المميز، وبحثه عن األماكن المرتفعة، سواء في اإلمارات أو خارجها،  سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان »حفظه 

برزته  في  الله«  »رحمه  لزايد  مطابقة  صورة  هو  الله« 
والتراث،  الصقارين  ومقناصه وخبرته وحرصه على دعم 
عن  وبحثه  المميز،  المقناص  لترتيب  وسعيه  وحكمته 
األماكن المرتفعة سواًء في اإلمارات أو خارجها من أجل 
كما  مقناص  رحلة  تنفيذ  خالل  للراحة  مكانًا  اتخاذها 
تتناسب مع خبرته في عالم  التي  يريدها وبالمواصفات 
المقناص، والمناطق المرتفعة تساعد في إنجاح المقناص.
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من أجل اتخاذها مكانًا للراحة خالل تنفيذ رحلة مقناص كما يريدها 
وبالمواصفات التي تتناسب وخبرته، والمناطق المرتفعة تساعد في 
إنجاح المقناص. سلطان بن زايد خالل رحالته، وعندما كان )يبرد( 
البر  الستطالع  مستكشًفا  يرسل  كان  الصباح،  طعام  تناولنا  وبعد 
واكتشاف أماكن وجود طيور الحبارى من أجل البدء برحلة الصيد 

حسب خطة ورؤية واضحة لألماكن التي يجب أن نقصدها«.
وعن االنطباع المصاحب لمرافقة سمو الشيخ سلطان بن زايد في 
الشيخ  ورفقة  الصيد  »رحالت  العامري:  يخبرنا  المقناص،  رحالت 
وتبعث  اإلخوة  تجمع  ألنها  وفرحة  وناسة  كانت  زايد،  بن  سلطان 
على السرور في قلوب الجميع، كما تعزز رحالت المقناص العالقات 
االجتماعية، وتقوي أواصر المجتمع، حتى إن البرزات التي نحضرها، 

في  ساهم  نشاط  فإنها  العادية،  الحياة  في  أو  المقناص  في  سواء 
على  إيجابيًا  انعكس  وهذا  اإلمارات،  في  المجتمعية  القيم  تمتين 

حياتنا«.
وعن مكانة رياضة الصيد بالصقور ودرجة االهتمام التي تحظى بها 
مقارنة بسباقات اإلبل والمزاينة وسباقات الخيول من حيث تخصيص 
ثقة  لدينا  »نحن  العامري:  بالحطم  سعيد  يقول  وغيرها،  الجوائز 
مطلقة بحكمة ورؤية الشيخ سلطان بن زايد، واهتمامه بكل جوانب 
للطيور  بالنسبة  أما  المواطنين،  مصلحة  عن  الدائم  وبحثه  التراث، 
فأنا أؤيد إقامة مسابقة أسوة بمسابقات اإلبل، وبكل تأكيد إذا رأى 
سمو الشيخ سلطان بن زايد أن إقامة مسابقة للطير يعود بالفائدة 
ويقدم  ويدعمه  بذلك  سيأمر  تأكيد  فبكل  المواطنين  على  والخير 
يتم  أن  بالفعل  ونرجو  واستمراريته،  بإنجاحه  الكفيلة  الوسائل  كل 
ذلك إذا كان فيه خير للناس. تملؤني الثقة بأن سمو الشيخ سلطان 
بن زايد لن يدخر وسًعا في سبيل دعم المواطنين وترسيخ التراث 

وجميع الرياضات التراثية«.

المقناص في دولة اإلمارات
اإلمارات  دولة  في  قديًما  المقناص  مناطق  أهم  العامري  يوضح  
الشتاء،  )األصفري(  فيه  يحل  الذي  الوقت  »في  ويقول:  ومواسمه، 
الخالي  الربع  وحتى  حفيت  جبل  إلى  السلع  من  المنطقة  فتصبح 
مركزًا  يقيمون  الشيوخ  كان  عمان،  حدود  وكذلك  للمقناص،  مكانًا 
مدربة  بناقة  المقناص  في  يستعين  زايد  وكان  للمقناص،  رئيسيًا 
الصباح  في  يبدأ  المقناص  وكان  المقناص،  في  لتساعده  وسبوق، 

يؤكد محمد بالحطم: »أننا في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ْن اهلل علينا بالشيخ  محظوظون وقد مَّ
زايد قائًدا؛ الشيخ زايد كان يخلق التوازن 

بين االهتمام بالحداثة وتطور وطنه، 
والتراث واألصالة فقد كان حامي العادات 

والتقاليد العربية األصيلة، وداعم 
الرياضات التراثية بجميع أشكالها وال 

تكفي هذه المقابلة للحديث عن
 إنجازاته في هذا المجال

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية

سلطان بن زايد صورة مطابقة لزايد »رحمه اهلل« في برزته ومقناصه وخبرته
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وينتهي بعد العصر، لنجتمع في )العّنة( والعّنة هي المعسكر الذي 
البراد،  يأتي  سهيل  طلوع  بعد  القنص.  بعد  فيه  لالجتماع  نقيمه 
وفي  للمقناص،  األوقات  أفضل  وهذا  الطير،  يأتي  ذاته  وبالوقت 
هذا الوقت نطلق أمام الصقور فئراناً أو الحنش والحيات بعد نزع 
السم منها، وذلك بهدف تدريبها وإعدادها لبدء الموسم، كما تكون 
الرِكاب جاهزة )الحول( وكان زايد يركب الناقة ومعه طيره ووكرته 

وبندقيته وحزامه وينطلق متوكاًل على الله«.
ومن أهم النقاط التي كان زايد يركز عليها، توزيع أماكن المقناص 
على المشاركين وينظم العملية بنفسه بحيث يكون المقناص موزًعا 

بعدالة على الجميع.
يكمل العامري حديثه: »في صباح المقناص كان جميع المشاركين 
وتعليماته،  لتوجيهاته،  ويستمعون  الله،  زايد رحمه  عند  يجتمعون 
كما كان سكان المناطق من البدو يأتون إلى زايد ويعرضون عليه 

حاللهم من اإلبل، فيأخذ منهم ويكرمهم«.
النفط،  اكتشاف  صاحبت  التي  النهضة  بعد  حدثت  تغيرات  هناك 
يؤكد سعيد بالحطم العامري أن هذه المتغيرات أثرت بشكل واضح 
على رياضة القنص، حيث اعتبرها مرحلة جديدة. وفي هذا الشأن 
يقول: »بدأت مرحلة جديدة من المقناص حيث أصبحت السيارات 
زايد  وكان  المقناص،  في  استخدامها  وتم  منها  عدد  ووصل  متاحة 
رحمه الله يقنص باستخدام سيارة مكشوفة يقودها بنفسه، كما أقام 

زايد عالقات مع الدول في مجال القنص مثل المغرب وباكستان«.
وبسؤالنا لسعيد بالحطم العامري عن آخر رحلة صيد لسمو الشيخ 
سلطان بن زايد، لكونه رافقه عدة مرات في رحالت المقناص؛ قال: 
»تشرفت بمرافقة سمو الشيخ سلطان بن زايد في رحالت القنص، 
الشيخ خالد وغيرهم من شيوخنا  الشيخ هزاع وسمو  وكذلك سمو 

الكرام، وسأقص عليك أحداث رحلة من رحالتنا التي كانت قبل عام 
أبوظبي وهبطنا  انطلقنا من  باكستان.  إلى  رحلتنا  وكانت  اآلن  من 
في مطار )سكر( وهو مطار قريب من مناطق المقناص في جنوب 
مقر  إلى  المطار  من  انطلقنا  الواحدة ظهرًا  الساعة  وفي  باكستان، 
إلى  انطلقنا  حتى  طوياًل  ننتظر  لم  زايد،  بن  سلطان  الشيخ  سمو 
المقناص في يوم وصولنا نفسه، وكان موسًما جيًدا، وقد سر الشيوخ 
الثاني  اليوم  مناسبة وطيبة، وفي  األجواء  كانت  فقد  الرحلة،  بهذه 
العصر، في  إلى  المقناص وبقينا يومها  إلى  باكرًا واتجهنا  استيقظنا 
الرحلة ألكثر  استمرت  الطيور والطرائد.  حركة مستمرة وبحث عن 
من شهر تقريبًا، ولكنه مضى وكأنه يوم، كنا نخرج يوميًا للمقناص، 

ما عدا الجمعة من أجل الصالة والراحة«.
الشيخ  بها  يهتم  التي  التفاصيل  أهم  عن  استفسارنا  على  ورداً 
سلطان بن زايد خالل رحالت المقناص من خالل مرافقته له؛ يقول 
ذو  إنسان  زايد  بن  سلطان  الشيخ  »سمو  العامري:  بالحطم  سعيد 
على  ويحرص  كبيرة،  درجة  إلى  وكريم  رحمة  ولديه  رفيعة  أخالق 
وتوفير  إلسعادهم،  ويسعى  بهم،  منشغاًل  ويبقى  مرافقيه،  راحة 
يقوم  بل  بأي شيء،  عليهم  يبخل  واحتياجاتهم، وال  متطلباتهم  كل 
بسؤالهم عن أحوالهم وحل مشكالتهم، ويقدر الكبار ويرحم الصغار 
خالد،  والشيخ  هزاع  للشيخ  بالنسبة  األمر  وكذلك  عليهم،  ويعطف 
حتى إنه كان يطمئن على أوضاع السيارات التي ستنقل رفاقه ويتأكد 
راعيهم ومسؤول  أنه  يشعر  ألنه  وذلك  لهم  الالزمة  التجهيزات  من 

عنهم«.

 هوامش: 

- شارك في تجهيز الحوار للنشر، مبارك الكربي
- الصور من رحلة مقناص مع سمو الشيخ سلطان بن زايد، تصوير: 

سمير عبد الغني الحيالي سعيد بن محمد  بالحطم العامري

الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحد أبرز صقارة االٕمارات
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 فاطمة مسعود المنصوري

رغم أن الصقور يرمز بها في بعض األحيان للحرب إال أن التاريخ يقول إنها لعبت دورااً في إرساء السالم 
بين األمم، حيث يذكر لنا التاريخ أن انجلترا كانت على وشك إرسال أسطولها الحتالل المغرب، وحين 

أرسل ملك المغرب مجموعة من الصقور كهدايا للملك اإلنجليزي تشارلز األول أحنت المدافع رؤوسها 
وتحول العداء إلى صداقة.

ويعتبر العرب أول من عرف القنص والصيد بالصقور، فقد ورد في الكتب القديمة أن أول من صاد 
 ، بالصقر بعد تدريبه وتعليمه »الحارث بن معاوية بن ثور بن كنده«، وقد تغنى العربي بصقره شعرااً

وضرب به المثل، فهو يعتبر رمز القوة ودليالاً على عزة النفس.
وقد برع أهل االمارات - وخاصة أهل أبوظبي- منذ زمن بعيد في معرفة أساليب تربية وتدريب الصقور 
صبحت لهم وسائلهم الخاصة في التدريب التي جعلتهم يتصدرون غيرهم  فتوارثوها جيالاً بعد جيل وأاً

في االهتمام بهذه الرياضة األصيلة.

أبوظبي عاصمة البيزرة العالمية

نظرة تاريخية لمؤتمر البيزرة األول 1976

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية

1976 األول  البيزرة  تاريخية لمؤتمر  العالمية نظرة  البيزرة  أبوظبي عاصمة 
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وقد أطلق العرب البيزرة على رياضة الصيد بالصقور، وتعرف البيزرة 
بأنها العلم الذي يبحث عن أحوال الجوارح ومعرفة العالمات الدالة 
على قوتها في الصيد، وقد اشتق االسم من طير البازي وذلك لشهرته 

في الصيد. 
وقد أتى المؤتمر الدولي األول للبيزرة  إلحياء هذا التراث العريق، 
نقطة  يكون  أن  وهو  آخر  بعداً  اإلمارات  دولة  عليه  أَضافت  وقد 

تقارب وتعارف بين الدول والشعوب. 
ففي الحادي عشر من ديسمبرمن عام 1976 وفي أبوظبي، وتزامًنا 
مع اليوم الوطني الخامس لدولة االمارات العربية المتحدة، انعقد 
وامتدت  للبيزرة«  الدولي  الصداقة  »مؤتمر  اسم  تحت  المؤتمر 

فعالياته على مدار ثمانية أيام، شهدت العديد من األنشطة.
 شكل هذا المؤتمر نقطة االنطالق نحو االهتمام الرسمي بالصقور 
وتم  بالصقور  االهتمام  مأسسة  عملية  بعده  جاء  الدولة حيث  في 
في  زايد  الشيخ  له  المغفور  أمر  إذ  بها  الخاصة  التشريعات  وضع 
مستهل الثمانينيات بإنشاء أول مستشفى للصقور بمنطقة الخزنة عام 
1985 وكان المستشفى يضم حينها تسعة أقسام رئيسية ومجموعة 
من عنابر تتسع تتسع إليواء ستين صقرًا باإلضافة إلى غرف خاصة 

بإجراء  خاص  خاص  بقسم  المستشفى  زود  كما  الصقور،  بمقيض 
العالج  وطرق  أساليب  تطوير  بهدف  الالزمة  والدراسات  األبحاث 
المختلفة غير أن المستشفى أغلق فيما بعد، ومن ثم تم التوسع في 
تقديم الخدمات البيطرية وذلك بإنشاء مستشفى أبوظبي للصقور 
في عام 1999، ويعتبر من المؤسسات القليلة في العالم التي تقدم 
خدمات العناية الصحية البيطرية الشاملة، وال تقتصر خدماته على 

العرب أول من عرف القنص والصيد بالصقور، 
فقد ورد في الكتب القديمة أن أول من صاد 

بالصقر بعد تدريبه وتعليمه »الحارث بن معاوية 
بن ثور بن كنده«، وقد تغنى العربي بصقره 
شعراً، وضرب به المثل، فهو يعتبر رمز القوة 

ودلياًل على عزة النفس
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الصقور التي تتم تربيتها في االمارات، بل تشمل الصقور القادمة من 
دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى برامج حماية الحبارى، 
ومراكز األبحاث كالمركز الوطني لبحوث الطيور الذي تأسس في عام 

1989 في منطقة سويحان في أبوظبي. 
احتضنت  أن  بعد  العالمية  البيزرة  عاصمة  أبوظبي  وأصبحت 
مهرجانات ومؤتمرات دولية أخرى للبيزرة تلت هذا المؤتمر األول، 
حيث جاء المؤتمر الثاني في عام 2011 وتاله المؤتمر الثالث في 
هيئة  أخذت  حيث   ،2017 العام  هذا  سيعقد  والرابع   2014 عام 
مرة  المؤتمر  هذا  تنظيم  عاتقها  على  والثقافة  للسياحة  أبوظبي 

واحدة كل ثالث سنوات.

مكان وتوقيت المؤتمر 
دعا إلى المؤتمر وافتتحه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رئيس 
الدولة، الصقار األول في العالم في عام 1976، وهو -بحق يستحق 
هذا اللقب- رافقه في االفتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان ولي العهد آنذاك، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 

رئيس اللجنة المشرفة على أعمال المؤتمر.
المستوى  رفيعة  رسمية  وفود  الفترة  تلك  في  المؤتمر  في  وشارك 

من بلدان مختلفة حول العالم ومن ضمنهم األمير برنارد زوج ملكة 
الحيوانات  على  المحافظة  جمعية  من  وفًدا  ترأس  الذي  بلجيكا 
والبيئة الدولي، واألمير خالد بن فهد بن سعود رئيس وفد المملكة 
العربية السعودية، باإلضافة إلى مشاركة نخبة من العلماء والباحثين 

المختصين في مجال رعاية الصقور. 
األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  المؤتمر  فعاليات  وحضر 
لالتحاد. وقد تم تشيد منطقة خاصة للمهرجان بجوار جسر المقطع 
أطلق عليها ميدان الرماية، وقد استمر العمل فيها بشكل متواصل 
حتى تكون جاهزة الحتضان فعاليات المهرجان األول من نوعه على 
المنطقة، وقد شيدت خيمة عربية في وسط الميدان ضمت الحكام 
بكلمة من  كانت  التي  االفتتاح  فعاليات  بدأت  وأمامهم  وضيوفهم، 

سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة المنظمة.  
جلسات  أبوظبي  في  الهيلتون  فندق  في  ليوا  قاعه  ضمت  كما 
الندوة العلمية التي أقيمت على هامش االحتفال، وقدم من خاللها 
مجموعة من أساتذة الجامعات األوروبية والعربية أبحاثاً قيمة عن 
تاريخ الصقور وأنواعها وأدبياتها المختلفة وأبرز ما توصل إليه العلم 

في الحفاظ على هذا الرمز العربي األصيل. 

كلمة سمو الشيخ سلطان بن زايد 
ألقى كلمة افتتاح مؤتمر البيزرة األول سمو الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وذكر فيها »أن هذا المؤتمر 
قد عمل على تحقيق فكرة رائدة سوف تكون لها آثار طويلة وهي 
التعارف والتعرف على طرق الصيد الحديثة وأساليبها المستخدمة 

في كل بقاع العالم«. 
كما تضمنت كلمته رسم أبعاد دولة االمارات في االهتمام بالبيئة من 
خالل اإلجراءات التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بتنظيم القواعد 

والقوانين المرتبطة بالحفاظ على البيئة. 
ولعل اضطالع سمو الشيخ سلطان بن زايد بموضوع الصقور منذ تلك 
الفترة لهو مؤشر واضح على اهتمام سموه بالتراث العربي  وصون 
العادات والتقاليد العربية األصيلة فبحق هو رجل التراث االماراتي. 

أبرز فعاليات المؤتمر
الفعاليات  من  العديد  تخلله  أيام،  ثمانية  المؤتمر  برنامج  امتد 

الثقافية والمعارض المتخصصة، وكان أبرز تلك الفعاليات:  
بحضور  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  رئيس  لسمو  صحفي  مؤتمر   •

صحفيين عرب وأجانب تولوا مهمة تغطية هذا الحدث الكبير. 
• افتتاح متحف البيزرة في مبنى نادي الصيد، الذي تضمن معارض 
من الدول المشاركة تعرض فيها تراث الصيد في تلك الدول، وكان 

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية

1976 األول  البيزرة  تاريخية لمؤتمر  العالمية نظرة  البيزرة  أبوظبي عاصمة 
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من أبرز تلك المعارض المعرض األلماني. 
• تقديم مجموعة مهمة من المحاضرات العلمية المتخصصة 
المشاركون  ألقاها  بالصقور  والعناية  البيئة  مجال  في 
المتخصصون من العديد من الدول المشاركة ومن ضمنها: 
• محاضرة قدمها معالي مانع سعيد العتيبة، وزير البترول 
المحاضرات  الفترة، وكانت أول  المعدنية في تلك  والثروة 
في  بالصقور  »الصيد  بعنوان  الدولي  الصداقة  مؤتمر  في 
الصيد  طرق  تحدد  معلومات  فيها  أورد  االمــارات«  دولة 
التي  الرحلة وعادات الصيادين  التي تسبق  واالستعدادات 

يداومون على ممارستها في أمسيات الصيد.
الجهود  عن  النويس  الله  عبد  سعادة  قدمها  محاضرة   •
التي تبذل في دولة االمارات للحفاظ على العناصر البيئية 
بأشكالها المختلفة، بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان.
• محاضرة البروفسيور الدكتور امبرتوريتزيتانو– األستاذ 
في جامعة بالريمو- في صقليه،وكانت حول أثر العلماء 
في  الثاني  فيريدرك  اإلمبراطور  جمعهم  الذين  العرب 
أنه  إال  واحتاللها،  الجزيرة  من  العرب  طرد  بعد  بالطه 
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البيزرة،  بينه علم  والثقافة ومن  العلم  العربي في  األُثر  أبقى على 
الثاني ملك صقلية  وتحدث فيها عن موسوعة اإلمبراطور فيردريك 
عن الصيد بواسطة الصقور والتي مازالت تعد من أهم المراجع في 

علم البيزرة. 
• محاضرة قدمها الدكتور كورت ليندنر، وهي كانت على عكس ما 
ذهب إليه البروفيسور امبرتو الذي أكد على أن العرب هم أًصحاب 
الحضارة اإلسالمية وهم من ورثها لالوروبيون وأخذوا عنهم ومن بين 
فيها رفض  بين  ليندنر قدم محاضرة  أن  إال  البيزرة،  ما أخذوه علم 
أوروبا  إلى  الرياضة  انتقال هذه  بتاريخ  التي تقول  باألقوال  األخذ 
السلوكي  االنسان  بتاريخ  مقترن  الصيد  أن  وبين  العرب،  من 

الخليقة.  بدء  منذ 
• محاضرة البروفيسور فيري والتي تناول من خاللها أسماء الطيور 
والجوارح في المخطوطات العربية، وشارك وفد دولة اإلمارات في 

تدقيق تلك األسماء.
• ومحاضرة للدكتور عبدالهادي التازي عن صيد الصقور في المغرب 
التي أخذت ممارسة الصيد بالصقور من الجزيرة العربية واهتمت 
بها ونقلتها إلى أوروبا. وأكد على أن رياضة الصيد بالصقور تحظى 
باهتمام رسمي في المغرب، وبين من خالل المحاضرة مكانة الصقر 

العربي في التراث العربي.
• قامت الوفود المشاركة في المؤتمر بزيارات إلى كل من جزيرة 
على  للوقوف  الخيمة  رأس  وإمارة  العين،  ومدينة  ياس،  بني  صير 

تجربة تربية الطيور والعناية بها.

نتائج المؤتمر 
أنهى المؤتمر فعالياته بكلمة لرئيس اللجنة العليا سمو الشيخ سلطان 
أهمية  أوالً:  أساسين هما:  أمرين  فيها على  أكد  نهيان  آل  زايد  بن 
رعاية التراث الثقافي والعلمي للصيد بالصقور وعليه فإن اإلمارات 
ستبدأ بالعديد من المشروعات ذات الصلة، مثل عمل دليل لطيور 
وحيوانات الجزيرة العربية، ونشر المخطوطات العربية من التراث 

دعا إلى المؤتمر وافتتحه المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان رئيس الدولة، الصقار األول في العالم، 

وهو - بحق يستحق هذا اللقب - رافقه في االفتتاح 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي 

العهد آنذاك، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
رئيس اللجنة المشرفة على أعمال المؤتمر

زايد الصقار األول وأبوظبي عاصمة البيزرة العالمية

1976 األول  البيزرة  تاريخية لمؤتمر  العالمية نظرة  البيزرة  أبوظبي عاصمة 
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فردريك  لإلمبراطور  الجوارح-   – كتاب  وترجمة  واإلسالمي،  العربي 
الثاني. وثانياً: إنشاء الصندوق الدولي للمحافظة على الصقور الذي 
تسهم دولة االمارات بجزء كبير فيه، باإلضافة إلى عزم أبوظبي إلى 

إنشاء مركز عالجي للعناية بالطيور من أجل الحفاظ على البيئة.
ولعل الُمشاهد اليوم لمسيرة اهتمام دولة اإلمارات العربية المتحدة 
النجاحات  جلياً  يلحظ  بالصقور،  الصيد  رياضة  والسيما  بالصقور، 
الحضاري  التراثي  المشروع  هذا  في  الدولة  حققتها  التي  الكبيرة 
خالل  من  ملموس  واقع  إلى  المؤتمر  نتائج  ترجمت  فقد  الكبير. 
اإلنجازات الكبيرة التي حققتها إمارة أبوظبي في هذا المجال،  لقد 
كان هذا المشروع تعبيراً واضحاً عن رغبة صادقة من المغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان على بناء حضارة اإلنسان اإلماراتي 
على  زايد  أبناء  يسير  واليوم  العتيد.  وتراثه  تاريخه  لمنظور  وفقاً 
ذات النهج للحفاظ على الموروث الحضاري لدولة اإلمارات العربية 
لنا  فحق  وأصالة،  إشراقاً  أكثر  مستقبل  نحو  عليه  والبناء  المتحدة، 

القول بأن أبوظبي غدت اليوم هي عاصمة البيزرة العالمية 
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صناعة الخرائط: فٌن وعلٌم وتقنية

بمحيطنا  معرفتنا  في  الممتازة  الوسائل  من  الخرائط  تعد 
خطط  وضعنا  وفي  والمسافات  لألبعاد  إدراكنا  وفي  البيئي 
بها  يؤثر  التي  بالكيفية  تعرفنا  أنها  كما  واألسفار.  الرحالت 
العيش.  كسب  فرص  وعلى  المناخ  على  الجغرافي  موقعنا 
لكن هذه األمور جميعاً ال تصبح في متناول أفهامنا إال بعد 
أن تأخذ أسماءها الجغرافية فوق سطوح الخرائط. والخرائط 
الموجودات  كنه  عن  معلومات  بأية  تزودنا  ال  الصماء 
الصغيرة  والقرى  كالبلدان  بالخريطة  المرسومة  الجغرافية 
واألنهار ألنها غير مسماة. لذلك يتعين على المختصين النظر 
إلى الطريقة التي تم بها جمع األسماء الجغرافية أثناء عمل 
المسح للمناطق ذات الصلة من أجل إنتاج خرائط طبوغرافية 
جمع  بغية  البلديات  مكاتب  بزيارة  المساحون  يقوم  حيث 
األسماء المستخدمة محلياً في تسمية الموجودات الجغرافية. 
وأحياناً ما يأخذون طريقهم إلى األرياف فيسألون قاطنيها عن 
أسماء البحيرات والتالل والقرى والغابات الكائنة في الجوار. 
وبعد أن يتم جمع األسماء بهذه الطريقة تعرض على مكتب 
كل  نطق  كان  إن  ما  ويقرر  فيفحصها  األسماء  في  متخصص 
واحد منها صحيحاً طبقاً لقواعد اإلمالء الرسمية باللغة الوطنية 
أو ما إن كانت التهجئة تمثل النطق المحلي لألسماء. وعندما 
األخذ  يتم  األسماء  تهجئة  كيفية  على  كافة  األطراف  تجمع 
العملية  هذه  على  الخرائط  رسم  خبراء  ويُطلق  رسمياً.  بها 
اسم )التوحيد القياسي لألسماء الجغرافية(. ويتضح لنا الفارق 
في  يصبح  إذ  الجغرافية للخرائط  األسماء  إضافة  عن  الناتج 
مقدورنا اآلن التعرف على كل الموجودات الجغرافية الواردة 
بالخريطة. وحيث إن خطوة التوحيد القياسي لتهجئة األسماء 
الجغرافية قد تمت بنجاح فإن تلك األسماء وبكيفيتها هذه 
الجغرافية  المعلومات  أنظمة  في  روابط  تشكل  ألن  قابلة 
اإلليكترونية. إذ يصبح من الممكن ربط إحصاءات البلديات 

بملفات الحدود سوياً مع حدود البلديات المماثلة بما يسمح 
بعمل خريطة رقمية على أساس تلك البيانات اإلحصائية.

نظام  في  اإلعــرابــي  اللغوي  عملية التحليل  لنا  وتتيح 
المعلومات اإلليكتروني استعادة كل المستندات المخزنة في 
قاعدة البيانات التي ورد بها اسم جغرافي بعينه. هذا اإلجراء 
يكون ناجعاً فقط في حال اتفاق الجميع على طريقة تهجئة 
األسماء. ومن حين آلخر تواجهنا مشكلة تتمثل في أن أناساً 
يتكلمون لغة مختلفة يستخدمون أسماًء مغايرة لما يُستخدم 
في اللغات األوروبية المعروفة عند تسمية نفس الموجودات 
الجغرافية. ثمة صعوبات تكتنف عملية كتابة وتهجئة األسماء 
)برمنغهام(  مدينة  مثالً  الرسمية.  اللغوية  أصولها  حسب 
البريطانية تحمل ذات االسم الذي يُطلق على عاصمة )والية 
أالباما( األميركية. أما )ستراتفورد أبون أيڤن( محل ميالد وليم 
)أيڤن(  نهر  ضفاف  على  تقع  إنكليزية  بلدة  فهي  شكسبير، 
واسم  )ستراتفورد(  هو  مكان  اسم  اسمها  في  يجتمع  والتي 
نهر هو )أيڤن( فإننا نجد لها نظائر في أستراليا ونيوزيلندا. 
هذه  في  خرائطياً؟  يتعين  ثالثتها  بين  نميز  فكيف  إذن 
في  أالباما(  )برمنغهام  كقولنا  آخر  معلم  إضافة  الحالة 
أودر(  نهر  على  )فرانكفورت  أو  إنكلترا(  )برمنغهام  مقابل 

و)فرانكفورت على نهر الراين(. 
ال تقوم األسماء الجغرافية فقط بدور الُمعين لنا في االرتباط 
اإلليكترونية،  المعلومات  أنظمة  في  كروابط  أو  ببيئتنا 
معالم  إبراز  وهو  أال  أهمية،  يقل  ال  آخر  دوراً  تلعب  لكنها 
فليست  المختلفة،  البلدان  خرائط  في  شهيرة  منتجات  أو 
أسماء مدن وبلدات مثل )بوردو وبوجوليه أو شمباني( مجرد 
أسماء أقاليم جغرافية بل هي وبنفس الُقطر تشير إلى أنواع 
وقد  الفرنسية.  األقاليم  هذه  بها  تشتهر  الخمور  من  معينة 
القانونية على  الحماية  إلى حد إضفاء  بالمعنيين  يبلغ األمر 

د. نعيمة الحوسني*

وتقنية وعلٌم  فٌن  الخرائط:  صناعة 



 

إضاءة
العالمات  الجغرافية درءاً ألي سرقة قد تطال  األسماء  هذه 
المحظور  فمن  الروحية،  المنتجات  لهذه  الشهيرة  التجارية 
قانوناً في فرنسا اإلعالن عن بعض الخمور الفوارة كالشمبانيا 
ما لم تكن قد تم إنتاجها بالفعل في )إقليم شمباني( ومن 
نفسه  الوضع  وينطبق  هناك.  وعصرها  حصدها  تم  كروم 
أنواع  )إدام وغودا( وهي  قبيل  الهولندية من  األجبان  على 
)الغورغونزوال  أجبان  أما  األصيل  الهولندي  الجبن  من 

والبارميسان( فهي تمثل أنواعاً شهيرة من الجبن اإليطالي. 
أسماءها  الجغرافية  الموجودات  على  الناس  خلع  عندما 
من  نظر  وجهة  من  جلية  واضحة  األسماء  كانت  األولــى 
أطلقوها عليها. مثالً مدينة )ريو دي جانيرو( في األصل كانت 
البرازيل  في  البرتغاليون  المستكشفون  يراه  نهر  أول  اسم 
انتقل  ثم  ميالدية(.   1502 يناير  من  )األول  في  ذلك  وكان 
البرتغالية  االستعمارية  للمستوطنة  اسماً  ليصبح  النهر  اسم 
الترجمة  فهي  تاون(  )كيب  أما  ضفافه.  على  أنشأت  التي 
اإلنكليزية لالسم الهولندي )كابستاد( وهو االسم الذي أطلق 
السابع  القرن  في  الهولنديون  أقامها  التي  المستوطنة  على 
عشر على مقربة من )طريق رأس الرجاء الصالح( كمحطة 
هولندا  من  طريقها  في  وهي  الهولندية  للسفن  تموين 
أسماء  وثمة  اإلندونيسي.  )مولكاز(  بخليج  البهار  جزر  إلى 
تحمل معنى السيادة على منطقة جغرافية. مثالً اسم مدينة 
)فالديفوستوك( وهي الميناء البحري الروسي على المحيط 
)نياسڤاريا( )أو  أما  الشرق(.  )حاكم  يعني  الباسيفيكي، 
السويد الجديدة( فهو اسم مستعمرة سويدية أقيمت على 
تاريخها  ويعود  المتحدة  بالواليات  )ديلوير(  نهر  ضفاف 
غيرها  مثل  السويد  بسطت  وتاريخياً  عشر.  السابع  للقرن 
من  على جزء  كامل هيمنتها  األخرى  األوروبية  الدول  من 
قارة أميركا الشمالية إبان العهد االستعماري للعالم الجديد. 
وعلى غرار السويد ها هي فرنسا تسمي مستعمراتها باسم 
إنكلترا اسم  الجديدة(.  وتُطلق  )نوڤيل فرانس( أي )فرنسا 
)نيوإنغلند( أي )إنكلترا الجديدة( على أول مستعمراتها في 
أمريكا الشمالية. وبالمثل أطلقت هولندا اسم )نيو نيدرالند( 
على مستعمرتها الخارجية. وعندما كانت أقدام المستعمرين 
الهولنديين أول ما وطأ ما يعرف اآلن بأستراليا )خالل القرن 
السابع عشر( سموها )نيو هولندا( تيمناً باسم أهم مقاطعات 
األراضي الهولندي أو البالد الواطئة )نيدرالند( وهي هولندا 
البريطانية  السيادة  الحالية. وعندما أصبحت أستراليا تحت 
الهولندي  االسم  يستسيغوا  لم  عشر  الثامن  القرن  خالل 

)أستراليا(  هو  وجرْساً  حيادية  أكثر  باسم  واستبدلوه 
المشتق من لفظة التينية وتعني الجنوبي. ومن هنا كان 

االسم الجديد يشير إلى )القارة الجنوبية( أي استراليا. تحمل 
األسماء في طياتها معاٍن ودالالت متعددة وال نهاية لها. اسم 
أمستردام مثالً هو النسخة الحالية من اسم كان يطلق في 
العصور الوسطى على هذه المدينة هو)أمستلردام(. ويعني 
)سد نهر أمستل( حيث أنشئت القرية الصغيرة التي حملت 
الثالث  القرن  خالل  المكان  هذا  في  مرة  أول  االسم  هذا 
أو  للمكان  األصلي  الوضع  تصف  األسماء  فإن  وعليه  عشر. 
منطقته المحيطة به. وكل اسم هولندي ينتهي بحرفي)أل( و 
)أوه( مثل )ألميلو( و )هنغيلو( يشير إلى مواضع خالية من 
األشجار في غابة من الغابات، أما األسماء المنتهية بالالحقة 
فإنها  و)بوسكوب(  مثل)نيوكوب(  )كوب(  الذيلية  الحرفية 
المناطق  ُجْففت  عندما  أقيمت  مستوطنات  إلى  تشير 
المنتهية  األسماء  أما  للزراعة،  جاهزة  وأصبحت  السبخة 
بالالحقة الحرفية )درشت( مثل )زندرشت( فتشير إلى أسماء 
مستوطنات بُنيت على طول الطرق المرتفعة التي تمر عبر 
األراضي الواطئة السبخة، وذلك خالل زمن العصور الوسطى. 
وكما يحدث عندما يميل الناس إلى موضة تسمية أوالدهم 
األسماء  من  بدالً  السينمائي  والتمثيل  الغناء  نجوم  بأسماء 
صار  فقد  الطريفة  الفرنسية  األسماء  أو  السائدة  التقليدية 
في تسمية المدن والبلدات مثل ذلك. وعندما ندرس تاريخ 
األسماء يُصبح من الممكن أحياناً التوصل إلى تاريخ إطالقها 
المختصون  عليه  يطلق  الدراسة  من  النوع  وهذا  مرة.  أول 
اسم )اإليتمولوجيا( أي علم دراسة تاريخ وأصول واشتقاقات 

األسماء 

* جامعة اإلمارات
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أنا ضائع!52

محمود شرف *

ضوء

أنا ضائع!

متعلقاتك  منك  تضيع  كأن  الطبقات؛  متعدد  الضياع، 
الشخصية، بما فيها جواز سفرك؛ فال تعود تعرف من أين لك 
أن تعرّف نفسك، أنت موجود، لكنك لست كذلك تماما. أنت 
مختَزل تمام االختزال في دفتر صغير، ُدّون في أول صفحاته 
اسمك، وريقات صغيرة تالية تحمل أختام عبور حدود دول، 
أختام أخرى تشير إلى عودتك لبلدك، البد تعود يوما، حتى 
لو عادت روحك بمفردها، وظل جسدك مطوية عليه األرض 
في مكان ما، أو صار طعاما ألسماك المحيط، في هذه الحالة 
لن تكون بحاجة إلى هذا الدفتر الصغير! هذا ما راودني فوق 
سطح المركب الذي عبرت به األرخبيل؛ حمدت الله أنهم لم 
أنتقل من  أنني  أريهم جواز سفري، ثم تذكرت  يشترطوا أن 
مكان آلخر داخل الدولة نفسها؛ ما يعني أنهم ال يطلبون إثباتا 
شرطي  استوقفني  ربما  فقط  الحاالت،  هذه  في  للشخصية 
تنتشر في  التي  تلك  تفتيش، من  أو مررنا على نقطة  عابر، 
بقاع كثيرة من المكان؛ فكان لزاما على العابرين أن يظهروا 
هوياتهم، حينها لم أكن أعرف ما الذي سأفعله بالضبط! اللون 
الشمس،  يلمع تحت أشعة  البحر كان  لمياه  الغامق  األزرق 
والرحلة تستغرق ساعة تقريبا، وجهتنا كانت غامضة بالنسبة 
المركب،  ذلك  بركوبنا  نقصده  الذي  ما  أعرف  أكن  فلم  لي؛ 
كالمنّوم،  الطريق  أكملت  لكنني  مهترئا،  لعيني  بدا  الذي 
تقودني صديقتي الكولومبية، التي تعرفت عليها بالكاد منذ 
أيام قالئل، لكنه الشعر؛ إذ يجمع بين المستحيالت، ويدمر 
كل حاجز يقابله في الطريق. »ميلينا«؛ شاعرة من كولومبيا، 
من  كثيرا  وتخجل  اإلنجليزية،  الكلمات  من  القليل  تعرف 
طريقة نطقها. دائما تكمل عبارة بدأتها بإنجليزيتها التي لم 
ا( بكلمات إسبانية، ألتقط القليل  أرها غريبة، وال ضعيفة )جدًّ
– البعيد. حكت  إلى  وإشارات  يدها،  من  بحركات  أو  منها، 

فيما حكت- عن ماركيز، الذي عشقتُه منذ زمن طويل، وكيف 

اإلسبانية  القالع  بين  »هافانا«،  في  هنا،  يقيم  أن  اختار  أنه 
فكان  الوادعة؛  المدينة  تلك  تخوم  على  المتناثرة  القديمة، 
أن أحاطوه بتقدير بالغ، وحملوه على أكف الراحة؛ عّوضهم 
بصحبتها،  بيته  زرت  الذي  هيمنجواي؛  رحيل  عن  الرجل 

وصدمني مرأى آثاره الباقية.
كان أنتوني كوين، إذ يجرح الحبل يده، وهو يقاوم مقاومة 
السمكة العمالقة التي اصطادها بعد ألي، وغياب طويل عن 
الرفاق، هناك  قيمة، وسخرية مريرة من  صيد أي شيء ذي 
ويريني  الحلم،  يمنحني  كان  الكبير،  المحيط  ساحل  على 
آفاقه الشاردة، بعينيه الزرقاوين المتحفزتين، لكن هيمنجواي 
كان يقتل األفيال في إفريقيا، ويزين جدران بيته في »هافانا« 
بأنيابها العاجية؛ فلم أعد إلى زرقة عينْي »كوين«، ولم أعد 

أميل إلى انتظار سمكته تخرج من الموج األزرق هناك.
غلبني النعاس قليال، وأيقظتني »ميلينا«، أشارت إلى بقعة ما 
على الشاطئ الذي قاربنا على الرسّو إلى جوار مرسى أقيم 

بمحاذاته، قالت: هنا رسا »غرانما«. من هنا بدأ كل شيء!
»غرانما«؛ اسم القارب الذي حمل كاسترو، ورفاقه إلى كوبا 
ليوقظوها من غفوة سنوات طويلة، ولتبقى جدران »هافانا« 
أينما  »التشي« على كل شيء حولك؛  معرضا مفتوحا لصور 
سفري  جواز  بعمق!وجدت  بك  تحدقان  عينيه  ستجد  تسير 
أعد  الفندق، ولم  بين طيات مالبسي في  بعد ذلك، مختبئا 
مياهها  فوق  أو  »هافانا«،  شــوارع  في  التجول  من  أخاف 

الزرقاء... »يتبع« 

* شاعر وإعالمي مصري 
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ارتياد اآلفاق

مشاهدات وخياالت

رحلة الحياة في مرتفعات الجزائر



الجزائر مشاهدات وخياالت 54 الحياة في مرتفعات  رحلة 

ارتياد اآلفاق

 محسن سليمان*

النظر  أطيل  الغيوم  نخترق  ونحن  االكتشاف  غمرة  في 
في معالم وتضاريس العاصمة بين سهل وجبل واخضرار 

وبيوت صغيرة منثورة هنا وهناك. 
ينتظرون  ا،  بعيداً الخير  ينثرون  األحراش  يعبرون  قرويون 
عطاء الله عاجالاً غير آجل. يغيب المنظر من تجويف النافذة 

ا. مع اندفاع الطائرة التي تبدل زاوية الرؤية سريعاً
ا مع أدعية األمهات بسالمة الوصول  تهبط الطائرة تدريجياً
البعض  وتنفس  ال��واص��ل��ي��ن،  ج��ب��اه  على  رض��ا  ومسحة 

الصعداء. 
من  رأس��ي  ألشبع  حدقتي  وأوس��ع  بالنافذة  خ��دي  ألصق 
إلى  الطائرة  مع  أهبط   .. أهبط  وأنا  تضيق  التي  المناظر 

مطار هواري بومدين.
يستقبلني طقس ماطر، هنا وأنا أهّم بالنزول من الطائرة 
وألول مرة يلفحني هواء جزائري بارد ينذرني ببرودة المكان 

وضرورة لبس طبقات ثقيلة.

عروج  وبابا  القادر  عبد  األمير  بلد  الجزائر  مدينة  قلب  في  اآلن 
وأحمد بن بيال وديدوش مراد، مدينة السفر داخلها غير كل األسفار 
والصعود إلى مدرجاتها تحملك فوق مستوى البحر حتى تكاد أن 
ترى تخومه. ترتقي عاليًا إلى أطراف المدينة العتيقة وأزقة القصبة 
والجلفة  البسكرة  ومدن  وضواحيها  البليدة  في  األثرية  والمباني 
وجبال  البومة  وكاف  الروماني  ومسبحها  وهيليوبوليس  وعنابة 
هوارة، حتى تغدو أسيرًا لسحر جزائري خالص يالمس شغاف قلبك 
في بدايات شهر فبراير الملبد بالغيوم والبرد اآلتي من أرض الروم 

الشمالية خلف البحر المتوسط.

في  الموغلة  والرمال  المناخية  التعددية  بلد  الجزائر  قلب  هنا 
أعماق الصحراء الكبرى وزرقة الماء وعراقة النخيل الباسقة حتى 

الورود وأشجار البرتقال ومنمنات فندق الجزائر. 
هذا الفندق الذي يحتفي بقائمة كبيرة من شخصيات الفن واألدب 
الشرف  حائط  على  صورتي  توضع  كي  نفسي  وأمني  والمجتمع، 
مع فريد األطرش وسيناترا وايزنهاور وأديث بياف، وقائمة طويلة 
الذي  الفندق  لبهو  المصاحب  المقهى  حائط  على  الضيوف  من 
يقبع على قمة هضبة قصر عثماني قديم. أتجول داخله ويبهرني 
بديع زخرفته بالسيراميك الملون والمزخرف بأصالة الفن الجزائري 
واألنفاق ومنارات  الشوارع  أيًض في  الفندق  ينتشر خارج  والذي 

المساجد وواجهات المباني الحكومية والممرات الضيقة.
زمن  من  فسيح  بالط  إلى  كالداخل  إليها  الداخل  البالد،  هذه 
األنماط الكالسيكية واألبنية العريقة، طريقة هندستها تعيدك إلى 
الماضي كمدينة منغلقة على ذلك الزمان مطعمة بالجبة والقفطان 
والملحفة الشاوية والكاكو والشحة التلمسانية؛ كل شيء باٍق على 
ماهو عليه، يخيل إلّي أنني أشاهد الحياة اليومية من عين فاطمية 
أو عثمانية أيام العز العربي في التاريخ والفن واألدب؛ فالمدينة 
يميزها سحرها العتيق وجاللها الممتد عبر العصور، ال يزال محتفظًا 

ببهائه ورونقه العتيد رغم تهالك بعض األبنية التاريخية! 
يظهر البحر المتوسط األوروأفريقي قريبًا من سفح الجبل ويكاد 
يالمس األسفلت والبيوت المتراصه وبشرة الجزائري الطيب ويروي 

عطش السنين وضجيج العاصمة.

خيال وواقع
تشدك هذه البلده الساحرة إلى العودة لدفء حكايات ألف ليلة 
وليلة وصقيع إسطورة الفتاة أغريبة وأثر خداوج العمياء)1(. الكل 
المقاهي  ومرتادو  والمارة  الموظفون  عمله،  إلى  ذاهبًا  يهرول 

والطالب وسائقو الحافالت والمتسولون.

رحلة الحياة في مرتفعات الجزائر
مشاهدات وخياالت 
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أنزل  الذي  الفندق  مدخل  أمام  وقفت 
سابًقا(..  الجزائر-سان جورج  )فندق  فيه 

أنتظر التاكسي.
بصوت  تستغفر  جلست  سيدة  رافقتني 
وتسترسل  ــا  ــاره أذك ـــردد  وت هــامــس 
أشعرتني  حتى  الــدعــاء  تمتمات  في 
أنيقة  فتاة  ركبت  وبعدها  بالطمأنينة. 
تضع عطرًا من نوع )نينا ريتشي( نثرت 
داخل التاكسي مزيًجا من رائحة الصباح 
بالحيوية  المفعم  الفرنسي  وعطرها 
جمالية  داخل  سجنتنا  وكأنها  والنشاط، 
زجاجة عطرها الذي يشبة التفاح األحمر، 
بدا  الحماس  من  بشئ  السائق  وأصابت 
لي من طريقة تحريك المقود. ولكنها لم 
الزنبق  لنا  نزلت وتركت   .. تجلس طوياًل 
متناغًما  الفرنسية  األناقة  ودفء  والورد 
والحصن  الصرفة  الجزائرية  األدعية  مع 
الحصين. وبعد عشرين متر تقريبًا طلبت 
له  قدمت  النزول،  األخــرى  المرأة  منه 

توصيل  إمكانية  عن  سألته  ثم  األجــرة 
أوالدها للمدرسة.

- واش تقدر توصل ليا الدراري للمدراسة؟
- ماشي مشكيل نعتي ليا مدراستهم.

اتفقا سريًعا وطلبت منه رقمه ونزلت،   
)ربي  قولها  فضائنا  في  علقت  أن  بعد 

يوفقك خويا(.
ديدوش  شارع  إلى  التاكسي  وصل  أخيرًا 
دينار   100 األجرة  السائق  أعطيت  مراد، 
في  تمضي  المدينة  أن  يبدو  ونزلت. 

هدوء وطمأنينة. 

مخاوف انتهت 
أناس  الجزائريين  أن  لنا  يصّدرون  كانوا 
غيرت  ولكنني  االبتسامة،  عن  بعيدون 
رأيي منذ أن نزلت إلى المطار. نصحتني 
مكان  أي  إلى  أذهب  أال  إماراتية  كاتبة 
لوحدي في شوارع العاصمة و«ال تذهب 
أخي محمد  الغرفة«.  للمسجد، صل في 

و«تجنب  تجمع  أي  عن  باالبتعاد  أمرني 
طلبي  حسين  محمد  ولكن  الملتحين«، 
»ربما  وأضاف:  األقاويل  تلك  كل  دحض 
ولكنها  التسعينيات  حقبة  في  كانت 
تالشى  بالفعل  رجعه«.  غير  إلى  ولت 
التلقين منذ نزولي إلى المطار  كل ذلك 
والمتدينين  الملتحين  مع  وتعاملت 
القريب  المسجد  في  معهم  وصليت 
الورقة  أخرجت  الوطنية.  المكتبة  من 
المكان  عن  طلبي(  )حسين  كتبها  التي 
مقابل  الرصيف  مكتبات  وهي  المنشود 
زاويــة  تحتل  كانت  المركزي.  البريد 
أسقف  تظللها  الميدان  من  صغيرة 
يرتبون  الباعة  يقف  قماش،  من  حمراء 
البحث  كتبهم والمشترون منهمكين في 
البسطة  على  الكتب  تنتشر  واالنتقاء. 
تنتظر  الكراتين  داخل  تزال  ال  وأخــرى 
دورها. نصيب األسد لكتب الفقه والدين 
والنهاية  البداية  مثل  المجلدات  وبعض 

فندق الجزائر بتصميمه المعماري المميز
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محفوظ  نجيب  وروايات  المنفلوطي  وكتب  اإلسالمية  والفتوحات 
وجين أوستن وأحالم مستغانمي وبعض روايات الجيب. فّرغ أحدهم 
وكتيبات  نفسها،  بالجزائر  خاصة  مطبوعات  أغلبها  وكانت  الكرتون 
دينية وأطلس الجزائر وروايات وقصص الطاهر وطار ومحي الدين 
عميمو وبعض الكتب الحديثة في الطبخ واالقتصاد وكتب متخصصة 
لطلبة الجامعات. الالفت في كل ما سبق أن أكثر الكتب كانت باللغة 
لمطربين  الغنائية  االسطوانات  من  كبير  عدد  جانب  إلى  الفرنسية 

فرنساويين.
أكملت الطريق في شارع ديدوش مراد عن يساري البحر المتوسط 
المؤدية  المرتفعات  أشاهد  األسطورية  القصبة  مدينة  يميني  وعن 
أسير  الذي  مكاني  من  واضًحا  كان  ودهاليزها،  أزقتها  وإلى  إليها 
فيه الهدف من بنائها حيث تكون النهاية الحتمية للمعتدي بسبب 
أزقتها الضيقة والمقطوعة باإلضافة إلى المدرج العالي الذي يقطع 
المقابل  الرصيف  إلى  والمستعمر. وصلت  والمعتدي  اللص  أنفاس 
صباًحا،  العاشرة  الساعة  حائرًا.  ووقفت  الجزائريين  الكتاب  التحاد 
يبدو أن المبنى خاو على عروشه، فالباب الحديدي المنزلق محكم 
ربما  الصيانة(،  بسبب  الجانبي  الباب  من  المدخل  )كان  اإلغالق 
أبكرت القدوم، أمارس هوايتي في السير لمسافات طويلة، الكتشاف 
الفنون –عائشة حداد- دخلته  رواق  أمام  نفسي  األماكن، فوجدت 
وكان يتهيأ الستقبال أحد األعمال باإلضافة إلى أعمال الفنانة المنتشرة 

في أرجاء المعرض، وكانت لوحات مختلفة األحجام والمواد وتتزين 
بألوان باردة وساخنة مثل قاع البحر يحمل كل التضادات التي تؤدي 
في  تقف  حداد  عائشة  الفنانة  رأيت  أنني  اعتقدت  التكامل.  إلى 
محترفها، كانت امرأة كبيرة ووقور تتحدث إلى أحدهم حول إحدى 
اللوحات المعلقة. للحظات تهيأت للسالم عليها ولكنني غادرت من 
أعوام  أن عائشة حداد متوفاة منذ عشرة  دون سالم، عرفت الحًقا 

تقريبًا! والمرأة لم تكن المرحومه وإنما ُشبه إلّي.
 مشيت كثيرًا على طول شارع ديدوش مراد حتى عدت ثانية إلى 
العمالت  بائع  إلى  المرة  هذه  الصدفة  وقادتني  المركزي  البريد 
واألنتيك المالصق لسور البنك الوطني الجزائري، وهو المكان األكثر 
أهمية بالنسبة لي، والمفاجأة أنه لم يكن في مخططي، يعرض البائع 
صوًرا تاريخية لمكة المكرمة والجزائر العاصمة وصور لمدن ومبان 
والنياشين  العالمية  العمالت  من  وقطع  واألسود،  باألبيض  جزائرية 

والمسكوكات ومجموعة كاملة لعملة الجزائر.
كيف  تعرف  شهيد  المليون  فبلد  الشهداء  بشوارع  تزخر  المدينة 
عجوز  فنان  يجلس  أبنائها،  أمجاد  وتحيي  فدائييها  أرواح  تستدعي 
ويغني  متناهية  بحرفية  العود  بآلة  ويعزف  الجدار  على  مستنًدا 
)يارايح وين مسافر تجي تعيا وتقلي( تجمهر الناس حوله. البعض 
ترك له عمالت معدنية وورقية والبعض اكتفى باإلعجاب والتصفيق 

والدندنة. كان حيويًا في عزفه وال يعير للجمهور أي اهتمام.
بال غناء.  الطبول ويعزفان  فنانان يحمالن  المقابل مر  الرصيف  في 
ويطربانك  إليك  يذهبان  بفرح.  ويتمايالن  التقليدي  الزي  يلبسان 
عمًدا حتى تتخلص منهما بالتبرع أو بالجري بعيًدا. وفي الحالتين ال 

تخلو القسمات من اإلعجاب والضحك.
على  المدينة  وسط  في  المحتشد  مراد  ديــدوش  شارع  هو  هذا 
وشوارع  حكومية  ومباني  ثقافية  ودور  المحال  من  العديد  جانبيه 
الثقافي -مصطفى  الخيام والمركز  الشهدء وأزياء ومكتبات وسينما 
كاتب- ومتحف السينما الجزائرية والمتحف الوطني للفن الحديث 
الوطني  والديوان  باديس  بن  الحميد  عبد  اإلمام  وجامع  والمعاصر 
للثقافة واإلعالم -قاعة المقار- ومرقد عالي الهضاب ومرش العائلة، 

وينتهي على مفترق طرق به المبنى األبرز)البريد المركزي(.

ارتياد اآلفاق

الجزائر مشاهدات وخياالت  الحياة في مرتفعات  رحلة 

الجزائر  العاصمة بيت تقليدي من الداخل، الجزائر 

تمثال األمير عبد القادر الجزائري
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تركت البريد المركزي خلفي وأكملت طريقي في ممر على جانبيه مقاعد المقهى 
حتى  الزينه  أسماك  وأحواض  المشاتل  وإصيصات  المرتادين  واكتظاظ  المجاور 
يمتطي صهوة جواده  وهو  الجزائري  القادر  عبد  األمير  ساحة  إلى  الممر  انتهى 
شاهرًا سيفه، ويقف على جدارية منحوت عليها صورة رفاقه في الجهاد، ويطل 

على مجلس األمة الجزائري.

خيال أحمد راشد ثاني
نظرت إلى مقهى )ميلك بار( العصري تذكرت أحمد راشد ثاني في ذكراه الخامسة، 
بحثت عن المقعد الذي جلس فيه تحديًدا ربما تكون الزاوية األكثر حظًا للكتابه، 
لم أجد إال مقعًدا شاغرًا، ال يهم المقعد ربما ألنه شاعر يستحضر القريحة متى 
شاء، المهم أنني في المكان نفسه أنظر إلى الوجوه نفسها وربما المارة أنفسهم 
الطاولة نفسها. أتى النادل، سألته هل تعرف أحمد راشد ثاني؟ نظر حواليه وأخذ 
يبحث عنه بين الجالسين ثم هز رأسه بالنفي. طلبت واحد كابتشينو وأخرجت 
البير  فندق  نادل  فعل  كما  بمعرفته  ادعائي  يصدق  لعله  للكتابة،  وورقة  قلًما 
في  أبحث  عبدالقادر  األمير  والثائر  المثقف  قبالة  أجلس  أحمد.  مع  األول)2( 
الدردار(  قرب  بيعته تحت )شجرة  الراحل وظروف  )جوجل( عن مناقب األمير 

وهران وأجد صورة نادرة له متقلًدا األوسمة العثمانية. 
تالمس  تكاد  والغيوم  رأسي  من  تقترب  السماء  بأن  وأشعر  الكابتشينو،  أرتشف 

الجزائر
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األمير  نزول  أترقب  أستحضره،  بل  األن  أراه  ال  الذي  الشهيد  ساحة 
عبد القادر من على صهوة جواده ومناهضته لكل ما هو خاٍو ورديء 
من  الحروب  وصّناع  البارونات  ومصالح  السياسة  أهلكتها  دنيا  في 
البحر إلى النهر، أبحث عن الجميلة خداوج العمياء ولعلي أحظى 
بقصرها المشيد حتى اليوم في قلب القصبة وأداوي كفاف بصرها، 

وربما أجد هنا أو هناك مرآتها المرصعة بالعقيق والزمرد والزجاج 
الماسي. جّن الليل وأنا أسير بمحاذات الدويرات)3( أسمع دندنات 
أغنية أسطورية أمازيغية قديمة، تهيئ النفس للدخول إلى أجوائها 
بلحنها البربري الهادئ الذي يحكي قصة الفتاة اغريبة وهي تصارع 
القبائلي  الفنان  بصوت  األغنية  مسامعي  إلى  تتناهى  األيام،  قسوة 
»إيدير«. في شتاء قارس، أخطأت فيه ولبست سترة بال جيوب. ال 
يزال ذهني يترقب الصوت الحواري اآلخذ في االنسياب مع اشتداد 
البرودة، بدأت الشوارع تطفيء أنوارها وتسحب الدكاكين واجهاتها 
وتحكم إغالقها، تذكرت سؤالي ألحدهم في بهو الفندق: هل الجزائر 
أحظ  ولم  التفكير  وأطال  الرجل  فّكر  تنام؟  ال  أو  لياًل  تنام  مدينة 
بإجابة، بل يبدو أنها مدينة تنام وتنام وتنام، أستعيد الصوت الذي 
من  الحياة  أيام  والممالك  القبائل  عند  الغابرة  األزمنه  إلى  يشدني 
الفتاة أغريبه كانت تلبس قبعة حمراء  دون حواجز. بعيًدا لمحت 
باب  تدق  العاصميات)4(  حكتها  التي  األسطورة  حولها  من  وتهّش 
الشيخ  ووالدها  والرعب  الوحشة  درجات  أقسى  في  الدويرة وهي 
يتردد في فتح الباب خشية أن يكون الطارق هو ذاته الغول الذي 
تطرق أغريبة الباب بسببه!  يتوسل األب أينوفا البنته أغريبة أن ترج 
أساورها لكي يتأكد من شخصيتها ويفتح الباب، وأينوفا تتوسل أن 

ارتياد اآلفاق

الجزائر مشاهدات وخياالت  الحياة في مرتفعات  رحلة 

الجزائر
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وحشة  »أخاف  ويفترسها  الغول  يسمعها  أن  خشية  ذلك  يطلب  ال 
الغابة يا أبي اينوفا« أسمع صدى صوتها وألتفت حوالّي، لعل الغول 
ابنتي اغريبة وأنا أيضا اخشاه«  يا  في مكان قريب ويفترسني..«آه 
أطلب الغفران يا ابنتي اغريبة، ال تخافي حتًما ستكبرين وستتعلمين 
النسج على النول وسيحل الربيع بأعراسه وخوخه ومشمشه وأغنيات 
الفرح، يتردد في أذني لحن األغنية »ياالال ياالالال«.. اختفت اغريبة 
مع نهاية األغنية وخفت صوت ايدير تدريجيًا قبل أن يرن هاتفي 

وأفيق إلى حقيقتي داخل المصعد في فندق الجزائر.
دخلت إلى مطعم الفندق متأخرًا، استقبلني النادل )يوسف( رحب 
بي وسألني أين تحب الجلوس؟ في الركن العربي أم الركن الصيني، 
طلبت الركن العربي. أشار إلّي بالجلوس في إحدى الزوايا، قّدم لي 
المنيو باالنجليزية والفرنسية، قلت: يايوسف ال يوجد عندكم قائمة 
وقرأه  المنيو  وأخذ  مبتسما.  بالنفي  رأسة  هز  األم!  بلغتكم  طعام 
كامال.يوسف شاب أمازيغي يرطن الفرنسية أكثر من العربية وعلى 

درجة كبيرة من األناقة، يبدو كأنه ال يتحدث العربية إال للضرورة.
الجزائري  )دقلة(  رطب  من  كيلو  الحسن  يوسف  الدكتور  أهداني 
النوع من  كان يحب هذا  لقد  الله  زايد رحمه  بالشيخ  تيمًنا  وقال 

الرطب، وانتهى افتتاح المؤتمر الذي كنا ضيوفه لمدة أربعة أيام.

طلبي  حسين  قال  الجزائريين  الكتاب  اتحاد  رئيس  شقرة  يوسف 
بلد حسين  أنا من عنابة نفسها  قالت  أوصاني بك خيرًا، وأم سارة 
طلبي وأوصاني عليك، عزوز عقيل بحث عني كثيرًا وعندما وجدني 
في اليوم التالي لالفتتاح قال حسين طلبي أخبرني بانك تريد رؤية 
كلكم  طلبي  حسين  يقول  قال  ققة  بن  عمر  وخالد  الجزائر،  ثلوج 

غرباء إال محسن 
* كاتب من اإلمارات

  هوامش

التراث  من  أسطورية  حكايات  العميا:  وخداوج  أغريبة  الفتاة   -  1
الجزائري.

2 - فندق البير األول: فندق نزل فيه الشاعر أحمد راشد ثاني أشار 
إليه في كتابه )جزائر حبيبتي(.

3 - الدويرات ومفردها دويرة: أسماء تطلق على البيوت في الفترة 
العثمانية.

وخاصة  النساء  وهن  العاصمة  الجزائر  الى  نسبة  العاصميات:   -  4
الجدات.

النمط المعماري في الجزائر العاصمة
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نادية بلكريش* جدلية الحداثة والتراث

اللغة  في  الحداثة  كون مصطلح  إلى  الباحثين  بعض  يذهب 
العربية، مصطلح غير عربي. لكون الحداثة في لغتنا العربية 
تعني فقط: صغر السن؛ فالن حدث، بمعنى صغير السن. قال 

المتنبي: 
الشباب  في  الحلم  يوجد  قد  بمانعه/  حلم  من  الحداثة  وما 

والشيب 
داخل  معنى  هناك  إذن  الحياة،  على  جديد  السن  صغير  إن 
المعنى. أو معنى المعنى. ترتبط الحداثة بالجديد. على الرغم 
من الفروق الدقيقة بين المصطلحين. من هنا نفهم قول أبي 
عمرو بن العالء عند شيوع الشعر المحدث في عصره )لقد كثر 

هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت بروايته(. 
)التراث(.  للماضي  مقتال  فيها  فيرون  الحداثة،  معارضو  أما 
يخطئ من  لكن  للحداثة.  مقتال  فيه  يرون  الماضي  ومعارضو 
يعتقد أن ثقافة الماضي، تعيق الحاضر عن التطور أو تميته. 
تمنحه  الماضي  محاربة  أن مجرد  يعتقد  من  كل  يخطئ  كما 
كمثقف معاصر، صك الحداثة وبراءة ذمة المعاصرة. خوفًا من 
االتهام بالسلفية والرجعية. لكون الكثير من هؤالء المعاصرين، 
قد يكونون أشباح ماض. وهم يتوهمون أنهم فرسان الحداثة.

الوعي  في  قصور  ماضيًا،  كونه  لمجرد  الماضي  محاربة  إن 
مهاجمة  في  إليه  نرتكز  الذي  الحديث  العصر  ألن  الثقافي. 
نتمسك  أن  علينا  لذلك  ماضيًا.  سيصبح  بذاته  هو  الماضي 
التي  الجذور  تشكل  إنها  كلها.  اإلنسانية  الثقافات  بجذور 
أنبتت الجذوع، وفرعت الفروع، وأورقت األوراق، ثم برعمت 

فأثمرت. 
غوستاف  كارل  نظرية  في  مهًما  جذًرا  تشكل  الجذور  وهذه 
يونغ عن الالشعور الجمعي. وكذا مفهوم هيغل في قانون نفي 
النفي. ألن كل حاضر يأخذ من الماضي أخًذا خاًصا وال يعيشه 
بذاته. فتطور الشجرة نفي للجنين. فاألزهار تنفي األوراق ألنها 
تكشف أن األوراق ليست تعبيرًا عن المستوى األعلى أو عن 

الوجود الحقيقي للشجرة. ثم ينفي الثمر الزهرة. ولكن الثمر 
ال يمكن أن يحقق وجوده إن لم تسبقه الدرجات السابقة كلها 

من جذور وورق وزهر. 
أما الذئب عند بول فاليري، فليس سوى مجموعة مهضومة من 
الخراف. لكنه ليس بالضرورة تكراًرا طبق األصل لتلك الخراف. 
هذا  لكن  والحاضر.  الماضي  ثقافات  بين  تماثاًل  نجد  ال  بهذا 
الماضي جذر حيوي في إبداع الحاضر. نرفض أن يكون ماضينا 
حاضرًا وبالتالي أن يكون حاضرنا ماضيًا، إن ذلك تعطيل للزمن 

وصيرورة الجدل. 
وحقا كما قال فالسفة اإلغريق: نحن ال نسبح في النهر نفسه 
مرتين. لكون التيار دائم الجريان ال تميزه سكونية وال جمود. 
لكن يبقى ماء النهر ماء وليس ال ماء. بل إنه ماء جديد. بهذا 
التصور يجب أن نفهم الماضي الذي كان حاضرًا والحاضر الذي 

سيصير ماضيًا والمستقبل الذي سيصبح حاضرًا فماضيًا. 
ماضويته،  لمجرد  الماضي  إحراق  على  شعب  كل  أصر  فلو 
لوجب علينا أن نحرق ثالثة أرباع إبداع الزمن المعاصر. ألن 
يحتاج  اإليجابي  والنقض  الفراغ  من  ينبع  ال  اإلنساني  اإلبداع 

إلى سلبه. 
على  دائما  يسيطر  األسطوري  الهاجس  لماذا  أنفسنا  ولنسأل 
المخيلة البشرية؟ من يفهم األدب الغربي مثاًلمن دون جذوره 
التشكيلية  الفنون  في  العودة  لماذا  والالتينية؟  اإلغريقية 
الجذور  البحث عن  يتطلب  للفن؟ ألنه  البدائية  الطفولة  إلى 
الموغلة في رحم التاريخ للوصول إلى سبر اإلبداع. إنه البحث 

عن البصمات حتى ال تكون أصابع الشعوب بال بصمات. 
ماضية  ثقافة  كل  عن  المطلق  باالنقطاع  ينادي  من  ثمة 
واالستغراق في ثقافة الحاضر وتحديدا ثقافة الغرب المعاصر. 
)اليوم  كتابه  المثال( في  )على سبيل  دعا سالمة موسى  فقد 
والديني  األدبي  تراثنا  وبين  بيننا  صلة  كل  قطع  إلى  والغد( 
أيًضا، إذ يرى أن إدمان الشباب للثقافة العربية التراثية، مضيعة 



إضاءة

المذكور  كتابه  مقدمة  في  ويقرر  لقواهم.  وبعثرة  للشباب 
وثقافة  وتجربة  خبرة  ازددت  )كلما  قائاًل:  لألدب  مفهومه 
توضحت أمامي أغراض في األدب كما أزاوله، فهي تتلخص 
بأوربا(.  نلتحق  آسيا وأن  أن نخرج من  علينا  أنه يجب  في 
ويجب أن ننتبه إلى أن مصر –جغرافيًا- ليست من آسيا؛ فهو 
ال يقصد بالخروج خروًجا جغرافيًا، بل خروًجا فكريًا ودينيًا 
وثقافيًا عاًما. بمعنى أنه يقصد خروًجا حضاريًا كاماًل، بحيث 
نسلخ جلود أصابعنا. لنبدل بها جلوًدا أخرى وبصمات أخرى. 
األول(  )المعلم  أرسطو  شن  الميالد،  قبل  الرابع  القرن  منذ 
والطبائع  األسيويين  على  عنصريًا  فلسفيًا  إغريقيًا  هجوًما 
الثاقب  بالذهن  لهم  اعترافه  من  الرغم  على  األسيوية، 
والحذق في الفنون والصنائع. ففي الفصل السادس من كتابه 
)أما  يقول:  الطبيعية.  وصفاتهم  الدولة  أهل  )السياسيات( 
الشعوب األسيوية، فهي شعوب ثاقبة الذهن تحذق الفنون 
الجأش. ولذا ال  الثبات ورباطة  والصنائع. ولكنها عارية من 

تبرح خانعة مسترقة(. 
كتابه  في  هيغل  عند  صداه  األرسطي  الهجوم  هذا  يجد 
الشامل  -بالمفهوم  الشرقي  أن  يرى  إذ  الشرقي(  )العالم 
فكانت  عبد.  أو  طاغية  إما  األسيوي-  أي  الشرقي  لمصطلح 
األوربية  الفلسفة  في  بارزة  أصداء  وهيغل  أرسطو  ألفكار 
ومنهم:  العرب،  المثقفين  بعض  معها  وتجاوب  عموًما، 
سالمة موسى -كما أشرنا، على الرغم من نزوعه نحو الحرية 
الفكرية والدعوة إلى التحضر والتقدم. كما نجد هذا كذلك 
الفكر العربي(،  عند زكي نجيب محمود في كتابه )تجديد 
منها  لنأخذ  الغرب،  حضارة  نحو  الكلي  التوجه  إلى  دعا  إذ 

السياسية،  مجتمعنا  لقضايا  الحلول 
وعلى رأسها قضية المرأة. 

)خاصة  الحداثة  لواء  حاملوا  يقصد 
المزيفون منهم(، التغلغل إلى عقائد 
من  بها  للفتك  وثقافاتهم  الشعوب 
ذلك-  -من خالل  مستغلين  الداخل، 
الحداثة  نحو  الفطري  الشعوب  ميل 
والتجديد والرغبة في التطور والتقدم 
الدعوات،  هذه  أغلب  لكن  والسالم. 
ثقافية  لمشاريع  أبــواق  عن  عبارة 
تراثها،  من  الشعوب  تجريد  تحاول 

وتشوهه في عيون أبنائها إلبراز عقم هذه الشعوب بهدف 
االنصياع لحضارته ومن ثم هيمنته. ففي كل تراث حركات 
للحداثة.  مضادة  حركات  جانبها  وإلى  عصر.  كل  حداثة 

فالتراث خليط متناقض إلى حد بعيد. 
في  يقعون  كليًا،  تقديسه  حد  التراث  عن  المدافعين  إن 
التراث  ففي  كليًا.  تبنيًا  التراث  هذا  يتبنون  عندما  التناقض 
أن  كما  واالستبداد  والعدل  واإليمان  واإللحاد  الوثنية  نجد 
هناك الغزل بالغلمان وشعر الجسد اإلباحي، مع شعر الحب 
كما  وتماًما  الحاضر  هو  كما  تماًما  العفيف.  والغزل  اإللهي 

سيكون المستقبل. 
ذواتنا  خارج  تراث  نفساني.  وتراث  تاريخاني  تراث  ثمة 
)ومتناقض(.  واحد  الخارجي  التراث  ذواتنا.  داخل  وتراث 
والتراث الداخلي النفساني، متعدد ومتناقض أيًضا. فلكل منا 

رؤيته التراثية أو قراءته التراثية.
إن الدعوة إلى قتل التراث باسم الحداثة، تماثلها الدعوة إلى 
قتل الحداثة باسم التراث. كما أن الدعوة إلى قتل الماضي 
والقرف منه، عجز ثقافي وقصور في الوعي. لذا فنحن ضد 
صنمية الماضي ووثنيته وضد إعتباره تابو. كما أننا ضد قتله 
تحت أي شعار مهما تظاهر بالتقدمية والمعاصرة والحداثة. 
وبهذا، علينا أن نستلهم الماضي وال نعيشه. ونعيش الحاضر 
)أي ماض ألي  الماضي  ونقبس من جذوة  فيه.  نتخبط  وال 
والتراث  الحداثة  فبين  اإلبــداع.  جمر  فينا  يلهب  ما  أمة( 

جدلية بارزة 
* باحثة من المغرب 
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للفنان االٕماراتي محمد يوسف



للمسرح 62 تحديث  صيغة  بوصفه  التراث 

قضايا وآراء

  أحمد الماجد*

اس��ت��ف��اد ال��م��س��رح م��ن ال���ت���راث ك���أح���داث وم��وض��وع��ات 
مفاصل  تطوير  في  أسهمت  درامية  وأفعال  وشخصيات 
المسرحي  النص  بنية  المسرحي، وبصورة خاصة  العرض 
ذاته، ووفرت للكاتب مادة غنية استطاع من خاللها ان يقدم 

ا يغني به التجربة اإلنسانية. ا معاصراً نصاً
في  ا  وحيوياً ا  مهماً ا  دوراً حاضرنا  في  يلعب  التراث  يزال  وما 
تدعيم موقفنا بوجه الضغوطات والتحديات الخارجية التي 
تهدد اإلنسان في المنطقة العربية ليس في مقومات حياته 

المادية فحسب وإنما في الجوانب الثقافية أيضا. 

ولعل األساطير اإلغريقية التي كانت تعبيرًا تلقائيًا عن لقاء اإلنسان 
مع الطبيعة وجًها لوجه حملت في مضامينها بذور الفكر الدرامي، 
ألنها تضمنت مغزى فلسفيًا عميًقا، وأخفت بين ثناياها فكرا متبلورا 
ناضجا.  من هنا نرى أن النص المسرحي ومنذ بدايته لم يكن يولي 

اهتماًما كبيرًا بالشكل كاهتمامه الكبير بالمضمون، باعتباره الخطاب 
الذي يحمله في طياته، والذي وجد المسرح من أجله.

إن استخدام التراث جاء من أجل البحث عن العناصر التي احتفظت 
لنفسها بطوابع أو فاعليات أو ديناميكيات حقيقية وأصيلة استمرت 
ولكنه  الماضي  من  قطعة  ليس  التراث  أن  بمعنى  األزمنة،  وعبرت 

حوار مع عناصر استطاعت أن تصمد مع الزمن. 

توظيف التراث نوع من التناص
توظيف  أن  محمد  قاسم  الراحل  العراقي  المسرح  أستاذ  ويؤكد 
مقصودة،  بصورة  يحدث  التناص  من  نوع  هو  المسرح  في  التراث 
وتستخدم فيه مواد التراث لنقل رؤى وأفكار معاصرة وال يعد ناضًجا 
ما لم تحمل الموضوعات التراثية أبعاًدا معاصرة. فالحداثة ال تعني 
رفض التراث وال القطيعة مع الماضي بقدر ما تعني االرتفاع بطريقة 
التعامل مع التراث إلى مستوى المعاصرة أي مواكبة التقدم الحاصل 
شيء  كل  وقبل  أوال  الحداثة  كانت  لذلك  العالمي،  الصعيد  على 
حداثة المضمون، حداثة الرؤية والهدف، أي أن الحداثة هي ما تنزع 

عن التراث طابع النسبية والتاريخية.
للتجارب  محصلة  هو  العربي  المسرح  فيه  بما  العالمي  والمسرح 

التراث بوصفه صيغة تحديث للمسرح 
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إبداع  أو  نصوصه  بعض  وتحتوي  اإلنساني،  التراث  على  المسرحية 
فنانيه على المزايا والسمات التي مهدت لتقديم أعمال فنية خالدة 
على مدى األزمنة والعصور. لذلك نالحظ أن معظم كتاب المسرح 
تحوله  خاملة،  تقليدية  بطريقة  يتناولونه  أو  التراث  يستنسخوا  لم 
إلى إرث مقدس ال يجوز المس بقدسيته أو التمرد عليه، فلم يكن 
التراث وسيلة لنقد الحاضر فقط، وانما لنقد الماضي والتفاعل مع 
تحديات المستقبل. فالنص المسرحي العربي مثل نظيره العالمي، 
ال يختفي وراء نقاء التجربة، إنما يسعى إلى التواصل والتفاعل مع 
على  فالتجريب  معارفه،  لتطوير  كأداة  واستثماره  اإلنساني  التراث 

الراهن،  الواقع  تفصله عن  التي  الهوة  ردم  العمل على  التراث هو 
باعتباره لحظة حية يعيد الممثل قراءتها وتسمح له بقراءته بصيغة 

مفتوحة جديدة.

تعرية النظرة التقديسية للتراث
وسعى المسرح العربي لخلق حاله من التناقض بين ما يقدم على 
المسرح وما يحدث في الواقع. فطريقة تقديم التراث في المسرح 
العربي انطوت في داخلها على لغة نقدية عرّت النظرة التقديسية 
للتراث، وكشفت عن العناصر التي لم تعد تنسجم ومالبسات الحاضر 

لعل األساطير اإلغريقية التي كانت تعبيًرا تلقائًيا عن 
لقاء اإلنسان مع الطبيعة وجًها لوجه حملت في 

مضامينها بذور الفكر الدرامي، ألنها تضمنت مغزى 
فلسفًيا عميًقا، وأخفت بين ثناياها فكرا متبلورا 

ناضجا.  من هنا نرى أن النص المسرحي ومنذ بدايته 
لم يكن يولي اهتماًما كبيًرا بالشكل كاهتمامه الكبير 
بالمضمون، باعتباره الخطاب الذي يحمله في طياته، 

والذي وجد المسرح من أجله
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الثقافية واالجتماعية والسياسية، وبهذا تحرر المشاهد العربي من 
هيمنة الماضي لكي يستثمر التراث في نقد الماضي والحاضر معا، 

وفي استشراف المستقبل الرافض لكل ما هو راكد. 
 فالتراث بمعناه الشامل الفكري واألدبي والديني، أحد أهم دعائم 
في  ساعدت  وتحليله  ودراسته  وتجميعه  عنه  والتنقيب  المسرح، 
عملية التجريب عليه، هذه العملية التي أصبحت ضرورة ملحة ال 
يمكن للمسرح العربي االستغناء عنها. ومن جهة أخرى جاء التجريب 
له. حدث ذلك  وإحياء  التراث  بأهمية  واعترافاً  تأكيًدا  التراث  على 
التحرر  مسيرة  خالل  وإنما  العربية  النهضة  بداية  في  فقط  ليس 
التي  المعاصرة  المرحلة  إلى  وصوال  االجتماعي  والبناء  واالستقالل 
التأثيرات  من  بالحد  التراث  أسهم  كما  العولمة.  عصر  عليها  يطلق 

من  وحجم  أخرى  بيئة  في  نشأ  الذي  األوروبي  للنموذج  السلبية 
طغيان ثقافة التسلية االستهالكية. واكتشف الفنان من خالل اشتغاله 
على التراث أشكااًل أغنى بها عمله على المسرحية العالمية المقدمة 
في الوطن العربي وتحول هذا اإلنجاز بدوره إلى تراث يغني تجربة 

الجيل الجديد. 
من هنا نرى أن أسباباً عديدة جعلت من المؤلفين العرب يلجؤون 
إلى التراث وقراءته قراءات حديثة ومتطورة وذلك لضرورة استقراء 
ليست  التراث  إلى  فالعودة  الكامنة،  التعبيرية  طاقته  تفجير  آفاق 
عودة آلية، عديمة التفكير والتطلع اإلبداعي المعاصر، بل إنها عودة 
معبرة عن أفكار عصرية تحاول أن تجد مستنًدا فكريًا وثقافيًا نابًعا 
تتواصل  لكي  وتاريخه  والوطن  وآالمه  للشعب  الحية  الذاكرة  من 
اإلنسان  يغذي  المسرحي  فالنص  الفناء.  أنوع  كل  مقاومة  وتواصل 
تعويض  على  القدرة  اإلنسان  يمنح  كما  التطور،  في حب  بالقناعة 
ما يفتقده في واقعه المعاصر، حيث يقدم ظواهر قديمة مفتقدة 

شكلت لإلنسان تواصاًل لتاريخ وجوده. 

إعادة الموروث إلى الواجهة 
النص  كتابة  مستوى  على  مهما  تطوًرا  المنصرم  القرن  شهد  لقد 
والشفاهي  الشعبي  الموروث  إعادة  نحو  التوجه  في  المسرحي 
عن  تعبيرًا  بوصفه  إليه  والنظر  الواجهة،  إلى  القديم  واألسطوري 
ذات  نصوصاً  يتطلب  الهوية  تأصيل  أن  بمعنى  الشعب،  هوية 

سعى النص المسرحي العربي إلى التواصل 
والتفاعل مع التراث اإلنساني واستثماره كأداة 

لتطوير معارفه

التجريب على التراث ردم للهوة التي تفصله عن 
الواقع، باعتباره لحظة حية يعيد الممثل قراءتها 

بصيغة جديدة

قضايا وآراء

للمسرح  تحديث  صيغة  بوصفه  التراث 
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تاريخ. ولعلنا نجد في نص جلجامش مثاال للتعريف بهوية بالد ما 
أغراضا  الشعبية  النصوص  استحضار  تتبع سلسلة  النهرين، كما  بين 
سياسية كما فعلت اليابان كتحد لالحتالل األمريكي أنها بعثت الروح 
النو  القديمة، فاستحضرت فنون  الشعبية  الحديثة بنصوصها  الفنية 
مشروعية  أكسبتها  حديثة  بتقنيات  وقدمتهم  وغيرهما،  والكابوكي 
االشتراكية  الثورة  اتجهت  الصين  وفي  المتأصلة،  الفنية  الحداثة 
للتصنيع البسيط كي تسد بها احتياجات بلد المليار نسمة، معتمدة 
ولكن  الشعبي  لمسرحها  الروح  إعادة  في  الشعبية  ثقافتها  على 

بالروح الثورية. 
ولم يقف األمر عند هذا الحد فقد مهدت الدراما الملحمية والمسرح 
نظرية  برخت  صاغ  عندما  واسًعا  فنيًا  مجااًل  الطريق  لهذا  الفقير 
متكاملة للتأليف واإلخراج والتمثيل، تعتمد في الكثير من حرفياتها 
وأعاد جروتوفسكي  والتراثية،  الشعبية  الحكايات  رواية  تقنية  على 
للموروث القديم الشعبي حيويته معتمًدا على طاقة الممثل الذي 
بتفصيالته  التراث  حرك  فقد  بروك  بيتر  أما  اليومية،  بلغته  يعبر 
الكثيرة ليقدم عروًضا تستغرق ساعات مؤمناً أن التلقين ال يكفي، بل 

عربًيا أصبحت العودة للتراث صفة تحديث كبرى 
في تأليف النصوص المسرحية طورت قدرات

 الفنانين والمسارح 

في اإلمارات قدم الكاتب المسرحي المعاصر 
إسماعيل عبداهلل نصوًصا مسرحية مهمة معتمًدا 

في كتابتها على التراث
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المعيشة داخل المسرح والتتبع لكل مجريات الحدث. وثمة عشرات 
الطرق الفنية التي رأت في التراث مادة وطريقة حديثة مغايرة لما 

كان يراها الكالسيكيون القدامى والجدد. 

التراث صفة تحديث عربية كبرى!
تحديث  صفة  للتراث  العودة  هذه  أصبحت  العربية  بلداننا  وفي 
كبرى في تأليف النصوص المسرحية، حيث استلهم كل من الطيب 
الصديقي وسعد الله ونوس وعبدالكريم برشيد وقاسم محمد ويوسف 
ويعقوب  األسدي  وجواد  عاشور  ونعمان  إدريس  ويوسف  العاني 
شدراوي وغيرهم مادة حديثة طورت قدرات الفنانين والمسارح في 
اتجاهين، أحدهما التزم بحرفيات النصوص التراثية وقدمها الكتشاف 
الطاقة الدرامية فيها بطريقة فنية حديثة، كما لو أنه يقدم شكسبير 
برؤية معاصرة بينما يظل شكسبير كما هو، واآلخر في تغيير سياق 
الحكايات والموروث بما يالئم حاسة االعتراض والرفض واالحتجاج 
على األوضاع الراهنة ويعيد التزامه بالقديم نًصا ولكنه يحرف لصالح 

موقف نقدي معاصر. 

تجربة إسماعيل عبداهلل في اإلمارات
عبدالله  إسماعيل  المعاصر  المسرحي  الكاتب  قدم  اإلمارات  في 
إن  إذ  التراث،  على  كتابتها  في  معتمدا  مهمة  مسرحية  نصوًصا 
منها،  يستقى  التي  اسماعيل  مصادر  أهم  هو  الشعبي  الموروث 
على  اعتمد  فقد  المسرحي،  منهجه  خاللها  من  يتشكل  والتي 
الموروث اعتمادا كبيرا ال في استخراج الحكاية فقط، بل في اللغة 
المكان  بنية  الشخصيات وتأسيس  بناء  التي يستخدمها وكذلك في 
والزمان. لقد اشتغل اسماعيل على شعبية الحكاية من أجل الدخول 
بالذاكرة الجمعية الشعبية وإسقاط مضمونه على  في ماض ارتبط 
التي  المرونة  خالل  من  والمعاصر،  المعيش  االجتماعي  الواقع 
وفق  والتغيير،  واإلضافة  للبناء  القابلة  الشعبية  الحكاية  بها  تتمتع 
براعة المؤلف في صياغة الجملة الدرامية مستفيدا من ثراء اللغة 
عنده، حدث ذلك في المسرحيات: )يا راعي البوم عبرني، البشتختة، 
اللوال،  يا موالي،  بقايا جروح، مجاريح، موالي  يا ماي،  غّصيت بك 
على  معتمدا  وغيرها،  أصايل،(  البوشية،  النعل،  حرب  السلوقي، 
الحكاية التراثية المعروفة مسبقا عند المتلقي، والتي شكلت جزءا 
تأمل  موضوع  لتصبح  الواجهة،  إلى  إعادتها  عبر  الثقافي  وعيه  من 
إطار  في  مشكالت،  من  اإلنسان  يعانيه  لما  ومناسبة  أخرى،  مرة 
الحكاية الشعبية المستلهمة من الموروث الشعبي اإلماراتي أو في 
قول أشمل تمتد إلى الموروث الشعبي الخليجي وكذلك العربي، بما 
الناس وشكلت ذاكرتهم  حوته من مقاربة مع حكايات عاشت مع 
الجمعية، في تحويل ما هو معروف إلى دراما جدلية، تكسر إيهام 

المتلقي وتشركه في إنتاج دالالت جديدة 
* باحث من العراق

  مصادر

في  والوعي  والتأويل  الدراما  بنية  الرمل،  أسئلة  الماجد:  أحمد   •
بالشارقة،  واإلعالم  الثقافة  دائرة  كتاب،  عبدالله،  إسماعيل  نصوص 

اإلمارات، 2013
المسرحية  السلسلة  المسرحي،  الخطاب  كرومي:  د.عوني   •

الدراسات، كتاب، إصدارات دائرة الثقافة واالعالم بالشارقة، 2004.
نينوى  دار  كتاب،  المسرح،  في  الحداثة  أسئلة  النصير:  ياسين   •

للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 2010.

قضايا وآراء

للمسرح  تحديث  صيغة  بوصفه  التراث 

اسماعيل عبد الله

الطيب الصديقي

قاسم محمد

يعقوب الشدراوي

يوسف العاني

سعد الله ونوس

عبد الكريم برشيد

جواد االٔسدي

نعمان عاشور

يوسف إدريس
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إضاءة

الطاهر أحمد مكي .. إذ ال يموت المكان

ُمْذ رحل الطاهر أحمد، وأنا أتابع كل ما يدون عنه من كتابات. 
دار الجميع في إطار رثاء الرجل وِذكر بعض مواقفه، وأشادت 

سطور أغلبها بعلم وذاتيته واستغنائه عن كل شيء. 
لم  الحاضر  الراحل  أن  البعض،  يعلمها  ال  ربما  التي  والحقيقة 
يكن يدعو إلى هذه الُمثُل باألقوال؛ إنّما دعمها بأفعاله وزهده 

في ملذات الدنيا جميعها مغتنيًا بالعلم وكفى.
فهم  في  جديدة  أبواب  طرق  إلى  يقودنا  المتزن  التفكير  إن 
سيرة من رحلوا، واستخالص قيم مناهجهم وطرائقهم في بلوغ 
ما وصلوا إليه، ومن ثّم البناء على هذه النتائج في مسيرة تقدم 

األمة واألفراد.
عقب هدأة الحزن على رحيل هذه القامة الكبيرة، كان أهم ما 
لفتني بينما أراجع ما خلّفه الراحل من لقاءات مسجلة صوتًا 
في  بلدته  عن  الداللة  ذات  حكاياته  كتابًة،  مدونة  أو  وصورة 
أقصى صعيد مصر. كان يحكي بشغف حزين وشت به لهجته 
القاهرة  بلهجة أهل  يوًما  استبدلها  التي ما  المتقنة  الصعيدية 

رغم اتخاذه من األخيرة مقرًا إلقامته.
الطاهر  أن  نعرف  عندما  عندما  عمًقا  الداللة  هذه  تكتسب 
بلدته، رغم مشقة  يُدفن في  بأن  تام  أحمد أوصى في هدوء 

ذلك؛ إذ تبعد عن القاهرة مئات الكيلومترات.
أعلى  قد  حمدان  جمال  الدكتور  الكبير  الجغرافي  كان  وإذا 
بالنا  فما  التاريخ؛  أحداث  في صنع  بالمكان  العالقة  شأن  من 
لو كان الحديث عن عالِم في قامة الطاهر أحمد مكي الذي 
يُعتبر بحق عميد األدب المقارن، ومن أبرز علماء اللغة العربية 
الجليل  العالِم  هذا  عالقة  العربي!  عالمنا  في  واألندلسيات 
بالمكان جديرة بالقراءة لتحليل عناصرها، وقواعدها، وعوامل 
الحوارات  أحد  في  آن.  في  وجلية  متجذرة  بقائها  وسر  قوتها 
الصحفية معه يقول الطاهر مكي عن صباه في بلدته المسماة 
)الغريرة( التابعة حاليًا لمحافظة األقصر: »فقد كنت من نابهي 

األطفال الذين يترددون على كُتّاب القرية، والمدرسة اإللزامية، 
وحفظ  والمذاكرة  القراءة  غير  لي  عمل  ال  عليهما،  وموقوفًا 
القرآن الكريم، على حين أن جلَّ أقراني يساعدون أهليهم في 
أن  الفراغ  لحظات  في  علي  وكان  العيش،  ومتطلبات  الزراعة 
أقرأ للناس -وهم أميون في جملتهم- صحيفة األهرام، الجريدة 
النقطة،  ضابط  يتقاسمه  اشتراكًا  القرية،  تبلغ  التي  الوحيدة 
وعمدة القرية، وخال لي، وكنت أعي بعض ما أقرأ، من أسماء 
الوزراء واألحداث على األقل، وأفهم قدًرا يسيرًا من التعليقات، 
وقليال جًدا من المقاالت، أما الجانب األكبر فكنت أراه طالسم 
في  كبيرًا  مقااًل  الساعة  حتى  أذكر  زلت  وال  شيئًا،  تعني  ال 
والتفاؤل«  »التشاؤم  عن  والثقافة،  لألدب  المخصصة  الصفحة 

رحت أقرؤه مرة ومرة، فلم أفهم شيئًا مما يقول..(
هذه الصورة األمينة التي نقلها الطاهر مكي عن عملية التشارك 
القائمة بين ضابط النقطة )وهو رجل اإلدارة وممثلها( وخال 
الراحل )وكان ُمطّلًِعا عليًما( في الثالثينيات، وقيامه هو بتالوة 
الجريدة على جملٍة من األميين، ال بد وأن تؤخذ على أنها تمت 

داخل قريٍة منسية محصورٍة بين النيل شرقًا، والجبل غربًا.
بعًضا  يخصصوا  أن  والعلم  األدب  تاريخ  في  بالباحثين  حرّي 
قراءًة  والمكتوبة  المتلفزة  الراحل  أعمال  لقراءة  أبحاثهم  من 
عميقة لفهم نفسية ذلك العالم، ودور مكان مولده في تشكيل 
هذه النفسية التي هي في النهاية عنصر من عناصر شخصيته 
العبقرية. تلك الشخصية التي عنون لها األستاذ محمد رضوان 
في عدد شهر أبريل من مجلة الهالل مقااًل )الطاهر مكي، جسر 

بين ثقافتين(.
سالٌم على الطاهر مكي من حواري الصعيد المنسية، وأنا ابنها، 
ومن بين زنقات األندلس الحاضرة الغائبة. سالٌم عليه موصول 
الحقيقية،  العلم  قيمة  قومنا  فيه  يعرف  الذي  اليوم  ذلك  إلى 

سالٌم عليه إلى ذلك اليوم الذي أرجو أن ال يكون إلى األبد 

وليد مكي 
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حوار خاص

 حوار- عياش يحياوي 

هذا حوار عمره حوالي 12 سنة، وجدته بين أرشيفي القديم، 
جزء منه مسجل في شريط سمعي، والجزء الثاني مكتوب 
بخط الشاعر. ويسعدني أن يطلع عليه قراء مجلة »تراث« 
ألهمية ما ورد فيه ولمكانة المتحاور معه الشاعر المصري 

حسن فتح الباب، رحمة الله عليه،«1923 ـ 2015«. 
ا كبرى في بلده  هذا الرجل عاش على امتداد 92 سنة أحداثاً
ا من الطراز الرفيع. قبل انتقاله  ا ولواء شرطة وقومياً شاعراً
ا  بالجزائر حيث عمل أستاذاً  1977 إلى منفاه االختياري سنة 
الثقافي  الحراك  في  وأسهم  الدولي  القانون  في  جامعيا 

بقلمه ومداخالته. 
شبرا،  بحي  المجدلي  ح���ارة  اب��ن  إن��ه 
إلى طبقة فقيرة ظل  المنتمي  الطفل 
ا لها ولمعاناتها وأحالمها في شعره  وفيًّ
ومواقفه. وقف ذات يوم على شاطئ 
البحر  على  ال��ج��زائ��ري��ة  وه���ران  مدينة 
إحساس  وتمّلكه  المتوسط،  األبيض 
أنه  لو  إلى مصر، فتمنى  بالحنين  غامر 
نحو  ال��ش��اط��ئ  على  المشي  ي��واص��ل 
بين  أن تشرق االسكندرية  إلى  الشرق 
عامرة  فترة  ع��اش  الجزائر  بعد  عينيه. 

بالنشاط الثقافي في اإلمارات. 

الجوائز  الطويل  الثقافي  مساره  خالل  نال 
اإلبداع  بين  واسًعا  ثقافيًا  إرثًا  وترك  القيّمة 
األكاديمية  والدراسات  والنقدي  الشعري 
في علم القانون الدولي. هنا حوار معه، له 

الرحمة الواسعة.  

الحياة  وأسئلة  الكتابة  بجماليات  الوعي  بإرهاصات  معك  أبدأ   
وكيف أثّر ذلك في أعمالك األدبية الحقا؟

يمكنني القول إن شعري كان حياتي وحياتي كانت شعري على حّد 
تعبير العقاد في كتابه عن ابن الرومي، إذ لم ينفصل همي الذاتي 
في  منتظمة  حروف  على  عيني  تفتّحت  فقد  الشعري.  همي  عن 
أوراق باهتة مغبرّة كان أبي قد تركها حين رحل عني مبّكرا وأنا في 
سن السابعة من عمري، لكنه ترك في صدري جمرة الشعر أو زهرته. 
كما كان لي جد يحفظ المالحم الشعبية لعنترة وغيره، وكان رجاًل 
يهرف أكثر مما يعرف، أقصد كان فيه شيء من لوثة في ذهنه. وكان 
أًخا لجدي الذي كفلني، وأذكر أنه كان ينام على سطح بيتنا في حي 
شبرا وحيًدا، وال يجد أنًسا إال حين يراني فيتلو علّي هذه المالحم 
الشعبية نظير سيجارة أشتريها له من مصروفي الضئيل بداًل من شراء 
الحلوى وعمري ال يتجاوز الثامنة. وكنت حينها أنهل من هذا البحر 

عاش على امتداد 92 سنة أحداًثا عربية كبرى

الشاعر حسن فتح الباب: 
تموت األمم حين تفقد إيمانها بأن الشعر ضرورة 
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العباب، ومن هنا نشأت الجمرة األولى لمخيلتي من األدب الشعري. 
كما كان في حارة المجدلي، الحارة التي ُولدُت فيها وترعرعُت رجل 
متجّول يحمل على ظهره صندوق الدنيا الممتلئ بأوراق ملّونة، فإذا 
أدار عجلة الصندوق ظهرت صور متحرّكة تسرد القصص والمالحم 

الخيالية. وال شك في أن ما كنت أشاهده توّغل في صميم وجداني، 
صديق  مع  كنت  أني  أذكر  سنة،   12 وعمري  شعرًا  أهتف  فرحت 
فقلت  النخيل  القمر سعف  فيها ضوء  يتخلّل  قمرية  ليلة  ذات  لي 
شغف(.  في  إليه  أنظر  وكنت  السعف/  بين  القمر  )ظهر  مندفعا: 
أما أّول قصيدة مستوفية للشروط الفنية فقد كتبتها وأنا طالب في 
الكبير علي  الشاعر  التوفيقية، وكان أستاذي فيها  الثانوية  المدرسة 
الجندي الذي شجعني وأخذ بيدي، ثم أصبح بعد ذلك عميًدا لدار 
األربعينيات من  بداية  بيتًا في  أربعين  القصيدة من  العلوم. كانت 

القرن الماضي. وأذكر من القصيدة:
هاِت كاس الراح يا صنو السنا       واسقنيها إنني نضو ض����������نا 
إن شكا أغيد في طُرْق الرياح        عبثاِت ال�������ريح فالشاكي أنا 
إن مصب��������احي جفاه نوره        ما لم������صباحي يجفوه السنا 
كغريٍب آب من ب��عد الغياب       ه���������كذا قلبي يُالقي الِمَحنا 
نا  أو ك��������عصفوٍر جفاه ُعّشه        ف��دعاه العيش أن يخشى الدُّ
فأتْت ريح حداها ع�����اصٌف        ذات بطٍش يستبي������ح الُغُصنا 

مدينة وهران، الجزائر
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فأتى العشَّ وقد هيض الجناح    
   خ����افقا يشكو الض�نى والوهنا 

كاملة  القصيدة  الجندي  علي  سمع  وحين 
أأنَت صاحب هذه  وّجه لي سؤااًل استنكاريًا: 
القصيدة؟ فقلت: نعم، إنها لي، وأنا ال أسرق 
إحدى  في  نشرها  إلى  فدعاني  غيري.  من 
يمتلكها  لمجلة  أرسلتها  وفعال  المجالت، 
المفكر المعروف سالمة موسى هي »المجلة 
أراها  وأنا  نفسي  أصّدق  أكد  ولم  الجديدة«، 
منشورة واسمي بجانبها، كان ذلك سنة 1942. 
وال أنسى أن الدكتور طه حسين كان ُمحكَّما 
في مسابقة أدبية، ويعمل حينها مستشارا في 
الكاتب  يجلس  جانبه  وإلى  المعارف  وزارة 
الدرجات  منحاني  وقد  أمين،  أحمد  الكبير 

وبإجاباتي  لها  وبإنشادي  بالقصيدة  إعجابا  المسابقة  في  النهائية 
الموفقة عن أسئلة أخرى. وكنُت قد أتقنُت فن اإلنشاد الشعري على 

يد الفنانة زوزو نبيل. 

 ما طبيعة األسئلة األخرى التي امتحنك فيها طه حسين؟
طه حسين امتحنني في ديوان حافظ إبراهيم. وأذكر أنه وّجه لي 
النيل؟  شاعر  فيها  نظم  التي  األغراض  أهم  هي  ما  التالي:  السؤال 
وكان من المعروف أنه برع في االجتماعيات والسياسيات والمراثي 
فأردُت أجيء بجديد فقلت: لقد برع في غرض اإلخوانيات. فأعجب 
طه حسين برأيي وقال لزميله مفتش اللغة العربية الذي كان يجلس 
إلى جانبه: سلّمه ديوان حافظ إبراهيم حتى ينشد بعض اإلخوانيات، 
فقلت له: ال داعي لذلك فأنا أحفظ الديوان كله. ورحُت أنشد على 
اللجنة قصيدة أرسل بها وهو ضابط في الجيش المصري بالسودان 

إلى اإلمام الشيخ محمد عبده:
أثرَت بنا من الشوق القديم    

   وذكرى ذلك ال����عهد الرخي�����م 
وأي��������اٍم كسوناها جماال  

      وأرقصنا له�����ا ف�لك النعي������م

على  يضرب  إنشادي  خالل  حسين  طه  وكان 
إيقاع  متتبعا  خفيفا  ضربا  بيده  الطاولة 
اسم  اكتب  للمفتش:  وقال  القصيدة مسرورا. 
هذا الفتى حتى نرعاه في الجامعة. وفي لجنة 
أخرى من المسابقة امتحنني أحمد أمين في 

قصة »األيام« لطه حسين.

 ما هي أبرز الخالصات التي انتهيَت إليها 

بعد رحلتك الطويلة مع الشعر؟ 
كفَّ  شاعرا  أتذكر  يجعلني  الــســؤال،  هــذا 
العراقيين  جثث  رأى  حين  الشعر  قول  عن 
ودماءهم تمأل الشوارع واألمة العربية عاجزة 
عن التدّخل، ألنه رأى أن الشعر عبث ال طائل 
منه أمام عذابات اإلنسان. أما أنا فلم يتوقّف 
الجسد  اإلنــســان،  روح  ألنــه  عندي  الشعر 
واليوم  الشعر.  الجسد يموت، ويبقى  يتمزّق، 
الشعر  بأن  إيمانها  أمة  أي  فيه  تفقد  الذي 
ببقاء  تبقى  األمة  ألن  فناء،  يوم  هو  ضرورة 
الحركية  الحضارية ومن سمات هذه  حركيتها 
اللغة واإلبداع، إن الشعر في قضائي هو الذي 
منحني استمرارية الحياة، فقد طال عمري على 
السياسية  والظروف  المصائب  كل  من  الرغم 
واالجتماعية التي ابتليُت بها إليماني بالشعر، 
وإيماني بأن الشعر هو طاقة الحياة والخلود، خلود اإلنسان، ما أنا؟ 
سأمضي يوما.. سأتحّول إلى تراب، لكن كلماتي ستبقى كما بقيت 
إلى اليوم كلمات المتنبي، ابن الرومي، المعري، شكسبير. وكلمات 
هؤالء وغيرهم من أساطين اإلبداع هي التي تدفع الحياة البشرية 

إلى األمام بقوة األمل. 

 هذا ما يراه جيلك وتراه المدارس األدبية التي ظهرت في مرحلة 
اإلحياء وما بعدها، لكن ما نلمسه اليوم هو أن الشعراء في أغلبهم 
فّك  المجتمع  على  يصعب  ما  وكتبوا  الداخلية  بعوالمهم  انشغلوا 
الشعر  »رسالة  مفهوم  إليهم  بالنسبة  انتهى  وبذلك  طالسمه، 

التنويرية« كيف تقرأ هذا؟
هذه إشكالية كبيرة بدأت مالمحها في الظهور منذ خمسين عاما أو 
أكثر قليال في الساحة الشعرية العربية، بدأت بالخالف بين مقولتين 
والحياة«.  للمجتمع  و»الفن  للفن«  »الفن 
المقولة األولى كان يبّشر بها في مصر أستاذ 
الذي  رشدي  رشاد  الدكتور  االنجليزي  األدب 
يعنيه  وال  اللغة  جماليات  على  يركّز  كان 
منه  العكس  وعلى  إطالقا،  القصيدة  موضوع 
أن  مندور  أحمد  األدبي  النقد  رائد  يرى  كان 
قضية.  يحمل  أن  الشاعر  وعلى  رسالة  الشعر 
بال  »شاعر  يقول  شو  برنارد  الفيلسوف  وكان 
من  ولعل  مهرًّجا«.  يكون  أن  يعدو  ال  قضية 
عندنا  اللغوية  األالعيب  شعراء  ظهور  أسباب 
على  جامعة  عربية  قضايا  وجود  غياب  هو 
عكس مرحلتي الخمسينيات والستينيات حين 
كانت األمة مشغولة بمشروعات نهضوية كبرى 
االجتماعية.  والعدالة  االستعمار  من  للتخلص 

حوار خاص

إيمانها بأن الشعر ضرورة  الباب: تموت األمم حين تفقد  الشاعر حسن فتح 
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كل  وأصبحت  اليأس  من  أصابها شيء  فلسطين  استرداد  قضية  حتى 
دولة عربية منشغلة بواقعها الداخلي ما دفع الشعراء إلى همومهم 

الذاتية. 
أن يكون منشغال  األمة  باسم ضمير  ُمطالب  الشاعر  أن  أراه هو  وما 
بهمومها بشرط أن ال يحّول القصيدة إلى منشور سياسي أو اجتماعي 
مع  لسُت  أنا  لذا  شروطه.  له  فن  هي  النهاية  في  القصيدة  ألن 
القصيدة الرتيبة النظمية الجافة وال مع شعر الهذيان والعبث اللغوي. 
النثر، غير أن 60 % من نصوصها  أنا لسُت ضد قصيدة  وبالمناسبة، 
تفتقد إلى وجود تواصل بينها وبين القارئ بطبقاته المختلفة. وأرى 
حمل  إذا  العربية  الثقافة  في  األصيل  موقعه  إلى  سيعود  الشعر  أن 
رسالة المقاومة، أقصد بالمقاومة مقاومة الشر والظلم والبشاعة في 

هذا العالم. 

 إذا سمحَت دكتور دعنا ننتقل إلى محور آخر من هذا الحوار، كيف 
أثّر المكان بتنوعاته ومحموالته في مسارك الشعري؟   

المكان عّمق إنسانيتي، بمعنى أنه قلّل من وعيي الفردي ونرجسيتي، 
وضاعف من وعيي الغيري، وعيي باآلخر وهمومه. وبدال من أن يغني 
الشاعر بحبيبته فقط، يمكنه الغناء ألي امرأة مظلومة  تحمل رسالة، 
يغني للبائع المتجول الذي يدخل المدن كل صباح ليبيع الفل والزهور 

والياسمين، يغني للبسطاء والمحرومين ولألبطال. 
أعود إلى المكان، ألقول إن معنى المكان يتسع بوجود اإلنسان فيه، 
الذي  والبدوي  العابرة  القافلة  غياب  في  لها  قيمة  ال  الصحراء  إن 
يصارع صعوبة العيش فيها.  ودعني أقل إن جبل األوراس في الجزائر 
اعتاله  العرب حين  الشعراء  أثّر في  لكنه  العينين،  كائن مغمض  هو 
المكان  يكون  وقد  الجزائر.  عروبة  عن  دفاًعا  الجزائريون  الفدائيون 
المجدلي في حي  القدمين هي حارة  مثل حارة حافية  حيّزا صغيرا 
وأحالمهم،  وتجارتهم  وأفراحهم  الناس  بحركة  عامر  حيّز  لكنه  شبرا، 
ومن هنا يأخذ هذا الحيّز موقعه النوراني في وجدان الشاعر. وحارة 
المجدلي شحنْت خيالي وذاكرتي بطاقة خالقة إلى أن أصبحُت لواًء 
في الشرطة وشاعرا معروفا، وفي الحارة نفسها اشتهر تاجر المخدرات 
لفتاة مسيحية  أول حبي  كان  نفسها  الحارة  المحامين، وفي  ونقيب 

صغيرة ما تزال تسكنني. 
دعني أدخل معك في تفاصيل حارة المجدلي، حّدثني عن محموالت 

محور مائة متر من البيت العائلي.
من جيراننا، كانت هناك كُْدية، ما معنى كُدية؟ أي سيّدة تحترف عمل 
الزار إلخراج الشياطين من جسد المرأة العاقر حتى تنجب، وهي أيضا 
الزار وهي  نّدابة ترثي األموات. وأتذكّر أمي وهي تشترك في حلقة 
أصل  من  الحارة  في  أغنى سيدة  وأتذكّر  ترّملت صغيرة.  ألنها  تبكي 
تركي، كان بيتها أشبه بقصر، وكانت تحبني وتستضيفني وعلمتني أن 
هناك أغنياء على قدر من االنسانية. وأذكر وعمري حاليا سبعين سنة 
المسّحراتي وبائع الزبادي، وألن ذاكرتي تشتعل بهذه الذكريات كتبت 
سيرتي الذاتية شعرا، وأنا لي كتابان في السيرة الذاتية، األول بعنوان 

إضاءة على الضيف

 1923 بالقاهرةعام  حسن  الباب  فتح  حسن  الدكتور  ولد 
 1947 الحقوق  ليسانس  على  حصل   .2015 عام  وتوفي 
وماجستير العلوم السياسية 1960 ودكتوراه القانون الدولي 
لواء  برتبة  المعاش  إلى  وأحيل  1976. عمل ضابط شرطة 
الجزائر عمل  1976. أمضى بعد تقاعده عشر سنوات في 

خاللها أستاذاً بكلية الحقوق بجامعة وهران.
شغل عضوية لجنة الشعر بالمجلس األعلى للثقافة، واتحاد 
الكتاب، وجمعية األدباء، وجمعية القانون الدولي. دواوينه 
األمل 1965،  فارس  بور سعيد 1957،  الشعرية: من وحي 
حبنا   ،1971 منار  عيون   ،1967 والدمى  الدخان  مدينة 
أقوى من الموت 1975، أمواجا ينتشرون 1977، معزوفات 
وردة   ،1980 فلسطين  إلى  رؤيا   ،1980 السجين  الحارس 
كنت في النيل خبأتها 1985، مواويل النيل المهاجر 1987،  

أحداق الجياد 1990، الخروج من الجنوب 1999.
شعر  القديم،  شعرنا  في  جديدة  رؤية  منها:  مؤلفات  له 

الشباب فى الجزائر بين الواقع واآلفاق، شاعر وثورة .
حصل على جائزة شعر 6 أكتوبر من وزارة الثقافة واتحاد 
الكتاب بجمهورية مصر العربية، وجائزة مؤسسة عبدالعزيز 

سعود البابطين لإلبداع الشعري.

في منزل المفكر والشاعر الكبير الدكتور شهاب غانم فى دبى باوائل التسعينات
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»أسّمي الوجوه بأسمائها« ويتناول األحداث والتناقضات التي عشتها 
ضابطا في الشرطة ومواطنا مصريا، والثاني بعنوان »حارة المجدلي« 

وهو سيرة ذاتية شعرية. 
الجزائر سنوات عديدة مشاركا في  أن تعيش في  الظروف  شاءت 
ومداخالتك،  بقلمك  الثقافي  الحراك  مع  ومتفاعال  التعريب  حركة 
إلى  عودتك  بعد  الجزائر  من  بقي  ماذا  معك.  عشتها  فترة  وهي 

مصر؟
أمضيُت في ربوع الجزائر عقدا من السنين »1977 ـ 1987«، عشت 
فيها كواحد من أبنائها، وشعرت بالسعادة بين ديارها، ولوال مكابدة 
الحنين إلى مصر ولوعة الفراق لكانت الجزائر في عيني هي فردوس 
السلطة  بي  أن ضاقت  بعد  لي  اختياريا  بدأْت منًفى  النعيم. ولقد 
في مصر بسبب قصائدي التي كانت تصفها بـ«الحمراء« ألنها تدافع 
عن مصالح الفقراء وضقت بها وباضطهادها لي، فقررُت في أواخر 
السبعينيات من القرن الماضي أن أهاجر إلى بلد عربي أعمل فيه 
القانون  وهو  العلمي  تخصصي  مجال  في  أستاذا  جامعاته  بإحدى 

الدولي وكانت الجزائر.
وإذا كان الزعيم المصري مصطفى كامل يقول: »لو لم أكن مصريا 

لوددُت أن أكون مصريا«، فإني أقول: »لو لم 
أكن مصريا لوددُت أن أكون جزائريا«، فالجزائر 
التي فّجرت أعظم ثورة تحريرية عربية.  هي 
وقد جمعت في أثناء إقامتي وعملي فيها بين 
المشاركة  وبين  وهران  جامعة  في  التدريس 
في الحياة الثقافية وأسهمُت في ازدهار حركة 
للجزائر  ثقافي  سفير  بمثابة  وكنت  التعريب 
من  الكثير  نشرت  فقد  العربية.  البلدان  في 
الدراسات والمقاالت عن األدب الجزائري في 
الصحف والمجالت العربية، وقد أردُت بذلك 
يخامر  الذي  بالضيق  االحساس  من  أحّد  أن 
العربي  المغرب  في  والفنانين  األدباء  إخواننا 

الكبير بسبب تجاهل المشارقة إلنتاجهم.
باألدباء  الحميمة  عالقتي  لي  أتاحت  وقد 

الجزائريين واطالعي على إبداعهم كتابة دراسات نقدية معّمقة عن 
هذا اإلبداع. وصدرت لي في ذلك عدة كتب أولها »الشعراء الشباب 
في الجزائر بين الواقع واآلفاق«، وكنَت أنت واحدا من هؤالء ضمن 

الكتاب. 
التحرير  لثورة  الخمسين  الذكرى  بمناسبة  أعــددُت  أني  وأذكــر 
مصر«،  شعراء  إبداع  في  الجزائر  »ثورة  بعنوان  مجلّدا  الجزائرية 
وتفعيلية  عمودية  قصيدة  ثمانين  حوالي  على  المجلد  ويحتوي 
مسار  وخاصة  االستعمار،  ضد  المسلح  الكفاح  مرحلة  استلهمت 
»مأساة  مسرحية  هنا  أنسى  وال  بوحيرد.  جميلة  الكبيرة  المناضلة 
جميلة« لعبدالرحمن الشرقاوي، وأعماال درامية أخرى منها »أوبريت 
جميلة« للشاعر كامل الشناوي، وأشعارا عامية لفؤاد حّداد وصالح 

شاهين وآخرين.
مدينة  والسيما  الجزائر،  بجماليات  قصائدي  من  كثير  استضاء  وقد 
األبيض  البحر  على  مشعة  لؤلؤة  تشبه  فهي  بهرتني،  التي  وهران 
المتوسط. وأذكر أول يوم ذهبت فيه إلى شاطئها مع صديق، كيف 
على  كالهيمان  وسرُت  حولها  نجلس  كنا  التي  المائدة  فجأة  تركت 
ذلك الشاطئ، وفي حلم يقظٍة تراءى لي أن أظل سائرا على قدمّي 
حتى أبلغ االسكندرية، وهي من أحب المدن إلى قلبي. وأفقُت على 
يد صديقي تربُّت على كتفي. وحينها كتبت قصيدة »اسكندرية... 

وهران« 

إذا كان الزعيم المصري مصطفى كامل يقول: »لو لم 
أكن مصريا لوددُت أن أكون مصريا«، فإني أقول: »لو 
لم أكن مصريا لوددُت أن أكون جزائريا«، فالجزائر هي 

التي فّجرت أعظم ثورة تحريرية عربية

حوار خاص
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إضاءة

العربية،  للرواية  القاهرة  ملتقى  في  صالح  الطيب  قابلت 
فبراير2005، فرحبت به قائاًل:»أهال بكاتبنا الكبير صاحب الرواية 
الفاتنة موسم الهجرة للشمال«، فأجاب غاضبًا: »لعنة الله على 
هذه الرواية، والله يا أخي لقد كتبت روايات أجمل منها بكثير« 
وأضاف: »ألم تقرأ رواية عرس الزين، أو مريود، أو ضو البيت، أو 
دومة ود حامد؟« وأكمل غاضبًا: »إلى متى تنظرون لي وكأنني 
صاحب هذه الرواية الوحيدة فقط؟!« ثم هز رأسه وهو يُؤكد 
لي بصوت عال: »إن »عرس الزين« أجمل منها بكثير ... بكثير 

جًدا«. 
وجه  الزم  الذي  الغضب  هذا  خلفيات  عن  بالبحث  انشغلت 

الطيب صالح طوال أيام الملتقى. 
هل كان بسبب ترشيحه لجائزة الملتقى هذا العام، وكان صنع 
يقبل  ومن  السابقة؟  الدورة  في  استالمها  رفض  إبراهيم  الله 
جائزة رفضها صنع الله؟ ربما بسبب علمه أن جمال الغيطاني 
رفض الترشح للجائزة هذا العام واعتذر عن عدم المشاركة في 
الملتقى، وكذلك بهاء طاهر الذي رفض الترشح تضامًنا مع موقف 
صنع الله إبراهيم، كما رفض الترشح أيًضا إدوارد الخراط؛ لكنه 

وافق على رئاسة لجنة التحكيم! موقف في منتهى الصعوبة.
الطيب  مع  الترشح  على  وافق  الذي  الوحيد  هو  شلبي  خيري 
العربية  للرواية  القاهرة  ملتقى  جائزة  على  للمنافسة  صالح 

الثالث. 
يصعد  الخراط  ــإدوارد  ب الحضور  فوجئ  الختامي  الحفل  في 
جاء  أنه  اعتقدوا  أن  بعد  التحكيم،  لجنة  بيان  لقراءة  المنصة 
لتسلم الجائزة. وترددت بين األروقة أحاديث حول أسباب منح 
ضد  الهجومية  تصريحاته  منها  الرواية.  جائزة  صالح«  »الطيب 
رفض صنع الله إبراهيم استالم الجائزة في الدورة السابقة. فقد 
هاجمه الطيب صالح بعنف في الصحف الرسمية المصرية إلى 
حد وصفه بالـ»خائن« ألنه »يرفض جائزة تمنحها له بالده«. بل 
إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال: »إن صنع الله ال يستحق 
الجائزة«، على الرغم من أنه –أي الطيب صالح- كان رئيس لجنة 

التحكيم تلك الدورة، وقرأ بنفسه قرار اللجنة الذي أشاد بأعمال 
وقيمة صنع الله إبراهيم! وعندما ُسئل عن ذلك قال: »أنا العضو 

الوحيد في اللجنة الذي رفض إعطاءها له«.
خالل كلمته بعد فوزه بالجائزة، لم ينس الطيب صالح أن يرد 
على موقف صنع الله من طرف خفي؛ الفتًا إلى إنه لم يسع إلى 
نيل الجائزة، بل إنها هي التي سعت إليه، وهذا نوع من التكريم 

ومن الحماقة أن يرفض الشخص التكريم!
طبعة  توقيعه  أثناء  صالح  الطيب  التقيت  شهور،  ثمانية  بعد 
جديدة لروايته بإحدى دور النشر بالقاهرة، في مناسبة اختيار 
الخرطوم عاصمة للثقافة العربية عام 2005، وكان ضاحًكا بشوًشا 

عكس ما بدا في المقابلة األولى. 
في حفل التوقيع قال الطيب صالح ضاحًكا: »إنني لم أحقق أية 
مكاسب مالية من الطبعات الكثيرة لرواية »موسم الهجرة إلى 
الشمال«، ألنني من الذين يكتبون رغبة في الكتابة، على رغم أن 
الرواية نفسها جلبت لي الكثير من المتاعب، كما جلبت الكثير 

من الشهرة«. 
ووجه الطيب صالح تحية خاصة إلى الناقد الكبير رجاء النقاش 
الذي كان من بين الحضور، ألنه كتب عن الرواية في العام 1968 

من دون أن يعرف صاحبها.
يومها تحدث رجاء النقاش ُمذكرًا الحضور برأيه في الرواية التي 
في  صدرت  لرواية  عميقة  محبة  »نتاج  بأنه  لها  عشقه  وصف 
بابًا  العربي  لألدب  فتحت  لكنها  العربية؛  الرواية  نضج  سنوات 
جديًدا بفضل ما فيها من حٍس موسيقي، ولغة شاعرية، ونزعة 
على  لإلقبال  دعوة  هو  وإنما  فيه،  زهد  ال  الذي  التصوف،  في 
وأن  توجد  أن  في  األمة  رغبة هذه  تعبير عن  أنها  كما  الحياة، 

تنهض من جديد«.
وأضاف النقاش: »يصعب اليوم أن تجد سودانيًا ُمتعلًما لم يقرأ 
رواية »موسم الهجرة إلى الشمال« التي جعلت كاتبها الكاتب 
القومي للشعب السوداني، فهو عندهم مثل شارلز ديكنز لدى 

اإلنجليز، وإذا وجد سوداني لم يقرأ الرواية فهويته ناقصة« 

خليل الجيزاويفي محبة الطيب صالح



لالستشراق74 جديدة  قراءة  البريطانيين  الرحالة  عيون  في  ُعمان 

سوق الكتب

 عـرض - عماد بن جاسم البحراني*
 

يتناول هذا الكتاب ما سجله الرحالة البريطانيون حول ُعمان 
والطرائق  1970م.  عام  إلى  1800م  عام  من  الفترة  خالل 
الفترة  في  البريطاني  الرحالت  أدب  في  بها  ُص��ورت  التي 

المذكورة.
فترة  اختيار  سبب  الحجري  هالل  الدكتور  المؤلف  ويعزو 
الدراسة إلى أن بداية العالقات الرسمية بين عمان وبريطانيا 
عمانية  اتفاقية  توقيع  شهد  والذي  1800م  عام  إلى  تعود 
البلدين  بين  العالقات  تعزيز  في  أسهمت  مهمة،  بريطانية 

وبالتالي تسهيل توافد الرحالة البريطانيين إلى عمان.
أن  بحكم  دراس��ت��ه،  إلنهاء  1970م  العام  المؤلف  واختار 
عمان منذ هذا العام انتقلت إلى عهد جديد بتولي السلطان 
قابوس بن سعيد الحكم في السلطنة. وتحولت إلى دولة 
عصرية وبالتالي اختفى حس المغامرة والمجازفة، إذ أصبح 
االرتحال إلى عمان نوعااً من السياحة ال السفر واالستكشاف 

كما يذكر المؤلف.

العمانية،  المكتبة  في  فراغاً  يسد  أنه  في  الكتاب  أهمية  وتكمن 
ويعرض من خالل منظور أجنبي تفاصيل دقيقة عن حياة العمانيين 
في الماضي كالعادات والمالبس وتسريحات الشعر واألكل والشرب 
وغيرها.  للعالج  التعاويذ  واستخدام  والعمران  والعبودية  والتسامح 
كما أن الكتاب ال يخاطب جمهوراً محلياً إنما جمهوراً عالمياً بإمتياز.

استخدم المؤلف مزيجاً من ثالثة مناهج: التوثيق والوصف والتحليل. 
الزمني، وقدم وصفاً  تسلسلها  النصوص وحللها حسب  حيث درس 
لخلفيات الرحالة ومالحظات ببلوغرافية حول أعمالهم وملخصاً عن 
كتبه  ما  بعض  لوصف  كبيرة  أفرد مساحة  كما  عمان.  في  رحالتهم 
الرحالة البريطانيون، وتبنى منهجاً تحليلياً عند تطرقه لمشروع إدوار 

سعيد ومعارضته له.
قسم المؤلف الكتاب إلى مقدمة وستة فصول. تطرق الفصل األول: 
)تصوير الشرق نظرة عامة على رؤى مختلفة( لطرق تصوير الشرق 
األوسط،  الشرق  وبخاصة  الغربيين  الرحالة  كتابات  في  وشعوبه 
التي انطلقوا منها، ونقد المؤلف خطاب  الرؤى المختلفة  وتوضيح 
الفيلسوف ادوارد سعيد حول االستشراق. وخلص من خالل قراءته 
لنتاج الرحالة الذين قدموا إلى عمان وقدموا صوراً متنوعة ومختلفة، 

إلى أن االستشراق ليس أداة للهيمنة على الشرق سياسياً.
في الفصل الثاني: )ارتحال الى التخوم: رحالت قصيرة وصور متفرقة( 
سلط المؤلف الضوء بإيجاز على تاريخ العالقات العمانية البريطانية، 

ُعمان في عيون الرحالة البريطانيين
قراءة جديدة لالستشراق
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سياقها  في  االنجليز  الرحالة  كتابات  وضع  بهدف 
التاريخي، وناقش طرق تصوير عمان في كتابات 
لفترات  المنطقة  زاروا  الذين  البريطانيين  الرحالة 
شاملة  صورة  كتاباتهم  في  يقدموا  ولم  قصيرة، 
لعمان وثقافتها ألن رحالتهم اقتصرت على مناطق 

الساحل من عمان.
أما الفصل الثالث: )اختراق الداخل: ترحال سياسي 
الضوء  إللقاء  المؤلف  فخصصه  واستكشافات( 
على رحاالت المستكشفين االنجليز إلى المناطق 
بين  ويلستد  ريموند  كرحلة  عمان  من  الداخلية 
عامي -1835 1837م، وصمويل مايلز من عام 1874 
1924إلى  عام  من  توماس  وبرترام  1885م  حتى 
إلى  بتوغلهم  الرحالة  هؤالء  وتميز  1931م.  عام 
بزيارة  االكتفاء  وعدم  عمان  من  الداخل  مناطق 
الساحل ومسقط، باإلضافة إلى أنهم كانوا يتولون 
مناصب سياسية مختلفة، فويستلد كان ضابطاً في 
شركة الهند الشرقية، ومايلز كان المعتمد السياسي 
يشغل  فكان  توماس  أما  مسقط،  في  البريطاني 

منصب وزير السلطان في مسقط.
والفصل الرابع: )ظفار والربع الخالي: قصة شعب 

بًا ضمن موسوعٍة جديدة األدب العربّي مبوَّ

كتب - عماد الدين موسى

دار  عن  صدرت  للفهارس،  وثامٍن  شاملة  مجلدات  سبعة  في 
وعصوره  فنونه  العربي،  »األدب  موسوعة:  أنطوان  هاشيت 
الموسوعة  تُلِّم  مسعود.  جبران  تأليف  من  إعالمه«  وأشهر 
والشرح  والتحليل  بالبحث  مستعرضة  وفنونه  العربي  باألدب 
إلى  تقسيمها  وتّم  كانت موجودة،  التي  الكتابة  أجناس  مختلف 
نثره  من  العربّي،  األدب  لعصور  الزمني  الترتيب  حسب  فصول 
قاً في المادة  ل اعتمده الكاتُب بحثاً وتعمَّ وشعره مع تحليٍل مفصَّ
الموسوعيَّة. مؤرِّخاً األدب العربي وتاريخه ومستعرضاً ألشهر أعالم 
العربي في العصر الجاهلي وصدر اإلسالم والعصر األموي  األدب 
شّكلت  التي  الثريَّة  السابقة  المراحل  تلك  واألندلسي،  والعباسي 
العربي  األدب  كان  حين  لغويَّة،  كأسطورٍة  العربي  األدب  عواميد 
في أوج بلورته اللغويَّة، باالعتماد على مختاراٍت اصطفاها المؤلّف 
العربي  اللغوي  الثقافي  اإلرث  لهذا  العميقة  القراءة  خالل  من 
المنسّي، فيما يضم أحد المجلّدات دراسًة مستفيضة في التصّوف 
إسالمياً ويستعرض أشهر المتصّوفين المسلمين وما أبدعوا من نتاٍج 
َخَدم اللغة العربيَّة باإلضافة إلى ملحٍق آخر لدراسة شعر الصعاليك 
تصدير  تّم  فيما  األدب،  أرَّخ  من  في  البحث  وأيضاً  والوفاء  المروءة  وشعراء 
الكتاب بمنتخباٍت ضّمت أبحاثاً وافية في الشعر والنثر واألدب وتاريخ البيان 
القصائد  بفهارس  مهتّمة  ملحقاٍت  إدراج  الكتاب  ينسى  ولم  كما  والَعروض، 

وفهرس لألمكنة والحروب والمعارك وكل ما ورد ضمن البحث.
يتضّمن الكتاب دراسًة وافية عن عصر كل شاعٍر أو ناثٍر أو مّؤرخ، حيث التراتبية 
الزمنية والبيئة التي عاشها كّل من تّم دراسة شعره أو نثره أو تأريخه، كخلفيَّة 
خالل  الُمنتَج  والتأريخ  والشعر  األدب  في  األقوى  الخارجي  األثر  لها  تاريخيَّة 
عصور عربيَّة مرّت كان لها األثر األبلغ في رسم الشخصيَّة األدبيَة العربيَّة، حيث 
عن  يفِصح  الذي  األمر  عربيَّة،  أدبية  شخصيٍَّة  لكّل  واألخالق  الترحال  وصف 

المؤثرات في أدب كل شخصيَّة عربيَّة أدبيَّة.
الملفت في الكتاب هو تناول كل عصر على ِحدة، النتاج المتوفر آنذاك، سمات 
األدب  تلك، وتوضيح خواّص  الفترة  الُمناقَشة في  المواضيع  فّن،  أو  كّل أدب 
التوضيحيَّة  باألمثلة  مدعومًة  البيان  علم  من  عديدة  وجوانب  والشعر  والنثر 
التي هي الداللُة األقوى على النتاج العربي األدبي الغائر في العمق على مدار 
أجياٍل وعصوٍر متتابعة، حيث لكّل عصٍر السماُت األبرز التي تختلف في بنيتها 
الفكريَّة عن األدب  التصّورات  العربيَّة وتنمية  اللغة  لتطوير  ست  أسَّ أنّها  غير 

والفّن بكّل أشكاله وأجناسه.
يمكن اعتبار الجهد البحثّي/التحليلي في أدب اللغِة العربيَّة الصادر مؤّخراً عن 
دار هاشيت أنطوان، عمالً ضخماً فريداً من نوعه كانت المكتبة العربيَّة في 

أمّس الحاجِة إليها 



76

مجهول وطرق عذراء( يتطرق بأكمله إلى الرحالت التي قام بها كل 
برترام توماس سنة 1931م، وويلفرد ثيسجر سنة 1945م الى الربع 
الخالي من ظفار جنوب شبه الجزيرة العربية إلى قطر شماالً، حيث 

كان توماس أول شخص يعبر الصحراء من الجنوب إلى الشمال. 
أما الفصل الخامس: )مسقط وعمان حكايات الحرب والنفط( فقد 
خصصه المؤلف للحديث عن رحالت كل من ادوارد هندرسن سنة 
التي  1966م.  في  سكيت  وايان  1963م  عام  جيمز  وديفيد   1948
شكلت نهاية للرحالت التقليدية التي كانت تتصف بحب المغامرة 
رحالت  إلى  فتحولت  للتنقل،  الحيوانات  واستعمال  واالستكشاف 
األسود  الذهب  عن  للبحث  أو  سياسية  مآرب  تحقيق  الى  تهدف 
الشركات  أو  مسقط  سلطان  عينهم  ممن  الرحالة  وكان  )النفط(، 

األجنبية للتنقيب عن النفط في عمان.
حمل الفصل السادس واألخير اسم )مالحظات ختامية( وفيه يبين 

المؤلف أن الرحالة االنجليز الذين زاروا عمان خالل الفترة من سنة 
في  عدة  طرائق  وطرقوا  شتى  مذاهب  ذهبوا  1970م  الى   1800
متنوعة  وثقافة  ومكاناً  شعباً  عمان  صور  وجاءت  رحالتهم،  وصف 

ومغايرة وغير متجانسة.
قد  البريطانيين  الرحالة  أن  الى  دراسته  نهاية  في  المؤلف  وخلص 
إلى   1800 عام  من  عمان  في  اليومية  الحياة  توثيق  في  أسهموا 
الثقافة  انتقاد هؤالء الرحالة لبعض مناحي  عام 1970م. واعتبر أن 
العمانية يجب أال يحملنا على التقليل من جهودهم في وصف ما 
بسالتهم  المؤلف  امتدح  بل  والعربية،  العمانية  المصادر  أهملته 
وصبرهم على السفر في ربوع عمان حين كانت البالد تمر بأوضاع 
أقدموا في شجاعة ورباطة جأش عظيمتين  الصعوبة؛ فقد  شديدة 
على مغامرة التجوال في عمان، بما فيها من مخاطر وصراعات قبلية 
وسمات طوبوغرافية صعبة وجو ال يطاق، وفي ظل اختالفات ثقافية 

ولغوية ودينية 

* باحث في التاريخ من ُعمان

سوق الكتب

لالستشراق جديدة  قراءة  البريطانيين  الرحالة  عيون  في  ُعمان 

تكمن أهمية الكتاب في أنه يسد فراغًا 
في المكتبة العمانية، ويعرض من خالل منظور أجنبي 

تفاصيل دقيقة عن حياة العمانيين في الماضي 
كالعادات والمالبس وتسريحات الشعر واألكل والشرب 

والتسامح والعبودية والعمران واستخدام
 التعاويذ للعالج وغيرها

ً ُعمان قديما
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أثر الكتابة

في ديوان )أشاكس األفق بكمنجة(/ دار العين، 116 صفحة، 
تلّخص الشاعرة ديمة محمود تجربتها، بنيوياً، هكذا: ندوس/ 
وعلينا  تجربة،  لكنها  األلم،  قوس  لنا  يتراءى  تجربة.  مخلب/ 
الُمهمة، والخطوة أجدى من  فالطريق هي  البدء من جديد، 
النثر  تفهم ديمة قصيدة  األفق.  تعترض حياتنا في  أّي محنة 
لتسعى  بل  لتقترفه،  ال  الشعر،  من  تقترب  مغاير،  نحو  على 
إلى درب مواٍز، تومئ، ال تدّل، تستشعر الخطر، ال تقاومه، بل 
الرائحة في  بانتفاض حاّد/ تغرق/ فتعلو  )تتمرد  تنخرط فيه، 
سلّم اإلشباع(. في قصيدة )الوردة(، ثمة صوفية أشبه بالبوذية، 
ضمن لُباس حداثّي، يشّخص ماهية الوردة: ثلج ذاب، ال تعترف 
اتهامها  على  أحد  يتجرأ  ولن  للمنطق،  تخضع  وال  بالمطلق، 
يعترف  ال  الطريق،  قارعة  على  طقس  فهي  الحياء،  بخدش 
في  وهي  الجميع،  من  ذاته  البعد  على  يتأقلم،  بالبارانويا، 
النهاية مرحلة الحتشاد الموسيقى، والهدف أن تعلو في سلّم 
األبدية. لكأن الوردة تعرف ماركس الشاّب، وكان يحلم بعالم 
مثالّي ال تمييز فيه، أو ابن عربّي حين يِصّف ويِشّف )جسٌم 
كثيف وروٌح لطيف(. في قصيدة )المجانين أكثر شغفاً(، نمٌط 
للحكاية، ال التأمل، حكاية تمثيلية، ال متعاقبة وال مترادفة، وال 
خّط لها كالقصة، تخترع خطاً بيانياً لِمخيالها، فالرجل )يخلع( 
وفجأة  نمطّي،  بشكل  مقهًى،  زاوية  في  يقبع  يهيم،  شاربه، 
تأخذنا إلى منحًى غريب: فهو يُغرق ربطات عنق في مستنقع، 
يجمع الفراشات واألكفان، يستبدل الشارات الضوئية، ثم يعلو 
خفيفاً بال أجنحة، ليسير في الميتافيزيقيا بمركبة فضائية. مع 
أن عنوان الديوان غير موجود كقصيدة، إال أنه داّل بالغ الداللة 
أعاني،  أني  )مع  ناقص:  لكأنه  كشاعرة،  رؤيتها،  رؤيته/  على 
أتألم، أتعّذب، حتى أموت، إال أني »أشاكس األفق بكمنجة«(، 
أي سأفرح، أو سأّدعي الفرح، سأتزوج الموسيقى على رغم أني 
أرملة األلم، أستحّث الكمال أن يكتمل، أرأب ِصدع القصيدة، 
كما تقول في قصيدة )الشاعر(، فإني أنا الشوكة التي تنتأ من 

الغصن، في تراٍب محشوٍّ بالرماد، لكنه يبرعم الموسيقى عنوًة 
من الخراب.   

مشبَعة  لكنها  إيروسية،  مالمَس  إلى  أحياناً،  الشاعرة،  تنقلنا 
عالٍم  ُسبُحات  في  تغّط  )مواَربة(،  قصيدة  في  كما  بالغنائية، 
نعسان، إذ تعمل على حرف )لو( الشرطية، بجماليات بسيطة، 
قلب  هي  مــواَربــاً(  الباب  تركت  )لو  النشيد.  روح  تحمل 
الشرط،  الالمتناهية، وجواب  القصيدة، وتنويعاتها، احتماالتها 
كالتالي: اللتّفْت ضفيرتي على يديك، أو لََما أورَدتَني كّل هذا 
الشطط، ثم تسبح في جماليات الطبيعة، فالعاشق ال ينتظر: 
ُعد، فإني أصرخ عليك؛ لماذا تركَت الباَب مواَرباً، أفال تعوُد؟!     
»إيروسية  بين  مراوحة  متّجَهين،  بين  تزاحم  الديوان  في 
صوفية« و»سوريالية غنائية«. اإليروسية هنا تضّم كّل مناحي 
في  بالموت  ترتبط  لتبدو  حتى  والروحانية،  الحّسية  الحياة، 
المنحى األخير: )هل أرفع يدي وألّوح بالراية/ لم أعتد/ فعلَها 
الموُت البطيء(. أما السوريالية فتضّم الغرابة في تنظيم الوعي 
الشعرّي، بصياغات تنحو إلى عوالم مغايرة للشائع، بأساليَب 
لعوٍب، تباشُر اللغة أو تسربلُها بغموٍض مفعٍم بمجازاٍت، وإن 
كانت مفضوحًة أحياناً، لكن ضمن إيقاع ثرّي، فقصيدة النثر 
هنا طاقة ال تُستنَفد، تتقطّر في قنينة ال تنفّض عنها الرائحة، 
وال الروح بما قد يأتي أو ال يأتي.   في قصيدتَي: )مانيفستو 
ناعمة  سوناتا  واالغتيال(،  الفقد  و)تذكِرة  والِمبَضع(  الصوت 
بحرِف  البدايات،  لتولّد  الرهبة،  تقارع  الخطر،  حافّة  عند 
عقارِب الخراب عكس االتّجاه، تساؤل عبثّي لم يقّدره العابثون 
باألوطان: )هل كان على العيِن أن تقاوَم الِمخَرز؟(، لكنها، في 
أسمُر  )حصاٌن  تصّرُح:  أو  تصرُخ،  النبوءة،  يشبه  وبما  النهاية، 
المعنى/  أريكَة  يتوّسد  وهو  بصهيله/  الشمَس  يقلُّب  يرنو/ 

أضّمه أن تعاْل: أنَت في ثغري ترنيمة( 

* شاعر ومترجم من مصر 

محمد عيد إبراهيم *كمنجة ديمة محمود 
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قرائن التراث

 شريف الشافعي

كحلقات  األمكنة  وتتشابك  الخاصة،  دوائره  الزمن  يشكل 
سالسل، وتأتي القصيدة لتحفر مجراها الخاص، مثل سر 
ذائب في ماء يصل بين جذور األشياء، وكهواء يمر من أنف 
إلى رئة، ومن رئة إلى ورقة شجرة، ثم إلى أنف آخر. تتالحق 
ا، يكبر الدهر وال يهرم،  ا رويداً األحداث كدوامات تتسع رويداً

يتبدل المكان وال يموت، تتعانق الكلمات والتاريخ.
بكل  اإلنسانية،  مخاطبة  اعتبارها  في  تأخذ  التي  القصيدة 
بالها  من  ُتسقط  التي  تلك  هي  العالم،  وإش��ارات  لغات 
على  مفتوحة  فهي  الزمانية،  والفواصل  المكانية،  الحدود 
مرآة  تكون  ألن  ومستعدة  الحاضر،  كف  وقارئة  ال��ت��راث، 

تعكس وجه المستقبل. 
أستاذة  ميخائيل،  دنيا  العراقية  الشاعرة  إليه  تصبو  ما  هذا 

المتحدة،  بالواليات  المقيمة  الجامعة 
في مختاراتها الشعرية »أحبك من هنا 
ا في القاهرة  إلى بغداد«، الصادرة أخيراً
التابعة  ع��رب��ي��ة«  »آف���اق  سلسلة  ع��ن 

للهيئة العامة لقصور الثقافة.

 
هي ترسم خريطة للحب وأخرى للشعر في 
آن، تمتدان من »هنا«، حيث أي مكان وأي 
عاصمة  بغداد؛  حيث  »هناك«،  إلى  زمان، 
الحاضر المأساوي، وبغداد الماضي القريب 
بكل  والتاريخ  »الخالفة«  وبغداد  الدموي، 
القصيدة  وألن  وفيوضات.  زخم  من  فيه  ما 
ليست  أيًضا  والمحبة  كلمات،  مجرد  ليست 
الشاعرة  ترسمه  ما  فإن  عابرة،  سحابات 
مستحضرة روح التراث يسمو فوق الدخان، 

ويتجاوز صوت االنفجارات: »أحبِك من هنا إلى بغداد/ وأحبِك أكثر 
من كل الكالم/ وأحبِك أعلى من الدخان في المدينة/ وأحبِك أقوى 

من صوت االنفجارات/ وأحبِك أعمق من جرح«.
دنيا ميخائيل، شاعرة تتحرك بحذر، ألنها تحمل بداخلها وعيًا مركبًا، 
ومشاهد وذكريات وطقوًسا مستقاة من كل حدب وصوب في مجرة 
اآلخر/األخرى،  وتراث  ذاتها،  تراث  ألنه  بداخلها،  تراثها  نهائية.  ال 
وتراث عالمها، وتراث الوجود بأكمله، وهي في حركتها حريصة على 
أال تفقد شيئًا، ألنها تدرك أن القصيدة، والحياة برمتها، حصيلة تلك 
على  مني  العالم/ ستسقط  في  بيضة  آخر  »كأن  تقول:  التراكمات، 

األرض/ هكذا أتحرك/ وأنا أحملِك بداخلي«.
»الرسا«  قصائدها،  إحدى  عنوان  »الرســا«،  إلى  خطابها  هو  هذا 
وإشارات  لثغات  تبعث  جديدة  رسولة  مثل  التاريخ  بئر  من  اآلتية 
إلى الكون، ليمكن نسيان األعداء كلهم على أرض لم يعد فيها غير 
الخراب واالقتتال. هكذا تستدعي الشاعرة أجواء األسطورة ورسائل 
وفي  مسالمين.  ثلج  كرجال  الحاضر  أصنام  إذابة  أجل  من  التراث 
مخيلتها  تتسع  تكبر،  أن  إلى  طريقها 
الذاكرة  وتــرددات  ألصداء  وأكثر  أكثر 
منقوش  األثرية  فالصخرة  المسحورة، 
الكرة  بلعت  امرأة  »الدائرة  أن  عليها 
األرضية«، و»المستطيل سرير متنقل«، 
و»المربع  الطبيب«،  وجه  و»المثلث 

ساعة ال تبالي بالمواعيد«.
وبكل  بالموروث،  العتيد  اإليمان  هذا 
ما كان، ال يتعارض مع معرفة الشاعرة 
ولذلك  الفناء،  حافة  قرب  تقف  أنها 
عابرة  وتمضي  ـــوردة  ال تشّم  فهي 
بسرعة، حيث إن »العالم سينتهي بعد 
تدخرها  أسئلة  الشاعرة  لدى  دقائق«. 
أيًضا  إجابات  ولدينا  الخروج،  بعد  لما 
بحد  هو  تراث،  من  أحيانًا  تستحضرها 
ذاته صار سؤااًل، أو سرابًا، إذ لم يعد له 
كان عليه في  الذي  النحو  حضور على 

العراقية دنيا ميخائيل
التاريخ والمعرفة في مواجهة الحرب

الحرب مواجهة  في  والمعرفة  التاريخ  ميخائيل  دنيا  العراقية 
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زمان ومكان تغيرا وتعرضا للنسف بالبارود: 
وأنا  القمر/  فتتبعين  المشي/  »تبدأين 
تولدي  لم  بلٍد/  سراُب  الخلف  في  أتبعِك/ 

فيه«.
تبدو الشاعرة دنيا ميخائيل قادرة على توليد 
فما  نقيضها، وإال،  دائًما، حتى من  النصاعة 
معنى الحياة التي تخرج من أشباح الموت؟ 
بعد  اإلنسان  يمشيها  أن  يمكن  وأية خطوة 
ما تفعله الحرب؟ هكذا هي تتأرجح، وهكذا 
وهكذا  بغداد،  إلى  هنا  من  تحب،  هي 
بما  الموروث  ويمدها  المخيلة  تدعمها 
يقويها على منازلة األهوال في واقع مأزوم، 
السجناء  تركها  التي  للظالل  يمكن  وهكذا 
على الجدار، أن تحيط بالسّجان، كي تضيء 
أن  الشاعرة  الــذات  يعني  وال  وحدته.  له 
الطيران، ففعل »هز  تام من  تتمكن بشكل 
إنسانيًّا  ارتباكًا  يعكس  ذاته  بحد  األجنحة« 
إيجابيًّا، ونجاة نوعية من التكلس والجمود: 

»نرتبُك ألننا، ولو نهّز أجنحتنا، ال نطيُر«.
المتراكمة،  التراث  الشاعرة في طبقات  حفُر 
آخر  حفر  يوازيه  أيًضا،  السبع  وسماواته 
اليد  هذه  التراب،  في  المهلكة،  الحرب  بيد 
أشياء  تُخرج  كي  بجّد،  تعمل  التي  السوداء، 
جامدة  أشياء  األنــقــاض،  تحت  من  كثيرة 
وتأتي  تنبض،  زالت  ما  باهتة  وأخرى  براقة، 
بالمزيد من األسئلة إلى أذهان األطفال. مثل 
هذه الحرب، األسطورية، العدمية، هي التي 
صواريخ،  بإطالق  اآللهة  »تسلّي  كأنها  تبدو 
وألعاب نارية في السماء«، وهي الحرب التي 
بغداد:  إلى  تدمير كل شيء، من هنا  بيدها 
»تؤرجح جثثًا في الهواء/ تزحلق نقاالت إلى 
الجرحى/ تستدعي مطرًا من عيون األمهات/ 

تزرُع األلغاَم في الحقول/ تحصُد ثقوبًا وفقاعات/ تدفُع عوائَل إلى 
الهجرة/ ../ الحرُب تواصُل عملها صباح مساء«.

الشعرية  تجربتها  في  ميخائيل  دنيا  تحققها  التي  الصعبة  المعادلة 
الزاخمة، أن استدعاءها للموروث ال يأتي بمنطق استعذاب األزهار 
الذابلة، فالخطوط والنقوش والعطور والشموس العريقة التي تعيد 
كل  »تشرق  حيوية  كرسائل  تبدو  نصوصها  في  جديد  من  إحياءها 
يوم في البريد«، ومن ثم فإن هذا الوقود األحفوري الذي تستخلصه 
والرغبة  الثوابت  فوق  والتحرك  للتمرد  كبرى  طاقة  يمثل  الشاعرة 
التي  الجثث  حتى  الموجودات،  كل  وإيقاظ  والتفجير،  التثوير  في 

»غًدا ستأخذنا  المتاحف:  في  أو  القبور  في 
الليالي بال إطار/ فنوقظ المتاحف من نومها/ 
إلى األبد/ نصلح ساعاتنا العاطلة/ وندق في 
يا  غًدا  القطار/  كلما فات  العامة/  الساحات 

حبيبي زهر ورقتين لشجرة«.
الشاعرة  بها  تطل  التي  الالقطة،  العين  هذه 
على لحظات مضيئة في الماضي، تمكنها من 
أن ترى في التغضنات الجديدة خطوط أحالم 
الرمادي تحت  قادمة، وحينما تضفر شعرها 
مطر أو شمس أو قمر، تعرف كل شعرة أن ال 
شيء يحدث مرتين، حيث إن »كل قبلة بلد، 
لها تاريخ وجغرافية ولغة وفرح وحزن وغزو 

وخرائب وأعياد وساعة تدق«.
مستويًا  كان  لو  العالم  بأن  الشاعرة  تؤمن 
مثل بساط الريح، لكان لألسى بداية ونهاية، 
بوصفه  التاريخ  مع  تتفاعل  فهي  ثم  ومن 
نتوءات وتعريجات والتواءات، فالعالم ليس 
مربًعا، وال يمكن االختباء في إحدى زواياه، 
كم  »الغميضة«.  لعبة  الحرب  لعبت  كلما 
ليست  الشاعرة  الذات  تراها  االمتحانات  من 
الوقت، ذلك الذي  صعبة، لكن المشكلة في 
هكذا  اإلجابة.  من  التمكن  قبل  ينتهي  قد 
بنزهة، ولو  لعبتها، كي تحظى  الشاعرة  تدير 
قصيرة، قبل نهاية العالم. هكذا تقول كلمتها 
فتتناثر  بالصور،  حبلى  مرآة  أمام  المضيئة، 

قبور مع حبوب اللقاح.
األرض  تضع  أن  ميخائيل  دنيا  الشاعرة  بوسع 
في حقيبتها، ألنها ببساطة ترسمها. وبوسعها 
أن تطل من خالل الموروث على مشاهد أكثر 
اتساًعا، ألن السماء ليست لها حافّات. وتتوالد 
الجنة  الشاعرة  الذات  فترى  المخيلة،  قفزات 
وسط  النور«.  إلطفاء  »زر  هيئة  في  الحرب  تتجسد  بينما  لون،  بال 
هذه العتمة، تأتي اإلضاءة عادة من خالل التراثي، الخالد، النابض، 
أحجارها  إلى  تحللت  الراهبة  فإن  مكررة«،  »الصلوات  كانت  فإذا 
بين  الحي  تأرجحها  أثناء  في  أخرى  بزرقة  تفكر  وراحت  األولية، 

السماء والبحر، ليولد خيط مضيء من جديد.
من  انطالقًا  والتاريخ،  الموروث،  مع  تتصالح  شاعرة  ميخائيل،  دنيا 
يتوقف  أن  تمنيها  في  وهي  األول،  المقام  في  ذاتها،  مع  تصالحها 
عناق  يطول  أن  غير  شيء  إلى  تهدف  ال  عشرة  الثانية  عند  الزمن 

عقربي الساعة، فيصير العالم في طي النسيان 

تبدو الشاعرة دنيا ميخائيل قادرة 
على توليد النصاعة دائًما، حتى من 

نقيضها، وإال، فما معنى الحياة 
التي تخرج من أشباح الموت؟ وأية 
خطوة يمكن أن يمشيها اإلنسان 
بعد ما تفعله الحرب؟ هكذا هي 
تتأرجح، وهكذا هي تحب، من هنا 

إلى بغداد، وهكذا تدعمها المخيلة 
ويمدها الموروث بما يقويها على 

منازلة األهوال في واقع مأزوم

دنيا ميخائيل
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سوق الكتب

 إبراهيم عادل

ا  واسعاً ا  ملعباً محترفيه  بعض  عند  ال��روائ��ي  ال��س��رد  يبدو 
لهم  يتيحه  وم��ا  تقنياته  واستخدام  فيه،  اللعب  يجيدون 
للكتابة وخلق عالم كامل قد يقترب من عالمنا  من فرص 
الواقعي أو يكون متخيالاً بالكامل، بما يمنحه لهم الخيال من 
حريٍة دون قيد أو شرط، بل إن بعضهم يستعيد عالمه الذي 
ويعود  وأحداثهم،  ومواقفهم  شخصياته  وع��رف  رسمه 
ليخلق هذا العالم من جديد من وجهة نظٍر أخرى، وما أجمل 

أن يكون ذلك استجابة لطلب أحد القّراء!
في مقدمة روايته الجديدة »زهوٌر تأكلها النار« يورد الروائي 
»سارة«  القارئة  رسالة  نص  السر«  تاج  »أمير  السوداني 
الصادرة  القبطي«  »توترات  روايته  قراءة  بعد  تسأله  التي 
السبّية  المرأة  النص؟  المرأة داخل  : »ماذا عن   2009 عام 

والجارية بحسب قوانين أباخيت؟ من يخبرنا بما حدث؟«

وال شك أنه ليس أقدر على رواية ما حدث من الروائي نفسه، الذي 
قرب،  عن  عالمها  وعرف  حكايتها،  القبطي« وحكى  »توترات  كتب 
وهاهو يعود إلى أرضه الخصبة مرة أخرى لينسج منها غزالً جديًدا 

ولكن من وجهة نظر المرأة هذه المرة.
ورغم هذه اإلحالة الواضحة والمحددة إلى الرواية السابقة »توترات 
القبطي« فإن الرواية الجديدة »زهور تأكلها النار« تبقى عمالً متصالً 
منفصالً، يحمل عالم الرواية األولى ويأتي على ذكر بعض شخصياتها، 
الوقت نفسه داخل عالمها الخاص جًدا، ال  القارئ في  ولكنه يضع 
وما  »خميلة«  البطلة  خالل  من  المرة  هذه  يأتي  السرد  وأن  سيما 
يحدد  ال  التي  السور  مدينة  في  المتقي«  »ثورة  أثناء  لها  حدث 
السودان واضحًة  إلى كونها في  الكاتب مكانها، وإن بقيت اإلشارة 
أنني سأظل هكذا وحيدة  وأعرف  »كنت وحيدة،  لبس:  بغير  أيًضا 
من زمن طويل، الزمن الذي كان من الممكن أن يمتلئ فيه البيت 
أنا صغيرة،  و  تلفّت حولي  بصبيان وبنات، ولم يحدث ذلك. كنت 
متذمرة، ولم أر صغيراً يتذمر في البيت غيري، وتلفت وأنا مراهقة 
واهنة العواطف ولم أَر مراهقاً في البيت بأي نوع من العواطف، 
معهم  وتبادلت  كثيراً،  بهم  التصقت  الذين  الجيران  وعيال  غيري، 

اللعب بالتاريخ والخيال لحكاية الواقع اللعب بالتاريخ والخيال لحكاية الواقع 
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المصنوعة  الدمى  مثل  عندي،  توفرت  التي  ألعابي  األولى  شقاوتي 
يصرخون  جيران،  عيال  مجرد  كانوا  والقطن،  والصلصال  الحجر  من 
وينامون  ثيابهم،  وتتسخ  ويبكون  ويقومون،  ويسقطون  ويضحكون 
في النهاية في بيوت أخرى، بعيدا عن وحدتي. هل كنت أبكي من 

وحدتي؟ صحيح، هل كنت أبكي؟«

انتقال السرد من الخاص إلى العام
ولكن الحكاية ليست عن سيرة حياة القبطية »خميلة« أو حتى قصة 
حبها »لميخائيل رجائي«، أو حتى عالقتها بوالدها تاجر الذرة األشهر 
في المنطقة »جماري الزعيم«، كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ منذ 
مطالعته للفصول األولى من الرواية، ولكنها حكاية مأساوية أخرى، 

تضاف إلى قصص المآسي التي تزخر بها الروايات العربية.
وهي وإن كانت تحكي قصة متخيّلة عن ثورٍة سّماها الكاتب »ثورة 
المتقي« تلك التي استباحت قتل المخالفين لها سواء كانوا مسلمين 
ثورٍة  إلى  فإنها وال شك تشير بطرٍف خفي  يهوداً،  أو  أو مسيحيين 
الكاتب  أن  يبدو  التي  المهدي«  سودانية مثيلة وشهيرة هي »ثورة 
)وللمرة الثانية على التوالي( أراد أن يسير بروايته وحكاياته بعيًدا 
عن أن تكون تأريًخا مباشرًا ألحداٍث معروفة، ولعل ذلك ما جعلها 
صالحة ألن تكون قياًسا لما يحدث اليوم على أرض الواقع من خالل 
الله  شرع  تطبق  أنها  تزعم  مسلحة،  إسالمية  وتنظيمات  جماعات 

وهي تمأل الدنيا بالخراب والدمار والقتل!
منها  فصٍل  كل  فصول،  أربعة  على  روايته  السر«  تاج  »أمير  يقّسم 
بعنوان  األول  الفصل  يأتي  المرقّمة،  المقاطع  من  عــدًدا  يحوي 
بها  تنعم  كانت  التي  الهادئة  الحياة  فيه  يعرض  ومدينة«  »شغٌف 
بطلة الرواية »خميلة« وصويحباتها وما تحلم به من عالقٍة حٍب مع 

خطيبها »ميخائيل« عارًضا أحالمها وأفكارها وعالقتها بمجتمع تلك 
المدينة من حولها، ثم يأتي الفصل الثاني »ليل« الذي تختلف فيه 
األحداث وتتصاعد بدًءا بالخبر الذي ينقله »ميخائيل« إلى »خميلة« 
عن تلك الثورة التي بدأت في مدن قريبة من مدينتهم وأنها توشك 
أن تصل إليهم :«لم يكن حكي »ميخائيل« حكي خطيٍب لخطيبة، 
ولكنه حكي مذعور لواحدٍة أشد ذعرًا منه، كانت ثمة ثورة كبيرة قد 
اندلعت في مكاٍن قريٍب من السور، وجياٌع سموا جهاديين أججهم 
من سمي »المتقي« قائد الثورة، كانوا ينتهكون القرى بيوتًا وحقوالً 
ومساحات رعي، ثّمة قتل وذبح وشهوات مراقة هنا وهناك، وثمة 
معسكران ال ثالث لهما، معسكر اإليمان، ويمثله المتقي وجماعته 
التي تأتمر بأمره، وتفتك حتى بآفات األرض، ومعسكر الكفر الذي 
نمثله كلنا مسلمون وأقباط ويهود وبوذيون .. ما دمنا خارج جنون 

الثورة ومشروعها العنيف«.
»النار  ثم  »النار«،  بعنوان  والرابع  الثالث  األخيران  الفصالن  يأتي 
بعد هجوم  وأفرادها  المدينة  إليه  آلت  الذي  الحال  ليعرضا  أيًضا« 
جيش »المتقي« على المدينة التي كانت آمنة مطمئنة، يعيش فيها 
ليحولوا  أمان وسالم،  في  ودياناتهم  اختالف جنسياتهم  على  الناس 
كل شيٍء فيها إلى الدمار ويزهقون أرواًحا برئية ويجهضون أحالًما 

كادت أن ترى النور.
»خميلة«  له  تعرضت  الذي  المأساوي  التحّول  عن  الرواية  تحكي 
»المتقي«  جيش  ألفراد  محظيات  مجرد  أصبحن  الالئي  وزميالتها 
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يمتثلن ألوامر »أم الطيبات« التي تسعى لتطهيرهن من الكفر على 
حد زعمها، فتتغيّر أسمائهن، وتتحّول »خميلة« إلى »نعناعة«، ورغم 
استسالمهن للحال التي أصبحن عليها إال أنهن ال ينجين من المعاملة 
الوحشية التي تصل إلى قطع رقبة إحدى الهاربات أمامهن حتى ال 

تفّكر إحداهن في الهرب!
وهكذا يدين »أمير تاج السر« اإلرهاب والتطرف والتعصب الديني 
وهو  العربي،  عالمنا  في  المدن  من  العديد  في  ينتشر  بدأ  الذي 
حولها  من  ينسج  أنه  إلى  التاريخ  على  حكايته  في  يتكئ  كان  إن 
الخاصة  واألساطير  الحكايات  من  موروثًا  مستعيًدا  به،  خاًصا  عالًما 
بالمدن والقرى السودانية التي عاش فيها وخبر عالمها جيًدا، وهو 
في هذه الرواية كما في غيرها يجمع باقتدار بين الحكي الشعبي 
والسرد الروائي، وتبدو روايته رغم قتامة عالمها قادرة على المزج 
بين الواقعية السحرية وخصوصيتها وبين حكاية الواقع والتعبير عنه 

وتمثله تماًما .
»كثيرات منا خرجن إلى شوارع السور، وشاهدن الوجع مباشرة، من 
دون وصف وسيط، شاهدن البيوت المهدمة، واألشجار المجتثة من 
وشاهدن  باستمرار،  يتجدد  رمادها  زال  ما  التي  والحرائق  عروقها، 
العقارب والثعابين تزحف عالنية، والقطط والكالب الضالة، كسيرة 
الجناح، بال مواء أو نباح، أو حتى قمامة فيها رائحة طعام. كثيرات 
نودين إلى نزوات كبيرة، في أماكن مختلفة، داخل السور، وخارجها، 
بعضهن تزوج أليام قليلة وسّرح، وكن أدوات متعة لنزوات متوحشة، 
كما حكين بهمس، وهن يزلن القمل عن شعورهن، ورائحة السخافة 
عن أنفاسهن، ويهرشن أماكن خاصة جداً، تعرضت لإليذاء، من دون 

رحمة«.

انهيار الخط الفاصل بين الحلم والواقع
جاء اختيار نموذج الفتاة المتعلمة الحالمة، التي درست علم الجمال 
أفكار  من  تغيّر  أن  وتحاول  ولخطيبها،  لها  الشعر  وتقرأ  مصر،  في 
صاحباتها وتستعيد استكشاف العالم، اختياًرا موفًقا لنموذج المرأة 

يكتِف  ولم  تفاصيلها،  ويعيش  حكايتها  مع  القارئ  يتعاطف  التي 
الكاتب بتلك الحكاية وما فيها من تفاصيل مزعجة ال تبعتد كثيرًا عن 
الجهادية  التنظيمات  من  الكثير  يمارسها  التي  والقهر  القتل  أعمال 
هذه األيام، ولكنه أراد أن ينقل للقارئ شعور البطلة، وذلك في آخر 
مشاهد الرواية، حينما ينهار الحد الفاصل بين الحلم والكابوس وما 

تحكيه »خميلة« بشكٍل واقعي.
التي  »خميلة«  مساعدة  »الخصيان«  أحد  محاولة  الرواية  تسرد  إذ 
التي  »المتقي«  معسكرات  من  للهروب  »نعناعة«  اسمها  أصبح 
الهروب  خطة  تحكي  مرة  كل  في  وهي  »محظية«،  إلى  ستحولها 
نفاجئ بأنها إنما كانت تحلم! إذ اليبدو أن هناك مفراً للزهور في 

مواجهة النار التي اندلعت ولم يعد أحٌد قادًرا على إخمادها.
وهكذا استطاع »أمير تاج السر« أن يضرب أكثر من عصفوٍر برواية 
واستعاد  األثيرة،  رواياته  من  روايــة  عالم  إلى  عاد  فقد  واحــدة، 
بدقٍة  القارئة  سؤال  عن  يجيب  أن  واستطاع  وحكايتها،  شخصياتها 
الذي  الواقع  عن  التعبير  من  تمّكن  كما  كاملة،  وتفاصيل  شديدة 
نعيش فيه ونعاني ما فيه من حروٍب وويالت ودمار من جهٍة ثالثة.

تجدر اإلشارة إلى أن »أمير تاج السر«أحد أهم الروائيين السودانيين 
أكثر من مرة،  البوكر  إلى قوائم جائزة  المعاصرين، وصلت رواياته 
عام 2015، وترجمت  روايته »366«  »كتارا« عن  وحاز على جائزة 
رواياته إلى عدد من اللغات منها اإلنجليزية والفرنسية، يحرص دوًما 
في رواياته على التجديد ويدور في عالم خاص به جًدا يجمع بين 
الفانتازي والواقعي باقتدار، كما يكتب مقاالت دورية في عدد من 

الصحف والمجالت يتناول فيها عوالم الكتابة ودهاليزها وأسرارها 

سوق الكتب

الواقع  لحكاية  والخيال  بالتاريخ  اللعب 

الروائي السوداني أمير تاج السر
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فاطمة المزروعي *

أوراق ثقافية

التاريخ بين العلم والماضي والواقع!

من  يحد  خلل  من  التاريخية  العلوم  دراسات  بعض  تعاني 
السبب  يعود  األول  المقام  وفي  العلمية،  وجودتها  دقتها 
للمهابة والتقديس، فهما يمنعان أو يحدان أحيانًا من تقديم 
بتصنيف  يسمح  وهذا  ألحداثه،  ومحايدة  منصفة  دراســة 
جانب كبير من محاوالت كتابة التاريخ بأنها بعيدة عن العلم 

ومناهجه وأدواته.
في اللحظة نفسها الكثيرون منا سبق وأن سمعوا أو قرأوا صفة 
تتمتع  العربي  عالمنا  وأن شعوب  ماضوية،  أمة  أننا  مفادها 
ذاكرتها بأحداث الماضي، وهو وصف يراد به اتهامنا بالتخلف 
المعرفي وعدم االهتمام بالمستقبل. ومن وجهة نظري أرى 
أنه لو قدر وكان هذا الوصف صحيًحا لكان حال األمة العربية 
أفضل، ولََما انتشرْت فيها الصراعات كالنار في الهشيم، وهي 
النتيجة،  أو  السبب  في  سواء  مكررة  مجملها  في  صراعات 
يشابه  بتفصيل  التاريخ  كتب  في  مدونة  أنها حروب  بمعنى 
العربية  والعقلية  الذهنية  لكن  مذهلة،  بدرجة  اليوم  واقع 
أنها فعلت لما  لم تستحضرها ولم تعمل على دراستها، ولو 

تكررت األخطاء.
أو فهم،  قراءُة من دون وعي  لكنها  التاريخ،  نقرأ  نحن فعال 
وكما قال جورج سانتيانا: »هؤالء الذين ال يتذكرون الماضي 
محكوم عليهم بإعادته«. وأعتقد أن هذا ما يحدث في عالمنا 
من  والضيق  والكراهية  للطائفية  إعادة  وهو  اليوم،  العربي 
اآلخر، وهي شرارات سبق وأن وقعت في تاريخنا، ولكن وكما 
يظهر فإن البعض يعاني من جهل مطبق لذا فإنهم يقومون 

بإعادة األحداث نفسها.
هذا  في  حسين  رأي  طه  الدكتور  الراحل  الكبير  لألديب 
يعيد  كان  إن  فيه  خير  ال  سخيف  »التاريخ  يقول:  الجانب 
وال  وعظًا  للناس  يستطع  لم  أنه  على  يدل  ذلك  ألن  نفسه، 

إصالًحا«.
وغير  قاصرة  نظرة  لدينا  يحدث  الذي  أن  أعتقد  أخرى  مرة 
التاريخ  لعلم  أو  التاريخية  للعلوم  علمية  غير  أو  موضوعية 

ندرك  ال  وأيًضا  التاريخ،  دراسة  سبب  نفهم  ال  نحن  نفسه، 
األبعاد الحقيقية والعلمية لهذا العلم المهم، وإذا تم دراسته 
فإن الذي يتم مجرد سرد لألحداث كقصة وقعت في الزمن 
الحدث  تحليل  عن  االبتعاد  ويتم  أقل،  وال  أكثر  ال  الفالني 
الحدث  واقع وتسلسل  يتم دراسة  أدق ال  بمعنى  أو  نفسه، 
وتبعاته وما نتج عنه أو ما أسس له، أو كما قال ابن خلدون: 
» إن التاريخ في ظاهره ال يزيد عن اإلخبار، ولكن في باطنه 
نظرة  الزمن،  هذا  في  يحدث  الذي  وهذا  وتحقيق«.  نظر 
اليوم،  واقعنا  على  أحداثه  وأثر  للتاريخ  غير عميقة  سطحية 
وقد تجد مثل هذا القصور ماثاًل حتى في البعض من أقسام 
العلوم التاريخية في الجامعات والمعاهد المتخصصة أو في 

أقسام العلوم اإلنسانية بصفة عامة.
هناك مدارس في عالمنا العربي، تنظر للنص التاريخي وكأنه 
ثابت كما هو فيتم رفض محاولة النظر أو دراسة أي جوانب 
أو  أو تحليله من منظور فلسفي  أسباب وقوعه،  أو  للحدث 
سياسي أو اجتماعي، حيث يرون أن ما تم نقله لنا وما وصلنا 
يتم  أن  الكبيرة  والمشكلة  شروح،  أو  تأويالت  أي  يحتمل  ال 
ضمن  من  وكأنها  التاريخية  األحداث  هذه  بمثل  االستشهاد 
مصادر التشريع في ديننا، ثم نقوم بفرضها على البعض من 
المجتمعات  تلك  من  البعض  أن  رغم  العربية،  المجتمعات 
مختلفة  شرائح  عن  عبارة  السكانية  تركيبتها  أن  واضحا 
ومكونات متعددة، أو هي خليط من مذاهب أو قوميات لكل 
واحدة منهم ثقافة وعادات وتقاليد وإرث مستقل عن اآلخر.

هنا يكون التاريخ قد أحدث شرًخا غير مبرر في هذا المجتمع 
التاريخ وإنما على نظرتنا غير  أو ذاك، والذنب ال يقع على 
المنصفة البعيدة عن روح هذا العلم واإلنسانية، والمطلوب 

اليوم وبإلحاح إعادة النظر في أدوات وطرق دراسة تاريخنا 

* كاتبة من اإلمارات 



الزير84

 

الزير

حتى  الباب  أفتح  إن  ما  منه.  أضخم  بيتنا شيء  في  يكن  لم 
شديد  ظمأ  في  عائًدا   أكون  األوقات  أغلب  في   . عينيَّ يمأل 
فأجري إليه. أرفع غطاءه الخشبي السميك من مقبض حديدي، 
وأغمس في مائه الغزير كوزًا كبيرُا من األلمونيوم معلًقا في 
الغطاء بسلسلة رفيعة، منطفئ لمعانها، حتى يمتلئ، ثم أعب 

منه حتى أرتوي.
صلب،  حديد  من  أكتاف  على  مبروك  شيخ  كقبة  يقف  كان 
تسمح لقعره المدبب أن يطل على الحوض األسمنتي الضحل 
الراقد تحته، وتمسكه من وسطه السمين، فيصلب عوده دوًما 
في وجه كل الذين يتشاكسون حوله: الصغار والدجاج والنعاج 
طالما  الذي  األبيض  وكلبنا  منه،  واآليبة  الحقل  إلى  الخارجة 
الماء  من  ويسحب  الحوض  في  ويدسه  لسانه  يخرج  أضبطه 

حتى يشبع.
كان ينضح من جنباته ماء صافيًا، ويختزنه تحته، يضاف إليه ما 
يتبقى من شربنا، ونسكبه، بعد أن قالت لنا أمي، أنا وأخوتي:

ـ اغرفوا على قدر الحاجة.
كانت تؤنب من يخالفها منا، ألن هذا يكلفها أن تذهب كثيرًا 
مرات  البالص  لتمأل  جيراننا،  بيت  أمام  الكائنة  الطلمبة  إلى 

ومرات حتى يفيض الزير.
فهو  حظيرته،  في  للدجاج  الماء  وضع  في  أمي  تأخرت  وإذا 
يعرف طريق مورده. يتسلل الديك األحمر الوحيد الذي نجا من 
الذبح ليستطلع موضع األقدام، وخلفه الدجاجات مطمئنات، 
حتى يصل إلى الحوض اإلسمنتي. يمد رقبته، ويشرب أوال، ثم 
ليراقب،  مقربة  على  ويقف  لرعاياه،  الطريق  مفسًحا  يتقهقر 
الدجاجات، وهو  فتهرع  البيت صاح،  أهل  أحد من  فإذا هلَّ 

خلفها، عائدة إلى الحظيرة.
حول  النابتة  القمح  أعواد  فتقصف  الوقت  لها  يتسع  أحيانًا 
في  كوة  من  المتسللة  الشمس  عطاء  تنتظر  والتي  الحوض، 

السقف، وتحط بعض الماء وهي تزاور بعيًدا عن جسد الزير، 
فيبقى ماؤه بارًدا.

حين جاء الزير جديًدا إلى بيتنا كان بنيًا، ثم راح لونه يزداد 
قتامة حتى صار بين البني واألسود، بفعل األمالح الذائبة في 
الماء، التي تتخلل مساميه، وأيدينا التي تحط عليه ليل نهار، 
وذرات التراب التي تلتصق به حين تضرب أمي مقشتها لتكنس 

صالة البيت.
للبن,  آخر  فهناك  بيتنا،  في  الوحيد  هو  الماء  زير  يكن  لم 
تسكب أمي في جوفه كل يوم لبًنا أخذت منه زبدته، فيطفو 
على سطح القديم المتخمر، ثم يصير مثله مع األيام، متماسك 
أفواهنا،  في  نضعه  حين  منه  نجزع  وحامضا،  والذعا  القوام، 
أو  والزيت  الكمون  بعض  عليه  أمي  فتضع  أبداننا،  وتقشعر 
وحزمة   ، الطماطم  من  حبات  جانبه  وإلى  المقدوح،  السمن 
بصل أخضر، وقرون من الفلفل الحار، فنستسيغ طعمه، وهي 

تقول لنا:
ـ »لبن الزير مغذي«.

لم يكن طعامنا هو السبب في تخزين اللبن على هذا النحو 
إنما هو لصنع »الكشك«. تضع أمي القمح في حلل ضخمة، 
توقد تحتها النار، حتى يُسلق القمح،  ثم يتم تجفيفه وهرسه 
إلى  وتقطيعه  الزير،  بلبن  عجنه  وبعدها  رحى،  شقي  بين 
لتقبلها الشمس  قطع صغيرة، تُفرش على حصر فوق السطح 
في  فنعبئها  صلبة،  لنا  وتتركها  طراوتها،  منها  وتسرق  العفية، 
قفف وأجولة، وتصير زاد الجائعين في البيوت والحقول وعلى 
الجسور، بعد أن تنقع في الماء، وتُرمي في سمن مقدوح على 
النار، ولو كان الحظ مواتيًا، نكسر فوقها بيضات، ونقلبها جيًدا. 
في  السيما  اللحم،  بمرق  المطبوخ  الكشك  فهو  األشهى  أما 
األفراح. حين تمأل به الصحون، وتتسابق إليها أيدي الجائعين.

ما ال أنساه هو ذلك االستخدام العجيب للبن الزير. فذات يوم 

د. عّمار علي حسن



 

إضاءة

كنت عائًدا من الحقل أهش عن رأسي بقايا حر يوم قائظ، 
أبيض صغير، يجلس على األرض  اقتحم عيني كائن  حين 
مطأطأة  تقف  جارتنا  جانبها  وإلى  أمي،  أصابع  وفوقه 

الرأس، وعلى وجهها يحط األسى.
الكائن  إلى  أشير  وأنا  مندهًشا،  وسألت  منهما،  اقتربت 

األبيض:
ـ ما هذا؟

أجابت أمي، وهي ترفع كفيها البيضاوين في وجهي:
ـ »سامي«، ابن جارتنا، أال تعرفه؟

حملقت فيه فلم أر مما أعرفه منه شيئًا، فأجبتها بسؤال:
ـ أمعقول أنه هو؟

ـ نعم، لكننا دهناه بلبن الزير، ليشفى من الُحمى.
قريتنا،  بيوت  أغلب  في  مكان  الماء  لزير  يعد  لم  اليوم 
مواسير  الحجرية  الحوائط  قلوب  في  امتدت  أن  بعد 
أن  أصابعنا  تنتظر  صنابير،  إلى  تنتهي  العذبة،  للمياه 
اللبن،  زير  أيًضا  الماء. وغاب  يتدفق  مفاتيحها كي  تحرك 
وأصبح أغلبنا يشتري »الكشك« من البندر إن اشتهى أكله. 
فيها  توزع  قاعات،  في  أفراحهم  تنظيم  الناس  واستسهل 
جاتوهات وزجاجات مياه غازية، وصار كل من تسري في 

أوصاله سخونة يهرع إلى الطبيب.
األبيض، في  القيشاني  الزير وجاء مكانه حوض من  غاب 
منتصفه صنبور فضي، يلمع في شمس الضحى، ويعكس 
الضوء الدافئ على خزانة من الصاج، تكدست فيها بعض 

أشياء أمي القديمة.
هذا  كل  أر  لم  غياب،  طول  بعد  البيت  إلى  عدت  حين 
فوق  الهامة  مرفوع  يقف  مكانه  في  الزير  إنما  الجديد، 
يدي  مددت  حين  لكنني  الماء.  منه  ينز  إسمنت،  حوض 
بارًدا، اصطدمت أصابعي  الغطاء، وأغرف ماء عذبًا  ألرفع 
إلى جانبي، وسمعت صوت  بالقيشاني األملس، فانزلفت 

أمي يأتي من خلفي:
ـ أتريد أن تشرب؟

هززت رأسي، وقلت لها:
ـ يا ليت شربي كان من الزير 
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الغربي86 األدب  القصيرة في  القصة  طالئع 
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الكالم  اإلنسان  تعلّم  أن  فمنذ  ما،  قصة  لسرد  عدة  أساليب  هناك 
معها  تعلّم  الكتابة  تعلّم  أن  ومنذ  القصص،  رواية  فّن  معه  تعلّم 
ال  القصص  وموضوعات  أدبي،  قالب  في  القصص  هذه  وضع  فّن 
القصة  معالجة  تختلف طريقة  وإنما  تختلف من جيل آلخر،  تكاد 
فتتغيّر هذه المعالجة وتتطور، ويجد فيها الكاتب القصصي مجاال 
للتجديد والتنويع، ولقد كان اإلنسان يروي القصص لغيره من الناس 
منذ فجر التاريخ، إال أن فّن كتابة القصص كفن مستقل خاص هو 
من ابتكار المائة سنة الماضية أو نحوها، على أننا نجد في الكتب 
القديمة، كاإلنجيل مثال، قصًصا تعّد من أروع األمثلة في هذا اللون 
بأنهم  علم  على  يكونوا  لم  القصص  هذه  كتّاب  أن  إال  األدب  من 
بل وضعوا هذه  الخاصة،  له طرقه  الكتابة  من  نوعا خاصا  يكتبون 
السبب نستطيع  ولهذا  لقوانين مرسومة،  تبًعا  بالسليقة ال  القصص 
عصرنا  إنتاج  من  الواقع  في  هو  القصيرة  القصة  فّن  إن  نقول  أن 
الحاضر، والقصة القصيرة وإن تكن حديثة العهد فقد قطعت مراحل 
واسعة، وتقدمت تقدما سريعا في هذه السنين القليلة، وهذا يرجع 
في الغالب إلى مرونة هذا الضرب من الكتابة وإلى قابليته لتحّمل 
التجارب، وقد شهدت الفترة بين الحربين العالميتين ميال واضحا من 
جمهور القرّاء نحو القصة القصيرة التي تعالج الموضوعات الجدية، 
ومن األدلة على ذلك ظهور عدد كبير من المجالت الخاصة بالقصة 

القصيرة في إنجلترا خالل األعوام القليلة الماضية.
القصة القصيرة؟ وأي تعريف يمكننا أن نطلقه عليها؟  فما هي إذاً 
القصيرة  القصة  مرونة  بسبب  هينا،  أمرا  هذا  على  الجواب  وليس 
وعدم وجود حدود لها: فليس من الضروري أن تكون القصة قصيرة، 
وال  الحجم،  صغير  كتابا  أي  كلمة/  ألف  عشرين  طولها  يبلغ  فقد 
يشترط فيها أن تكون قصة بالمعنى المفهوم من هذه الكلمة، أي 
عن  تختلف  القصيرة  والقصة  ومغزى،  ونهاية  بداية  ذات  حكاية 
الحياة  لنا  تصور  الرواية  أن  في  بل  الطول فحسب،  في  ال  الرواية، 
بأكملها مع التطورات في الحوادث والشخصيات، والقصة القصيرة 
كل  يتخلى  أن  القصصي  الكاتب  إمكان  وفي  تطّور،  أي  من  تخلو 
يكتفي  ما  فكثيرا  القصيرة،  قصصه  في  الشخصيات  عن  التخلي 
الكاتب بذكر شخصيات قصة مجردة من أية صفات معينة، اللهم إال 
الجنس، وقد ال يعرف عن المكان الذي تدور فيه وقائع القصة إال أنه 
غرفة في فندق حقير، أو رصيف في محطة للسكة الحديدية على 

سبيل المثال، أّما في الرواية  فالقارئ ينتظر تفاصيل أكثر وأوفى عن 
شخصيات الرواية وأحداثها وزمانها ومكانها.

والواقع أننا إذا أردنا أن نلتمس شبًها بين القصة القصيرة وبين أي 
يصّور  فالفلم  السينما،  فّن  هو  منها  الفنون  هذه  فأقرب  آخر،  فن 
شاطئ  رمال  على  يعدون  وهم  أطفاال  الخاطفة  صوره  طريق  عن 
البحر، أو رجال هرما يدخن غليونه ويحملق في الفضاء، أو قطرات 
هي  السريعة  اللمع  هذه  النافذة،  زجاج  على  تجري  وهي  المطر 
فّن  الفنيّن،  وفي  القصيرة،  القصة  مادة  أيضا  وهي  السينما،  مادة 
القصة القصيرة وفّن السينما، يتحقق األثر بذكر التفاصيل الدقيقة، 
وهي وإن كانت تبدو أحيانا تافهة في ذاتها تستتر من ورائها معان 
بعيدة وعاطفية عميقة، فمثل هذه التفاصيل إنما تبعث منها تصوير 
حرفي لجانب من جوانب الحياة، والقصة القصيرة، كما ذكرنا آنفا، 
ليست برواية ملخصة، إذ أن لها قوانينها وأساليبها الخاصة بها، وهي 
ولذا  نثرا،  مكتوبة  أنها  في  إال  الرواية  تشبه  ال  المبالغة  بعض  مع 
نرى أن أغلب كتّاب القصص القصيرة المشهورين قد تخصصوا بهذا 
الضرب من الكتابة، ولم يحاولوا أن يخرجوا من نطاقه.وتاريخ القصة 
القصيرة كفّن مستقل بدأ بظهور الكاتب األمريكي إدجار آالن بو، 
وكان بو كاتبا مضطرب النفس، له اهتمام خاص بما هو غريب وشاذ 

طالئع القصة القصيرة في األدب الغربي

 للمستشرق األستاذ دنيس جنسون دافيز

دينيس جونسون ديفيز

ٕادغار ٓاالن بو



87  تراث  /   العدد 215 سبتمبر  2017

من  وكان  الحياة،  حوادث  وفي  الناس  في 
حسن حظ القصة القصيرة أن بو قد اختارها 
للتعبير عن األفكار العظيمة التي جادت بها 
المتأصلة  السقيمة  النوازع  وعن  عبقريته، 
في نفسيته، وقد أجاد بو في كتابة القصص 
ال  القصيرة  القصة  أن  أدرك  ألنه  القصيرة، 
تتحمل اللغو والحشو، وعرف أنها على خلق 
الجّو ببضع كلمات ال بصفحات طويلة، وإلى 
جانب قدرته على خلق جّو خاص فقد ملك 
إلى  بها  والبلوغ  قصصه  بناء  على  القدرة 
هاتان  وتتمثل  عجيبة،  مهارة  في  ذروتها 
الميزتان في الطريقة التي عالج بها قصته: 
 The Pit and الساعة«  ورقّــاص  »الحب 
قصصه،  أشهر  من  وهي   the Pendulum
في خلق جّو  اإلحسان  غاية  فيها  بلغ  فقد 
غير  النهاية  سرد  وفي  والفزع،  الرعب 
المتوقعة، وذلك في كلمات موجزة، ويعّد 
بو أيضا مبتكر القصة البوليسية، وهي اليوم 
من أحب ألوان األدب إلى جمهور الغرب، 
مــورج«  شــارع  في  قتل  »جرائم  وقصته 
تزال  ال   Murders in the Rue Morgue
تعّد من أروع أمثلة هذا اللون من األدب، 
والواقع أن بو قد خلّف وراءه تركة خصبة 
بل في  أمريكا،  القصيرة في  القصة  لكتّاب 
القصة  قواعد  من  فكثير  أجمع،  العالم 

القصيرة الحديثة مأخوذ عنه.
وحين كان بو يكتب في هذه الموضوعات 

الغريبة المخيفة كان جوجول في روسيا قد 
المواقف  القصيرة  قصصه  في  يتناول  بدأ 
قصته  وتعّد  العادية،  والشخصيات  المألوفة 
القصة  دعائم  من  دعامة  »المعطف« 
الذي  ترجنيف  تبعه  ثم  الحديثة،  القصيرة 
الحاكمة_  الطبقة  إلى  انتسابه  _رغم  نجح 
في تصوير حياة الفالحين البسيطة وجمال 
القصص صورا  الروسي، وكانت هذه  الريف 
من الحياة أكثر منها قصصا من صنع الخيال.

كانت هذه طالئع القصة القصيرة، ولكن لم 
يمض وقت طويل حتى ظهر كاتبان آخران 
عالية  مرتبة  إلى  القصيرة  بالقصة  ارتفعا 
ومستوى لم تكن قد بلغته من قبل، بل إن 
بكاتب  بعدهما  تحظ  لم  القصيرة  القصة 
المضمار،  ذلك  في  مماثلة  مكانة  ينازعهما 
موباسان  دي  جي  هما  الكاتبان  وهــذان 
بناء  في  اشتركا  وقد  تشيكوف،  وأنطون 
أن  لنا  يحق  المعاصرون  القصيرة.  القصة 
مدرسة  مستقلتين،  مدرستين  إلى  نقسمهم 
تكتب متأثرة بتشيكوف الروسي معترفة له 
القصيرة،  القصة  كتّاب  بين  األولى  بالمكانة 
ومدرسة ثانية تتبع أساليب موبسان الفرنسي 
القصص. وكان موبسان ذا أسلوب  في سرد 
دقيق واقعي، يبلغ هدفه من دون التواء أو 

إبهام، وكانت موضوعات قصصه غير معقدة، 
والغاية منها ظاهرة، وطريقة سرده لها سهلة 
كل  ويستغل  ما،  يشوبها غموض  ال  بسيطة 
سواء  المطلوب،  التأثير  إلحــداث  مناسبة 
الناس  من  السخرية  هذا  في  غايته  أكانت 
كان  قصصه  من  كثير  وفي  ذلــك،  غير  أم 
المتوقعة،  غير  الفجائية  النهاية  يستخدم 
في  الفجائية  النهاية  على  األمثلة  وأشهر 
القصة القصيرة هو قصة »العقد« لموبسان، 
ويتناول قصة امرأة فقدت عقدا ظنته ثمينا 

جوجول موباسان

ٕادغار ٓاالن بو

الواقع أننا إذا أردنا أن 
نلتمس شبًها بين القصة 
القصيرة وبين أي فن آخر، 

فأقرب هذه الفنون منها هو 
فّن السينما، فالفلم يصّور 

عن طريق صوره الخاطفة
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كانت قد استعارته من صاحبة لها، وبعد ما 
ألداء  الطوال  السنين  وزوجها  هي  جاهدت 
يظهر  ثان  عقد  شراء  سببها  التي  الديون 
استعارته  الذي  العقد  أن  القصة  أواخر  في 
لم يكن إال عقدا رخيصا ال يساوي إال بعض 
الفرنكات، ومثل هذه القصة تُقرأ ألول مرة 
إليها  العودة  القارئ  يطيق  ال  ولكن  بلذة، 
يتوقف  نفسه  في  تأثيرها  ألن  أخرى،  مرة 
وما  النهاية،  في  الصدمة  على  التوقف  كل 
تفقد  فالقصة  الصدمة  بهذه  علم  على  دام 
قيمتها عنده، ولكن قصص موبسان ال تقوم 
كلها على مثل هذه الخدع، على عكس كتّاب 
آخرين مثال الكاتب األمريكي أو. هنري. أما 
تشيكوف فقد كان لقلمه خفة لم نجدها في 

سردها،  بأمر  يعني  ما  حادثة  العادة  في  لقصصه  وليس  موبسان، 
عليها  يغلب  محدودة،  غير  متباينة  لعواطف  عرض  غالبا  هي  بل 
الغموض، وكان حكم تشيكوف على أشخاص قصصه القصيرة أكثر 
بالعرض والوصف  يتناول  الكاتبين  تسامحا ورقّة من موبسان، وكال 
أفراد الطبقة الوسطى، ولكن بينما ينظر موبسان إليهم بمرارة دفينة 
 Boule متحامال على حماقتهم ونفاقهم، )اقرأ درته: كرة من الشحم
على  تشيكوف  فإن  رحمة،  دون  الالذع  بقلمه  ويمزّقهم   )de Suif
استعداد دائم ليغفر لهم مزالقهم، وليجد لهم المعاذير فيما يعملون 
البساطة واالختصار في  ويدبرون، وكالهما بعد هذا يؤمن بأهمية 
سرد القصص القصيرة، فهي عندهما ال تتحمل اإلكثار من االستطراد 
والوصف الطويل، بل هي تبلغ أثرها بلمحات خاطفة تكشف عن 

الجوهر المخبوء، وكالهما يعتقد بأن الحياة 
والمثير،  فيها  التافه  للكتاب،  مادة  بأكملها 
قال  وقد  السواء،  على  والبشع  والجميل 
»عند  الصدد:  هذا  في  نفسه  هو  تشيكوف 
الوجود،  هذا  في  قذر  شيء  ال  الكيميائي 
مثل  موضوعيًا  يكون  أن  الكاتب  وعلى 
الشخصية  آراءه  يضع  أن  فعليه  الكيميائي، 
جانبًا، وأن يدرك أن المزابل لها أهمية كبرى 
في المنظر الطبيعي الذي يمتد أمامه، وعليه 
أقل  ليست  الخسيسة  الرغبات  أن  يفهم  أن 
العواطف  من  البشرية  النفس  في  استقرارا 
النبيلة«.ومع كل ذلك فهناك بون شاسع بين 
بمجهود  قارئه  يطالب  فتشيكوف  الكاتبين، 
بهما  يطالب  أكثر مما  اإلدراك  وبقدرة على 
وضوح  في  مرماه  يبلغ  فموبسان  موبسان، 
استعداد  من  يستقل  أن  دون  من  ــام،  ت
من  كان  فما  يكتب،  ما  فهم  على  القاريء 

عادته أن يبالغ في هذا االستعداد، كان يعلم 
األثر واإلحساس اللذين كان يريد أن يتركهما 
في قرائه، فينطلق إلى تحقيق هذا في أيسر 
تشيكوف  غاية  كانت  ولكن  وأقربها،  السبل 
سبلهما،  اختلفت  ولذا  موبسان،  غاية  غير 
برسم  يكتفي  الذي  الرّسام  مثل  فتشيكوف 
الخطوط الخارجية وبعض التفاصيل الصغيرة 
البقية،  يتخيل  أن  للرائي  ويترك  صوره،  في 
من  خالية  تشيكوف  قصص  تبدو  ما  وكثيرا 
أي حادث على اإلطالق، ألنه يكتفي في كثير 
تجري  وأحيانا  واإليماء،  بالرمز  األحيان  من 
الوقائع خارج صفحات القصة، فعلى القارئ 
وإحساسه  بمخيلته  حينذاك  يدركها  أن 
الفني، وتشيكوف في هذا أول من عبّر عن 
ذلك العنصر الشعري الذي قد طغى على القصة القصيرة المعاصرة.
ونحن نرى في هذا العرض السريع أن القصة القصيرة كفّن مستقل 
قد بدأت في أمريكا وروسيا وفرنسا، فماذا إذن عن إنجلترا، الحق 
القصيرة  للقصة  كتّاب  الفترة  هذه  في  بريطانيا  في  يظهر  لم  أنه 
ذاك  إذ  إنجلترا مستغرقة  فكانت  وموبسان،  تشيكوف  في ضخامة 
فعال  حاول  وقد  باللغو،  الغاصة  الطويلة  الفكتورية  الرواية  في 
ولكنهم  القصيرة،  القصص  كتابة  إنجلترا  في  الرواية  كتّاب  بعض 
القصيرة  للقصة  أنتجوا روايات قصيرة فإنهم لم يدركوا بعد أن  إن 
القصيرة  بالقصة  ارتفع  إنجليزي  كاتب  أول  وكان  الخاصة،  أساليبها 
إلى مرتبة عالية هو رُديرد كبلنج، وتعد بعض قصصه القصيرة من 
أحسن إنتاجه األدبي، وإن لم تخل من تلك الوطنية المتطرفة، وذلك 
كان  أنه  ومع  لالستعمار،  العنيف  التعصب 
أكثر الكتّاب كسبا في أيام ذروة شهرته إال أن 
نجمه اآلن في أفول، بسبب فلفسته القاسية 
التي تشوب كل ما كتب، سوى  الحياة،  في 
ما ألّف لألطفال.وما وضعت الحرب العالمية 
األولى أوزارها حتى انبعثت في إنجلترا روح 
الشعرية،  والحاسة  بالشباب  تشّع  جديدة 
من  فاكتسبت  القصيرة  القصة  في  تغلغلت 
والحيوية،  الحياة  من  جديدا  فيضا  ورائها 
وفي طليعة هؤالء كترين منسفلد وسأعرض 
القصيرة في  القصة  التالي كتّاب  في مقالي 
كترين  مثل  من  الحربين،  بين  فيما  إنجلترا 
منسفلد هذه وكوبرد ولورنس، ثم المدرسة 
األمريكية من أيام بو إلى أربابها المعاصرين، 
ثم  سارويان،  ووليام  همنجواي  كإرنست 
في  القصة  كتّاب  بعض  ذكــر  على  ــّرج  أع

الشرق العربي 

تشيخوف

إدغار اآلن بو

الغربي األدب  القصيرة في  القصة  طالئع 
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إضاءة

بالتأكيد هو من أوائل الذين أسهموا فى نقل وترجمة اإلبداع 
_عقد  آنذاك  الغرب  وكان  اإلنجليزية،  اللغة  إلى  العربى 
عربيا  أدبا  بأن  يعتقد  ال   _ العشرين  القرن  فى  األربعينيات 
وبعض  وليلة  ليلة  ألف  سوى  بالدنا  فى  يكتب  ما  أهمية  ذا 
المالحم، وبعض أشعار العرب القدماء وفقط، وألن دافيز كان 
قد تورط في محبة األدب العربى، ظل يحاول مرة تلو المرة 
أدبية عربية من  آثار  اإلنجليزى بنشر بعض  الناشر  إقناع  فى 
األدب المعاصر من دون جدوى، ولكنه غامر فى العام 1947 
دار  فى  ونشرها  تيمور،  لمحمود  قصصية  مجموعة  بترجمة 
كتابه  فى  جبير  لعبده  الخاصة_كمايروى  نفقته  على  النهضة 
»بفضل كل الخيال_، وعندما عرف محمود تيمور بهذا الشأن، 
فرح وابتهج وكان رجال ميسورا، لذلك دفع نفقات المجموعة 

كاملة، وهذا ما دفع جونسون دافيز لمواصلة الطريق.
األدبــاء  بين  نجما  الوقت  ذلك  فى  محفوظ  نجيب  وكــان 
تقريبا،  عام  كل  روائيا  عمال  ينشر  كان  حيث  المصريين، 
المعداوى  أنور  عنه  فكتب  له،  تنتبه  النقاد  أقالم  وبدأت 
ووديع فلسطين وسيد قطب وآخرون، وكانت له قصص كثيرة 
إعجاب  قصصه  إحدى  ونالت  األدبية،  المجالت  فى  منشورة 
جونسون دافيز ، وهى قصة »نحن رجال«، فنقلها لإلنجليزية، 
ويؤكد   ،1948 عام  جازيت«  ،األجبسيان  جريدة  فى  ونشرها 
لنجيب محفوظ  يترجم  أول نص  القصة هى  تلك  بأن  دنيس 
له قصة أخرى وهى »زعبالوى«،  اختار  على اإلطالق، بعدها 
إلى  وسافر  أخرى،  مشتركة  قصص  مجموعة  ضمن  وترجمها 
باءت  والتى  المضنية،  النشر  رحلة  ليبدأ   1949 عام  إنجلترا 
بالفشل.ولما نال منه اليأس من دور النشر العادية فى انجلترا 
العربى، ذهب إلى مطبوعات جامعة أكسفورد،  لنشر األدب 
ولكن  المشتركة،  القصصية  المجموعة  نشر  على  ووافقوا 
بشرط أن تدخل ضمن المطبوعات االستشراقية، وحاول دافيز 
أن تنشر المجموعة بشكل حر مثل كل اآلداب األخرى، ولكنه 

لم يفلح، فوافق على مضض، ونشرت بالفعل المجموعة عام 
كانت  ترجمتها، ولكنها  ثمانية عشر عاما من  بعد  أى   ،1967
والذى  دافيز،  بواسطة  العربى  األدب  لترجمة  موفقة  بداية 
كنفانى  وغسان  صالح  للطيب  العربى  األدب  عيون  ترجم 

وجمال الغيطانى وابراهيم أصالن وغيرهم.
وال ننسى أن مجلته »أصوات« التى أصدرها وترأس تحريرها 
وصلت  أن  بعد   ،1962 عام  وأغلقت   ،1960 عام  إنجلترا  في 
أعداد المجلة إلى عشرة، نشر فيها الطيب صالح وصالح عبد 
بعض  وكتب  وغيرهم،  كنفانى  وغسان  ولويس عوض  الصبور 
لبعض  ترجماته  أول  نشر  دافيز  بأن  المتعجلين  المحررين 
كانت  الحقيقة  وفى  »أصوات«،  مجلته  فى  العربية  القصص 
العربي  األدب  عيون  تختار  وكانت  بالعربية،  تصدر  المجلة 

بالفعل، وسوف نعود لها في مجال آخر.
ال أريد أن أستطرد فى رصد دور دنيس فى نقل األدب العربى، 
ولكننى وأنا أقلّب فى مجلة »الكتاب« التى كانت تصدر عن 
المقال  هذا  على  عثرت  األربعينيات،  عقد  في  المعارف  دار 
القصة  »طالئع  وعنوانه  السابقة،  الصفحات  في  المنشور 
القارئ  يكون  أن  أرجو  والذي  الغربي«  األدب  في  القصيرة 
للمستشرق  مقال  أول  وهو  به،  واستمتع  قرأه  قد  الكريم  
اإلنجليزى دنيس جونسن دافيز منشور فى أبريل عام 1946، 
وكان دينس فى أوائل العشرينات من عمره، والمقال مكتوب 
بلغة عربية رصينة وجيدة كذلك، وينّم عن وعي جد باألدب 
أسأل دنيس  ما جعلنى  الغربي، وخصائصه، وتوجهاته، وهذا 
فى أحد لقاءاتنا: لماذا لم تستمر فى الكتابة باللغة العربية، 
أصدقاءه  بأن  فأجاب  المقال؟  نهاية  فى  قراءك  وعدت  كما 
لغته  من  سخروا  محفوظ  ونجيب  الحكيم  توفيق  مثل 
ترجمة  وهو  له،  مؤهاًل  كان  الذى  بالدور  وأقنعوه  المقعرة، 
األدب العربى إلى اللغة اإلنجليزية، وبالفعل استجاب دنيس 

لنصيحة أصدقائه، وكّف عن الكتابة بالعربية إال قليالً 

شعبان يوسفالمقال األول لدنيس جنسون دافيز باللغة العربية
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عائشة الدرمكي *  النص: فكر وقراءات 
يجب  التي  والفجوات  البيضاء،  الفضاءات  من  نسيج  »النص 

ملؤها، وأن الذي أنتجه كان ينتظر دائما بأنها ستمأل...« 
النموذجي(  )القارئ  مقولة  في  بارت  روالن  يقرر  النص  بهذا 
تأويلي  بقرار  تتصل  والقارئ  النص  بين  التخاطبية  القاعدة  أن 
متمثل في )عملية توسيع دائرة التأويل التي يقوم بها القارئ(، 
التأويل ينطلق من النص الموجه إليه تحديدا، وبالتالي  وهذا 
تحديد  يتم  أن  المناسب  من  يرى  بارت،  بحسب  القارئ،  فإن 
القرائن المرجعية. بوصفها كيانات العالم الخارجي الذي يعرفه 
القارئ من خالل تجارب سابقة مشتركة مع المؤلف، أو فيما إذا 

كان المؤلف يحيل على أشخاص مجهولين لدى القارئ.
من  األصل  في  القارئ هي  سيؤلها  التي  المرجعية  فإن  ولهذا 
القارئ بحسب توقعات المؤلف أن يؤول  داخل النص، وعلى 
النص كما أراد له أن يكون، ولكن إلى أي مدى يستطيع القارئ 
ال  النص  عليها  اعتمد  التي  المرجعيات  كانت  لو  وماذا  ذلك؟ 
يعرفها القارئ؟ واألكثر من ذلك هل فعال اعتمد النص على تلك 

المرجعيات التي أولَّها القارئ؟ 
يقرر روالن بارت في كتابه )س/ ز( أن »أولئك الذين يهملون 
إعادة القراءة ملزمون بقراءة الحكاية ذاتها في كل مكان«، وهو 
هنا يشير إلى تلك القراءات التي سيقدمها مجموع القراء والتي 
والثقافية  الفكرية  والمرجعيات  التأويالت  مجموعة  ستمثل 
التي سيؤولون من خاللها النص، والتي بالضرورة ستكون نابعة 
الذي  الكتاب  هذا  في  بارت  يقدمه  ما  وهذا  ذاته،  النص  من 
يحاول من خالله الوصول إلى ما يفيد أن النص مجموعة من 
التي يعيد نسجها سرديا، وقد اعتمد في  الثقافية  المرجعيات 
ذلك على القصة القصيرة ) الباب المحرَّب Sarrazine( لبلزاك. 
اإلنسانية كلها »فكر ومعرفة  العلوم  فاألدب عموما مثله مثل 
للعالم النفسي واالجتماعي الذي نسكنه. والواقع الذي يطمح 
األدب إلى فهمه هو، بكل بساطة... التجربة اإلنسانية«، وهذا 
يب علينا فهم حقيقة  تعبير فيه الكثير من العمومية التي قد تغِّ
المرجعيات الفكرية التي يمكن أن يتأسس عليها النص األدبي 

التجارب  تلك  عن  تخرج  لن  بالضرورة  بأنها  نعتقد  كنا  وإن 
اإلنسانية، إال أننا وبالعودة إلى سؤالنا السابق المتعلق بمدى 
اطالع الكاتب/ المبدع على تلك المرجعيات التي أوَّلها القارئ 
الوصول  نستطيع  وحتى  النص!  في  بؤرية  مرجعيات  بوصفها 
إلى محاولة اإلجابة على هذا السؤال يمكننا االعتماد على ما 
كتبه أمبرتو إيكو عندما تحدث في فصل )بين المؤلف والنص( 
،أحد فصول كتابه )التأويل والتأويل المفرط( عن تجربته في 
معرض حديثه عن )التعارضات بين قصد المؤلف وقصد النص( 
؛ فهو يذكر تجربته في )اسم الوردة( من خالل قراءتين ؛ كانت 
أولهما لناقد »اقتطف تعليق وليم عند نهاية المحاكمة: ما الذي 
يروعك أكثر في الطهارة )يسأل أدسو ويجيب وليم(، التسرع  
يقول  ـ  كثيرا  السطرين  هذين  أحب  زلت  وما  أحببت،  .لقد 
بأنه في الصفحة  . ولكن حينذاك أشار لي أحد قرائي  ـ  إيكو 
نفسها، يقول برنار جي مهددا ساكن القبو بالعذيب: العدالة ال 
تقضى بالعجلة كما ظن الرسل، وعدالة الرب أمامها قرون رهن 
مشيئتها. وقد كان القارئ محقا بسؤالي عن الصلة التي قصدت 
التسرع  وانتقاد  وليم  يخشاه  الذي  التسرع  بين  تأسيسها  إلى 

الذي أشاد برنار بذكره . لم أملك ردا ...«. 
إن إيكو هنا يتحدث عن المؤلف التجريبي الذي يمكن أن تُطرح 
عليه أسئلة عدة متعلقة بمدى إدراكه للتأويالت المتعددة التي 
يدعمها نصه، والتي قد تكشف عن تلك التناقضات التي وقع 
فيها المؤلف نفسه والنص الذي أنتجه بحيث يصل إلى مرحلة 
قد  أنه  الذي سيخبرنا  إيكو،  فعل  كما  اإلجابة  يسكت عن  أن 
أضاف الحوار المتبادل بين أدسو ووليم أثناء تجهيز المخطوطة 
للطباعة وأنه لم يكن قبل ذلك، والذي سيقع فيه مجددا في 
ليقول  تأويله  عن  عاجزا  يجعله  آخر  قارئ  من  مشابه  سؤال 
وقع  الذي  التسرع  معنى  في  الفرق  تأويل  محاولة  في  أخيرا 
بالحيرة  نفسي  أنا  »أشعر  مختلفين:  سياقين  في  الرواية  من 
عند تأويل ذلك الخالف، برغم أنني أدرك أن ثمة معنى يكمن 

هنالك وربما العديد من المعاني«. 

النص: فكر وقراءات 



سيمياء

قارئ  تأويل  فهو  إيكو  لنا  يقدمها  التي  األخرى  الصورة  أما 
)اسم  ترجمة  التي  كوستيوكوفيتش(  )هيلينا  إنها  مختلف؛ 
شبيهة  الوردة  اسم  أن  اكتشفت  والتي  الروسية،  إلى  الوردة( 
أحداثها  تدور  والتي  هنري،  إلميل  براتيسالفا(  )وردة  برواية 
أيضا حول السعي للعثور على مخطوط غامض وحريق ختامي 
يحدث في مكتبة في براغ، باإلضافة إلى أن أمين المكتبة في 
اسمه  براتيسالفا(  )وردة  وفي  بيرينجار،  اسمه  الوردة(  )اسم 
بيرنجار ماري، يعلق إيكو على ذلك بقوله: »أمر عقيم تماما 
أن أقول إنني كمؤلف تجريبي لم أقرأ أبدا رواية هنري أو لم 

أعلم أنها موجودة«.
إن الصورتين اللتين قدمهما إيكو هنا تعبران بشكل واضح عن 
وبينه  ناحية  من  والكاتب  النص  بين  المضطربة  العالقة  تلك 
وبين القارئ من ناحية أخرى ،وهي عالقة تكشف أبعاًد عدة 
نصه  كتابة  أثناء  الكاتب  عليها  يعتمد  التي  المرجعيات  منها؛ 
فعل  إلى  باإلضافة  قصدية،  وغير  قصدية  مرجعيات  وهي 

القراءة وما يمكن أن يقوم به القارئ بناء على تأثيرات النص 
من ناحية والمرجعيات التي يمكن من خاللها الولوج إلى ذلك 
العالم الخاص الذي يشكله هو نفسه للنص ؛ فالقارئ نفسه ـ 
كما يقول تادييه جان إيف: »مدعو ليدرك أن المؤديات التي 
جديد  من  يتناول  الذوبان  هذا  إن   . تْعبُرَه  عليها  يسيطر  ال 
وعلى نحو ساخر، الحلم التقليدي لعمل يكون فيه قيمة لكل 
ما لم يُقل. أيوجد سرد صرف، وصوت بال تخييل/ أم هل يوجد 

بمعنى ما سرد بضمير الغائبين«. 
من  بالمرجعيات  تختص  عدة  إشكاالت  إزاء  فإننا  ذلك  على 
ناحية والتأويالت التي يمكن أن يصل إليها إلى القارئ وقربها 
وبعدها عن فكر الكاتب أو حتى عن معطيات النص بوصفها 
األبعاد  فيها  تختلط  أن  لدرجة  األبعاد  متعددة  مساحة 
اتجاهات  النص  ذات  في  تتواجه  وقد  والثقافية  الفكرية 

فكرية متناقضة 
* باحثة من سلطنة عمان
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محامل الحج  في ذاكرة أهل اإلمارات92

  فاطمة مسعود المنصوري*

مجتمع اإلمارات جزء من المجتمع اإلسالمي والعربي وهو 
اإلم��ارات شأنه في  له، وظهرت في مجتمع  رئيس  امتداد 
الحج،  محامل  األخ��رى  اإلسالمية  المجتمعات  شأن  ذلك 
الحج  للذهاب ألداء مناسك  الرئيسة  الوسيلة  فكانت هي 
ا  قبل ظهور النفط، وقد شكلت المحامل وفق ذلك عنصراً
الدينية،  الرحالت  تراث  خاصة  اإلماراتي  التراث  في  رئيسااً 
برحالت  المتعلقة  التفاصيل  من  رئيسية  مجموعة  وتبرز 
والحديث  السفر،  وتجهيزات  الرحلة،  مدة  حيث  من  الحج، 
تلك  في  الرئيس  المحور  هي  باعتبارها  وعددها  اإلبل  عن 
عبر  للحج  حمالت  هناك  كانت  كذلك  أن��ه  مع  الحمالت، 

المراكب في البحر. 

أربعة  حوالي  اإلمــارات  من  تستغرق  قديًما  الحّجاح  رحلة  كانت 
أشهر، شهرين ذهابًا، وشهرين آخرين إيابًا، وروايات أخرى تقول إن 
رحلة الحج من دبي إلى مكة كانت تستغرق ستة أشهر)1(. وكان 
للذهاب إلى الحج بعض القواعد، حيث يتفق الذين ينوون للذهاب 
قبلها بمدة على نيتهم للذهاب للحج وتبدأ تجهيزاتهم بشراء أهم 
االحتياجات، التي تتمثل في التمر والقهوة والماء والمفارش واللحف 
الواقية من برد العراء، وبعض المالبس، بحيث تبدأ االستعدادات تلك 
في الغالب قبل شهر رمضان، حتى يتسنى لهم االنطالق في أول أيام 
عيد الفطر. وكان الحجاج يذهبون في جماعة مكونة من 20 إلى 30 
فرًدا، وقد تزيد، ويتفقون على التجمع في مكان ما ألنهم قد يكونون 
هنا  والعقيد  »عقيد«،  معهم  يكون  أن  بد  وال  متفرقة،  أماكن  من 
هو الدليل الذي يعرف الطرق وخباياها واتجاهاتها وصحتها وأفضل 

األوقات للسير)2(.

محامل الحج 
في ذاكرة أهل اإلمارات

محامل الحج 
في ذاكرة أهل اإلمارات

ذاكرة اإلمارات
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توقيت خروج محامل الحج 
في  الحج  رحلة  إلى  االنطالق  يكون  عادة 
فبعد  الــمــبــارك)3(،  الفطر  عيد  يــوم  أول 
النهار  في  ويتجمعون  الناس  يُعيّد  أن 
المساء  في  يتجمعون  والتراحم،  للتزاور 
المكان  إلى  يخرجون  الذين  الحجاج  لوداع 
المتفق عليه، ويخرج معهم األهل والجيران 
مؤثرًا،  الوداع  ويكون  لوداعهم،  واألحباب 
فيطلقون النار في الهواء وقد يسيرون معهم 
عدة كيلو مترات إكراًما لهم، ثم يعود األهل 
عن  أخرى  رواية  وهناك  ديارهم)4(.  إلى 
من  تبدأ  كانت  الحج  رحلة  إن  تقول  الحج 
السعودية  إلى  الفطر ليصلوا  أيام عيد  ثاني 
قبل الحج بعشرة أيام، ومن الذكريات حول 
اإلمارات  مجتمع  في  سابًقا  المحامل  تلك 
يحكى أنه كل خمس سنوات كان يمر على 
القرى -ومنها مسافي- الشيخ سعيد بن حمد 
كبيرة  قافلة  ضمن  »كلباء«  حاكم  القاسمي 
الحج  في  الراغبين  األهالي  على  ويعرض 

مرافقة قافلته)5(.

اإلبل العنصر الرئيس في قوافل الحج 
فاإلبل  اإلبل،  إعداد  أهمية  الرحلة  تبرز في 
الحج، فهي  الرئيسي في رحلة  العنصر  هي 
الفيافي،  بهم  وتقطع  الحّجاج  ستحمل  من 
فتطعم قبل فترة من البدء بالرحلة، ويراعى 
من  أكثر  القافلة  في  اإلبل  عدد  يكون  أن 
إلى   20 من  حوالي  فتصل  األشخاص،  عدد 
وفي  نفوقها،  من  خوفًا  وذلك  وأكثر،   25

بعض الرحالت يصطحب عدد أكبر من اإلبل 
ويكون هدف أصحابها المتاجرة بها لعلمهم 
بفرص البيع المغرية المتاحة في السعودية 
آنذاك وبأسعار مرتفعة)6(.ويحرص الحجاج 
على تزويد أنفسهم باالحتياجات االستهالكية 
المثال:  سبيل  على  لرحلتهم،  الضرورية 
كل  ظهر  على  التمر  من  كبيرين  كيسين 
والدقيق  األرز  المياه، وأكياس  جمل، وقرب 
محكمة  أوعية  وعدة  القهوة،  من  وكمية 
اإلغالق من السمن، والتزود بالفرش واللحف 
المناسبة والواقية من برد العراء، كما لم يكن 
أصحاب الجمال ينسون التزود بلحاف كاف 
لتغطية راحالتهم في الليالي القارسة، وغالبًا 
األغطية  هي  الخالية  األرز  أكياس  كانت  ما 
أعضاء  أغلب  ــان  وك لإلبل،  المستخدمة 
بالبنادق  المسلحين  الرجال  من  الرحلة 

والخناجر)7(. 

خط سير قوافل الحج 
كانت قوافل اإلبل المخصصة للحجاج تنطلق 
لتجمع  المركزية  الصحراوية  المحطات  من 
اللقاء ومن تلك  الوفود المغادرة في موعد 
منطقة  عراقيب  المثال  سبيل  على  المراكز 
بزوغ  فمع  الشارقة  إمارة  في  »المزيرع«، 
ذلك  فوق  الحركة  تدب  الرحيل  يوم  فجر 
المرتفع الرملي مع توافد أعضاء الرحلة وفًدا 
تلو آخر قادمين من رأس الخيمة والفجيرة 
القيوين والشارقة وغيرها من  وعجمان وأم 
مناطق وقرى اإلمارات المتجاورة، أو تنطلق 

كانت رحلة الحّجاح قديًما
 تستغرق من اإلمارات حوالي أربعة 

أشهر، شهرين ذهاًبا، وشهرين 
آخرين إياًبا، وروايات أخرى تقول إن 

رحلة الحج من دبي إلى مكة كانت 
تستغرق ستة أشهر. وكان للذهاب 
إلى الحج بعض القواعد، حيث يتفق 

الذين ينوون للذهاب قبلها بمدة 
على نيتهم للذهاب للحج وتبدأ 

تجهيزاتهم



94

مواقع  فتختلف  فالغربية،  أبوظبي  باتجاه مدينة  العين  الرحلة من 
التجمع واالنطالق من إمارة ألخرى، وقد تلتقي قافلة مع قافلة أخرى 
في الطريق، فتشتركان جميًعا. وتتفق معظم الروايات الشفهية على 
الغربية  المنطقة  من  الطرق  تلك  وتبدأ  القوافل،  سير  طريق  رصد 
اإلمارات  من  القادمة  أو  أبوظبي  من  الخارجة  القوافل  تلك  سواء 
الغرب  نحو  الخروج  بوابة  هي  الغربية  المنطقة  باعتبار  الشمالية، 
ولتكن البداية من »بو صلف« قرب منطقة المفرق في إمارة أبوظبي 
تتقدم  ثم  المياه  آبار  تكثر  كانت  حيث  »العجيلة«  إلى  ثم  ومن 
الرحلة في خط مستقيم نسبيًا حتى »السلع« و»سبخة مطي«، ثم 
في  »البحث«  إلى  ومنها  لالرتواء  »سلوى«  ترد  حيث  قطر  جنوبي 
إلى »األحساء« بعد  للمياه، ومنها  آبار عذبة  بها  السعودية وكانت 
للمياه  القافلة مورًدا  إلى »الفروق«، وال تصادف  مسيرة يومين ثم 
إاّل في »بوليفان«، بعد مسيرة خمسة أيام ومنها إلى »المريغات«، 
شرق مطار الرياض الحالي، بعدها إلى الرياض لالستراحة والمكوث 
إلى بالد  الرياض جنوبًا  الرحلة من  أيام، ومن ثم تنطلق  فيها عدة 
قحطان ثم الدرعية والطفة والبقرة فالمويّة حتى حوارة ثم عشيرة. 
وفي »الجزيمة« يكون اإلحرام لتمر القافلة بعدها على أفالج مياه 
في طريق دخولها إلى مكة المكرمة ألداء مناسك الحّج. وفي مكة 
كان البعض يبيع بعض رؤوس من اإلبل التي قد يكون جاء بها لهذا 
الغرض أو راحلته، وكانت قيمة الناقة تصل إلى خمسمائة ريال، وفي 
طريق الرحلة حتى بلوغ مكة كانت بعض النياق قد نفقت، وعلى 
ظهور الباقيات منها تغادر القافلة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 
لتصلها بعد ثمانية أيام من السير ولكنها تبلغ الرياض خالل 24 يوًما 
من السير عندما تغادر المدينة، وبعد أيام من االستراحة في الرياض 

يكون االتجاه إلى اإلحساء ومنها خالل يوم وليلة إلى العجير وقد يتم 
في االحساء بيع الجمال لمن شاء العودة بحرًا عن طريق البحرين 
ومنها إلى اإلمارات بينما تعود القوافل البرية على خط السفر نفسه 

ومحطاتها ومناطقها)8(. 

روايات شفهية
وهناك العديد من الروايات الشفهية التي تصف رحلة الحج ومنها 
على سبيل المثال رواية الوالد خلفان بن عبد الرحمن المنصوري، 
بقوله: )أنا شخصيًا أديت هذه الفريضة في رحلة مع قافلة ضمت 
من 20 إلى 30 مطية برفقة والدتي وربعي قبل أكثر من ثالثين سنة 
مضت فلقد خرجنا من العين ومن ثم الظفرة، لنكون في اإلحساء 
بعد 25 يوًما من السير ونحن على ظهورها -أي اإلبل- ومعنا الماء 
والزهاب واألكل وفي األحساء تركنا ركابنا واستعنا بالسيارة حتى مكة 
وبالعكس ثم العودة على ظهور الجمال خالل 25 يوًما أخرى()9(. 

يستعينون  الحجاج  أن  الشفهية  الروايات  من  العديد  من  ويتبين 
أحيانًا بالسيارات وأحيانًا يعودون عن طريق البحر، وفي هذه الحالة 
يبيعون إبلهم في أسواق مكة، ويرجعون بالبحر عن طريق الدمام. 

* مركز زايد للدراسات والبحوث

      قصص وحكايات حول الحج 

والحكايات  القصص  من  بالعديد  الشفهية  الرواية  تحتفظ 
المخزونة بالذاكرة الجمعية، ومن تلك الحكايات التي تحتوي 
ال  السابق  في  الناس  بعض  أن  المعتقدات،  من  العديد  على 
يذهبون للحج إال إذا جاءه منادى من الله يناديه بالذهاب إلى 
مكة، وتختلف جهة ذلك النداء إما أن يأتي عن طريق حلم أو 
رؤية أو ما شابه ذلك، ويحكى: »أن هناك رجاًل لم يذهب للحج 
رغم تقدمه في السن، وكان يقال له يا فالن لماذا ال تذهب 
للحج؟ فيرد بقوله لم تناديني مكة بعد! مما دعا شخًصا آخر 
يا  وينادي حج  الليل  أثناء  الرجل  ذلك  يقف خلف خيمة  أن 
فالن، حج يا فالن، مما دعا ذلك المسن في الصبح إلى إعالن 
نيته للذهاب للحج، ولما سئل عن تحول رأيه، رد وقال: أمس 
ناداني الله للذهاب للحج«)10(. ويحكى »أن رجاًل ماتت ناقته 
في المدينة المنورة في رحلة العودة، وقامت إحدى السيدات 
بالنزول عن ناقتها وتقديمها للرجل، ولكنه رفض، وأقسم بالله 
أن ال يركب على ناقة أحد ويعود إلى الديار مشيًا على األقدام، 
وبالفعل عاد الرجل برفقة القافلة –التي كان يعمل دلياًل فيها- 
يدل  فإنه  األقــدام«)11(، وإن دل هذا على شيء  مشيًا على 
الناس، ومدى إخالصهم في تلك  على مدى قوة إيمان أولئك 

العبادات التي اعتبروها نوًعا من أنواع الجهاد في سبيل الله.

ذاكرة اإلمارات

محامل الحج  في ذاكرة أهل اإلمارات
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من ذاكرة أهل اإلمارات

 شمسه حمد العبد الظاهري*

الكائنات  من   - النحام  أو  الفالمنجو   - الفنتير  طائر  يبقى 
وهو  الغرابة  يثير  نحو  على  البهي  الفخم  بريشه  الغامضة 
يقف على شواطئ جزيرة أبوظبي بسيقانه الوردية الطويلة 
وعنقه  ركبتان،  وكأنهما  معقودان  كاحاله  العجب.  حد  إلى 
متعرج مثل األفعى، ومنقاره الغريب معقوف من الوسط 
الفنتير  طائر  وص��ول  الظبيانيون  واعتبر  األس��ف��ل.  نحو 

المهاجر إلى شواطئهم إعالَن بدايِة موسم وانتهاء آخر.
منهم  الكثيرون  ظل  ع��ام  كل  في  المشهد  تكرار  ورغ��م 
ح��ول  معرفتهم  وب��ق��ي��ت  س��ل��وك��ي��ات��ه،  أب��س��ط  يجهلون 
إذ  أبوظبي،  في  تواجده  موسم  على  مقتصرة  »الفنتير« 

يصطادون ويقتاتون من لحمه حينما يعضهم الجوع. 

هذا  ألن  اإلمارة؛  سكان  بين  منتشرة  الفنتير  صيد  ظاهرة  تكن  لم 
الطائر يعيش في منأى عن البشر ويتنقل باستمرار بحثًا عن الغذاء 
السبب نفسه  تارة أخرى. وهو  تارة والجافة  الفيضية  بين األراضي 
الظبيانيين  عند  الشفاهية  المرويات  في  لذكره  تعقبنا  جعل  الذي 
أمرًا فيه مشقة. غير أن األحياء منهم ما زالوا يتذكرون تجارب البعض 
لها  المنظمة  المحميات والقوانين  تُستحدث  في صيده.  فقبل أن 
الفنتير للهواة مادة صيد جيدة،  في إمارة أبوظبي، شّكلت أسراب 
إذ كانوا يتعقبون تحركاتها بين شواطئ وجزر أبوظبي حاملين معهم 
معدات الصيد حتى لو لم يتوقعوا مالقاتها. واشتهر أبناء آل نهيان 
بطلعاتهم لرصد سلوكيات هذا الطائر ألن صيده يتطلب مزيًدا من 

االحترافية. 

موسم »الصفري« وبداية الهجرة 
طيور  أسراب  تبدأ  الخريف-  فصل  -وهو  »الصفري«  موسم  في 
هجرتها  في  أبوظبي  ــارة  إم شواطئ  إلــى  بالوصول  »الفنتير« 
الموسمية قاطعًة مسافات هائلة عبر الصحارى وقمم الجبال العالية 
والمحيطات للبحث عن أماكن دافئة يتوفر فيها الغذاء واألمان الذي 
يلزمها للتزاوج، تأتي معظم هذه األسراب من روسيا وأذربيجان أو 

من غيرهما من األماكن التي يشتد فيها البرد خالل هذا الموسم.
شواطئهم إعالنًا لبداية موسم وانتهاء آخر.

 ومع وصول طائر الفنتير كانت لهم مظاهر اجتماعية مختلفة؛ فمنهم 
من كان يتطوع بدور »المبشر« ويزف خبر وصوله فور مشاهدته 
بأعداد صغيرة على شواطئ أبوظبي. يفعل ذلك مدفوًعا بالحماس أو 
حبًّا في ما يجود به بعضهم عليه من مال، فيصبح أسرع من الطائر 
ذاته ليخبر عشاق الصيد بأن الفنتير قد وصل. فيعد الهواة عدتهم 
للصيد ويدخلون إلى البحر بحثًا عن أسرابه. كانت شواطئ منطقة 
المرفأ، الواقعة على الشريط الساحلي الغربي ألبوظبي، محطة مهمة 
عند شواطئ  الفنتير  نصطاد  الرواة:»كنا  أحد  ويقول  الفنتير.  لطائر 
المرفأ وفي جزر أبوظبي والمناطق الضحلة كحالة)1( مبرز وجزيرة 
الجنانة وغيرها من األماكن التي تكثر فيها الُشَعب المرجانية. وكان 
الطائر يصل إلى مدينة أبوظبي ونشاهده بأعداد فردية عند شاطئ 
منطقة البطين، حتى نهاية موسم هجرته، ثم يهاجر إلى موطنه وال 
يبقى إال المتكاسل أو الضال. وكان من هواة اصطياده أبناء الشيخ 
سلطان بن زايد األول )1922-1926(، زايد وهزاع وخالد وابنه محمد 
وكذلك الشيخ شخبوط وأبناؤه سلطان وسعيد، وأبناء الشيخ محمد 

بن خليفة آل نهيان )1979-1899(«.

 حكايات طائر أبوظبي الوردي

الوردي أبوظبي   حكايات طائر 
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رحلة صيد مع الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان
أفضل تسجيل استطعنا تدوينه لرحلة صيد طائر الفنتير، كانت للمغفور 
له الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، الذي تقلّد العديد من المناصب، 
ثم عين عام  والمعارف  العامة، والصحة واإلسكان  األشغال  منها وزير 

1977 نائبًا لرئيس مجلس وزراء دولة اإلمارات حتى وفاته عام 1989.
إتقان  على  وحريًصا  عام  بشكل  للمعرفة  محبًا  حمدان  الشيخ  كان 
الدقيق  بالبحث  واهتم  الطيور،  لصيد  واالحترافية  السليمة  األساليب 
عن سلوكيات الفنتير واألماكن التي يفضلها في امارة أبوظبي. وحول 
ذلك يقول أحد الرواة: »في خمسينيات أو بداية الستينيات من القرن 
الماضي وخالل إحدى رحالتنا البحرية الصباحية، شاء القدر أن ألتقي 
بالشيخ حمدان بن محمد آل نهيان عند جزر أبوظبي الغربية بالقرب 
من حالة)1( المبرد، وكان الشيخ حمدان في رحلة صيد بحرية. سألني 
وهو مندهش ألمر ما وقال: أعداد طيور الفنتير كبيرة، ولم نتمكن من 

اصطيادها رغم احترافي للصيد، فماذا تعتقد أن يكون السبب!
أجبته: يا طويل العمر... أعتقد أنكم ترمونها ببندقية الصيد في االتجاه 

كان الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان محًبا 
للمعرفة حريًصا على األساليب السليمة لصيد 

الطيور، واهتم بالبحث عن سلوكيات الفنتير 
وأماكنه المفضلة في أبوظبي

الشيخ حمدان
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المغاير التجاه الريح، ما يصعب صيدها بهذه الطريقة. ولكن سنلتقي 
مساء في الوقت الذي يبدأ فيه البحر باالنحسار وسوف نشاهد طائر 
وما  هامش)1((.   انظر  الحاالت)  على  بالتجمع  يبدأ  وهو  الفنتير 
بإرشادهم  وبدأت  لمالقاتهم،  »هــوري«)2(  ركبت  المساء  حل  أن 
باألساليب السليمة لعملية اصطياده منطلًقا بتوضيح مراحل عملية 
ثم  واالنحدار  الطيران  وسرعة  واإلقالع  التدرج  من  الفنتير  طيران 
الهبوط، ألصل معهم إلى أصعب المراحل عند الفنتير وهي مرحلة 
اإلقالع من األرض وذلك لكبر حجمه، حيث أن هذه العملية يستلزم 
منه أن يركض في مكان مفتوح ويرفرف بجناحيه، وقبل إن يحقق 
عملية اإلقالع يمكن اصطياده وبكل سهولة، ولكن األمر يتطلب من 
يصعب  ألنه  الطائر  أمام  من  بالبندقية  ورمية  الدقة  تحري  الصياد 
أمضينا  أن  »وبعد  حديثه:  الــراوي  ويكمل  الخلف«.  من  إصابته 
ساعات في متعة الصيد وقبل أن نفترق مع الشيخ حمدان قدم لي 
من حصيلة صيده. ثم سألني: كيف هي طريقتكم في طهي لحم 

طائر الفنتير؟
أجبته: »تتنوع طرق تحضير لحم الفنتير، ولكننا نختلف عن الجميع 
النار  على  نضعه  جناحيه  وقص  تنظيفه  فبعد  الشواء،  طريقة  في 
أفضل  اللحم  مذاق  ليجعل  الشحم  عنه  نزيل  وال  ريشه  بكامل 

ويعطيه نكهة وطراوة، أما وعن الريش فالنار وبحرارتها العالية تعمل 
على إذابته فيخرج اللحم بعد االستواء من دون أي أثر للريش، أو أن 
نحضر من لحمه األطباق المحلية الشهيرة كطبق المكبوس أو مرق 

اللحم أو اللحم الناشف أو المقلي«.

مذاق الفنتير مع الشيخ هزاع بن سلطان 
السيدة سوزان  أبوظبي، تشير  إمارة  الفنتير في  وإلى تواجد طيور 
في  حياتها  سيرة  فيه  تناولت  التي  مذكراتها  في   )2014-1929(
أبوظبي في خمسينيات القرن الماضي. والسيدة سوزان هي زوجة 
تيم  البحرية  النفطية  المناطق  في  العاملة  أبوظبي  شركة  ممثل 

.Tim Hillyard هيليارد
ففي إحدى زياراتها للشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان )1958-1905( 
رحلة  من  عودته  بعد  الغربية،  المنطقة  في  أبوظبي  حاكم  ممثل 
عالجية قام بها إلى نيويورك في مايو 1957، حملت معها موسوعة 
وصور  رسوم  من  محتواها  مشاهدة  في  الشيخ  وشاركت  مصورة 
بعض  مًعا حول  وتباحثا  الحية،  الكائنات  من  ألنواع مختلفة  ملونة 

تلك الكائنات ومواطنها األصلية. 
وجه  »أضاء  قالت:  المناقشات  تلك  عن  هزاع  الشيخ  انطباع  وعن 
الشيخ هزاع كضوء القمر ليلة البدر، لعشقه كل ما يتصل بالكائنات 
الحية. وعندما شاهدنا صورة لطائر الفنتير قال بصوت خافت جًدا: 
)هل تعلمين أن سربًا كبيرًا يصل إلى أبوظبي عند مستنقعات أشجار 
المانجروف على بعد بضعة أميال على طول ساحل أبوظبي باتجاه 

من ذاكرة أهل اإلمارات

الوردي أبوظبي   حكايات طائر 
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جهود حماية البيئة 

البيئة؛  وعناصر  الطبيعية  الموارد  ألهمية  إدراكًــا 
العربية  اإلمــارات  ودولة  أبوظبي  حكومة  بادرت 
البرامج  وإنشاء  المحلية  القوانين  بسن  المتحدة 
البيئة ومواردها والحفاظ على  الهادفة إلى حماية 
الداعمة  البرامج  في  والمساهمة  الطبيعية  الحياة 

لذلك محليًا وإقليميًا ودوليًا. 
وفي عام 1998 وبتوجيهات من المغفور له الشيخ 
في  »الوثبة«  إعالن  تم  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
عدد  أكبر  تضم  رسمية  طبيعية  كمحمية  أبوظبي 
كما  األوسط.  الشرق  منطقة  الفنتير في  من طيور 
اكتشفت مستعمرة تكاثر جديدة لطائر الفنتير في 
المنطقة الساحلية غرب جزيرة أبوظبي عام 2009، 
مهما  اكتشافًا  الجديدة  المستعمرة  هذه  وتعد 
نظرًا ألن هذه الطيور الجوالة لم تقم بالتكاثر في 
اإلمارات طوال القرن العشرين إال مرتين فقط في 
أبوظبي. باإلضافة إلى مرة واحدة في الكويت في 

عشرينيات القرن الماضي.

دبي، وال يمكن مشاهدتها إال بحرًا(، فذكرت له سوزان لذة لحم هذا 
الطائر الذي سبق وأن تذوقته«.

وقد أجمع معظم الرواة على أن لحم طائر الفنتير ذو طعم خاص 
ومذاق مميز عن غيره من الطيور. 

الفنتير  لحم  يختلف مذاق  بقوله:«  المذاق  الرواة  أحد  لنا  ويصف 
عن غيره من الطيور؛ فهو لذيذ الطعم ويشبه في مذاقه لحم طائر 
الحبارى، غير أن لون لحمه أكثر حمره... بل مذاقه أشبه كثيرًا بلحم 

العجل« 

* مركز زايد للدراسات والبحوث
 الهوامش

1 - الحالة وجمعها حاالت تطلق على الجزر المنخفضة جًدا.
2 - الهوري: القارب صغير
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أبوظبي 100 في  الطيران  مهابط  حكايات 

قصة الطيران في أبوظبي

 فاطمة مسعود المنصوري

ا تدشين مطارها الحديث الذي يعد أحد أكبر مشاريع المطارات في العالم. بدأت قصة  تشهد أبوظبي قريباً
الطيران في أبوظبي بسيطة، وهي اليوم في صدارة المشهد العالمي. هذه القصة جديرة بالعرض والدراسة 
والتوثيق؛ فهي – من ناحية - نموذج على منهج التفكير العملي الطموح الذي انتهجته اإلمارة في التخطيط 
لمستقبلها وإدارة مواردها بحكمة واقتدار، ومن ناحية أخرى هي وسيلة بحثية راقية الستعراض الكثير من 

تفاصيل الحياة في أبوظبي في شتى تجلياتها االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
هنا ننشر الحلقة الثالثة من سلسلة وثائقية تؤرخ وتحلل وتستعرض تفاصيل »قصة الطيران في أبوظبي«، 

نرجو أن تسهم في التعريف بهذه القصة المثيرة وكذلك في تعزيز هذا التوجه المميز في البحث والتوثيق. 

الحلقة
الثالثة

حفر آبار المياه شرط رئيس 

حكايات مهابط الطيران في أبوظبي 
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صير بني ياس أول محطة هبوط
المدني  الطيران  عالم  في  خطواتها  أولى  تشق  أبوظبي  بدأت 
الحديث عندما جاءت فكرة إنشاء مهبط للطيران في أراضيها في 
جزيرة صير بني ياس، وذلك ضمن المخطط االستراتيجي الذي 
كانت تنّفذه بريطانيا بشأن إنشاء مطارات ومحطات هبوط في 

الساحل العربي بداًل عن الساحل الفارسي. 
وقد لعبت مجموعة من العوامل دوًرا في اختيار تلك المنطقة 
فالطبيعة  المناطق؛  من  غيرها  دون  من  المحطة  إلقامة 
الطوبغرافية للجزيرة تسمح بإقامة مهبط للطائرات فيها خاصة 
أن بريطانيا في البداية كانت تبحث عن مسارات ومهابط مائية 
ساحلية لطائراتها وهي في طريقها للهند، فالداخل كان ال يعنيها 
كثيرًا، باإلضافة إلى موقعها القريب من موانئ أبوظبي الساحلية 

فهي مقابلة لجبل الظنة وقريبة من جزيرة دلما. 
Bisco(وقد كتب المقيم السياسي في الخليج الكولونيل بيسكو

في  جولته  أثناء  ياس  صير  جزيرة  عن   1930 Colonel(عـــام 
بقوله:  ووصفها  طيران،  مهابط  عن  للبحث  الساحل  مشيخات 
»قمت بزيارة جزيرة بني ياس بنفسي، فهي تقريبًا تشبه بقية 
البحر،  من  تبرز  قاحلة  أرض  فهناك  الخليج،  في  األخرى  الجزر 
وتسكنها مجموعة من صيادي األسماك، وتوجد في هذه المنطقة 

أقامت قوة ساحل عمان مدرًجا لهبوط الطائرات الصغيرة على بعد حوالي ميلين من قلعة الجاهلي
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حوالي 20 إلى 30 عائلة تعيش حياة بائسة، 
ويستمر العمل بالصيد مدة 7 أو 8 شهور في 
بإرسال  يقومون  الصيف  فصل  وفي  السنة، 
لصيد  ويذهبون  الرئيس،  البر  إلى  العائالت 
اللؤلؤ بأنفسهم، تقع القرية على بعد خمسة 
ساحة  ممثلة  منه  وتمتد  الخور،  من  أميال 

مناسبة للهبوط«)1(. 

الحصول على موافقة الشيخ 
شخبوط بن سلطان

واجهت بريطانيا رفًضا لطلبها من قبل الشيخ 
شخبوط، فكانت وجهة نظره أن وجود مهبط 
عادات  يجلب  سوف  ــارة  اإلم في  طائرات 

غربية ربما تؤثر على نمط الحياة التي اعتاد شعب أبوظبي عليها، 
وبالتالي سيعارض وجودها المواطنون في تلك الجزيرة. 

 هذه الذرائع تعلّل بها جميع شيوخ الساحل العربي، ربما لهم حق 
فيما ذهبوا إليه مع مراعاة ظروف تلك الفترة، فليس من السهل أن 
فمبدأ  السهولة،  بتلك  شعوبهم  حياة  مظاهر  بتغيير  الشيوخ  يقبل 
الحذر والريبة وارد في أجندتهم، خاصة في تعاملهم مع البريطانيين. 
لم تستسلم بريطانيا لذلك، كما أن المسؤولين البريطانيين الحظوا 
شعور الناس الودي اتجاه هبوط أول طائرة مائية على أرض الجزيرة، 

لدرجة إنهم كانوا يجلبون األسماك من أجل بيعها لهم)2(. 
لوخ  جوردن  الكولونيل  البحرين  في  السياسي  الوكيل  زيارة  وبعد 
في  وفشله  شخبوط  للشيخ   )Gordon Loch( ) 1933- 1937(

التهديد  أسلوب  إلى  بريطانيا  لجأت  إقناعه. 
ومنعته  الغوص  أسطول  فحاصرت  والقوة، 
من الوصول إلى مغاصات اللؤلؤ، األمر الذي 
اضطر الشيخ شخبوط للموافقة فالغوص على 
في  االقتصادي  أبوظبي  عصب  كان  اللؤلؤ 
آبار  بحفر  موافقته  شرط  ولكنه  الفترة،  تلك 
مياه بالطرق الحديثة أي باستخدام الحفارات 
هذا  وعلى  الصحراوية.  المناطق  في  اآللية 
عام  فبراير  اتفاقية  الطرفان  وقع  األســاس 
1935 التي تعتبر أول اتفاقية من نوعها في 
أبوظبي  بين  الجوية  العالقات  إرساء  مجال 

وبريطانيا. 
الحربية  للطائرات  تسهيالت  االتفاقية  تمنح 
البريطانية في أبوظبي، لمدة 12 عاًما، قدم فيها اإلنجليز دفعة مالية 
قدرها خمسة آالف روبية هندية، ومبلغ أربعمائة روبية تدفع شهريًا 

للحاكم)3(.
وقد تضمنت بنود االتفاقية)4(: الموافقة على بناء مدرج الستقبال 
على  الموافقة  بموجبها  يتم  تسهيالت  وتقديم  الطائرات،  هبوط 
هبوط الطائرات البريطانية فوق الجزيرة. وتقديم قطعة أرض لهبوط 
البريطانيين في شؤون  أبوظبي. وعدم تدخل  الطائرات في جزيرة 
المدينة  أجنبي  أي  بدخول  السماح  وعدم  الداخلية.  أبوظبي  إمارة 

بدون إذن مسبق من الشيخ شخبوط. 
مدرج  ببناء  المختصة  البريطانية  السلطات  قامت  االتفاقية  بعد 
ومطار صغير باإلضافة إلى تشييد خزان وقود للطائرات، وهذا العمل 

واجهت بريطانيا رفًضا لطلبها 
من قبل الشيخ شخبوط، فكانت 

وجهة نظره أن وجود مهبط 
طائرات في اإلمارة سوف يجلب 
عادات غربية ربما تؤثر على نمط 
الحياة التي اعتاد شعب أبوظبي 

عليها، وبالتالي سيعارض وجودها 
المواطنون في تلك الجزيرة. 

قصة الطيران في أبوظبي

أبوظبي  في  الطيران  مهابط  حكايات 
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األخير لم يكن من ضمن بنود االتفاقية التي وضعها الشيخ شخبوط 
بن سلطان )5(. األمر الذي أثار غضبه، إال أن البريطانيين أصروا على 
جزًءا  يعتبر  الوقود  خزان  أن  حجتهم  وكانت  بالموضوع  االستمرار 

متمًما للمطار وأنه مذكور ضمنيًا باالتفاقية. 
الذي  وهو  ياس  بني  صير  جزيرة  في  الطائرات  مهبط  إنجاز  تم 
يعتبر أول مهبط طيران بمفهومه البسيط في أبوظبي في يوليوعام 
1935 وأصبح بعد هذا التاريخ جاهزًا الستقبال الطائرات البريطانية، 
الدائم  للهبوط  كمحطة  المهبط  ذلك  تستخدم  لم  بريطانيا  أن  إال 
السياسي  الثقل  مركز  عن  الجزيرة  بعد  بسبب  وذلك  االعتيادي  أو 
استخدامه  من  يمنع  لم  أن هذا  إال  الهند،  في  البريطاني  واإلداري 
إال  بالوقود،  للتزود  الحاجة  أوقات  للهبوط االضطراري في  كمحطة 
أنه بدأ يأخذ مكانته هو وغيره من مهابط المنطقة الغربية مع بدء 

عمليات استخراج النفط في أبوظبي. 

محطات الهبوط 
لم تكتف بريطانيا بإقامة مهبط جوي في جزيرة صير بني ياس، بل 
شيدت مجموعة من المهابط الجوية في أراٍض متعددة في المنطقة 
أملتها  المهمة  العوامل  من  لمجموعة  وذلك  أبوظبي،  في  الغربية 
 Trucial ظروف تلك الفترة، أهمها تأسيس قوة كشافة ساحل عمان
 )1( رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  التي   Oman Levies
لعام 1951 طبًقا للمادة )82( من قانون اإلمارات المتصالحة، حيث 
األمن  وجود  إلى  الحاجة  فيه  ظهرت  وقت  في  القوة  تأسيس  جاء 
الالزم لعمل بعثات التنقيب عن النفط ولتأمين الحدود مع الدول 
المجاورة)6(، وظهر التنسيق جليًا بين شركة نفط الساحل المتصالح 
التي تعمل في أراضي المنطقة الغربية وبين قوة كشافة عمان حيث 
النفط  في  العاملة  الشركات  مخيمات  حراسة  في  القوة  ساعدت 
الحفر والتنقيب.  أثناء عمليات  العديدة  تنقالتهم  كما رافقتهم في 
ويتبين من خالل مذكرات قوة ساحل عمان التي كتبها بيتر كاليتون 
)Peter Clayton( الذي انضم كضابط في قوة ساحل عمان منذ عام 
1954 في كتابه المعنون بـ »تو ألفا ليما« أن كشافة ساحل عمان 
عملت على تأسيس العديد من المهابط الجوية في معسكراتها التي 
انتشرت في مجموعة من أراضي ومحاضر المنطقة الغربية كمهبط 
وحمار  والخيس  عرادة  محضر  وفي  طريف،  منطقة  في  الطائرات 
والذي تحول اسمه الحًقا إلى محضر حصان، ويتلخص جزٌء من مهمة 
تلك الطائرات في القيام بدوريات نهارية في منطقة ليوا والمناطق 
الغربية لإلقليم الممتد حتى الحدود السعودية وذلك دعًما لوحدات 
توثقت  حيث  األرض)7(  على  الموجودة  عمان  ساحل  كشافة  قوة 
العالقة بين أطقم الطائرات الموجودة في تلك المهابط وبين أفراد 

بدأت أبوظبي تشق أولى خطواتها في 
عالم الطيران المدني الحديث عندما جاءت فكرة 

إنشاء مهبط للطيران في أراضيها في جزيرة صير 
بني ياس، وذلك ضمن المخطط االستراتيجي 

الذي كانت تنّفذه بريطانيا بشأن إنشاء مطارات 
ومحطات هبوط في الساحل العربي بدًلا من 

الفارسي الساحل 
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بسط  في  ليس  مهم  بشكل  أسهم  الذي  األمر  عمان،  ساحل  قوة 
السيطرة على المنطقة الغربية فحسب، وإنما أيًضا في تنفيذ كافة 

عمليات قوة ساحل عمان)8(. 
ولم تقتصر أهمية تلك المهابط على قوة ساحل عمان، وإنما ظهرت 
حاجتها لموظفي شركات النفط، فبعد أن توسع نشاط الفرق الخاصة 
إلى  الحاجة  المنصرم،ظهرت  القرن  خمسينيات  في  النفط  بتنقيب 
أهمية  إلى  األسباب  من  العديد  دعت  وقد  الجوية،  المهابط  تلك 
النقل  عن  وتفضيله  التنقيب  عمليات  في  الجوي  النقل  استخدام 
المغطاة  األراضي  وعورة  نتيجة  أوقاتًا طويلة  يستغرق  الذي  البري 
لذلك  الداخلية،  المناطق  في  خاصة  الضخمة  الرملية  بالكثبان 
قامت العديد من الشركات العاملة في المجال النفطي والتي يأتي 
التي تولدت عنها شركة  الشركة األم  العراق  على رأسها شركة نفط 
أبوظبي،  إمارة  التنقيب في  المسؤولة عن  المتصالح  الساحل  نفط 
والتي تغير اسمها إلى شركة نفط أبوظبي عام 1962، إلى استخدام 
وقد  تنقيبها،  عمليات  أثناء  بحثها  عمليات  تسهيل  في  المروحيات 
استمر استخدام المروحيات حتى تمكنت الشركة من تحسين النقل 
البري وذلك بعمل مسوحات بواسطة استخدام مركبات » دودج باور 

واجون »، المزودة بإطارات ذات ضغط منخفض)9(.  
النفطية  العاملين في مجال المسوحات  العديد من  وتذكر روايات 
تلك  ومن  عملياتهم،  تسهيل  في  الطيران  استخدام  أهمية  عن 
الروايات على سبيل المثال ما يذكرها السيد مايكل كوينتن مورتن 
موقع  في  الشركة  كانت  عندما   ،)Michael Quentin Morton(
عام 1955، في صدد حفر  » سبخة مطي«  الواقعة وسط  الجزيرة 
بئر في الجزيرة، خاصة عندما نفد الطعام في موقع البئر، اضطرت 
داكوتا  طراز  من  طائرة  من  الطعام  إمدادات  إسقاط  إلى  الشركة 

Dakota، واستعارت مروحية من شركة شل Shell لنقل الناس من 
الموقع وإليه)10(. 

أشكال ومساحات المهابط
في  الجوية،  المهابط  من  العديد  بالنفط  العاملة  الشركات  أقامت 
في  المسؤولون  ينصحون  وكان  الغربية،  أبوظبي  مناطق  من  عدد 
الشركات الجوية بعمل المهابط وفق مساحة معينة تصل إلى 1200 
- 1500 ياردة، وهي وحدة قياس مستخدمة في النظام االنجليزي، 
والياردة المربعة تساوي 9 أقدام، حتى تمكنهم هذه المساحة من 
استقبال أي نوع من أنواع الطائرات المستخدمة في تلك الفترة، أما 
عن كيفية تجهيز المهبط فيتم اختيار أرض مستوية وبعد ذلك يتم 
استخدام براميل النفط لتمييزها، ويتم وضع إشارة للراديو واالتصال 

ومنارة)11(.
أن  نستطيع  الغربية  المنطقة  في  الجوية  المهابط  تلك  أهم  ومن 

نذكر بشيء من التفصيل المهابط التالية: 
مهبط بدع زايد)12(

تزامن تأسيس محطة بدع زايد الجوية مع تأسيس قوة دفاع أبوظبي 
الذين  الكتبي وهو أحد  السيد مبارك بن سويد  عام 1969، ويقول 
عملوا في قوة دفاع أبوظبي: »ذهبنا إلى بدع زايد وكّنا أّول دفعة 
عام  المنطقة  تلك  في  بتأسيس معسكر  وقمنا  المنطقة،  إلى  تصل 
1969، وكان ذهابنا إلى هناك بعد انتهاء فترة تدريبنا في مركز أم 
العروق في العين مباشرة، خططنا األرض بعد أن سويناها وذلك بمد 
الحصا على األرض وكّنا نصبغه بصبغ أبيض ليكون مدرًجا للطائرات 
أو مهبطًا للمروحيات)13(. ويبدو أن ذلك المهبط استخدم من قبل 
قوات دفاع أبوظبي، وهي كانت في أمس الحاجة 
التابعة  المناطق  في  طيران  مهابط  إنشاء  إلى 
يسهل  الجوي سوف  المهبط  أن  ويبدو  ألبوظبي، 
من عملية انتقال القوة بين المناطق خاصة تلك 

المناطق البعيدة عن العاصمة أبوظبي. 
مهبط ظفير في ليوا

وقد  المهمة،  ليوا  محاضر  إحدى  ظفير  تشكل 
كانت مقرًا لمفرزة صغيرة من قوة كشافة ساحل 
عمان التي شكلت في عام 1951، ونظرًا ألهميتها 
قوة  على  المشرفة  البريطانية  للقوات  بالنسبة 
كشافة ساحل عمان أنشأت مهبطًا جويًا للطائرات 
المنطقة)14(  تلك  في  البريطانية  العسكرية 
الحدود  وتأمين  الجنود  انتقال  عملية  لتسهيل 

وفرض األمن في تلك المناطق البعيدة.  
مهبط جزيرة داس 

تقع جزيرة داس على بعد 160 كم غرب أبوظبي، 
ويطلق عليها مسمى )القلب النابض لشركة أدجاز 
وأدما(، إال أنه قبل أن يرتبط تاريخها بشركة أدما 

قصة الطيران في أبوظبي

أبوظبي  في  الطيران  مهابط  حكايات 

قلعة المربعة  حيث تذكر الروايات الشفهية أن مهبطًا أقيم بالقرب منها
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الغربية، وعلى الرغم من  كانت تعد جزيرة من أهم جزر أبوظبي 
أهالي  من  األسماك  صيادي  أن  إال  بالسكان،  مأهولة  تكن  لم  أنها 
بدأت   1958 عام  ومنذ  الصيد.  مواسم  في  يرتادونها  كانوا  أبوظبي 
العاملة في  تظهر أهمية داس الصناعية عندما اختارتها شركة أدما 
بدأت  التاريخ  ذلك  ومنذ  لعملياتها  قاعدة  البحرية  النفط  حقول 
الشركة بإعمار الجزيرة بما يؤهلها بأن تمثل قاعدة استراتيجية لها، 
فشرعت في إنشاء مساكن لموظفي وعمال شركات النفط وكذلك 
المهبط  للبواخر ومهبط للطائرات)15(، وقد لعب ذلك  لبناء ميناء 
دوًرا مهًما وحيويًا في تسهيل عملية انتقال الموظفين بين الموقع 
الخبراء  رحالت  من  العديد  استقطاب  على  عمل  كما  وابوظبي، 
والزوار والصحفيين األجانب الذين جاءوا ألبوظبي، وتوثق الروايات 
الشفهية أقوال العديد من الذين قدموا ألبوظبي عن طريق محطة 

الهبوط في داس)16(.   
مهبط رأس الصدر 

بإقامة  النفط  شركة  قامت   1949 عام  في 
الشاطئ في خور غناضة قرب  معسكر على 
أبوظبي  بين  الحدودية  الصدر  رأس  منطقة 
ودبي تمهيًدا الستخدامه في عمليات البحث 
افتتح  وقد  المنطقة،  تلك  في  النفط  عن 
بئر  أول  تدشين  حفل  في  رسميًا  المعسكر 
عام  في  ذلك  وكان  ابوظبي  إلمارة  اختبارية 
الشيخ  حضره  صغير  احتفال  في   ،1950
شخبوط بن سلطان وشقيقاه كل من الشيخ 
ابنا سلطان بن زايد بن خليفة،  هزاع وخالد 
تلك  في  النفط  على  الحصول  أساس  على 
المنطقة، وقد زّود ذلك المعسكر باإلمدادات 
والمعدات الالزمة للشروع في عمليات البحث 

عن النفط، كما أقيم ممٌر لهبوط الطائرات، وتذكر المصادر التاريخية 
أنه استخدم صفائح الفوالذ المثقب التي استعملت على نطاق واسع 
خالل الحرب العالمية الثانية وذلك لتغطية الرمال الناعمة والطرقات 
التي جرى شقها في السبخات، كما تذكر المصادر أن طائرات رابيد 
تقوم  كانت   Rapide de Havilland Dragon األجنحة  مزدوجة 
برحالت منتظمة من البحرين وقطر تستخدم هذا المهبط، باإلضافة 
إلى طائرة من طراز فايكنغ Vikingأو داكوتاDakota كانت تهبط 
هناك مرة في األسبوع قادمة من بريطانيا بعد رحلة تستغرق ستة 
أيام، ومنذ إنشاء مهبط رأس صدر أصبح اسم المنطقة معروفًا فجأة 

حتى بالنسبة ألولئك الذين لم يعرفوا بوجود أبوظبي)17(.
مهبط طريف 

برزت أهمية طريف الصناعية عندما قامت شركة تطوير البترول في 
الساحل المتصالح عام 1953 بتشييد معسكرها في منطقة طريف 
وذلك  الغربية،  أبوظبي  أراضي  في  الواقعة 
استعداًدا لحفر أول بئر في حقل باب، وعلى 
إلى  منه  جزًءا  نقل  المعسكر  أن  من  الرغم 
مناطق حفر أخرى إال إنه في نهاية عام 1958 
تم تجديد معسكر طريف مرة أخرى وبرزت 
أهمية المنطقة مرة أخرى عام 1960 عندما 
تجارية  بكميات  النفط  اكتشاف  عن  أعلن 
المنطقة  في  الواقعة  البرية  الحقول  في 
توسع  مع  وتزامًنا  أبوظبي،  إلمارة  الغربية 
إمارة  من  الغربي  الجزء  في  الشركة  نشاط 
في  طيران  مهبط  تنشىء  أن  رأت  أبوظبي، 
تسهيالت  يقدم  حتى  وذلك  طريف  منطقة 
ألعمال الشركة سواء في نقل المعدات التي 
تقوم السفن بإنزالها في الموانئ القريبة من 

أقامت الشركات العاملة بالنفط 
العديد من المهابط الجوية، في 
عدد من مناطق أبوظبي الغربية، 

وكان ينصح المسؤولين في 
الشركات الجوية بعمل المهابط 
وفق مساحة معينة تصل إلى 
1200 - 1500 ياردة، وهي وحدة 

قياس مستخدمة في النظام 
االنجليزي والياردة المربعة 

تساوي 9 أقدام
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طريف، أو لتسهيل انتقال موظفي الشركة في مواقع التنقيب عن 
النفط في أراضي الغربية)18(.

في الجهة األخرى من إمارة أبوظبي وبالتحديد في الجهة الشرقية 
لتستوفي  كذلك  جوية  مهابط  ظهرت  العين،  مدينة  في  الواقعة 
ساحل  قوة  ظهور  مع  خاصة  الفترة،  تلك  في  المنطقة  احتياجات 

عمان عام 1958، ومن أهم تلك المهابط: 
مهبط قرب قلعة الجاهلي 

أقامت قوة ساحل عمان مدرًجا لهبوط الطائرات الصغيرة على بعد 
حوالي ميلين من القلعة، وتأتي أهمية القلعة بالنسبة لقوة كشافة 
ساحل عمان إبان حرب البريمي)19(، حيث أقامت القوة والتي كان 
مقرها في الشارقة، بنقل سرية من سرايها في قلعة الجاهلي وكان قوام 
تلك السرية حوالي 120 فرداً وعرفت باسم »سرية البريمي«)20(، 
باالتصال  السرية  مهًما في مساعدة  دوًرا  المحطة  تلك  لعبت  وقد 
بمركزها الرئيس في الشارقة، فسهلت من نقل الضباط والمسؤولين 
يتم  وأحيانا  البريمي،  في  العاجلة  أو  المهمة  األمور  بعض  لمتابعة 
نقلهم إلى واحة العين عبر تلك المحطة لقضاء أوقات اإلجازات، كما 
ذكريات  والشخصي، ويحكى عن  الرسمي  البريد  نقل  في  أسهمت 
تلك المحطة بأنه كان يتم مسح المنطقة بالدوريات قبل أي عملية 

هبوط لمنع اقتراب اإلبل الشاردة منها)21(.  
مهبط خطم الشكلة

استخدمت  وقد  أرضها  وانبساط  باتساعها  المنطقة  هذه  تميزت 
كمهبط جوي بشكل متواصل من قبل قوة كشافة ساحل عمان حيث 
كانت تهبط الطائرات هناك بشكل مستمر لنقل جنود ومعدات قوة 
الجاهلي، إلى  كشافة ساحل عمان بحكم وجود سريتهم في قلعة 

الشارقة وأبوظبي)22(. 
مهبط فلج هزاع 

بانبساط أرضها واستوائها وخلوها  تميزت منطقة فلج هزاع قديًما 
بعض  لهبوط  مساحة  تكون  بأن  أهلها  مما  الرملية  المرتفعات  من 

الطائرات القادمة من أبوظبي أو قوة كشافة ساحل عمان)23(. 
مهبط قلعة المربعة 

شكلت قلعة المربعة التي يرجع بناؤها إلى عام 1948 أحد نماذج 
العمارة العسكرية الفريدة، وقد أمر ببنائها الشيخ زايد بن سلطان 
وقد  العين،  واحات  في  الحاكم  ممثل  كان  عندما  عندما  وذلك 
استخدمت القلعة كمركز للشرطة حتى عام 1985)24(، واستخدمت 
القلعة كذلك إبان حرب البريمي حيث شكلت مقرًا لقيادة إحدى 
قيادة  تحت  كانت  حيث  عمان)25(،  ساحل  لقوة  التابعة  السرايا 
القائد  ماكدونالد  بيتر  الميجور  وقيادة  نخيرة)26(،  العريف محمد 
الشفهية  الرواية  وتذكر  عمان)27(.  ساحل  لقوة  التابع  العسكري 
القلعة  شرق  جنوب  في  السرية  أقامته  طائرات  مهبط  هناك  بأن 
عملية  تسهيل  على  المهبط  هذا  عمل  وقد  مستوية،  منطقة  في 
وبين سراياها  الشارقة  القيادة في  مقر  بين  والجنود،  الضباط  نقل 

المتمركزة في واحات العين)28(. 

مسيرة  من  أساسيًا  جزًءا  كانت  المهابط  تلك  أن  سبق  مما  يتبين 
كما  أبوظبي،  في  والعسكري  المدني  الطيران  تاريخ  في  التحول 
كانت تلك المهابط شاهًدا حيًا على تطور تاريخ أبوظبي االقتصادي، 
خاصة األراضي الغربية منها والتي تعتبر قلب أبوظبي النابض بما 
تمتلكه من ثروات طبيعية والتي يأتي النفط على رأسها، فقد لعبت 
النفطية،  الشركات  عمليات  تسهيل  في  أساسيًا  دوًرا  المهابط  تلك 
وفي استقطاب العديد من الرحالت الجوية سواء الداخلية أو تلك 
والخبراء  الضيوف  من  العديد  متنها  على  حملت  التي  الخارجية 
والمهندسين والباحثين عن فرص عمل إلى أبوظبي، لذلك تعتبر تلك 
المهابط لبنة أساسية في تاريخ تطور الطيران المدني في أبوظبي، 
على  همينتها  فرض  في  أبوظبي  إمارة  المهابط  تلك  ساعدت  كما 
حدودها وحمياتها أثناء فترة النزاعات الحدودية التي شهدتها اإلمارة 

خاصة في فترة خمسينيات القرن المنصرم. 

ظهور الطيران المدني في العاصمة أبوظبي 
شهدت أبوظبي كذلك إقامة مهبط للطائرات Lansing Strip على 
أراضيها منذ ثالثينيات القرن المنصرم، ربما يرجع تاريخ إقامة هذا 
أحد  في  ورد  ذكرها حيث  السابق   1935 عام  اتفاقية  إلى  المهبط 
بنودها: تقدم منحة أرض لهبوط الطائرات في جزيرة أبوظبي، حيث 
 1935 عام  فبراير  اتفاقية  توقيع  بعد  أنه  التاريخية  المصادر  تذكر 
توجهت فرقاطة بريطانية تسمى )فووي( نحو مدينة أبوظبي لتقيم 
مدرًجا ومطاًرا صغيرًا )29(، ووفق ما تذكره الرواية الشفهية يعتبر 
هذا المهبط أول مهبط تعرفه إمارة أبوظبي، وهو يقع حاليًا جنوب 
المهبط  وكان  الطريق،  تقاطع  عند  وبالتحديد  المنهل  قصر  شرق 
يتكون من غرفة وأرض صغيرة دهنت بالزيت المحروق وذلك حتى 
يتسنى لهم تثبيت الرمل عند هبوط الطائرة، وتذكر الرواية الشفهية 
بدايًة  تحلق  المهبط،  في  الهبوط  تنوي  كانت  عندما  الطائرات  أن 
المهبط، فيقوم  للنزول في  إشارة  لتعطي  الحصن وذلك  فوق قصر 
على  الطائرة  لمساعدة  األشخاص  بإرسال  القصر  في  المسؤولون 
الهبوط، ألنها عادة ما كانت تعلق في الرمال مما يتطلب األمر تدخل 

الرجال للمساعدة)30(. 
أما المهبط الثاني فيقع في المنطقة التي يشغلها حاليًا مبنى شركة 
أبوظبي لإلعالم، وهو المهبط الذي ورد في مذكرات وروايات العديد 

من األشخاص الذين وفدوا إلى أبوظبي.
وقد بدأت بريطانيا تبدي اهتماًما بالمهبط الرملي في أبوظبي منذ 
منتصف عام 1959، ربما يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، لعل 
أهمها يتمثل في بروز إمارة أبوظبي خاصة مع توقع ظهور النفط 
فيها بكميات تجارية، وازدياد ثروتها بدًءا منذ عام 1962 وما يليه من 
أعوام، فأبوظبي قبل هذا التاريخ هي غيرها بعد تصدير النفط فيها 
بكميات تجارية وظهورها كإمارة مهمة بدأت تحسب لها بريطانيا 
العديد من االعتبارات، فأبوظبي ازدادت عالقتها ومصالحها مع العالم 
الخارجي، حتى باتت محط اهتمام اإلعالم العالمي، وليس أدل من 

قصة الطيران في أبوظبي

أبوظبي  في  الطيران  مهابط  حكايات 
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ذلك من وفود اإلعالميين والصحفيين إلى أبوظبي منذ عام 1957، 
االستكشافات  جهود  وتوثيق  الصاعدة،  اإلمارة  على  اإلطالع  بهدف 
النفطية ورصد معالم التحول في الحياة االجتماعية واالقتصادية في 
تلك الفترة)31(، ومن أولئك الصحفيين الذين ال زال تاريخ أبوظبي 
 Wanda(( يحفظ شهاداتهم الصحفية الشهيرة واندا جابلولونسكي
 Queen of Oil«  « النفط  نادي  بملكة  والمعروفة   Jablonski
مقابلة  بإجراء  وقامت   1957 عام  أبوظبي  إلى  قدمت  التي   Club
مع الشيخ شخبوط بن سلطان وقالت عنه: »ليس باألمر السهل عقد 
اتفاقيات تجارية معه. ومن يعتقد أن بإمكانه استمالة هذا الرجل 
يجب أن يعرف أنه مفاوض محنك، فطن، متمهل في سلوكه، وليس 
المجادلة  عالية في  لديه مهارة  تنازالت،  أي  لتقديم  استعداد  لديه 
والنقاش، يتمتع بذكاء حاد، وال يثق بمن لم يختبره شخصيًا، هادئ 

األعصاب، حتى في أحلك األزمات)32(«. 
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د. صديق محمد جوهر*أشهر مؤرخي العهد العباسي

أبرز  من  والمسعودي  واألصفهاني  الطبري  أن  ريب  ال 
العهد  وتراث  تاريخ  مؤلفاتهم  في  تناولوا  الذين  المفكرين 
العباسي. ينتمي أكثرهم شهرة، محمد بن جرير الطبري،كما 
بالد  وهي  »طبرستان«  تقطن  كانت  عائلة  إلى  اسمه  يوحي 

تقع عند الحافة الجنوبية لبحر قزوين. 
ورًعا  مسلًما  رجاًل  وكان  إيرانية  أصول  من  الطبري  وينحدر 
معظم  يقضي  وكان  العربية،  والثقافة  التاريخ  في  متعمًقا 
القرن  من  الثاني  النصف  أثناء  ذلك  وكان  بغداد  في  وقته 
التاسع ولذلك فقد كان شاهًدا على العديد من األحداث التي 
دارت رحاها إبان أهم عصور الخالفة العباسية. وبالرغم من 

للنظام  ومؤيًدا  داعًما  كان  الطبري  أن 
بشك  يعمل  يكن  لم  أنه  إال  العباسي 
رسمي كمؤرخ لبالط الخالفة، ولم يكن 
يتلقى أي هبات أو رعاية من الخليفة.

 وكان الطبري يعيش على الدخل الذي 
ومزارعه  أطيانه  ريع  من  عليه  يحصل 
في بلدته األصلية طبرستان، وكان أهل 
إليه كل عام  يأتون  الحجيج  بلدته من 
باألموال أثناء مرورهم عبر العراق وهم 
المقدسة.  المشاعر  إلى  الطريق  في 
ولقد عاش الطبري حياة متقشفة ويبدو 
أنه  ،كما  أبناًء  ينجب  أو  يتزوج  لم  أنه 
نأى بنفسه عن السياسة ولم يلعب أي 

دور فعال في هذا المجال. وبالرغم من زهده وتدينه إال أنه 
كان برجوازي التفكير حيث لم يكن يثق في الدهماء وعامة 
االجتماعي  النظام  على  الحفاظ  بضرورة  يؤمن  وكان  الناس، 

الذي يقوم على الطبقية والتسلسل الهرمي.
أدهشت  التي  كتاباته  في  وماهرًا  بارًعا  الطبري  كان  ولقد   
اللغة  إلى  أعماله  أعظم  ترجمة  تم  ولذلك  المتخصصين 

اإلنجليزية أال وهي سلسلة »تاريخ األنبياء والملوك« المكونة 
من ثمانية وثالثين مجلًدا، ويقع كل مجلد منها في ما يزيد 
صفحات  عدد  إجمالي  يتجاوز  وبذلك  صفحة  مائتي  عن 
تكن هذه هي كل  مًعا عشرة آالف صفحة. ولم  المجلدات 
إنجازاته فقد أعد الطبري تفسيرًا للقرآن يقترب إجمالي عدد 
سالفة  المجلدات  وتعتبر  صفحة،  آالف  عشرة  من  صفحاته 
الذكر من أمهات الكتب ومن الكالسيكيات التي ظلت باقية 

وشاهدة على براعة الطبري في شتى التخصصات.
 والقيمة الفعلية للطبري تكمن في كتاباته التاريخية حيث 
مًعا  ودمجها  القديمة  التاريخية  للمصادر  حرفي  بنقل  قام 
تقارير  أو  كاملة  كتب  كانت  سواء 
مبعثرة هنا وهناك. وال يعتبر ذلك من 
قبيل السرقات األدبية ألنه لم ينسب 
هذه المصادر إلى نفسه وكان يعرف 

حدوده والمهمة التي يقوم بها. 
مؤلفات  سلسلة  ــى  إل ينظر  ومــن 
األنبياء  »تاريخ  الشهيرة:  الطبري 
والملوك« سيجد أنها ليست مجموعة 
بمثابة  وإنما  المجلدات  من  تقليدية 
وبفضل  كاملة.  تاريخية  مكتبة 
على  الحفاظ  استطاع  الذي  الطبري 
اليوم االطالع  هذه المجلدات يمكننا 
القصص والسرديات  العديد من  على 

وتقارير شهود العيان في العهد العباسي. 
المصدر األساسي  األنبياء والملوك«  وتعتبر مجلدات »تاريخ 
وبالرغم  القديم.  اإلسالمي  التاريخ  تناولت  التي  للدراسات 
الطبري  كتاب  التي تضمنها  الخفيفة  الموضوعات  من بعض 
االجتماعي  الثقل  القضايا ذات  أساسي  يتناول بشكل  أنه  إال 

واالقتصادي. 

القيمة الفعلية للطبري تكمن 
في كتاباته التاريخية إذ قام بنقل 
التاريخية القديمة  حرفي للمصادر 

ودمجها مًعا سواء كانت كتب 
كاملة أو تقارير مبعثرة هنا وهناك. 

وال يعتبر ذلك من قبيل السرقات 
األدبية ألنه لم ينسب هذه المصادر 

إلى نفسه 



إضاءة

كتاباته عن  الذي ذاع صيته بسبب أهمية  الثاني  المؤرخ  أما 
أبي  أصول  وترجع  األصفهاني.  فهو  العباسية  الخالفة  زمن 
الفرج األصفهاني إلى بلده األم »أصفهان«. وبالرغم من اسمه 
األعجمي إال أن األصفهاني كان ينحدر من أصول عربية. وفي 
الحقيقة فإن األصفهاني يدعي أنه من ساللة الخلفاء األمويين 
الذين حكموا العالم اإلسالمي قبل وصول العباسيين إلى سدة 
الخالفة عام 750 ميالدية، ومع ذلك لم يكن األصفهاني مروًجا 
أهل  من  للمنحدرين  السياسي  والؤه  كان  بل  األموي  للفكر 
تم  الذين  خاصة  سلم  و  عليه  الله  صلى  محمد  النبي  بيت 

التنكيل بهم على يد العباسيين حسب مزاعمه. 
ومن أهم مؤلفات األصفهاني »كتاب األغاني« الذي – وعلى 
الرغم من أهميته- لم يترجم إلى اللغة اإلنجليزية مثل كتاب 
كتاب  مع  يتشابه  ولكنه  والملوك«  األنبياء  »تاريخ  الطبري 
الطبري في ضخامة حجمه حيث تشتمل نسخته العربية على 

أكثر من عشرين مجلًدا كاماًل. 
والمطربين  باألغاني  كتابه  في  مهتًما  األصفهاني  كان  لقد 
والشعراء بينما كان الطبري منشغاًل بالقضايا السياسية وتاريخ 
الحروب في كتابه »تاريخ األنبياء والملوك«. وبالرغم من أن 
»كتاب األغاني« يعد عماًل أكاديميًا جاًدا إال أن الكتاب يتميز 
ثقافية  الظل حيث يشتمل على حكايات ذات دالالت  بخفة 

ومرويات مرحة وأخرى فاضحة، وهذه السرديات تفتح 
نافذة للقارئ على طبيعة الحياة في العصر العباسي. 
نقل  على  حريًصا  األصفهاني  كان  فقد  الطبري  ومثل 
القصص نقاًل حرفيًا مع اإلشارة إلى مصادرها واإلشادة 
باستطاعتنا  أصبح  األغاني«  »كتاب  خالل  ومن  بها، 
ومن  التاسع  القرن  في  المؤرخين  كتابات  دراســة 
السواد  من ضياع  بالرغم  علي طاهر«  »ابن  أبرزهم 

األعظم من كتابات هذا العهد.
أما المؤرخ الثالث، أبو الحسن علي بن الحسين بن 

كتابه  بفضل  واسعة  شهرة  نال  فقد  المسعودي،  علي 
ذائع الصيت »مروج الذهب ومعادن الجوهر«. ويعد كتاب 
إبان  العالم اإلسالمي  لتاريخ  الذهب« دراسة شاملة  »مروج 
العهد العباسي، ويغطي نفس الموضوعات التي وردت في 
كتاب الطبري »تاريخ األنبياء والملوك« ولكن الفارق بينهما 
أن كتاب المسعودي قد ُسطر بأسلوب أدبي مصقول ورفيع 
والكتاب  والصفوة.  المثقفين  أذواق  مع  يتناسب  المستوى 

يجمع بين السرد التاريخي والحكايات الجذابة التي تصور 
حياة القصور وتقاليد البالط العباسي. ومن المؤكد أن كتاب 
األسلوب  بسبب  البنيوية  الناحية  من  أقل سالسة  المسعودي 
األدبي المنمق الذي كُتب به مقارنة باألسلوب الصريح الذي 
ووضعها  حرفيًا  الطبري  نقلها  التي  الروايات  في  القارئ  يراه 
في كتابه«تاريخ األنبياء والملوك«. ويبدو أن المسعودي كان 
عن  الفكرية  واتجاهاته  الشخصية  تصوراته  رصد  إلى  يهدف 
العباسي  العصر  واقع  عن  يتحدث  مما  أكثر  العباسي  العهد 
كتاب  شأن  من  تقلياًل  هذا  فليس  ذلك  ومع  ذاته.  حد  في 
ذات  الهامة  األجــزاء  أن  بالذكر  الجدير  ومن  المسعودي. 
الدالالت التاريخية التي اشتمل عليها كتاب »مروج الذهب« 
والتي تناولت التراث العباسي قد تم ترجمتها إلى اإلنجليزية. 
الترجمة وتهذيبها عدة مرات ولكنها مازلت  وقد تم اختصار 
الترجمة مصدًرا هاًما  بالحياة ويمكن أن تصبح هذه  مفعمة 
للقارئ غير المتخصص، ويمكن االعتماد عليها كمقدمة رائعة 
العهد  سادت  التي  األصيلة  العربية  التاريخية  التقاليد  عن 

العباسي 

* جامعة اإلمارات 
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دراسات إماراتية

 د. موزة عبيد غباش 
   

والدته  بعد  فقط  ليس  كبيرة  أهمية  الطفل  تسمية  تأخذ 
الكثير من األحيان خالل فترة حمل األم وربما قبل  بل في 

ا بالمولود السعيد. الحمل تيمناً
يرتبط األمر بالكثير من العادات والممارسات التي يمكن أن 
تكشف عن معتقدات عميقة راسخة ترتبط باسم الطفل، 
ا وأيديولوجية وثقافة شعبية ذات  الطفلة، وتعكس فكراً أو 
ولكنها ذات عمومية في  االجتماعية،  بنيتها  خصوصية في 

ارتباطها بالموروث الثقافي العربي واإلسالمي. 
ثقافية جديدة في مجتمع  البحث عن دالالت  إذن  فلنحاول 

اإلمارات العربية المتحدة.
هنا الحلقة الثانية من نتائج الدراسة العلمية التي أجريناها 
حول الموروث الشعبي اإلماراتي المتعلق بتسمية الطفل 
ومقابالت  علمي  استبيان  عبر  اإلم��ارات��ي��ة،  األس���رة  ف��ي 

لسبعين من السيدات اإلماراتيات كبيرات السن.

التسميات والنذور
 ارتبطت بعض التسميات بالنذور فمن المفيد التأكيد بأن النذر هو 
عليه  ويكون  الله  أمام  نفسه  على  اإلنسان  يقطعه  العهد  من  نوع 
الوفاء به إذا حقق الله له أمنيته أو إذا استجاب لدعائه، وإذا كان من 
شيم العرب الوفاء بالعهد، فإن الوفاء بالنذر هو جزء من تلك القيم 
كان  بل  اجتماعية  عادة  النذر مجرد  يكن  ولم  العرب.  التي سادت 
سلوكًا دينيًا، ألن النذر ال يكون إال لله، وألن اإلسالم يأمر بأن يوفى 
النذر إذا نذرنا، كما أن من المفيد أيًضا توضيح أن النذر كان سعيًا 
النذور قاصرة  الله من نواح كثيرة، ولهذا لم تكن  التقرب إلى  إلى 
فقط على إطالق تسميات معينة ولكن الوعد بإطالق أسماء معينة 

كان أحد أشكال النذور.
الموضوع، أن بعض  التي جمعناها حول هذا  لنا اإلجابات  وتوضح 
التسميات في مجتمع اإلمارات األول كانت تطلق على المواليد من 

البنين والبنات تبًعا للنذور.
رآها  لبشارة  تبًعا  األطفال  على  تطلق  التسميات  بعض  كانت  كما   
األب أو أالم في المنام )وتشير اإلجابات إلى أن أحد الوالدين كان 
يقطع على نفسه عهًدا أمام الله أن ينوي سرًا أو عالنية إذا جاءه ولد 

تسمية الطفل
 في التراث الشعبي اإلماراتي 
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أن يسميه اسما معيًنا يعتقد أن فيه بركة وهذا في حال كون األب 
يريد من الله أن يرزقه ولًدا ألنه يحب األوالد أو ألن ذريته كلها من 

البنات(.
كلها  ذريته  ألن  بنتاً  يرزقه  أن  الله  من  يرجو  كان  إذا  األمر  وكذلك 
من األوالد، كما أن هناك أسبابًا أخرى للنذر هي: )أن تكون زوجته 
ال تنجب/ أن تكون قد أنجبت ولم يعش أي من أطفالها/ أن تكون 
الذرية قد جاءت سقيمة ويتمنى األهل طفال سليًما( كما أن هناك 

أسبابًا أخرى للنذر كانت أقل شيوعا.
وألن النذر تقرب إلى الله فإن األسماء التي 
األسماء  خير  من  تكون  أن  البد  به  ارتبطت 
الصالة  عليه  النبي  بها  أوصى  التي  وهي 
ُحمد  ما  األسماء  »خير  قال  حين  والسالم 
النذور على اسم  وعبَد« ولذا شاعت أسماء 
من  أي  اسم  على  أو  ولــًدا،  كان  إذا  النبي 
النبي  بنات  أو  المؤمنين  أمهات  زوجاته 
مثل محمد وأحمد لألوالد وعائشة وفاطمة 
كذلك  للبنات.  األسماء  من  وغيرها  وزينب 
األنبياء  بأسماء  النذور  في  التسمية  شاعت 
وعيسى،  كإبراهيم،  السالم  عليهم  والرسل 
الخلفاء  أسماء  وأيًضا  الخ  ويوسف،  وموسى 
علي،  عمر،  مثل  عنهم  الله  رضي  الراشدين 

وعثمان تيمًنا بهم.
الصحابة  أسماء  على  التسمية  شاعت  كما 

والصالحين وكان من عادة بعض أهل اإلمارات قديًما أن تنذر مثل 
هذه النذور في أيام الحج وسائر األيام المباركة األخرى كأيام األعياد 

ومولد النبي وغيرها.
لله  ديًنا  النذر  يعتبرون  اإلمارات  أهل  كان  المسلمين  عامة   ومثل 
يجب تأديته عند استطاعتهم ألن النذر كما أسلفنا عهد بين العبد 
والرب ودين يحيط باإلنسان الى أن يؤديه. ومن األقوال الشائعة في 
مجتمع اإلمارات األول: وفوا نذوركم ولو كنتم في قبوركم. وكان من 
عادة بعض الناس أن يعلنوا النذر أمام أحد 
وبعض  األولياء.  أحد  قبر  عند  أو  الصالحين 
النذر مخافة عدم  تتخوف من  الناس كانت 
القدرة على الوفاء به، وكان لدى األهل في 
الماضي اعتقاد بأنهم إذا لم يوفوا بنذورهم 
في التسمية فإن اإلنجاب سينقطع، أو يصيب 
الطفل مرض أو مكروه، ولهذا كانوا حريصين 
بالنذر وكان ذلك ملمًحا واضًحا  الوفاء  على 
في العادات والتقاليد لمجتمع اإلمارات في 
الماضي، وإن كانت النذور سواء باألسماء أو 
بغيرها ما زالت جزًءا من تقاليد المسلمين 

وعادات حياتهم.

التدليل والتصغير ومدلوالته
عكست األسماء الشائعة في مجتمع اإلمارات 
وتقاليد  عــاداٍت  عكسته  ما  بين  من  األول 
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وقيًما وارتباطًا باألهل واأليام والبيئة، عكست أيًضا أسلوب اآلباء في 
التعبير عن محبتهم واعتزازهم بأطفالهم. فكان من عاداتهم تصغير 
أسماء األطفال حتى يكبروا فيعودوا لمناداتهم بأسمائهم الحقيقية 
كما كان من الشائع أيًضا تحريف االسم تدلياًل له كجزء من تدليلهم 
ألطفالهم، لذلك شاعت أسماء تدليل وتصغير لتقترن بكل اسم معين. 
على  تطلق  كانت  والتصغير  التدليل  أسماء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
البنين والبنات، وكانت تطلق على األطفال ال الكبار إال نادًرا عندما 
يشيع اسم التدليل ويقترن بالطفل حتى بعد أن يكبر. كما نالحظ 
مفضاًل  شيئًا  يعتبرها  ال  البعض  أن  إال  العادة،  هذه  شيوع  مع  أنه 
باسم  اعتزازا  مثاًل  »محمد«  كاسم  معينة  ألسماء  بالنسبة  خصوًصا 
النبي عليه الصالة والسالم. تقول إحدى الراويات: »كان يوجد بعض 
الناس )باهين العقل( أي ال يفهمون معنى هذه األسماء وعظمتها«.
ر وتطلق على الصغير إلى أن  ونالحظ أن بعض األسماء كانت تَُصغَّ
يكبر ويسترد اسمه كاماًل كما أن بعض األسماء كانت تحرف للتدليل 
وربما تطلق على الكبير أيًضا كتعبير عن االعتزاز به، كما نالحظ من 
خالل اإلجابات أنه ربما كان هناك بعض االختالف في هذا الشأن 
بين منطقة ومنطقة من إمارة واحدة. وعلى سبيل المثال في إمارة 
في  بينما  والتصغير،  التدليل  أسماء  خورفكان  في  شاعت  الشارقة 
منطقة أخرى مثل كلباء لم يتبعوا هذا التقليد، ولن نورد هنا قائمة 
كاملة بكل اسم وما يقترن به من أسماء التصغير والتدليل، ولكننا 
كانت  األوالد:  ألسماء  بالنسبة  األمثلة.  بعض  بذكر  سنكتفي  فقط 
اسما  وكان  محمد.  باسم  تقترن  ومحمدوه  وحمود  محيمد  أسماء 
عبيد وعبود مقترنين باسم عبدالله. كما شاع اسم التدليل رشود على 
اسم راشد. وبروك على اسم مبارك وهكذا. وبالنسبة ألسماء البنات: 

كان اسما عوشية وعوشوه مقترنين باسم عائشة. وارتبط اسما مرايم 
موزية  بأسماء  موزة  االسم  تدليل  شاع  كما  مريم.  باسم  ومريوم 
أحمد  اسم  يدللون  الخاصة  بلغتهم  كانوا  البلوش  وعند  موزوه.  أو 
مثاًل باسم »خدى ماله«، أي مال الله. وقد ارتبط النطق والتحريف 

والتصغير والتدليل بلغة ولهجة كل منطقة.

التسمية الشاذة والتحقيرية وأسبابها
بعض األطفال يسمون بأسماء شاذة وتحقيرية كاألسماء الشاذة التي 
أي  »اللبوقة«  التسميات كلمة  تطلق في ظروف معينة ومن هذه 
طريق  عن  الخلقة  بوصف  األسماء  هذه  ترتبط  وقد  الشهرة.  اسم 
السخرية من الطول أو القصر أو السمنة أو النحافة أو اللون أحيانًا.

 وقد تكون بعض هذه األسماء بال معنى 
أو أساس، ومن المالحظ أن هذه األسماء 
بالخجل  الشعور  تجلب  ما  كثيرًا  كانت 
تطلق  الذين  األطفال  لــدى  والغضب 
كان  وبعضهم  األسماء  هذه  مثل  عليهم 
يعبر عن رفضه لذلك بعدم الرد على من 
تأثيرًا سلبيًا  تؤثر  بها، كما كانت  ينادونه 
وتسبب  مجتمعهم  مع  اندماجهم  على 
لهم عقًدا نفسية، ولهذا نجد أن الغالبية 
مثل  تدين  كانت  الناس  من  العظمى 
تحريم  الى  استناًدا  البغيض  التقليد  هذا 
القرآن  في  عنه  والنهي  لذلك  اإلســالم 
الكريم مصداقًا لآلية الكريمة وال تنابزوا 
هذه  بمثل  التسمية  وارتبطت  باأللقاب 
األسماء بظروف خاصة في بعض األحيان. 

مثل: 
- زعيبر أو زبعر: وهما اسمان لم نعرف 

دراسات إماراتية
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الراوية  أوردته  كما  التسمية  إطالق هذه  والسبب في  لهما معنى. 
وكان  االبن  والدة  عند  الراوية:  تقول  له؛  منطق  ال  سببًا  يبدو  أيًضا 
الناس قد ساروا بعيًدا عنها في اتجاه عين ماء، قالت : »يالله لين 
لزبعر معنى  أنها ال تعرف  الرعيان ضوا زبعر«. والعجيب  اسرحت 

ولكنها نطقت هكذا وقالت سموه زعيبر.
- عسير للولد وعسيرة للبنت: أطلق أحيانًا على المولود أو المولودة 

بوالدة صعبة.
- يسير ويسيرة لمواليد الوالدة السهلة.

- هيرة اسم ال تدرك الراوية معناه ولكنها تقول هذا اسم من البدو 
عندنا.

كما كانت بعض هذه األسماء أو الشهرة للتندر على طبيعة خلقته 
كانت  لمن  راس  أبو  طويلة/  أرجله  كانت  لمن  الكرعان  )أبو  مثل: 

رأسه كبيرة/ بوغزله لمن كان قصيرًا/ بوطوله لمن كان طوياًل(.

على  )خنفوس  مثل:  المعايرة  سبيل  على  أسماء  تطلق  كانت  كما 
طفل يسمى خميس حيوان أسود وهو الخنفس/ صالمة على طفلة 
تسمى سالمة نواة التمر أو الرطب/ حوس على طفل تتشابك رجاله 
أشلق  اللون/  أسود  كان  لمن  أسود  الضعف/  عن  كنية  السير  عند 
الحركة  مثير  )ربشوة  أيًضا:  الشاذة  األسماء  ومن  العينين(.  لألحول 
وكاعلة  جاشعة  الحركة/   لكثير  شمطري  )ربشة(/  وأصلها  والكالم 

وهجوش وحندوكة وهي أسماء ال معنى لها(.
يبكي  للذي  العقار  الصغير/  الكلب  أي  )جرو  مثل:  أخرى  وأسماء 
دائماَ ويصرخ/ ربشوة أي مسمار( وال يدري األسوياء وال ندري معهم 
العقل  وسقم  الجهل  أنواع  بعض  إال  األسماء  لهذه  معنى  وال  سببًا 
خصوًصا أن هناك أمرًا دينيًا واضًحا باختيار األسماء الحسنة لألبناء 

وكذلك عدم تحقير الناس بألوانهم وأجناسهم وأشكالهم.

األمثال واألغاني واألقوال الخاصة بالتسمية
بأغاني هذه  يهتمون  يكونوا  لم  العرب  أن  إلى  الرواة  بعض  أشار   
المناسبة على عكس العجم والبلوش. إال أن معظم اإلجابات أشارت 
إلى أدعية وأقوال معينة جرى بعضها مجرى األمثال، وهذه األدعية 
واألقوال كانت تقال عادة مع إطالق األب السم الطفل لحظة قطع 

الحبل السري.
ومن األدعية واألقوال الخاصة بالمناسبة: )سميتك عبد الله، سميتك 

تأخذ تسمية الطفل أهمية كبيرة ليس فقط بعد 
والدته بل في الكثير من األحيان خالل فترة حمل األم 

وربما قبل الحمل تيمًنا بالمولود السعيد.
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باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتم الدعاء للطفل بطول 
العمر والصحة والنجاح والبركة في حياته، عند تسمية الطفل باسم 
الشايب، تشير بعض اإلجابات إلى قول مشهور يتغنى به هو: الشيبة 
شيبة شايب، شاب الولد شاب. واسم وعافية إن شاء الله على طوله 
عمره، الله يخليه، إن شاء الله عمره طويل، والله يبارك لنا فيك – 
الله يطول عمرك – الله يخليك لنا. وعند لحظة التسمية التي أشرنا 
السري كان األهل  الحبل  أنها عادة كانت تتم مع لحظة قطع  إلى 

يرددون: بسم الله الرحمن الرحيم عليها، حرزتكم بالله(.
كما ترددت بعض األقوال عند التسمية مثل: )سميتك علي وأعليت 

باسم، وسميتك نبهان حتى أخوالك يتنبهوا(.
المهاواة،  أغاني  في  للطفل  الجديد  االسم  يدخلون  كانوا  كذلك   -
فعندما يسمون عبد الله كانوا يقولون: )هووه عبد الله هووه عيني 

أبوي، الرحمن عليك، حرزتك بالله، حرزتك بالواحد األحد(.
وقد الحظنا بعض األمثال المرتبطة بالتسمية والتي تعكس لنا بعض 
التقاليد في تلك الفترة التاريخية المبكرة لمجتمع اإلمارات، وعلى 
سبيل المثال كان هناك مثل يقول الغالي يسمي عليه عشرة، وهو 
الشخص  باسم  االعتزاز  كثيرًا كنوع من  التسمية  تكرار  مثل يعكس 

العزيز على النفس.
تأثيراتها  لها  كانت  والدينية  االجتماعية  القيم  أن  يتضح  هذا  ومن 
واألمثال  األقــوال  على  أو  التسمية  عــادات  على  سواء  المختلفة 

واألغاني المرتبطة بها.

التسمية بأسماء الراحلين )التسمية القرابية(
 كانت هذه العادة شائعة بنسبة كبيرة في الزمن الماضي من واقع 
اإلحساس بأن الخلف هو استمرار للسلف، وإذا كان السلف صالًحا 

إطالق اسمه على الخلف يبشر بأن ينشأ صالًحا مثله.
كذلك من واقع اإلحساس بأن الخلف جاء تعويًضا عن السلف 

الراحل سواء أكان هذا السلف جًدا أو طفاًل.
غير أن المالحظ من الروايات التي بين أيدينا أن إطالق أسماء 
األجداد على األبناء وأسماء الجدات على البنات كان هو األكثر 
شيوًعا بين أفراد المجتمع بدرجة أكبر بكثير من إطالق أسماء 

األطفال الذين توفوا على أشقائهم من المواليد الجدد.
 فيما يتصل بأسماء األجداد، كان األمر بالنسبة لهم اعتزازا بأصل 
العائلة، وكان إحياء لذكرى كبيرها، وكان تشبًها وتمسًكا بسيرته 
خصوًصا إذا كانت طيبة، ولذا كان طبيعيًا أن تنتشر أسماء كمثل 
خليفة بن جمعة بن خليفة، أو راشد عبد الله راشد وفيما يتصل 
االختالف  من  نسبة  األمر  في  كان  الراحلين  األطفال  بأسماء 
حيث أنه على الرغم من شيوع هذا التقليد أيًضا إال أن نسبة 
انتشاره كانت أقل بكثير من التسمية بأسماء األجداد، ذلك أن 
أسماء  إطالق  وتفضل  ذلك  من  تتشاءم  كانت  العائالت  بعض 
جديدة في حين أن بعض العائالت كانت تتمسك بهذا التقليد.

 من ناحية أخرى فإن التسمية بأسماء الراحلين لم يقتصر فقط 

أيًضا إطالق  المتوفين، بل كان يتم  على أسماء األجداد أو األطفال 
ولكن  والخاالت،  والعمات  واألخوال  كاألعمام  آخرين  أقارب  أسماء 

بقي إطالق أسماء األجداد هو األكثر شيوًعا بين كل األسماء.
من المالحظات أن هناك من األسر من كان يسمي بأسماء األجداد 

واألطفال الراحلين.
األطفال،  أسماء  دون  األجداد  بأسماء  يسمي  من  أيًضا  هناك  وكان 

وكانت كل أسرة تتبع ما تجد فيه ما يريح بالها.
 غير أن العجم والبلوش كانوا ال يسمون األبناء على أسماء أطفال 
ماتوا كما نالحظ أن بعض اإلجابات أظهرت أن عدم التسمية باسم 
أو  الناس  كالم  عليهم  يثير  كان  العائلة  من  توفوا  الذين  أو  الجد 
الجيران إذ أن ذلك يبدو بالنسبة لهم نوًعا من عدم االعتزاز بعائلتهم 

أو أصولهم.
المجتمع  وتقاليد  عادات  عن  الكشف  يستهدف  البحث  كان  وإذا 
في مرحلة سابقة، فليس معنى ذلك أن هذه التقاليد بقيت بالقوة 

نفسها في زماننا الحالي.
 وبعض اإلجابات قد أشارت إلى ذلك فتقول إحدى اإلخباريات »أما 
أهلهم  أسماء  ويبيعون  وجميلة  حلوة  بأسماء  يسمون  فإنهم  األن 
وأجدادهم« كما تشير راوية أخرى إلى عادة عائلتها في هذا الجانب 
تقاليد تسمية األطفال وتقول: »نحن ال نسمي فرخ على فرخ  من 
أن  إلى  الطفل  عمر  يطول  الشايب حتى  على  الفرخ  نسمي  ولكن 

يصير شايب«.
 ومن هذا العرض العام يتضح أن التفضيل العام في التسمية ظل 
المقام  في  واألخوال  األعمام  ثم  األول  المقام  في  األجداد  األسماء 
باسم  الوليد  »الفرخ«  تسمية  كانت  ذلك  جانب  إلى  وأنه  الثاني، 

»فرخ« متوفي شائعة أيًضا ولكن بدرجة أقل 

دراسات إماراتية

اإلماراتي  الشعبي  التراث  في  الطفل  تسمية 
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إضاءة

الحج  مناسك  ألداء  األرض  بقاع  كل  في  المسلمون  يسعى 
له  فالحج  اإلسالم،  أركان  من  أساسياً  وركناً  فريضة  باعتباره 
أهمية دينية كبيرة في المجتمعات اإلسالمية، وتتنوع مظاهر 
التي تمثل موروثًا  لتنوع عاداتها وتقاليدها  احتفالها به، نظرًا 

ثقافيًا مهًما.
مظاهر  وتوثيق  بالحج،  الثقافية  المؤسسات  اهتمت  وقد 
مكتبة  تنظيم  لذلك  ومثال  وتقاليده،  وعاداته  به  االحتفال 
اإلسكندرية لملتقى دولي عام 2015م لتوثيق احتفالية الحج، 
لدراسة  والتنمية  والحوار  للدراسات  األقصر  مركز  وإصــدار 
توثيقية عنه، ونشر المركز القومي للترجمة للنسخة العربية من 
كتاب رسومات الحج فن التعبير الشعبي عن الرحلة المقدسة، 
من تحرير أفون نيل وتصوير آن بارك وترجمة وتعليق حسن 
الريف  بعادات وتقاليد في  الحج  المصري. ويحظى  ربه  عبد 
مروًرا  الحج  بطلب  الحاج  تقدم  منذ  مالمحها  تبدأ  المصري، 
لتشهد  عودته،  وحتى  المقدسة  لألراضي  سفره  قبل  ما  بفترة 
زالت  ما  شعبيًا  تراثًا  تمثل  متنوعة  احتفالية  مظاهر  خاللها 

مالمحه في الريف المصري حتى يومنا هذا. 
عبارات  وكتابة  الطالء،  خالل  من  المنزل  زينة  أهمها  ولعل 
الحج على الجدران، ومنها: »حج مبرور وذنب مغفور وسعي 
صورة  ورسم  المختار«،  النبي  قبر  وزار  »حج  أو  مشكور«، 
لطائرة أو باخرة أو جمل أو الكعبة، لإلشارة إلى سفر صاحب 
أيًضا  الحج  وتقاليد  عادات  ومن  الحج.  فريضة  ألداء  المنزل 
االحتفاالت التي يقيمها الحاج ابتهاًجا بزيارته، ومنها إقامة ليال 
للذكر، تشهد قراءة القرآن الكريم أو ابتهاالت وتواشيح دينية 
قبل  ليال،  عدة  أو  واحدة  ليلة  تكون  وقد  المنشدين،  لبعض 
الحج وبعده، وذلك حسب إمكانات الحاج المالية، كما يقوم 
الصالحين  الله  بزيارات ألولياء  أقاربه وجيرانه  الحاج ويرافقه 
موكب  في  زياراتهم  وتكون  فيها،  يعيش  التي  المنطقة  في 
الدينية،  األغاني  الدينية، وإنشاد  والرايات  الزينة  تتخلله  كبير 
وكذلك تشغيل األغاني المرتبطة بالحج لبعض المطربين عبر 

الله«،  عرفات  »إلى  كلثوم  أم  أغنية  مثل  الصوتية،  المكبرات 
وأغنية أسمهان »عليك صالة الله وسالمه«.

ويصبح منزل الحاج قبل سفره مزاًرا لألقارب واألهل، يتوافدون 
وزغاريدهن،  النساء  غناء  خالل  من  للتهنئة،  المنزل  إلى 
يقدمه  المال  من  مبلغ  وهو  بالنقوط،  يعرف  ما  تقديم  أو 
المهنئون كًُل حسب استطاعته، تعبيرًا عن الفرح والتهنئة، أو 
المساهمة في تكاليف الحج، على أن يقوم الحاج بردها لهم 

في مناسباتهم القادمة.
ويستعد الحاج لسفره مستعيًنا بأقاربه في تجهيز مالبس الحج، 
وإعداد األطعمة والمأكوالت التي سيأخذها معه، حيث يفضل 
معظم أهل الريف المأكوالت الريفية الجافة التي تبقى صالحة 

لفترة طويلة، مثل الفول والملوخية والجبن القديم.
المالبس  الحاج احتفااًل خاًصا، حيث يرتدي  ويشهد يوم سفر 
البيضاء ويصحبه أهله وأقاربه باالغاني والزغاريد حتى يستقل 
لهم  الدعاء  وطلب  السالمة،  دعوات  بترديد  السفر،  سيارة 

بالعفو والمغفرة.
وتنتهي مظاهر االحتفال بالحج والحجاج عقب عودتهم وهم 
محملين بهدايا الحج، حيث يستقبلهم األهل بأغاني الترحيب 
وتوزيع  األطعمة،  لتناول  الحاج  يدعوهم  حين  في  والمحبة، 
الجلباب  الهدايا  وأشهر  والحب،  التقدير  عن  تعبيرًا  الهدايا 
والعسل،  والتمور،  والمسابح،  الصالة،  وسجاجيد  األبيض 
والتي  بالحج  االحتفال  مظاهر  أن  يتضح  ثم  ومن  والمسواك. 
موروثًا  تمثل  المصري،  الريف  في  اليوم  حتى  بعضها  زال  ما 
الدينية،  والفرائض  للشعائر  المصريين  تقديس  يعكس  شعبيًا 
وانتشار الود والمحبة بينهم، وهو األمر الذي يتطلب مزيداً من 
االهتمام بتراثنا الشعبي الذي يجسد رافًدا ثقافيًا مهًما لحياتنا 

اليوم 

* أستاذ مشارك بجامعة المنيا - مصر

دكتور إدريس سلطان صالح*الحج في الموروث الشعبي للريف المصري



 د. وائل إبراهيم الدسوقي

أوغ��ل��و«  »م��ق��ص��ود  ال��ت��رك��ي  للباحث  ا  مهماً م��ق��االاً  ق���رأت 
 Osmanlı العثمانيين«  سالطنة  حج  حول  »أسئلة  بعنوان 
بإشكالية  يتعلق   ،Padişahları›nın Hacc Meselesi
ناقشها بعض  التي  األتراك للحج،  عدم ذهاب السالطين 

المستشرقين األجانب. 
حّج  العثمانيين  السالطين  من  ا  أح��داً أن  التاريخ  يسجل  لم 
فلم  بهروبه،  تتعلق  ألسباب  وربما  »جم«،  األمير  سوى 
الحميد  »عبد  السلطان  إن  ويقال  حجه،  بعد  تركيا  إلى  يعد 

ا، وهو أمر غير مؤكد. الثاني« حج سرًّ

في  واحدة  مرة  المفروضة،  الخمسة  اإلسالم  أركان  أحد  هو  الحج 
العمر، لمن استطاع إليه سبياًل. ومع اعتبار أن الحج رحلة التكاليف، 

فلماذا لم يستطع سالطين بني عثمان إليه سبيال؟ 
العربية مضطربًا  الجزيرة  العثمانية في  الخالفة  تاريخيًا، كان وضع 
طوال الوقت؛ فخالل فترة التأسيس انشغل الخلفاء بحماية الخالفة 
من خطر الممالك األوروبية. إلى أن نبههم ظهور الخطر البرتغالي 
ووصوله إلى منطقة الخليج العربي إلى ضرورة حماية تلك البقعة، 
والبحرين،  على مسقط وهرمز  البرتغاليون  استولى  أن  بعد  خاصة 
وقربات وصحار وحور وجزيرة سقطرى، وغيرها من المناطق المهمة 
على ساحل عمان، ومحاولة احتاللهم عدن  ودخولهم البحر األحمر 
وضربهم بعض الجزر الجنوبية قبل االتجاه عام 1517م الحتالل جدة 
ومحاولة احتالل مكة التي باءت بالفشل مرتين آخرهما عام 1520م.

لماذا لم يحج سالطين الدولة العثمانية ؟

مساءلة التاريخ

العثمانية ؟116 الدولة  لماذا لم يحج سالطين 



مستشعرًا  هذا الخطر، ضرب السلطان »سليمان القانوني« األسطول 
البرتغالي بحملة عسكرية ضخمة أرسلها عام 1538م واستولى على 
األحمر  البحر  دخلت  بحرية  بحملة  عليه  البرتغال  فردت  عدن، 
لكنها  السويس،  البحرية في ميناء  العثمانية  القاعدة  إلى  واتجهت 
تأهب  حالة  في  العثماني  األسطول  أن  لها  تبين  أن  بعد  هربت 

لحماية أماكنه في الحجاز ومصر. 
تطأ  كبرى  عثمانية  قيادات  بأي  الغدر  الحتمال  باقيًا  الخطر  ظل 
قدماها شبه الجزيرة العربية، وظل األمر كذلك بعد رحيل البرتغال 
وظهور إنجلترا عدوة الدولة العثمانية األولى. فهل يمكن الربط بين 

عدم ذهاب السالطين إلى الحج وتلك الظروف السياسية الحرجة؟
العديد  تحمل  للحج  رسمية  إرسالية  بعث  على  الخلفاء  تعود  لقد 
من الهدايا والهبات لمكة والمدينة وأهلها، من دون وجود الخليفة 
نفسه! ومع الحيرة التي انتابتني وأنا أبحث في هذا الموضوع، قررت 
إثارة تلك اإلشكالية التاريخية والدينية؛ وبالفعل دارت حلقة نقاش 
مصغرة بيني وبين الدكتور »حاتم الطحاوي« أستاذ العصور الوسطى 
المتخصص في  الشرقاوي«  الملك فيصل، والدكتور »أحمد  بجامعة 
الدراسات العثمانية، والدكتور »علي عفيفي علي غازي« الباحث في 
التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور »حسام عبد الظاهر« الباحث 
في مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية، والدكتور »مصطفى 
وجيه« الباحث في التاريخ الوسيط. حاولنا خاللها أن نلم بجوانب 

الموضوع في نقاط محددة. 
لتلك  أوغلو«  »مقصود  الباحث  إثارة  لزوم  عن  الطحاوي  تساءل 
الحجج حولها، فهل  كافة  األتراك  الباحثون  استخدم  التي  اإلشكالية 

جاء بجديد؟ 
تقاعًسا من  ليست  فالمسألة  أنه رغم ما حدث  »الشرقاوي«  ورأى 
على  بالسيطرة  منهم  اكتفاء  وال  المتعبة،  الفريضة  عن  السالطين 
الحرمين كواجهة للخالفة والزعامة الدينية، ألننا قرأنا كثيرًا في أشعار 
السالطين العثمانيين -وكثير منهم شعراء- أبياتًا وقصائد عن شوقهم 
للحج ولوعتهم لعدم تمكنهم من آداء الفريضة. وعندما سألته وهل 
بالنفي  أجاب  ؟  للحج  الذهاب  لعدم  أسبابا  قصائدهم  فى  قدموا 
وأضاف أن األغرب من ذلك أن ثمة فتاوى من شيوخ اإلسالم تبرر 
عدم فرضية قيام السلطان بالحج، واالكتفاء بإرسال من ينوب عنهم، 
وأن السلطان »عثمان الثاني الشاب« أصر في مطلع القرن السابع 
عشر على الذهاب للحج رغم النصائح التي قدمت له من كبار رجال 
الدولة، وعلى رأسهم شيخ اإلسالم »أسعد أفندي«، لكن السلطان أصر 
على نيته، فكانت النتيجة صدور فتوى بخلعه، وتم خلعه بالفعل، 
وكان  السلطان،  والد زوجة  أفندي« هو  »أسعد  أن  المعروف  ومن 
معارًضا لزواج السلطان من ابنته ألن التقاليد الراسخة في حرملك 
الزوجات غالبًا من اإلماء وليس  القصر السلطاني حتمت أن تكون 

117  تراث  /   العدد 215 سبتمبر  2017

السلطان عبد الحميد االٔول



118

الحرائر. إال أن »الطحاوي« فّسر األمر برمته بأنها حادثة فردية وأن 
الموضوع لم يتعد التقاعس غير المبرر، ألن األمر استمر مع عشرات 

السالطين طوال الفترة من القرن 16 إلى 20م.
وحينما طرحت عليهم فكرة أن خوف السالطين من االنقالب عليهم 
أثناء غيابهم الطويل في الحج ربما يكون هو السبب الحقيقي، على 
مبرر،  غير  خوفهم  تجعل  واضحة  تاريخية  حالة  وجود  من  الرغم 
تتمثل في حرص ملوك الدولة المغولية المسلمة على الحج رغم ما 
كان يحيط بهم من خطر االنقالب. وحينما طرحت فكرتي تعجب 
»الطحاوي« قائال: »لو سلمنا بتلك الفرضية ستكون أمامنا دولة هشة 
أبدا«.  كذلك  تكن  لم  وهي  قرون.  ألربعة  سالطينها  خوف  استمر 
وطالبني »عفيفي« بأدلة تبرر هذا الطرح المنطقي لكي نصل إلى 
حقيقة تاريخية مؤكدة، خاصة وأن السلطان »سليم األول« لّما التقى 
وفد الحجاز عام 1517 في مصر لم يفكر بعد مواجهته للبرتغاليين 
في زيارة الحجاز فضاًل عن الحج، خاصة وأنهم كانوا يخرجون للحرب 
القول  إلى  الذي دعى »الشرقاوي«  انقالبات. األمر  دون خوف من 
بأن مسألة خوفهم من حدوث انقالب ربما كانت المبرر األقوى، وال 
دائًما  تحدث  العثمانية  فاالنقالبات  للحرب،  خروجهم  عليها  يقاس 
من االنكشارية، وهم القوة الضاربة في الجيش ومعظم قواته، وهم 
يكونون في صحبة السلطان وكبار قادتهم في الحروب، فالخطر من 
االنقالبات يكون ضئياًل، خاصة مع الظهير الشعبي الذي يلتف كله 
حول شرعية السلطان الغائب في المعركة، باعتبار أنه ال صوت يعلو 

فوق صوت المعركة.
ومما يزيد األمر تعقيًدا أن السلطان »عبد العزيز« ذهب في رحلة 
إلى أوربا ومصر مصطحبًا معه ابن أخيه األمير »عبد الحميد الثاني« 
رغم  شهر،  من  ألكثر  الرحلة  واستمرت  اآلخرين،  األمــراء  وبعض 
خطر االنقالب الذي تم فعاًل بقتل السلطان بدعم خارجي ومؤامرة 
داخلية. وكان في مقدوره الذهاب للحج بعد أن تيسر الطريق قلياًل 

عبر الطريق البحري. 
وباإلضافة إلى التفسير المنطقي للشرقاوي، أعتقد أن ما منعه عن 
خالل  العثمانية  الدولة  خلفاء  كل  على  ينطبق  المنع  وهذا  ذلك، 
شبه  خضوع  العشرين،  القرن  سنوات  وأوائل  عشر  التاسع  القرن 
الجزيرة العربية بالكامل للسيطرة البريطانية، وارتباطها بمعاهدات 
إال  أى شيء  في  يتصرفون  ال  بموجبها  أصبحوا  الذين  الشيوخ،  مع 
بعد الرجوع لبريطانيا، باإلضافة إلى الحركة العربية المتنامية آنذاك، 
التي غذتها حالة العداء بين إنجلترا والدولة العثمانية.. وقد وافقني 
من  مشكلة  نظره–  وجهة  –من  ألن  الطرح  هذا  في  »الشرقاوي« 
ينتقدون التاريخ العثماني تكمن دائًما في إصدار أحكام كلية على 
الموضوعات من خالل صور جزئية، والتعميم ظالم في كل األحوال 
سواء مع أو ضد، وهذه المسألة -مسألة حج السالطين- يجب أن 
وإداريًا  سياسيًا  سلطان  لكل  المصاحبة  الظروف  ضوء  في  تدرس 
ارتباطًا  امتنع  الكثير  وال  )إهمااًل(،  امتنع  الجميع  فليس  وأخالقيًا، 

بالحرملك، إنما لكل واحد ظروفه كما يبدو.
وطرح »حسام عبد الظاهر« فكرة أن األمراء والخلفاء األمويين في 
األندلس، وكذلك الخلفاء الفاطميين في مصر، فضاًل عن األيوبيين، 
وجيه«  »مصطفى  وافقه  وقد  الحج،  شعيرة  بأداء  أيًضا  يقوموا  لم 
مختلفة  بتبريرات  أيًضا  يحجوا  لم  األيوبيين  خلفاء  أن  على  مؤكًدا 
تستحق الدراسة أيضا كحال سالطين بني عثمان. ولكن »الطحاوي« 
اعترض قائاًل أن الوضع هنا مختلف تماًما، ألن الخلفاء األمويين في 
على  نفوذهم  يبسطوا  لم  واأليوبيين  الفاطميين  وكذلك  األندلس 
الحجاز كما العثمانيين. بل كانوا خصوًما ألصحاب النفوذ في الحجاز.

ويذكر »الشرقاوي« أن »أيوب صبري باشا« وصف في كتابه »مرآة 
على  المكتوبة  واللوحات  النقوش  تفاصيل  الشريفين«  الحرمين 
قصيدة  على  احتوائها  إلى  مشيرًا  الشريفة  النبوية  الحجرة  جدران 
... وإن  العليا دائرا ما دار  مكتوبة »بخط قديم جلي فوق جهاتها 
تسطيرها  في  وفق  التي  الجليلة  اآلثار  من  للثناء  القصيدة  هذه 
السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد خان سنة 1777م«. 

وكان السلطان عبد الحميد األول أحد السالطين الذين يجيدون قول 
الشعر باللغة العربية، حيث كان بارًعا فيها؛ وقصيدته المكتوبة على 
الحجرية«  »القصيدة  باسم  اشتهرت  إليها،  والمشار  القبلي  الجدار 
»الروضة  صاحب  إلى  وأهداها  البسيط  البحر  وزن  على  نظمها 
المطهَّرة«. يقول في مطلعها: يَا سيِّدي يا رسوَل الله ُخْذ بيِدي/ ما 

لي ِسواَك وال أَلْوي على أحِد 

مساءلة التاريخ

العثمانية ؟ الدولة  لماذا لم يحج سالطين 
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أثر العابر

مفاهيمها  نطالع  ُمعجميَّاً  »الــوعــي«  كلمة  عن  بالبحث 
في  بما  اإلنسان  و)شعور  اإلدراك(،  وسالمة  )الفهم  دة:  المتعدِّ

نفسه ومحيطه(، و)المعرفة والتبيُّن(. 
من هذا المنطلق يتضح لنا أن الوعي يفترض أن يكون األساس 
الواقع ويستقرئ  س  يتحسَّ لكل عمٍل عقلي،  الُمحرِّك  المعرفي 
د مراتب ضروراته، ويتعامل مع البيئة المحيطة  معطياته ويعدِّ

انطالقاً منه واستجالباً للنفع األقصى بناًء عليه. 
بد النطالقها  العقلي، ال  العمل  أنواع  باعتبارها أسمى  والكتابة 
الذات، ووعي  أبعاد: وعي  الكلمة من  من »وعي« بما تشمله 
تراتبية  ووعي  التاريخ،  من  اللحظة  ووعي  وقضاياه،  المحيط 

قضايا هذا الزمن واهتمامات بشرِه.
لإلبداع  ُمحرِّكاً  عامالً  وباعتباره  ذاته  بحد  »الوعي«  أن  غير 
ورصد  الكتابة  هذه  ه  لتوجُّ الوحيد  العامل  يُعد   ال  والكتابة 
الوعي  كان  وإن  حتى  اإلنسان،  بمصلحة  يصب  فيما  مسارها 
في قلب العوامل الُمجتِمعة أو »المنظومة« التي تدفع الكاتب 
فخلف  المعرفية؛  أو   – اإلبداعية  مادته  موضوع  اختيار  إلى 
ر تراتبية هموم اإلنسان وقضايا  هذا الوعي مستويات من تبصُّ
وجوده، وما يعنيه، إضافة إلى ما يُمكن اعتبار طرحه »ترفاً« غير 
ضروري في تناوله، هذا المستوى من الفهم الُمحرِّك للوعي هو 

ما يُطلَق عليه »الضمير األدبي«. 
وفق  ممكن  أمــٌر  ظاهرة  أو  قضية  ألية  الفنية  فالُمعالجة 
ومهارته  »الصنعة«،  من  وتمكُّنه  المبدع  »حذق«  مستويات 
الُمتناول في إبداعه، ولكن توجيه  كان الموضوع  أياً  وحرفيته، 
هذا الموضوع أو المادة من األساس هو األهم، وهو ما يصنع 
الفارق بين أعماٍل تتناول موضوعاٍت نمطيٍة أو آنية أو تُجاري 
الطابع االستهالكي لعصرنا، من دون الوقوف على سؤال الوعي: 
ماذا ستُخلخل من مفاهيم سلبية رسخت في أذهان الناس، أو 
ما مدى أهمية القضية المتناولة فيها من تغيير وعي الناس تجاه 
واعتبارهم  وتشييئهم  وتنميطهم  استغاللهم  وجودهم:  قضايا 

آالٍت وأرقاماً في أقنيٍة مصمتة، وبين أعماٍل أخرى وضع وعي 
الكاتب، البشر في قلبها، متناوالً آالمهم وأحزانهم وإحباطاتهم 

من العصر وأحالمهم التي ال تُطال. 
ه  إن الكتابة يحركها الوعي، والوعي  مبعثه ضمير الكاتب وحسُّ
»تيار  الحديثة حضر  الكتابة  بمحيطه، وبزمنِه وباإلنسان. وفي 
الوعي« بقّوة، وإن اختلف مفاهيمياً عما تناولته الفكرة السابقة 
قضية  لبلورة  والحس  بالعقل  المعرفة  لعناصر  تجميع  أنه  من 
التطبيقي  مفهومه  في  هو  وإنما  معالجتها،  اختالف  مع  أدبية 
العقل  في  واإلحساس  للفكر  المتواصل  »االنسياب  إلى  يشير 
الخواطر  وتداعي  الكالم  قبل  ما  مستويات  وارتياد  البشري، 
واألفكار في الذات قبل بلورتها في رؤية متماسكة »فكرية ثم 

لغوية تالياً«. 
إلى  المشير  النفس،  علم  في  الوعي«  »تيار  فصل  يمكننا  ال 
»تيار  عن  فيها،  أصدائها  وتردُّد  الذات،  داخل  األفكار  انسياب 
الطليقة  الداخلية  »المناجاة  يتمثَّل  الذي  األدب  في  الوعي« 
للذات والمشاعر المتناقضة والحوار الداخلي والصراع الباطني 
للشخصية، ألن كاِل الحقلين يتناول الفكرة ذاتها: ُمكوِّنات خلق 
الوعي وتمثُّله وصور ظهوره، وكالهما يُلقي الضوء على كيفية 
وتحليل  العالم  من  اإلنسان  وموقف  اإلنسانية  األفعال  تشكُّل 
وردود  العالم  مع  وتفاعلها  صراعاتها  وفق  الشخصية  طبيعة 
أفعالها.  إن الكتابة ابنة الوعي، والوعي ال يمكن له أن يكتمل 
الحس  ورهافة  والمعرفة  الُحريَّة  تستلزم  شروط  في  سوى 
يهم  وما  أولوياته  وإدراك  العصر  قضايا  مع  والتفاعل  والحدس 

اإلنسان ويُحرره من أزماته. 
وما  وآالمه  اإلنسان  أن  وإدراك  وعي  من  تنطلق  ال  كتابة  وكل 
المعالجات،  على  سابقة  أولوية  بإنسانيته،  ويمس  منه  ينتقص 

هي كتابة- أتصور- أن مصيرها الزوال 

* شاعر وكاتب مصري  

حمزة قناوي * الوعي والكتابة
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ابن  كان  ألنه  العصر«،  بـ«متنبي  لقبّوه 
الذاتيّة  والتحديّات  والتعارضات  التناقضات 
تواجهه؛  كانت  التي  الكثيرة  والموضوعيّة 
وألنه مثل المتنبي أيضاً كان صاحب طموح 
سياسي فشل في ترجمته على أرض الواقع، 
لكنه ظّل ينشده في إطار الشعر ومشهديته 

البانورامية الحارة.
مهدي  محمد  الكبير  العراقي  الشاعر  إنه 
طرق  الــذي   )1997  –  1900( الجواهري 
باب السياسة والكفاح السياسي منذ مطلع 
شبابه، حيث كان يوزع المنشورات السرية 
أنه  كما  اإلنجليز،  ضد  النجف  مدينة  في 
بها  قام  التي  العشرين«  »ثورة  في  شارك 

العام  في  المحتلة  البريطانية  السلطات  ضد  العراقي  الشعب 
الثورة  »إنها  فيها  وقال  واألدبي،  الشعري  رمزها  واعتبر   ،1920
أية دوافع  المبّرأة من  العراق،  الوحيدة في  الطبيعية والعفوية 
حزبيّة بعينها. كانت ثورة وطنية لشعب بأكمله ضد محتل جائر 

يعبث بأمن بالده، وثروات بالده على اختالفها«. 
وكسياسي  ذي نزعة عروبيّة حريصة على األمة العربية، إنساناً 
وكياناً،  كان الجواهري من أوائل الشعراء العرب الذين شغلتهم 
قضية فلسطين في الصميم، وانتصروا لها، حتى قبل قيام الدولة 
العبرية في العام 1948، فقد ألقى في صالة »األمانة« في بغداد 
بالمناسبة يقول  العام 1945 قصيدة  بلفور في  يوم ذكرى وعد 

فيها:

خذي مس�عاك مثقلة الج��راح      ونامي فوق داميات الِصفاح 

ي بالممات إلى حي�����اة       تسّر، وبالغناء إلى ارت������ياح وُمدِّ

وقولي قد صبرت على اغتباق        فماذا لو صَبرُت على اصطباح

 فإن أمرَّ ما أدم������ى كفاحاً       طعون الخائفين من الن�جاح

 1945 العام  في  يافا  زار  قد  الجواهري  وكان 
بهدف  فيها  الثقافي«  »المجمع  من  بدعوة 
عن  عبّر  العربية  لألمة  »كشاعر  تكريمه 
السياسات  لتقويم  بدعوته  نهضتها  هواجس 
العربية فيها«؛ وألقى قصيدة األهل في العراق 

إلى األهل في فلسطين:
فمن أهلي إلى أهلي رج�وع    

وعن وطني إلى وطني إياب

الجواهري والشعر الحديث 
منزل  وفي  اإلماراتية،  خورفكان  مدينة  في 
المتاخم  العويس  علي  بن  سلطان  الشاعر 
بالشاعر  التقيت  الساحر،  الفاتن  لشاطئها 
الشاعر  زيــارة  هامش  على  وذلك  الجواهري،  مهدي  محمد 
استالم  بهدف  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الكبير  العراقي 
»جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية« في العام 1992، وذلك 
عن فئة »اإلنجاز األدبي والثقافي«، وهو فرع من فروع الجائزة ال 
يخضع لمعايير لجنة التحكيم، إذ يتم االختيار فيه لقطب إبداعي 
عربي تُُعورف على إبداعيّته المكرّسة والمتجاوزة ومنحه الجائزة 
دونما تحكيم؛ وكان الجواهري أول من تقلّد بفخر هذه الجائزة.. 
قباني،  نزار  الشاعر  نذكر  بعده  من  تقلّدوها  الذين  بين  ومن 
والمفكر إدوارد سعيد، وعاّلمة الجزيرة حمد الجاسر وغيرهم... 
المهم أنني في هذه المناسبة، تقّدمت من الشاعر الجواهري، 
أنا الذي كنت التقيته أكثر من مرّة من قبل، خصوصاً في براغ، 
أبا  يا  سيدي  عليه:  التحيّة  وإلقاء  بالجائزة  تهنئته  بعد  وسألته 
فرات، منذ زمن طويل وأنا أحمل في أعطافي هذا السؤال إليكم، 
التي  الصراحة والجرأة  باإلجابة عنه، وبكل  أن تشرفني  وأتمنى 
الشعر  ثورة  في   تقول  ماذا  هو:  سؤالي  عليها..  الناس  عّودتم 
العربي الحديث ورموزه ممن صار يُطلق عليهم في الدراسات 

محمد مهدي الجواهري



قلب الكالم
الجواهري  انبرى  العربية«؟  الحداثة  بـ«شعراء  الحقاً  النقدية 
من فوره باإلجابة، وهو يحرّك قلنسوته ذات الخطاطات النادرة 
على رأسه: »أنا واحد منهم إن لم أكن أتقدمهم جميعاً، ولكن 
أنها  التي أرى  الخصوصيّة،  الفنية  الشعري، وهويتي  بأسلوبي 
غيرهم،  قبل  هم  بشهاداتهم  حتى  وذلك  ومتطّورة،  طليعيّة 
أختلف  قد  قباني.  نزار  والشاعر  أدونيس  الشاعر  وخصوصاً 
معهم في أشياء كثيرة، في طليعتها عدم استساغتي لما رّوجوا 
ما قرأت حوله من  النثر«، وكذلك آخر  بـ»قصيدة  له وسّموه 
إطالقات وتصنيفات يقول بعضها بالنص المفتوح شعرياً.. لم 
جيداً  مضمونها  ربما،  كان،  وإن  التسمية،  هذه  مثل  أستسغ 
أحياناً.. ال أعرف«. رأيك متقّدم ومنصف يا أبا فرات، بالمقارنة 
مع رأي زميلك في الحداثة الشعرية الكالسيكية الشاعر سعيد 
أكثر  ليسوا  بأنهم  العرب،  الحداثة  شعراء  وصف  الذي  عقل، 
العظيم«... الشعري  اإلبداع  نار  على  ترقص  بهلوانات«  »من 

علّقت على كالمه، فأجابني: »سعيد عقل شاعر كبير وُمجّدد 
زمن  منذ  تبهت  لم  التي  العربية،  القصيدة  بنية  في  كبير 
الجاهلية إلى اليوم، لكنني ال أشاركه رأيه في تقييم الشعراء، 
وال في السياسة أيضاً«.. اكتفى الجواهري بهذه اإلجابة قائالً: 

»هذا رأيي.. هذي إجابتي«.
العربية  الشعرية  الحداثة  رموز  من  البعض  قرأ  المقابل،  في 
تجربة الجواهري بكثير من التقدير والتجاوز اإلبداعيين.. قال 
بوصف  يكتفي  ال  لشعر  الجواهري  »أّسس  أدونيس:  الشاعر 
الواقع، بل يستبصر فيه، مسربالً إياه برؤى التغيير. وفي هذا 
ويفتح  القناع،  ذلك  يُضفيها  التي  الوثوقية  يزلزل  شعره  كان 
حدث  إنه  وأبعادها.  ودالالتها  لألشياء  جديدة  لرؤية  الطريق 

في النفس واللغة يتطابق مع الحدث في الحياة والزمن«.
إال  المتنبي  بعد  متنبي  »ال  السياب:  شاكر  بدر  الشاعر  وقال 

في  فقال  الصبور  عبد  صالح  الشاعر  أما  الجواهري«. 
الذهبية األخيرة في الشعر  المرحلة  الجواهري »إنه يمثل 

الحداثة  بروح  دوماً  تكتنز  وكالسيكيته  الكالسيكي،  العمودي 
والتجديد«. وقال الشاعر محمود درويش: » الجواهري خليط 
من المتنبي والبحتري وكامل التراث العربي على شرط تاريخي 
على  كان  والذي  البياتي،  الوهاب  عبد  الشاعر  أما  معاصر«. 
بعدها  عادت  طويلة،  سنوات  دامت  الجواهري  مع  خصومة 
المياه إلى مجاريها بين الشاعرين، وقد توجتها بالطبع هذه 
القصيدة التي نظمها البياتي في ذكرى ميالد الجواهري وقرأها 
في المهرجان الشعري الكبير الذي أقيم احتفاء بالشاعر في 

بيروت يوم 7 نوفمبر 1997 جاء فيها:
في سنوات الضوء والب�ؤس     رأيت ف���ي مرآته نفس����ي
خرجت من مع��طفه يافعاً     ألحمل الشمس إلى الشمس
قلت له: يا أبت ها ه����نا     يعتنُق السهمان في الق��وس
شعرك كان الزاد والماء في     عراقنا الطاعن ف���ي الحبس

بالعودة إلى الجواهري في خورفكان، ال بّد لي هنا، ولألمانة 
التاريخيّة، من تسجيل ما قاله شاعرنا الكبير، وبصورة مكثفة، 
في هذه المدينة اإلماراتية الساحرة، وذلك في معرض رّده عن 
سؤال لي حول االنطباع األولّي الذي كّونه عنها، خصوصاً وأنه 
يزورها للمرة األولى.. قال الجواهري: »خورفكان أشبه بإعصار 
جمالي ساكن ونادر في فذاذة ألوانه الطبيعية الخالدة.. وأنا 
على يقين بأن القيّمين عليها يحرسون جمال هندستها وأناقتها 
باستمرار كمدينة بحرية خاّلبة، ويجتهدون إلبقائها في طقوس 

جماليّة تُجّدد نفسها بنفسها« 

* كاتب وباحث من لبنان

مدينة خورفكان
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أصول األعياد

  أندره عيد قره*

العريقة  ومهرجاناتها  التراثّية،  أعيادها  بكثرِة  اليابان  ُتشتَهر 
والغريبة، والتي تطّورت مع الّزمن، فأخذت طابعااً معاصرا،اً 
»غيون  عيد  وُيعتبر  ال��ي��وم،  حّتى  ب��ق��ّوٍة  ح��اض��رةاً  م��ازال��ت 
ماتسوري« أحد هذه المناسبات التي يحتفل فيها اليابانّيون 
وضمن  م��راح��ل،  ع���ّدة  وع��ل��ى  ت��ّم��وز  شهر  طيلة  الشنتو، 

فعالّياٍت مختلفٍة.

تاريخ االحتفال
حيث  المشؤوم،  869م  عام  إلى  العيد  بهذا  االحتفال  تاريخ  يعود 
تعرّضت مناطق اليابان لعّدة زالزَل وفيضاناٍت أحدثت فيها الخراب 
المعالم  من  الكثيِر  على  أتت  هائلٌة  حرائُق  ضربتها  كما  والّدمار، 
والّصواعق،  البحريّة  العواصف  إلى  إضافًة  الّزراعيّة،  والموارد 
وظاهرتَي الكسوف والخسوف، وتفّشي العديد من األوبئة كالطّاعون 

الذي أودى بحياة الكثيرين.

اآللهة  سبّبتها  األمور  تلك  فإّن  اليابانيّة،  الّشنتو  عقيدة  وبحسب 
الغاضبة، فأمر اإلمبراطور سيوا بالتّضّرع إلى أضرحة اآللهة، األشّقاء 
كانت  التي  الثائر،  و»غوزوتينو«  ال«  وسوزانو  وميكوتو  »كياساكا، 
ستٌّة  لها  يُصنع  بأن  فأمر  بالويالت،  وتأتي  فساداً  األرض  في  تَعيث 
بها  التّطواف  ويتّم  القديمة،  اليابان  بعدد محافظات  مزاراً،  وستّون 
الضخمة،  في حديقة شينسن أون، بمواكَب »يامابوكو« و«جانكو« 

وتُحمل فيها المزارات واألضرحة المتنّقلة على عرباٍت مزيّنٍة.
وتكّرر هذا اإلجراء عام 970م، بعد جائحة الطّاعون الجديدة، بهدف 
طرد األرواح الّشريرة واستمالة وتهدئة أرواح اآللهة الغاضبة، وهكذا 

بات هذا االحتفال مناسبًة سنويًّة.

تّطور االحتفال
في عام 1868م كانت مدينة كيوتو من أهّم المدن اليابانيّة، تجارًة 
المهرجانات  إلى  فيها  والنّساجون  التّجار  كبار  فتنبّه  واقتصاداً، 
به،  الذي تحظى  الواسع  الجماهيرّي  المدينة، واإلقبال  الّتي تطوف 
االحتفال  تضخيم  على  عملوا  وتجاريٍّة،  ربحيٍّة  إعالنيٍّة  وألهداٍف 
بمهرجان غيون ماتسوري، وأضافوا إليه تفاصيَل عّدة، فقاموا بصيانِة 

»غيون
ماتسوري«

عيٌد لشهٍر كامل

كامٍل لشهٍر  ماتسوري«عيٌد  »غيون 

»غيون
ماتسوري«

عيٌد لشهٍر كامل
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عرضوا  وكذلك  وزيّنوها،  أصلحوها  القديمة،  الّصغيرة  العّوامات 
الفنون  لعرض  فرصًة  المهرجان  فأصبح  المفروشات،  من  بضائعهم 

التّراثيّة اليابانيّة أمام السيّاح األجانب طيلة شهر تّموز.

فعاليات المهرجان
إعالنيٍّة،  لوحاٍت  على  المهرجان  هذا  من  يوٍم  كّل  فعاليّات  تُدّون 
تُعلّق في الطّرقات ليتعرّف الزّوار على أماكَنها ومواقيتها، وكّل فعاليٍّة 
هي مهرجاٌن مصّغٌر، تخّص احتفاليًّة مستقلًّة بذاتها، وسط جهوزيّة 
الّجهات األمنيّة اليابانيّة الُمتابعة، وطاقم من المسعفين واألطبّاء في 

حال حدوث أّي طارئ.
- األّول من تّموز: حفل افتتاح المهرجان في كلِّ األحياء الُمشاركة.

فعاليّة  تنظّم  البلديّة،  الجمعيّة  قاعة  في  الّسابع:  وحتّى  الثّاني   -
المزادات واليانصيب »كوجيتوريشيكي«.

- الّسابع وحتّى العاشر: فعاليٌّة خاّصٌة باألطفال، حيث يزورون ضريح 
»البرغوث الوالج« في حّي »ناجيناتابوكو«، وأخذ التّذكارات.

- الحادي عشر والثاني عشر: يجري فيهما بناء العّوامات، وتزيينها 
أمام العاّمة، ورّشها بمياه نهر كامو المقّدس، وينطلق أيضاً مهرجان 

الفوانيس ترحيباً باألضرحة المحمولة.
- الثّالث عشر: يطوف األطفال لزيارة ضريح »البرغوث الوالج« من 

ضريح »كوس« هذه المرّة.
التقليدّي  الرقص  فّن  عروض  تُقام  عشر:  والخامس  عشر  الرّابع   -

اليابانّي »يوييوياما«.
- الّسادس عشر: تُقام العروض في الفّن المتفاني »يويميا شينشين 

هونوشينجي«.
- الّسابع عشر: المسيرة األولى الّتي ينطلُق فيها موكب »يامابوكو« 
الطّافي، ومن ضريح »ياساكا« ينطلق موكب »ميكوشي« إلى قلب 

المدينة.
بناء  كيفيّة  في  األخير  العرض  العشرين:  وحتّى  عشر  الثّامن   -

العّوامات.
عروض  مجموعة  والعشرين:  الثّالث  وحتّى  والعشرون  الحادي   -

للـ»يوييوياما« عبر عّدة مواكب.
- الرّابع والعشرون وحتّى الثّامن والعشرين: المسيرة الثّانية، وفيها 
ينطلق موكب »يامابوكو« الطّافي -ويختلف عن سابِقه- كما يطوف 
موكب مظاّلت الزّهور »هاناغاسا«، باإلضافة إلى موكب »ميكوشي« 

 مشاهد استعراضية تراثية من مدينة كيوتو بمناسبة عيد غيون ماتسوري
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الّذي يتّجه من المدينة إلى ضريح »ياساكا«.
- الثّامن والعشرون وحتّى الثاّلثين: التّطواف بعّوامات »ميكوشي أراي«، 

ومراسم تطهيرها برّشها بمياه نهر »كامو« المقّدسة.
»إكي«  مزار  الخدمة في  المهرجان، وإغالق  والثاّلثون: ختام  الواحد   -

إلى العام المقبل.

تقاليد المهرجان
أن  التّطواف،  في  والثّانية  األولى  المسيرتَيْن  انطالق  قبل  العادة  جرت 
تقوم بعض العائالت من طبقة تّجار »الكيمونو« -وهو الزّي التّقليدّي 
اليابانّي- بفتح أبواب منازلها القديمة ذات الطّراز اليابانّي الّشهير أمام 
المعروضات  التّعرف على  للزّائر  يُمكن  مفتوٍح، حيث  الزّوار، كمعرٍض 
هذا  ويُعرف  أسرٍة،  كلِّ  وإرث  الثّمينة،  والمقتنيات  التّراثيّة،  واألغراض 
مهرجان  أو  الّشاي  تقليد  للطّي«.  القابلة  »الّشاشة  بمهرجان  التّقليد 
عرض  فيه  ويجري  المهرجان،  في  الفعاليّات  أجمل  من  وهو  الّشاي، 
إلى تنظيف  المشروب، كاألواني، وطريقة اإلعداد،  يتعلّق بهذا  كّل ما 
الّساعة،  عقارب  اتّجاه  بعكس  لّفاٍت  بثالِث  بتحضيره،  الخاّصة  األواني 
وتوزيع هذا المشروب الفاخر على الحاضرين. إاّل أّن التّقليد األساسّي 
في هذا المهرجان، أو كما يُعرف بـ«اللّيلة الكبيرة« هو تقليد »الّشيغو«، 
ويتّم فيه تحضير طفٍل قبل أسابيَع من بداية المهرجان، وتدريبه ليكون 
بمثابة اآللهة المقّدسة، فيوضع على أعلى قبٍّة محمولٍة بالهواء، مرتدياً 
لباس »الّشنت«، ويضع على رأسه تاجاً، كنايًة عن طائر الفينيق الّذهبّي، 
والّذي بضربٍة واحدٍة بحّد الّسيف يقطع الحبل المقّدس، وهذا الطّفل 
الكيمونو،  ترتدين  وهّن  الفتيات  تتجّول  كما  الوالج«،  »البرغوث  هو 

وتحملن الحقائب، والمراوح الورقيّة الملّونة.

األطعمة التقليديّة
خشبيّة  بأعواٍد  المشوّي  الدجاج  قطع  طبق  بتحضير  العائالت  تقوم 
»الياكيتوري«، والحلوى التقليديّة التي تتفّنن المتاجر بإعدادها، وكذلك 

أطباق »التاياكي« و»األوكونومياكي«، الخاّصة بالمناسبة.

تمثيليّة اليامابوكو
تُنّفذ عبر مسيرتَين، حيث يطوف المشاركون حاملين المزارات والرّماح 
والفرق  العازفون  فيها  يجلس  الّتي  العّوامات  تُحمل  كما  الطّويلة، 
بحضور  احتفاليٌّة  تُقام  النهاية  وفي  تقليديّون.  وفّنانون  الموسيقيّة 
عمدة مدينة كيوتو، حيث تجري قُرعٌة، الختيار العائالت الّتي ستحتفظ 
بالعّوامات والمجّسمات والشعارات في مستودعاتها لتكون في عهدتها، 
ومن  الّشنغو.  تقليد  في  الرّئيس  الّدور  الصبّي صاحب  وأُخرى الختيار 
التمثيليّات  قائمة  ضمن  »اليامابوكو«  أُدرجت  قد  أنّه  بالّذكر  الّجدير 

للتّراِث الثّقافّي غير المادّي لمنظّمة اليونسكو 

* كاتبة من سوريا

أصول األعياد

كامٍل لشهٍر  ماتسوري«عيٌد  »غيون 
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د رسول * د. رسول محمَّ

إضاءة

عبي اإلماراتي  عر الشَّ موسوعة أعالم الشِّ

عر« في أبوظبي جهوداً حثيثة  منذ تأسيسها تبذل »أكاديميّة الشِّ
الحديث  اإلماراتي  الشعبي  الشعري  التراث  ودراسة  للتأريخ 
في  اإلماراتي  اإلبداعي  المنتوج  لوضع  محاولٍة  في  والمعاصر. 
والبحث  للقراءة  متاحاً  ليكون  الراهن  الثقافي  المشهد  طليعة 
عر  الشِّ أعالم  المحمودة »موسوعة  الجهود  تلك  والدراسة. ومن 
الشعبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة« الصادرة بمجلَّدين 
دولة  من  وُشعراء  شاعرات  وحياة  لسيرة  بالتأريخ  عامرين 
ص  اإلمارات العربية المتحدة، أنجزها الباحث اإلماراتي المتخصِّ

بشؤون التراث الدكتور راشد أحمد المزروعي. 
هذه  تأليف  من  غايتي  »إن  المزروعي  يقول 
والنساء  الرجال  أولئك  تخليد  هو  الموسوعة 
تراثاً  لنا  تركوا  الذين  واألجداد  اآلباء  جيل  من 
ص   ،1 )ج  شاملة«  موسوعة  في  شعريّاً  أدبياً 
تجربته في  الضوء على  المزروعي  9(. ويلقي 
األرخنة )Re - History( للشعراء والشاعرات 
والتدقيق  الجمع  َمهمة  تكن  ــم  »ل قــائــالً 
جاء  مّمن  بعضاً  أن  سهلة، خصوصاً  والتحقيق 
ذكرهم - في هذا الكتاب - قد انتقل إلى رحمة 
الله مثل الشاعرة عوشة بنت شمالن، والشاعر 
فكان  وغيرهم،  وثاب،  بن  والشاعر  المحرزي، 
عليَّ أن أسافر إلى األماكن التي ولدوا وترعرعوا 

فيها، وأن ألتقي بأسرهم أو بمن يعرفهم أو يعرف شيئاً عنهم، 
ثم أقوم بجمع شوارد أشعارهم وقوافيهم لكي أتمكَّن من الكتابة 
عن أيّامهم وسيرة حياتهم وأشعارهم« )ج 1، ص 9(. لقد كانت 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  مقولة 
الدولة - حفظه الله ورعاه - بأنَّ »من ال هويّة لُه ال حاضر لُه 
وال مكان لُه في المستقبل« ماثلة أمام المزروعي، وظَّفها كرؤية 
الشعري  وإبداعهم  األجداد  تُراث  مع  التعامل  في  له  مرجعيَّة 
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  رؤية  أن  على  هذا.  زماننا  حتى 
لها جذورها فيما قاله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
بأن مْن ال يعرُف ماضيه ال يعرف  نهيان »أؤمن  بن ُسلطان آل 

حاضره، أما إذا عرَف ماضيه فال بُدَّ أن يعرف حاضره، ويعرف ما 
يجب أن يحسبه لحساب المستقبل«.في ضوء هاتين المقولتين، 
الشاعرات  لتجارب  يؤرخ  وهو  الدؤوب  بعمله  المزروعي  شرع 
والشعراء في اإلمارات، ليصل عدد الذين أرَّخ لهم في الجزءين 
مفيداً  مصدراً  تشكل  رائعة  حصيلة  وهي  وشاعراً،  شاعرة   32
المزروعي  انتهج  عري.  الشِّ اإلمارات  لتراث  قارئ  أو  باحث  لُكلِّ 
المنحى الِعلمي الميداني في التأريخ للذوات الشعرية اإلماراتية، 
شاعرة  كُل  عن  معلوماتيّة  وشاردة  واردة  كُل  شتات  يلمُّ  فكان 
الشخصي  لوجودهما  التأريخ  طي  شاعر  أو 
واإلبداعي، وهذه الجهود تكرس إلنزال الشفهي 
علمي.   ميداني  بجهد  الكتابي  التدوين  منزلة 
الميداني  البحث  يتعاضَد  المزروعي  تجربة  في 
الشعر  من  الشفاهي  بتدوين  اهتماماته  مع 
موارد  لملمة  في  ُمضنية  َمهمة  وتلك  ير،  والسِّ
ال  فكان   ، المتناثرة  وشــوارده  اإلماراتي  الشعر 
يكتفي بالحديث العابر أو الموجز عن كُل شاعر 
لبناء  إمكان  كل  عن  يبحث  إنما  فقط  وشاعرة 
صنيعه الموسوعي هذا، وعلى سبيل المثال نراه، 
وهو يؤرخ لتجربة الشاعر الظبيانية عفراء بنت 
أبوظبي  إلى حياتها في  يعود  المزروعي،  سيف 
القرن  نهاية  العشرين حتى رحيلها  القرن  مطلع 
الماضي )ت1995(، ويكشف عن عالقاتها مع األسر الساكنة في 
أبوظبي المحبة لألدب والشعر، ال سيما آل حامد، وكذلك عالقتها 
الشعرية  إلى سيرة عفراء  ينتقل  ثم  السويدي،  بالشاعرة عوشة 
الشعر  قول  في  وتطوَّرت  17 من عمرها  السن  في  بدأت  التي 
ديوانها  ومنها  الشعرية،  آثارها  يطلعنا على  ثم  الغزلي،  النبطّي 
هناك  بأن   - مريم  ابنتها  عن  نقالً   - ويذكُر  )أشجان(،  المنشور 
نصوصاً شعرية أخرى غير منشورة لها.  إنه منهج للكتابة يعكس 
تجربة علمية ميدانية جمالية ميّزت صنيع المزروعي الموسوعي 
التأريخي هذا بجزئيه، على أمل أن يتبعه بأجزاء أخرى وجهود 

شبيهة في المستقبل 
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حوار الفن

 حوار- فاطمة عطفة 

بريطانيا  إل��ى  ذهبت  إم��ارات��ي��ة  فنانة  أول  القبيسي،  ع��زة 
والذهب  الماس  أوزان  اختصاص  في  دراستها  الستكمال 
والفضة وتصميم المجوهرات. تميزت في إبداع تشكيالت 
لها  أت��اح  بشكل  الثمينة  المعادن  مختلف  من  فنية  وقطع 
بحضور  وحظيت  العالمية،  المعارض  أهم  في  المشاركة 

مرموق في جميع المعارض والمهرجانات داخل الدولة. 
لتصميم  م��ع��رض  أول  القبيسي  أق��ام��ت   2004 ع���ام 
للحركة  أس��س  ال��ذي  الثقافي  المجمع  في  المجوهرات 
الثقافية والفنية بأبوظبي. وحول ذلك تقول القبيسي: »بعد 
غيابي خمس سنوات للدراسة خارج الدولة، كانت االنطالقة 
األولى التي عرفت الناس بأعمالي من المجمع الثقافي الذي 
وأروع  بأجمل  وجودي،  ألثبت  الفرصة  وأعطاني  احتضنني 
صورة ممكنة« وتضيف: »معرض المجوهرات الذي افتتح 
وقتها كان يصاحب معرض الكتاب، وهو ما منحني فرصة 
الكتاب،  الذين توافدوا على معرض  للقاء اإلعالميين  كبيرة 
وتغطى  لتشاهد  فنان  أي  ألعمال  مشجعة  انطالقة  وهي 

بأفضل صورة ممكنة«.

إضافة إلى تصميم المجوهرات التي تهم كل امرأة، تستلهم القبيسي 
أفكارها من الطبيعة اإلماراتية، وقد قدمت أشكااًل وقطًعا فنية تمثل 
المحار واللؤلؤ، والنخيل، والصحراء. وهي سعيدة بأن تجربتها التي 
بدأتها قبل خمس عشرة سنة فتحت مجااًل مهًما أمام شباب اإلمارات 
في  دراسيًا  المجال مساقًا  يصبح هذا  أن  ترجو  يبدعوا، وهي  لكي 

معاهد وكليات الفنون. 
استفادت عزة القبيسي من معرفتها الذوقية بمعايير الماس والذهب 

في تصميم شعار مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي، فجاء متألًقا 
كالماس والذهب. كما التفتت إلى التراث تستلهم كنوزه وتشغل من 
خامات اإلمارات الطبيعية أعمالها، فراحت تبدع من الخوص وخشب 

النخيل منحوتات وقطًعا فنية تُعرض في المتاحف والفنادق. 
فنية  بقطع  التجارية  السوق  رفد  في  أسهمت  بأنها  سعيدة  وهي 
أعمالهم  مقرات  زوايا  بها  ويزينون  يعجبهم  ما  الناس  منها  يقتني 

وصالونات بيوتهم. 
وتهتم القبيسي بالمشاركة في المعارض التراثية التي تقيمها الدولة 

تستخدم المواد المحلية في إبداعها الفني 

عزة القبيسي: التراث يربطني بالجذور 
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للصيد  الدولي  أبوظبي  معرض  مثل 
الذي  الطيران  ومعرض  والفروسية، 
ومهرجان  العين،  مدينة  في  يقام  كان 
»الظفرة« ومهرجان »الوثبة« ومسابقات 
الخيول. وقد صممت قطًعا ومشغوالت 
األجانب،  الضيوف  إعجاب  تراثية القت 
بحب:  تتذكرها  التي  القطع  هذه  من 
الفضة،  من  المصنوع  القهوة  فنجان 
اللؤلؤ  منها  يستخرج  التي  والصدفة 

اإلماراتي.
وتشير القبيسي إلى أن اإلقبال على ما 
بتطوير  تهتم  جعلها  أعمال  من  تنتجه 
إنتاجها مستخدمة نظام القوالب لصب 
إنتاج  لديها خط  فأصبح  الفنية،  القطع 

لتنفيذ الطلبيات الكبيرة لألسواق. 
لقدرتها  سعادتها  عن  القبيسي  وتعبر 
على المشاركة ببصمتها في المهرجانات 
والفعاليات التراثية إذ إن »كل مهرجان 
يريد تصميًما خاًصا به« وتضيف: »أعتز 
بأنني نجحت في توفير خط إنتاج فني 
ويحمل  اإلمــارات  وصبغة  اسم  يحمل 
وأضافت:  المهرجانات«  في  اسمها 
والرعاية  االهتمام  بفضل  هذا  »حدث 
الفنية  باألفكار  واالهتمام  لقيتها،  التي 

التي اشتغلت عليها، فاستطعت أن أنافس معروضات السوق التجارية 
والجودة، وهي من تصميم وفكر محلي،  الفن  بين  بمنتجات تجمع 
أو  إيطاليا  الفنية من  القطع  نستورد مثل هذه  كنا  الذي  الوقت  في 
اليوم في تغيير  القبيسي: »بهذه المشغوالت نجحت  الهند«. وتقول 
نظرة الناس بتقديم قطع وتصاميم فنية خاصة، وكذلك دخلنا السوق 
مشاركة  أن  عزة  وترى  التراث«  تستلهم  محلية  بصناعات  التجارية 
الفنانين في هذه المهرجانات وعرض ما لديهم من أعمال، يمثل دعًما 

كبيرا لهم.
المعارض  زوار  مع  الحوارات  إجراء  في  السعادة  القبيسي  عزة  تجد 
التراث  مهرجانات  »إن  وتقول:  الفنية،  تجربتها  حول  والمهرجانات 
اإلحساس  هذا  وأهلي،  وجداتي  جدودي  بأرض  بالجذور،  تربطني 
الجميل أثر في تجربتي من خالل استخدام المواد المحلية الموجودة 
التي  المواد  بهذه  أشتغل  أن  فرصة  وأعطاني  والكرب،  الكريب  مثل 
لم أكن أحلم يوًما أن أشتغل فيها، مع أني اشتغلت من قبل بالرمل 
الشغل  لكن  عام،  بشكل  المختلفة  المعدنية  والمواد  واإلسمنت 
بالكريب والنخلة أعطاني مشاعر جميلة مختلفة عن الشغل بالمعادن 

وتفرغت له تماًما«. 
الفنانة عزةنجحت القبيسي في خلط بعض المواد المأخوذة من التراث مع مواد 

عمل فني شارك في معرض أبجدية البطولة لشهداء االٕمارات 
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أخرى في معارضها الجديدة، فأدخلت الحروف العربية المشغولة بمعدن 
الستانلستيل على جريد النخل. وعن ذلك تقول: »هكذا استطعت أن أصل 
إلى مرحلة تعبير جمالي وفني أرحب من خالل جمع المعدن مع خشب 
النخيل«. وقد شاركت بهذه األعمال في معرض »تعابير فخر«، المتنقل في 
اإلمارات الذي أقيم من أجل الشهداء، وعن ذلك تقول: »فكرت كيف أعبر 
عن شهداء الوطن، فاستخدمت الحروف األبجدية من معدن الستانلستيل 
مع خشب النخيل وصممت ثالث جداريات ثالثية األبعاد جمعت فيها كل 
الثالثة  والمنحوتة  البطولة«،  »أبجدية  بعنوان:  منها  اثنتان  الشهداء،  أسماء 
عمل تجريدي بعنوان »الكرامة« حفرت عليه بعض القصائد من شاعر الوطن 
علي الخوار، وبهذه الطريقة جمعت ما بين المعدن والجريد«. وأضافت: 
»أعتقد أنني بت أعرف ما يريده المجتمع من أعمال نحتية تناسب األماكن 
الجريد،  المصنوعة من  الواسعة، أو على مستوى األفراد مثل قطع األثاث 

مثل الكراسي أو الطاوالت والقطع الفنية التي تعلق على الجدران«.
العام  هذا  دورة  في  مشاركتها  في  القبيسي  عزة  الفنانة  جديد  وتمثل 
تصلح  أثاث  قطع  عن  عبارة  المشاركة  وكانت  للرطب،  ليوا  مهرجان  من 
الصيد  معرض  في  بأعمال جديدة  تشارك  البيت. وهي  في حديقة  لغرفة 
والفروسيةتجمع فيها بين الجريد والمعدن، وتقول إنها دائمة البحث عن 
مواد محلية جديدة، وقد نجحت في استخدام مادة جديدة سوف تكون 

مفاجأة للجميع 
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الفنانة مع منحوتة االتحاد سوف تعرض في برلين بمعرض الرٔوى قريبا 

حوار الفن

بالجذور  يربطني  التراث  القبيسي:  عزة 
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مسك
 الكالم

مثل  مثلها  وتغلق  تفتح  األجفان  المحارة،  شكل  لها  العين 
الحكمة، من  إلهة  واللؤلؤة  العين،  اللؤلؤة هي  تماماً،  المحارة 
تفرّس في اللؤلؤة ُمِنح تعويذة اإللهام والتجلي في صقل الكالم! 
ما استحوذ حجر كريم على عقول البشر كما استحوذت اللؤلؤة 
وألمعيي  األساطير  وناسجي  والسحرة  الباحثين  ألباب  على 
تواجدها.  أماكن  عن  والمفتشي  اللؤلؤة  سر  ومفسري  الصورة 
حتى غدا فهمها همهم األكبر، فبسببها اغتنت كثير من الشعوب 

ونشبت كثير من الحروب والخصومات. 
الحسن،  والفأل  والجمال  والمال  والنقاء  الصحة  رمز  اللؤلؤة 

وإلهة الحب والتكاثر. وهي  »حجر الخالص«.
المتجمدة  والدموع  واألحزان  الخطر  رمز  فهي  ذلك  ومقابل   
شمال  ميثولوجيا  في  والموت  الحرب  إلهة  أيضاً  وهي  لآللهة، 
أوروبا. للحصول على لؤلؤة عليك أوالً فلق المحارة، إنها عملية 

أشبه بفلق العين وإزهاق روح كائن مهما صغر وهان. 
لقد خلد الشعر اللؤلؤ على أنه دموع عرائس البحر والحوريات 
والحور العين في الجّنة، ويعتقد أن بريق اللؤلؤ يقي العروس 

من العين الحاسدة والشرور. 
التي  السماء  دموع  هذه   : اللؤلؤ  عن  البراهما  قال  الهند  في 

سقطت في البحر لتغدو جوهرة ال تقدر بثمن. 
التي  السحرية  الطقوس  في  يستخدم  فهو  بالقمر،  صلة  للؤلؤ 
تمارس في الليل. وللؤلؤ عالقة بالطاقة القمرية، فهو يستخدم 
اللؤلؤ  عقود  النساء  وتلبس  والــوداد،  والمحبة  الحب  لتوليد 
لتنطلق تلك الذبذبات الودية، فترتديه النساء في الهند لضمان 

زواج سعيد. 
اللؤلؤة تحمي البيت من خطر الحريق حسب بعض المعتقدات. 
الحظ  تجلب  فالسوداء  القدرات،  في  يتحكم  اللؤلؤة  ولون 
وسهلة،  مريحة  حياة  حظ  تجلب  والوردية  لالبسها،  الحسن 

والصفراء تجلب الثروات، أما الحمراء فتجلب الذكاء. 
أسطورة شرقية تقول أنه حين نزل آدم وحواء من الجنة، بكت 

آللئ  إلى  لتتحول  البحر،  إلى  دموعها  وسالت  بمرارة،  حواء 
ثمينة. أما الدموع التي سالت على األرض فقد أنبتت كل األزهار 
»دموع  اللؤلؤ  على  يطلق  الفارسية  الميثولوجيا  في  الجميلة. 
واالستسالم  الصامت  للحزن  المثلى  الصورة  يمثل  اآللهة« وهو 
والتضحية. واللؤلؤ في الميثولوجيا الفارسية يرتبط بفكر بدائي، 
كأنها جني محبوس في  تبدو  المحارة  اللؤلؤة داخل  أن  حيث 
الظالم. وفلق المحارة واستخراج اللؤلؤة بمثابة إطالق للروح من 
حبسها في العالم المادي المحسوس، إلى عالم روحاني، لتعيش 

بتناغم مع ذاتها األعلى. 
أما اللؤلؤة الخليجية فهي عين العاشقة التي استعبدت العديد 
قبل  لكلكامش ورجاله  الخلود  تعويذة  إنها  الغوص،  من رجال 
ستة آالف عام، كانت الهدية الُمثلى عند السومريين إلى ملوك 

مسبوتانيا والهالل الخصيب وملوك الهند والصين. 
في بعض المدافن القديمة في الخليج لم يكن ليدفن الميت 
الغاصة  أما  أنفه،  أو  فمه  على  أو  يديه  في  توضع  ولؤلؤة  إال 
عندما  »رأيتهم  أنفسهم.  الجن  من  بأبعد  فليسوا  الخليج  في 
يغوصون، مثل جّن البحر، مثل كائنات بحرية ال آدمية!« هذا ما 
وصفه المصور التاريخي عبد الله الخان حين كان شاهداً على 
في  كانت  والتي  البحرين،  في  اللؤلؤ  على  للغوص  رحلة  آخر 
عام 1964.ها قد رحلت سيرة اللؤلؤ، ذلك الحجر المائي الذي 
أغرى  والعوز،  الجوع  حفرة  من  وأخرجها  الدنيا  شعوب  ألهم 
الملوك والفقراء، وحرّك الخليج وموانئه، بدًء من الرحالة الذين 
انجذبوا إلى المحار المفتوح فوق أغصان القرم »المانجروف«، 
فغرت صدفتيها إلى أعلى، لتتلقى قطرات الندى كأفواه عطشى 
ملتصقة بجذوع األشجار في األهوار والبحيرات العذبة، قبل أن 

يمتلئ حوض الخليج بالبحر. 
الحكمة  إلهة  اللؤلؤ  العذبة، سيرة  السيرة  تلك  انطفأت  قد  ها 

والحب والخصوبة 

* روائية من اإلمارات

لولوة المنصوري دموع اآللهة!
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برزة تراث

د.فاطمة حمد المزروعي* المتعلقون بالحياة بخيوط رفيعة

مروًرا  يمّر  بعضهم  كثيرين،  أناًسا  نصادف  الحياة  هذه  في 
الذاكرة  في  يبقون  من  منهم  أثرًا.  فينا  يترك  وبعضهم  عابرًا، 
عنوانًا للتفاؤل والمرح، تلمع أعينهم بحماس وهم يتحدثون، 
مقبلين على الحياة بنشاط ومرح، لكن بعضهم اآلخر يتركون 
بما  للحياة،  ونظرتهم  المتشائمة  بأحاديثهم  سلبية  آثــاًرا 

يروونه من قصص وأخبار كئيبة.
بين هاتين الفئتين هناك فئة ثالثة، قد انسحب منها الحماس 
متفائلة مرحة،  كانت  إن  بعد  فيها شيء  انطفأ  الحياة،  لهذه 
بها،  يمرون  مشكلة  بسبب  واالكتئاب،  الحزن  إلى  مالت 
تفاصيل  في  يغرقون  عديدة،  نقاشات  يثيرون  فيها،  ليبقوا 
مثل  األساسية،  المشكلة  على  تغطي  كأنها  متشعبة،  كثيرة 
مشكلة  أول  بعد  زوابع  في  دخلت  التي  الشابة  المرأة  تلك 
هجره  الذي  ذلك  حياتهما.  بداية  في  زوجها،  مع  صادفتها 
واعتماده،  قوته  مركز  كان  أن  خاصة  قريبه،  مات  أو  حبيبه، 
تحصيله  ضعف  بسبب  وظيفة  يجد  لم  الذي  الشاب  كذلك 
العلمي.هؤالء كلهم لديهم الهشاشة النفسية، وضعف الذكاء 
الذاتية-  قوتهم  أفقدتهم  لها  تعرضوا  التي  المشكلة  الذاتي، 
توازنهم،  اختل  لهذا  البوصلة،  إن كانت قوية أصال-، أضاعت 
للحزن واالكتئاب، يدخلون هم وعائلتهم في  ليصيروا عرضة 
للكلمات  تأويل  األطراف،  بين  للكالم  نقل  كثيرة،  تفاصيل 
التي  المشكلة  معرفة  المهم  من  المشكلة.  تتفاقم  والجمل، 
تواجههم في حياتهم في بيوتهم أو عملهم  من دون الغرق 
في تفاصيلها، ونقل الكالم الذي يبعده عن الحّل. لألسف أن 
هؤالء معظمهم من الشباب والشابات، مشكلتهم الواقعية قد 
كشفت عن أزمة حقيقية، أال وهي نظرتهم لذواتهم وللحياة، 
فعليا ينقصهم فهمهم ألنفسهم، حبهم لها حبّا صحيحا بعيدا 
عن األوهام، التعبير عن ذلك بشكل صحيح، هذا ال يتأتى إال 
الحقيقية في  قوتهم  أن  يدركون  إنهم ال  المعرفة.  من خالل 
ذاتهم، فهي ليست في األب أو األم أو الزوج أو الصديق الذي 

إذا هجر أو توفي ضاعوا بعده مثال.
أجل  من  إياها،  منحهم  الله  ألن  الحياة؛  يستحقون  إنهم 
أو  زوج  أجل  من  ليس  ألحد،  تابعين  يخلقوا  لم  أنفسهم؛ 
ولغيرهم،  بغيرهم  بالحياة  متعلقون  هم  مدير.   أو  صديق 
تمّر بهم  من دون أن يدركوا ذلك، هذا ال ينكشف إال حين 
ناعمة،  رفيعة  بخيوط  الحياة  في  معلقين  يبدون  مشكلة، 
األمثلة  معظم  ذلك،  في  كبير  دور  للتربية  القطع.  سهلة 
فائقة،  زائدة  برعاية  تحيطهم  بيئة  في  عاشت  ذكرتها  التي 
القرار،  اتخاذ  المراهقة  وبعض سني  الصغر  في  عنهم  تتولى 
ليختاروا  ألصدقائهم،  منهم  وعي  دون  أمرهم  يسلمون  ثم 
العمل،  في  أو  معهم،  البقاء  أجل  من  لهم،  تبعا  تخصصهم 
ظاهريا يبدون أصحاب قرارهم، لكن يميلون الختيار ما يراه 
يرغبون  وما  بذواتهم،  وعيهم  لضعف  انتباه؛  دون  اآلخرون 
فيه حّقا. يقعون في مشاكل كثيرة، حيث ال ينفع أن تذهب 
الذي  المدير  على  تشتكي  أو  ما،  أمرا  لتحّل  للجامعة  األم 
إلى  انتقلوا  ألنهم  البنتها؛  ترقية  يمنح  أو  ابنها،  يوظف  لم 
محور  يعودوا  لم  غيرهم،  مثل  فرد  فيها  هم  جديدة،  بيئة 
العالم كما كانوا في بيوتهم، ودائرة أصدقاء الجامعة. وجدوا 
عليهم  قرارات،  اتخاذ  تتطلب  يومية،  مواقف  أنفسهم ضمن 
العمل  وترك  الطالق  بعض حاالت  نجد  لذلك  تبعاتها.  تحمل 

في السنوات األولى.
فهمها،  مع  وواع،  صحيح  بشكل  وحبها  الذات  معرفة  إن 
الضعف،  نواحي  لتعزيزها، مع معالجة  قوتها  بإدراك مصادر 
أضف  الرفيعة،  بالخيوط  المتعلقين  لهؤالء  خطوة  أول  هو 
بوصلتهم  تشير  وأين  الحياة،  في  ألهدافهم  مراجعتهم  لذلك 
يكون  .ربما  الحياة  مواجهة ضغوط  كيفية  تعلم  مع  للحياة، 
البشرية ضرورة  التنمية  طلب االستشارة من متخصصين في 

ليحققوا ذلك 

* كاتبة وباحثة من اإلمارات

رفيعة بخيوط  بالحياة  المتعلقون 


