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 أغاني األمهات
 صانعة الخيال 

نادي تراث اإلمارات يحتفي بيوم زايد للعمل اإلنساني 

المهاواة نواة ثقافة اإلمارات األولى

مبدعون إماراتيون 

يتذكرون هدهدات أمهاتهم

د.عبد العزيز المسلم:

 نصون التراث، نحفظ الهوية
 

ألفاظ القرآن 
في الشعر النبطي اإلماراتي 

قصر الوطن ِقبلة محبي التراث

أبوظبي.. تراث عابر للحدود 

د. سعيد المصري:  جائزة الشيخ زايد 

حّملني المسؤولية 
ُ
ت

تاريخ وجغرافية اإلمارات المتصالحة
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أغاني المهد...
في تراث الطفل اإلماراتي

تصنف أغاني المهد أو أغاني مناغاة الطفل ومالعبته ضمن األدب الشعبي واألغنية الشعبية، وهي تعكس 

 من تراث مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال تقتصر هذه األغاني على األطوار األولى 
ً
 مهما

ً
جزءا

 أغنيات له وهو يتدرج في المراحل المختلفة من عمره، حين يحبو وحين 
ً
من حياة الطفل، فهناك أيضا

يبدأ خطواته األولى في الم�شي، وحين يلعب، وحين يتعلم المهارات المختلفة كاألكل أو لتعليمه النطق 

وتحفيظه بعض الكلمات الموزونة لتعويده على الحفظ وتعويد أذنيه على السمات واالستمتاع المنغوم 

أو إلرضائه ليكف عن البكاء.  وتعمل األغاني ذات اإليقاع الهادئ على استرخاء الطفل حتى يخلد إلى النوم، 

أما ذات اإليقاع السريع فتعمل على شعور الطفل بالنشاط ليقبل على تناول طعامه، أو إبداء الرغبة في 

المداعبة.  وكثيرة هي أغنيات المهد المعروفة لدى األمهات في اإلمارات مثل: »باهاوي عليك« و»صباحك 

بألف مهرة«، و»صباحك صباحين«. فهن بطبيعة الفطرة وغريزة األمومة يجعلن معاني األغنية في قلوبهن 

حتى وإن لم يرددنها.

ويكثر في كلمات األغاني ذكر الله تعالى، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ودافع ذلك لدى األم هو التضرع لله تعالى بأن يحفظه، 

 من أركان الثقافة في شخصية الطفل في فترة مبكرة 
ً
 أساسيا

ً
ويقيه شر عيون الحاسدين، وهو ما يغرس ركنا

 أغاني المهاواة، وربما سميت بذلك 
ً
من حياته.  كما تعّبر بعض أغاني تنويم الطفل التي يطلق عليها أيضا

في اإلمارات لورود كلمات »هو هو« فيها عقب كل مقطع لهدهدة الطفل، عن الحالة النفسية لدى األم في 

تلك اللحظة التي تلجأ فيها إلى الترنم باألغنيات، ورغم أن معظم معاني األغاني تكثر فيها التعبيرات الدالة 

على المحبة، تحمل بعضها معاني األلم والحزن والشكوى على الزمن الجائر الذي لم ينصفها أو على الزوج 

العاطفي« خاصة وأن الكلمات  أو تتذكر األب الذي طال غيابه..الخ، فهي تنمي لديه بما يسمى »بالذكاء 

تحمل معاني الحب والمودة أو من خالل حالة األم التي تبث شجونها أو تخوفها لدى طفلها.  ويتضح من 

معاني كلمات األغنية التي ترددها المرأة وهي تهدهد طفلها كيف كانت طريقة تربية الطفل وحياة األسرة.  

ومن خالل رسالة ضرورة االهتمام بأغاني المهد التي هي جزء رئيس من ثقافات الشعوب، جاء اختيارنا له 

 لعدد »تراث« لهذا الشهر، وكلنا أمل بأن تستمتعوا بموضوعات العدد المتنوعة.
ً
ليكون ملفا
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»مرسح« في منتصف الطريق 

تشكل رحلة أبي خليل القباني وفرقة »مرسح العادات الشرقية«  إلى معرض شيكاغو 

فرصة رائعة لدراسة وفهم واحدة من أندر تجارب التفاعل   ،1893 الكولومبي سنة 

الثقافي المباشر بين منطقتي شرقي المتوسط، بما تحمله من أبعاد تاريخية ودينية لها 

والواليات المتحدة األميركية التي كانت  تأثيرات عميقة في الوجدان الغربي المسيحي، 

ف أبو خليل 
َّ
تنظر إلى نفسها، منذ ذلك الوقت، بوصفها قمة هرم الحضارة الغربية... أل

ا وراقًصا، معظمهم من 
ً
 وعازف

ً
القباني هذه الفرقة في أواسط سنة 1892 من 50 ممثال

د سقفها الفني بمجموعة  واليتي دمشق وبيروت، ومتصرفيتي جبل لبنان والقدس، وُحّدِ

من "الشروط الصارمة" المتعلقة بموضوع "العادات والتقاليد"... تيسير خلف

قاضي قضاة الشارقة 

أول ما يلحظ من قرأ الكتاب وتابع البرنامج التليفزيوني اختالف سنة مولد الشيخ في 

الكتاب، عن حلقة البرنامج. إذ نقرأ أنه ولد سنة 1306 هجرية، في حين نسمع أن مولده 

سنة 1310هجرية. وبالمثل يذكر لنا الكتاب أن الشيخ تولى قضاء الشارقة لنحو ستين 

عاًما، بينما يخبرنا البرنامج أنه تولى القضاء لنحو سبعين عاًما! وأغلب الظن أن الدكتور 

عثر على وثائق جديدة منها وثيقة سفر بها تاريخ مولد الشيخ سنة  عبدالله الطابور، 

1310، وذلك بعد مرور سنوات على صدور الكتاب... حسام نور الدين

 خاصة 
ً
 أبوظبي، أهمية

ُ
ولي دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفي القلب منها إمارة

ُ
ت

لتراثها، بشقيه المادي والالمادي أو المعنوي. إن حساسية مكونات التراث الالمادي 

لعامل الزمن، تفرض علينا أن نتعامل معه بخطٍط ال تنقصها السرعة واإلحاطة، 

السرعة في الوصول إلى الكنوز المخبوءة في صدور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، 

واإلحاطة بامتدادات هذه الكنوز جغرافًيا - عبر كافة أرجاء الدولة - ونوعًيا - عبر 

كافة أشكاله، من قصص شعبي، وغناء، وأشعار، وموسيقى، وخراريف، وحكم، 

وأقوال مأثورة، وأمثال شعبية... وغيرها من تجليات اإلبداع الفني والفكري واألدبي 

ألهل اإلمارات األوائل. ويحظى الموروث الالمادي بنصيب كبير من خطط وبرامج 

فرائد وفوائد التراث إلى  إذ يضع النادي نصب عينيه نقَل  نادي تراث اإلمارات، 

األجيال الجديدة، وتمكين عناصره اإليجابية في أساس منهج تفكيرهم المتطور، 

الذي نشأوا عليه ضمن خطط القيادة الرشيدة للدولة لتمكينهم من لغة وثقافة 

عصرهم ومعطياته، وتجهيزهم للمستقبل بأدوات العلم الحديث. وتشمل خطط 

ا ودورات تدريبية، ومحاضرات متخصصة، وبرامَج 
ً

وبرامج نادي تراث اإلمارات ورش

- من بيئاته  علًما وممارسة   - تعاون مع المدارس تنقل ألبنائنا تراثهم وتقربه لهم 

المختلفة البرية والبحرية والزراعية والجبلية، لترسخ عناصر ومقومات اإلنسان 

وقادر على  فاعل وُمنِتج،  وحاضٍر  عريٍق  اإلماراتي المعاصر الذي يجمع بين تراٍث 

رسم مالمح المستقبل وصناعته. 

نا هذا 
ُ
ت في العدد الذي بين أيديكم، نستكمل احتفاءنا بذخائر التراث المعنوي. ومادَّ

الشهر »أغاني المهد« أو ما نسميه في اإلمارات بـ »المهاواة«. تلك الكلمات البسيطة 

المنغمة بأصوات األمهات، التي تتسلل إلى نفوس وقلوب األطفال، فتضع اللبنات 

األولى من بناء شخصياتهم، وتمنحهم أسًسا من القيم واألخالق والحكمة والمحبة 

والعطف ... ينطلقون منها إلى العمل والنجاح. 

إن جمَع وتحليل ودراسة كلمات أغنيات المهاواة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

لعمٌل جدير بأن ندعو إليه، وأن ندعمه، فهو طريق ال غنى عنه لرسم مالمح خريطة 

العظيم.  الشعب  هذا  التي صنعت  والتقاليد  والعادات  والقيم  واآلمال  األحالم 

لتكتمل  العالم،  عبر  األمهات  أغنيات  بمختارات من  غنًيا  الملف  وكعهدنا جاء 

الصورة  ويتحقق المعنى. وعلى وعد بلقاء شهري متجدد وإضاءات تعيد تقديم 

وقراءة التراث من زوايا طرح مميزة، وملفات صحافية تكشف جوانب من أصالة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة داخل اإلطار اإلنساني الراقي الذي تنتمي إليه.

�ي ا�هب �هــ�ب ل�ح �هحمـــــد ال�أ �هف
رئيس نادي تراث اإلمارات
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين 
دينار واحد - اليمن 200 ريال - مصر 5 جنيهات - السودان 250 جنيهًا  - لبنان 5000 ليرة - سورية 100 ليرة - المملكة األردنية الهاشمية ديناران 
- العراق 2500 دينار - فلسطين ديناران - المملكة المغربية 20 درهمًا - الجماهيرية الليبية 4 دنانير - الجمهورية التونسية ديناران - بريطانيا 3 

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

االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.
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محتويات العدد

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

شمسة حمد الظاهري

مدير التحرير 

وليد عالء الدين 

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 
موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتير إدراي وشؤون الكتاب
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مصورون: 
- مصطفى شعبان 
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 8   برنامج ثري لنادي تراث اإلمارات في رمضان
10   يوم زايد للعمل اإلنساني، ندوة بمركز زايد للدراسات والبحوث 
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ألفاظ القرآن في الشعر النبطي اإلماراتي 

تأثر الشعر النبطي في دولة اإلمارات بروافد كثيرة، منها وأهمها الرافد الديني من خالل 
القرآن والسّنة، ومن القرآن استقى كثيًرا من ألفاظه، من خالل أوامر القرآن الكريم 
ونواهيه ومجازاته، وذكر الجنة والنار والحياة والقبر واإلنس والجن. كما ورد بالشعر 
لتناسب الفكرة  وضرب األمثال،  الله الحسنى،  النبطي اإلماراتي الكثير من أسماء 

العامة التي أرادها الشاعر... فهد علي المعمري

حوار خاص
106

د.عبد العزيز المسلم: نصون التراث، نحفظ الهوية 

أكد رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبد العزيز المسلم ضرورة االرتقاء بنظرة 
المجتمع للتراث. وقال في حوارنا التالي معه إن وضع التراث في مكانته التي يستحقها 
إلى جانب المعارف والثقافات األصيلة أحد أهم األهداف التي يجب أن نسعى إليها، 
الفًتا إلى مدى حاجة المجتمع إلى التنوير بأهمية التراث الثقافي وبيان المكاسب 
المهمة التي يمكن أن يجنيها من ذلك، وأهمها تعزيز الهوية الوطنية، وحفظ حكمة 

و معارف األقدمين... حاوره - هشام أزكيض.

112112

تراث الشهر

 48 سلطان العميمي.. الموروث وفضاءات الكتابة - عيد عبد الحليم 
 50 سيرة األميرة ذات الهمة - محمد شحاته العمدة 

52 »لوالكي« - محمود شرف 
60 الجعدي الذي اكتشفه اإليطاليون! - أحمد فرحات 

62 قصر الوطن ِقبلة محبي التراث - شيرين ماهر 
64 الكندي، والتداوي بالموسيقى - د. نوره المزروعي 

66 أبوظبي.. تراث عابر للحدود -  ياسر شعبان 
69 بين الشعر والنثر - د. حمزة قناوي 

حملني المسؤولية - حاوره محمدعويس 
ُ
70 د. سعيد المصري: جائزة الشيخ زايد ت

74 بناء المعرفة - رشيد الخديري 
76 »تالل الرماد« بين الكابوس والحلم - د.سمير ُمندي 

78 مقومات التراث في اإلمارات - د. وائل إبراهيم الدسوقي 
80 تجليات التراث في رواية جاهلية - د. هويدا صالح

82 تقنية الصراع في رواية »راقودة« - ريم أبوالفضل 
85 المظاهر ليست دائًما كاذبة - ممدوح عبد الستار 

86 مالئكة اإلسكندرية -  حسين عبد الرحيم 
88  الكابوسية في التراث العربي القديم - لولوة المنصوري 

92 نابليون بونابرت رئيًسا للتحرير! - محمد بركة 
94 أمام المحكمة - فرانتس كافكا 

96 تاريخ وجغرافية اإلمارات المتصالحة -  فاطمة مسعود المنصوري 
98 شاعرة الجاهلي - مريم النقبي 

100 إحياء التراث الفرعوني - سامية بكري 
105 ذاكرة الورقة األولى - هاني عويد 

110 اليازرة - صالح كرامة العامري 
118 التشكيل ينتصر للموروث - شريف الشافعي 

120 تمثالت الموسيقا وتكويناتها - عائشة الدرمكي  
122 الرجل الذي باع ظهره - باسم سليمان  

124 َحَجر الروح في »راشد ورجب« - عبد الهادي شعالن 
126 عيد الفطر في بديع الشعر في اإلمارات - خالد ملكاوي 

130 في مقامات المحبة -  د.فاطمة حمد المزروعي
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 إعداد - قسم اإلعالم 

أخد نادي تراث اإلمارات على عاتقه منذ إنشائه مهمة تعزيز 
هوية األجيال الجديدة بتراثهم األصيل عبر باقات مبتكرة من 
األنشطة والبرامج التي تسعى إلحياء كل ما هو أصيل وعريق من 

الما�ضي في ثقافة الحاضر الواعد من أجل مستقبل مشرق. 
في  نوعية  النادي بصمة  ترك  المبارك،  وخالل شهر رمضان 
نفوس الطلبة والمشاركين من خالل باقة مميزة من األنشطة 
التراثية والمحاضرات الثقافية قدمها عبر منصته اإللكترونية. 
تأصيل لتراث اإلمارات  اإلنساني،  »العطاء  منها ندوة بعنوان 
المبدعين،  للطلبة  أبوظبي  وملتقى  واألخالقي«،  الحضاري 
لتوحيد القوات المسلحة   45 »الذكرى الـ  ومحاضرة بعنوان 
»المنصة  برنامج  إلى  إضافة  تاريخية«،  قراءة  اإلماراتية.. 
عبر حسابات النادي في مواقع التواصل  التراثية الرمضانية« 

االجتماعي.

ملتقى أبوظبي للطلبة المبدعين 
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
بالتعاون مع  دائرة التعليم والمعرفة، ومؤسسة أبوظبي للفنون، 
ملتقى أبوظبي للطلبة المبدعين. عبر برنامج مايكروسوفت تيمز.

 حضر الملتقى الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس 
ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون ومؤسسة السويدي، 
وفاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وبدر 
وأعضاء  األميري مدير إداري في مركز زايد للدراسات والبحوث، 
مدير  بدر  سامية  الملتقى  أدارت  والمعرفة.  التعليم  دائرة  من 
للفنون،  أبوظبي  مؤسسة  في  واإلعالم  االستراتيجية  الشراكات 

بحضور الطلبة الفائزين في مسابقة أبوظبي للمواهب الطالبية.
وقال الدكتور حامد السويدي في بداية الملتقى »يسعدنا التعاون 
مع دائرة التعليم والمعرفة ونادي تراث اإلمارات« لتنظيم»تحالف 
الطالب  تشجيع  يضمن  بما  أبوظبي للطلبة المبدعين«  ملتقى 
الشغوفين بالفنون المختلفة والتعرف على مواهبهم اإلبداعية 
الهائلة هذا باإلضافة إلى دعم طالب ومدارس أبوظبي من خالل 

شباب  لبناء   
ً
تطوير مبادرات وبرامج إبداعية تضع أسًسا متينة

واع يتحلى بالقدرات المعرفية المختلفة. وقدمت سامية بدر من 
 للوحات الطالب الفائزين، وشرح 

ً
مؤسسة أبوظبي للفنون عرضا

كل فائز أفكاره حول لوحته والمواد المستخدمة ضمن حوار مع 
المنظمين، وعبروا عن امتنانهم بالمشاركة في الملتقى الذي كان 
 لهم. واصطحب خلفان المحيربي الباحث في مركز 

ً
 أساسيا

ً
داعما

زايد للدراسات والبحوث الطلبة في جولة افتراضية في معرض 
تبين  النادرة  الصور  من  مجموعة  يعرض  الذي  زايد،  الشيخ 
»طيب الله ثراه«.  ومقتنياته  مراحل مهمة في حياة الشيخ زايد، 
وفي نهاية الملتقى  قدم مركز زايد للدراسات والبحوث شهادات 

شكر مع مختارات من إصداراته لجميع الفائزين.

الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة اإلماراتية 
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات 
القوات  لتوحيد   45 الـ  »الذكرى  بعنوان  افتراضية  محاضرة 
المسلحة اإلماراتية.. قراءة تاريخية«، قدمها معالي علي بن سالم 
الكعبي مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء 

مؤسسة التنمية األسرية، وأدار الحوار اإلعالمي حامد المعشني.
نصت الكلمة االفتتاحية لمركز زايد على أن تنظيم المحاضرة 
جاء في إطار حرص النادي على االحتفاء بهذه المناسبة الوطنية 
 لمشاركته الفاعلة في حفظ تراث 

ً
التاريخية المهمة، واستكماال

وإبراز أهم المحطات التاريخية في مسيرته  وتاريخ الوطن الغالي، 
وحظي  األجيال.  إلى  ونقلها  بها  والتعريف  باالنجازات،  الحافلة 

تراث الشهر

اإلرث التاريخي للقوات المسلحة اإلماراتية باهتمام النادي وبعدد 
واف من إصدارت مركز زايد للدراسات والبحوث تناولت مراحل 
القرن  في النصف األول من  المسلحة خاصة  القوات  تأسيس 
العشرين مع تشكيل قوة الساحل المتصالح. وفي مستهل حديثه 
قال معالي علي بن سالم الكعبي إن توحيد القوات المسلحة كان 
احتفاًء باكتمال تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، إذ كان 
ال بد من أن يواكب قيام االتحاد تطور كمي ونوعي في القوات 
المسلحة، من وحدة صغيرة إلى قوة تضم كافة تشكيالت القتال 
واإلسناد الناري واإلداري لتتناسب مع دورها الجديد، وكان البد 
لتحقيق ذلك من وجود قوات مسلحة موحدة تحت علم واحد 
وقيادة واحدة. وأضاف: من هنا جاءت الخطوة التاريخية بقرار 
من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 
وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 
1976 بتوحيد القوات  حكام اإلمارات في السادس من مايو سنة 
وتعزيز  أركانه،  وتوحيد  االتحادي،  الكيان  لدعم  المسلحة، 
تشكيل  بدايات  الكعبي  واستعرض  وتقدمه.  وأمنه  استقراره 
ومسيرة تطورها وتحديثها وفق أرقى المعايير  القوات المسلحة، 
العالمية، وما القته من اهتمام من القائد المؤسس الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« ومن قادة اإلمارات الذين 
ساروا على خطاه، وقدموا للقوات المسلحة اإلماراتية التطوير 
يحمي  الذي  الحصين  والحصن  الواقي  الدرع  لتصبح  والدعم 

مكتسبات الوطن ويصون منجزاته ومقدراته.

المنصة التراثية الرمضانية 
شهد شهر رمضان المبارك برنامج »المنصة التراثية الرمضانية«، 

التي تم بثها عبر حسابات النادي في مواقع التواصل االجتماعي.
عن العادات والتقاليد المرتبطة  البرنامج مجموعة ورٍش  ضم 
قدمها نخبة من المدربين التراثيين من  بشهر رمضان الُمبارك، 
»رمضان بين  منها:  المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي، 
الما�شي«، »األكالت الشعبية في شهر رمضان المبارك«، »التالحم 
»العادات والطقوس الرمضانية في زمن  المجتمعي في رمضان«، 
األولين«، »السحور في زمن األولين«، »األنشطة التراثية في شهر 
»عادات األولين في االحتفال بعيد الفطر«.  المبارك«،  رمضان 
باإلضافة لورشة عن تحري هالل شهر رمضان وعيد الفطر في 
الما�شي. وقال سعيد المناعي مدير إدارة األنشطة في نادي تراث 
 من النادي بأن التراث 

ً
اإلمارات إن تنظيم هذه الورش يأتي إيمانا

هو الهوية الحقيقية التي نعتز بها، ومن أجل التعريف بالموروث 
تقديم  أن  المناعي  وأكد  األجيال.  نفوس  في  وترسيخه  الشعبي 
الورش عبر الواقع االفترا�شي هدفه تطبيق اإلجراءات االحترازية 

والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة كوفيد 19 

بهدف تعزيز الهوية اإلماراتية

برنامج ثري لنادي تراث اإلمارات في رمضان 

برنامج ثري لنادي تراث اإلمارات في رمضان 

مبادرة المفردات التراثية 

تواصلت خالل الشهر فقرة )المفردات التراثية( األسبوعية 
التي يقدمها النادي عبر مواقع التواصل االجتماعي الخاصة 
به، وهي فقرة تقدم بطريقة سلسة مختارات من المفردات 
بالعادات  تتعلق  األجداد،  يستخدمها  كان  التي  اإلماراتية 
والتقاليد والملبس، واأللعاب الشعبية، واألكالت الشعبية، 
والمبادرة  المختلفة.  اإلمارات  وبيئات  اليدوية  والحرف 

مستمرة بهدف تعريف الشباب مفردات تراثهم األصيل.
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تراث الشهر

 متابعة - األمير كمال فرج

بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني الذي يوافق التاسع عشر 
من رمضان، نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي 
تراث اإلمارات الشهر الما�ضي، ندوة افتراضية بعنوان »العطاء 

اإلنساني .. تأصيل لتراث اإلمارات الحضاري واألخالقي«. 
شارك في الندوة كل من مدير إدارة التعاون اإلنمائي في وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي راشد الحميري، والمدير التنفيذي 
لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الدكتور جمال 
لألعمال  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  عام  ومدير  حويرب،  بن 
والمدير اإلداري لنادي تراث  الخيرية محمد حاجي الخوري، 
ومديرة مركز زايد للدراسات والبحوث  اإلمارات بدر األميري، 
أدار الندوة الباحث  بنادي تراث اإلمارات فاطمة المنصوري. 

الدكتور حمدان الدرعي.
رحبت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث فاطمة المنصوري 
وأشارت إلى أن مركز زايد للدراسات  بالضيوف والمشاركين، 
والبحوث دأب على االحتفاء بيوم زايد للعمل االنساني سنوًيا، 
الشيخ  السمو  صاحب  أمر  عندما   ،2013 سنة  إقراره  منذ 
رئيس مجلس  محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، 
الوزراء، حاكم دبي بتغيير مسمى يوم العمل اإلنساني اإلماراتي 
إلى يوم زايد للعمل االنساني، تخليًدا لما كان يحبه رحمه الله 
كانت جزًءا  التي  الخير  لمآثر  واستذكاًرا  والعطاء،  البذل  من 
 لثقافة وتراث أهل اإلمارات األصيل 

ً
 من سيرته، وترسيخا

ً
رئيسا

القائم على ثوابت الخير والعطاء. 

البيت متوحد 
وقال مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية محمد 
حاجي الخوري إن مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية 
الدولة  داخل  المساعدات   ،2007 سنة  تأسيسها  منذ  تقدم 
وخارجها، لجميع البشر بغض النظر عن الدين والجنس والعرق 
واللغة. وأوضح أن من ضمن مبادرات المؤسسة مبادرة »البيت 
متوحد« التي شملت ثماني صاالت في دبي والشارقة وأم القيوين 
منطقة أذن،   - منطقة الرفاعية ورأس الخيمة   - ورأس الخيمة 
قّدم الخدمة للمواطنين والمقيمين 

ُ
وعجمان والفجيرة والمدام ت

بالذات في مجال األعراس، وتوفر الوجبات بأسعار مدعومة. وهي 
الصاالت التي يتم استخدامها حالًيا لخط الدفاع األول بوزارة 
المجاني وتقديم التطعيم المجاني   19 الصحة للفحص كوفيد 

للمواطنين والمقيمين.

دبلوماسية العطاء
وقال مدير إدارة التعاون االنمائي في وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي راشد الحميري إن المساعدات اإلماراتية ليس لها ارتباط 
بدين أو عرق أو جنس، وليس لها أبعاد سياسية. واضاف: نحن ال 
قدمنا مساعدات  ولكن المجتمعات،  نساعد الحكومات فقط، 

ألمريكا وأوروبا وآسيا، وأفريقيا. 
وأكد أن هذه دينونة المساعدات الخارجية االماراتية، ال تتفاعل 

مع أي �شيء سوى حاجة اإلنسان.
وأوضح أن المساعدات التي تقدمها دولة االمارات تتنوع بين20 % 
مساعدات إنسانية و80 % مساعدات تنموية، مثل بناء المطارات 

الحكومية.  واألبنية  والشوارع  والجسور  والموانيء  والمصانع 
وقال إن مسيرة الخير بدأت من صندوق أبوظبي للتنمية سنة 
48 جهة مانحة ومجموعة كبيرة من  1971، ولدينا اآلن أكثر من 
المؤسسات في أبوظبي والشارقة ودبي ورأس الخيمة والفجيرة 

وعجمان وأم القيوين.

توثيق المساعدات 
توثيق  في  المعايير  أعلى  تطبق  »اإلمارات  إن  الحميري  وقال 
كجهة مانحة  بهدف تعزيز مكانة الدولة،  مساعداتها الخارجية، 
رئيسة على الساحة الدولية. وذلك مع المنظمات األمم المتحدة 
المساعدات  توثيق  مثل  الصلة،  ذات  الدولية  والمنظمات 
وخدمة  العالمية،  الصحة  19مع منظمة  خالل جائحة كوفيد 
ومنصة االتحاد األوروبي،  التتبع المالي التابعة لألمم المتحدة، 
المساعدات  توثيق  إلى  باإلضافة  العشرين،  مجموعة  ومنصة 
الدولية الطارئة مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ووزارة 

الخارجية تصدر كل سنة تقريًرا عن المساعدات الخارجية«.
أنموذًجا  طورنا   2010 وفي   ،2009 سنة  التوثيق  بدأنا  وقال: 
للتوثيق وفق معايير المنظمات الدولية في المساعدات، وقد بّين 

التوثيق أن اإلمارات من أوائل الدول في تقديم المساعدات.

مواجهة كوفيد 19 
تطرق مدير إدارة التعاون االنمائي في وزارة الخارجية والتعاون 

جائحة  خالل  الدولة  قدمتها  التي  المساعدات  إلى  الدولي 
أغلقت معظم  منذ بداية الجائحة،   2020 »في  وقال  كوفيد19، 
الدول حدودها، وكان أكثر �شيء واضح عدم قدرة الكثير من الدول 

على توفير المواد األساسية والمستلزمات الطبية واألدوية«.
»اإلمارات رغم التحديات قدمت من بداية الجائحة  وأوضح أن 
أكثر من ألفي طن من المساعدات الطبية، وتم تسيير مساعدات 
ألكثر من 135 دولة، عبر أكثر من 180 طائرة، أرسلت المساعدات 
أذكر  األمازون،  إلى سكان  مساعدات  أرسلنا   ،

ً
وجوا  

ً
وبحرا  

ً
برا

ُحّملت  بيرو  ومن  بيرو،  إلى  ساعة   24 لمدة  أقلعت  طائرة  أن 
واستغرقت أكثر من سبع ساعات لتصل إلى نهر  على شاحنات، 
األمازون، ثم حملت على قوارب، حتى وصلت إلى سكان األمازون« .

وصايا زايد
لمؤسسة  التنفيذي  المدير  حويرب  بن  جمال  الدكتور  أوضح 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن »الشيخ زايد رحمه الله 
ثم  منذ بدايته في مدينة العين وهو يقوم بأعمال كبرى كثيرة، 
انطلق عندما تولى الحكم سنة 1966، وفي الوقت نفسه عائدات 
ثم  القريب وبنى ورفع،   

ً
فأعطى أوال النفط بدأت تتدفق بكثرة، 

والمستشفيات واألعمال في كل  وبنى المدن،  بدأ يعطي البعيد، 
أينما توجهت في الدنيا ستجد هناك مشاريع للشيخ زايد  مكان، 
»كنت في جونز  وأضاف  أمر بها في السبعينيات والثمانينيات«. 
وعندما دخلت وجدت  هوبكنز في أمريكا، ووجدت مبنى ضخًما، 
فقالوا إنه هو الذي بنى هذا المبنى  صورة الشيخ زايد سألت، 
إلى تركيا وجدت  عندما ذهبت  للعلم والصحة والطب.   

ً
خدمة

األيتام منذ  الله على مدارس  زايد رحمه  الشيخ  أوقفها  ا 
ً
أوقاف

السبعينيات. وعندما ذهبت إلى بريطانيا علمت أنه أعطى - رحمه 
ا ضخًما لجامعة في لندن لعالج الكبد وزراعته سنة 

ً
مبلغ  - الله 

1976، وكانوا يحتفلون منذ عامين ببلوغ عدد هائل من العمليات 
الناجحة التي أجريت في الجامعة« .

وتابع بن حويرب »أينما تذهب .. أكبر مسجد في السويد بناه الشيخ 
زايد، ذهبت أصلي في مسجد ضخم في لندن في مكان بعيد، سألت 
ذهبت إلى باكستان وجدت جامعة  قالوا الشيخ زايد،  من بناه؟ 
كلها تعمل وكأن الشيخ  الشيخ زايد ومستشفيات الشيخ زايد، 
زايد حي. قرأت في جريدة فرنسية سنة 1974 تقريًرا عن اجتماعه 
نحتاج مائة  في فرنسا حول مواضيع تخص المسلمين والعرب، 
سنة حتى نجمع أعماله اإلنسانية، كل يوم نكتشف أخباًرا عديدة 

عن أعماله لم نكن نعلمها« 

يوم زايد للعمل اإلنساني
ندوة بمركز زايد للدراسات والبحوث 
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قصيد

طالب رب الفضيلة

1987، عاش ومات  1902، وتوفي عام  القصيدة للشاعر عيد بن مصبح بن عبيد العميمي الذي ولد في نحو 

في المنطقة التي تمتد شمال حدود سويحان حتى مشارف دبي الجنوبية.  وقد عمل الشاعر في كد اإلبل ونقل 
الحطب والفحم وبيعه في المدن كأبوظبي ودبي.  وغلب على شعره الغزل وال يوجد فيه من المديح أو الشكاوى 

  .
ً
أو االجتماعيات �شيء يذكر، وأغب شعره على بحر الونة كما نظم  في بحر الردح أيضا

أغاني األمهات، صانعة الخيال 
14 المهاواة نواة الثقافة األولى -  مريم سلطان المزروعي 

18 قيم التنشئة في أغاني األم - د. علي عفيفي 

21 المهاواة فن األمهات - فاطمة المزروعي 

22 أهازيج الطفولة - عبده الزّراع 
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الفــــــــــضيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رّب  طــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــب 

هــــــــــــــــميلـــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــّحـــــــــــــــــــــــــــــــاب  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ســـيله يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ضي  األرض  وفـــــــــــــــــــــــــــــــي 

الجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ضـــــــــــــــــــــــــــــــر 
ْ
ْوَيخــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها هزيلـــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
والل

وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍن ثـــــــــــــليلـــــــــــــــــــــــــــــــه

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــي 
ّ
يضف مشـــــــــــــــــــــى  مـــن  لـــــــــــــــــي 

لــــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بالصـــــــــــــوف 

ْيغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيث هالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوان

يدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خرســـــــــــــــــان

ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبان ويســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوي 

والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره زان

بالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشوان شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم 
ْ
ت

بالمظعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الغربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلٍ 

ْبخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد 
ّ
عق وال 
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األغنية الشعبية هي الراصد للعادات والتقاليد، فهي تعبر عن 
المخزون التراثي بكل ما تحتويه من معاٍن وألفاظ وزخم، فهي 
تمتاز بإيقاع هادئ ذي قالب موسيقي يبعث االسترخاء في نفس 
الطفل بكل ما تحمله من مشاعر ومحبة، كما إن هذه األغاني 
الزمن  كان  كيف  وتحكي  ورحيقه،  الما�ضي  بعبق  ممزوجة 
القديم بكل ما يحتويه من ذكريات وانعكاس للحياة القديمة، 
فاألغاني الشعبية تحتوي على العديد من القصص والعبر، 
كما إنها ارتبطت باأللفاظ الدينية وخاصة بذكر الله والنبي 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 

تعتبر أغاني المهد والتي يطلق عليها بالمصطلح المحلي »المهاواة«، 
وتسمى  ا عالمًيا وقومًيا ومحلًيا، 

ً
ويقصد بها هدهدة الطفل تراث

وبث  أطفالهن  لتنويم  األمهات  بها  تقوم  كانت  التي  الطريقة 
الراحة واالطمئنان في نفوسهم حتى يستطيعوا النوم بهدوء، وما 
متمثلة في  تزال موجودة في الوقت الحالي لكنها أصبحت قليلة، 
كما إن المهاواة تقوم بها  الجدات فهن من يحدون ألحفادهن، 
األم لمساعدة أطفالها على النوم في زمن لم يكن هناك فيه أي 

وسيلة من وسائل الراحة، فقط المنز)1( الذي يصنع من الخشب 
وُيعلق في وسط الغرفة بحبال من جهاته األربع وُيغطى بقطعة من 
 كانت تستخدمه األم حتى ال يعيق 

ً
القماش قد يكون غطاء خفيفا

ويوضع على المنز حتى  على رضيعها طوال الليل،  دخول الهواء 
يصبح على شكل خيمة. كما ارتبطت هذه األغاني بمرحلة معينة 
من مراحل الطفولة، ممزوجة بمعاني الصبر والجلد، مع شريط 
الذي  المجتمع  من  بصور  ى 

ّ
يحل العريق  الما�شي  ذكريات  من 

يعيش فيه، فهذه األغاني المتداولة تختلف في بعض المفردات في 
بعض من الدول األخرى ولكن المعنى يظل كما هو. 

الطفل،  لثقافة  األولى  النواة  هي  المهاواة  أن  المالحظ  ومن 
وأن  وتعتمد على الترتيل مع الربت الخفيف على كتف الطفل، 
على اإلمارات من دون   

ً
هذا اللون من األغاني لم يكن مقتصرا

يسعين لتهدئة أطفالهن  فكل النساء  غيرها من الدول األخرى، 
كثيًرا  كما إنه في مرات عدة،  ولكن تختلف الطريقة واأللفاظ، 
 ال معنى لها ترمي إلى تهدئة الطفل 

ً
ما ترتجل األم كلمات وأصواتا

منها:  مسميات  عدة  ولها  وتصويتها،  إيقاعها  بمجرد  وتنويمه 
نفس  تحمل  وجميعها  والليلّوة  والتهليلة  والتهويدة،  الترويدة 
ويقال بأن صوت األم يسهم بشكل فعال في خفض  المضمون، 
سرعة نبضات قلب الطفل الرضيع ويهدئ عملية التنفس، كما 

تحسن سلوكه أثناء إرضاعه وتحضيره لنوم عميق وهادئ ومريح. 
بل امتد للدول العربية مع بعض االختالفات في اللهجات، إذ تغني 
األمهات المصريات األغنية الشهيرة »نام يا حبيبي نام.. وأدبحلك 
»يال  وفي لبنان أغنية فيروز ترنيمة األم لطفلها:  جوزين حمام«، 
تنام يال تنام وادبحال طير الحمام روح يا حمام ال تصدق بضحك 
على ريما تاتنام«. وفي السودان: »ماما وبابا حبوني.. وأنا ختيتهم في 
عيوني.. حصاني كبير.. وبجري شديد.. وأنا من فوقه كأني أمير.. 
أخش الجامعة وأبقى وزير«، وفي دولة االمارات العربية المتحدة: 
وكلمات هذه األغاني  اللي في الهم استراح«.  ي البال.. 

ّ
»يرقد خل

تعكس طبيعة الحياة البسيطة التي عاشتها األمهات أثناء هدهدة 
أطفالهن تمهيًدا واستعداًدا للنوم، فهي أشبه بالهمسة الحانية 
من األم لرضيعها حتى يخلد للنوم وينام بهدوء وسكينة. وللمهاواة 
أهمية كبيرة وهذا ما ذكرته لي خالتي شيخة المزروعي بقولها: »بأن 
هذه األغاني تيهئ الطفل للنوم العميق وتكسبه مهارات عديدة، 
وتتغير في بعض الكلمات  كما إن هذه األغاني تختلف في اإللقاء 
من أم إلى أخرى، فهي كالدعوات التي تلهج بها األم لطفلها الوليد 
ليحميه الله ويحفظه من الحاسدين والحاقدين، كما تذكر بأنها 

كانت كثيًرا ما تردد: 
حبيتــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــــــــــــــال

واألهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى)2(
مــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دون

حبيتــــــــــك حـــــــــــــــب يدعى الملــــــــــح ســـــــــــــــكر
ويدعى عويــــــــــدات الثمــــــــــام)3( قـــــرون)4(

حبيتـــــــــــــــك لــــــــــــــــــــو تحـــــــــــــــبني كثرة جــــــــــــــــــــــــان
مـــــــــــــــن كثرة بـــــــــــــــــــــــــداك ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)5(

وحبيتــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
حـــــــــــــــــــــــــب داخلــــــــــــــــــــن مستداخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ومغرزلـــــــــــــــــــــــــه)6( مــــــــا تـــــــــــــــراه العيـــــــــــــــــــــــــــــون
فهذه األبيات المقصد منها بأن األم تحب وليدها وتعشقه وإنه لو 
حبها مثل هذا الحب ألصابه الجنون ألنه ال يقارن وليس له مثيل، 

هوه هوا يالهادي

المهاواة نواة الثقافة األولى 

األغنية الشعبية هي الراصد للعادات والتقاليد، 
فهي تعبر عن المخزون التراثي بكل ما تحتويه من 
معاٍن وألفاظ وزخم، فهي تمتاز بإيقاع هادئ ذي 
قالب موسيقي يبعث االسترخاء في نفس الطفل 

بكل ما تحمله من مشاعر ومحبة، كما إن هذه 
األغاني ممزوجة بعبق الماضي ورحيقه

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال
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في هذه الدنيا يغنيه عن حب األم،  فال المال وال األهل وال �شيء 
ومن قوة الحب كانت تحول الملح سكر وتحيل الحشائش التي 
وهناك أغنية أخرى ذكرتها لي أم  ال فائدة منها إلى أزهار جميلة، 

سعيد لها نفس اإليقاع وبنفس المعنى:
يالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي لـــــــــــــــو سعــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)7(

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراه)8( مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)9(
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــــــالي مكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترف الـــــــــــــــــــــــــوزون
أذكر عندما كنت صغيرة كنت كثيًرا ما أسمع صوت أمي وهي تردد: 
»هوه هوا يالهادي محمد ساكن الوادي، هوا هوا يا كبيدي، أمي 

أمي في البستان تقطع خوخ ورمان«.
 وكانت تضع في حضنها أختي الصغيرة بعد أن تقمطها جيًدا وتضع 
 من الفضة أو كسرة ملح، اعتقاًدا منها بأن هذا سيحميها 

ً
لها خاتما

مع  بين يدي أمي،  من مس الجن وحتى تشعر باألمان وتسكن 
هزه خفيفة من رجلها، وتبدأ أمي بتكرار: »هوه هوا هوووه،...«، 
وكنت أنصت من وراء باب الغرفة لصوت أمي الذي ينبع ويفيض 
حًبا وحناًنا، وما كانت تنتهي حتى كانت أختي تنام بهدوء وعمق، 
وتبقى نائمة حتى صباح اليوم التالي،  في منزها،  وتضعها بهدوء 

وأذكر عندما كانت تستيقظ أختي أمي تغنى لها: 
صباحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بألف مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة)10(

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بين جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال وراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
أنــــــــــــــــــــتي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى الصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة)11(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوج يدور مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعي وأخــــــــــــــــــــــــــ
صباحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بالهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة)12(

ال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض وال علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح بالتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم)13(

وبربكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات)14( الغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
تصاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين بالخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وتناديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

وهذه األبيات تبين لنا كيف كانت الحياة القديمة، فاألوالد كانوا 
يذهبون إلى المرعى وأن البنت عن ألف مهرة وهذا دليل واضح 
القلوب تجاه  في  الكامنة  على مدى حب األمهات وكمية الحب 
الحياة  بمصادر  االنسان  ارتباط  مدى  ونالحظ  وبناتها،  أبنائها 
الرئيسة الموجودة في ذلك المجتمع البسيط ومدى قسوة الحياة 
 كان يكررها المطوع درويش بن 

ً
التي تعيشها. وتذكر أم خالد أبياتا

كرم القبي�شي)15( البنته -  رحمه الله -:
ي

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــل كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّي كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي مطوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت)16( فــــــــــــــــــــــــــــــي يديهــــــــــــــــــــــــــــا 
والبلبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي)17( فأذينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

               واللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه راضـــــــــــــــــــــــــــــــــــي عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
عندما التقيت بأم أحمد ذكرت لي بعض من االبيات التي كانت 
أمها تغنيها لها وهي صغيرة، وعندما سمعتها شعرت بحالة الفقر 
والجوع والمعاناة وقسوة الحياة التي كانت تعيشها، فقد أصبح 
 أم 

ً
 ميسور الحال سواء أكان تاجرا

ً
حلم كل فتاة إن تتزوج رجال

الحياة  لها سبل  ليأمن   ،)20(
ً
أو غيصا  )19(

ً
أو طواشا  )18( نوخذة 

واالستقرار، وأن ال ترتبط بولد عمها، وكانت هذه األبيات:
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع)21( لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو متى

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يوزج)22( شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزج تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر)23(

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بالحجـــــــــــــــــــــــــى يايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر)24(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي يالزينــــــ

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي البـــــــــــــــــــــــــــــــــــوج)25( دهينـــــه)26(
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ما ر�ضى ولــــــــــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــــج

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي واجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
لتنويم  األمهات  تكررها وتستخدمها  ما  كثيًرا  التي  األغاني  ومن 

أوالدهم، ذكرتها لي أم محمد:
اللـــــــــــــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــا المعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

لــــــــــــــــــــــــــــــي خالــــــــــــــــــــــــــــــق النملـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والدود
ال إله إال الله  محمد يــــــــــــــــــــا رسول اللـــــه

الله الله يالهادي محمد ساكن الوادي
وبعفوية جميلة وتلقائية، تكرر أم محمد وبصوت جميل، وكلمات 

متناغمة تحتوي على البساطة:
حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أسكــــــــــــــــــــــــــــــر

جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن سكــــــــــــــــــــر
حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بطيـــــــــــــــــــــــــخ
حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أمــــــــــــــــــــــــوت

جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج

فهي تقصد بإن حبها لمولودها حالوة تغلب عليه السكر وكذلك 
»الداموج«  يغلب على حبها للبطيخ وهي فاكهة كبيرة حجًما وأما 
الذي يعتبر من  وحبها له لين ينتهي مثل حبها للتمر،  فهو التمر، 
أهم ثمرة كان لها دور في الما�شي وعالقة قوية بينها وبين اإلنسان 
علي  أم  تقول  القيظ.  مواسم  في  وتنقالته  لوجوده  سبًبا  فهي 
البد  بأنها  وليدها  تهاوي  عندما  العين،  مدينة  من   - الشام�شي 
أن تذكر في البداية هوووو هوا وبين كل بيت من أبيات األغنية 
حتى يشعر طفلها بصوتها ومع تكرار اللحن يبث في نفسه الراحة 

وبعدها ينام قرير العين: 
يــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة هنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالن

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
يرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

طيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نومـــــــــــــــــــــــــــه
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
األجيال  يتناقله   

ً
ثقافيا  

ً
أرثا ستبقى  والتهويدات  األغاني  هذه 

وسيحافظ عليه حتى لو لم يتداول ما بين األمهات الحديثات، 
فهناك جهات تراثية وثقافية تسعى بالتعاون مع اإلعالم للمحافظة 
عليها وتوثيقه حتى ُيحفظ لألجيال القادمة والمحافظة عليه من 
ا وغير معقد ويعتمد على 

ً
التغيرات الحادثة، كما يعتبر الشعر بسيط

فهو منهج تربوي تثقيفي ولكن  التفعيالت القصيرة والمتالحقة، 
 أن بعض هذه التهويدات تحمل طابًعا من الحزن واأللم 

ً
األكثر ألما

والتي من الممكن أن تكون مرثية تبين مدى تأثر األم لمرض ابنها 
ولحالها، والنار توقد أحشائها في كتاب )األغاني الشعبية لألطفال 

والنساء في دولة اإلمارات العربية المتحدة - فوزية طارش(: 
البارحة ماهنيـــــــــــــــــــــا النوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عيني

والقلب جنة)27( فوق نار موظـــــــــــــــــــــاه)28(
ســـــــــــــــــــــرت الطبيب وقال ذاته يهـــــــــــــــــــــادي

يـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــونه اللـــــــــــــــــــــه عايابيه)29( دواه

أن ســـــــــــــــــــــلم هو نار الحشـــــــــــــــــــــا والعيانـــــي
وإن مات ما بلقـــــي العوض في ميراه)30(

فزيت لطفـــــــــــــــــــــول)31( العرب مرحبــــــــاني
وإن ســــــــــــاح بالي أن اتخليت أنا ويــــــــــــاه 

* باحثة من اإلمارات 

الهوامش:

1. المنز: سرير الطفل.

2.  الضنى: االبن

3. الثمام: نوع من أنواع النباتات التي تنمو في المناطق الصحراوية.

4. قرون: نوع من أنواع األزهار.

5. ينون: الجنون.

6. مغرزله: عميق جًدا.

7. سعوبه: رحلوا به.

8. ميراه: مكانه.

9. يلفون: يأتون.

10. مهرة: صغير الحصان من عمر يوم إلى عمر سنة ويطلق مهر على الذكر ومهرة على 

األنثى.

11. الصفرة: الناقة األصيلة.

12. الهلة: اطاللة الصباح.

13. التمم: نهاية النهار

14.  بربكات: أصوات الغنم عند عودتها من المرعى.

1919م، ق�شى طفولته كغواص، وفي سن  15. درويش بن كرم: ولد في أبوظبي عام 

فكرس  اكتشف شغفه الكبير للعلم،  الثانية عشرة التحق بمدرسة في دبي حيث؛ 

حياته في تعليم األطفال من عمر لم يتجاوز 13 سنة، فبدأ مسيرته بمدرسة قام ببنائها 

في منزله، كما كان فيما بعد مسؤول عن أول مدرسة تم بناؤها من الطابوق في أبوظبي 

وهي مدرسة درويش بن كرم، كما كان رئيًسا لديوان الشيخ شخبوط بن سلطان آل 

نهيان حاكم إمارة أبوظبي لمدة 13 عاًما، توفى في لندن عام 1985م. 

16. الملتفت: نوع من أنواع األساور التي تلبس في اليد.

17. البلبكي: حلق األذن.

18. نوخذة: ربان السفينة.

19. طواش: تاجر اللؤلؤ.

20.  غيص: غواص.

21.  اليوع: الجوع.

22.  ما يوزج شتى: لن أزوجك من أصل أقل شأن.

23.  تاير: تاجر.

 24. ياير: جائر

 25. ابوج: أبوك

26.  دهينه: تصغير لكلمة الدهن.

27.  جنة: كأنه

28. موظاه: ملتهبة.

29. عايابيه: احتار.

30. ميراه: مكانه.

31. لطفول: األطفال.

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال

األولى  الثقافة  نواة  المهاواة 
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 د. علي عفيفي علي غازي

تتضمن أغاني األم الخليجية عامة، والقطرية بخاصة، عدًدا 
من قيم التنشئة االجتماعية. ما هي هذه القيم؟ وهل تختلف 
وهل تتغير  أكانت أغاني للولد أم للبنت؟  تبًعا للجنس سواء 
تبًعا لتغير نوع األغنية ووقتها؟ حاولت الباحثة القطرية سبيكة 
محمد الخاطر، اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل تحليل 
ومناقشة هذه القيم من إيجابية وسلبية في كتابها الموسوم 
والصادر  »قيم التنشئة االجتماعية في أغاني األم القطرية«، 
والبحوث؛  الدراسات  بقسم  والتحقيق؛  التوثيق  وحدة  عن 
بوزارة اإلعالم والثقافة القطرية في  بإدارة الثقافة والفنون؛ 

عام 1992، والمطبوع في المطبعة األهلية في الدوحة.

تناول الفصل األول  قّسمت الباحثة الكتاب إلى سبعة فصول. 
تغرسه  وما  لألطفال،  وأهميتها  االجتماعية،  التنشئة  مفهوم 
واألسرة هي الخلية  فيهم من قيم وعادات ونظم تنمو تدريجًيا. 
األولى لعملية التنشئة االجتماعية، فهي تساعد على تكوين بيئة 
اجتماعي.  كائن  إلى  عضوي  كائن  من  الطفل  تحيل  اجتماعية 
وتضطلع األم بأهم األدوار األسرية في التنشئة االجتماعية لما لها 
من أثر كبير في تحديد شخصية الطفل وتشكيلها، ومن ثم ترسخ 
هذه القيم في نفس الطفل وينشأ عليها. وترى الباحثة أن مفهوم 
التنشئة االجتماعية يشير إلى الطريقة التي يتعلم بواسطتها األفراد 
انضمامهم إلى مجاميع كاألسرة والمدرسة والجمعيات الثقافية 
والعلمية والرياضية وغيرها، وتبدأ منذ الطفولة المبكرة، وتستمر 
وتعلم الصغار القيم االجتماعية والسياسية  حتى موت الفرد، 

واالقتصادية والتراثية.
تتشابه قطر مع المجتمعات الخليجية في أن النشاط االقتصادي 
للمجتمع في عصر ما قبل النفط ارتكز على الغوص على اللؤلؤ في 
البحر، ورعي األنعام من اإلبل واألغنام في البر، ومن ثم أثرت هذه 
المهن في األسرة كمؤسسة للتنشئة االجتماعية، واضطلعت األم 
وغرس قيم وسلوكيات مرغوبة فيهم من  بدور رعاية األطفال، 
واألوقات التي  التي تغنيها على اختالف أنواعها،  خالل األغاني، 

على ذلك كانت األم المدرسة االجتماعية األولى  وبناء  تغنى فيها. 
التي تنمو فيها البيئة العاطفية، وإذا ما كانت األم تركز على األدوار 
العاطفية )التنشئة العاطفية( فإن األب يكون تركيزه على األدوار 
إذ إن التكيف بين األب وأطفاله  )التنشئة العقالنية(،  العملية 
ُيساعدهم على تحدي المواقف التي يتعرضون لها في المستقبل، 
كما تتخذ العالقة الداخلية في األسرة طابًعا معيًنا فكلما كبر 
الفرد في السن تحددت حريته وشخصيته وامتزجت بالطابع العام 
للعائلة، ولهذا عادة ما يكون األجداد على عالقة وثيقة باألحفاد، 
ويشكل األخوة  ومن ثم يلعبون الدور الكبير كحراس للتقاليد، 
العنصر الرابع في األسرة القطرية بخاصة، والخليجية عامة، من 
التنشئة االجتماعية للطفل،  حيث دورهم في تعميق مضمون 
إذ يلعبون دوًرا مهًما في دعم القيم االجتماعية لدى الطفل من 
خالل عامل التوقعات المتبادلة، التي تتم بالنظر إلى االشتراك في 

مجموعة القيم األساسية. 

وهي  االجتماعية،  التنشئة  في  المحوري  العنصر  القيم  وتمثل 
التي يجب أن يحصل عليها األشخاص  بها،  المعترف  الصفات 
في المجتمع، والتعبيرات أو التصورات الرمزية، التي عن طريقها 
تنقلب هذه الصفات المرغوبة إلى تعبير مرئي وملموس، وتتشكل 
دورها  تلعب  التي  القيم،  من  مجموعة  من  مجتمع  أي  ثقافة 
المجتمع،  داخل  التفاعل  توجيه  على  قادرة  رموًزا  باعتبارها 
التنشئة االجتماعية  وقيم  في إطاره،  وضبط سلوكيات األفراد 
تتضمن ثالثة عناصر أساسية:  اإلدراكية، التفضيلية، الوجدانية. 
ويلعب الموروث الثقافي الشعبي دوره كوسيلة من وسائل التنشئة 
األم  وأغاني  األطفال،  وأغاني  الشعبية،  كاألغاني  االجتماعية، 
لألطفال، وهي أغاٍن تتشابه فيما بينها من حيث النغم والمضمون 
بين الثقافات في المجتمعات الخليجية، وتتميز بوضوح ارتباطها 
االجتماعي، فهي تعبير حي واضح عن المجتمع، وهي أغاٍن مستمرة 

عبر الزمن، ويلعب اإليقاع فيها الدور الحاسم.
قّسمت الباحثة أغاني األم القطرية إلى أغاني النوم، وهي األغاني 
األناشيد  وهي  الصباح،  وأغاني  لينام،  لطفلها  األم  تغنيها  التي 
ا، 

ً
التي تشدو بها في الصباح الباكر متمنية ألطفالها صباًحا مشرق

وأغاني األوالد التي تصور الفرحة بإنجاب الذكور، وأغاني البنات 
التي تتميز بوصف جمال البنت، وذكر مناقب أهلها، والدعاء لها 

بمستقبل ناجح كزوجة وأم.
وتناولت الباحثة في الفصل الثاني القيم االجتماعية والثقافية 
المتضمنة في أغاني األم، حيث جمعت خالل شهري يناير وفبراير 
المقبولة  القيم  تضمنت مجموعة من  أغنية،   50 نحو   1989
والمرفوضة، لتستنتج أن األغاني التي تغنيها األم القطرية بخاصة، 
التراث  في  أساسًيا  قطاًعا  ينام  كي  لطفلها  بعامة،  والخليجية 
فتحاول أن تخلق  وتعبر عن الحس الشعبي،  الشعبي للمجتمع، 
المناخ النف�شي والثقافي المالئم لعملية النوم. أما أغاني الصباح 
إلى جانب أن بها دعوة  فإنها تتحدث عن التفتح للحياة عامة، 
كما تتضمن القيم المتعلقة  للنشاط والجد واالجتهاد والعمل، 
بتلقي العلم، والبحث عن الرزق في سبل الحياة المغلفة بالصفاء 
والجمال. وألن االبن الذكر له مكانته الخاصة في المجتمع القطري 
بخاصة، والخليجي عامة، ألنه هو الذي يسعى في العالم الخارجي 
 من 

ً
 كبيرا

ً
لجلب الرزق لألسرة، فقد تضمنت أغاني األوالد عددا

الحروب،  في  والشجاعة  بالضيوف وإكرامهم،  كالترحيب  القيم 
دينية  كقيمة  والقرآن  التدين  على  والحض  الوالئم،  وإقامة 
وتعليمية، والجود والكرم، وفخر األم بابنها في داللة على أنه عزوة 
لها وألسرته، وإذا كانت البنت ال تحتل نفس المكانة التي يحتلها 
فإن البنت في المجتمع  االبن الذكر في المجتمعات التقليدية، 

الرعاية  في  نالت حظها  قد  عامة،  والخليجي  بخاصة،  القطري 
على  اإلسالمي  الدين  من حض  ا 

ً
انطالق االجتماعي،  واالهتمام 

المرأة مكانة خاصة في المجتمع، ومن الدور الذي كانت  إعطاء 
تلعبه في حياة األسرة في حال غياب زوجها في رحالت الغوص على 
نتيجة لذلك نجد قدًرا كبيًرا من األغاني الشعبية توجه  اللؤلؤ؛ 
نحو البنت من حيث التغني بصفاتها الجمالية، وبالقيم والخصال 

التي ينبغي أن تتحلى بها. 
الستخالصات  الباحثة  خصصته  الذي  الثالث  الفصل  أما 
أن  القطرية  األم  أغاني  تحليل  من  استنتجت  فقد  الدراسة، 
غالبية أغانيها تصنف كأغاني حاالت كالنوم والصباح، أو تتعلق 
لجنس  تبًعا  تختلف  متنوعة  قيًما  تحمل  وجميعها  بأشخاص، 
اللحن،  رتيبة  النوم  فأغاني  فيه.  تغنى  الذي  والوقت  الطفل 
ولحنها مكرر ليبعث على النوم، وتنشد األمان والهدوء والسكينة 
وترفض الشر والفقر  النائم،  باعتبارها حاالت مرغوبة للطفل 
النائم،  لها الطفل  والموت باعتبارها حاالت تتمنى أال يتعرض 
وتدور عادة حول الشخصيات التي يقتدى بها كالرسول )صلى الله 
وتركز على العالقات القرابية  والصحابة،  واألنبياء  عليه وسلم( 

باعتبارها عزوة الطفل ومصدر قوته.

يرقد أوليدي رقدة هنية

قيم التنشئة في أغاني األم القطرية

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال
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إشاعة  على  فتعمل  الصباح  أغاني  أما 
ودعوة  استبشار  وهي  بالحياة،  التفاؤل 
الوفير،  الرزق  وجلب  والتعليم  العمل  إلى 
وتتضمن عدًدا من القيم المقبولة كالصفاء 
والتدين،  والعز  والخير  والجمال  والوفاء 
القبح  حول  تدور  التي  القيم  وترفض 
إلى  محببة  كائنات  حول  وتدور  والفراق، 
المجتمع كالحصان والغنم والطير، وتمتدح 
المهن التي كان يقوم بها اإلنسان في المجتمع 
الموجهة  األم  أغاني  أما  والغوص.  كالرعي 
لألوالد فإنها تدور حول القيم المقبولة التي 
تحض الطفل على التحلي بها كالقوة، الكرم، 
بالضيوف،  الترحيب  الشجاعة،  الحلم، 
التدين، محبة التعليم، حفظ القرآن، بينما 

الصحة،  اإلنجاب،  األغاني الموجهة للبنات تدور حول الزواج، 
الحسد  وترفض  القبلي،  أو  العائلي  األصل  الجمال،  الخير، 

والبغض وعدم اإلنجاب. 
وخصصت الباحثة الفصل الرابع لنماذج من أغاني النوم، ومنها:

ال إله إال الله
محمد رسول الله

يرقد أوليدي رقدة هنية
رقدة الغزالن في البرية

يرقد أوليدي طيب الله نومه
جعل العدو ما يهتني في منامه

وقدم الفصل الخامس نماذج ألغاني الصباح، ومنها:
صباحك كله زين

ال مغبر وال شين
صباحك صباحين

صباح الكحل في العين
صباح يطرد الفقر
صباح يطرد البين

بينما يقدم الفصل السادس نماذج ألغاني األوالد، ومنها:
يوم قالوا لي غالم

فز قلبي ثم قام
صفقوا يا بنيات

قوموا رزوا الصفرية
يوم قالوا لي ابنيه
أظلمت داري علّي

قوموا يا بنيات
يا الله نزلوا الصفرية

السابع،  بالفصل  الكتاب  يختتم  وأخيًرا 
والذي يقدم نماذج من أغاني البنات، ومنها:

حبيبتي ما أعطيها حد
تكبر وتسوي لها وهد
تآخذ بن عمها قريب

وتبكر واتجيب ولد
حبيبتي ما أعطيها أحد
في قصتي نجم السعد

حبيبتي ما أعطها أبوها
أخاف أطقها مرة أبوها

أدبي  بأسلوب  الشائق  العرض  هذا  وبعد 
وعبارة رقيقة جزلة، دعمت دراستها  رشيق، 
بالجداول والتكرارات ما أثرى الدراسة وجعلها ترتقي إلى مستوى 
جيد في البحوث االجتماعية المتخصصة، التي يستوعبها القارئ 
غير المتحصص في علم االجتماع بسهولة ويسر. ومن ثم تشكل 
والقطرية  عامة،  الخليجية  االجتماعية  للمكتبة  ثرية  إضافة 
على  يقوم  الذي  المؤلف،  أهمية هذا  تظهر  هنا  ومن  بخاصة. 
ومصادر ومراجع علمية رصينة تزيده أهمية،  دراسة ميدانية، 

وتجعله وبحق إضافة جديدة إلى المكتبة العربية 

من تراث كل مجتمع،  يتجزأ   ال   
ً
الشعبية جزءا تشكل األغاني 

قيمه  شعب   كل  يستلهم  حيث  الذاكرة  من  كلماتها  وتستمد 
االجتماعية. وكانت  حياته  من  وقصصه  وحكاياته  وتاريخه 
األهزوجة الشعبية وسيلة للترفيه والترويح عن النفس في عصر 

لم تكن تتوفر فيه أي معطيات للتسلية أو الترفيه.  
ومن أهم  الفنون التراثية الذي يجمع أمهات العالم على اختالف 
ثقافاتهن وبيئاتهن )فن التهويدة أو المهاواة(، وهو جزء من التراث 
الشفهي الذي أصبح محط اهتمام للعلوم االجتماعية واإلنسانية 
يعرف بانها أغنية  فالتهويدة حسب موقع ويكبيديا:  والثقافية، 
النوم،  على  طفلها  ع  شِجّ

ُ
لت األّم  وترددها  تغّنيها  رقيقة  هادئة 

وتعتمد هذه األغنية على التكرار وعلى اإليقاع البسيط والكالم 
ومتكررة  سهلة  تكون  ما   

ً
وكثيرا األطفال،  خيال  يجذب  الذي 

كل  حسب  المسميات  األلسنة. وتتنوع  على  وتجري  الكلمات 
وأغاني المهد، كذلك  والهدهدة،  فمنها المهاواة،  دولة ومنطقة، 
الترويدة، والتهويدة، والتهليلة، فاألم تهدهد طفلها بلمسات حانية 
وتحتضنه بكل حب فتنشد له األغاني التي تحمل بين مضامينها 
الحب والحنان والنزعة الدينية فيشب ويكبر على هذه األغاني 
واالهازيج القويمة.  وال تكاد تخلو أمة أو حضارة  انسانية  أو حتى 
أي مجتمع أو ثقافة من األغاني واالهازيج التي تستهدف األطفال 
فالطفولة واحدة في جميع الحضارات والثقافات، حيث إن نوم 
الطفل في العالم يحتاج إلى البشاشة والحركات والنبرات نفسها 
 على ظهره في سريره أو في أرجوحته 

ً
فحينما يكون الطفل مستلقيا

وال تختلف  فإن الحركات وااليقاعات التي توائم مع هذا المهد  
إال باختالف اللهجات وبعض النغمات، فقد عثر على أول تهويدة 
في سومر جنوب العراق يرجع تاريخها إلى نحو خمسة آالف سنة. 
)تعال يانوم تعال أيها النوم ،تعال إلى  تترنم األم فتتوسل للنوم: 
حيث تجد طفلي راقًدا(. لقد شكلت المهاواة النواة األولى لثقافة 
الدول  في  األمهات  بها  تشدو  التي  المهد  أغاني  فتتنوع  الطفل، 
المختلفة، لقد استطاعت األم  بأسلوبها اللطيف، وحبها لطفلها 
فكانت تبث أشواقها  أدوارها،  بالضم أو التقبيل في أداء  سواء 
نينا  »نينا نام،  يغنين   

ً
وحنيتها باألغاني الشعبية ففي مصر مثال

نام.. وادبح لك جوز حمام«، وفي تونس »ننى ننى جاك نعاس.. أمك 
فضة أبوك نحاس.. ننى ننى جاك النوم ياخدين بو قرعون«، وفي 
السودان »النوم النوم، سكت الجمال النوم تعال، بعطيك الدوم 

)الدوم نوع من الثمر(«، وفي لبنان »هي هي وهلال، سمن وعسل 
بالجرة.. منكل نحنا ولبوبو، ومنشحط خيوا. وأغاني األطفال في 
من تراثها وقيمها وثقافتها  دولة االمارات العربية المتحدة جزء 
إليه  التعامل معه وفهم شخصيته وتوصيلها  في  تسهم  وأدبها، 
بطريقة غنائية، كما يشكل هذا الفن أهمية بالغة. في تقويم سلوكه 
وتشكيل شخصيته. ويظهر لنا مدى تفاعل األطفال مع األغاني 
وتفاعلهم مع اآلخرين  تأثير ها على سلوكهم وتفكيرهم  وكيفية 
وسهولة حفظها ونقلها شفاهيا بما تحويه من قيم إنسانية، فهي 
تعكس العالقة العميقة والحميمة، والطمأنينة والشعور باألمن  
الذي يربط الطفل بأمه وجدته وخالته وشقيقاته وغيرهن من 
فارتباط   ، تأثير عليه في فترة طفولته  اللواتي كان لهن  النسوة 
الهدهدة بطقوس وحركة جسدية تقوم بها األم لتحتضن طفلها 
يساعد على تهدئته وشعوره بالنوم، وتتميز أغاني النوم بذكر الله 
سبحانه وتعالى، والصالة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل 
تحصين الطفل قبل نومه وفيها تبث األم أمنياتها لطفلها بالنوم 
الهادئ مثل )هوا هوا يالهادي محمد ساكن الوادي، هوا هوا يا 
سنادي ال ماي وال زادي(، تلك األغاني التي تحمل بين طياتها الكثير 
من الحب والحنان، وتعكس مدى االنسجام الكيميائي بين األم 
هوا هوا يا  )هوا هوا يا وليدي،  وطفلها في كلمات عميقه وقوية 

كبيدي، أمي أمي في البستان، تقطع خوخ ورمان(«.
من دون شك إننا نحتاج إلى المزيد من الجهود لحفظ هذا الفن 
بتناوله في بحوث ودراسات  ليس  الغنائي الجميل والعناية به، 
إنما  توعية الجيل الجديد من األمهات  وتضمينه  عملية فقط، 
في المناهج الدراسية وطرحه للجمهور كفعاليات مستمرة ودائمة 

لسماع آرائهم وتذوقهم لها كي  يصبح جزًءا من واقعنا 

القطرية األم  أغاني  التنشئة في  قيم 

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال

المهاواة فن األمهات 

فاطمة المزروعي
كاتبة من اإلمارات 

إضاءة
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ولم  والطفولة.  المهد  أغاني   
ً
الشعبية جميعا اآلداب  عرفت 

وسموه  يتخلف العرب عن غيرهم في هذا اللون من األدب، 
»ترقيص الصبيان«، ووصل إلينا منهم عدة مقطوعات كانوا 
يغنون أبناءهم بها. وتكشف هذه المقطوعات الفضائل التى 
كان العربي يحب أن يتحلى بها، والمفاخر التي كان يرنو إلى أن 
يقوم بها هو أو أبناؤه ولذلك نعدها من الوثائق المهمة التي 
تمثل آمال المجتمع العربي في عصوره المختلفة. والعربي لم 
يكن يرجو البنته إال أن تنمو فتصير جارية حسناء طيبة الريح، 
عذبة الفم، كريمة النفس والخلق، تر�ضي زوجها قال أحدهم 

وهو يرقص ابنته:
كريمــــــــــــــــــــــــــــــة يحبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مليحــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــينين عذبـــــــــــــــــــــا فوهــــــــــــــــــــــــــــــا
                    ال تحســــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــب وإن سبوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وقال الزبير بن عبد المطلب وهو يرقص ابنته أم الحكم، فشبهها 
بالظبي:

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أم الحكــــــــــــــــــــم
كأنهــــــــــــــــــــــــــــــا ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

يا بعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ســــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فسهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
أما الولد فتبين األغنية أنه كان يرجى منه أشياء كثيرة قد تكتفي 

أمه بأن تعبر عن حبها الشديد له، فتقول:
أحبــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــب الشحيــــــــــح لمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

قــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــان ذاق الفقــــــــــــــــــــــــــــــر ثم نالـــــــــــــه
                    إذا أراد  بذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  لــــــــــــــــــــــــــــــه

ويتزوج من جارية حسناء مكرمة   ،
ً
أو تتمنى أن يكبر ويصير رجال

:
ً
محبوبة، تفوق أهل بلدتها جماال

ألنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارية خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أهــــــــــــــــــــــــــــــل الكعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ولكن ذلك ال ير�شي الكثيرين والكثيرات، فيذهب بعضهم إلى أن 

وخفة  النوم،  قلة  ومظاهره عند  بالذكاء،  الطفل  ابنه  يضيف 
الرأس، فيضع بذلك األمل موضع الحقيقة القائمة:

أعــــــــــــــــــــــــــــرف منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  قلــــــــــــــــــــــــــــــة النعــــــــــــــــــــاس
وخفــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــي رأســــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن را�ضي
أو يصفه بالعفة والكرم والمجد والوفاء وما أحب من صفات. كما 

قال الزبير بن عبد المطلب وهو يرقص أخاه العباس:
إن  أخـــــــــــــــــــــــــــــــــي  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  ذو  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

فيه عــــــــــــــــــــــــــــــن العوراء إن قيلــــــــــــــــــــت صمــــــــــــم

يرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح للمجــــــــــــــــــــــــــــــد ويوفي بالذمــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــاء في اليــــــــــوم  الشيم  وينحــــــــــــــــــــــــــــــر الكومـــ
                    أكرم بأعراقــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــال وعــــــــــــــــــــم

ومما تغني به الحسن البصرى فى ترقيص إبنه:
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــــــــــــــذا أرواحــــــــــــــــــــه ونفســـــــــــــــــــــــــــــــــه

وحبــــــــــــــــــــــــــــــذا نسيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وملمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
واللــــــــــــــــــــــــــــــه يبقيــــــــــــــــــــــــــــــه لنــــــــــــــــــــــــــــــا ويحرســــــــــــــــــــــــــــــه

حــــــــــــــتي يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ثوبــــــــــــــــــــــــــــــه ويلبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وفي كتب السيرة النبوية واألنساب والتراحم أن حليمة السعدية 
مرضعة النبي وابنتها الشيماء كانتا تغنيان للرسول صلى الله عليه 

وسلم وتدعوان له أن يبقيه الله ويعليه:
تغنت حليمة وقالت:

يــــــــــــــــــــــــــــــارب إذا أعطيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فأبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وأعلــــــــــــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــــــــال ورقــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــدا بحقـــــــــــــــــــــــه                    وادحض أباطيــــــ
وروى صاحب السيرة الحلبية عن ما تغنت به الشيماء:

يــــــــــــــــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــق  لنــــــــــــــــــــــــــــــا  محمــــــــــــــــــــدا
حــــــــــتي أراه يافعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأمردتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أراه  سيـــــــــــــــــــــــــــــــــدا  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدا
وأكبت أعاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــــا والحســــــــــــــــــــــــــــــدا
المعاني التي تحملتها أغاني األطفال عند العرب، بث الطفل حبهم 
وتعبيرهم عما يكنون له من حنو وشفقة،  وإظهار تعلقهم به، 
ونظرتهم إليه على أنه أغلى من  وتفديتهم إياه بأعز ما عندهم، 

المال، وأعزب من رضاب الفم.
، وبقيت تندب حظها، 

ً
رووا عن إعرابية لم ترزق على ما يظهر ولدا

 
ً
وتتشوق إلى طفل تالعبه إلى أن رزقها الله بغالم بدل بؤسها فرحا

فكانت ترقصه، وتقول:
أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــب الشحيــــــــــــــــــــــــــح مالـــــــــــــــــه

فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كان ذاق الفقر ثـــــــــــــــــــــــــــــــم نالــــــــــــــــــــــــــه
                     إذا أراد بدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 نال ماله بعد فقر.
ً
 شحيحا

ً
أي أنها تحبه حبا

وقد تتخذ األم من ترقيص طفلها وسيلة اليصال رسالة للزوج، 
كما فعلت زوجة أبي حمزة الضبي التي هجرها زوجها ألنها وضعت 
أنثي وكان يقيم عند ضرتها في البيت المجاور لها، فأخذت ترقص 
ابنتها بأبيات تعمدت أن يسمعها أبو حمزة وهو في طريقه إلى البيت 
، حيث كانت 

ً
فحننت قلبه عليها فأقبل نحوها معتذرا المجاور، 

تردد:
ـــــــــــــــــزة ال يأتينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألبــــــــــــــــــــي حمــــــــــــــــــــــ

يظــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــي البيــــــــــــــــــــــــــت الذي يلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

غضبــــــــــــــــــــــــــان إن ال نلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
تاللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذلك فــــــــــــــــــــي أيدينــــــــــا

وإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نأخــــــــــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــا أعطينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ونحــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــاألرض لزارعينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

                   ننبت مــــــــــــــــــــــــــــــا قد زرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وقد يعمد المرقص إلي الفكاهة والمداعبة، فيصف الطفل بما 
المطلب رقص  الزبير بن عبد  يغيظ أهله من صفات قيل إن 
مدحت ولدك وبني  فدخلت عليه جارية له:  جماعة من أوالده، 

أخيك، ولم تمدح ابني مغيثا، فقال: علي به عجليه.
فجاءت به، فقال:

وإن ظــــــــــــــــــــــــــــــبي بمغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيث إن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر
ان يســــــــــــــــــــــــــــــرق الحــــــــــــــــــــج إذا الحج كـــــــــــــــــــــــــــــــــــثر

ويوقر األعيــــــــــــــــــــــــــــــار من قرف ف الشجــــــــــــــــــــــر
ويأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــب بليــــــــــــــــــــــــــــــل يعــــــــــــــــــــتذر

                     ميراث شيـــــــــــــــــــــــح عاش دهرا دهــــــــــرا غير حر
كانوا  التي  األلعاب  األطفال  من  كغيرهم  العرب  األطفال  عرف 
يمارسونها في صحرائهم وبيئتهم. وارتبطت ألعاب األطفال بالشعر 
الذي كان ينظمه لهم الكبار معبرين به عن ألعابهم. فمن ذلك ما 

قاله امروء القيس عن لعبة )الزحلوقة(، وهي األرجوحة:
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زل

بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي اآلخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أال حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أال حلـــــــــــــــــــــ
كان  حيث  عددكم،  من  خففوا  أى  حلوا«،  »أال  قوله:  ومعنى 
رمل  كومة  ويأخذون خشبة يضعونها على  يجتمعون  الصبيان 
كانت  المجموعتين  فأي  منهم،  كل طرف جماعة  على  ويجلس 
أي خففوا  »أال حلوا«  فيقولون لهم:  أكثر ارتفع الطرف الثاني، 
وهناك لعبة أخرى تسمى  من عددكم حتى نساويكم في العدد. 
)الحدبدبي(، ويكنى بها عن الرغبة في تجميع الصبيان لالستماع 

إلي قصة أو قصيدة، تقول:
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــــــــدبي بدبدبــــــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــــــــــــــك اآلن

استمعــــــــــــــــــــــــــــــــوا أنشدكــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــا صبيــــــــــــــان 

المصادر:
1 -  حسين نصار- الشعر الشعبي العربي - الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسلة 

الدراسات الشعبية - القاهرة - 2002.
2 - عبد الحكيم الزبيدي - األهازيج الشعبية في الخليج والجزيرة العربية - دار شمس 

للنشر واإلعالم - القاهرة - 1982.
3 - أحمد أبو سعد - أغاني العرب الفولكلورية - أغاني ترقيص األطفال عند العرب 

منذ الجاهلية حتى نهاية العصر األموي أنموذًجا.

أهازيج الطفولة

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال
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 أن النوم 
ً
وتحزن حين ال توافق أمي على الغناء لي. الحظت أختي مرة

األخت الكبرى مثل األم،  فاقتربت مني وهمسْت:  يجافي عيوني، 
بحنان وبصوت ال بأس به،  تحفظ األغاني ويمكنها أن تغني لِك 
رُت 

ّ
ثم ابتسمْت. فرحُت بما قالت، فالعرض رائع بالنسبة إلي، فك

تك تك  منها أن تغني لي أغنية أحّبها لفيروز وهي:  قليال ثم طلبُت 
 عينيها 

ً
تك يا ام سليمان، فوضعت سبابتها على صدغها مغمضة

 أنها نسيْت كلماتها، ثم طلبْت أن أغنيها 
ً
نصف إغماٍض متظاهرة

لها، وبعد أن أشارت لي أن أخفض صوتي خشية أن تسمعنا أّمي 
وتغضب فتطلب إلينا النوم بصمت، بدأُت الغناء:

تك تك تك يا ام سليمان 
تك تك تك جوزك وين كان 

تك تك تك كان بالحقلة
عم يقطف خوخ ورمان

اب خلينا نلعب ع الباب
ّ
عّمي يا عّمي الحط

والجارة بدها قمحة والقمحة عند الطّحان 
جميل«،  وصوتك  األغنية  تحفظين  أنت  »برافو،  أختي:  قالت 
ثم   ،

ً
قويا  

ً
صوتا تصدر  أن  دون  من  بكفيها  لي  تصّفق  وراحت 

اآلن  نريد  ؟! 
ً
قليال نشيطة  أغنية  أنها  تجدين  أال  لكن  أضافت: 
ت:

ّ
 أكثر هدوءا كي ننام. صمتت لثوان ثم غن

ً
أغنية

يا الله تنام ريما يال يجيها النوم
يا الله تحب الصالة يا الله تحب الصوم

يا الله تجيها العوافي كل يوم بيوم
يا الله تنام يا الله تنام الدبحلها طير الحمام 
روح يا حمام ال تصدق بضحك ع ريما تتنام

يا الله تنام يا الله تنام
 بعد ذلك سوى أن سمعي انتقل من صوت غناء 

ً
ولم أذكر شيئا

أختي إلى صوت أّمي توقظني كي أنهض وأجهز نف�شي للذهاب إلى 
الصباح  ذلك  عند  االبتدائي،  األّول  الصف  في  كنت  مدرستي. 
مة بلهفة، فالحصة 

ّ
الشتوي البارد جلسنا في مقاعدنا ننتظر المعل

مة 
ّ
وقد وعدتنا المعل األولى اليوم هي حّصة الموسيقى والغناء 

ِتح باب 
ُ
بمفاجأة. الجميع ينتظر ويتساءل ويترقب بشوٍق، إلى أن ف

يحمل على صدره آلة األوكورديون  شاٌب  غرفة الصف ليدخَل 
أثر  تسبُر  ونظراتها   

ً
الموسيقى مبتسمة معلمة  مهٍل  تتبعه على 

تحّية  أجمل  يعزفه  الذي  اللحن  كان  مالمحنا.  على  مفاجأتها 
صباحية يمكن أن أسمعها في حياتي، فصوت األوكورديون عنوان 
للفرح والحبور واالنطالق، صوت مفعم بالطاقة اإليجابية التي 
واستبدلت ببرد  انتقلت لنا جميعا بسرعة ومن دون استئذان، 
بالفرح،  مسكونة  الجميع  وجوه   .

ً
محببا  

ً
دفئا الشتوي  الصباح 

تتنقل بين وجه المعلمة ووجه العازف   
ً
واألنظار مأخوذة تماما

أنا  أزرار األوكورديون.  المتراقصة برشاقة الفتة على  وأصابعه 
واللحن كانت  ال أنكر أن سعادتي الالمحدودة بالغناء   

ً
شخصّيا

 بانزعاجي لعدم معرفة األغنية التي يغنيها الشاب ويعزف 
ً
مشوبة

 ربما فوق فرحتي بالنغم، 
ً
 جدا

ً
لحنها الجميل. أصبح تركيزي عاليا

كلماتها غريبة   .
ً
لي أن سمعتها يوما فأنا أسمع أغنية لم يسبق 

اللهجة والمعنى. حاولت التركيز في الكالم وبداخلي إشارة استفهام 

األغنية والمهاواه بين الّصحو والصمت

 د. هال علي

بالنسبة إلى طفلة في السادسة تعشق الحكايا   
ً
لم يكن عاديا

إلى النوم من دون حكاية حقيقية أو  أن تخلَد  واألغاني مثلي، 
خيالية، قصيرة أو طويلة، ومن دون أغنية أو مقطع من أغنية 
 وأسرار 

ً
معروفة أو أغنية بسيطة من تأليف أمي فيها اسمي مثال

عني ال يعرفها إالها. أمي كانت تخبرني أنني كبرت وأن تهويدات 
النوم هي لألطفال الرّضع فحسب. ربما، لكّن كيف أشرح لها 
ذلك، ليس األمر أنني أحّب األغاني فحسب، بل إنني أكره النوم، 
تلك حقيقة ال أدري ما سببها، ربما ليس النوم ذاته، وإنما تلك 
المرحلة الفاصلة بين النوم واليقظة، بين الصوت والصمت، 
بين الصحو والموت، وكأنها برزخ ما بين جنٍة ونار، أو بين حياة 
الجيران،  وأبناء  إخوتي  لي صوت  يعني  كان  فالنهار  حياة.  وال 
المخترعة  ألعابنا  كذلك  ويعني  قليال،  ا 

ّ
عن األهل  وانشغال 

لذلك  ومسلسالتنا التي برعنا في كتابة سيناريوهاتها الشّيقة. 
أراه غير مهم وغير  ه من أجل أمٍر 

ّ
ذلك كل أن أدعَ   

ً
كان صعبا

مستحب هو النوم. 

لذا كان ال بّد من طريقة ما تعينني على تحّمل األمر الملزم يومّيا 
رت أن أطلب 

ّ
لطالما فك للعبور إلى لحظات ال أرغب بها البّتة. 

ي أعبر بفضل صوتها 
ّ
لعل إلى أمي أن تتمّدد في السرير إلى جانبي، 

إلى النوم بسالٍم وسالسة، لكّني في كل مّرة كنت أتردد ثم أعزف 
عن الطلب نهائيا حين تمنعني تقاسيم وجهها المسكونة بالتعب 
والغضب من ذلك. ال زلت أذكر كيف كانت تقف عند باب الغرفة 
أال نتحادث بل نصمت  إخوتي وأنا،  إيانا،   

ً
سبابتها محذرة  

ً
رافعة

، ولماذا ال 
ً
وننام. وكنت أتساءل لماذا يجب أن يكون النوم إلزاميا

 من 
ً
يتركوننا حتى نشعر بالنعاس حًقا؟ كان هذا السؤال يجّر حملة

التساؤالت، أهمها: لماذا ال تغّني لنا أّمي وهي التي حفظت معظم 
؟ لماذا أكره هذا الصمت 

ً
 جميال

ً
األغاني وفوق ذلك تمتلك صوتا

وهذه الظلمة؟ لماذا يشبه النوُم الموَت؟ هل تغني األمهات جميعا 
أختي الكبرى التي يزيد عمرها عن  سبعة،   

ً
كنا أطفاال ألبنائهن؟ 

عمري بعشر سنوات، كانت حنونة علينا أنا وإخوتي جدا، وكانت 
وقد حفظُت  تغني طيلة اليوم أغاني فيروز التي يحّبها األطفال، 
معظم هذه األغاني لكثرة ما كانت ترددها. إنها تعرف حبي لألغاني، 

 بالنسبة إلى طفلة في السادسة 
ً
لم يكن عاديا

تعشق الحكايا واألغاني مثلي، أن تخلَد إلى النوم 
من دون حكاية حقيقية أو خيالية، قصيرة أو 

طويلة، ومن دون أغنية أو مقطع من أغنية معروفة 
أو أغنية بسيطة من تأليف أمي فيها اسمي مثال 

وأسرار عني ال يعرفها إالها

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال
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حول مصدر هذه األغنية ومعنى كالمها الجديد:
 صباحك صباحين

 صباح الكحل في العين
صباحك مبكر

الحليب مع السكر
 صباحك بدري

أحبك وأنت تدري
ارتحت  مرات،  الكلمات  هذه  غناء  الفنان  العازف  أعاد  حين 
راح يكررها ربما  وشعرت أن األغنية باتت مألوفة بالنسبة إلي. 
رحت أردد مع  وربما لما رآه من فرح على وجوهنا،  لنحفظها، 
بالقلق  شعوري  تراجع  حينها  ذاتها،  اللطيفة  الكلمات  الجميع 

ت محله الثقة بمعرفتي كلمات األغنية:
ّ
وحل

صباحك صباحين
صباح الكحل في العين

علْت أصواتنا بعد أن حفظ الجميع الكلمات وعال كذلك صوت 
جميع  جعل  نحٍو  على  األغنية  إيقاع  مع  المتناغم  التصفيق 
المعلمات في الصفوف األخرى وبعضا من طالبهن يتوافدن على 

باب غرفة صفنا ليشهدوا ذاك الكرنفال الصباحي الجميل. 
طلبت  شاكرين ممتنين.   

ً
صفقنا له جميعا حين انتهت األغنية، 

قالت إنه  لتعرفنا بالفنان الشاب.   
ً
إلينا المعلمة الصمت قليال

ابن خالتها المولود في اإلمارات العربية المتحدة والذي يدرس 
الموسيقى، وأنه أتى ليق�شَي إجازته اليوم في بيت جّده في سوريا 
هذا  يهديكم  أن  أحّب  عنكم،  حدثته  حين  قالت:  شهر.  لمدة 

الصباح، فأضاف الشاب: »وربما صباحات أخرى أيضا« 
األطفال  أغاني  عن  يحدثنا  راح  ثم  سمعوا.  لما  الجميع  فرح 
وأن األغنية  اإلماراتية وأهميتها في التكوين االجتماعي لألطفال، 
 في اإلمارات 

ً
التي حّيانا بها هذا الصباح هي من أكثر األغاني شهرة

 من التراث 
ً
 أصيال

ً
ل مع غيرها من األغاني المشابهة جزءا

ّ
وأنها تشك

المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  القديم  الشفاهي  الشعبي 
اللغة  استخدام  كيفية  في  التراث  ذاك  يتجلى  لنا كيف  وشرح 
كّنا نجد كالمه أصعب مما نسمعه  وتوظيفها إليصال الفكرة. 
أهمية  أن  لنا  يشرح  أخذ  جميعا.  مقصده  فهمنا  لكننا   

ً
عادة

ده لدى 
ّ
الفعل الذي يول الموروث الشعبي الشفهي تتجلى في رّد 

 ما حدث في غرفة الصف وكيف تفاعلنا 
ً
سامعه، وضرب لنا مثال

د لنا أننا لن نن�شى هذه األغنية ومدلوالتها 
ّ
وأك نحن مع األغنية. 

وأنها ستكون حاضرة في وجداننا وستسهم، وغيرها من أغاٍن، في 
دنا له بدورنا أننا لن نن�شى ما 

ّ
تكوين شخصيتنا في المستقبل. وأك

حيينا هذه التحية الصباحية البديعة. 

اقتربت منه بعد ترّدد شديد وسألته بحياء:  حين انتهى الدرس، 
»أستاذ ممكن سؤال؟ أليست هناك أغاٍن إماراتية للنوم، فأنا ال 

أحب النوم، ال أحب الصمت، وأحّب األغاني« ضحك وقال: 
 ستجعلك تحبين النوم اسمعي...« وضع 

ً
»هناك أغنية لطيفة جدا

األوكورديون جانبا وقال ما اسمك: »قلت: »هال« أجاب: »حسنا 
األغاني تستخدم عندنا اسم محمد، ويمكن لمن سيغنيها لِك أن 
يستبدل به اسمك طبعا، هذا ما يحدث حسب اسم الطفل. ثم 

راح يغني بصوٍت هادئ:
هوه هوه.. هوه هوه 

هوا هوا يا الهادي
محمد ساكن الوادي  

هوه هوه يا إسنادي 
ال ماي وال زادي 

هوه هوه.. هوه هوه 
أمي أمي في البستاني 

تقطع خوخ ورماني
أمي أمي في الطوياني 

تمزر كل الوعياني
أتعلمين أن  »احفظيها إنها سهلة،  مرة أخرى وقال:  رددها ببطء 
هذه األغاني من أجمل أغاني النوم في اإلمارات وتسمى »المهاواه« 
أي أغاني المهد، لكن يمكن لفتاة شاطرة مثلك وال تحب النوم، 
أن تسمعها لتنام بسالم وتحّب النوم« أومأت برأ�شي أنني موافقة. 
قضيت بقية يومي أدندن: صباحك صباحين... صباح الكحل في 
كانت أختي الكبرى التي حفظت تهويدة  الليل،  حين جاء  العين. 
غفوت على  هوه هوه يا الهادي على تمام االستعداد لتغنيها لي. 
ي أال تنق�شَي إجازة الفنان الشاب من دون 

ّ
صوت أختي بينما أصل

 آخر 
ً
 ساحرا

ً
 إماراتّيا

ً
أن يهدينا صباحا

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال

والصمت الّصحو  بين  والمهاواه  األغنية 

 نوال يتيم

المهاواة - حسب الباحثة في التراث اإلماراتي اإلعالمية حليمة 
المال هي »همسة حانية تجود بها األمهات مع أطفالهن الرضع 
المهاواة  أغاني  أن  والمالحظ  النوم«.  إلى  ليخلدوا   

ً
تحديدا

تخاطب الصغير بأمور مختلفة، منها رجاء الطفل بالنوم نوًما 
وفي األديان األخرى  ا بحراسة الله ثم المالئكة والرسل،  هنيئً
للطفل  والهدايا  بالمكافأة  الوعد  وإعطاء  القديسين،  جميع 
بالخوف  إشعاره  إلى  إضافة  المحدد،  الوقت  في  ينام  الذي 
وبث الحب  وتعداد صفاته،  اإلعجاب به،  وإبداء  إذا لم ينم، 

والحنان إلى قلبه، والتنبؤ بمستقبل زاهر له.

الطفل  تنويم  يراد  عندما  العربي  بالخليج  يتداول  ما  ذلك  من 
مرفوقة بهدهدة وحضن:

حبيتك يا الغالي حب المال واألهل والغنى 
 وحب الضنى ما حاز دونه دون

 وحبيتك يا ولدي حب يدعى الملح سكر
 ويدعى ع�ضى عويدات الثمام قرون 

 حبيتك ولو تحبني كثرة جان 
 من كثرة بداك ينون 

 وحبيتك يا وليدي حب داخلن مستداخل
 ومغزوله ما تراه عيون

في  الطفل  يقال عندما يستيقظ  ما  الشعبي  األثر  في  فيما ورد 
الصباح وتبادره به األم قولها:

 صباحك صباحين 
 صباح الكحل في العين 

صباحك مبكر 
الحليب مع السكر 

صباحك بدري 
أحبك وانته تدري

فعندما يكبر  وتتنوع المهاواة حسب المراحل العمرية للطفل، 
ويبدأ الم�شي تنشد األم قائلة:

هتي هتي يا باباه
هات الحبوة حق ماماه

تاه تاه حبوه 

م�ضى سابق أمه عالعشا
زقروا له المطوع يتع�ضى

ويتدرج الطفل في النمو وتنمو معه مداركه ويحتاج إلى المعارف 
المغناة  الحكاية  تظهر  وهنا  الكثيرة  تساؤالته  على  واإلجابة 
وتعني  خرافة  لكلمة  دارج  تصغير  وهي  »الخريريفة«  المسماة 

القصة الخرافية غير القابلة للتصديق.. فتنشد األم قائلة:
خريريفة .. مجيريفة 

سبع قطيوات معلقات في التنور 
والتنور يبغي حطب 
والحطب في السمرة 

والسمرة تبغي جّدوم 
والجدوم عند الحداد 
 والحداد يبغي افلوس 
والفلوس عند العروس 

 والعروس يابت ولد 
والولد سموه سند 

 ركاب الخيل 
 ما ينام الليل 

 في إيده سّجين 
ذابح مسجين 

أهازيج األمهات 
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 استطالع - فاطمة عطفة 

والنور  المحبة  ينبوع  أمهاتنا  تظل 
والفرح في البيت والمدرسة والمجتمع، 
 
ً
واألم رمز لكل خير وجمال في الحياة، بدءا
من الهدهدات التي تترنم بها حول السرير 
واألغاني الرقيقة التي كانت تحمل إلينا 
ذكريات  وعن  واألحالم.  النوم  سكينة 
الطفولة وما يخطر على البال من أطياف 
تقول  المتباعدة،  البهيجة  األيام  تلك 
إن  القبي�ضي  عزة  التشكيلية  الفنانة 
أمها،  من  تسمعها  كانت  التي  التهويدة 
وكلماتها  لحنها  بعذوبة  ماثلة  زالت  وما 
وقد حفظتها  اللطيفة تتردد في ذاكرتها، 
آية  البنتها  تغنيها  وراحت  طفولتها  من 

حتى تهدأ وتنام:
ُهوُهو يا بنّيتي، نامي نومه هنّيه 

نومة الغزالن بالبرّيه
استلهمت  أنها  القبي�ضي  الفنانة  وتؤكد 
لوحات  عدة  التهويدة  هذه  كلمات  من 
فنية تحت عنوان »آية« تظهر فيها مالمح 
من بيئة اإلمارات انطالقا من الصحراء، 
مع صور الغزالن. وأوضحت قائلة: هذه 
المحبة  مشاعر  من  فيها  بما  التهويدة، 
أولى تجربتي في األمومة حيث  والحنان، 
»آية«  ابنتي  مسمع  على  أرددها  كنت 
وفيها ذكريات عزيزة من طفولتي  لتنام، 
إلى  الفتة  أمي حول سريري،  وتهويدات 
من  حروف  تسجيل  على  عملت  أنها 
في  مختلفة  وألوان  بخطوط  كلماتها 
من   

ً
مجموعة من لوحاتها لتكون جزءا

تراث عائلتها.

أغاني تختصر العالم 
ويقول الشاعر حارب الظاهري: حين كانت األمهات والجدات في 
الوالدة وحتى تدرج الشهور  تالزم حقيقي مع أطفالهن من بدء 
األولى في حياتهم، تنشأ رابطة روحية تحمل المودة وثقافة النشأة 
األولى وسحر وقيمة هذه المودة وما فيها من ثقافة جميلة حين 
كانت األم تهز سرير طفلها بيد وتسمعه من األغاني واألهازيج لينام 
أو ليشعر باألمان بعد حاالت قد تكون مخيفة يراها أو يسمعها وقد 
تربك نومه. وهذه األغاني الشفاهية كانت تحمل قصًصا يستلذ 
لطفلها  إسماعها  كيفية  في  األم  لقدرة  نظرا  بسماعها،  الطفل 
وكيفية تدليلها له حتى يسري صوتها أو صوت الجدة في ذات 

الطفل ومشاعره مدى من الزمن. 
وبدأ هذا الفن ينتقل من أم إلى أخرى ومن أم إلى ابنتها التي ربما 
تقوم بدور األم أحيانا في تنويم الطفل، وهي تساعد أمها في أعباء 
البيت. وهكذا كان الفن الشفاهي ينتشر بين األمهات ومنه: »هوه 

وبعدها تسرد حكاية تعلم أنه سيحبها أو تحبها  هوه يا وليدي«، 
 أو أنثى، وربما قصص من الخيال لها صبغة 

ً
حسب الجنس، ذكرا

 بل 
ً
 بأنه لن يظل طفال

ً
دينية ومجتمعية أو إعطاء الطفل إحساسا

ستكون حياته سعيدة وناجحة، وأنه إذا ما كبر سيرفع من شأنه 
وهذه الحكايات القصيرة تعلق في ذهن الطفل،  وشأن عائلته. 
وكلما كبر يسأل أمه أن ترددها له ألنه بدأ يميز ويحب أن يسمعها 

من جديد قبل نومه.

هوا هوا يالهادي
وفي لقاء الروائي محمد الحب�شي قال: صدى تلك األغاني ما يزال 
يتردد في مكان ما من  ذاكرة الطفولة، �شيء جميل نحتفظ به من 
ليالينا الجميلة التي ارتبطت بحضن األم وبالقمر والنجوم والبحر 
»هوا  والصحراء، صوت األم الحاني وهي تؤدي التهويدة مرددة: 
هوا« قبل النوم يكفي لبث السالم واالطمئنان والهدوء الذي يبعث 
على النوم. هوا هوا دندنة بنغم وصوت جميلين قد ال ترافقهما 
كلمات أخرى، لكن صوت األم الحاني المتناغم مع نبضات قلبها 
 يجعل تلك الكلمات تحمل أشياء كثيرة، 

ً
 وحنانا

ً
الذي يفيض حبا

أحالم وقصص وحكايات مليئة بالمغامرات والبطوالت.
 من تلك النصوص المتنقلة بين األجيال  مثل: )هوا هوا 

ً
أذكر بعضا

يالهادي محمد ساكن الوادي، هوا هوا يا سنادي ال ماي وال زادي(، 
وتتكرر تهويدة »هوا هوا«، وهناك أيضا )هوا هوا يا وليدي، هوا 

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال

نومة الغزالن بالبرّيه

مبدعون إماراتيون يتذكرون هدهدات أمهاتهم 

 محمد الحب�شي

اسماء صديق المطوع أمل المهيري عزة القبي�شي ٕايمان الهاشمي

 حارب الظاهري
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هوا يا كبيدي، أمي أمي في البستان، تقطع خوخ ورمان(.
معظم تلك األغاني أو الترانيم تعبر عن الحالة النفسية لألم، وقد 
تحمل الشوق والحنين لألب الذي طال غيابه بحثا عن الرزق أو 
التعبير عن الحب للطفل أو لوالده واشقائه، وقد تعبر عن األلم أو 

الحزن والظروف التي تعيشها األم أو العائلة بشكل عام.
تلك المهاواة ليست مجرد كلمات ليس لها معنى وإنما هي عالج 
مطمئنا  وهدوء  بعمق  ليغفو  الطفل  نفس  في  للطمأنينة  وبث 

 .
ً
مسترخيا سعيدا

صفصوف الله الأحلك
وفي لقاء السيدة أسماء صديق المطوع تقول: التهويدة أو المهاواة 
هي عامل مشترك بين شعوب العالم في العالقة الحميمية بين 
مساراتها  في  الحياة  تجسدها  عالقه  أجمل  وهي  واألم،  الطفل 
اليومية وفي كل لحظة وثانية تتخللها التهويدات التي تتغني بها 
األم لطفلها ألن حاسة السمع مهمة لكي يستمع الطفل ألمه وهي 
تهدهده عند النوم واللعب واالستيقاظ، وهذه كلها حكم وتعزيز 
وهي  معه،  التفاعل  وطريقة  طفلها  مع  والنصائح  العليا  للمثل 
نوع من التراث الشفهي تتناقله األجيال عن بعض، كما إنها أحد 
قد نختلف باللغة ولكن  أسباب حفظه وبنت بيئة كل مجتمع، 
ويتم حفظها بالتراث عبر  نتفق في المعنى مع الشعوب األخرى، 
تداولها من جيل آلخر ألنها تمثل أساس هوية كل مجتمع وتشكل 
 من التاريخ الشفوي في المجتمع لما فيها من قيم وسلوك 

ً
جزءا

وأخالق  وهي تمثل اسطورة الشعوب الخالده واذكر والدتي امي 
موزه  عندما تهود ألخواني األصغر مني عند النوم:

هو هو هو
نام ولدي طيب الله نومه

وُيعل عدو ولدي مايهتني بنومه
وعندما تلعبهم تقول:

صفصوف الله الأحلك
تأكل زرع االيتام

حلفت أنا ما أكلته هذا شور الحمام
حمامتي ياصمه ماتسمع الكالم

شرقي نخل بوعوشه

يداقلن اثنين

وحده منهم طليعه

تمرق حياي وعين
حلفت انا ما اكلته هذا شور الحمام

هذه التهويدات كلها حكم ودعاء لحفظ الطفل وتعلم بسيط يربى 
الطفل على سماعه. وأتمنى من الباحثين والمهتمين بالتراث تتبع 
 
ً
هذه التهويدات وتسجيلها وحفظها لألجيال القادمة، وخصوصا
مع عدم إتقان الجيل الجديد للغة العربية، فإن هذه التهويدات 
ستموت مع األيام ويضيع الكثير من التراث الشفهي الذي هو 
دعت  كما  وإعادة،  والمستقبل  والحاضر  الما�شي  بين  الرابط 
المطوع إلى نشر هذه التهويدات في وسائل اإلعالم وفي صناعة 
األفالم الكرتونية، وأن تدخل في البرامج المدرسية ويتم شرحها 
ألنها تمثل حياة مجتمع وذاكرته الجمعية ولكي تبقى في األرشيف 
أسماء  السيدة  المجتمع. وتمنت  هوية  من  ألنها جزء  وحفظها 
الغنية  الذاكرة  هذه  على  الضوء  من   

ً
مزيدا نلقي  أن  المطوع 

لشعب اإلمارات الذي يقرض الشعر ويحفظه ويتداوله في حياته 
 صاحب السمو المغفور له الشيخ، زايد طيب 

ً
اليومية، وخصوصا

المكتوب  والتراث  الشفهي  التراث  الذي حافظ على  ثراه،  الله 
وأكد عليه في مقولته: »من ليس له ما�شي ليس له حاضر«، وهذه 
المقولة والحكمة نبراس حياتي. وختمت حديثها بتهويدة )حمآمتي 

يآ الصمه(:
حمآمتي يالصمآ مآ تسمع الكآلم

تسمع كآلم بو عوشه
شرجي نخل عبدالله يدآقلن هنتين

وحده منهن قصيره تمرق حيآي و عين
وحده منهن طويله تلعب علضى الحبلين

وتهويدة )طآح المطر(:
طآح المطر بيد الله كسر حوي عبدالله
طآح المطر برعوده كسر حوي سعوده

هوا هوا يا كبيدي
وتقول الفنانة الموسيقية إيمان الهاشمي: العالقة بين األم وطفلها 
عالقة مقدسة وال تستطيع أي أغنية مهما كانت جميلة التعويض 
عن صوت األم الحقيقي، فالعبرة في األغنيات التي ترددها األمهات 
ألطفالهن ما هي إال وسيلة فنية إبداعية لطيفة تعمل على ترسيخ 
وتوثيق العالقة بين األم والطفل. وتضيف قائلة: أنا ال زلت أتذكر 
والتي  )أطال الله في عمرها(  هذه الكلمات المغناة بصوت أمي 
حتى بعد أن كبرنا ونقلتها بنفسها ألحفادها:  استمرت بترديدها، 
)هوا هوا يالهادي محمد ساكن الوادي، هوا هوا يا سنادي ال ماي 
أو )هوا هوا يا وليدي، هوا هوا يا كبيدي، أمي أمي في  وال زادي( 
البستان، تقطع خوخ ورمان( لتبقى العبرة كامنة في صوت أمي، 
ال الكلمات التي ترددها وال القصة التي تحكيها، فقد أثبت العلماء 
أن النفس البشرية تميل إلى الهدوء حين تسمع صوت من تحب، 
وكأن الحالة المزاجية السلبية تتأثر بالطاقة اإليجابية المنبعثة 

من الصوت المحبب للقلب البشري. وبما أن حب األم ال يفوقه 
أي حب آخر في الدنيا، إذن من الطبيعي أن تكون هذه التهويدات 
بمثابة عالج نف�شي يطبطب على قلب الطفل مهما كانت حالته في 
: إذا كان ال يستطيع النوم أو ال يود األكل.. أو 

ً
ذلك الوقت، فمثال

 عبر نبرة 
ً
العديد من الحاالت المستعصية التي يتم عالجها وفورا

صوت واحدة من نبع الحنان.

هوا هوا يا سنادي
وتعود الكاتبة أمل المهيري بالذاكرة إلى سنوات الطفولة فتقول: 
صدى تلك األغاني ال يزال يتردد في مكان ما من  ذاكرة الطفولة، 

أمهاتهم  هدهدات  يتذكرون  إماراتيون  مبدعون 

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال



33    /   العدد 260 يونيو  322021

�شيء جميل نحتفظ به من ليالينا الجميلة التي ارتبطت بحضن 
مؤكدة أن صوت األم  األم وبالقمر والنجوم والبحر والصحراء، 
الحاني وهي تؤدي التهويدة يظل يتردد: »هوا هوا« قبل النوم، وهو 

يكفي لبث السالم واالطمئنان والهدوء الذي يبعث على النوم.
وتضيف المهيري مبينة أن»هوا هوا« دندنة بنغم وصوت جميلين 
لكن صوت األم الحاني المتناغم  قد ال ترافقهما كلمات أخرى، 
يجعل تلك الكلمات   

ً
وحنانا  

ً
مع نبضات قلبها الذي يفيض حبا

تحمل أشياء كثيرة، أحالم وقصص وحكايات مليئة بالمغامرات 
وتستعيد الكاتبة لمحات من بعض تلك النصوص  والبطوالت. 
ساكن  محمد  يالهادي  هوا  )هوا  مثل:  األجيال   بين  المتنقلة 
الوادي، هوا هوا يا سنادي ال ماي وال زادي(، وتتكرر تهويدة »هوا 
أمي   )هوا هوا يا وليدي، هوا هوا يا كبيدي، 

ً
هوا«، وهناك أيضا

أمي في البستان، تقطع خوخ ورمان(. وتوضح المهيري أن معظم 
تلك األغاني أو الترانيم تعبر عن الحالة النفسية لألم، وقد تحمل 
الشوق والحنين لألب الذي طال غيابه بحثا عن الرزق أو التعبير 
عن الحب للطفل أو لوالده وأشقائه، وقد تعبر عن األلم أو الحزن 
وتختم أمل  العائلة بشكل عام.  أو  التي تعيشها األم  والظروف 
المهيري قائلة: تلك المهاواة ليست مجرد كلمات ليس لها معنى، 
وإنما هي عالج وبث للطمأنينة في نفس الطفل ليغفو بعمق وهدوء 

 
ً
 سعيدا

ً
 مسترخيا

ً
مطمئنا

أمهاتهم  هدهدات  يتذكرون  إماراتيون  مبدعون 

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال
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 عبده الزّراع

إذا كانوا في الغرب يعتقدون أن طائر اللقلق يجلب األطفال من 
الجنة أو من مكان جميل بعيد، ويحملهم إلي األسرة في منقاره 
المصري  الطفل  أن  أجزم  فإنني  أبيض،  وشاح  في  ملفوفين 
ا في وشاح من الغناء، 

ً
حسب هذا االعتقاد كان سيأتي ملفوف

إذ ال يوجد موقف واحد في حياة الطفل منذ والدته يخلو من 
الغناء. واألغنية الشعبية مقطوعات غنائية ابتدعتها المخيلة 
الشعبية،  الجماعة  وأقرتها  المؤلف،  مجهولة  الشعبية 
قلب،  ظهر  عن  وحفظت  الجمعي،  الوجدان  في  ورسخت 
وتستخدم األغاني الشعبية في  فجيل،   

ً
وتوارثتها األجيال جيال

كل مناحي حياتنا، في أفراحنا وأتراحنا، ولكل غرض من أغراض 
الحياة له أغانيه الخاصة به، وتختلف هذه األغاني في صياغتها 
ومفرداتها بين عصر وآخر، وبين إقليم وآخر بل بين قرية وعزبة 
بل بين طائفة وأخرى، فقد يضاف إليها أو يحذف منها حسب 
وحسب البيئة التي أنتجتها  الراوي الذي يروي هذه األغنية، 

بشكل يتناسب مع مفرداتها الحياتية.

أهمية األغاني في حياة الطفل
من الصعب أن نح�شي الكم الهائل ومدى النفع العميم الذي 
فكم من أخالق تغرسها  اكتسبناه من خالل األغنية البسيطة، 
إلى  واالحسان  والكبار  الفقراء  واحترام  واألدب  كالصبر  فينا، 
وبعض التسلط والقوة  وحب الطبيعة وحب الوطن،  الحيوان، 
الغاشمة، وغيرها من الخصال والسجايا الحميدة التي تغرس في 
قلبنا ونحن أطفال. ترى هدى قناوي أن األغنية قد تكون وسيلة 
فهي قد تكون وسيلة لإلقناع والترفيه وجلب  ألغراض متعددة، 
وقد تكون األغنية وسيلة للتعبير عن انفعاالت  السرور للطفل. 

الطفل. 
واألغنية وسيلة للسمو بحس الطفل الفني ورفع ذوقه األدبي. 
واألغنية وسيلة لنمو وتكوين اتجاهاته وقيمة ومثله العليا. وتعلم 

.
ً
الطفل كيف يستعمل صوته منغما

أقسام أغنيات الطفل
تنقسم أغنيات الطفولة إلي قسمين رئيسين، هما: أغنيات تغنيها 
النساء لألطفال، وأغيات تغنيها األطفال بأنفسها، وفي هذا المقال 
كثيرة  وهي   لألطفال.  سوف نكتفي باألغنيات التي تغنيها النساء 
ومتنوعة، وفي مناسبات مختلفة، »ونستطيع القول بأن الطفل 
، طفولة مضفورة 

ً
المصري طفولته إيقاعية، منغمة خاصة جدا

باألغنيات، فيها يتشكل وجدانه بشكل متشابه يتفق في الصعيد 
والطفل  تهدهد هنا وهناك واحدة،  التي  األم  الفالحين ألن  مع 
الذي يتشكل وعيه يتقاسم هذا الوجدان مع غيره ومنه يتعلمون 
جميعا الحياة بشفرة مجتمعه متشابهة تكون فيما بعد الضمير 
وأغاني السبوع،  التهنين،  أغاني  ومن هذه األغنيات:  الجمعي«، 

وأغاني، وأغاني الطهور، وغيرها.

أغاني التهنين
تغنيها األم أو الجدة للطفل لكي ينام، وهذه األغنيات يكون إيقاعها 
 تحافظ عليه المؤدية من خالل الربت المنتظم على جسم 

ً
رتيبا

وفي الغالب تكون معاني  الطفل مما يريح أعصابه ويجعله ينام. 
هذه األغنيات متعلقة بنوع المولود أو فرحة األم بأنها قد أنجبت 
فإذا كان المولود ولًدا تقول  البعض بأنها ال تنجب،  رغم إدعاء 

األم عند تهنينه:
البيض  وجابولي  واتسند/  ضهري  اتشد  ولد/  دا  قالوا  لما 

مقشر/ وعليه السمن البلدي
لما قالوا دي بنيه/ هدوا سقف البيت عليه/ وجابولي البيض 

بقشره/ وبدال السمنه ميه.
وبعد كل رباعية تردد كلمة ثابتة »هو هو« بالواو الممدودة، أما إذا 

كانت المولودة أنثى، فتقول األم عند تهنينها:
الباب  تيجي تفتح  ياليلة هنية/  أنا قلت  بنيه/  لما قالوا دي 

عليه/ وتماللي القله ميه/ هوهو
وأسمنه/  أكبره  ضالم/  ياليلة  قلت  أنا  غالم/  دا  قالوا  ولما 

وياخدوه مني النسوان/ هوهو
التدليل،  أثناء  له  وتغني  وليدها،  األم  فيها  تدلل  أغنية  وتوجد 

ويغلب على مفردات هذه األغنيات الضوء، وإزالة الهم والشعور 
باالرتياح، تقول األغنية:

هي وهي.. وهي وهي
دا أنت مليت الدنيا �ضي

سنك صبي ومنك �ضي
ومنك تزيح الهم شوي.

 لحلم األم وتخيلها أن ابنها قد شب عن 
ً
وقد يكون التهنين تصويرا

 :
ً
الطوق، وأصبح رجال وتدير معه حوارا

أنا رأيته بيطاطي
والعبايه علي حجازي
كنت يا حبيبي غايب

كنت بأحيي الغوازي/ هوهو
ننا نام ننا نام

ياللى يسكت/ ياللى يسكت
وأدبحلك جوزين الكتكت

أنا رأيته بيطوف
والعبايه على الكتوف

كنت فين يا حبيب غايب
كنت بأحيي الضيوف/ هوهو

ننا نام  ننا نام

وأدبحلك بطه وجوزين حمام
ياكلهم وليدي وينام.

وال تقتصر أغاني التهنين على دغدغة وترقيص األطفال ومالعبتهم 
الم�شي  لتعليم  تربوية  بوظيفة   

ً
أيضا تقوم  بل  ومداعبتهم 

اللي يسقف أبوه يكسيه/ توب حرير  والتصفيق، تقول األغنية: 
بيه.  يدلع  توب حرير  يكسيه/  أبوه  يسقف  اللي  بيه/  يتمخطر 
وتوجد أغنية فرعونية تعلم الطفل الم�شي، وكلمات هذه األغنية 
وتعني في الهيروغليفية  »تاتا«  وهي:  متوارثة منذ آالف السنين، 
األرض، والمثني لها كلمة »تاوي«، وتعني األرضين أي أرض الشمال 
عدى  تاتا  األغنية:  تقول  )الصعيد(،  الجنوب  وأرض  )الدلتا( 
العتبة/ تاتا حبه حبه. وهي األغنية التي تفتح باب التعلم خطوة 

تتلوها بعد ذلك خطوات 

المراجع:

)1( أمل جمال - أغاني األطفال وتشكيل الهوية المصرية - الطفل والمستقبل )أبحاث 

المؤتمر األول لثقافة الطفل( هيئة قصور الثقافة- أبريل 2003.

المهرجان الثاني لفنون طفل الصعيد-  األغنية الشعبية-  )2( حسن محمد اإلمام- 

هيئة قصور الثقافة - إقليم وسط وجنوب الصعيد - 2001.

- استلهام  - استلهام األغاني الشعبية.. وتوظيفها في شعر األطفال  )3( عبده الزراع 

ألطلس  الثالث  العلمي  المؤتمر  أبحاث   - الهوية  علي  والحفاظ  الشعبي  المأثور 

المأثورات الشعبية )مجموعة باحثين( - الهيئة العامة لقصور الثقافة - أبريل 2003. 

اللي يسقف أبوه يكسيه

من أغاني المهد المصرية 

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال

المصرية  المهد  أغاني  من 
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 ميسون عبد الرحيم

كل  الشعوب  تمارسه  موسيقي  النوم طقس  قبل  ما  أغنية 
بطريقته، وهي قطعة موسيقية تغنيها األم حين تهدهد طفلها 
التهاليل  أو  التهويدة  أو  المهد  بأغاني  تعرف  للنوم،  لتهيئته 
في مناسبات مختلفة  األم  تغنيه  الذي  فالغناء  المناغاة،  أو 
 أو االستحمام أو الرضاعة أو المالعبة 

ً
لطفلها أثناء تنويمه مثال

هو أول صور الفن التي يستقبلها  الطفل وهو بين ذراعي أمه. 
تصبح الموسيقى في  وأغاني المهد التي ترنمها األم لطفلها، 
أصواتها المختلفة وإيقاعاتها المتنوعة ومفرداتها اللغوية أول 
إنتاج إنساني يخترق عالم الطفل. وهذه األغاني تبدأ بكلمات 
بسيطة على إيقاع صوتي خاص يمهد للنوم، ويساعد األم في 
أدائها حروف المد اللينة في كلمات األغنية. فإذا كانت تنقص 
الكلمات حروف المد المعروفة الواو واأللف والياء، تعمد األم 
إلى مد حركات اإلعراب الفتحة والكسرة والضمة، والمالحظ 
 لديها حفظ 

ً
، وليس مهما

ً
 سليما

ً
أن األم ال تلفظ الكلمات لفظا

بتمتمات تحافظ على  اللحن  أمهات يرددن  فهناك  األغنية، 
النوم،  اإليقاع الصوتي فقط الذي يخدر األعصاب ويجلب 
وعرفت كل شعوب األرض هذا النوع من الغناء.  وتندرج هذه 
في ذاكرتنا تحت بند التراث الالمادي   

ً
األغاني التي تحتل مكانا

للشعوب حول العالم.

لماذا االهتمام بأغاني المهد في التراث الفلسطيني؟
النوم حسب عرف اآلباء واألجداد في فلسطين هو أفضل للطفل 
»الراحة غلبت  بقولهم:  من األكل والشرب ويعبرون عن ذلك 
والسراحة يقصد بها الخروج  والنوم داليل العافية«  الّسراحة، 

إلى العمل الشاق لجلب المال.
وتحرص األم على عدم إحداث ما يقلق منام طفلها )حتى ال ينقز( 
نوم الهنا،  »نوم العوافي،  أي يشعر بالخوف، وهي تهدهده قائلة 
وعندما تنقله وهو نائم من مكان  اسم الله حولك وحواليك« 
»اسم الله عليك،من  الى آخر تردد عبارات متوارثة على غرار: 

إيد إليد يكبر ويزيد«، ثم تضع إلى جواره كسرة خبز حتى تنشغل 
الصغار  تنويم  عادات  من  التصرف  وهذا  عنه،  الشياطين  بها 

 من الماء.
ً
 فخاريا

ً
 يوضع كذلك إبريقا

ً
الشعبية، وأحيانا

والخطوة التالية لإلعداد للنوم بعد الهدوء في المكان الذي ينام 
فيه الطفل هو التهاليل أو الهدهدة التي تغنيها أم الطفل له لينام، 
وهذه التهاليل تغنيها في نغمات موسيقية تتناسب وحركات إيقاع 
السرير »المهد« أو حركات يديها ورجليها إن نام في حضنها، ولذلك 

أطلق عليها اسم أغاني المهد.

مميزات أغاني المهد في التراث الفلسطيني
االنسان  حياة  أدوار  من  كغيرها  الطفولة  مرحلة  حظيت  لقد 
الفلسطيني بنصيبها من الغناء الشعبي،  وقد يسمعها الطفل من 
أمه أو إحدى جدتيه أو قريباته وذلك ألن البيت الفلسطيني اهتم 
بنظام العائلة الممتدة التي تعيش فيها كل العائلة في بيت واسع 
 ،

َ
حيث تربيه الجدة والعمات وزوجات األعمام وقد يرضعنه أيضا

وقد تميز هذا الغناء الطفلي في التراث الفلسطيني بسمات خاصة، 
مثل أن أغنيات المهد مقطوعاتها صغيرة، وذات همهمات هادئة 
نشأت من مجرد الترنم اللحني أو الدندنة، وهي تسير وفق نغمة 
رتيبة هادئة مكررة حتى تبعث الهدوء في نفس الطفل فينام، كما 
أنها تمتاز في أدائها بالرقة وهي تؤدى بصوت خافت هادئ أقرب 
التهويدة الفلسطينية من عبارات  ولم تخُل  الى النبرة الحزينة، 
تعبر عن البيئة وعن األجواء السياسية والوطنية في ذلك الوقت.  
بتلقائية  تندفع  الفلسطينية  األم  تهويدة  أن   

ً
أيضا والمالحظ 

وعفوية للتعبير عن فيض جارف دافق من انفعاالت تعطي أنغاما 

 وعبر كلمات بسيطة بل ساذجة 
ً
تصدر عن نبع غزير يفيض حنانا

.
ً
 من خوفها من الزوجة الثانية ألنها تنجب البنات مثال

ً
أحيانا

تهويدة ذات طابع وطني
على  تحتوي  التي  الفلسطينية  التهويدة  أن  المؤرخون  الحظ 
خاصية  إليها  تضم  أصبحت  المعروفة  التهويدات  خصائص 
التحسر على الشتات مثل التهويدة الشهيرة »بهللك بهللك« والتي 
تذكر فيها األم حسرتها على فراق وتشتت األحبة نتيجة لالستعمار 

والتهجير حيث تقول التهويدة:
بهللك بهللك/ سبع جمال بحملك، من الفستق من البندق/ كلو 
بهللك بهللك/ وطول الليل بقشرلك، من الفستق  لطلوع سنك، 
خبو  طلع سنو خبو الخبز عنو/  كلو لطلوع سنك،  من البندق/ 
طلع الثالث يا حيرتك يا  /خبو بالخزانة،  طلع الثاني  الخبز عنو، 
أمو، بدو ينام نومه هنية/نومة الغزالن بالبرية، يا ربي ابني يكبر/ 
ويروح ويجي علي. كما نجد أن التهويدة الفلسطينية الشهيرة »نامي 
تحمل في طياتها األمل في  نامي يا صغيرة يال أغفي ع الحصيرة« 

نوم العوافي، نوم الهنا

أغاني المهد في التراث الفلسطيني

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال
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الغد بالعودة والنصر وعودة األرض المغتصبة، وقد غنى المطرب 
المعروف مارسيل خليفة هذه التهويدة كرمز للتراث الفلسطيني 

وحيث تقول األم الفلسطينية فيها:
نامي نامي يا صغيرة
تاتغفى عالحاصيري

نامي عالعتيمي تا تنزاح الغيمي
ويصيرعنا ضو كبير

يضوي عا كل الجيري
نامي نامي يا صغيري
تاتغفى عالحاصيري

بكرة بيك جاي
حامل غلت الليمون
بيجبلك تنورة وشال

تاتدفي في كانون

أغنية الحَمام
وربما كانت أغنية ذبح الحمام المتناقلة في عدة بالد هي أغنية 
شامية وقد تنقلت من بين فلسطين وسورية ولبنان وفلسطيني، 
وتغنيها األمهات حتى اليوم؛ حيث نالحظ أن الحمام من الطيور 

المنتشرة في البيئة حيث تقول التهويدة:
نّني يا عين محمد يا عين الحمام/ محمد بدو ينام عاريش النعام/ 
نام يّما نام/ ال ذبح لك طير الحمام/ ال تصّدقي يا حمامه/ بضحك 
يكون  بّدي لحبيبي جوز/  على محمد تينام/ صباح الخير يا لوز/ 
ي الخوابي جوز/ صباح الخير بزياده/ يقلع عين 

ّ
غني وفرحان/ ويمل

الحّساِده.

عينه مالنة نوم
عينه مالنه النوم عينه

يا خيط الصبح
يا مفرق بيني وبينه

 يا خيط الصبح يا مفرق الخالن
يا ريت الصبح ال شقشق وال بان.

العسل والجرة
هيه لله هيه لله سمن وعسل في الجّره

لوكل انا وأختي وبنرمي »الولد« لبّره
يا تمر هندي ع عروق القمح 

والحمد لله يا قليبي فرح

يا قمرنا يا بو هليلة 
تعال، بات عندنا الليلة
تذبح لك عجل وعجيلة

يا حمامة الوادي 
هاتي النوم لوالدي
يا حمامة البحرين 
هاتي النوم للعينين

يا حمام يا حمام 
وين الولد ينام

تحت ظل القطيفة 
عام

ّ
فوق ريش الن

يا حمام بروس العاللي رقى 
ما حسيت الحبيب يرد النقى
يا حمام بروس العاللي يصيح

ما ظنيت الحبيب يفارق صحيح
يا غزال السهل يا سميح اليدين 

يعلم الله انك سليتني عن الوالدين
درب الخال يا غزالي ال يصيدونك

اوعك تطوف في السهل وتسبل عيونك
روحي يا جاجه وتعي يا جاج . . . . . . . . . ه 

الله يخلينا »الولد« يكبر ويجيب الحاجه
روحي يا صوصه وتعي يا صوصه 

الله يخلينا »الولد« يكبر ويجيب الخوصة
ونامي يا عين »الولد« نامي 

تذبحلك جوز الحمام
تراك يا حمام تتعّوق 

بنضحك ع »الولد« تينام
يا عين »الولد« نامي يا مالنة نوم

في عين عدوك ألدق البصل والثوم.

يا عصفورة الجنة
نني يما نني يا عصفورة الجنة
نني يما نني يا عصفورة الجنة

يا عين حاجة بكى يا عين حاجة نوح
لطلوع الحبايب يما اصعب من طلوع الروح

يا عين حاجة بكى عيني ظلمتي
أخذت الجبايب يا عين ما أعلمتيني

صبحت كني جمال أسرك على نابي
ميمون يا جملي لثقلتك حمالي

من ثقل الحمول بتورك على جناي
مجروح يا يما جرح الكت والجرح جنابي

ال التبر يبرى والجمال يدرى
صبحت يا ميمون كني جمال

وأسرك على سني والجرح جرح التب
يما يا ميمون بالتبر ما بعتك بالتين بعتوني

بالبحر ما فتكوا يما بالبر فتوني

حبابي حبابي يا يما شيلوا وانا جمل ما لي

شدوا يا يما على خيولهم وانا شديت على حالي

عيني يا يما طرفها الهوى واصبحت انا بالعين

نادوا ع طبيب الهوى بلك تطيب العين
ثالث حمامات يا يما ع باب الهوى باتوا

واجت نسمة هوى واتكعفلوا وماتوا
وحياه تربه نبيى في مقامات فراق لحبايب يا يما

أصعب ما اللي ماتوا

وهذه أغنية تدل على خوف األم على طفلها والتعاطف بين الجارات 
والقريبات:

ويا بنت مين بناكي
والباشا مستناكي

وياباشا ربط خيلك 
حتى تكلي حناكي
نيمتك بالعلية 

خفت عليك من الحية
هزي لها ياصبحية 

بركي عاصوتك بينام
نيمتك بسرير حديد 

خفت عليك من العبيد
هزي لها يا إم وحيد 
بركي عاصوتك بينام
نيمتك بالمرجوحة 

خفت عليك من الشوحة
غنيلها يا صبوحة 
بركي عاوتك بينام 

الفلسطيني التراث  في  المهد  أغاني 

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال
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 رابعة الختام 

تسابقت األحرف  كان الخيال،  في البدء  كان الكالم،  في البدء 
لتتجمع في ترانيم منمقة مصحوبة بنغمات بسيطة تصدرها 
األمهات والجدات منفردة أو مصحوبة بتنغيم وإطالة لألحرف، 
كلمات بسيطة جزلة ولحن قصير، ومعاٍن سلسة ومن أشهرها 
بصعيد مصر الهدهدة، أو »المهاواة« كأغنيات لتنويم الطفل 
وتهنينه، بأن تهدهد األم طفلها وتهزه في المهد، بتحريكه بهزات 
ولتكسبه  ويألفه،  أمه  صوت  فيعتاد  للنوم،  لتهيئته  حانية، 
 
ً
بعفوية مهارات حياتية يحتاجها مستقبال، وجعل النوم فعال
المواقف  من  لكثير  والترنيمات  الغناء  ويستخدم   ،

ً
ممتعا

لتشتيت تركيزه عن األلم  كإصابة الطفل بمرض،  الحياتية، 
كلمات أغاني تنويم األطفال ذات مدلوالت  بمشاركته الغناء. 
للتسلية،  الترفيهي  لدورها  إضافة  هادفة  تعليمية  تربوية، 
مهارات  لتعلم  األولى  مدرستهم  ألطفالهن  األمهات  فترانيم 
حياتية، تساعدهم على النطق السليم، وتكوين جمل وتراكيب 

لغوية بسيطة، وتراكم خبراتهم. 
الغناء مكون مهم لتشكيل وعي الطفل ودوره التربوي جزء في 
 من النصائح واستحسان األفعال يهذبها 

ً
نشاطه اليومي، كثيرا

الغناء ويتقبلها األطفال على عكس النصح المباشر.

تراث شفاهي
نسائي  أغاني األمهات من األدب الشعبي التراثي الشفاهي كغناء 
األسطورية  الموروثات  من  كخليط  األجيال،  تتوارثه  بامتياز 
والشعبية  الخرافية  بالحكايات  ممزوجة  الحداثية  والحضارية 
واألقوال المأثورة والطقوس الدينية إضافة للقيم االجتماعية 
لدى  خاصة  نوستالوجيا  النوم  قبل  األطفال  ألغاني  والبيئية. 
األمهات والجدات تربطهن بطفولتهن، فيبدعن بالمزج المقصود 
بين الكلمات المحفوظة ويدخلن عليها ما شئن كتأليف لحظي 
الخاصة  الطقوس  ذات  والتراثية  الدينية  بالمناسبات  يرتبط 
بترانيم وتهاليل هادئة تهيئهم نفسيا للنوم. وتساعد أغاني التنويم 
على ربط الطفل بالموسيقى والغناء منذ والدته، لحفظ التوازن 

من أهم مكونات التنشئة الثقافية  فالغناء  النف�شي والداخلي، 
فتسجل تلك األغاني دفتر  للطفل يساعده في التعبير عن ذاته. 
إجتماعي لكل الحاالت والطقوس، وتظل الجدة الحارسة األمينة 
على التراث بكل مفرداته للتهنين واللعب، وتعكس أغنيات النوم 

بالصعيد درجة التدين لدى العوام واإلرتباط بالموروث الديني.
منذ الساعات األولى للوالدة تتغنى األمهات بكلمات تناسب مرحلة 
الرضاعة: خد البزة واسكت، خد البزة ونام، أمك السيدة، وأبوك 
اإلمام، وننة نام، ننة نام. األغاني الشعبية إنعكاس للبيئة ومرآة 
عنه،  الصادرة  المجتمع  اتجاهات  نصوصها  تحمل  للثقافة، 
وتنقسم أغاني التهنين ما بين  عاداته وتقاليده ورؤاه وتطلعاته. 
ذكورية تحتفي بالطفل الذكر، ولهذه النوعية نصيب األسد من 
مجتمًعا  كونه  الهدهدة،  أغنيات  في  الصعيدي  الشعبي  التراث 
»لما  مثل:  االحتفاالت،  لوالدتهم  ويقيم  الذكور  بإنجاب  يسعد 
قالوا دا غالم شد ظهري واستقام وجابوا لي البيض مقشر وعليه 
الطفلة  تقابله أغنيات  كانحياز ذكوري صعيدي.  السمن عام« 
ا من التدليل والرغبة في إنجابها، فتقول الكلمات: 

ًّ
األنثى األقل حظ

البيض  لي  وجابوا  البيت علي/  إتهد عرش  بنية  قالوا دي  »لما 
بقشره وبدل السمن ميه«.

وحين تر�شى األم أو الجدة عن إنجاب الطفلة األنثى، خاصة لو 
ولدت بعد إنجاب الذكور، تتغنى قائلة: لما قالوا دي بنية، قلت 
يا ليلة هنية/ الحبيبة جاية، تعجني لي وتخبز لي، وتسخن لي الميه.

تراثي وشعبي
في دراستها عن »المرأة وأغاني تهنين الطفل« فرقت الباحثة يسرية 
واألغنية  مصطفى بين أغاني المهد التي تربط الطفل بالتراث، 
الشعبية التي تؤديها األم لتسلية طفلها، أو كوسيلة لتنبيه الطفل 
بابا  مثل:  المحيطين،  والتعرف عليه والتواصل مع  لما حوله، 
جاي إمتى؟ جاي الساعة ستة، راكب وال ما�شي؟ راكب بسكلتة/ 
بيضا وال حمرا؟ بيضا زي القشطة/ وسعوا له السكة، واضربوا له 
سالم/ العساكر ورا، والضباط قدام. وفقا لـ»الموسوعة المصرية 
النص الغنائي من مفردات  لمسعود شومان:  ألغنيات الطفل« 
الطقوس الشعبية القديمة، كأغنية »واحد اتنين سرجي مرجي، 

العيان أديله حقنة،  أنا حكيم الصحية،  انت حكيم وال تمرجي، 
ياللي بالدك بعيدة/  بدي أزورك يا نبي،  والمسكين أديله لقمة، 
الصمد،  عبد  سمته  ولد،  ولدت  حميدة  وحميدة،  أحمد  فيها 
مشته ع المشاية، خطفت راسه الحداية حد يا حد يا بوز القرد، 
إنت ولد وال بنت؟« في كتابه »خارج السياق«، يشرح الناقد أحمد 
مجاهد معنى الّسرجي »السركي«، كمهنة أدخلها الشراكسة لمصر 
لتسجيل بيانات العاملين بالمروج »البساتين«، فالعمال يقفون 
واحد  للخولي:  فيقول  الشرك�شي  اإلقطاعي  أمام   

ً
طويال  

ً
طابورا

اتنين، فيرد عليه الخولي: سرجي، أي تم تسجيلهما بالسركي، فيشير 
برأسه بالموافقة، فيقول الخولي للعمال على نفس الوزن: مرجي، 
»واحد  استعمل المصريون عبارة  بمعنى عودو المزرعة للعمل. 
لتسجيل  الطويلة  الطوابير  من  للسخرية  َمرجي«  َسرجي  اتنين 
وهم  ورددوها  المسيحيين  األطفال  فقراء  وتداولها  بياناتهم، 
يتعاطون معونات صحية واجتماعية من الكنائس، عند الوقوف 
في طوابير تسجيل البيانات. أكملوها بجملة أنت حكيم وال تمرجي؟ 
للقديس  ومرجي  أبو سرجة سرجيوس،  للقديس  تشير  فسرجي 
ماري جرجس، لما يقدمانه من خدمات عالجية وإنسانية. وعندما 
جملة  أضافوا  والغناء،  اللعب  في  المسلمون  األطفال  اشترك 
نف�شي أزورك يا نبي. الغناء الشعبوي لألطفال هو الترنم بالكلمات 
الموزونة المصاحبة للتمثيل الحركي المصاحب للفظة البسيطة 
من  كجزء  لتنوميه،  المهد  وهز  ومالعبته،  الطفل  مداعبة  مع 
تعبر  »المهاواة«  التهنين  وأغنيات  المتواتر.  الفلكلوري  الغناء 

تعددت  عن الحالة النفسية لألم، ووضعها االجتماعي والعائلي. 
كالمهاواة،  وثقافته،  المجتمع  باختالف  المهد  أغاني  مسميات 
والهدهدة، وأغاني المهد، الترويدة، والتهويدة، والتهليلة »كشكل 
لألدعية واالبتهاالت«، وجميعها تحمل في مضامينها تدليل الطفل 
وهز خفيف،  بكلمات عذبة وصوت ناعم،  وهدهدته حتى ينام، 
بأفكارها  تعالجها  التي  األم  أحاسيس  الكلمات  تلك  فتحمل 

ومعتقداتها الدينية وعاداتها.
وتبقى  وتكبر  تعيش  بكرة  ونام/  البزة  خد  واسكت  البزة  كـ»خد 
تمام/ فرفش يا ضنا أمك قوم رد عليا/ في حضني أضمك وأرخي 
الناموسية/ بكرة ييجي عمك يديك العيدية/ بس ما تعيط�شي خلي 
أبوك ينام/ إن شالله أشوفك وسط الجدعان/ والبس طربوشك 
بالدك  وتمجد  األوطان/  تخدم  مجهود  وتبذل  الميدان/  ونازل 
وتعز األهرام«. ويخ�شى باحثون في التراث الشعبي من اندثار أغاني 
والتحريف  بالضياع  مهددة  أصبحت  فقد  والتهنين،  الهدهدة 
خاصة مع الغزو التكنولوجي للموروثات، وابتعاد األمهات الجدد 
التطور  لمغازلة  بائسة  محاولة  في  الجدات  تراث  حفظ  عن 
تخصصية  دراسات  في  منه  االستفادة  محاولين  التكنولوجي، 

متعمقة، بتحليله وتوثيقه وتصنيفه لنقله لألجيال. 
فبعض التطبيقات اإللكترونية تسحب البساط من تحت أقدام 
مصاحبة  العنصر البشري وتقوم مقام األم في تنويم الصغير، 
أغنيات  بإنتاج  الهوية،  بطمس  يهدد  بما  الهادئة  للموسيقى 

مستنسخة بال روح 
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ترينمات تهدهد أجياال

أغاني التنويم بصعيد مصر 

ً
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لم تنل أي أغنية تراثية يمنية أخرى من الشهرة والجدل مثلما 
أحدثته اغنية »يا هزلي« وهي من األغاني الشعبية ليهود اليمن، 
وكل ذلك لم ولن يخفي حقيقة أنها من أغاني ألعاب األطفال، 
أغاني  في  المتخصصة  الذهب  ميل  مؤسسة  توثيق  بحسب 
 يمنية من أصل يهودي قالتها أو كلمات مطلعها 

ً
األطفال. وأن أما

الشهير على األقل ذات مساء قبل عشرات وربما مئات السنين 
وهى تهدهد طفلها النائم في المهد قبل أن يغط في نوم عميق.

وعلى الرغم من التحديثات المتواصلة لكلمات األغنية األصلية 
وما تم إدخاله على إيقاعها من آالت موسيقية حديثة على غرار 
ما فعلت فرق غنائية يهودية من اليمنيين بعد هجرتهم لليمن، 
ا 

ً
ظلت محتفظة بمطلعها وبلحنها الشعبي لتبلغ في شهرتها آفاق

عالمية بصوت يهود يمنين األصل، أو بصوت فنانين عرب ممن 
أعادوا تسويقها بكلمات جديدة مثل الفنانة اإلماراتية يمنية 

األصل بلقيس أحمد فتحي. 

ويعتقد باحثون في التراث الشفهي في اليمن بأن الكلمات األصلية 
لألغنية تقول: 

)يا هزلي يا هزلي قد نزلت البير أصلي
تحت رمانة كبيرة وعناقيد الخضيرة

صوت من ذا صوت األعجم قد تغنج قد تكحل 
قد نزل صنعا المدينة يخطب البنت الصغيرة 

والكبيرة هي لعينة أكلت نص الجحينة
 يا بنات صنعا المدينة شغلكن شغل المكينة

وأكلكن تفاح وليمة(
ويستدل الباحثون على أنها الكلمات األصلية من بساطتها وسهولة 
وتتناسق في لغتها ولحنها مع عشرات األغاني الشعبية  مفرداتها، 
الموجهة لألطفال. أما حقيقة كونها يهودية المنشأ فيعيدون ذلك 
إلى اللحن، وهو اإليقاع الذي مًيز األغاني اليهودية على مر العصور، 
)قد نزلت البير أصلي( وفيه إشارة  إضافة إلى البيت الذي يقول 
»بير العزب« وكان اليهود  القديمة التي تسمى  ضمنية إلى صنعاء 

من مختلف القرى في ضواحي العاصمة يقصدون المدينة من 
السنين،  لمئات  فيها  تنتشر  كانت  التي  األديرة  في  الصالة  أجل 
وظلت كذلك حتى أوائل القرن الما�شي عندما بدأ حكم األئمة 

عقب رحيل االستعمار التركي أوائل العشرينيات. 
في  حسن  زكريا  اليمني  التراث  في  الباحث  يقول  كما  ي( 

ً
)والهزل

حديث خاص لـ»تراث« هو نوع من الطيور المنقرضة التي كانت 
تنتشر في عيون ورياض صنعاء قبل أن تجف منذ مئات السنين، 
اليمن ليبقى حاضًرا في  ومع غيابها اختفى هذا الطير عن أجواء 

هذه القصيدة ذائعة الصيت. 

بداية الشهرة 
الجغرافية  الحدود  وتعديها  »ياهزلي«  أغنية  بداية شهرة  كانت 
لمحافظات صنعاء وعمران وذمار وما حولها ووصولها إلى أغلب 
مناطق الوطن اليمني في عقد الثمانينيات، وذلك عندما شدا بها 
فنان يمني من أبناء الديانة اليهودية. وبحسب الباحث حسن فإن 
أغنية يا هزلي انتشرت في منتصف الثمانينيات بصوت الفنان 
اليمني اليهودي زيون جوالن ثم انتشرت خالل السنوات األخيرة 
بصوت الموسيقار أحمد فتحي وابنته الفنانة بلقيس أحمد بعد 

أن قام الشاعر اليمني الراحل مطهر اإلرياني بتغيير كبير لكلماتها 
ما أكسب األغنية شهرة  األصلية مع االحتفاظ بلحنها الشعبي، 
واسعة في منطقة الخليج قبل أن تبلغ شهرة عالمية، وتنطلق مع 
عدد آخر من أغاني التراث اليمني التي أعيد انتاجها بآالت حديثة 
إلى العالمية. لكن بعض الباحثين يؤكدون أن كلمات أغنية يا هزلي 
ال تعود إلى أزمنة موغلة في القدم، وإنما قبل عقود إذ إنها للشاعر 
منها في الستينيات الفنان   

ً
اليمني سالم الشبزي وقد غنى جزءا

سليمان ضحياني لكنها لم تلق شهرة واسعة بفعل محدودية تأثير 
وانتشار وسائل االتصال الجماهيري في تلك الفترة.

دخلت على كلمات األغنية التي أصبحت 
ٌ
ومن أبرز التحديثات التي أ

مغناة بأصوات العديد من الفنانين: 
ي قد لقيت اليوم خلي 

ً
ي ياهزل

ً
»ياهزل

ر ساكنه فوق الخدودي
ُ
ريتني ورده بمشق

 شوق قلبي شوق قلبي حين اقوم ادعي لربي
ي
ً
ه اكلي وشربي يا هزل

ُ
 ِذكرت

 صوت من ذا صوت مغرم صوت شادى قد ترنم

 كان له عاشق متيم في الهوي قلبى مهيم
ياهزلي, يابنات صنعاء المدينة بينكن روحى مقيمة

 من مغنى من يعينه يخطب البنت الحسينة، ياهزلي«

أغاني المساء 
المناطق  بتنوع  اليمن كثيرة ومتنوعة  في  المهد لألطفال  أغاني 
األمهات  أغاني  ومن  الشواطئ.  في  وكذلك  والجبلية،  السهلية 
لألطفال في مناطق تهامة غربي البالد أغنية »يا كلب عباس« التي 
تقولها األمهات وهن يمرجحن أطفالهن قبل النوم، وتقول كلماتها: 

)يا كلب عباس يا كلب عباس
 ال تاكل الناس ال تاكل الناس 

ل خديجة وقطقط لها الراس( 
ٌ
وك

هذه الكلمات البسيطة التي تقولها األم إلخافة طفلها وحثه على 
مع أغان أخرى في المناطق الجبلية   

ً
النوم سريًعا تتشابه قليال

وسط وشمال اليمن مثل صنعاء وضواحيها.
وهناك تقول أغنية النوم لألطفال »أحازيكم.. أقازيكم .. لخشني 

يا هزلي قد نزلت البير أصلي

أغاني أمهات اليمن ألطفالهن 

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال
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والبقر تشتي حشيش
والحشيش من الجبل

والجبل يشتي مطر
والمطر من ربنا

وربنا يشتي صالة
الصالة من عندنا

ويعتقد مهتمون بأن هذه األغنية التي قيلت في البداية عند النوم 
منتصف  إلى  تعود  الصغار  ألعاب  في  تقال  وأصبحت  لألطفال 

القرن الما�شي، حين كان يسافر الكثير من أبناء الشمال اليمني 
منها  يعاني  التي كان  والمجاعة  الفقر  إلى عدن هرًبا من  جنوًبا 

الشمال في تلك المرحلة. 

»مسائي« الصغار 
أغاٍن  هناك  اليمن  في  لألطفال،  األمهات  أغاني  بعيد عن  وغير 
يسمى  ما  هنا  ونذكر  واآلباء،  األمهات  فيها  يخاطبون  لألطفال 
بـ»المسائي« وهو عنوان أغنية يرددها األطفال في أرياف محافظة 
وهذه  بالعام الهجري الجديد.  تعز في أواخر شهر محرم احتفاًء 
العادة يتوارثها األطفال منذ مئات السنين وما تزال سارية إلى اآلن 
 
ً
وتتضمن أغنية تراثية يرددها األطفال ذكورا في معظم القرى، 

 وهم يطوفون على البيوت وتقول كلمات هذه االغنية:
ً
وإناثا

يا مساء يا مساء الخير 
يا مساء واسعد الله بالمساء
يا مساء جيت ام�ضي عندكم 

يا مساء كثر الله خيركم 
يا مساء والله مااشتي ريال 
يا مساء تقسمه بين العيال 

وتعتبر هذه العادة الفنية التي تستمر ثالث ليال من الممارسات 
التي يجد فيها األطفال فرحة كبيرة حيث جرت العادة أن يقوم 
أو حلوى أو   

ً
أصحاب البيوت التي يمرون عليها بإعطائهم نقودا

ويقومون في ختام جولتهم بتقاسم  من القمح والشعير،   
ً
حبوبا

الطقوس  أهم  من  العادة  هذه  وتبقى  بالتساوي.  المحصول 
تلك  في  سنوًيا  تنفيذها  على  األطفال  يحرص  التي  االحتفائية 
المنطقة ألنهم يجدون فيها فرحة غامرة، وتقابل بتفاعل كبير من 

قبل اآلباء واألمهات 

ألطفالهن  اليمن  أمهات  أغاني 

أغاني األمهات، صانعة خيال األطفال

كلب عبا�شي.. مع راسه مع را�شي ..غيروا يا بني بهلول ..مع الصحنة 
مع المزمار وكزة نار«. ونجد أن كلب عباس، كما يقول الصحفي 
والباحث في تراث األطفال محمد الجبري - عنصر مشترك في كثير 
وهو ما  اليمن،  من أغاني األمهات لألطفال في مختلف مناطق 
ومن التراث الحي  يرجح االعتقاد بأن أصل هذه األغاني يهودية، 
لليهود اليمينين القدامى الذين سكنوا قبل عقود طويلة في قرى 
خاصة بهم في تلك المناطق قبل أن يغادروا البالد منتصف القرن 

ا ما زال حًيا في أوساط المجتمع اليمني.
ً
الما�شي تاركين تراث

أن ما تعرض أبناء  ويضيف الباحث الجبري في حديثه لـ»تراث« 
الديانة اليهودية له من معاملة عنصرية وتمييز من قبل األنظمة 
النسوة  قرائح  هّيج  اليمن  حكم  على  تعاقبت  التي  السياسية 
اليهوديات ليبدعن في ارتجال كلمات شعرية بسيطة ال تخلو من 
والرمز إلى ذلك  المعاملة.  الحزن ومن اإليحاءات البعيدة لسوء 
هذا  لكن اليهود حملوا عند انتقالهم من اليمن،  بكلب عباس. 
التراث الشعبي الغني وقدموا الكثير من األغاني الشعبية بأسلوب 
حديث واآلت موسيقية غربية، ومنها بالطبع أغاني المهد لألطفال، 

ليحصدوا خارج اليمن الشهرة والجوائز.
»يا ريتش  أغنية  »ياهزلي«  ومن تلك األغاني الناجحة إلى جانب 
التي يعتقد كثير من الباحثين بأنها من أغاني األطفال،  الوردة« 

وتقول كلماتها:

»يا ريتش الوردة وآشل صيبش 
وان نويتي العيب الله يصيبش 

الحب ياقلبي هو عادة الناس 
ال قد قتل مقتول وال قطع راس«  

الحديدة  مدينة  في  النوم  عند  ألطفالهن  األمهات  أغاني  ومن 
الساحلية غربي اليمن أغنية »يا وليد يا جاهل«، ومن كلماتها: 

يا وليد ياجاهل 
امك في الساحل 
وابوك في الدارة 

يرعى ابقاره
ومن أشهر أغاني األمهات لألطفال في اليمن، وخاصة في المناطق 
الوسطى مثل تعز وإب التي أعيد إنتاجها وتحديث بعض كلماتها 
الوطن  مستوى  على  المعروفة  االطفال  أغاني  من  وأصبحت 

العربي أغنية »يا بقرة صبي لبن« ومن كلماتها األصلية:
 يا بقره صبي لبن

عبدالله سافر عدن
بنت أخته جابت ولد

سمته عبدالصمد
عبد الصمد يشتي حليب

والحليب من البقر

ن
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ألطفالهن  األمهات  أغاني 

ياعروسه نامي ننه

أغاني األمهات ألطفالهن 
 نور سليمان احمد

»ياعروسه نامي ننه/ نامي واحلمي بالجنه/ الجنه فيها عصافير/ 
وفيها حمام بيطير/ وفيها ورد وحنه«، »لما قالوا ده ولد/ اتشد 
ضهري واتسند/ ده محمد راكب حصانه/ متعايق مابين خالنه/ 

والغالي البس طربوش/ متعايق ومايهموش«. 
هكذا تتفتح آذان الطفل الصغير ذكًرا كان أو أنثى وهو بعد في 
وبهذا األسلوب الفطري  المهد على صوت األم تمهده للنوم، 
تدربت أجسادنا وعقولنا منذ الطفولة المبكرة على االسترخاء، 
ثم االستسالم للنوم بعد سماع األغنية الناعمة الهادئه التي 
غالًبا ما تعقبها قبلة على الجبين لتذهب بنا بعيدا إلى عالم 

األحالم. 

مها األم لطفلها، يكون دور التنغيم 
ّ
ومن خالل أغاني المهد التي ترن

أو الموسيقى الفطريه التي غالبا ماتتعلمها األم من أمها أو جدتها  
المتنوعة  وإيقاعاتها  المختلفة  أصواتها  في  الموسيقى  لتصبح 

ومفرداتها اللغوية أول إنتاج إنساني يخترق عالم الطفل. 
صوتي  إيقاع  على  بسيطة  بكلمات  األطفال  تنويم  أغاني  تبدأ 
خاص، يساعد األم في أدائها حروف المّد اللّينة في كلمات األغنية. 
فإذا كانت تنقص الكلمات حروف المد المعروفة )الواو واأللف 
والكسرة  )الفتحة  اإلعراب  حركات  مّد  إلى  األم  تعمد  والياء( 
، وليس 

ً
 سليما

ً
 أن تلفظ األم الكلمات لفظا

ً
والضّمة(. فليس مهّما

 حفظ األغنية، فهناك أمهات يرّددن اللحن بتمتمات تحافظ 
ً
مهما

واألصوات الموسيقية هي أول ما يمارسه  على اإليقاع الصوتي. 
. فثقافته تبدأ من أيامه األولى، وتدخل موسيقى 

ً
الطفل اجتماعيا

الحركة ثم موسيقى الصوت لتعززا لديه الربط واالستدالل.
الموزونة  بالكلمات  م  الترنُّ هو  الشعوب  عند  لألطفال  والغناء 
مداعبة الطفل ومالعبته وتحريكه في المهد.   

ً
صحب عادة

َ
التي ت

الفولكلوري العام مجهول النشأة،  ويعرف بأنه  جزء من الغناء 
الذي جرى على ألسنة العامة من الناس في األزمنة القديمة. وفي 
معاجمنا اللغوية ألفاظ كثيرة تدّل على الحركات التي كانت تأتي 
التنزيه،  منها:  تنويم طفلها ومالعبته ومضاحكته،  بها األم أثناء 

نصوص  التنويم  أغنيات  ومن  والترقيص.  والهْدَهدة،  والبأبأة، 
ومع اختالف اللهجات  مشتركة تقال في أغلب البلدان العربية، 
والنشخة  خالص.  إنساني  كتراث  ورقتها  عفويتها  على  تحافظ 
ة  د الِبزَّ

ُ
خ ت، 

ُ
ة واسك د الِبزَّ

ُ
»خ المصرية من هذه التنيمة تقول: 

الدعاء  إلى  تنتقل األم  ثم  وأبوك اإلمام«  السيدة،  وأمك  ونام/ 
واالبتهال والتضحية بمؤونة البيت حين يرفض الطفل النوم: »يا 
رب ينام يا رب ينام، وأدبحله جوزين حمام/ ياكل ويقول كمان/ ما 
تخاف�شي يا حمام، انا باضحك عليه عشان الغالي ينام«. ثم تنتقل 
إلى أملها في أن ينام الطفل نومة هانئة إلى أن يأتي الصباح: »صباح 
حنا/ ُرز بلبن وطبخنا/ يا رب يزيد الُعمر يطول/ وحبيب  الخير وصبَّ

قلبي يفضل على طول«. 
»بابا  وفي نسيج غنائي مختلف في المضمون نجد تهنينة أخرى: 
راكب  ما�شي؟/  واال  راكب  ستة/  الساعة  جاي  إمتى؟/  جاي 
كة،  عوله الّسِ ة/ بيضا وال حمرا؟/ بيضا زي القشطة/ وسَّ بسكلتَّ

ام«.   دَّ
ُ
واضربوله سالم/ العساكر ورا، والضباط ق

هناك نص غنائي شهير اسمه »يا أبو الريش« تستخدمه األمهات في 
تنويم األطفال، وبحسب »الموسوعة المصرية ألغنيات الطفل« 
يركب فيه  من طقس شعبي قديم،  هو جزء  لمسعود شومان، 
الطفل الذي ُيخ�شى موته، أو مات أشقاؤه، فوق حصان أو حمار 
ويوضع فوق رأسه إكليل من ريش  ووجهه في االتجاه العك�شي، 

الطيور، وُيزف باتجاه المكان الذي سيوشم فيه. والوشم يكون 
 دقٌّ أخضر في جبهته أو فوق صدغيه. والجدة، التي مات لها 

ً
عادة

، كانت تحفظ هذه األغنية جيًدا: »يابو الريش، 
ً

»ثالثة بطون« قبال
إن  الريش،  يابو  وتبقى عريس/  ك/  وتكبر المَّ إن شالله تعيش/ 

بقى عريس«.
ُ
شالله تعيش/ وإن عشت لبكره/ هات

نشد أغاني المهد عادة، 
ُ
ويقول الباحث محمد توفيق السهلي وت

عند تنويم الطفل، وأثناء الحّمام، وأثناء مساعدته على الم�شي، 
أو عند مالعبته، أو إرضاعه. ومن مسّمياتها المناغاة، والتهاليل، 
وأغاني الترقيص. وفي ما يأتي نماذج من أغاني األمهات ألطفالهن، 
وثمة أوجه تشابه واختالف بينها وبين أغاني المهد في الغرب، وهو 

ما قد يتضح من المقتطفات التالية:
لبنان: هي وهي وهلال/ سمن وعسل بالجّرا/ مناكل نحنا والبوبو/ 
متو ما كان ينام/ نام.. ألله يا عيني/ إبني يا  نام نام يا زغير نام/ نيَّ
عنب الزيني/ يا الله يا الله يا دايم/ تحفظ عبدك النايم/ تحفظ 

يه نايم بسريرو /
ّ
جيرو/ وتخل

ْ
عبدك وت

يا باشا ربط خيلك/  والباشا بتمناها/  هنا ها يا هنا ها/  األردن: 
/ وألف يباري هودجها/ 

ّ
/ ألف يزف

ّ
لما تخمر حّناها/ ألف يحف

والباشا والمتّصرف/ حضروا ليلة خطبتها.
فلسطين: نّني يا عين محمد يا عين الحمام/ محمد بدو ينام عاريش 
النعام/ نام يّما نام/ ال ذبح لك طير الحمام/ ال تصّدقي يا حمامه/ 
بضحك على محمد تينام/ صباح الخير يا لوز/ بّدي لحبيبي جوز/ 
صباح الخير بزياده/  ي الخوابي جوز/ 

ّ
ويمل يكون غني وفرحان/ 

يقلع عين الحّساِده.
يا حمام ال  ال ذبح لك طير الحمام/  نام يا سامح نام/  سورية: 
ب على سامح حتى ينام/ أو لال يا أوالني/ يا ربي ال 

ّ
تصّدق/ عم كذ

تنساني/ من فضلك يا رحماني.
ل 

َّ
أبوك أمير وقّناص/ شعرك جل يا بنّيه يا بنت الناس/  العراق: 

خ الناس/ ال انجاب وال انجلب/ ال بالشام وال  الكر�شي/ وحزنك دوَّ
تنام وأنا  ديوان والكر�شي ذهب/  ريت بطن اللي جابتك/  بحلب/ 

أهدي لك/ والعافيه من الله تجي لك.
نني نني  أمك فضه وبوك نحاس/  نني نني جالك نعاس/  تونس: 
جاك النوم/ يا خّدين بو قرعوني/ نني نني جاك النوم/ أمك قمره 

وأبوك نجوم/ نني نني نني/ يجعل نومك متنّهي.

وأبوك  السيده  امك  ونام/  البزه  خد  واسكت/  خدالبزه  مصر: 
اإلمام/ يا بابا تعاال/ بجيوبك مالنه/ حّمص ولوز وكحك/ يا بابا 

بان السالمه.
ْ
تعاال بجيوبك مالنه/ بندق وفسُدق ول

الخليج العربي: هوه هوه/ هوا هوا يا لهادي/ محمد ساكن الوادي/ 
أمي أمي في  هوه هوه/  ال ماي وال زادي/  هوه هوه يا اسنادي/ 
البستاني/ تقطع خوخ ورّماني/ صباحك صباحين/ صباح الكحل 

في العين/ صباحك مبكر/ الحليب مع السكر.
بريطانيا: نم يا ولدي نم بهدوء/ أمك تحرسك وتصلي لك/ فلتهبط 
 
ً
أحالما المشّعة  أجنحتها/  على  لك  ولتحمل  المالئكة/  عليك 
نم يا ولدي بهدوء/ رب  فنم يا حبيبي نم بسالم/   مزهرة/ 

ً
جميلة

السماء ُيعنى بك/ في مهدك الوثير.
ْم/ أبوك يرعى الغنم/ وأمك تهز شجرة الحلم/ 

َ
ألمانيا: نم يا طفلي ن

فلتتساقط منها عليك أحلى األحالم.
في  نائمة  فالطيور  واسترْح  نم  نم/  حبيبي  يا  نم  األميركتان: 
أعشاشها/ والحقل والبستان هادئان/ والنحل لم يعد يحوم حْول 
الورد/ وها شعاع القمر يتسلل من النافذة/ أصغ فما من صوت 

هنالك/ وال �شيء يتحرك في البيت/ والفئران الصغيرة بعيدة 
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وجوه من اإلمارات

 عيد عبد الحليم

األديب اإلماراتي سلطان العميمي أنموذج للمثقف الشامل، 
في مجاالتها  والتميز  المعرفة،  الكتابة وعمق  تنوع  من حيث 
فهو شاعر وروائي وقاص وباحث ومحقق وصانع  المختلفة، 
حراك ثقافي وإداري ثقافي ناجح من خالل األنشطة الثقافية 

المتعددة التي يشرف عليها.
هذا التميز لم يكن وليد الصدفة بل جاء عن جهد واسع وتجربة 
عميقة في العمل الثقافي اإلماراتي والعربي خالل عشرين عاًما.

في أعماله السردية نجد ذلك األفق المفتوح على التجريب   
من خالل استخدام تقنيات حداثية في الكتابة، تجعل القارئ 
 ألن هذه الكتابة 

ً
 من األحداث المسرودة، نظرا

ً
- دائما - قريبا

تالمس الواقع اإلنساني وفق رؤية معرفية متعددة الروافد.

 - في روايته »غرفة واحدة ال تكفي« - والتي وصلت 
ً
نرى ذلك - جيدا

تناقش  والتي   - للرواية  العربية  البوكر  للقائمة الطويلة لجائزة 
بعمق ما يعانيه األديب حين يكون في حالة توحد مع كتابته، 
: هل يمكن لغرفة واحدة أن تستوعب جنون كاتب يتخيل 

ً
متسائال

أنه يتحرك في عالم مختلف؟ بطل الرواية - في رحلة مضنية يبحث 
عن مصيره الخاص في ظل عالم يرى أنه يشهد تحوالت عاصفة 
ليست في صالح اإلنسان على كل حال. مما يجعل بطل الرواية 
 بمقولة جان بول سارتر: »اآلخرون هم الجحيم«، 

ً
يلوذ بذاته عمال

لكنه مع ذلك ال يترك ذاته - في حالها - بل يضعها - 
دائما - موضع المسألة. حيث يستخدم العميمي 
تقنية »التلصص« وهي فكرة محورية يبني عليها 
المتخيل  بطله  يتلصص  حيث  الروائي،  عمله 
في حرب خفية مع أفكاره   - على نفسه فيدخل 
 يواجهه في سجنه 

ً
ومتخيالته - وكأن هناك قرينا

االختياري وعزلته. كما يستخدم فكرة التلصص 
وتدوينها  الحكايات  استعادة  من  اآلخرين  على 
في محاولة لجعل الذاكرة حاضرة للحفاظ على 

االستمرار في المقاومة والمواجهة.

تتميز الرواية باستلهام الموروث الشعبي واألساطير التي تجعل 
بطل الرواية في حالة من التماسك النسبي حتى ال يقع في براثن 
في هذه الرواية على البعد النف�شي  »العميمي«  ويعتمد  الجنون، 
والغوص في جوهر الشخصية. تجلى ذلك في محاوالت بطل الرواية 
التحصن بثقافته وخبراته السابقة في حواره الدائم مع ذاته، فهو 
يستحضر أعمال أدباء قتلتهم وحدتهم مثل فرجينيا وولف 1882 
- 1941 ولها رواية قريبة في عنوانها من رواية العميمي وهي »غرفة 

تخص المرء وحده«. وكذلك رواية »المسخ« لفرانز كافكا.
 للبطل العدمي/الضد المستسلم 

ً
البطل في الرواية ليس أنموذجا

عن   
ً
بل هو بطل متمرد على ذاته حتى وإن كان منعزال لقدره، 

بعد  لكنه  للخروج من غرفته  الرواية يسعى  نهاية  في  اآلخرين. 
الخروج يظل يراوده السؤال الصعب عن الحصار الذي مازال 
ينمو بداخله. وكذلك انعكس األمر في عملية »التلصص« فبعد أن 
كان هو الذي يتلصص على اآلخرين أصبحوا هم من يتلصصون 
يعاني  الذي  االنشطار  فكرة  لنا  يرصد  »العميمي«  وكأن  عليه. 
 ،،

ً
منه اإلنسان وهو انشطار داخلي حين يظل لفترة طويلة وحيدا

ويؤكد على أن الوحدة وانعزال اإلنسان عن واقعه االجتماعي 
يمثل حالة من السجن القا�شي. أما روايته »ص.ب: 1003« فتدور 
وبطلها شاب إماراتي يراسل فتاة  أحداثها في فترة الثمانينيات، 
لكن الشاب يتعرض لحادث أليم يفقد  إماراتية تقيم في لندن، 
بتقمص شخصية  البريد  يقوم موظف  فترة  وبعد  فيه حياته، 
الشاب واالستيالء على رسائله وتتوالى األحداث في جو من اإلثارة 
»تفاحة  القصصية  مجموعته  وفي  والدهشة. 
الدخول إلى الجنة« نجد اللغة السردية تنحاز إلى 
البعد السيميائي، حتى تصل في بعض نصوصها 

إلى تخوم اللغة الشعرية.
ذلك  نجد  الشخصيات  تطور  مستوى  وعلى 
التنامي في عالقة الذات مع العالم من حولها، 
في إطار فلسفي، يستفيد من النظريات النفسية 

عند »فرويد« و»جاك الكان«.
تلفت  ال  »إشارة  القصصية  مجموعته  أما 
العويس«  »سلطان  بجائزة  والفائزة  االنتباه« 

عام2019، فلغتها السردية تعتمد على المفارقة، التي تجيء 
كما يتم  عبر سرد تفاصيل واقعية من الحياة الهامشية. 
توظيف التراث في عدد من القصص وبعض التناص مع 

»ألف ليلة وليلة« وتوظيفها في إطار واقعي.
أقرب   

ً
فانتازيا  

ً
غرائبيا  

ً
بعدا القصص  بعض  تتخذ  كما 

مجموعة  في  الخيط  هذا  ويمتد  السحرية.  الواقعية  إلى 
»الصفحة 79 من مذكراتي«، ومجموعة »غربان أنيقة«.

وشعر  النبطي  الشعر  كتابة  في  مميزة  تجربة  وللعميمي 
الفصحى، وتتنوع قصائده النبطية ما بين الشعر الوجداني 

والرومان�شي، يقول »العميمي« في إحدى قصائده:
ودي أزورك.. مثلمـــــــــــــــــــــــــــا حلــــــــــــــــــم أو طيـــــــــــــف

واسكن عيونــــــــــــــــــك.. وأسكنــــــــــــــــــك في عيوني
ودي أضمـــــــــــــــــــــك في الجفــــــــــــــــــن ضمة بكيف

واغ�ضي عليك العمــــــــــــــــــــــــــر.. وأطراف كوني
كوني مــــــــــــــــــــــالذي.. دونمـــــــــــــــــــــــــــا وين.. أو كيف

كوني وطــــــــــــــــــــــــــــــــن لعيــــــــــــــــــوني.. أو ال تكــــــــــــــــــوني
كــــــــــــــــــوني المطر والبرد في واهـــــــــج الصيـــــــــف

كـــــــــــــــوني دفـــــــــا لشتـــــــــــــــــــــــــــاي.. وإن خــــــــــــــــــيروني
كوني الفصــــول األربعة.. وملتقى الصيف

دامي الغريـــــــــب اللـــــــــي ف حمــــــــــــــــــاك تركوني
اخــــــــــــــــــترت عدلك.. لي بدا الظلم والزيــــــــــــف

واخترت ظلــــــــــــــــــــــــــــــم أيامــــــــــــــــــك اللي عــــــــــــــــــدوني
وفي مجال التحقيق األدبي قدم »العميمي« مجموعة من الكتب 
التي اهتم فيها بتحقيق الشعر النبطي اإلماراتي وكذلك الموروث 
الشعبي في منطقة الخليج العربي، ومن هذه المؤلفات »سيمايئية 
الشعرية في القصيدة النبطية عند ناصر العويس« و»أحمد أبو 

و»لهجات  و»ديوان محمد المطرو�شي«  سنيدة حياته وأشعاره« 
اإلهمال  بين  العربية  المعاجم  في  العربي  الخليج  سواحل 
وكذلك    .»

ً
اللهجة البحرية في دولة اإلمارات أنموذجا واإلقصاء.. 

جمع وتحقيق ديوان الشاعر »راشد خضر« الملقب بــــــــ»سفرجل« 
أحد رواد الشعر الشعبي في اإلمارات.

فيه  جمع  والذي  الجمري«  »سالم  الشاعر  عن  كتابه  وكذلك 
 لها.

ً
 نقديا

ً
 تحليال

ً
قصائده الشعبية مقدما

سلسلة  عن  والصادر  اإلمارات«  من   
ً
شاعرا »خمسون  وكتابه 

و»سالم بن علي بن العويس،  »مختارات نبطية من اإلمارات«، 
حياته وأشعاره«  و»يعقوب الحاتمي،  حياته وأشعاره النبطية«، 
و»الماجدي بن ظاهر، سيرته وأشعاره قصائد تنشر ألول مرة«، 
و»الرحلة الشابورية 1936 من ميناء دبي إلى أبو ظبي - تأليف زين 
العابدين بن حسن باقر« وقد حصل هذا الكتاب على جائزة 

ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات عام2021 وغيرها.
 وهذا االهتمام نابع من إحساسه بضرورة تأكيد فكرة الهوية، 
بروافدها  الشفاهية  الذاكرة  مخزون  إلى  العودة  خالل  من 

المتعددة.
وله في مجال النقد عدة كتب منها »عن أي عين أتحدث.. تأمالت 

في الكتابة واألدب والترجمة والفن«.
فهو  »العميمي«  وفي مجال النشاط الثقافي تتعدد اهتمامات 
أحد أهم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة شاعر المليون للشعر 
كما يشغل   ،2007  -  2006 النبطي منذ موسمها األول عام 
أبوظبي  لهيئة  التابعة  العربي  الشعر  أكاديمية  مدير  منصب 
إدارة  مجلس  رئيس  منصب   

ً
حاليا ويشغل  والتراث.  للثقافة 

اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 

سلطان العميمي
الموروث وفضاءات الكتابة

سلطان العميمي
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كان ياما كان في سالف العصر واألوان، وما يحلى الكالم إال بذكر 
النبي عليه الصالة والسالم. 

نجح جمرة الحداد في التحايل على العبد  في الحلقة الماضية: 
بالحجاب، فقام العبد بحل قيد المهرة مزنه والفرس الغمام. 

فركب جمرة وشرارة عليهما وانطلقا بعيًدا عن ديار الليث، حتى 
وصال إلى وادي السباع، فخرج عليهم سبع فخطف شرارة من فوق 
 ،

ً
الغمام وجرحه فمات في وقتها، فتحسر عليه أبوه لما رآه مقتوال

بمزنه مبتعًدا عن وادي  الغمام وانطلق  بلجام  أنه أمسك  غير 
السباع، إلى أن أصبح الصباح ووصل إلى حي بني طي يركب مزنه 

وفي يده الغمام.
فتلقاه القوم بالغناء والدفوف ودخلوا به إلى الغطريف بن مالك، 
فخرج للقائه ونظر إلى مزنه وكاد عقله يطير من شدة الفرح، وجمرة 
ال يقدر على الحركة من جراحه التي تسبب فيها جنود األمير الليث 
لما قابلوه في الطريق هو وولده، فقام الغطريف إلى مزنه وأخذ 
وأمر لجمرة باألطباء  الحي،  بها وسط  يقبلها وركبها وأخذ يسير 
غير أنه كان يزداد بالًء  فقعدوا يداووه أياًما،  ليخففوا جراحه، 
وسوًء وأقبل على الهالك، فلما خاف على نفسه الموت، طلب من 
فنادى الغطريف على  الغطريف أن يفي بوعده ويزوجه سلمى، 
ابنته وطلب منها أن تدخل لزوجها جمرة، فقالت له: يا أبي باألمس 
زوجتني إلى عبد قليل المقدار، واليوم تزوجني لشيخ أعور مثل 
ا  عفاريت القفار، فقال لها: إن كان وجهه قبيح ففعله مليح، ولمَّ
 إلقناع أبيها، دخلت على جمرة باكية العين، تدعو 

ً
لم تجد سبيال

على أبيها وتتضرع إلى الله أن ينقذها من جمرة، فلما هم جمرة أن 
يضاجعها سقط مغشًيا عليه وشهق شهقة ومات، فحمدت سلمى 
فضحك  لقد مات َبعلي،  تقول ألبيها:  الله وخرجت من خيمتها، 
الغطريف لقولها وقال لها: أنت غير مباركة وال يعيش لك أزواج، 
فقالت له: يا أبتاه خيبت مقصدي، وما ضيع الله حسبي ونسبي.

أما األمير جندبة لما علم أنه فقد مزنه والغمام، صاح في أهله 
فركبوا الخيل يبحثون عنهما، وأرسل جندبة البصاصين ليقتفوا 
أثر مزنه والغمام عند قبائل العرب، فعادوا بعد أيام وأخبروه أن 
ولما علم بنو طي  مزنه والغمام عند الغطريف في ديار بني طي، 
خيولهم  فركبوا  الغطريف  فيهم  نادي  إليهم،  كالب  بني  بمسير 

فسار رجاله كأنهم أسود الغاب لمالقاة  ليالقوهم خارج الحي، 
الجندب(،  )وادي  يسمى  وادي  عند  الملتقي  وكان  كالب،  بني 
فلما تقابل العسكران ووقعت العين على العين وصاح أبطال 
رؤوس  ووقعت  قصر،  في  الطوال  األعمار  صارت  الطائفتين، 
الرجال على األرض كالمطر، فظهر الغطريف على ظهر مزنه وعليه 
درع أصفر وفي يده حسام أبتر، وانقض على األمير جندبة ليقتله، 
فلما رآه جندبة وهو على ظهر مهرته مزنه، اشتد غيظه ونفذ صبره.
واشتد الطعن والضرب بينهما،  ثم حمل كل منهما على اآلخر، 
فسبق جندبة الغطريف بطعنه مال عنها بخبرته وذكائه وسرعته، 
ثم سدد طعنة إلى جندبة فأصابت فخذه فوقع من على فرسه، 
فلما رأي بنو كالب فارسهم جندبة ملقى على األرض، دب الخوف 
في قلوبهم وحملوه وعادوا إلى الديار وضمدوا جراحه، إال أنه فقد 

قدمه من أثر الطعنة وصار يم�شي على عصا.
وبعد مرور السنين طمع أهله فيه وصغر في أعينهم، فحزن جندبة 
على نفسه وصار قوله غير نافذ بينهم، فدعا أخيه األمير عطاف 
يا أخي اعلم أن اإلمارة لها شروط ومنها المال والرجال  وقال له: 
الخيل  لي  تطيب  يعد  ولم  كله،  وأنا قد فقدت هذا  والصحة، 
بعد مزنه، وقد رأيت من الصواب أن تكون أنت األمير علينا، ثم 
فاستحسنوا منه المقال،  دعا جندبة قومه وأخبرهم بما قال، 
واعترفوا لعطاف باإلمارة، ومن ذلك اليوم لزم جندبة بيته ولبس 
وجفاه كل صديق  اللباس وزادت عليه األمراض،  الخشن من 
وانقطع عن زيارته كل رفيق، فبكى حاله وتحسر على نفسه، وفي 
 يقول له: 

ً
ليلة من الليالي صلى ركعتيت ونام، فرأى في منامه رجال

يا جندبة أبشر فإن الله يعوضك بقدمك بالجنة، وسوف ترزق 
فاشكر  العباد،  البالد وتطيعه  ولًدا يخلفك من بعدك ويملك 

سيرة األميرة ذات
الهمة 10

محمد شحاته العمدة
حكواتي مصري

السيرة الشعبية

الله على هذا الحال وال يضيق صدرك لضياع الملك والمال، 
فنهض من نومه متعجًبا لما رأى، وظل ينتظر تغير الحال، إلى أن 
أتاه ملك الموت، فبكاه بنو كالب، وبعد موته بأيام قالئل ظهرت 
ولم يكن هناك من يقوم على أمرها بعد موت  زوجته حامل، 
زوجها جندبة، فقصدت أخيه األمير عطاف ودخلت على زوجته، 
وحكت لها حالها، وبكت بين يديها، وقالت لها: إذا ماتت الرجال 
قالت  فلما سمعت زوجة عطاف منها هذا الكالم،  ذلت النساء. 
ا من أن تظنين أننا جعلناك بعد 

ً
لها: والله ما امتنعت عنك إال خوف

العز موضع الصدقة، فأقيمي عندنا ولك ما لنا وعليك ما علينا، 
فأقامت زوجة  البيت،  في  مكاًنا  لها  الثياب وجعلت  منحتها  ثم 

جندبة في بيت األمير عطاف.
فلما اكتملت  وكانت زوجة جندبة حامل وكذلك زوجة عطاف، 
ووضعت زوجة  وضعت امرأة جندبة ولًدا ذكًرا،  أيام حملهما، 
جندبة  وابن  )ليلى(  البنت  فسموا  البدر،  كأنها  بنًتا  عطاف 
ونشأ االثنان كالقمرين  )الصحصاح( ألن وجهه كان كالمصباح. 
وتربيا في الدالل عدد سنين، فلما بلغ الصحصاح خمسة عشر 
وكان  البنات،  أحسن  ليلى  وكانت  الصبيان،  أحسن  كان  عاًما 
الصحصاح بوجه مليح ولسان فصيح، تظهر النجابة من عينيه 

والشجاعة من كفيه.
وكان من  للغدير،  ليلي مع جواريها  األيام خرجت  يوم من  وفي 
الربيع واألرض وهي  ليتفرج على  الصدفة أن الصحصاح خرج 
تكت�شي الخضار، فأخذ الصحصاح ينظر إلى الغدير وينظر إلى ليلى 
فرشقته بسهم من جفونها فجرحت قلبه،  وكأنها القمر المنير، 

فنطق فؤاده من الغرام وأنشد هذه األبيات العظام:
زعمِت بأن القلب منك سليم       وقد ضل عندي للغرام غريــــــم
فبالله يا ليلى عــــــــلىَّ تعطـــــــــــــــفي       بوصٍل فإني في هــــــــــــواك سقيم

فلما سمعت ليلى شعر الصحصاح، خجلت من جواريها واستحت، 
وعادت إلى منزلها وأخبرت أمها بما قال من الشعر، وشاع الحديث 
ففزع على  القبيلة حتى وصل الخبر إلى أبوها عطاف،  بين نساء 
لقد بلغ الصحصاح مبالغ  فدعا زوجته وقال لها:  عرض ابنته، 
الرجال وكذلك ليلى قد بلغت مبالغ النساء، والتفريق بينهما هو 
عين الصواب وإال صرنا معيرة عند سائر األعراب، فوافقت زوجته 
على رأيه، وذهبت إلى الصحصاح وأبلغته بما قرره األمير عطاف، 
ا 

ً
وقالت له: ال تدخل علينا مرة أخرى ليس كرًها فيك ولكن خوف

من كالم الناس في حقنا، فاستحى الصحصاح من كالمها، وتركها 
ودموعه تتقاطر على خده.

فلما دخل الصحصاح على أمه، وشكا لها ما قالته زوجة عمه، 
قالت له: لوال ما ذكرت من شعرك لكنا في نعمهم للممات، ومن 
يكن في بيت يأكل من صدقته فعليه أن يستر عورته، وقد قصدتها 
في شعرك، فيكثر الحديث عنها وتمتنع خطابها، فدع عنك الشعر 
والعشق واسعى على قوتنا فما لي ولك إال الطحن بالرحى. فقال 
لها: إن امتنع عنها الخطاب، فهى ابنة عمي وأنا أولى بها، وإن كنت 
 فال عيب في أصلي، فقالت له: لو وصل كالمك لألمير عطاف 

ً
فقيرا

ليكون ذلك سبًبا في نفيك خارج ديارك، فحزن الصحصاح لكالم 
نعم بقي  فقالت:  وسألها هل بقى من مضارب أبي شيئ؟  أمه، 
بيت، فقال لها: ائتيني به حتى أضربه في آخر البيوت عند الفقراء 

والمساكين، فال عيش لي عند عمي عطاف.
وفي الحلقة القادمة بإذن الله نحكي لكم ما فعله الصحصاح 

لينال قلب ليلى. واقعدوا بالعافية 
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بالقياس إلى نهر النيل األصلي هو مجرد جدول، ال يعدو كونه قزًما 
ا بتأللؤ مياهه تحت ضوء  د مزهوًّ بالجوار، ورغم هذا فإنه يتمدَّ
القمر في الليالي المنيرة، على ندرة أسماكه التي يمنحها بصعوبة 
دقيقة  اشة«  »العيَّ تحبسها  وال  رى، 

ُ
ت تكاد  ال  وبأحجام  بالغة، 

الخروم؛ لذا كان فتًحا ألمثالي من هواة الصيد المسائي أن تغتاظ 
نقابة المحامين من نادي القضاة، فتلجأ إلى إقامة ناٍد نهرّيٍ بجوار 
ناديهم الذي أنشؤوا، بمدينتي - طنطا - ليتجاورا على شاطئ هذه 
التي تلتف حول جسد المدينة البض، ويتسع  الترعة الجنوبية، 
لجلسات المساء والسهرة لمن أراد، من دون اشتراط االنتساب 
وتسلية باألسماك  للمهنة: مجلس معقول، ومشروبات حاضرة، 
حة«، وال أدري سبًبا لتسميتها بهذا االسم؛ 

َّ
البازغة... نسميها »المال

فال هي تنتمي للبحر في �شيء؛ ال قروش تخطط اللتهامك، وال أمواج 
عاتية تنوي إغراق الشاطئ حيث تجلس، ومياهها - باألساس - ال 
تحمل أي قدر من الملوحة: ماء عذب، رقراق، شبه صاٍف، يأتي 
بداية من القناطر  )رشيد(،  مباشرة من الفرع الغربي لنهر النيل 
الغربية،  محافظة  يعبر  أن  قبل  محافظتين  ليخترق  الخيرية، 
بنفس  مجدًدا  ليلتقي  متعددة،  تفرعات  عبر  طنطا،  ومدينة 
، عند 

ً
المجرى النهري الذي تفرع عنه من البداية، هناك شماال

كفر الزيات... ما يهمني من هذه الرحلة هو تلك االستراحة اللطيفة 
التي آوتني ليالي طويلة، أفكر، وأحاور الماء، وأرحل في الذاكرة.

بلهجته  مألوف،  سمعي صوت  إلى  يتناهى  سنارتي  تغمز  وبينما 
رة، لم تكن اإلضاءة الكابية في المكان تمنح رؤية  البدوية، المتمّصِ
الذي يسترسل  بشعره الطويل،  زت مالمحه،  لكنني ميَّ واضحة، 
على كتفيه الضيقتين، وجحوظ عينيه الخفيف، وصوته الذي 

بآذاننا آالف المرات، عبر  ة«، هذا الصوت الذي مرَّ  تالعبه »بحَّ
وما  وشباًبا،  والذي علق بشغافنا مراهقين،  عقدين من الزمن، 
زال يلقينا في غياهب النوستالچيا إذا طال آذاننا في أي وقت. 
ألننا جيل كامل، جيل كان لقبه األشهر  أستخدم ضمير الجمع؛ 

نابًعا من أغنية الرجل الشهيرة »لوالكي«؛ كنا »جيل لوالكي«!
هذا  قليلة،  أسابيع  قبل  عالمنا  الذي رحل عن  علي حميدة... 
والذي  البدوي الذي تمتد جذوره إلى القبائل المصرية الليبية، 
في نادي  كان هناك،  عاش جل عمره في مدينته مر�شى مطروح، 
ينتظر  أعرفه،  إلى شخص ال  يجلس  النهري بطنطا،  المحامين 
دوره في الغناء في أحد األفراح، في مطلع العقد الثاني من القرن 
الحالي... تنتعش الذاكرة، وتستحضر الطابور الطويل الذي كنت 
دوري  منتظًرا  الكاسيت،  بيع شرائط  محل  أمام  وسطه  أقف 
للحصول على نسخة ألبوم هذا المطرب   - مع عشرات غيري   -
األكثر شهرة في النصف الثاني من عقد الثمانينيات من القرن 
يقع محل الشرائط في شارع المديرية العتيق بمدينة  الما�شي، 
طنطا، و"لوالكي" تصدح من سماعات المحل، وتنشر طيًفا من 
أبناء  المراهقين والشباب،  النشوة والتحفز بين أوساط هؤالء 
دقائق قليلة استغرقتها في سرد ما سبق  هذا الطابور الطويل... 
للرجل، الذي كان الزمن قد أناخ عليه بكلكله، حتى صار يغني في 
أفراح ناٍد نهري - تجاوًزا -، في مدينة كان حلم مراهقيها أن يحصلوا 
ق 

َّ
أو جمهور يتحل بال مرافقين،  على نسخة أصلية من ألبوماته، 

حوله اللتقاط الصور، سوى كهل ال يخجل من كونه ينتمي لجيل 
لوال«، ويشرب القهوة مع ذاكرته بفرحة غامرة،  لوال..  »لوالكي.. 

ة 
َ
ُمتباَدل

»لوالكي«!

محمود شرف
شاعر وإعالمي

وجهة سفر

ارتياد اآلفاق

»مرسح« في منتصف الطريق

اني إلى معرض شيكاغو - 1893
ّ
رحلة القب



55 1893   /   العدد 260 يونيو  542021 إلى معرض شيكاغو -  القّباني  رحلة 

ارتياد اآلفاق

 تيسير خلف

العادات  »مرسح  وفرقة  القباني  خليل  أبي  رحلة  تشكل 
1893، فرصة  إلى معرض شيكاغو الكولومبي سنة  الشرقية« 
رائعة لدراسة وفهم واحدة من أندر تجارب التفاعل الثقافي 
من  تحمله  بما  المتوسط،  شرقي  منطقتي  بين  المباشر 
أبعاد تاريخية ودينية لها تأثيرات عميقة في الوجدان الغربي 
إلى  تنظر  كانت  التي  األميركية  المتحدة  والواليات  المسيحي، 
نفسها، منذ ذلك الوقت، بوصفها قمة هرم الحضارة الغربية.

 1892 سنة  أواسط  في  الفرقة  هذه  القباني  خليل  أبو  ف 
َّ
أل

دمشق  واليتي  من  معظمهم  وراقًصا،  ا 
ً
وعازف  

ً
ممثال  50 من 

سقفها  د  وُحّدِ والقدس،  لبنان  جبل  ومتصرفيتي  وبيروت، 
بموضوع  المتعلقة  الصارمة«  »الشروط  من  بمجموعة  الفني 

حتى في اسم  »الشروط«  وتم تثبيت هذه  »العادات والتقاليد«، 
الشرقية«  العوائد  »شركة  وهي  للمشروع،  الممولة  الشركة 
باسم الصحافي البيروتي بطرس  المسجلة في بيروت وشيكاغو، 
فترة  إلى  »الشروط«  هذه  أصل  ويرجع  وشركاه.  أنطونيوس 
دانيال  المصمم  وضع  حين   ،1890 سنة  للمعرض  التخطيط 
الفنون  قيم  وفق  بنيت  مثالية،  لمدينة  مبهًرا  تصوًرا  بورنهام 
الجميلة أواخر القرن التاسع عشر، ومبادئ الكالسيكية الجديدة 
الفرنسية، أطلق عليها اسم »المدينة البيضاء«، كانت مخصصة 
لمشاركات الدول الصناعية الغربية، وعلى هامش تلك المدينة 
»ميدواي بليزانس«  يدعى  تم تخصيص شارع بطول ميل واحد، 
الشعبية  الثقافات  تجسد  التي  الترفيهية  الفعاليات  الحتضان 
أدغال  في  البدائية  التجمعات  من  تطورها،  مراحل  بمختلف 
إفريقيا إلى المجتمعات القروية األوروبية. وكان شارع الترفيه هذا 
ملحًقا بقسم األنثروبولوجيا الذي يرأسه البروفيسور فريدريك 
وأحد أشهر  أستاذ االثنولوجيا في جامعة هارفارد،  وارد بوتنام، 
األنثروبولوجيين التطوريين في ذلك الزمن. ورغم أن تعيين هذا 
األكاديمي المرموق كان موضع جدل كبير في أوساط المشرفين 
على المعرض، ولعامين متواصلين، بسبب الخالف على وظائف 
بقيت تصورات البروفيسور  تجارية أم تعليمية؟  قسم الترفيه.. 
إذ  »ميدواي بليزانس«؛  مسيطرة على شارع  »التطورية«  بوتنام 
أن غالبية االمتيازات ُمنحت وفق تلك »التصورات« والتسميات 
»القرية  ومنها امتياز  التي فرضها المخططون األميركيون قسًرا، 

التركية« و»المسرح التركي«.
التسميات  على  االحتيال  السوريين  المتعهدين  محاولة  ورغم 
»الدائرة  اعتماد ترجمات عربية مثل  المفروضة عبر  األميركية 
و»مرسح العادات الشرقية«  »القرية التركية«،  بدل  العثمانية« 
 وخاضًعا لرغبة 

ً
بقي أفقهم الفني ممتثال بدل »المسرح التركي«، 

البروفيسور، كما أوحى بذلك بيان تأسيس الشركة في تأكيده على 
أن إدارة المعرض )األميركية( خصصت الدائرة العثمانية بمرسح 
المختلفة،  »تمثل فيه المشاهد والعوائد الشرقية في ضروبها 
على  كافية للقضاء  وكانت هذه الشروط،  وأشكالها المتنوعة«. 
ق ألبي خليل القباني 

ّ
فكرة المسرح من أساسها، لوال العقل الخال

الذي استطاع أن يجد الصيغة المشهدية المناسبة التي حافظت 
على الحدود الدنيا من البنية الدرامية، مع قدر كبير من اإلبهار 
المست  »الفلكلور«  من  خفيفة  بقشرة  ف 

ّ
المغل المسرحي؛ 

»المسرح  بوتنام وجعلته يصف عروض  البروفيسور  هواجس 
التركي« بـــ»الدروس« األنثروبولوجية .

على المعطيات المتوافرة،  بناء  يمكن القول،  ومن جانب آخر، 
القباني  سعي  ثمرات  من  ثمرة  كان  الفرقة  هذه  تأسيس  إن 
»الزمان«  جريدة  »مؤامرة«  بعد  إلى سوريا،  للعودة  المتواصل 
القاهرية ضده، والتي اضطرته لالبتعاد عن أرض الكنانة في سنة 
والمكان  بيروت حلًما الزمه بضع سنوات،  كانت  حيث   .1886
بعد أن تشتت معظم  ل له منبًعا للمواهب الجديدة، 

ّ
الذي شك

باحث عن فرصة  أو  التمثيل،  يائس من  بين  الدمشقي  فريقه 
لب 

ُ
مع الفرق الشامية األخرى العاملة في مصر.  ولذلك؛ حين ط

معرض  في  للمشاركة  استعرا�شي  مسرحي  فريق  تشكيل  منه 

شيكاغو لجأ إلى المغامرة بالعناصر الشابة التي لم تكن تمتلك 
كانوا من شباب وشابات  ومعظم هؤالء  خبرة مسرحية سابقة، 
حيث دربهم شهوًرا  وبيت لحم.  ودمشق،  وجبل لبنان،  بيروت، 
حتى أثمر التدريب نتائج  عدة في إحدى دور بيروت الفسيحة، 
فكتبت عنهم  كبريات الصحف األميركية،  استحقت ثناء  مبهرة؛ 
مواد مطولة، وصل بعضها إلى مقارنة ممثالت وراقصات الفرقة 
بأشهر الممثالت والراقصات العالميات في ذلك الوقت! ال؛ بل إن 
إحدى الصحف سارعت التهام كاتب مسرحي بريطاني مرموق، 
»قصة حب  باقتباس حبكة مسرحيته  هو جيمس ماثيو باري، 
وفي  القلمونية«.  »الدراما  مسرحية  حبكة  من  البروفيسور« 
يعود  مفرطة،  بسلبية  اتسم  آخر  تقييم  هنالك  كان  المقابل، 
أصلها إلى األوهام العميقة المترسخة عن الشرق منذ الحروب 
الصليبية، والتي عبرت عن نفسها بشكل صارخ في كتب الرحالة 
خالل  العرب«  و»صحارى  المقدسة«  »األرا�شي  إلى  الغربيين 

»مرسح« في منتصف الطريق

اني إلى معرض شيكاغو - 1893
ّ
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عشر  الثامن  القرنين  في  العثمانية  السلطنة  انحطاط  فترات 
شرائحه  بمختلف  األميركي،  الجمهور  كان  لقد  عشر.  والتاسع 
وطبقاته، على موعد مع شعب »أرض الكتاب« وجًها لوجه. وفي 
مغبغب،  نعوم  وخصوًصا  الفرقة،  إدارة  كانت  نفسه،  الوقت 
»شعب  رؤية  من  المتوقعة  »االنبهار«  بحالة  مسبق  علم  على 
دليل  حين صاغ  إطناب،  أيما  الجانب  في هذا  فأطنب  الرب«، 
عروض الفرقة  بعبارات بليغة، وتعليقات ذات مرجعيات دينية 
المؤمن  مسيحانية، حاولت دغدغة عواطف األميركي البسيط، 
ركنا  كرَّس  إنه  حتى  المقدسة«.  »األرض  وأعاجيب  بمعجزات 
من أركان المسرح لعرض صور مكبرة للقدس وكنيسة القيامة، 
وللناصرة وكنيسة البشارة  ولبيت لحم وكنيسة المهد والمذود، 
وجبل طابور، وأماكن معجزات السيد المسيح قرب بحيرة طبريا. 
ولكن هذا اإلطناب لم يكن يروق لبعض النقاد والصحافيين، 
والذين وجدوا في هذه المبالغات فرصة  ذوي الثقافة الرفيعة، 
للسخرية والتندر. حتى إن المجلة الساخرة »عفريت المعرض« 
)World's Fair Puck( خصصت رسًما كاريكاتيرًيا ظهر فيه السيد 
مغبغب وهو يعرض بضاعته الكاسدة »مشاهد األرض المقدسة« 

التي يتجاهلها زوار المعرض بمن فيهم الواعظون في كنائس األحد، 
بناء على نصيحة رجل استعراض أميركي  ولكنه حين يستبدلها، 
يندفع  العربية«،  و»الليالي  الحريم«  »حياة  بمشاهد من  خبير، 

»الواعظون« األميركيون إلى مسرحه بهوس عجيب.
وشوارع  )القرية التركية،  ووصلت تأثيرات المشاركة المشرقية 
القاهرة على وجه الخصوص( إلى الرواية األميركية، رغم انطالق 
وهذا موضوع  إياها،  التقليدية  االختزالية  الخلفية  من  بعضها 
ولكن ال بأس من اإلشارة إلى رواية  يحتاج إلى دراسة مستقلة، 
 Against( االختالف«  »ضد  ديفنتر  فان  مردوخ  إيما  الكاتبة 
Odds(، والتي تدور أحداثها في معرض شيكاغو 1893 )»المدينة 
البيضاء« و»ميدواي بليزانس«(، حيث يتركز الفصل الثالث عشر 

منها في »المسرح التركي«.
هذه التجربة، على أهميتها االستثنائية، بقيت مجهولة في األدبيات 
العربية، ولوال الصحافة األميركية لما عرفنا عنها شيًئا، وجّل ما 
سمعناه أخباًرا مشوشة ومضطربة وغير دقيقة سطرها بعض 
مدفوعين  العشرين،  القرن  منتصف  في  السوريين  الكتاب 
هذه  بطبيعة  معرفة  أو  توثيق  دون  من  الجياشة !  بعواطفهم 

المشاركة وحيثياتها وظروفها ومآالتها. وسبب التشوش في ظني؛ 
أن المصادر المبكرة التي كتبت عن القباني لم تؤكد خبر مشاركته 
وأهمها شهادة تلميذه محمد كامل الخلعي  في المعرض العالمي. 
1904، إذ إنه لم  نة في كتابه »الموسيقى الشرقي« سنة  المتَضمَّ
يشر إلى رحلة شيكاغو ال من قريب وال من بعيد، وكذلك األمر في 
سماط،  مريم  األصل  البيروتية  للممثلة  المسرحية  المذكرات 
وهي ممثلة   ،1915 المنشورة في جريدة األهرام القاهرية سنة 
شاركت في الكثير من مسرحيات رائدنا بعد عودته من شيكاغو. 
المعرض  إلى  وفرقته  القباني  سفر  ذكر  الذي  الوحيد  وربما 
الكولومبي العالمي من معاصري تلك الحقبة، هو الممثل المصري 
قصة  فيها  تداخلت  مضطربة،  واقعة  روى  الذي  وصفي  عمر 
وصول أبي خليل إلى مصر بسعي من صديقه سعدالله حالبه 
سنة 1884، مع قصة شيكاغو في سنة 1893. إذ قال وصفي: »إن 
القباني جمع ثروة طيبة من التمثيل )في دمشق(، واستساغ هذا 
النوع من الكسب، فلم يشأ التخلي عن التمثيل، بل قرر السفر 
بميناء  المرور  من  له  بد  ال  وكان  إلى معرض شيكاغو.  بفرقته 
اإلسكندرية، فالتقى في الجمرك بسعد لله بك حالبو وكان تاجًرا 
كبيًرا.. إلخ« . وهذا يعني بشكل أو بآخر أن موضوع شيكاغو لم يتم!  
وبعد مجموعة المؤرخين والفنانين المعاصرين للقباني، ظهرت 
ممن عاصروا  التالي،  الجيل  أبناء  لنقاد ومؤرخين من  كتابات 

1893 إلى معرض شيكاغو -  القّباني  رحلة 
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وعلى  في دمشق،  أبي خليل  أدركوا مسرح  شهود عيان مسنين 
رأسهم المؤرخ الفني حسني كنعان الذي كتب خالل سنتي 1948 
و1949، سلسلة مقاالت حول تجربة القباني المسرحية في مجلة 
»الرسالة« القاهرية، ذكر في إحداها أن الشيخ، وبعد أن »أطبقت 
لب للذهاب إلى معرض واشنطن ليعرض بعض 

ُ
شهرته اآلفاق، ط

فأبحر مع أفراد فرقته إلى الدنيا  وقطعاته الفنية فيه،  رواياته، 
الذكاء  على  المعرض  زوار  وغبطة إلطالع  أمل  وكلهم  الجديدة 
العربي، ومقدار ما وصل إليه فنه، بيد أن الدوار الذي اعتراه في 
فعاد أدراجه من إيطاليا إلى  جعله يعدل عن السفر،  طريقه، 
القاهرة، وسافر أفراد فرقته وحدهم إلى واشنطن، وعرضوا على 
زواره بعض فصول من قطعاته الموسيقية، وبعض روايات كانت 

موضع تقدير القوم وإعجابهم هناك«. 
وال نلوم المؤرخ حسني كنعان على خطأ المعلومة التي ذكرها 
عن معرض واشنطن بدل شيكاغو، بسبب حالة التكتم من قبل 
عائلة القباني والمجتمع الدمشقي عموًما، فهو كما قال في نهاية 
وم والتقريع من مناوئي القباني رغم 

ّ
سلسلة مقاالته، إنه تعرض لل

مرور أكثر من نصف قرن على وفاته. وقال: »لقد غالى بعضهم في 
اللوم والعتاب وحظر علي الكتابة في هذا الموضوع بداعي أنه يثير 

حزازات قديمة«.
ليؤكد   1958 بيد أن المؤرخ الفني أدهم الجندي عاد في سنة 
معتمًدا على روايات شفهية  سفر الشيخ القباني إلى شيكاغو، 
من أبناء بعض الذين سافروا معه. وذكر تفاصيل الفتة عن هذه 
المشاركة، رغم االضطراب في هذه المعلومات. وكتب الجندي أن 
»بعض الكبراء األثرياء من السياح زاروا مسرح القباني التمثيلي 
المعرض،  لزيارة  فدعوه  التمثيلي،  بفنه  فأعجبوا  القاهرة،  في 
 إلى شيكاغو في الواليات 

ً
فسافر سنة 1892 ميالدية مع 20 ممثال

المتحدة األميركية، كان بينهم صالح بيك بن عثمان بيك الملقب 

بالدرويش، ومصطفى القاري، وابو الخير النجار، وأمين األصيل، 
رحمهم  ساعاتي  وحسين  البهي  أبو  ومو�شى  المنجد،  وإبراهيم 
البقية لوفاتهم جميًعا وفقدان  ولم أستطع معرفة أسماء  الله، 
وقد  التاريخية.  المعلومات لمرور عهد طويل على هذه الرحلة 
تأكد أن القباني رحمه الله أقام في شيكاغو مدة ستة أشهر، 
وكان يمثل روايات قصيرة كيال يتسرب الملل والضجر إلى نفوس 
باشا  أسعد  باب خان  واجهة  معه صورة عن  وأخذ  الزائرين، 
العظم المشهور بروعة بنائه األثري بدمشق، وعمل منها واجهة 
المعرض،  في  وعرضها  الزيتية  باأللوان  المطلي  الكرتون  من 

فحازت على اإلعجاب« .
ورغم أن رواية الجندي تتضمن بعض المعلومات الالفتة مثل 
قصيرة  كانت  العروض  وأن  شهور،  ستة  شيكاغو  في  اإلقامة 
وأنه أخذ صورة لخان أسعد باشا الستخدامها في  منًعا للملل، 
إال أن هذه الرواية شابتها بعض األوهام مثل قصة  المعرض، 
كما  إذ أن القباني،  السياح األجانب الذين شاهدوه في القاهرة. 
إلى العمل في بيروت قبل  كان قد غادر القاهرة ساعًيا  سنرى، 
معرض شيكاغو بأعوام، وفي بيروت عرضت عليه فكرة المشاركة 
في المعرض وليس في القاهرة! وقد راوحت آراء جميع الذين درسوا 
تاريخ أبي خليل القباني بين هذين الرأيين، المتناقضين حول رحلة 
شيكاغو، أي روايتي حسني كنعان وأدهم الجندي، في حين اعتبر 
أنجز رسالة ماجستير حول مسرح أبي خليل القباني في  باحث، 
الجامعة اللبنانية سنة 1967، أن موضوع رحلة شيكاغو مختلق 
م بها  من أساسه، وغير منطقي، سارًدا عدًدا من القرائن التي دعَّ

رأيه، ومنها حاجز اللغة وحجم الجالية العربية هناك.
 ويبدو أن الجهود التي بذلها الدبلوما�شي صباح قباني، أثناء عمله 
سفيًرا للجمهورية العربية السورية في الواليات المتحدة األميركية 
خالل حقبة السبعينيات، للحصول على دليل مادي على »قصة 

إال نسخة مصورة من  تثمر  ولم  بالفشل،  باءت  قد  شيكاغو« 
من دون العثور على أي إشارة إلى أبي  برنامج عروض الفرقة، 
خليل، مما دفعه )أي السفير قباني( للتشكيك في أكثر من مناسبة 

بمشاركة »جده« الشخصية في المعرض. 
أن قضية هذا الكتاب ال تتعلق بإثبات سفر رائدنا إلى  والحق؛ 
شيكاغو، فهذا تحصيل حاصل، بل بمحاولة وضع هذه التجربة 
اعتماًدا على الوثيقة  الفريدة ضمن شرطيها الثقافي والتاريخي، 
الحية والشهادة المعاصرة. وقد يتساءل متسائل عن مشروعية 
خليل  أبي  إلى  الشرقية«  العادات  »مرسح  فرقة  برنامج  نسبة 
القباني، في وقت ال يشير الدليل المطبوع باللغة اإلنجليزية إليه ال 
من قريب وال من بعيد، بل يرد اسم بيير أنطونيوس على غالفه؟ 
وهذا ما أوقع الباحث التركي جعفر سيراكايا باللبس، حين نسب 
أعمال الفرقة إلى أنطونيوس، وأطلق عليه لقب المخرج اللبناني!
والجواب على هذا التساؤل يكمن في االسم المطبوع على الغالف، 
بل اسم شركة  فهو ليس اسم مخرج أو مشرف على البرنامج، 
مسجلة في شيكاغو: »بيير أنطونيوس وشركاه«، وتحت هذه االسم 
أي أن هذا البرنامج هو من إنتاج شركة بيير  نقرأ عبارة مدراء. 

أنطونيوس وشركاه.
أما لماذا لم يطبع اسم أبي خليل كمدير فني للفرقة، فهذا ناتج 
من جانب  عن الجهل واالستخفاف بالعملية الفنية وتقاليدها، 
أعضاء هذه »الشركة« الذين كانت أحالم الربح المادي، وال �شيء 
وكونها  أميركا«،  »كوكب  جريدة  ولكن  أخيلتهم.  تداعب  سواه، 
كانت تعرف التقاليد الفنية المتعارف عليها  مطبوعة أميركية، 

في الصحافة الغربية، حول الحقوق المعنوية، وحقوق التأليف، 
في أخبارها  القول  حرصت على  وأسبقية اإلبداع على اإلنتاج، 

الثالثة التي ذكرت فيها اسم أبي خليل القباني بأنه: 
محمد أبي خليل القباني  ]أحمد[  »مدير ممثليها جناب الشيخ   -
ممثليها  كلمة  في  والـ»ها«  المعجب«.  والمطرب  الشهير  الممثل 
عائدة على شركة »العوائد الشرقية« الوارد اسمها في متن الخبر 

األول. 
 The famous Arabic composer and actor Sheikh Abou( أو -
 )Khalil Kabany has the stage management of the plays

وفق الخبر المنشور باللغة اإلنكليزية. 
المشهور بفن  القباني  أبو خليل  الشيخ  الفاضل  »حضرة  أو   -
في  الشرقية  العوائد  تمثيل  إدارة  استلم  كان  والذي  التمثيل، 

المعرض الكولمبي«. في خبرها الثالث.
فلم يعد ثمة التباس في شأن نسبة أعمال هذه الفرقة  وعليه، 
أكان هو صاحب السيناريو المسرحي  سواء  ألبي خليل القباني، 
بالشكل الذي ظهرت فيه على  الذي أخرجها  فهو  أم لم يكن، 
الخشبة. هذا إذا تغاضينا عن األغاني واأللحان التي كان يضعها 

بنفسه جرًيا على عادته في أعماله السابقة 

* كاتب وباحث من سوريا

 
ً

إشارة: النص مقدمة الكاتب لكاتبه »رحلة أبو خليل القباني وخمسون ممثلة وممثال
من دمشق وبيروت إلى معرض شيكاغو عام 1893« الصادر ضمن منشورات جائزة 

ابن بطوطة لألدب الجغرافي، أبوظبي. 

1893 إلى معرض شيكاغو -  القّباني  رحلة 
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كانت المستعربة اإليطالية ماريا كارلو نلينو أول من جمع أشعار 
الشاعر العربي الكبير النابغة الجعدي )568م - 684م( وأصدرتها 
والجعدي شاعر جاهلي   .1953 في ديوان مستقل في روما سنة 
أما لماذا  أدرك اإلسالم، وعّمر إلى حدود المائة والعشرين سنة. 
 ابنة المستعرب 

ً
أوال أقدمت هذه المستعربة على ذلك؟ فألنها، 

المحّب   )1938  -  1872( نلينو  ألفونسو  كارلو  الكبير  اإليطالي 
فهو كان عضًوا  وال غرو،  للعرب والتراث العربي واللغة العربية. 
 في »ُمجّمع اللغة العربية« في القاهرة سنة 1932 

ً
 ومتفاعال

ً
فاعال

واستمرت عضويته المنتجة فيه حتى وفاته، وكان يصحب ابنته 
معه من روما إلى العاصمة المصرية سنوًيا لحضور وقائع ندوات 
لغة  حب  فيها  زرع  وقد  وقراراته.  ومناقشاته  اللغوي  الُمجّمع 
الضاد والتخّصص فيها. وثانًيا، ألنها تخّصصت بالشعر الجاهلي 
الصحراء  وثقافة  بلغته وأجوائه ومفرداته  قت 

ّ
وتعل العمق،  في 

ودالالت  الجاهلية  بالمصطلحات  خبيرة  ُعّدت  حتى  عموًما، 
بة. ومن هنا أقدمت بشغف على ترجمة 

ّ
معانيها الفطرية والمرك

معلقات: امرؤ القيس وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة إلى اللغة 
اإليطالية. كما ترجمت أيًضا قصيدة »البردة« للشاعر المخضرم 

كعب بن زهير.

شعرية النابغة الجعدي
قبل وفاتها بسنتين، أي في سنة 1972، زرت المستعربة اإليطالية 

شارع رفيني   -  2 ماريا نلينو في منزلها الكائن في 
الصديق  اإليطالي  الشاعر  بصحبة  روما،  في 
باولو رينتيني، وهو أحد تالميذها في قسم اللغة 
كيف  وسألتها  البندقية؛  جامعة  في  العربية 
أشعار النابغة الجعدي  »اكتشفت«  حدث أن 
من القراء  العربي ولمن يشاء  وقدمتها للقارىء 
أجابتني  العالم؟  في  العربي  بالشعر  المهتّمين 
اطالعي  ضمن  من  ذلك  »جاء  ويقين:  بثقة 
والمتواصل على مراجع ومخطوطات  الدؤوب 
الجاهلية  في مرحلتي  العربي  الشعر  وتصانيف 
وكانت أشعار النابغة الجعدي  وصدر اإلسالم. 

فيها بشكل متفرق ومتباعد، وكل ما فعلته أنني جمعتها  مبثوثة  
في  النشر  ثم  المنهجي  والتحقيق  البحث  ووضعتها على مشرحة 
مع  كمستعربة  ا، 

ً
وتذوق فهًما  تعاطيت،  وكيف  واحد«.  ديوان 

الكثير من المفردات الشعرّية العربّية الجاهلّية، هذه التي يعجز 
عن تفكيكها واستيعابها بيسر، حتى الكثير من المختّصين بالشعر 
الفور:  على  نلينو  ماريا  أجابتني  وأجانب؟  عرب  من  الجاهلي، 
النص  تفاصيل  في  بمتعة  واإليغال  والدربة  والمثابرة  م 

ّ
»بالتعل

ببعض.  بعضها  ومعانيها،  مفرداتَه  وعالقة  الجاهلي  الشعري 
وبالمقارنة بين إبداعّية النّص الشعري العربي القديم، وإبداعّية 
النص الشعري العربي الحديث، َصّدقني إذا ما قلت لك بأنه تبّين 
 
َ
ا وطْبعّيا ا عفويًّ

ً
لي أن الشاعر العربي الجاهلي أكثر إبداعّية والتقاط

للمعنى والداللة في قصيدته، من نظيره الشاعر العربي الحديث، 
والتكلف  الصناعة  أالعيب  في  في قصيدته  يتخّبط  يظّل  الذي 
ولو بعض ال�شيء،  ولعله يحسن بنا الدخول اآلن،  واالفتعال«.  
واسمه  الجعدي،  النابغة  الشاعر  فضاء  في 
الحقيقي عبد الله بن جعدة بن كعب بن ربيعة. 
أما لقبه بـ»النابغة« فيقول أبو الفرج األصفهاني 
في كتابه »األغاني«: »إنما سّمي النابغة، ألنه أقام 

مدة ال يقول فيها الشعر ثم نبغ، فقاله«.
والتزم  اإلسالم  في  الجعدي  الشاعر  انخرط 
تعاليمه وفروضه بالكامل. وفي ما بعد دخل على 
النبي العربي الكريم وأنشد في حضرته قصيدة 

طليعّية جاء فيها:
 رسول اللـــــــــه إذ جـــــــــــــــــــــــــــاء بالهـــــــــــــــــــــــدى

ُ
بعت

َ
ت

ويتلـــــــــــــــــــــــــــــــو كتاًبـــــــــــــــــــــــــــا كالمجــــــــــــــّرة نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيًرا

الجعدي الذي اكتشفه 
اإليطاليون!

أحمد فرحات 
شاعر ومترجم من لبنان

بلغنــــــــــــــــــا السمــــــــــــــــــاء مجدنــــــــــــــــــــــــــــــا وحدودنـــــــــــــا
ا لنرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــوق ذلك مظهـــــــــــــــــــــــــــًرا

ّ
وإن

وقيل إنه كان  عاصر شاعرنا المخضرم سوق عكاظ الشعري، 
أحد رواده والناشطين فيه ألكثر من عشرة أعوام. وسوق عكاظ 
ل أحد األضالع الثالثة ألسواق العرب الكبرى 

ّ
في المناسبة، يشك

)بالقرب من مكة  الجّنة«  »ذي  إلى جانب سوقي:  الجاهلية،  في 
المكرمة( و»ذي المجاز« )بالقرب من ينبع(.

وهي أسواق تجارية وأدبية واجتماعية يتوافد عليها القوم مرة 
يشترون ويبيعون ويتبارون   ،

ً
تمتد على عشرين يوما في السنة، 

الشعراء  بين  ما  يفصلون  مين 
ّ
محك شعراء  حضرة  في  بالشعر 

المتبارين.
وكانت األسواق المذكورة أيًضا مكاًنا اجتماعًيا محترًما لعرض   
»عكاظ«  وسوق  البنات للزواج وفق التقاليد المرعّية اإلجراء. 
هي السوق األشهر بين األسواق المذكورة، وتقع في واد بين مكة 
وقيل إن الرسول العربي الكريم دخل سوق عكاظ  والطائف؛ 

لتبليغ دعوة الله جّل ثناؤه إلى القبائل المختلفة.
يفترق الشاعر النابغة الجعدي عن أقرانه من الشعراء الجاهليين 
واسترجاع  األطالل،  على  بالبكاء  قصيدته  يستهّل  يكن  لم  بأنه 
وتحديد المنازل بذكر ما يجاورها من منازل،  ذكرى ما م�شى، 
ومدح الشراب... إلخ، وإنما كان يبدأ قصيدته بفلسفة التأمل في 
التسديد على الموضوع والشروع  الحياة وحكمة الدهر ومن ثّم 

باالمتداد عليه بأبياته الشعرية المتنوعة:
خليــــــــــــلي ُعوجــــــــــــــــــــــــــــــــــا ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتهّجــــــــــــــــرا

ومـــــــــــــــــــــــــــا على مـــــــــــــــــــا أحدث الدهــــــــــــر أو ذرا
ُ
ول

ٌ
 الحيـــــــــــــاة ذميمــــــــــــــــــــــة

ّ
وال تجزعــــــــــــــــــا إن

ـــــــــــــا لروعات الحــــــــــــــــــوادث أو ِقرا
ّ
فخف

طيقا دفعــــــــــــــــــــــُه
ُ
وإن جــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــر ال ت

فال تجزعا مما ق�ضى اللــــــــــــــــه وأصبرا
المر تريـــــــــــــــــــــــــــا أن المــــــــــــــــالمة نفعهــــــــــــــــــا

ى وأدبـــــــــرا
ّ
قليــــــــــــــل إذا مــــــــــــــــــا ال�ضيء ول

تهيـــــــــــــــج البكــــــــــــــــــاء والنـــــــــدامة ثــــــــــــــــــم ال
ّدرا

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــير ما كــــــــــــــــــان ق غّير شيئً

ُ
ت

ه 
ّ
وكل والفخر والرثاء،  أنشد النابغة الجعدي في المدح والهجاء 

حتى ليمكننا  بقصائد شعرية ُمفارقة لقصائد أقرانه في زمنه، 
ومبنًى.  معنًى  نفسه،  وصوت  نفسه،  نسيج  شاعر  بأنه  القول 
القدامى  النقاد  جانب  من  التقييمي  التناول   

ّ
حظ له  كان  ولو 

ز، لكانت شهرته طّبقت األطراف ماضًيا 
ّ
والمحدثين غلى نحو مرك

م الجمحي صّنفه في كتابه 
ّ

. صحيح أن ابن سال
ً

وحاضًرا.. ومستقبال
»طبقات الشعراء« ضمن الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية، إلى 
جانب الشعراء: أبي ذؤيب الهذلي، والشّماخ بن ضرار، ولبيد بن 
به ابن  أبي ربيعة. »لكن علينا تخطئة هذا التصنيف الذي جاء 
م في طبقاته، فالشاعر الجعدي يمكن تصنيفه براحة مطلقة 

ّ
سال

الجاهلية". هذا ما قاله المستشرق  في الطبقة األولى من شعراء 
الفرن�شي الكبير جاك بيرك بعدما قرأ ديوان النابغة الجعدي. وهو 
رأي تشاركه فيه المستعربة ماريا كارلو نلينو، وربما أكثر، إذ ما 
ان النابغة الجعدي هو  زلت أتذكر أنها قالت لي بعربية طليقة: 
شاعر الجاهلية األول، على األقل لجهة تجديده في بنية القصيدة 

الجاهلية ومعها قصيدة العصر اإلسالمي األول 

قلب الكالم

ماريا كارلو نلينو
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وجهات في اإلمارات

 شيرين ماهر

لدولة  الُمميزة  الثقافية  المعالم  أهم  أحد  الوطن«..  »قصر 
والتاريخية  التراثية  المزارات  مفهوم  يتخطى  وهو  اإلمارات، 
 إلي التعبير عن روح الشعب اإلماراتي وعصارة 

ً
العادي وصوال

تجربته االنسانية. يوثق »القصر« مسيرة دولة اإلمارات شعًبا 
وقادة عبر إبداع خاص يترجمه فن العمارة العربية المعاصرة 
ذات التصاميم العتيقة الذي غطت جدرانه، ليصبح موطىء 
بين  يربط  الذى  الحضارى  والجسر  المعرفة  عشاق  أقدام 
وأنه  خاصة  المعلوماتى،  والتثقيف  المعرفية  السياحة 
يقدم لمحة عميقة حول تقاليد وقيم األسالف ويتيح جولة 
استكشافية لإلرث المعرفي والعادات والتقاليد العريقة التي 

تحافظ عليها البالد بعناية. 

إنجازات  مسيرة  يعكس  بما  األجداد،  حياة  فصول  يروي  فهو 
الوطن عبر الموروث الثقافي والتاريخي. فتح »قصر الوطن« أبوابه 
وهو يقع في شارع   ،2019 فى مارس عام  للمرة األولى،  للجمهور، 
الريادة في منطقة الرأس األخضر ضمن مجمع القصر الرئا�شي في 

مدينة أبو ظبي، ويمتد على مساحة 380 ألف متر مربع.
150 مليون ساعة، و ُبنَيت واجهته من الجرانيت  استغرق بناؤه 

اسُتخدم  األعوام.  مئات  يدوم  الذي  الجيري  والحجر  األبيض 
تزيين  في  متنوع  ونباتي  وطبيعي  هند�شي  شكل  آالف  خمسة 
لإلمارات  العربي  المعماري  التراث  ليعكس  وجدرانه،  القصر 
برؤية معاصرة تتناسب مع القرن الـ21، فيما كانت ألوان القصر 
التي غلب عليها اللون األبيض،  مستوحاة من طبيعة المنطقة، 
رمز الصفاء والسالم، واألزرق المستمد من مياه البحر، واألصفر 
بين  الوطن«  »قصر  يحتضن  الصحراء.  رمال  من  المستمد 
أروقته عبق الما�شي ونجاحات الحاضر وطموحات المستقبل، 
عبر  االسالمية  العمارة  فنون  جماليات  تصاميمه  تعكس  كما 
الزخارف واألشكال الهندسية. يضم القصرمجموعة من التحف 
اإلسهامات  على  الضوء  تسلط  التاريخية،  والمخطوطات 
اإلماراتية والعربية في مختلف مجاالت الحضارة اإلنسانية من 
للمؤتمرات  "قاعة"  تتصدر مدخل القصر  علوم وفنون وآداب. 
الصحافية الحكومية، مع دعوة للزوار للتوقف والتقاط الصور 
القاعة صورة  وتضم  القصر«،  من  »ذكرى  بعنوان  القاعة  في 
ا إلى صحافي من محطة التلفاز 

ً
متحدث رحمه الله،  للشيخ زايد، 

المعماري  القلب  الكبرى،  القاعة   .1971 نوفمبر  في  الفرن�شي 
تبلغ  هي المخصصة للمراسم واالستقباالت الرسمية.  للقصر، 
 *  37 »قبة«:  مساحتها مائة متر بتصميم هند�شي فريد مزين بـ 
60 متًرا، ذات طابع متناغم يرمز إلى االستقرار في البالد، تعد من 

أكبر القباب في العالم. تنقسم جدران القاعة إلى ثالثة مستويات 
ظهر هيكلها؛ وجدران القاعة والقصر مزينة برسومات من أبرزها 

ُ
ت

النجمة الثمانية والمقرنصات. هناك أيًضا »مجلس البرزة«، ذي 
د 

َ
عق

ُ
ت والذي  العريق،  اإلماراتي  اإلرث  المستوحى من  التصميم 

فيه اللقاءات االجتماعية لمناقشة كافة األمور المتعلقة بشؤون 
البالد، ويعد أكبر قاعات القصر بعد القاعة الكبرى، يتسع ألكثر 
البرازيلي  الجرانيت  بأعمدة  تصميمه  ويتميز  ضيف،   300 من 
السقف مصمم على  والسجاد المصنوع من الصوف والحرير. 
يتصدر  هيئة أيادي متشابكة رمًزا للترابط والتالحم والتواصل. 
القسم الغربي من القصر قاعة »روح التعاون«، التي تستضيف 
جلسات المجلس األعلى لالتحاد واالجتماعات والقمم الرسمية 
تتميز بتصميم دائري متدرج على هيئة مسرح مفتوح،  المهمة. 
وتتوسط سقفها قبة مزخرفة بنقوش من ورق الذهب، تتدلى منها 
»ثريا« وزنها 12 طًنا، مكونة من ثالث طبقات من 350 ألف قطعة 
كريستال بقدرات على امتصاص الضجيج والضوضاء. يستعرض 
جناح »الهدايا الرئاسية« مجموعة الهدايا الدبلوماسية الُمقَدمة 
إلى دولة اإلمارات من الدول العربية واألجنبية، والتى تعكس أيًضا 
وتجسد قاعة  التي تقدمها.  الثقافة والقيم االقتصادية للدول 
ألف   149 وتضم  كرم الضيافة اإلماراتية،  »المائدة الرئاسية« 
لتقديم  خصيًصا  للقصر  مصممة  وكريستالية  فضية  قطعة 
للقصر  الشرقي  الجناح  يضم  الرسمية.  المناسبات  في  الوالئم 
إحدى أهم األعمال الفنية اإلبداعية )طاقة الكالم( للفنان مطر 
مأثورة  مقوالت  تضم  ذهبية  بوتقة  عن  عبارة  وهي  بن الحج، 
أما جناح  للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان »طيب الله ثراه«. 
تلقي  نادرة  فنية   

ً
وأعماال معروضات  فيضم  المعرفة«  »بيت 

الضوء على العصر الذهبي للحضارة العربية ومدى إسهاماتها في 
ومخطوطة القرآن الكريم  مختلف مجاالت المعرفة اإلنسانية. 

)المملكة المتحدة  هدية من األمير تشارلز   - لجامعة برمنغهام 
إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل  وأيرلندا الشمالية( 
واحدة  عناية  بكل  المحفوظة  المخطوطة  وتعتبر هذه   - نهيان 
»مكتبة  ويعد جناح  من أقدم وأهم مخطوطات القرآن الكريم. 
كتاب   1900 ألف كتاب، من بينها   50 منّصة ألكثر من  القصر« 
نادر، مما يجعلها وجهة أساسية للباحثين عن المصادر المعرفية 
التي تعنى بدولة اإلمارات بشتى المواضيع التي تشمل علم الفلك 
 عن المراجع المختصة بكافة 

ً
فضال والتاريخ والثقافة واألدب، 

الجوانب التاريخية والجغرافية ومراحل تطور البالد في مختلف 
الُصعد السياسية واالجتماعية والثقافية، إلى جانب العديد من 
الوثائق التي تتطرق إلى مواضيع عدة منها فن العمارة والتاريخ 
وعلم األحياء واألجناس البشرية. تضم المكتبة أيًضا »مخطوطة 
الفلك وهى مجموعة مذهلة من الجداول  حول علوم  أطلس« 
الفلكية والرسومات وخرائط العالم القديم وتتضمن أول خريطة 
فى العالم لشبة الجزيرة العربية، يعود تاريخها إلى القرن الثالث 
 16 وتوجد أيًضا مكتبة رقمية تحتضن أكثر من  عشر الهجري. 
مليون مادة متنوعة يمكن الوصول إليها إلكترونًيا من أي مكان 

داخل الدولة 

قصر الوطن ِقبلة محبي التراث



65   /   العدد 260 يونيو  2021 بالموسيقى 64 والتداوي  الكندي، 

الكندي، والتداوي 
بالموسيقى 

د. نورة صابر المزروعي
أكاديمية من اإلمارات

على  اإلسالمية  الحضارة  في  الموسيقى  علم  تطور  يقتصر  لم 
على  تحسينات  وإدخال  األلحان  وتأليف  النوتات  استحداث 
بل اتخذ منحى دخلت فيه فنون الموسيقى  اآلالت الموسيقية، 

ضمن علوم الطب، فأصبحت إحدى وسائل الرعاية الصحية.
االستماع فحسب،  على  بالموسيقى  المر�شى  يقتصر عالج  وال 
خاصة  األطفال  سلوك  لتحسين  فنيين  بواسطة  ستخدم 

ُ
ت بل 

االحتياجات  وذوي  التوحد،  ومرض  الشلل،  يعانون من  الذين 
المر�شى  اكتساب  بالموسيقى على  العالج  إذ يساعد  الخاصة. 
وتستخدم اآلالت الموسيقية في إعادة التأهيل  مهارات جديدة. 
الفيزيائي عند مصابي الجلطات الدماغية. وتساعد آالالت النفخ 

الموسيقية كالبوق والناي والمزمار في تقوية عضالت الحنجرة. 
مؤسسة  الصادرة عن  واختراع(  اختراع  )ألف  موسوعة  وتشير 
العلوم والتكنولوجيا البريطانية، إلى أن الفيلسوف العربي يعقوب 
ابن إسحاق الكندي أول من أدرك القيمة العالجية للموسيقى، 

وحاول بواسطتها عالج مر�شى يعانون أمراًضا نفسية وعضوية. 
كان يشكو من  الذي  الصبي  التاريخ حالة  ونذكر من صفحات 
فطلب الكندي  واحتار والده في مداواته،  مرض الشلل الرباعي، 
من تالميذه الذين تعلموا منه فنون المعالجة بالموسيقى أن 
طلب  ثم  العزف.  أثناء  تكلم  ثم  الصبي،  فاسترخى  له،  يعزفوا 
الكندي من والد الصبي أن يتحّدث مع ابنه ففعل. ولكن ما إن 
توقفت المعالجة بالموسيقى حتى عاد الصبي إلى حالته األولى. 
الكندي:  فقال  العزف،  في  الموسيقيون  أن يستمر  الوالد  أراد 
إلى أن الكندي  وتشير مصادر  »تلك حادثة عرضية في حياته«. 
هو صاحب أول مدرسة معالجة بالموسيقى في اإلسالم. وهو أول 
من أدخل الموسيقى في العملية التعليمية، فأصبحت من ضمن 
أول  إنه  كما  اإلسالمية.  الحضارة  في  العلمية  الدراسة  مناهج 
ودليل على ذلك السلم  من دون الموسيقى باألحرف األبجدية، 

الموسيقي الذي دونه في مؤلفاته الموسيقية.
رت اهتمامات الكندي بالبحث والتأليف الموسيقي على تجاربه 

ّ
أث

الطبية، حيث وظف الموسيقى بنجاح فعال في معالجة المر�شى 
على حسب حالتهم النفسية والعضوية. يقول الكندي في رسالته 
بعنوان »رسالة المصوتات الوترية من ذات الوتر الواحد إلى ذات 

العشرة األوتار«: »الموسيقار الباهر الفيلسوف يعرف ما يشاكل 
كل من يلتمس إطرابه من صنوف اإليقاع والنغم والشعر، مثل 
حاجة الطبيب الفيلسوف إلى أن يعرف أحوال من يلتمس عالجه 
أو حفظ صحته«. وهكذا يمثل مفهوم الموسيقى في نظر الكندي 
معرفة ال بد من اكتسابها بالتعلم، وكما يتحتم على الطبيب أن 
 كثيرة قبل البدء في عالج المر�شى، فإنه 

ً
يأخذ بعين االعتبار أمورا

يتحتم على الموسيقار أن يستعد قبل أن يدخل عملية التأليف 
الحذق  »الموسيقار  أن  الكندي  يذكر  )األلحان(.  الموسيقى 
بصنعته، يحرك النفوس نحو الفضائل وينفى عنها الرذائل... وال 
يفهم أهمية الموسيقار إال النفوس الشريفه الصافية من شوائب 
الطبيعة«. تأثر الكندي بالمدرسة اإلغريقية، بما نقله العرب من 
العلوم اليونانية إلى العربية عن طريق الترجمه في مختلف نواحي 
تناول الكندي مؤلفاته الموسيقة من  المعرفة ومنها الموسيقى. 
الجانب الفلسفي. قدم لنا الكندي خمس رسائل موسيقية جمعها 
الباحث زكريا يوسف تحت عنوان مؤلفات الكندي الموسيقية: 

خزانة  في  محفوظة  التأليف«  صناعة  في  خبر  األولى  »الرسالة 
المتحف البريطاني، تشمل على األبعاد بين النغمات واالنتقاالت 
اللحني وتأثيرها على  بين األجناس وتأليف األلحان وأنواع البناء 

نفس المتلقى. 
الرسالة الثانية : »رسالة المصوتات الوترية من ذات الوتر الواحد 
إلى ذات العشرة األوتار« محفوظة في خزانة »بودليفان« بجامعة 
تناول فيها الكندي عدد األوتار وربطها  أوكسفورد في بريطانيا. 
بأطباع البشر ومبادئ العامة في الطبيعة، كما ذكر تأثير النغمات 
يذكر فيها الكندي أن  وأوتارها على اإلنسان والحيوان والنبات. 
كالذي نجد في  »كل جنس من الحيوان له آلة سمعية تحركه، 

الدليفين والتمساح فإذا سمعت صوت الزمر والبوق تخرج من 
خبرية في  »رسالة في أجزاء  الرسالة الثالثة:  قاع البحر وتطفو«. 
الموسيقى« محفوظة دار الكتب الوطنية برلين. ركز فيها الكندي 
على االيقاعات واالنتقاالت االيقاعية وتأثيرها على النفس البشرية 
وعلى الحيوان. ربط مفهوم كل وتر من أوتار آلة العود بعلم الفلك 
)األبراج الفلكية( وفصول السنة األربعة وتأثير كل وتر على أعضاء 
وهو   

ً
نادرا  

ً
موضوعا تناول  إنه  كما  وأمزجتهم.  اإلنسان  جسم 

الروائح وتأثيرها على النفس والمزاج. وذكر على سبيل المثال »إن 
ورائحة النرجس تحرك  رائحة الياسمين تحرك القوة العزيمة، 
القوة األنثوية وأن مزج السوس مع الورد تحرك القوة المحبية 

مع الفخرية«. 
»مختصر الموسيقى في تأليف النغم وصنعة  الرسالة الرابعة: 
العود« محفوظة بدار الكتب الوطنية في برلين. الرسالة الخامسة: 
»الكتاب األعظم في التأليف« وهي مخطوطة محفوظه دار الكتب 
بشكل عام يتناول الكندي موضوع الموسيقى  الوطنية ببرلين. 

ما يتفق منها وما يتنافر عند التأليف،  النغمات،  من عدة زوايا: 
أثر  األلحان،  من  منها  كل  يرافق  وما  نقراتها  وعدد  اإليقاعات 
الموسيقى في النفس وما تبعثه ألحانها فيها من انفعاالت مثل 
سرور وحزن وحماس، أثر األلحان المختلفة في الصحة واألمزجة، 

 أقواله بالبراهين الرياضية، واألدلة المنطقية. 
ً
مؤيدا

في  تؤثر  األلحان  أن  فيبين  طبية،  ناحية  من  األلحان  ويتناول 
واألوتار  النغمات  يتناول  ثم  الهضم،  على  فتساعد  الجسم 
وذكر الكندي  الجسم.  واإليقاعات ويذكر ما يفيد منها ألعضاء 
في رسائله عن التأثير النف�شي للموسيقى يصنف األلحان حسب 
تأثيرها في النفس إلى ثالثة صنوف: )اللهوي والطربي، وهي األلحان 
المطلوبة - الجرأة واإلقدام، وهي األلحان الجريئة - للبكاء والحزن 
الموسيقية  مؤلفاته  في  وذكر  الشجية(.  األلحان  وهي  والنوح، 
للموسيقى سن  لها تذوقها الخاص  البشر  بين  اختالف األعمار 
الطفولة لها ألحانها، وكذلك ألحان مختلفة تناسب سن الشباب 
على حسب  األلحان  تصنف  في  تعمق  إنه  وكما  والشيخوخة، 
فصول السنه األربعة كما إنه ذكر هناك ألحان مناسبه للصباح 
والمساء وفي جوف الليل. وهذا ينطبق على اعتقاد العالم العربي 
بسماع ألحان الفنان فيروز في الفترات الصباحية وسماع ألحان 
الفنانه أم كلثوم في الفترات المسائيه. ربما يجد القارئ صعوبة 
في استيعاب مؤلفات الكندي الموسيقية إن لم يكن هناك شرح 
والموسيقية  والرياضية  الفلسفية  للمصطلحات  مستفيض 
في تجميع   

ً
 كبيرا

ً
لذا أبدى الباحث زكريا يوسف جهدا والفلكية، 

واخراج وشرح مؤلفات الكندي الموسيقيه الخمسة بلغة يسهل 
الرسائل الخمس المذكوره توجد منها نسخة واحدة في  فهمها. 
تم اداعها في المكتبات الغربية وال تتوفر نسخة واحدة  العالم، 
الجدير بالذكر أن موضوع العالج بالموسيقى  في العالم العربي. 
مره  توظيفه ألول  وتم  األوروبي  العالم  في   

ً
مستحدثا  

ً
علما يعد 

العازفون  كان  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  المستشفيات  في 
يترددون على المستشفات لتخفيف عن جرحى الحروب، والحظ 
وبعدها  على الحالة النفسية للمر�شى.   

ً
تحسًنا ملحوظا األطباء 

تم لفت االنتباه ألهمية هذا العلم في عالج المر�شى وتطور علم 
العالج بالموسيقى في كافة أنحاء أوروبا إال أنه تراجع إدراك أهمية 
إلى أن  العربي  العالم  في  المستشفيات  في  العلم وتوظيفه  هذا 

اقتصر على عدة دول منها األردن ولبنان ومصر 

إضاءة
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تراث اإلمارات

 ياسر شعبان

وحقوق  العالمية  والقصص  الثقافي  )التراث  الكتاب،  هذا 
 Cultural Heritage,  - أبوظبي  في  المتاحف  في  االمتياز 
 )Transnational Narratives and Museum Franchising
للباحثة  2020م عن دار نشر روتليدج،  22 سبتمبر  الصادر في 
فهم  لبلورة  يسعى   ،)Sarina Wakefield ويكفيلد  )سارينا 
وأطروحات  كونية  ظاهرة  بوصفه  التراث  عمل  آللية  جديد 
التراث العابر للحدود والمنبثقة عن هذه العملية. ومثل هذه 
الرؤية ال تفصل بين التراث القومي وبين التراث العالمي وال 
تراهما عنصرين متعارضين، بل جزًءا من عملية واحدة تتعلق 
والتي  )صناعة الهوية العالمية المعاصرة(،  بما يطلق عليه 

تسهم في تطور الهويات الكونية حديثة النشأة. 

ويدرس الكتاب بمنهج نقدي العمليات المستخدمة في منح امتياز 
إقامة نسخ من متاحف التراث العالمي والتأثيرات الثقافية لذلك. 
ويحقق الكتاب ذلك بدراسة وفحص الروابط والتوترات الناتجة 
عن الجمع بين التراث القومي والتراث العالمي في دولة اإلمارات 
بما يوفر إطاللة فريدة لمتابعة عملية خلق  العربية المتحدة، 

تراث هجين في سياقات غير غربية. 
الظاهرة  هذه  عمل  كيفية  أفكاًرا حديثة حول  الكتاب  ويطور 
وكيف تؤثر في وتتأثر باألشكال  وكيف يمكن توصيفها،  الكونية، 
وباستكشاف كيفية إنتاج تراث قومي وعالمي  المحلية للتراث. 
أن  يتضح  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  أبوظبي  إمارة  في 
الممارسات الخاضعة للهيمنة الغربية غالًبا ما تواجه تحديات 
باإلضافة إلدراك بالغ األهمية يتعلق بظهور وسائل جديدة لفهم 
وإنتاج ومعايشة هذا التراث في هذه المناطق التي طالما عانت 

التهميش في الما�شي. 
ويقدم الكتاب رؤى مبتكرة للتراث بوصفه عملية عابرة للحدود، 
ويسعى الستكشاف آلية عمله فيما بين الهوية المحلية والقومية 
والدولية وما ينطوي عليه ذلك من اهتمامات ومناقشات. ولهذا 
الكتاب أهمية في أوساط الباحثين والطالب المهتمين بدراسات 
باإلضافة  الثقافية  والدراسات  السياحة  المتاحف،  التراث، 
ويضم الكتاب  للدراسات ذات الصلة بمنطقة الشرق األوسط. 

)تطور  األول  الفصل  يتناول  صفحة.   254 في  فصول  تسعة 
 Cultural heritage development in التراث الثقافي في أبوظبي 
Abu Dhabi( كيف يمكن للتراث أن يمر بعملية دمج عبر أنظمة 
خاص  وبشكل  والتهجين.  الثقافية  الحدود  تجاوز  من  معينة 
يسعى الكتاب الكتشاف كيف تطور التراث الثقافي في أبوظبي عبر 
ويستكشف  عمليات دمج وتهجين بين التراث القومي والعالمي. 
كذلك كيف يرتبط التراث بالحكومات التي تعمل على  االستفادة 
إلدراك  ومجتمعاته  التراث  مجاالت  في  بالعاملين  وكذلك  منه، 

آليات االندماج بين التراث القومي والعالمي.
كذلك يستكشف هذا الفصل كيف يرتبط التراث الثقافي بالهوية 

الكونية المعاصرة الناشئة في إمارة أبوظبي.
 Transnational للقوميات  عابر  )تراث  الثاني  الفصل  وفي 
أجندات  وتطور  نشوء  مراحل  استعراض  يتم   )heritage
بالبنية  ارتباطها  وكيفية  للقوميات  العابر  التراث  وتطبيقات 
القومية المعاصرة. كذلك يتم استعراض تأثير ذلك على التراث 

عالمية.  مقاييس  وفق  تتطور  اجتماعية  وعملية  مادة  بوصفه 
المهجنة  التراث  أشكال  أسهمت  كيف  الفصل  يناقش  كذلك 
والتي يجب  في تطور الهويات الكونية حديثة النشأة والتكوين، 
إخضاعها للدراسة والبحث وفق مناهج نقدية لالستفادة بها في 

تطوير معرفتنا وفهمنا لعمليات التراث العابر للقوميات.

فروع التراث الثقافي
 Cultural heritage الثقافي  التراث  )فروع  عنوان  وتحت 
franchising (، يدرس الفاصل الثالث من الكتاب العمليات التي 
تحيط بتطور وعمل فروع التراث الثقافي، ويسعى لتقديم تعريف 
كيفية  )فروع التراث الثقافي(؛  لماهية ما يمكن أن يطلق عليه 
تكوينها وإنشائها، وآلية عملها، وكيف يتم ربطها بعولمة المتاحف 
وخالل ذلك يبحث الفصل عالقة فروع التراث  وقطاع التراث. 
السياسية  واألجندة  االمتالك  السلطة،  حدود  بقضايا  الثقافي 

للتراث العولمي.
كذلك يسعى هذا الفصل إلثبات أن فروع التراث الثقافي ترتبط 
ا وثيًقا بتطور الهويات الكونية حديثة النشأة في القوميات 

ً
ارتباط

غير الغربية وكذلك باألبعاد السياسية للهوية المعاصرة.

الطرف  ثنائي  والتراث  )العولمة  الرابع  الفصل  يستعرض 
لالقتصاديات  ما   )Globalisation and bilateral heritage
وبالتبعية  الرأسمالية والحداثة من أثر هائل على إمارة أبوظبي، 
آلية عمل  يستعرض  كذلك  التراث.  وتقديم  تطور  على طريقة 
ويستكشف كذلك  التراث الثقافي في إطار من عمليات العولمة. 
في  تسهم  الدولية  واالهتمامات  الثقافية  السياسة  أن  كيف 
تشكيل طريقة تقديم التراث الثقافي عالمًيا، وذلك عبر ارتباطها 

المباشر بتطور العالقات الثنائية والتجارة والسياحة.
االحترافية  والممارسة  الثقافية  )القدرة  الخامس  الفصل  وفي 
Cultural capacity and professional practice( تسعى الكاتبة 
لتحديد وتحليل العالقة بين فروع التراث الثقافي وتطور اإلمكانات 
وتدرس كذلك تطور الترجمة ضمن  والقدرات في إمارة أبوظبي، 

أبوظبي.. تراث عابر للحدود وهوية كونية
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بالتطور  المركبة ذات الصلة  التراث  أشكال 
التاريخي لتطور التراث الثقافي في الغرب وما لها 

من هيمنة في مجاالت الثقافة العالمية. 
الستعراض  الفصل  هذا  في  الكاتبة  وتسعى 
في  متضمنة  العالمي  التراث  فروع  أن  كيف 
ارتباطات هجينة تشمل المزاعم واألطروحات 
والمعرفة  بالسلطة  الصلة  ذات  المعاصرة 
العابر  التراث  أنظمة  من  إطار  ضمن  وذلك 
)ترجمات  السادس  الفصل  وفي  للقوميات. 
 )Cross-border translations عابرة للحدود 

تناقش المؤلفة القضايا ذات الصلة بترجمة فروع التراث الثقافي 
بتفاصيل  خاًصا  انتباًها  تولي  خاص  وبشكل  للحدود.  العابر 
محددة تنشأ عن ترجمة التراث الثقافي في األمم غير الغربية، وذلك 
ولمتحف جوجنهايم  عبر فحص تفصيلي لمتحف لوفر أبوظبي، 
أبوظبي )فرع لمتحف سولمون جوجنهايم، مانهاتنـ ــ نيويورك( وما 

صاحب افتتاحهما من معارض وفعاليات. 
والتوترات  الروابط  لفحص  اإلطار  الفصل  هذا  يوفر  وهكذا 
وكيفية االستجابة لها  الناشئة ضمن سياقات التراث المهجن، 

على المستوى الشعبي. 

التراث القومي
 )Autochthonous heritage وفي الفصل السابع )التراث القومي
التراثية  العمليات  وتطور سلسلة  نشأة  أن  إلى  المؤلفة  تذهب 
كانت بالتوازي مع مشروعات الحصول على حقوق امتياز لفروع 
ذات صلة بالتراث الثقافي؛ والتي تعد ضرورية لفهم التراث الهجين 

يتم  كيف  الفصل  هذا  ويعرض  أبوظبي.  في 
القومي  الثقافي  التراث  عرض  على  الحفاظ 
في أبوظبي عبر سلسلة من الحكايات التراثية 
الفصل  هذا  يستكشف  وكذلك  الرسمية. 
الرسمي  الثقافي  للتراث  المضافة  )القيم( 
المقاومة  ومظاهر  للتوترات  باإلضافة 
المنبثقة عند تعريف وتقديم التراث ضمن 
إطار من األنظمة العابرة للقوميات، وبخاصة 
في عالقتها باالستجابات الشعبية. وفي الفصل 
 New أبوظبي  لوفر   - جديد  )ضوء  الثامن 
تقوم   )light - The Louvre of Abu Dhabi
المؤلفة بفحص متحف لوفر أبوظبي الذي 
بتحليل  وتقوم   .2017 عام  في  افتتاحه  تم 

في شكله النهائي،تم  كيف أن هذا المتحف، 
وضع التصور الخاص به بشراكة ثقافية بين 
اإلمارات العربية المتحدة وبين فرنسا. كذلك 
الـ»كونية  جدلية  أن  كيف  المؤلفة  تدرس 
تمت  قد   »cosmo - universalism األممية 
ترجمته في متحف لوفر أبوظبي وتأثير ذلك على 

اختيار المعروضات ووسائل العرض.
وتستكمل المؤلفة دراسة كيف أن المعارض 
في  تسهم  المعروضات  واستعارة  المتنقلة 
تطوير الشراكة المتحفية، بما يؤدي إلى نشأة 

وتطور الهويات العابرة للقوميات والحدود.
 Shifting التحول  )يدناميات  واألخير  التاسع  الفصل  وفي 
تقدم الكاتبة خاتمة لكتابها عبر مناقشة كيف أن   )dynamics
تتغير  المتاحف  بفروع  والمستجلب  القومي  التراث  ديناميات 
والترجمة  بالمعرفة  ذلك  يتصل  وكيف  الزمن،  بمرور  وتتأقلم 
والسلطة والملكية في أبوظبي. ويفترض هذا الفصل أن التهجين، 
الترجمة ومناطق االتصال العابرة للقومية؛ جميعها، تعد بمثابة 
موضوعات مركزية تنشأ عن عملية نقل التراث الثقافي بالحصول 
على حقوق امتياز إنشاء نسخ من المتاحف العالمية. وختاًما تقر 
الكاتبة بأن تبادل وترجمة التراث في أنظمة تبادل ثقافي متنوعة 
بمثابة ظاهرة معقدة تتطلب المزيد من البحث والنقاش المعمق.
محاضرة  هي  ويكفيلد(  )سارينا  الكتاب  مؤلفة  أن  ذكر  وجدير 
كلية  في  ُبعد(  عن  )تعليم  المتحفية  الدراسات  برنامج  ومديرة 
الدراسات المتحفية بجامعة ليستر بإنجلترا، وهي كذلك مؤسسة 
السابق  وفي  العربية(.  الجزيرة  في  )المتاحف  سلسلة  ومديرة 
الفنون  كلية  في   محاضرة  منصب  شغلت 
والمشروعات اإلبداعية - جامعة زايد في دبي 
باإلمارات العربية المتحدة. كذلك عملت على 
المملكة  في  والتراث  المتاحف  مشروعات 
على  أبحاثها  في  وركزت  والبحرين.  المتحدة 
في  المتاحف  النقدية وعلم  التراث  دراسات 
باإلضافة إلى الهوية العابرة  الخليج العربي، 
الكونية،  والمتاحف  والعولمة  للقومية 
الفن  وسوق  المتاحف،  امتياز  وحقوق 
العولمي، التراث وهوية المهاجرين، والعالقة 
من  العديد  ونشرت  والرياضة.  التراث  بين 
المقاالت حول هذه الموضوعات في عدد من 

الصحف الدولية والكتب 

للحدود وهوية كونية تراث عابر  أبوظبي.. 

تراث اإلمارات

سارينا ويكفيلد

من أطروحات رومان ياكوبسون حول تعريف الشعر، النظر إليه 
، بمعنى أننا إذا ما 

ً
ّلِ ما هو ليس شعرا

ُ
 بالمطلِق لك

ً
باعتباره نقيضا

، نكون قد وقفنا 
ً
دنا بدقة مطلَق كل ما هو ليس شعرا عرفنا وحدَّ

 
ُ
بالغة  

ٌ
على مطلق كل ما هو شعٌر)1(، وهي مهمة تكتنُفها صعوبة

مما   
ً
أيا حصَر   -  

ً
إطالقا  - أنه من الصعِب  فإلى جانِب  التعقيد، 

، وما ال نعتبره كذلك، فإن الواضح أماَمنا 
ً
عَتِبرُه ِشعرا

َ
ُيمكُن أن ن

 - من دوِن خالٍف عليه - يحتوى بداخله 
ً
أن حتى ما نعتبره شعرا

على خصائص من الخطاباِت غير الشعرية. يقول )هينرش بليث(: 
 على عناصَر إقناعّيٍة وعناصَر 

ً
»إّن النصَّ الِشعريَّ َيحتوي أيضا

عناصَر  على  يحتوي  اإلقناعيَّ  النّص  إن  كما  لإلخبار،  جمالّيٍة 
شعرّيٍة وإخبارّية«)2(، ومن ثمَّ فإن »المتالزمة األبدية« التي ستبقى 
 الشكل - مشكلة 

ُ
 من حيث

ً
 »قصيدة النثر العربية« - خاصة

ً
مرافقة

فالنثر ال يمتلك  الشعر والنثر،  العربية:  النسب بين قطبي إبداِع 
 
ً
 صرفا

ً
« خصائص الشعرية التي تكفي بأن تجعله شعرا

ً
»شكليا

وتنفي عنه صفة النثرية)3(، وال هو يخلو من سمات الشعرية- أو 
النثر فقط-  إلى  لنسبتها  نستريح   

ُ
بحيث قليلة،  بنسبٍة  به  توجد 

يم�شي في تحليل قصيدة  وبين هذا التأرجح غير المريح للناقد، 
أو تأمل جوانب  إثبات الشعرية ونفي النثرية،  بيَن   

ً
َتا

َّ
ُمشت النثر، 

يحقق  ما  إلى  النهاية  في  لينتصر  الشعرية،  تكتنف  التي  النثرية 
تراكٍم  اكتسبته من  بما  النثر  إن قصيدة  »القصيدة«.  جمالية 
وبما تحتويِه من انزياٍح عن التقليد  في القالب،  وتحوالٍت  بنيوٍي 
الشعري، لصالح التمّيز األسلوبي وفق وصف )مرشد الزبيدي()4( 
في تجاوٍز مستمر، على نحو يغّير عالقة الدال بالمدلول، وعالقة 
تصبح  ال  بحيث  بالنصية،  الشعرية  وعالقة  بالوزن،  المعنى 
الوزن  أو  الن�شي  أو  الصوتي  الشكل  لمعطياِت   

ً
تابعة الشعرية 

 
ً
من الشكل والوزن واإليقاع متولدة وإنما يصبح كٌل  اإليقاعي، 
والصور  التشبيهات  إن  الموضوع.  إحاالِت  وفَق  الشعرية  من 
التي تحتاج إلى فك شفرتها تعد من السمات التطبيقية البارزة 
لقصيدة النثر، فاالسترسال في الصورة يمثل إحدى ِسمات هذه 
تعقيداِتها  تأكيد  في   

ً
أيضا الحداثة  سمات  )وإحدى  القصيدة 

الالمتناهية( وهي إحدى اإلشكاليات التي تالزم قصيدة النثر، إلى 
جانب إشكاليات أخرى، أبرزها »استخدام وتوظيف السردّي في 
 
َ
وضع ضوابط يذهب بعض النقاد إلى ضرورِة   

ُ
حيث الشعرّي«، 

السرد،  مسلَك  القصيدة ستنهُج  كانت  فإذا  االستخدام،  لهذا 
 
ً
، قابال

ً
 في أعلى درجاِت التكثيف، متدفقا

ً
فيتوجب أن يكوَن سردا

فتأويل  المستخدم فيه،  الشعورّيِ  مع اإلطاِر   
ً
متناسقا للتأويل، 

ناحية،  من  الشاعرية  بمنظور  يتم  النثر  قصيدة  في  السردّيِ 
وتوليد المعنى داخل القصيدة من ناحية ثانية،  والعالقة ببناء 
 ال 

ٌ
ودوره في تأطير التدفق الشعوري من ناحية ثالثة، وهي مسألة

وإنما على الحس والتفاعل  تعتمد على الرصد التطبيقي فقط، 
مع عناصر بناء الشعرية من المفارقة واالختيار اللفظي والتركيب 
 إلى إنتاج الداللة وخصوصية الصورة الشعرية، 

ً
والتصوير وصوال

وهو أمٌر ليس باليسير 

الهوامش: 
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توبقال، المغرب ، ط1،  1988، ص 9.
2 - هينرش بليث البالغة واألسلوبّية، ، ترجمة وتقديم د. محمد العمري، منشورات 

دراسات سال، المغرب، دون تاريخ ، ص 63.
3 -  ينظر: قصيدة النثر، تأمالت في المصطلح، محمد الصالحي، مجلة نزوى، العدد 

العاشر ، ص 48 .
4 - مرشد الزبيدي: اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق، منشورات اتحاد الكتاب 

العرب، بغداد، 1999م، صـ 163

بين الشعر والنثر 

د. حمزة قناوي
شاعر وناقد من مصر
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حوار خاص

 حاوره - محمدعويس

بحسب الدكتور سعيد المصري، الفائز مؤخًرا بجائزة الشيخ 
زايد لفرع التنمية وبناء الدولة في دورتها الخامسة عشرة، فإن 
المشهد الثقافي الحالي في اإلمارات يختلف تماًما عّما كان عليه 
ا زائًرا بجامعة اإلمارات 2003 - 2004. 

ً
الحال عندما كان أستاذ

وحول هذا يقول إن تطوًرا كبيًرا حدث على عدة ُصعد منها 
التوسع في إنشاء العديد من المؤسسات الثقافية، وعقد كثير 
من الملتقيات الثقافية والفنية ومعارض الكتب والمعارض 
والجوائز  المسابقات  وتعدد  الدولية،  والمهرجانات  الفنية 
إضافة إلى االهتمام الواضح بالحفاظ على التراث  الثقافية. 
مركز  والحفاظ على اللغة العربية من خالل إنشاء  الشعبي، 
اللغة العربية، وتتويج كل ذلك بإنشاء وزارة للثقافة والشباب 
وتنمية المجتمع، ووزارة للسعادة تعمل على تمكين المواطنين 

من تحسين نوعية الحياة والعيش. 

ولفت المصري االنتباه إلى أن االهتمام الرسمي بالشأن الثقافي 
الثقافة والتنمية  في دولة اإلمارات العربية المتحدة يربط بين 

المستدامة استناًدا إلي التوجه العالمي في هذا 
العمل  في  الهائلة  الطفرة  أن  ويؤكد  المجال. 
كبير  لنمو  استجابة  جاءت  باإلمارات  الثقافي 
في حجم الطبقة الوسطي وبروز نخبة مثقفة 
الشأن  في  فاعلة  اإلماراتي  المجتمع  داخل 
للعب  اإلمارات  لتطلعات  واستجابة  الثقافي، 
دور عربي ودولي كبير في التنمية الثقافية، وهو 
تتجه  واضحة  ثقافية  سياسة  مع  يتوافق  ما 
بقوة نحو احترام التنوع الثقافي وتعزيز الحوار 
التقت المصري في هذا  »تراث«  الثقافي. مجلة 

الحوار:
نود إلقاء الضوء على كتابك »تراث االستعالء 

بين الفولكلور والمجال الديني« الفائز بجائزة الشيخ زايد لفرع 
التنمية وبناء الدولة في دورتها الخامسة عشرة؟

في هذا الكتاب أدعو إلي ضرورة التخلي عن النظرة التي ميزت 
الحقبة الماضية في دراسة التراث الشعبي العربي، والتي اتسمت 
أولها اإلدانة المطلقة  بثالث زوايا ال تخلو من التطرف الفكري، 
والزاوية الثانية تمثلت في التمجيد  لكل عناصر التراث الشعبي. 
المطلق لكل عناصر التراث الشعبي باعتباره مصدر قلب األمة 
للحكمة  المطلق  والمصدر  هويتها  وجوهر  بالحياة  النابض 
اإلنسانية، وتمثلت زاوية النظر الثالثة في الوقوف على الحياد من 
خالل جمع عناصر التراث بطريقة علمية صارمة، بصرف النظر 
بمعنى عدم الحكم القيمي على التراث ال  عن قيمته ومحتواه؛ 

باإليجاب وال بالسلب.
وفي هذا اإلطار سعى الكتاب إلى الخوض في عملية تطوير التراث 
يمثل  باعتباره  بأن ركز علي دراسة موضوع االستعالء  الشعبي 
كل عناصر التراث الالمادي المعززة للتمييز بين البشر بحسب 
التراث  جوانب  أكثر  أيًضا  ويمثل  وانتماءاتهم،  خصائصهم 
الالمادي تأثيًرا في تفاقم الصراعات االجتماعية القائمة على روح 
التعصب والتطرف والكراهية. مع األخذ في االعتبار أن االستعالء 
قائم في كثير من الثقافات اإلنسانية في كل 
أنحاء العالم، وليس قاصًرا على المجتمعات 
من  نسبي  ما  قدر  وجود  بموجب  العربية، 
كل  في  كامن  لآلخرين  النظرة  في  التعصب 

الثقافات اإلنسانية بصورة أو بأخرى . 
ماذا أضافت لك جائزة الشيخ زايد؟

 
ً

هذا حدث أعتز به وافتخر لثالثة أسباب، أوال
العربية  الجوائز  أرفع  من  تعد  الجائزة  هذه 
نزاهة وجدية ومصداقية  من  به  تتمتع  لما 
كبيرة في كافة إجراءات التحكيم وفًقا للمعايير 
العلمية  الجوائز  منح  في  الصارمة  الدولية 
ثانًيا، سبق لي أن تقدمت  واألدبية والفكرية. 

للجائزة سنة 2013 بكتابي »إعادة انتاج التراث 
الشعبي: كيف يتشبث الفقراء بالحياة في ظل 
الندرة؟« الصادر عن المجلس األعلى للثقافة - 
2012، وكان لي الحظ أن يرشح الكتاب ضمن 
فإن  ثم  ومن  والقصيرة،  الطويلة  القائمتين 
الصعود إلي القائمة القصيرة مرتين في جائزة 
بها  الفوز  ثم  الحجم،  بهذا  ومرموقة  كبيرة 

ا استثنائًيا أعتز به وأفتخر.
ً
يشكل حدث

فيه  تمر  صعب  وقت  في  فوزي  يأتي  ثالثا 
حياتنا  تكبل  التي  كورونا  بجائحة  االنسانية 

وزمالء  الله،  والدتي رحمها  فقدت  الجائحة،  وخالل  بالخوف، 
باألمل   

ً
فجاءت الجائزة لتمثل طاقة إيجابية وشعورا وأصدقاء 

ورسالة واضحة لنا جميعا بأن قوة الحياة ال بد أن تنتصر. 
لهذا ينتابني شعور أن هذه لحظة فارقة تجعلني أدرك بأن الحياة 
بعد الجائزة تختلف عما كانت قبلها، وأن مكانة الجائزة تحملني 
مسؤولية أكبر نحو مزيد من العمل بجدية واجتهاد وتميز، وأتمنى 

من الله أال تخذلني الصحة عن الوفاء بتلك المسؤولية الكبيرة.
في  المتحدة  العربية  اإلمارات  لتجربة  معايشتك  واقع  من 

توظيف التراث، ما أهم الدروس المستفادة منها؟
اإلمارات تخطو إلى األمام نحو حماية التراث من خالل تشجيع 
ملفات  وإعداد  المتاحف،  وإنشاء  واألرشفة  الجمع  عمليات 
لتسجيل بعض عناصر من التراث. ولكن يغلب الطابع االحتفالي 
أن  ويجب  بالتراث.  الثقافي  االهتمام  من  أخرى  مظاهر  على 
في  التراث  بجمع  المبكر  االهتمام  اإلمارات من دروس  تستفيد 
وأهمها ضرورة الجمع المنظم وتطوير أدوات  دول عربية أخرى. 
منهجية مقننة، واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها 

على  واالتاحة  المنظم  الجمع  في  الحوسبية 
أوسع نطاق. باإلضافة إلى أهمية رصد التغيرات 
في التراث بفعل االتصال الثقافي المصاحب 

لوجود جاليات من جنسيات مختلفة.
حركة  بداية  على  قرن  نصف  مرور  بعد 
االهتمام بالتراث الشعبي العربي، نود إيضاح 

حصاد هذه التجربة؟
من  بين  الشديد  االستقطاب  على  خروًجا 
من  يقللون  ومن  التراث،  أهمية  في  يبالغون 
المهتمين  من  األول  الرعيل  اتجه  شأنه، 
العربي،  العالم  في  الشعبي  التراث  بدراسات 
خالل حقبة الستينيات من القرن الما�شي، 

باالعتماد  محايد،  فكري  موقف  اتخاذ  نحو 
دراسة  في  العلمي  المنهج  تأصيل  على 
التجرد  نظرهم،  في  ذلك،  ويقت�شي  التراث. 
الشعبي،  التراث  دراسة  في  والموضوعية 
وعدم  ومحتواه،  قيمته  عن  النظر  بصرف 
التمجيد«؛   - »اإلدانة  فيما في ثنائية  الوقوع، 
ال  التراث  على  القيمي  الحكم  عدم  بمعنى 

باإليجاب وال بالسلب. 
من  جاء  الوضعي  العلمي  الموقف  هذا 
الرواد  بذله  الذي  الكبير  الجهد  منطلق 
الشعبي  التراث  بدراسة  األكاديمي  االهتمام  تأسيس  في  األوائل 
وعلم  األنثروبولوجيا  دراسات  ضمن  العربية  الجامعات  في 
االجتماع واألدب العربي. وألغراض تخصصية تفرقت دماء حركة 
االهتمام العلمي بدراسة التراث الشعبي بين ثالث دوائر علمية: 
العادات  دراسة  على  )بالتركيز  واألنثروبولوجيا  االجتماع  علم 
دراسة  )عبر  العربي  واألدب  الشعبية(،  والمعتقدات  والتقاليد 
دراسة  خالل  )من  الشعبية  الفنون  ومجال  الشعبي(،  األدب 
التشكيل  وفنون  واإلنشاد  والغناء  والموسيقى  الرقص  فنون 
والحرف والعمارة الشعبية(.  شهدت هذه المرحلة انطالق دعاوى 
اليونسكو للحفاظ على التراث الالمادي وصونه باعتباره رصيًدا 
العالمي  وكان لهذا االهتمام  التفريط فيه.  إنسانًيا ينبغي عدم 
صدى كبير ومؤثر في تطوير حركة االهتمام العلمي بالتراث الشعبي 
في مصر، وكثير من البلدان العربية منذ ستينيات القرن الما�شي. 
في  وإبداعية  وثقافية  علمية  مكاسب  تحقيق  على  ذلك  ساعد 
ثقافية  مؤسسات  بناء  إلى  باإلضافة  الشعبي.  التراث  مجاالت 
وتكوين قاعدة بشرية من المشتغلين  وتعليمية معنية بالتراث، 

بجمعه ودراسته وحفظه واتاحته. 
وبمرور الوقت، ساد االعتقاد لدى المشتغلين 
بالفولكلور أن الواجب األول نحو التراث هو 
فقط دراسته وجمعه بطريقة علمية منظمة. 
وأن تكون قضية تطوير التراث مهمة الحقة 
وبقدر ما أسهم هذا المبدأ في  على دراسته. 
الباحثين  من  كامل  لجيل  العلمي  التأسيس 
والمتخصصين، فإن إرجاء عملية التفكير في 
تطوير التراث، حالت من دون الخوض في هذا 
النظرة  أن  الواضح  ومن  المجال حتى اآلن. 
التراث  دراسات  في  شاعت  التي  الوظيفية، 
الشعبي العربي على مدى العقود الماضية، 

الفائز في فرع التنمية وبناء الدولة 

حملني 
ُ
د. سعيد المصري: جائزة الشيخ زايد ت
مسؤولية التميز واالجتهاد 

سعيد المصري
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في النظر  )أو المهنية المفرطة(  أسهمت في ترسيخ روح الحرفية 
وكأنه  أو تفسيره،  أو الحديث عنه،  في جمعه،  إلى التراث، سواء 
امتداد للمقدسات الدينية التي ال تقبل المناقشة أو التفنيد. 
الباحثين  من  كثير  لدى  خاصة  بالفولكلور،  االشتغال  وتحول 
والمهتمين في الجيل الثاني، إلى ما يشبه االشتغال بالشأن الديني؛ 
من دون القدرة على  حيث القدرة على دراسة التراث الشعبي، 
المساس بجوهره، كأنه من المقدسات. وكما نحترم مقدساتنا، 
فقد أصبحنا أيًضا نمتثل إلى تراثنا من دون أن نكون قادرين على 
اتخاذ موقف نقدي منه. وصار المشتغلون بجمع التراث الشعبي 
بعض فنونه أشبه بالدعاة في الدعوة الدينية،  ودراسته وأداء 
فيما يشبه فقه  الشعبي بحرفية نصية،  التراث  يتحدثون عن 
التراث الشعبي أو فقه المأثور الشعبي الذي ال يقبل النقد أو 

القراءة من خارج دوائر التخصص الدقيق.
 وبعد مرور ما يقرب من نصف قرن على بداية حركة االهتمام 
نتساءل عن حصاد هذه  أن  ينبغي  العربي،  الشعبي  بالتراث 
من  قدمته  الذي  ما  المنظم:  العلمي  الدرس  في  التجربة 

إنجازات؟ وما الذي أخفقت فيه؟ 

الحماية واالحترام
يتعلق  فيما  واالحترام،  الحماية  مفهومي:  إلى  يقودنا  هذا 

بالتراث، فما الفرق بينهما؟
يجب  إنسانًيا  ا 

ً
إرث بوصفه  التراث  على  الحفاظ  تعني  الحماية 

في تشجيع  الحفاظ عليه بكل صور الحفظ والحماية الممكنة، 
ويشمل ذلك كل  المتاحف،  الميداني واألرشفه وإنشاء  الجمع 
عناصر التراث بكل روافده المختلفة بال استثناء، وبغض النظر 

عن قيمته، السلبية أو اإليجابية. 
ينظر إليها  فيعني تقدير جوانب محددة منه،  أما احترام التراث، 
بأنها إيجابية في الحياة االجتماعية، وتستحق بذل أق�شى جهد في 
تنميتها وإحيائها باستمرار عبر عملية إدماج التراث في التعليم وفي 

العمل الثقافي واالبداعي.
للتراث  المختلفة  األنماط  بين  االشتباك  فض  يمكننا  كيف 

وتشابكها مع السياقات االجتماعية والثقافية القائمة؟
على  التراث  نقد  تفعيل حركة  في  البدء  أمامنا سوى  ال سبيل 
أسس علمية رصينة لكي نفرق بين ما هو إيجابي وما هو سلبي، 
سوء  أو  الخلط  إلى  تؤدي  وقد  بالطبع،  شائكة،  قضية  وهذه 
عن أولوية   - على سبيل المثال   - خاصة حين نتحدث  القصد، 
بعض عناصر من التراث العتبارات دينية أو عرقية أو طبقية أو 
نحن بحاجة إلي فتح النقاش على مصراعية حول  إيديولوجية. 

معنى تطوير التراث، وحول المعايير التي ينبغي أن نستند إليها في 
التراث،  في  السلبية  والجوانب  اإليجابية  الجوانب  بين  التفرقة 
ينبغي  التي  التراث  النقاش حول معايير تحديد عناصر  وكذلك 
العمل على تطويرها، وكذلك حدود التطوير الذي يجب أن يتمتع 
به التراث بكل عناصره. وما رؤيتكم لهذه المسألة: تطوير التراث 

الشعبي في عالمنا العربي، وما سبل تحقيق ذلك؟ 
ال بد من التنويه في البداية إلى أنني ال أقصد بالتطوير التقليل من 
أهمية البحث العلمي بنزاهة، ولست أدعو إلى تبني أطروحة التطوير 
ألغراض سياسية أو إيديولوجية تتجاوز البحث المتجرد من أي 
بل هي دعوة إلى االهتمام العلمي بالتراث الشعبي من  انحيازات. 
 من لعبة الفلسفة الوضعية 

ً
واقع أولويات التقدم والتنمية بدال

في مبدأ الحياد العلمي الزائف. واألولويات التنموية تفرض علينا 
كالفقر،  المزمنة:  المشكالت االجتماعية  التخلص من  ضرورة 
العدالة  وفجوات  المساواة،  وعدم  االجتماعي،  واالستبعاد 
والتضامن  العدل،  قيم  تبني  أيًضا  علينا  وتفرض  االجتماعية، 
المشترك،  االجتماعي  النسيج  وتقوية  والتسامح،  االجتماعي، 

والحفاظ على البيئة. وحول هذه األولويات ينبغي أن تتجه عيون 
البحث العلمي الدقيق إلى التنقيب داخل التراث الشعبي لفهم 
حدود التشابك والتضافر العميق بين كثير من هذه المشكالت 

وتلك التحديات من ناحية، والتراث الشعبي من ناحية أخرى. 
وهدر  اإلنجاب،  كثرة  يدعم  تراث  هناك  المثال،  سبيل  وعلى 
مقابل تراث آخر يعزز  وثقافة التحايل،  وثقافة الفقر،  الموارد، 
السعادة اإلنسانية، والحفاظ على البيئة، والطموح، والتطلعات، 
يعزز  تراث  ثمة  المنوال،  وعلى نفس  والمسؤولية االجتماعية. 
العدل، والتسامح، وقبول االختالف، مقابل تراث آخر يعمق عدم 
المساوة، وروح التعصب، والتطرف، ونار الكراهية. وهذا الواقع 
يفرض علينا أن نركز على دراسة تلك األنماط المختلفة للتراث 
من منظور نقدي، مع ضرورة تحليل مدى تشابكها مع سياقات 
 من أن نغض الطرف عن تلك 

ً
وبدال اجتماعية وثقافية قائمة، 

نظل  أن  دون  ومن  الشعبي،  الموروث  داخل خريط  التباينات 
متورطين في اهتمامات بحثية غرائبية أو موضوعات مألوفة من 
التراث، وبال أي تحليالت متعمقة ألبعادها االجتماعية والثقافية 
في  مهًما  إطاًرا  يمثل  الطرح  هذا  الحال،  وبطبيعة  والسياسية. 

تحديد أولويات بحوث ودراسات التراث الشعبي واإلرث الثقافي 
 في الم�شي قدًما نحو تطوير التراث، بما يحقق غايات 

ً
عموًما، أمال

التنمية والتقدم للمجتمعات العربية.
حدثنا عن مشروعاتك المقبلة؟

أهتم االن بجوانب من التراث الشعبي اإليجابي والتي تعزز التنوع 
باإلضافة  الثقافي والتماسك االجتماعي والتسامح وقبول اآلخر، 
إلى االهتمام بخريطة البؤر السوداء داخل تراثنا الثقافي العربي، 
تمهيدا إلعداد تصور نظري متكامل حول تطوير التراث وسبل 

تنميته 

واالجتهاد  التميز  مسؤولية  تُحملني  زايد  الشيخ  جائزة  المصري:  سعيد  د. 

حوار خاص

ال أقصد بالتطوير التقليل من أهمية البحث 
العلمي بنزاهة، ولست أدعو إلى تبني أطروحة 
التطوير ألغراض سياسية أو إيديولوجية تتجاوز 
البحث المتجرد من أي انحيازات. بل هي دعوة إلى 

االهتمام العلمي بالتراث الشعبي من واقع 
أولويات التقدم والتنمية

مهرجان الشيخ زايد التراثي 22 سبتمبر 2014 في أبو ظبي
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بناء المعرفة 

 
ً
زمنيا  

ً
أفقا ُب 

ّ
ل
َ
َيَتط وبناؤها  المعرفة تطور وسيرورة واستقصاء 

ى الكائن إلى ما هو ممكن. إن بناء المعرفة الموضوعّية رهان 
ّ
يتخط

ب بين العوالم المغلقة والمفتوحة 
ّ
حتمّي وبحث دائم وقلق متوِث

في اآلن نفسه، وفي عالٍم كهذا مأخوذ برياح التغيير وقّوة الّتحول 
ودبيب العولمة، في حاجة اليوم، إلى وقفة تأّمل وقفزات للتجاوز 

ووالدات إبستيمية أخرى.
ال تكتمل إال  إن المعرفة بما هي أفق وسيرورة ومخاض،  لنقل، 
في تماسها والتحامها مع عالم، ومع الكائن اإلنسانّي، وال بد لهذه 
القّوة  بين  وما  والديمومة،  لإلنتاج  قابلة  تكون  أن  التضايفات 
والفعل، تتجّسد هذه الّرغبة الملحة في الّتحرر من إسار الذاتّية 
المسكونة بالدوكسا والذرائعّية واإليديولوجيات. ال معنى لمعرفة 
الهائل والمهيب الممتد خارج حواضن  ق في الفضاء 

ّ
ما لم تتخل

األدلجة، وفي تصورّي، تبقى المعرفة مجهضة مبتسرة إن بقيت 
حيث  الواحد،  الصوت  في  الحضور  بأشرطة  ومتأزرة  معلنة 

االحتفاء بتذويت الخطاب وتحصين المرجع من أّي اختراقات.
وال أحد يمكنه اإلدعاء  في نهر المعرفة،  ثمة مياه كثيرة تجري 
الرهيب تأبى  فهي في حضورها الهادر،  َها، 

ُ
ك

َّ
ه يمتلكها أو َيَتَمل

ّ
أن

في  اليقين  أن  ذلك  معّين،  زمٍن  وفي  معّين،  أفق  في  الّتموضع 
، ألن األفق المعرفي 

ً
 مستحيال

ً
، بل أمرا

ً
 صعبا

ً
المعرفة، يبدو أمرا

اآلن متجِدد، مفتوح على إنتاج رؤى جديدة وتكّتالت جديدة. معنى 
وال تطمئن  أن المعرفة ال تتقّيد باإلقامة في عالم محدد،  ذلك: 
على المعرفة ذاتها ونزوٌع  »ثورة«  وإنما هي  للمسكوك والجاهز، 
نحو استقصاء الذاكرة القرائية ومساءلتها ، ومن ثم، الّتعمق في 
اكرة الكونّية، واالنتقال إلى بناء الوجود بشكٍل عاٍم. إن 

ّ
مدارات الذ

االندفاع نحو عالم المعرفة هو تأكيد على السيرروة والّتحرر من 
الزمن الفيزيائي، نحو بناء زمنها االنبثاقي الخاص: لحظة الوالدة وما 
تنطوي عليه من قلٍق وجودّي وغبطة الوجع، السير نحو مجاهل 
الكتابة وهندسة الذاكرة الكونّية، تلك هي مضايق المعرفة، سواء 
ذاتية أم موضوعية، وسواء أكانت بالفعل أم بالقوة. ومن المهم 
فقط، أن تظّل واقعة في صميم التفكير اإلنساني، في حميميتها مع 
رصد 

ّ
الزمن واألشياء والخط الزمنّي، وفي ُعبوراتها في الراهن والت

يعنيه  وما  الوجود،  امتالك  يعني  المعرفة  امتالك  والّتوقعات. 
العربّية  المعرفة  إن  والغياب:  الحضور  وتقاسم  ديمومة  من 
ت مسكونة 

ّ
ر بمعايير التسارع واالرتجاج، وفي أوج عطائها ظل

ّ
تتدث

ما ظلت مرتهنة في أفقها  وهي إلى حٍدّ  بالهشاشة والّتصدعات، 
الّزمني إلى االلتحام بالحياة اإلنسانية، وفي عالقة اإلنسان بعالمه 
 ،

ً
 وغيابا

ً
 ورؤيٍة، حضورا

ً
را القريب منه على وجه الخصوص، تصوُّ

العودة إلى تاريخ   - في هذا السياق   - ومن الممكن   ،
ً
وفعال  

ً
قّوة

المعرفة في أقوى لحظاتها، سواء من خالل النصوص أو الفضاء 
بين قوى الفكر إلى درجة   

ً
 ضاريا

ً
الفكرّي، سنجد أن ثمة صراعا

دخول هذه المعرفة في دهاليز داجية وانغمارها في أفاق مجهولة، 
وهو ما انعكس على سيرورة المعرفة واتهامها بالقصور والعجز 

والقطيعة.  
ل من قيمة المعرفة وبنائها على 

ّ
قِل

ُ
غير أن هذه االختالالت ال ت

بل هي دعامة أساسية من دعامات تجديد  العربي،  المستوى 
األعمى  التقليد  عن   

ً
بعيدا الكونية،  قوانين  وفق  العربي  الفكر 

تب وما تم التنظير 
ُ
ووهم األسبقية والقطيعة مع ما قيل وما ك

فاألساس في أي معرفة  له على منذ إشراقة المعرفية العربّية، 
التعبير  ليس طريقة  بالّتغيير  هنا،  ها  نتقصد  وما  الّتغيير،  هو 
نفسه،  التغيير  مفهوم  في  النظر  إعادة  وإنما،  التفكير،  آلية  أو 
وبين  فمن شأن هذه المراجعة أن تؤالف بين البعيد والقريب، 

العمل  كذلك،  القطيعة واالستمرارية،  وبين  الحاضر والغائب، 
على استثارة الذاكرة القرائية واكتشاف مدى قدرة اإلنسان على 

الّتغير والتغيير في اآلن ذاته.
تنمحي المعرفة بانمحاء المرجعية، ذلك أن سؤال المرجع قميٌن 
عها ويلتحم بها على أوسع نطاٍق،  يوِسّ بأن ُيلهم هذه المعرفة، 
وال معرفة بدون مرجعية أو مرجعيات، فهي بمثابة الّزاد وُعمدة 
ق بممارسة نقدية 

ّ
، إذ كان األمر يتعل

ً
وأساس كل معرفة، خصوصا

فاعلٍة ومنتجة. إن األمر أشبه بذاكرة توِثُق كل �شيء، أو مالٍذ آمن 
وآني لتخزين المقروء وشغب السؤال وقلق الوجود، فكل كتابة 
أو معرفٍة أو فعٍل إبداعي، سيظل غير مكتمل إذا افتقر إلى شرط 

وجوده وديمومته وشغبه.
ليست هناك إذن فجوات بين المعرفة وشرط وجودها، وليست 
هناك معرفة مكتملة ومتقايسة، فكل معرفة تحتاج إلى معرفة، 
حتى صرنا نتحدث عن مجموعٍة من المعارف، تبقى فقط عملية 

أني أمتلك  ال أزعم  في حقيقة األمر،  والترتيق والموازنة.  البناء 
الجواب عن هذا السؤال، فالمعرفة - قبل كل �شيء- هي سؤال. 
مجموعة من األسئلة التي تموج وتعوم في نهر من األسئلة األخرى، 
ومن ثم، تكون المعرفة تنافذ مستمر وتضايف محتمل بين رؤى 
على غرار  أو ما يمكن أن نسميه بـ»الذاكرة الحّية«  وتصورات، 
وكالهما ينشغالن ويشتغالن في األفق ذاته  »المرجعية الحّية« 

كنوٍع من »التربية« على اإلبداع والكتابة واالحتراق.
أنها  شك  وال  المعرفة،  بناء  في  االستقصاءات  بعض  هي  تلك 
ومعرفة خاصة ومرجعية  رؤية خاصة،  ر عن  عِبّ

ُ
ت استقصاءات 

بإمكانها تحرير الذاكرة من رحلة التيه والبحث في  أيضا خاصة، 
مضايق المعرفة. 

المعرفة هو  أن محاولة بناء  إن ما ينبغي التأكيد عليه ها هنا، 
إقدار على مساءلة الذاكرة ومعرفة أسرار العملية اإلبداعية، مما 

هو خليق بأن يوقظ جذوة الكتابة وشغب اإلبداع 

إضاءة

رشيد الخديري
كاتب من المغرب

إن بناء المعرفة الموضوعّية رهان حتمّي وبحث
ب بين العوالم المغلقة 

ِّ
 دائم وقلق متوث

والمفتوحة في اآلن نفسه، وفي عالٍم كهذا 
حول ودبيب العولمة، 

ّ
مأخوذ برياح التغيير وقّوة الت

في حاجة اليوم، إلى وقفة تأّمل وقفزات للتجاوز 
ووالدات إبستيمية أخرى
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أدب ونقد

 د. سمير  ُمندي

صدرت المجموعة القصصية »تالل الرماد«  للكاتب المصري 
عّمار علي حسن، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 
جًدا.  القصيرة  القصص  من  قصة   163  

ً
ُمتضمنة 2021م، 

المجموعة السابعة بعد آخر مجموعة  »تالل الرماد«  وتعد 
الصادرة  روحي«  »أخت  بعنوان  الكاتب  أصدرها  قصصية 
2019م. غير أنها الثانية في ِعداد  عن الدار المصرية اللبنانية 
المجموعات التي تتضمن قصًصا قصيرة جًدا بعد مجموعة 
عّمار  2016م.  عام  انة« 

َّ
»بت دار  الصادرة عن  الليل«  »عطر 

الذي توزعت أعماله واهتماماته بين سبل مختلفة من الكتابة 
األدبية الروائية والقصصية والسيرذاتية والبحثية يعود، للمرة 
فما الذي يمكن أن  إلى تجربة القص القصير جًدا،  الثانية، 
يكون قد دفعه إلى تكرار تجربته مع القص القصير الذي انحسر 
المد عنه، وسط تصاعد موجة القص الروائي الطويل؟ وما 
المجموعة  هذه  حوله  تدور  الذي  األسا�ضي  الموضوع  هو 
من حيث  »عطر الليل«،  الجديدة التي تفوقت على نظيرتها، 
وكيف يمكن أن نقرأ  عدد القصص وطبيعة الموضوعات؟ 
هذه التجرية الجديدة في سياق تجربة عّمار  القصصية ككل؟

»أيام«،  إلى  قصصه  ُيهدي  الكاتب  فإن   
ً
بداية

إهدائه  في  ويم�شي  العصيبة«،  ب»األيام  يصفها 
»هذه  بربط قصصه بمحن وشدائد كانت فيها 
الومضات السردية جسًرا متيًنا لعبورها وزاًدا 
وأنيًسا«. من ناحية، يضفي الكاتب على قصصه 
أليم عانى خالله  مرجعية ذاتية بردها إلى واقٍع 
أخرى،  ناحية  ومن  وشدائد.  ومحًنا  ا 

ً
صروف

محًقا  أسماها  التي  القصيرة  القصص  فإن 

تالئم بقصرها الشديد طبيعة الذكرى التي  »ومضات سردية« 
تلمع »كالومضة« في لحظات معينة، ثم تختفي وسط تيار الذاكرة 
فليس   . المتالطم، من دون أن ندرك سبًبا لتوهجها أو انطفائها 
أنجع من القص القصير، بتتابعه الالهث، في التعبير عن ومضات 
وليس أبلغ منه في محاكاته للعبور الفاجع  الذاكرة وانطفائاتها. 
واآلسر للزمن ككل. فالزمن الذي يعبر بنا، أو يعبرنا مثل »ومضة« 
ويحيل حياتنا الصاخبة الطافحة بالصراعات إلى أثٍر  خاطفة، 
بعد عين، ليس إال قصة قصيرة مكثفة تكثف هذا العبور وتختزله 
في »أيام سادت ثم بادت و صارت ذكرى«. ولو خطونا خطوة أخرى 
داخل المجموعة نفسها فسوف يسترعي انتباهنا ما يضع هذه 
المجموعة بين لحظتين إحداهما لحظة »كابوس« واألخرى لحظة 
بالنسبة إلى  ملحوظة،  لحظة الكابوس يمكن أن تكون،  »حلم«. 
القارئ، حتى، من خالل بعض عناوين القصص. على سبيل المثال 
»كابوس«،  »ضياع«،  »انتحار«،  »غضب«،  »جوع«،  »إفالس«، 
»رعب«، »شقاء«، »دليل«...إلخ. أما لحظة الحلم فقارة من خالل 
عناوين أخرى دالة على عالم يوتوبي منشود. على سبيل المثال: 
عكست هاتان  »ثورة«.  »إفراج«،  »مرونة«،  »افتتان«،  »زيارة«، 
اللحظتان ما ينطوي على عالم الكاتب من أفق معاناة حاضر 
مشدود إلى المستقبل بأفق آخر يوتوبي يتطلع 
فيه اإلنسان إلى التحرر والخالص، تطلع النائم 
يطارده ويعكر صفاء  إلى االستيقاظ من كابوٍس 
والتمسنا  لكن لو تركنا العناوين جانًبا،  نومه.  
لوجدنا في  على ما نقول من واقع السرد،   

ً
دليال

تقوم  التي  القيامة  يشبه  ما  الكابو�شي  الجانب 
على الناس في أحداث ينقلب فيها العالم رأًسا 
يقول الكاتب  »غضب«،  قصة   

ً
مثال على عقب. 

أو السارد، بال فرق: »ضاقت األرصفة بالعابرين، 
تضاربت  تآكلت بعد إهمال طويل وهم تزايدوا. 

األكتاف فدفعت بعض الناس إلى الجانبين، 
وانغلق  الشارع،  نهر  إلى  وفاضوا فتزحزحوا 
والكالب والقطط  الطريق أمام السيارات، 
الضالة. زعقت األبواق وراء الظهور، فردت 
فأطلت  واهتزت النوافذ،  الحناجر صارخة، 
منها وجوه غاضبة، ولم يجد المتزاحمون بًدا 
من دفع جدران البيوت كي يتسع الطريق«. 
 ،التي تتحول فيها 

ً
أو  في قصة »مسار«، مثال

السارد:  يقول  إلى جحيم حقيقي.  الشوارع 
»التهبت الشوارع تحت أقدام حافية، فتقافز 
الناس إلى أعلي، كي تتقي أقدامهم ناًرا تزيد. 
حين ارتفعت هامتهم ضربها ح�شى غليظ، 

منها  فخرجت  الُجُدر،  نحو  أجسادهم  رموا  عاتية.  ريح  تدفعه 
حراب مسنونة، تمزع لحم من يقترب«. أما لحظة الحلم فتقترب 
منا من خالل أفق تزداد فيه مساحة التأمل والسحر والغموض، 
وتنفتح فيه كوة على مستقبل أفضل ُمرتقب. ففي قصة »إفراج«، 
تنزاح جدران السجن وتشيع طاقة من التسامح واألمل في   ،

ً
مثال

السجين  »رسم  السارد:  يقول  الظلم.  عانى وطأة  نفس سجيٍن 
يمتدان  الحارة،  المعتمة  الضيقة  الزنزانة  جدار  على  خطين 
التصق بالجدار المقابل وراح يتأملهما  من األرض إلى السقف. 
وهبت نسائم رخية من  فانفسح طريق بين الزراعات،  في قوة، 
 الطيران في اتجاه المدى 

ً
سماء صافية. مد ذراعيه ورفرف محاوال

األزرق، ناسًيا كل من على األرض، وأولهم القساة الذين سجنوه«. 

أو العالم الوردي الذي يشيع في قصة »محبة« 
ابتداًء، من خالل العنوان كما  والشائع،   ،

ً
مثال

يقول: »نبضت قلوب الواقفين على  هو واضح. 
الشاطئ  بين  المترامية  العشاق،  حديقة  باب 
المحبوس بين  فاهتز الهواء  والطريق العريض، 
وانفلت  والوجد  باللهفة  المسكونة  األجساد 
ورفرفت  القريب،  الشجر  أغصان  فتمايلت 
أجنحتها،  العصافير  وفردت  الفراشات، 
وتفتحت الورود«. على أن لحظة ثالثة تتوسط 
تعقبهما فتفض حديتهما،  أو  اللحظتين  هاتين 
هي لحظة استرجاع مجردة يعود فيها الكاتب إلى 
كما  ما.    ماضيه الواقعي القابع هناك في زمٍن 
التي يعود فيها الكاتب إلى لحظة من   ،

ً
مثال »تحطيب«،  في قصة 

الفرجة على لعبة التحطيب زمن الطفولة.  لحظات البراءة أثناء 
يقول السارد: »كنا نتحلق حول الحلبة، كي نمأل عيوننا من الرجل 
ا خصمه 

ً
المهاب الموهوب في التحطيب، وهو يبتسم في ثقة تارك

الهلوع يضرب عصاه في تشنج محموم، بينما هو يصد بأقل جهد، 
ا في عرقه، حتى يجد 

ً
ويناور بهدوء، فيجعله يتخبط مجدًدا غارق

عصاه تطير فجأة بضربة ال يعرف من أين أتته، فيسقط وسط 
تتجدد هذه العودة إلى الطفولة من خالل  ضحكاتنا الساخرة«. 
قصة »صور«، التي يتحدث فيها الكاتب بلسان طفولته عن زمن 
التصوير الفوتوغرافي السعيد في مقابل زمن »الهواتف المحمولة« 
ص متعة التصوير، وقلل من قيمة الصورة. يقول: »في 

ّ
الذي رخ

في  األشهر  »العريس«  استديو  بصاحب  مأخوذين  كنا  طفولتنا 
مدينة المنيا. نذهب إليه فرحين ونجلس أمامه طائعين ليلتقط 
لنا صوًرا نحتفظ بها في حافظات نقودنا وأوراقنا الثبوتية. اليوم 
صار بوسعنا أن نلتفط عدة صور في  الثانية الواحدة من هواتفنا 
لكنها جميًعا ال تغني عن صورة بسيطة التقطها لنا  المحمولة، 
ا، ألننا 

ً
هذا المصور في األيام التي ولت، فوحدها كانت أكثر صدق

كنا نستعد لها على أنها الصورة الوحيدة التي تقول بوضوح إننا 
مررنا على هذه الدنيا«.

داخل  تتناثر  والحلمي،  الكابو�شي  العالم  بين  كله،  هذا  وسط 
العالم عالًما حًرا  أو بثورة تجعل من  القصص بشارة بتغيير، 
يستقيظ فيه اإلنسان من كوابيسه ويالمس أحالمه المفقودة. 
ذلك ما يجعل من هذه المجموعة خطوة أخرى في مسار عّمار 
األدب  من  يجعل  أعم  مشروع  ضمن  يتواصل  الذي  السردي 

رسالة في طريق التغيير 
* ناقد مصري 

»تالل الرماد« بين الكابوس والحلم

عمار علي حسن
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مفهوم ومقومات التراث 
في اإلمارات

لسان  معاجم  في  تدل  والتي  »ورث«،  تراث  كلمة  في  األصل 
ولم تستخدم كلمة  العرب على المال الذي يورثه األب ألبنائه. 
ويتباين مفهوم التراث في  تراث بمعناها االصطالحي إال حديثا، 
الثقافة العربية المعاصرة من باحث إلى آخر. فإذا كان الباحثون 
يتفقون على أن التراث ينتمي إلى الزمن الما�شي، فإنهم يختلفون 
في تحديد هذا الما�شي، بعضهم يرى أن التراث هو كل ما وصل 
أو أنه كل ما وصل إلينا من الما�شي  إلينا من الما�شي البعيد. 
وآخرون يرون أن التراث هو ما جاءنا  داخل الحضارة السائدة. 
حول  الباحثون  واختلف   .

ً
أيضا والقريب  البعيد  الما�شي  من 

تحديد مقومات التراث، كما اختلفوا حول تحديد الفترة الزمنية 
التي ينتمي إليها، فيعرف بعضهم التراث بأنه »الجانب الفكري في 
واللغة واألدب  الشريعة،  العقيدة،  الحضارة العربية اإلسالمية: 
يوسعون  وآخرون  والتصوف«،  والفلسفة،  والكالم،  والفن، 
االجتماعي  الجانبين  الفكري  الجانب  إلى  لينضم  التراث  مفهوم 

مع  التعاطي  ويختلف  كالعمران.  والمادي  والتقاليد،  كالعادات 
مفردات التراث والحضارة من دولة إلى أخرى، لكننا سوف نتحدث 
، والتي أصبح التراث مرآة 

ً
عن اإلمارات العربية المتحدة تحديدا

ومن ضمن اهتمامات الدولة  لثقافتها وتوثيق لحياة أجدادها، 
اختلف برؤية وتخصص باحثيها،   

ً
لكن مفهومه أيضا وأولوياتها. 

ومن المعروف أن اإلمارات  كل حسب أيديولوجيته وتصوراته. 
فعلى سبيل  الكثير،  بالتراث  المهتمون  األفراد  من  تملك  دولة 
المثال وليس الحصر نجد فيها الباحث في التراث الثقافي الدكتور 
اإلماراتي:  الشعبي  التراث  في  والباحثون  المسلم،  العزيز  عبد 
ناصر حسين العبودي، عبيد بن صندل، مصبح المزروعي، فهد 
المعمري، أحمد عبيد المنصوري، عبد الله المر الكعبي، محمد 
تاريخ  في  الباحث   

ً
وأيضا المزروعي،  سلطان  فاطمة  الحب�شي، 

الخنجر اإلماراتي عبد الله ثاني المطرو�شي، وغيرهم الكثير.
أن  قاعدة  من  التراث  مقومات  تحديد  في  بعضهم  انطلق  وقد 
وأن ثمة مستجدات ومتغيرات حدثت في  الحاضر غير الما�شي، 
ألنها لم  أدت بدورها إلى سقوط جوانب من التراث،  الحاضر، 
تعد صالحة للبقاء والعيش في الحاضر، وفي ضوء هذه القاعدة 
يمكن التمييز بين نمطين من التراث: أولهما ما وافق عصره وصلح 
به  واستمر  اإلنسان  وافق  ما  وثانيهما  بانقضائه،  وانق�شى  له، 
ولمصلحته، وعاش حتى الوقت الراهن. كما يوضح الدكتور عبد 
العزيز المسلم مفهومه عن التراث، بأن »الحديث عنه هو حديث 
هو  فكل واحد منا مرتبط بالتراث بشكل أو بآخر،  ذو شجون، 
»االهتمام الخاص بالتراث  ويؤكد أن  ارتباط له جذور عميقة«، 
بدأ من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، مؤسس وباني 
الذي كان يعيش التراث بكل تجلياته، وكان يهتم  دولة اإلمارات، 

رئيسة في التراث، هي األدب الشعبي الشعر واألمثال  بثالث نواٍح 
رياضات الهجن والخيل، وسباق الزوارق الشراعية  والحكايات، 
التراثية«. على أي حال يمكننا إجماال تعريف التراث لدى الباحثين 
اإلماراتيين بشكل عام ومن دون التعرض لشكل التعريف عند 
كل باحث بشكل مستقل، على أنه »مجموعة النماذج الثقافية 
وهو من  التي يتلقاها جيل من األجيال عن األجيال السابقة«، 
أهم العوامل فى تطور المجتمعات البشرية، ألنه هو الذى يدفع 
ال  فالعلماء  المجتمع إلى السير خطوة جديدة فى سبيل التطور. 
يستطعون أن يتقدموا نحو التطوير واالبتكار إال عن طريق دراسة 
وكل عالم أو أديب أو فنان أو  هذا اإلرث أو الميراث أو التراث. 
فيلسوف مدين في تجديداته وإبداعاته إلى اإلرث الثقافي الذي 
بدأ منه وانطلق ليحدث التجديد والتطوير والتحديث. وتختلف 
المجتمعات البشرية من حيث ضخامة أو أهمية إرثها الثقافي، 
فبعضها ذات إرث ثقافي ضخم يرجع إلى ماض سحيق، وبعضها 

اآلخر له إرث خفيف غير عميق ال يكاد يرجع إلى عدة قرون.
 يتحدد بفترة زمنية 

ً
وعلى الرغم من أن التراث اإلماراتي ظل طويال

جيل جديد من الباحثين   
ً
إال أنه ولد مؤخرا تنتمي إلى الما�شي، 

وأصبح يؤمن بأن التراث اإلماراتي  اإلماراتيين غير هذه النظرة، 
تحديدا ال يدل على فترة زمنية محددة، بل يمتد إلى أبعد من ذلك، 
حتى يصل إلى الحاضر ليشكل أحد مكوناته، كالعادات والتقاليد 
في  تعيش  التي  الباقية،  التقليدية  والحرف  الشعبية  واألمثال 
وجدان الشعب ويمارسها، وتكون مجمل حياته الخاصة، فالتراث 

نتاج ثقافي واجتماعي ومادي ألفراد الشعب 
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أدب ونقد

 د. هويدا صالح 

إن مقاربة األدب بصفة عامة، والسرد الروائي بصفة خاصة 
برؤية سوسيوثقافية تتيح للباحث أن يوسع في رؤاه النقدية 
وال يقف فقط عند حدود الجمالية الفنية للنص، بل يبحث في 
الخطاب الثقافي ورؤية العالم التي ينظر من خاللها الروائي إلى 
العالم، ويشكل عبرها نصه الجمالي. ربما تمثلت هذا وأنا أقرأ 

رواية »جاهلية« للروائية السعودية ليلى الجنهي. 

تراهن الجنهي على تعرية خطاب التهميش االجتماعي الذي يصنف 
على مستوى  ومغايرة  مختلفة  اجتماعية  طبقات  إلى  المجتمع 
الجندر والنظرة للنساء ووضعياتهن المهمشة أو مستوى الطبقة 
االجتماعية التي تنصف الناس بناء على اللون أو العرق أو االنتماء 
في حب  فالرواية تحكي قصة وقوع فتاة   الفكري واأليديولوجي، 
يعرف  فلما  االجتماعية،  الطبقة  مستوى  على  يغايرها  شاب 
 ويحاول النيل من هذا الشاب؛ مما يدخله في 

ً
أخوها يثور غاضبا

حالة من الغياب أو الغيبوبة، ومن هنا يضطلع السرد بمناقشة 
»الجاهلية«  الخطابات االجتماعية ورؤية المرأة للعالم وخطاب 
بل في مصير العالم كله،  الذي يتحكم ليس في مصيرها فقط، 

ويحدد العالقات االجتماعية بين الناس.
بل كان  فقط،  النساء  على   

ً
النص واقعا في  التهميش  ولم يكن 

 على الجميع نساء ورجال؛ مما يكشف وعي الكاتبة بأهمية 
ً
واقعا

تعرية وإدانة هذا الخطاب الذي أنتجته الثقافة العنصرية التي 
لتدين اإلنسانية  وتفتح الكاتبة القوس أكثر؛  تحكم مجتمعاتنا. 

منتجة ذلك الخطاب في خط سردي إطار يحيط 
اإلطار  وهذا  والفتاة،  الفتى  بين  الحب  بقصة 
ترصد  وثائقية  شكل  على  جاء  الذي  السردي 
من خاللها اإلطار الزمني للنص هو حرب الخليج 
إثر  بدأت  التي  الصحراء«  أو»عاصفة  األولى 
اجتياح العراق للكويت؛ مما جعل أمريكا تمارس 
عن  وعنصريتها  جاهليتها  في  تقل  ال  »جاهلية« 
»الجاهلية« األولى أو عصر ما قبل اإلسالم، حيث 
أجل  من  بعض  على  بعضهم  يغير  الناس  كان 

حفنة ماء أو بقعة عشب.

جماليات الفضاء الن�ضي
ومن خالل تقنية السرد االسترجاعي ينطلق  عبر ضمير الغائب، 
ثم العودة بالفالش باك لكتابة قصة  السرد من لحظة النهاية، 
تعيش  بيضاء  عربية  فتاة  بين   

ً
اجتماعيا المحرم  الغرام  هذا 

وبين فتى أسود من أصول  )المدينة المنورة(  في طيبة الطيبة 
فهل ير�شى المجتمع  من هنا تتشكل عقدة النص،  غير عربية، 
عن هذه العالقة أم يحيطها بإطار من العنصرية االجتماعية، 
فيخنق العالقة في مهدها، بل ويردي الفتى فاقدا للوعي في أحد 
القصة  هذه  من  تتخذ  أن  الكاتبة  أرادت  لقد  المستشفيات؟ 
الغرامية البسيطة التي تحدث كل يوم في مجتمعاتنا تكأة سردية 

للكشف والتعرية لإلطار الثقافي الذي يشكل وعي الشخصيات.
نجحت الكاتبة في بناء الشخصيات وتطويرها؛ مما أثرى ديناميكية 
فاعلة،  نسائية  شخصية  »لين«  الرئيسة  فالشخصية  السرد، 
 
ً
متحققة، يساندها والدها في أحالمها، إال أنها تحبط وتفقد بعضا
من ثقتها في نفسها نتيجة ما يحيط بها من ظروف: »ها هي تعي - في 
مباغتة موجعة - أن المصاير يمكن أن تتشابه، حتى لو اختلفت 
الطرق التي تقود أصحابها باتجاهها، وأن حياتها يمكن أن تسلب 

منها، مهما بدت مختلفة عن األخريات« )الرواية(.
فهي شخصية الحبيب أو الشاب مالك  أما الشخصية األخرى، 
الذي عشقته »لين« وهو الحاضر الغائب، حيث منطلق السرد إثر 
فقدانه للوعي، ثم عبر الفالش باك استجالء الكاتبة لعالقته بلين 
وتدب  الفجر،  »عما قليل سينتشر ضياء  ومنتهى هذه العالقة: 

الحياة في شوارع المدينة، فيما مالك غاٍف في برزخه. 
لكنه لم يركض. ظل يحاول أن يناديها من دون أن يدري إن كان 
ولم  لم تكن فوقه سماء،  قد فعل ذلك أم ال. 
تكن تحته أرض، ولم يكن طافًيا فوق ماء. كان 

ا، ولم يَر مالئكة قط« )الرواية(
ً
قد دخل برزخ

المكان  مع  الزمان  وتفاعل  الزمكانية،  إن  كما 
فهو واحد من ميزات هذا النص السردي الواعي 
بذاته وبخطابه الثقافي، فاألحداث لها إطار زمني 
هو التسعينيات من القرن الما�شي، ثم يأتي زمن 
الوعي  ألسئلة   

ً
مفجرا  

ً
نصيا  

ً
تفاعال ليقيم  آخر 

هو الزمن »الجاهلي« بمفرداته وتفاصيله، حتى 
أن  الطبيعي  ومن  والشهور.  لأليام  بتسمياته 

يأتي هذا الزمن بمعطياته الثقافية واالجتماعية، عادات الناس 
النص  تحاور  غائبة  تأتي كنصوص  للعالم  ورؤيتهم  وتقاليدهم 

الماثل والذي تدور أحداثه ما بين العراق والمدينة المنورة.

تجليات التراث في الرواية
يتجلى التراث في الرواية بداية من عتباتها النصية التي نجحت 
الكاتبة في أن تقيم عبرها جدال فكريا ودالليا، بداية من العنوان 
والمفتتحات  بالمقتبسات   

ً
ومرورا للغالف  البصري  والتشكيل 

في  العنوان  وقد تجلى خطاب  المصاحبة.  والمقدمة والعتبات 
مستوى التشكيل الدرامي  سواء  النص على أكثر من مستوى، 
للحكاية الرئيسة عالقة لين بحبيبها الغائب الحاضر أو عالقتها 
بأبيها وأخيها وأمها ومحيطها االجتماعي.  أما المستوى الثاني من 
في اإلطار الزمني الرئيس للنص،  فجاء  »جاهلية«  تجلي العنوان 
بشكل  العالم  جاهلية  تجلت  حيث  الصحراء«  »عاصفة  زمن 
 
ً
عربيا  

ً
بلدا اجتاح  الذي  حسين  صدام  جاهلية  سواء  واضح، 

وتسبب في حرب جرت على المنطقة العربية كوارث ما   
ً
شقيقا

الواليات  جاهلية  أو  لآلن  فيها  نتخبط  زلنا 
المتحدة األمريكية التي امتدت حتى دمرت 
كلها.  العربية  المنطقة  واستغلت  العراق 
أما المستوى الثالث، فهو جاهلية زمنية ما 
تزال تلقي بظاللها الكثيفة على حياتنا، فهي 
تتضمن البذور األولى للعنصرية التي نعيش 
استلهمت  حيث  عربية؛  كمجتمعات  فيها 
تراثنا العربي في تسمية األيام والشهور؛ لذا 
الشهور  أسماء   

ً
صّدرت فصولها مستخدمة

في إشارة إلى أن  واأليام في عصر الجاهلية؛ 
المجتمع مستمر في جاهليته منذ الجاهلية 
»رأت األيام واألشهر وهي  حيث لكي  األولى، 

تخلع أقنعتها أمام عينيها، وتعود إلى وجوهها القديمة. رأت شيار 
 يخلع 

ً
 يخلع شعبانه ووعال

ً
يخلع سبته وأول يخلع أحده، وعاذال

هذه الشهور أنها هي نفسها الشهور  ونفهم من أسماء  شواله«. 
»وعل«  فشهر شوال هو مرادف لشهر  العربية التي نستخدمها، 
في النص، وكذلك شعبان هو عاذل ومحّرم  هو ما أطلقت عليه 
»المؤتمر«. كما إن الكاتبة وعبر وعيها بخطاب العتبات تستحضر 
الن�شي  الجدل  في   

ً
إمعانا معها  وتتناص  غائبة  تراثية   

ً
نصوصا

من الكتب   
ً
الذي تسعى إليه، فيحضر في النص الماثل نصوصا

التراثية مثل: السيرة النبوية وكتاب األغاني وغيرهما؛ لتكشف عن 
العنصرية التي يعاني منها المجتمع وأنها ليست ابنة الحاضر، بل 
كما تحضر شخصية بالل بن رباح  تضرب بجذورها في التراث. 
 لمالك، أسود العصر الحديث، فهناك في 

ً
 موضوعيا

ً
لتمثل معادال

زمن ما تمكن رجل أسود من أن يكون له دور حيوي في مسيرة الدين 
اإلسالمي الوليد رغم أنه أسود، إال أن أسود العصر الحديث)مالك 
حبيب لين( ال يتمكن حتى من أن يقيم عالقة عاطفية سوية مع 
فتاة بيضاء، يقول الراوي العليم عن مالك: »ال يفهم كيف تحكي 
الكتب التي يدرسها قصة بالل بن رباح بإجالل، 
ظن  الوقت.  معظم  وأصله  لونه  يمتهن  فيما 
لفترة أنه يقرأ أساطير مكذوبة لفرط ما تبدو 
تختم  )الرواية(.  منفصمة عما يحياه كل يوم« 
بنهاية مفتوحة،  »جاهلية«  ليلى الجنهي روايتها 
تتيح للقارئ فرصة ملء فراغات النص، وتصور 
من  مالك  سينجو  فهل  أحداثه،  امتدادات 
أم  رقدته التي طالت وامتدت لثمانية فصول؟ 
وهل ستنجو بغداد  بتعبير الرواية؟  »سيموت« 
أم ستسقط في  »الصدمة والرعب«  بعد بداية 
مثلما سقط  )الجاهلية الجديدة(  يد األمريكان 

مالك في »جاهلية« الثقافة العنصرية؟ 

تجليات التراث في رواية جاهلية

ليلى الجنهي
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أدب ونقد

 ريم أبو الفضل

ُيذكرنا بها الروائي »حسام  تلك القرية الهادئة التي  »راقودة« 
قيل إنها غرقت بكل  قبل القرن السادس الميالدي،  قبردي« 
اليوم  حتى  آثاره  بقيت  ربما  زلزال،  بسبب  وتاريخها،  آثارها 
الذي قال فيه أحد أبطال الرواية: كيف تشوهت اإلسكندرية 
الكاتب  يفتتح  من دون إهداء  وتلطخت بكل هذه البشاعة؟ 
»رغم أنه لم تكن  روايته بمقطع من رباعية لورانس داريل: 
بساعة،  يفعل طفل  فإنهم دمروها كما  تدميرها،  نية  لديهم 
ولم تؤد وظيفتها مرة أخرى على نحو كامل ألكثر من ألف عام. 
يحفر الروائي بهذا المقطع في بنية الوعي لدى قارئه، ويستنهض 

توجسه من وضٍع آلت إليه راقودة بعد ثالثين سنة. 

ا 
ً
تاريخ ويوظف  المستقبل،  »قبردي«  يكتب  الحاضر  ضوء  في 

قاسًيا في تشييد عوالمه التخيلية المتكئة على حقائق راهنة.
النص  يثيره  ما  بكل  راقودة،  بنص  الواقع  مقتضيات  تحيط 
الروائي بقدرته على التعبير عن هذا الواقع الذي ُيحوله الكاتب إلى 
رؤية استشرافية لحقبة أخرى، ليرسم واقًعا يعكس فيه الراهن، 
ويفسر فيه تلك التغيرات الناجمة من خلل حدث بالبنية الطبقية 
محدًدا معه وظيفة السرد  في سياق اجتماعي التزم به الكاتب، 

الروائي، مستخدًما بمهارة أدوات الكتابة الروائية.
ولكنها تشكلت في ذهن  ثالثون عاًما مرت لم يتطرق لها الراوي، 
االحتباس  شبح  ومن  اإلسكندرية،  رباعية  مقطع  من  القارئ 
من هذا التغيير  الحراري الذي كان ُيخيم من قبل ثالثين عاًما، 
المدينة الراقية التي تغيرت  الديموغرافي الذي يتضح في أحياء 
األولى عن  تطرح الرواية ثالث رؤى:  مالمحها واختلف قاطنوها. 
السلطة حين تكبل المجتمع وتعتقد أنها تحميه بينما هي تتهاوى 
معه. والثانية عن تغول الطبقة العليا الحاكمة بالنفوذ والمال. 
رجع التداعي المجتمعي لغياب قيم العدالة والحرية 

ُ
ت والثالثة 

والمساواة، ومن ثم هالك المجتمع بأكمله، فلم ينج وسط ركام 
قاسم  في   

ً
متمثال الحب  قيمة  إال  ّوه، 

ُ
ش تاريخ  ومخلفات  القبح 

ولويزا، برغم ما يشوب عالقتهما من صراع طبقي وقيمي ومجتمعي. 
تاريخ من الصراعات كفيل بأن يهدم الحضارات، فانهارت الطبقة 

وانعدمت حالة  وبكت عليها بلبلة،  فسقطت سماح،  الوسطى، 
األمان والسالم، وازدادت الهوة وتحكم فرج البلطجي وشرذمته.

 روائية
ً
الصراع تقنية

الصراع في راقودة تصنعه حقائق النص والواقع، ومصير يقوده 
قميئ.  واقع  من  خالًصا  بدا  وإن  مجهول،  لمستقبٍل  حاضٌر 
صراع عام تدور رحاه في المدينة المشتعلة. صراع خارجي يقود 
المد  صراع  األزلي،  الكون  صراع  داخلية،  لصراعات  الجميع 
والجزر، صراع البحر واليابسة حتى ابتلع البحر المدينة، صراع 
صراع  صراع الوجودية والمصير المرتقب،  والبقاء،  بين الفناء 
صراع ديموغرافي انكمشت فيه المناطق  الحضارة والغوغائية. 
الراقية، وتوغل، وتمدد التشوه على جرحهم. صراع انتزاع الحياة 
من بين براثن الغرق، والفقد، والموت، والتال�شي. فالصراع هنا 
تقنية روائية وركيزة موضوعاتية مًعا، تتحرك بموجبه األحداث، 
يحركها  التي  الشخصيات  معه  وتنمو  الدرامي،  الخط  ويتنامى 

الصراع داخلًيا وخارجًيا، ويأتي الصراع الخاص بداخل األبطال أو 
شخوص الرواية، صراع سماح مع الحياة حتى سقطت، وصراع 

بلبلة حتى استسلمت.
ا وتآلًفا، وهو ليس 

ً
صراع سماح مع فرج البلطجي الذي يبدو تعايش

إال الهزيمة التي تخفيها هي، ولم يعلنها الكاتب.
الصراع عند سماح التي كانت تمثل الطبقة المتوسطة، هو رمز 

لصراع الطبقة المتوسطة التي سقطت لطبقة أقل.
وكأن سقوط سماح وتعايشها مع فرج هو سقوط لنفس الطبقة، 

ومداهنتها مع من يهدد وجودها.
للحفاظ على  في محاوالته  األرستقراطي  الرجل  صراع معتصم 
لمحة جمالية أوبقايا تراث، فلم يتخيل أن السلبية والجهل والفقر 

بمقدورهم أن يبصقوا على أجمل حضارة، فتستحيل خراًبا.
التي خاضت هي األخرى  ثم النهاية بمقتل نرمين ابنة معتصم، 
صراًعا قصيًرا مع الجهل والفقر، ثم كان مقتلها رمًزا لوأد الجمال 
والفطرة السليمة، واختطاف حفيدته رمز لفقد معالم المستقبل 
فكان  تل بكل بما فيه من خير... 

ُ
وغياب امتداد للحاضر الذي ق

صراعه مع فرج في انتقامه البنته. ويأتي الصراع الداخلي في نبذه 
لطبقٍة دنيا، ثم مدافًعا عن طبقة العمالة المصرية البسيطة التي 
كما يتضح من أحاديثه مع صديقه بيتر حين  نحتت الحضارة، 
ويسرد تاريخه ونسبه حتى يصل إلى ما آلت إليه  يجتر ذكرياته، 

المدينة رافًضا استئصال الورم السرطاني كما يطلق عليه بيتر.
ثم يأتي الصراع في مقاومته للواقع بأبعاده االجتماعية والتاريخية، 
وتناولها  السردية،  معالجتها  في  تصاعدًيا  ا 

ً
خط الرواية  فتتخذ 

النفس  على  تطرأ  التي  التغييرات  فترصد  المتأججة،  لألحداث 
وتغوص فيها عندما تتعرض المجتمعات لهزة تؤثر في  البشرية، 
بنيتها، وتنقل الرواية من خالل الشخصيات واألحداث التي تتأثر 
بها وتيرة الصراع من دون تطابق كلي لحدة الواقع الفعلي، ولكنه 

صراع تتجلى فيه الرؤية اإلبداعية السردية.
المبني  وقاطني  وحسن  وصالح  قاسم  عند  الصراع  ويختلف 
700، حيث صراع البقاء لألقوى وصراع السلطة والسيطرة على 
المنطقة، فيتدخل النص الروائي ليصف لنا تفاصيل دقيقة في 
هذا العالم الغامض المنفصل عن الواقع الدائر، ومن هنا ينشأ 

الصراع الذي يكون هذا المبنى أحد مكوناته.
ثم كان الصراع الذي تقوم عليه الرواية: صراع الوجود، وتحقق 
هويته في مقابل هويات أخرى مفترضة روائًيا ليجسد أزمة الواقع 
الممزوج بين تفاعل حقيقي ومتخيل. ثم تنتج تفاعالت العالقات 
المتباينة بين الواقع صراًعا يتجاوز آفاق الرواية، فتتصاعد لحظة 
ويؤثر في جوانبه الفيزيقية،  لتنتج انفجاًرا يغير الواقع،  الصراع، 
فيتمدد حيز السرد والخيال للواقع الجديد في ذهن القارئ، بينما 
يتقلص على صفحات الرواية، وينتهي بمشهد قاسم ولويزا يظهر 
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وتتجدد لتعيش  لكنها تتمحور،  والعادات ال تندثر،  الطقوس، 
بشكل آخر، ومختلف، لكنها تحمل نفس المعنى القديم.

في كل عام  وإن كان حديثي عن استقباله،  ودعنا شهر رمضان، 
ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم بمناسبته التي تحتوينا جميًعا، 
هذه الفكرة  ومخادعة(.  )المظاهر كاذبة،  أتذكر المثل الشعبي: 
تجعلني استرجع ما م�شى. تأريخ شخ�شي ممزوًجا بتاريخ المكان 
والبشر. وحينما ألمح أطفالي، وأطفال الشارع وهم يزينون جميع 
كبيًرا  فانوًسا  يجهز  الذي  النجار  »عوكل«  العم  ر 

ّ
أتذك البيوت، 

ملوًنا، وبداخله لمبة جاز نمرة عشرة، ويلتم أهل الحارة والشارع 
وتنهال  مباشرة،  الرؤيا  بعد  به  يليق  بمكان  الفانوس  لوضع 
لعبة  ونلعب  أصدقائي،  ألّم  ثم  للجميع،  والدعاء  المباركات، 
)عسكر وحرامية(، ونظل على هذه الحال حتى يأتي العم »عويس« 
المسحراتي بطبلته )الّدف( التي تجعلنا نهتز مرغمين، وننام على 
ُحلم، ونصحو على نداء بائع العرقسوس، ثم نجلس جميًعا على 
ونكرر فعلنا كل يوم  ونفطر،  »المصاطب« حتى يؤذن المغرب، 
بعد التراويح. السؤال الذي يؤرقني دائًما، هل المظاهر كاذبة، أم 
ففرحة  إال في هذا الشهر الفضيل.  نعم،  الحقيقة:  أنها خادعة؟ 
روعتها  وتتم  للناظرين،  ومكشوفة  مرسومة،  والكبار  األطفال 
ثم نعود كما كنا من قبل. كل أمة تملك  بمالبس وبهجة العيد، 
األمة،  لهذه  البشري  بالسلوك  تمتزج  التي  الشعبية،  حكاياتها 

فالحكاية هي تاريخ البشر والمكان في زمن ما.

إن التاريخ الرسمي للحكاية له هدف محدد، وهو ترسيخ فكرة ما 
أرادها الحاكم، وكل ما وصلنا من كتب وحكايات قديمة مغرض 
بشكل ما، لكن التاريخ الشعبي، أو الشفهي يملك الحقيقة كاملة، 
في بقعة أرضية ما،  ألنها ببساطة تشكل وعي جماعة بشرية ما، 
وهو ما يشكل الوعي الجمعي  وفق الزمن المتسلسل للجماعة، 
وهذا ما نالحظه من خالل  أو دولة.  أو قبيلة،  لجماعة بشرية، 
الحكاية الشعبية، أو الشفاهية، فكل كتب التاريخ تخلد االبطال 
الخارقين، والملوك، والفتوحات واالنتصارات. هذا التاريخ باطل 
، ألن المنتصر هو االنسان العادي، الذي باشر 

ً
ُجملة، وتفصيال

البطل  إن  حتى  عليه،  استحوذت  بعدما  الفكرة  عن  بالدفاع 
هو ما جعل  هذا المنطق،  من البشر.  الخارق يسانده البسطاء 
الناس يعزفون عن الحكاية الرسمية، وخلقوا حكاياتهم الشعبية 
الخاصة بهم، كما يحدث اآلن في االقتصاد. هناك اقتصاد رسمي، 
واقتصاد شعبي، وال يمكن دمجهما إال في حالة واحدة: أن يكون 
الهدف واحد لهما. من ناحيتي الشخصية، استفدت من الحكاية 
فانا  السابقة،  روايتي  في  كما  كتاباتي  في  والشفاهية  الشعبية، 
وأحكي  من خالل أسرة مصرية،  »الدلجمون«  أحكي تاريخ بلدة 
تاريخ البسطاء من قريتي، وكيف يتعاملون مع القرارات الفوقية، 
خالل  من  تعلمت  ولقد  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية 
ووالدي،  ووالدتي،  ومن خالل جدتي،  جلسات السمر القروية، 
وينطقون بما  ألنهم يحكون تجربتهم الشخصية،  ومن العجائز، 
يؤمنون به من قيم، وعادات، وسلوك بشري، حتى نصل إلى المثل 
الشعبي الذي هو جوهر الحكمة والخالصة في أمر ما، لحكاية ما، 
بعدها تعلمت من حكايات ألف ليلة وليلة،  تحتاج لحل سريع. 

ودمجُت التاريخ المكتوب، والتاريخ الشفهي في بوتقة واحدة 

المظاهر ليست دائًما كاذبة 

ممدوح عبد الستار
روائي وكاتب من مصر

إضاءة

الصراع في الرواية على أكثر من مستوى، وبالتالي تختلف مداخل 
التعبير عنه واإليحاء به حيث يشترك المكان وتفاصيله والحوار 
المناطق  صراع  الروائي.  النص  مكونات  من  وغيرهم  واللغة 
الراقية مع الدهماء ثم انحسارها، صراع اللغة حتى تسيدت اللغة 
تضمن السرد وصًفا للتفاصيل الدقيقة  المبتذلة بكل قبحها. 
للمكان، مثل المبنى 700 الذي تم تشييده على مساحة ثالثة آالف 
متر، ثم وصف األحياء وتقسيمها الشطرنجي، وكأن الوطن أصبح 
الوظيفة  لتكتمل  السردية  المشاهد  الكاتب  وظف  وقد  لعبة. 
اللغوية في السرد بعيًدا عن اللغة التقريرية، مستخدًما مستويات 
مع تحميلها بالصور البالغية واإليحائية في  الفصحى والعامية، 
معالجة أسلوبية تعكس العالقة بين شخوص الرواية والعوالم 
التي ينتمون إليها، فينزل الكاتب بلغته من عليائها لمقام شخوص 
روايته، ليحيك اللغة على مقدار الوضع االجتماعي لكٍل في حوارات 

على قدر عال من الصياغة وفهمه ألبعاد الشخصية.

الحوار وسيكولوجية الشخصيات
»إن الحوار هو أفضل ما ُيظهر سيكولوجية الشخصيات وبلورة 
كل  تصف  حيث  العقلية  الخصائص  شرح  ويجنبنا  العالقات 
جملة حوار الشخصية المتحدثة« كما تقول إليزابيث بوين. من 
ر،  والتغيُّ الثبات  خاصية  على  يعتمد  الشخصية  بناء  كان  هنا 
فكانت الشخصيات السكونية قليلة - كما يتطلب سياقها الدرامي 
الشخصية الرمزية التي   - مثل شخصية بلبلة وليليان ونرمين   -
وفي المقابل   بالدالالت، 

ً
كان وجودها قوًيا ورحيلها مؤثًرا محمال

كانت أغلب شخصيات الرواية محورية دينامية تغيرت من خالل 
محايثتها للبناء السردي.

شخصية فرج الذي تحول من شخصية بسيطة كبائع متجول، 
لبلطجي يمارس سطوته على الطبقة األعلى في غياب القانون وتدني 
الظروف االقتصادية. شخصية سماح الفتاة الجامعية التي كانت 
على وشك التخرج، ثم تحولت تدريجًيا نتيجة الفقر وتهاوي البناء 
االجتماعي الذي نخر في البناء القيمي واألخالقي، فتركت الجامعة 

وارتبطت بعالقة آثمة مع فرج، وتعاطت المخدرات.
من  كل  في  الثالث  الشخصية  مستويات  بناء  في  الكاتب  نجح 
فأشار فقط من  )معتصم وقاسم و لويزا...وغيرهم(  شخصيات 
خالل السرد للبعد الظاهري، وعمد إلى البعد االجتماعي لمعتصم 
فكانت  منهم،  لكل  النف�شي  البعد  في  وغاص  أصله،  وَعراقة 
الشخصيات على درجة كبيرة من العمق والثراء، وعزز ذلك الحوار 

الداخلي لها، فبرز بناء مستوى الشخصية.
يقول تودوروف: »إن قضية الشخصية هي قبل كل شيئ قضية 

فالشخصيات ال وجود لها خارج الكلمات ألنها ليست  لسانية. 
سوى كائنات من ورق«. 

وتتنوع تصوير شخصيات »راقودة« بتنوعها الكالمي الذي يكشف 
نوازعها النفسية ومواقعها االجتماعية، مما أضفى تنوًعا كالمًيا 
على السرد الحواري وجّنبه اإليقاع المتماثل، حتى على مستوى 
لـ»لويزا«  العاشقة  قاسم  فشخصية  الواحدة.  الشخصية 
وحوارتهما الحالمة )ص 17وص18 ص45 وص46( تناقض تماًما 
ويتفنن في تعذبيها  شخصيته السادية عندما يظن فيها الخيانة، 
وص67  )ص66  السباب  بأقذع  متفوها  بينهما  كان  ما  ناسًيا 

وص68(.
عريقة  أسرة  من  المنسدلة  األرستقراطية  معتصم  وشخصية 
ا 

ً
هدف االنتقام  ويصبح  ابنته  ويقتل  الغدر  يطعنها  حين  تتغير 

يقطع  حين  فرج  بتعذيب  تتلذذ  عنيفة  لشخصية  فتتحول 
التلفاوي.  برهان  أبو  الشيخ  ويسب   )81 وص  )ص80  أصابعه 
وينهشها  عليها  التوتر  يقتات  التي   700 المبنى  شخصيات  ثم 
الصراع برمزيتها للفاشية وسيطرتها على المدينة،كل شخصية 
اليمكن حذف  من شخصيات الرواية مرسومة بدقة وحرفية، 
ثم تأتي النهاية أو البداية كما أسماها  أو تقزيم دورها.  إحداها، 
الكاتب في ظهور الشخصيتين المحبتين الناجيتين من الهالك 
بعدما ابتلعت المياه الكراهية والصراع واألحقاد، لينجب البحر 
واليابسة مدينة جديدة ال تشبه أجدادها. »راقودة« رؤية تخييلية 
للمدينة الغارقة، أو رؤية استشرافية لمدينة تسجن بحرها خلف 

سياج فكاد أن يثور ومحبوه على سجانه 
* كاتبة وناقدة من مصر 

تقنية الصراع في رواية »راقودة« 

أدب ونقد
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رواية  صدرت  والتوزيع  للنشر  الياسمين«  »بيت  دار  عن 
»مالئكة االسكندرية« للكاتبة الروائية زينب ظاظا.

386 صفحة من القطع المتوسط، رحلة  الرواية التي تقع في 
ملغزة لمحاولة الكشف عن سر مقتل عالم آثار فرن�ضي يدعى 
 ما 

ً
»بيير دولييني« ويقوم بها الضابط المصري إبراهيم متنقال

ومنطقة جبل الطير في  بين األسكندرية في عقد الثالثينيات، 
»المنيا« صعيد مصر، مع استحضار شيق في خطف وقنص 
الجاليات  ووضعية  والتفكير  العيش  ماهية  يظهر  سردي 

المتعددة ما بين اليونانية واإليطالية وجاليات أخرى.

تتوغل الرواية رويدا وبنقرات اإليقاع السردي الرشيق في الكيفية 
وحتى فيما يخص  في كل مكان وزمان،  »الغرباء«  التي يفكر بها 
ما  التنقل في الحوار ليتواءم مع كل طبقة وشخص على حدة. 
الوطن وكيف أن كل من كان يحيا  بين مفاهيم األقليات وأبناء 
في مدينة األسكندرية من الغرباء والجاليات األجنبية واإلرساليات 

الغريب  بمنطق  منها  المريبة  حتى  األحداث  مع  يتعاطون  كانوا 
المواطنين  تتيحه سلوكيات  كانت  بما   ،

ً
أيضا المكان  وصاحب 

وأنظمة الحكم من السلطة والمسؤولين بضرورة التحلي بروح 
البحر  عروس  بها   - واتسمت   - تتسم  عالية  وراقية  إنسانية 
المتوسط عبر العصور، كونها مدينة الكوزموبوليتان األولى على 

ضفاف المتوسط، فنجد التقدير للبواب ورجل المرور والبائع، 
وكذلك التواصل اإلنساني بال أدنى تكلف بين الجار وجاره، مصرًيا 
 كان أم أجنبًيا غريًبا، يتمتع بنفس الحقوق والواجبات 

ً
سكندريا

األسكندرية«  »مالئكة  في  البلد.  ابن  أو  بها صاحب  يتمتع  التي 
الرسائل،  تيمة  فتجد  السرد،  هناك أشكال عدة من مسارات 
ودالالت المكان ومضاهاته بسلوكيات أبنائه وقت الخير والشر، 
بالحياة في سهرات ليلية  وحتى االحتفاء  أو الفواجع والمواجع، 
تجمع كل صنوف البشر بكل طبقاتها المخملية والوسطى واألقل 
»الصغير«،  مثل»بيشو«،  شخصيات  تجد  وبساطة.  وجاهة 
بها  تنصهر  شخوص  والشيخ حسن،  »إفين«  »تحوت«،  »تيزا«، 
عدة  مستويات  يجمع  الهث  إيقاع  في  فيها  وينصهرون  الرواية 
بالكنايات والرموز فتتعدد تآويل  من لغة عميقة موحية تمتلىء 

الحكايا والشخوص على أكثر من مستوى، حتى 
من درجة وعي  فيما يخص استقبال القاريء 
وثقافة ما إلى درجات أخرى ترميه فيها وإليها 
بساطة الحوار ورشاقته. جزالة السرد تتأرجح 
في  الطبقات  متعددة  الكالسيكية  بين  ما 
الحداثي، رغم  مدلولها الح�شي ورشاقة البناء 
بكارة التاريخ وقت كتابة أحداث الرواية التي 
تزدحم بالشخصيات واألمكنة من »العطارين« 
بمقاهيها وصخب شوارعها »للحضرة« لـ »كامب 
سبيل  في  مصر،  لصعيد  فالتنقل  شيزار« 
البحث عن سر مقتل عالم اآلثار الفرن�شي »بيير 
دوليني« وما يصبغ ذلك من أجواء ولغات شتى 
لجاليات متعددة من الروس واليهود وأقباط 

مصر. كل ذلك يدور في زمن حقيقي رغم قوام وتدرجات السرد 
الذي يطرح مفردات للغة تحيلنا لتيمات غرائبية وعجائبية رشيقة 
وجزلة تؤكد متانة البنية الروائية وتعدد رموزها فيما يخص أدق 
تفاصيل ما كان يحكم سلوك الشرطة المصرية، وبكافة درجات 
ضباطها وصف الضباط، وكل من جاء بهم الحدث قبل السرد في 

ا عن قاتل عالم اآلثار الفرن�شي.
ً
لهاث الضابط إبراهيم بحث

تصل  التي  االسكندرية«  »مالئكة  رواية  في  السرد  لغة  تتعدد 
بالقارىء لحد التوحد والحزن على ما كانت فيه مدينة االسكندرية 

ثالثينيات القرن الما�شي ورؤيتها وشكلها اآلني.
كنت خارجة من عمارة الفتاة   ..

ً
)رأيت رجال الرواية:  من أجواء 

 كأنه في انتظار �شيء ما، وتقدم نحوي، ولكنني وقفت 
ً
وكان واقفا

 ألتكلم مع البواب ثم ركبت تاك�شي ..(.
ً

قليال
العامية  بساطة  بين  ما  المتنقلة  اللغة  وجماليات  السرد  بنية 

الكاتبة  وجّدة  حدة  تؤكد  الفصحي  وجزالة 
أو الساردة في حتمية وضرورة قصوى ارتأتها 
والتعامل  الخطاب  لغات  ماهيات  لتعميق 
سكان  من  عدة  طبقات  بين  ما  والتحاور 
وتجلت  تعاظمت  وجاليات  بسطاء  مصريين  من  االسكندرية 
بوجودها حتى ساهمت في إضافة صبغات وجوهًرا كوزموبوليتانًيا 

جعل خصوصية لمحبيها ومرتاديها، وخاصة األجانب. 
مدينة  الفرن�شي  اآلثار  عالم  عشق  كيف  الرواية  تكشف 
أهال  كانوا  الذين  ساكنيها  وتحديدا  فيها  من  بكل  االسكندرية 
حيث روح التواصل والمحبة والحذر من أال يغضب  للتسامح، 
المضيف الضيف مع عشق للحياة مع الوعي في آن واحد. وزينب 
ظاظا كاتبة مصرية من أصل كردي تقييم بفرنسا، درست اللغات 
من  والترجمة  بالتدريس  وعملت  التشكيلية  والفنون  الشرقية 
العربية والفارسية إلى الفرنسية، وكانت روايتها األولى هي »يتامى 
االسكندرية« تليها »مالئكة االسكندرية«، ويمكن قراءة كل رواية 
منهما على حدة ألنهما تدوران حول نفس الشخصيات وفي نفس 

الحقبة الزمنية وهي ثالثينيات القرن الما�شي في االسكندرية 

مالئكة اإلسكندرية

أدب ونقد
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 لولوة المنصوري

انعطافي على هذه النقطة ليس من منطلق التعصب ألصالة 
قد  )كافكا(  األدب العربي والزعم بأن رائد الكتابة الكابوسية 
تأثر هو اآلخر بالسرد الّرحلي العربي أو بحكايات ألف ليلة وليلة 
اب األدب الالتيني الذين صّرحوا في مواضع عديدة 

ّ
ت

ُ
كحال ك

منها  ينابيعها واستقوا  نهلوا من  التي  الليالي  ماء  عن عذوبة 
السرد الواقعي السحري، كفولتير وتشيخوف وماركيز وأمبرتو 

إيكو وغيرهم.

إن تأثر كافكا بالليالي هو محل تخمين قرائّي، إال أن القول الفصل 
النفسية اإلشارية  في كتاباتنا  نتشابه عالمًيا وإنسانًيا  في كوننا 
ووفق المكنون الداخلي المتفاعل مع الواقع المعاش، وحسب 
المجتمعات التي تصيغ لنا أرضية الكتابة بصورة غير مباشرة، 
فيظهر التأثر بكل األحداث والظواهر والتحوالت االجتماعية على 
تحاول وضع فهم عميق للحياة  شكل فلسفة روحية عجائبية  
بالرموز  غنية  غرائبية  نفسية  كتابة  شكل  على  أو  الماورائية، 
أفق  إلى  والخذالن،  للقهر  الخضوع  حدود  تتخطى  واإلشارات، 

أو  الغامض،  بالّرعب  المجتمعي  الواقع  عن  والتعبير  الكابوس 
أو من خالل التماهي في  بالكتابة السوداوية والقسوة الساخرة، 
حبك سرديات ُحلمية صادمة، مترددة: ما بين )الخوف المتوازي 
مع الحاجة إلى اليقظة( والثبات في هذا العالم الواقع بين قبضة 

االستبداد العبثي. 

الكابوسية في أدب المنامات 
حظيت المكتبة العربية بالعديد من الكتب المصاغة على هذا 
بلغاري  أصل  من  الفرن�شي  الناقد  أدرجه  الذي  األدبي  الشكل 
المنامات  إنه أدب  العجائبي،  ضمن األدب  )تزفتان تودوروف( 
واألحالم المدونة في كتب األخبار والتاريخ، بعد أن اهتم أصحابها 
عن  والبحث  ورموزها  وإشاراتها  الغامضة  األحالم  بتسجيل 
وباألخص  المفسرين،  أو  الروحانيين  العلماء  عند  مدلوالتها 
منامات الحكام والوزراء والكتاب والفقهاء، ولعل أبرز من كتب 
والنابل�شي والوهراني وابن أبي الدنيا،  ابن سيرين،  في المنامات: 
وأغلب الظن أن ما دّون من منامات خضع مع مرور  وغيرهم. 
السنوات إلى عمليات التحوير والتعديل والتشويه والمبالغة في 
أو  إما بقصد تقليل شأن الحالم/  البنية والجماليات السردية، 

تجميل وتقديس شأن بطلها. 
نجد على سبيل المثال ابن محرز الوهراني حين تعمد افتعال 
فيصف  به،  المحيطين  بعض  من  للسخرية  مناماته  أحداث 
القا�شي الفاضل - وزير صالح الدين األيوبي-  بقوله: )فلم أشعر 
إال والحائط قد انشق، وخرج منه شخص عجيب الصورة، ليس 

له رأس وال رقبة، وإنما وجهه في صدره، ولحيته في بطنه(.
لعل الجوهر الوحيد الذي يهمنا ويشغل بالنا في تلك المنامات هي 
بعض الرموز الكابوسية المتحققة في الحلم الواحد، وحين نأتي 
على ذكر الكابوس فإن من البدهي أن نستحضر بعض عناصره 
الخارق/  الّتحّول  الرموز/  الطمس/  على:  القائمة  المستغلقة 
الّرعب/ الضياع/ المجهول..  وغيرها من العناصر التي تتقاطع مع 
األدب الكابو�شي من حيث منزلق الكابوس نفسه والسرد العبثي 
الذي يطال مسارات التحّول في األحداث وينفذ عبر دهاليز مظلمة 
تطفح  وبالتالي  بالتشظي،  المعذبة  والروح  النفس  كهوف  إلى 
المياه المنحبسة من تلك الكهوف الزمنية على ذاكرة األوراق عبر 
صور متباينة أو مشوشة ومتداخلة، مع وجود فارق بسيط  بين 
األدبين في القالب الزمني،  حيث إن الرواية الكابوسية قائمة في 
زمن الكتابة التي يرافقها استدعاء لحظي لطاقة الخيبة النفسية 
والعبث الروحي. أما الرواية المنامية فهي تتطور وفق ثالث مراحل 

زمنية مستقلة:
 - رواية مشهدية تحدث في زمن النوم والحلم والالوعي. 

ً
أوال

ليقوم  رواية شفهية تبدأ بعد الوعي وزمن االستيقاظ    - ثانًيا 
الحالم بمهمة استدعاء الحلم شفهًيا. 

ا - مرحلة نقل الحلم وتدوينه أو التدخل في نص المادة الخام 
ً
ثالث

بالصياغة واإلضافة واالختزال. 

الكابوسية في أدب الليالي 
شكل متفرع من العجائبية التي رأى  ال شك في أن الكابوسية  
تودوروف أنها جنس أدبي مستقل تنضوي تحته العديد من اآلثار 
األدبية. غير أن الكابوسية تنبع من الرعب الخالص الذي يمكن 
بالشخصيات  المرتبطة  والهلوسة  النف�شي  الخوف  في  اختزاله 
وليس باألحداث الغنية بالظواهر الخارقة والمفاجئة وغير القابلة 
التصنيفات  تلك  عن  وبعيًدا  حال،  كل  على  والفهم.  للتفسير 
على  تأسست  وليلة  ليلة  ألف  أن  أرى  دقتها،  ومدى  النقدية 
فكرة الّرعب الداخلي األعظم عند شهرزاد، الخوف األنثوي من 
أسس حكايات أخرى عجائبية كابوسية  والذي بدوره   الموت، 
صغيرة ورمزية متسلسلة ومبثوثة، تبث الحياة والتوالد والتكاثر 
السحرة  مع  أجواًء  يعيش  الليالي  حكايات  فقارئ  الالنهائي. 
لكنه يرتعب من بعضها  يطمئن إلى بعضها،  والعمالقة والجان، 
التي تدب  والتماثيل  لالنتقام،  األموات  كحكايات عودة  اآلخر، 
فيها الحياة فتختلط بالناس، األشباح التي تأتي من خلف الموت 
في  الجن واإلنس  اشتراك  المغلقة،  واألبواب  الجدران  وتخترق 
الحياة العامة، ثم بشر يتحولون إلى وحوش أسطورية..  وغيرها 

الكابوسية في التراث العربي القديم 
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للكابوسية وخرق  الفنية  اللعبة  المتأسسة على  الحكايات  من 
القواعد بالخوارق واستحضار الرموز واألوهام التي تنزع القارئ 
من طمأنينته وتبث في روحه جًوا من التشّوق القِلق، رغم اقتناعه 

بأنها مجرد تهويمات وعوالم من نسج الخيال. 

موسوعة بدائع الزهور البن ياس
مؤرخ  هو المؤرخ المصري محمد ابن ياس الحنفي القاهري، 
نهاية دولة المماليك، أما موسوعة بدائع الزهور في وقائع الدهور 
بعت أول مرة في سنة 1301 - 1306هـ/1884 - 1888م. وأعيدت 

ُ
ط

طباعتها في بوالق بالقاهرة سنة -1311 1312هـ/1894.
يبدأ فيها المؤرخ بسرد عجائبي  يقع الكتاب في أربعة مجلدات، 
 

ً
مشّوق لمبدأ خلق آدم عليه السالم وساللته من األنبياء، وصوال
إلى ذكر غرائب األخبار في تاريخ مصر والدولة المملوكية في آخر 

أيامها وبداية الدولة العثمانية عام 1517م.
الالفت أن الثيمة السردية لبعض القصص واألحداث المدونة في 
هذا الكتاب هو الزحف المتوتر باألحداث الكابوسية، فعلى سبيل 
المثال في األنموذج التالي رغم أن الحدث الواحد قد ال يتجاوز 
بضع كلمات إال أنه في حالة ثورة مكتنزة بالغرائبية المفزعة،  حيث 
ال يفتأ العقل البشري أن يضع الحدود المعقولة من فرط هذيان 
بآلية  النص الذي تأطر  النفسية داخل أجواء  المشهد والقوة 
تكرار ذبح اإلنسان وأكله:  »ثم اشتد األمر حتى صار الرجل يأخذ 
ابن جاره ويذبحه ويأكله وال ينكر ذلك عليه أحد من الناس. وصار 
الناس في الطرقات إذا قوي القوي على الضعيف يذبحه ويأكله. 
فيها كالليب، فإذا مر بهم أحد من الناس ألقوا عليه تلك الحبال وصارت طائفة من الناس يجلسون على السقائف وبأيديهم حبال 

ونشلوه بتلك الكالليب في أسرع وقت، فإذا صار عندهم ذبحوه في 
الحال وأكلوه بعظامه. وقيل إن الوزير ركب يوًما على بغلة ودخل 
إلى دار الخالفة، فلما نزل عنها أخذت من غلمانه وأكلت في الحال، 
فأمسكوا الذين فعلوا ذلك وشنقوهم وعلقوهم على الخشب، 
فلما باتوا أصبحوا لم يجدوا أحًدا من المشانيق، وقد أكلوا من 

فوق الخشب، ولم يبق منهم غير العظام على األرض«.
 

المسخ والتحّول في أدب الرحالت 
يزخر أدب الرحالت بأخبار وحكايات غريبة عن كائنات مرعبة من 
الممسوخات  يتخيلها الجغرافي أو المؤرخ في رحالته، ومثال عليها 
)الغول(، فقد كتب المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر 
)أن الغول حيوان شاذ من جنس الحيوان لم   ،156 ص:  ج2، 
تحكمه طبيعة، وأنه لما خرج منفرًدا في نفسه وهيئته توحش في 

مسكنه، فطلب القفار، وهو يناسب اإلنسان والحيوان البهيمي في 
الشكل(.  وذكر القزويني في آثار البالد وأخبار العباد، ص: 92،  أن 
تأبط شًرا زعم أنه لقي الغول في مكان بالحجاز يدعى )رحا بطان( 
وجرى بينه وبين الغول محاربة انتهت بقتل الغول وحمل رأسه إلى 

الحّي حتى يعرفوا شدة جأشه. 
يسمونه  الّرحالة،  بعض  أخبار  في  ِكر 

ُ
ذ آخر  مرعب  كائن  وثمة 

بأنه غير محكم الخلق،  وهو كائن يصفه المسعودي    ! )الشق( 
ظهور  قبل  العرب  كانت  )وقد  وحده:  كان  إذا  للمسافر  يخرج 
اإلسالم تقول: إن من الجن من هو على صورة نصف اإلنسان، 

وأنه كان يظهر لها في أسفارها وحين خلواتها(.
اكتفى  الذي  )النسناس(  هناك  والشق  الغول  عن  بعيد  وغير 
المسعودي باإلشارة إلى موطنه: )اليمن( في كتابه مروج الذهب. 
أما القزويني فقد ذكر في كتابه )آثار البالد وأخبار العباد( أن الله 
مسخ أهل )وبار( فجعلهم نسناًسا، ألحدهم نصف رأس، ونصف 
ويد واحدة،  ورجل واحدة. ووبار أرض بين  وجه، وعين واحدة، 

اليمن وجبال بيرين. وبناء على هذا الوصف فإن النسناس كائن 
ممسوخ، ناتج عن تركيب ممزوج بين أكثر من جنس، والكثير منها 
ما ُروي في كتب الرحالت ذات البعد العجائبي. منها أيًضا )إنسان 
الماء( الذي وصفه القزويني بأنه )يشبه اإلنسان إال أن له ذنًبا(. 

كتب  بها  امتألت  وكثيرة  متعددة  المسوخ  أدب  على  واألمثلة 
عند المسعودي  الجغرافيا واألخبار والقصص واألساطير سواًء 
والقزويني وكعب األحبار أو تلك التي عّرف بها ابن منظور في لسان 
العرب. وقد يضيق المقام هنا عن التوسع أكثر في فضاء الخيال 
الشعبي والكتابة عن الموروث الديني والمعتقد الذي يتعاطى مع 
كائنات غير مرئية، أو األحداث والتجليات التي ما زال الغيب يخبئها 
أغلبها ذات شأن مؤثر في تواتر الحكايات  تحت أستار حجبه،  
النصوص  في  الكابوس  حركة  بأثر  المشغولة  األساطير  وتنامي 
العربية. تلك النصوص التي اجتمعت في متون األلف ليلة وليلة 
ونصوص تفّرقت في المنامات والكرامات وأخرى دّونها الّرحالة 
والمسوخ  والخوارق  الّرحلي  العجيب  وفق  والمسلمون  العرب 
والسرد  ابن فضالن،  كرحلة  الطريق،  وتحوالت  األوفاق  وعلم 
الرحلي والمتخيل للسيرافي والغرناطي وغيرها من الكتب التاريخية 

النفيسة في الرحلة واألثر 
* أديبة وكاتبة إماراتية 

القديم  العربي  التراث  في  الكابوسية 

 قضايا وآراء 
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 للتحرير!
ً
نابليون بونابرت رئيسا

سوق الكتب

 محمد بركة

عن  سأل  القاهرة  في  بونابرت  نابليون  استقر  أن  بمجرد 
المطبعة التي أحضرها معه من فرنسا وبها حروف ثالث لغات 
جريدة  هي العربية والفرنسية واليونانية وأمر أن يتم إنشاء 
باللغة الفرنسية يكون هدفها األول نشر أخبار فرنسا وجيشها.
وفي التاسع والعشرين من أغسطس 1798 صدر العدد األول من 
جريدة »بريد مصر« أو بالفرنسية »كورييه دوليجيبت«، فقد 
أراد بونابرت أن يقود جنوده من خالل صحيفة ولما سألوه عن 
السبب قال »إن الحاكم يجب عليه دائما أن يستغل الصحافة 
لمصلحته ويجعلها في خدمته«. لكن الرجل جاءته رسالة من 
»إن إخراج جريدتكم التي تصدر في القاهرة ال  فرنسا تقول: 
على جمع مشتركين كثيرين من الذين يتكلمون   

ً
يشجع إطالقا

الفرنسية«، وكان السبب يعود إلى كثرة األخطاء المطبعية!

هذه الواقعة يرويها الكاتب والباحث محمد توفيق في كتابه القيم 
والذي يروى أسرار  »ريشة«  الصادر عن دار  »الملك والكتابة« 
بين  في دراسة شيقة تجمع  في مصر  الصحافة  وكواليس نشأة 

سالسة السرد ورصانة التوثيق التاريخي.
كان القائد الفرن�شي هو رئيس التحرير الفعلي للصحيفة ويتابع 
يقوم  أن  قرر  الفور  وعلى  بنفسه،  المنشورة  المواد  ويراجع 
بتحديث المطبعة وطلب من أحد األدباء الكبار الفرنسيين تحرير 

الصحيفة، أي يكون مدير التحرير، لكنه رفض 
فعهد إلى أحد علماء الرياضيات باإلشراف عليها 
وواصلت الصحيفة صدورها في أربع صفحات 
ويقرأها  بنفسه  يتابعها  العسكري  القائد  وظل 
فور صدورها ويشرف على تطويرها حتى تصل 
رسالته من خاللها. والتزمت الصحيفة بتعليمات 
الجنود  بين  الثقة  مايزعزع  تنشر  فلم  الرجل 
وقائدهم بل كانت تتجاهل أي أخبار سلبية عن 
فرنسا فلم تنشر خبر هزيمة الجيش الفرن�شي في 
عكا وكانت تتحدث عن االنتصارات المتعاقبة 

وظلمهم  حكمهم  وفترة  المماليك  على  الهجوم  على  وركزت 
حكم  تحت  مصر  لظلت  نابيلون  لوال  وأنه  أصلهم  وانحطاط 
ظالم. ولعل ما يميز »بريد مصر« أنها كانت ال تذكر مصادر مجهلة 
وتحرص على التدقيق في ذكر مصدر الخبر وإذا ثبت لها عدم دقة 
الخبر كانت تصوبه في األيام التالية لكن بما ال يخالف القواعد 

التي وضعها مؤسس ورئيس تحرير الصحيفة. 
عدد  وزاد  مصر  في  الفرنسيين  بين  تنتشر  الجريدة  أخذت 
المشتركين بها وبدأت تظهر االعالنات فيها وفي عددها التاسع نشر 
بها أول إعالن بالشكل الحديث من إدارة التسجيل المسؤولة عن 
تأجير المنازل واألرا�شي والمحالت وقد سبقه إعالن للصحيفة 
عن نفسها وعن المطبعة التي تطبعها ثم توالت اإلعالنات عن 
أنشأها  التي  الروحية والمصانع  المختلفة والمشروبات  السلع 

الفرنسيون والمالهي الليلية عالوة اإلعالن عن الوفيات. 
وفي الخامس من سبتمبر أمر نابليون بإعدام الزعيم الوطني محمد 
له  لكنه سمح  وأمالكه  أمواله  بالرصاص ومصادرة  رميا  كريم 
 24 30 ألف ريال يتم دفعها خالل  بافتداء نفسه بغرامة قدرها 
ساعة فقط ونصحه بعضهم بدفع الغرامة لينجو بحياته لكنه 
 لي أن أموت فال يعصمني من الموت أن أدفع 

ً
قال: »إذا كان مقدرا

 لي الحياة فعالم أدفعه«. 
ً
هذا المبلغ وإذا كان مقدرا

وفي ظهر اليوم التالي خرج الجنود وفي أيديهم السيوف والبنادق 
ومعهم كريم بعد أن أجلسوه فوق حمار وساروا به حتى وصلوا 
الرصاص ثم  القلعة وكتفوه وربطوه وأطلقوا عليه  إلى ميدان 
»هذا جزاء  قطعوا رأسه وصاح المنادي يقول: 
 
ً
من يخالف الفرنسيين«، ونشرت الصحيفة خبرا

يقول: إعدام محمد كريم بميدان القلعة. 
محمد  إعدام  تم  قد  إنه  التفاصيل:  في  وجاء 
كريم وقطع رأسه وطاف الجنود برأسه في شوارع 
القاهرة وذلك لحنثه بيمين اإلخالص للجمهورية 
مع  عالقاته  في   

ً
مستمرا كان  وألنه  الفرنسية 

حد  على  لحسابهم   
ً
جاسوسا ويعمل  المماليك 

 :
ً
قائال الخبر  المحرر  واختتم  الصحيفة  تعبير 

وهكذا سيحل العقاب بكل الخونة والمنافقين«. 

وادعت الصحيفة أن كريم ورفاقه يحاربون فرنسا ألنهم لم تتم 
ترقيتهم في وظائفهم.

السادات والثورة 
من جريدة  األول  العدد  كريم صدر  إعدام  من   

ً
يوما  15 وبعد 

»الديكاد  بالفرنسية  عليها  يطلق  كما  أو  المصرية«  »العشرية 
إيجبسيان« في أربع صفحات. وسميت »العشرية« ألنها تصدر كل 
عشرة أيام وتخصصت في األدب والعلم والفن والتجارة ولم تنشر 
أي خبر سيا�شي والهدف الرئيس للجريدة هو التعريف بأهمية 
مصر للفرنسيين. واهتمت الصحيفة بوصف مصر والحديث عن 
آثارها وأجمل بقاعها مثل الفيوم واألقصر واألهرامات هذا إلى 
جانب نشر بحوث علماء الحملة الفرنسية، فقد أراد بونابرت من 
هذه الصحيفة أن تخلد أعماله الثقافية والفنية التي قام بها في 
مصر ليكون أكثر من قائد وأكثر من ديكتاتور وأكثر من إمبراطور 
على حد تعبير المؤرخ كريستوفر هيرولد. وكان يدرك أن هذا ال 
 بقفزة هائلة في العلم والفن.  وفي تلك 

ً
يحدث في إال إذا أحدث أثرا

 يقول: »أوفد بونابرت ياوره 
ً
األثناء نشرت صحيفة بريد مصر خبرا

الخاص كابتن جوليان من القاهرة إلى االسكندرية برسالة منه إلى 
 وجنحت 

ً
الجنرال كليبر فاستقل سفينته ومعه خمسة عشر جنديا

بهم على الشاطئ الغربي لفرع رشيد فما كاد أن ينزل هو وجنوده 
إلى الشاطئ حتى هجم عليهم أهالي إحدى القرى فقتلوهم عن 
آخرهم. ولما علم نابليون بهذه الحادثة أمر بإحراق القرية بأهلها 
لها على اعتدائها على الفرنسيين ونفذ الجنود األمر وفي   

ً
عقابا

20 أكتوبر عقب صالة المغرب اجتمع ثالثون  مساء يوم السبت 
قيادة مجلس الثورة في الجامع األزهر واستقر الرأي  من أعضاء 
على إشعال الثورة في اليوم التالي. وفي الساعة السابعة من صباح 
يوم األحد اشتعلت الثورة ضد االحتالل الفرن�شي بعد أن بلغ 
غضب الناس قمته وصار سخطهم بال حدود واستمرت الثورة 19 
يوًما وقادها بعض المشايخ والمثقفين الوطنيين. لم تهدأ األوضاع 
عقب الثورة ولم يصمت المصريون أو يتراجعوا أمام قتل زعماء 
الحرق  الثورة والتمثيل بجثثهم وقطع رؤوسهم وظلت سياسة 
والقتل تحكم وتتحكم. واعتبرت »بريد مصر« أعمال القتل التي 
أما  يقوم بها جنود االحتالل بمثابة ردع للخارجين عن القانون، 
مقاومة المصريين فكانت تصفها بـ »األعمال العدائية« وحاولت 
الفرنسيين ببعض الموضوعات التي  الجريدة أن تجذب القراء 
»متفرقات«.  باسم  جديًدا  بابا  فابتكرت  المصريين  من  تسخر 
وأقبل الفرنسيون على هذا الباب ألنه كان يعطي صورة ساخرة 
المصري وتحدثت الصحيفة عن  الشعب  عن عادات وتقاليد 

البسطاء في مصر وأطلقت عليهم الجهالء. وروت الصحيفة العديد 
من القصص التي ت�شيء إلى المصريين ومن بينها قصة تحت عنوان 
في مصر وروت  وتناولت القصة الحديث عن النساء  »حكاية«. 
تفاصيل ذهابهن إلى الحمامات المنتشرة في الشوارع ومالبسهن 
التي وصفتها بالبغيضة وطريقة تعامل الرجال معهن ووصفت 
العالقة بين الرجل والمرأة في مصر بأنها قائمة على عدم الثقة 
وبعد مرور شهر نشرت الجريدة تفاصيل زيارة بونابرت  والشك. 
لتناول  للمقاومة،  الداعمين  الوجهاء  أحد  »السادات«،  للشيخ 
وركزت الصحيفة  في بيته بمناسبة مولد السيدة زينب.  العشاء 
على مائدة الطعام الطويلة وقد ضمت المائدة ما يقرب من ثالثين 
من مختلف األطعمة وكل دقيقتين يضع الخادم أمامهما   

ً
طبقا

 آخر هذا إلى جانب المشروبات. وبعد 
ً
 ويحمل طبقا

ً
 جديدا

ً
طبقا

 
ً
أن انتهيا من طعام العشاء جلسا يتسامران وقال نابليون مخاطبا
»إن العرب أزهروا الفنون والعلوم منذ زمن الخلفاء  السادات: 
ولكنهم اليوم في جهل مطبق ولم يبق لديهم �شيء من معارف من 
»بقى لديهم القرآن   :

ً
فرد عليه الشيخ السادات قائال سبقوهم« 

: »هل القرآن 
ً
الذي حوى كل �شيء علما«، فسأله الجنرال قائال

يعلم كيف ُيصهر المدفع؟«. 
: نعم، فابتسم نابليون وسكت! 

ً
فأجاب الشيخ قاطعا

* روائي وكاتب من مصر  محمد توفيق
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تراث األدب

 فرانتس كافكا
      ترجمها عن اإلنجليزية: صالح صبري

أمام المحكمة يقف حارس. لهذا الحارس يأتي رجل من الناس 
ويتوسل طالًبا السماح له بالدخول للمحكمة. غير أن الحارس 
ب الرجل  ِ

ّ
ا. يقل يقول إنه ال يستطيع أن يضمن له الدخول حاليًّ

ثم يتساءل إن كان سُيسمح له بالدخول فيما  األمر في رأسه، 
بعد. يقول الحارس: »ممكن.. ولكن ليس اآلن.«ألن البوابة تظل 
والحارس ينتحي ليقف عند أحد جانبيها،  مفتوحة كالعادة، 
يخفض الرجل رأسه متطلًعا لرؤية ما وراء البوابة. يالحظ أن 
 مشدوًدا إليها هكذا، لماذا ال 

َ
: »ما دمت

ً
الحارس يضحك قائال

تجرب حظك وتدخل رغم اعترا�ضي؟ ولكن انتبه: أنا قوي. رغم 
أنني أقل الحراس كلهم قوة. من قاعة إلى أخرى يوجد حارس 
فظيع  الثالث  الحارس  سابقه.  من  أشد  منهم  كل  آخر،  تلو 

ا ال أقدر حتى على النظر في وجهه«.  لدرجة أنني شخصيًّ

كما يظن،  المحكمة،  هذه الصعوبات لم يكن الرجل يتوقعها؛ 
ولكنه عندما يلقي  ال بد أن تكون متاحة للجميع طوال الوقت، 
وأنفه الضخم  اآلن نظرة عن قرب على الحارس بعباءته الفرو، 
المدبب ولحيته السوداء الكثة، يقرر أن من األفضل له أن ينتظر 

حتى يحصل على اإلذن بالدخول. 
ا بال مسندين طالًبا منه الجلوس  ا خشبيًّ يعطيه الحارس كرسيًّ
يلح  هناك يظل جالًسا أليام وسنوات.  عند أحد جانبي الباب. 
 محاوالت عديدة ليسمح له الحارس بالدخول، حتى يضجر 

ً
باذال

الحارس مما لديه من نفوذ. 
موجًها له  يعقد الحارس معه مقابالت قصيرة،  بين حين وآخر، 
ولكن األسئلة  أخرى كثيرة،  بعض األسئلة عن بيته وعن أشياء 
وتنتهي  كأسئلة اللوردات العظام،  تمت صياغتها بغير اهتمام، 

غالًبا بإخباره بأنه ال يمكنه الدخول اآلن. 
الرجل الذي جهز نفسه للرحلة بأشياء كثيرة، يضحي بكل ما معه 
مهما غلت قيمته، ليرشو الحارس. يقبل الحارس كل �شيء، ولكنه 
: »أنا أقبلها منك فقط لكي ال تظن أننا نحرمك 

ً
دائًما يعلق قائال

شيًئا«. طوال كل هذه السنوات يكاد الرجل يصرف اهتمامه عن 
وهذا الحارس  يسهو عن الحراس اآلخرين،  كل ما عدا الحارس. 
األول يبدو له وكأنه العقبة الوحيدة التي تحول دونه ومقابلة 
في السنوات  المحكمة. يلعن حظه السيئ، بجسارة وصوت عاٍل 
األولى؛ ولكنه بعد ذلك، كلما تقدم به العمر، ال يشكو إال لنفسه. 
وبعد تأمله الطويل للحارس، صار يعرف حتى  يصبح كاألطفال، 
البراغيث التي تستوطن عباءته الفرو، فيروح يستجدي البراغيث 

أيًضا أن تساعده وتجعل الحارس يغير رأيه. 

بعد سنوات طويلة، يبدأ نظره يخبو، وال يستطيع أن يعرف ما إذا 
كان العالم أشد إظالًما أو أن كل ما هنالك هو أن عينيه تخدعانه. 
بأن ثمة وهًجا ال يخبو  واٍع  وهو غارق في ظالمه،  ولكنه اآلن، 
يتدفق عبر بوابة المحكمة. اآلن لم يتبق من عمره الكثير. قبل أن 
تتجمع كل خبراته طوال هذه السنوات في نقطة واحدة  يموت، 
في رأسه، مجرد سؤال لم يسأله للحارس حتى هذه اللحظة. يشير 
ألنه لم يعد قادًرا على أن يرفع جسده المتيبس.  له أن يقترب، 
على الحارس أن ينحني كثيًرا ناحيته، حيث زاد الفارق في الطول 

يتساءل  الرجل.  صالح  غير  في  بينهما 
أنت  »ماذا تريد أن تعرف اآلن؟  الحارس: 
تفعل  الناس  »كل  الرجل:  يقول  لحوح«. 
فكيف  المحكمة..  لدخول  وسعها  في  ما 
يمكن طوال كل هذه السنوات أال يجيء 
الرجل  الحارس أن  يدرك  بالدخول؟«  أحد سواي طالًبا اإلذن 
بلغ نهايته، ولكي يساعد حواسه المتداعية على التقاط كلماته، 
هذه  »ليس مسموًحا ألحد بالدخول هنا..   :

ً
يصرخ في أذنه قائال

البوابة تخصك وحدك.. وسأغلقها اآلن«.
 Vor dem Gesetz :العنوان األصلي

 Before the Law :العنوان في الترجمة اإلنجليزية
 Willa and Edwin Muir :ترجمها عن األلمانية

أمام المحكمة

أعمدة في المحكمة العليا األمريكية

باب للمحكمة العليا األمريكية في واشنطن العاصمة
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سوق الكتب

 فاطمة مسعود المنصوري 

في  المتصالحة،  اإلمارات  وجغرافية  تاريخ 
كتاب السجل التاريخي للخليج وعمان وأواسط 
لـ ج. ج. لوريمر، كتاب صدر  الجزيرة العربية، 
2018 عن األرشيف الوطني، قام بجمعه  سنة 
يقع  قنديل،  الدكتور محمد عي�ضى  وتحقيقه 
الكتاب في 410 صفحات. يضم الكتاب مقدمة 
باإلضافة لقائمة المصادر   ،

ً
وأحد عشر فصال

والمراجع وصفحة مسرد موضوعات الكتاب. 
مهمة  تاريخية  مالمح  على  المقدمة  احتوت 

الذي يعتبر من أهم  حول إنجاز هذا السفر التاريخي المهم، 
األدبيات التاريخية الخاصة بتاريخ الخليج.

الحكومة  قبل  من  لوريمر  تكليف  مع  الكتاب  قصة  بدأت 
المنطقة  تاريخ  على  تحتوي  مكتوبة  مدونة  بوضع  البريطانية 
وجغرافيتها تساعد المسؤولين البريطانيين على االطالع والتعرف 
على المنطقة. جاء تكليفه بهذه المهمة البحثية أثناء زيارته برفقة 
الخليج خالل  إلى منطقة  الهند  في  الملك  نائب  اللورد كيرزون 
سنة 1903م، ومهدت هذه المهمة أمام لوريمر تعيينه في السنة 
نفسها ضمن الكادر البريطاني العامل في الخليج. وحتى يتم إنجاز 
عمله وفرت له الحكومة البريطانية طاقًما من الباحثين. واعتمد 
في تدوين المعلومات على زياراته المختلفة إلى كل من الكويت 
إلى سلطنة   1905 باإلضافة لزيارته في سنة  والبحرين والبصرة، 
للخليج  التاريخي  السجل  ويضم  المتصالحة.  واإلمارات  عمان 
عدة مجلدات، قسمها لوريمر بين التاريخ والجغرافيا، باعتبارهما 
أصلين للعلوم اإلنسانية التي تتحدث عن اإلنسان والمكان في 
وقد استمد لوريمر مادته  ومواقعهما وأحوالهما.  كل ظروفهما، 
الشخصية  والمشاهدات  والسجالت  والمضابط  التقارير  من 
وكانت  وانطباعات الضباط والموظفين البريطانيين في الخليج، 
كلها خاصة بأرشيف شركة الهند الشرقية اإلنجليزية وحكومة 
1908م، وطبعه في  الهند. واستكمل لوريمر دليله الجغرافي سنة 

السنة نفسها. أما القسم التاريخي فقد توفي قبل 
إنجازه، فاستكمله فريقه سنة 1915م، وطبع في 
السنة نفسها. ثم طبع الجزءان فيما بعد في كلكتا 
وضم  في خمسة آالف صفحة.  ويقعان  بالهند، 
المتصالح  والساحل  عمان  عن  مواد  الكتاب 
وقطر  المتحدة حالًيا(،  العربية  )دولة اإلمارات 
والعراق  ونجد  والكويت  واإلحساء  والبحرين 
وعلى  ومكران.  اإليراني  والساحل  وعربستان 
استخدامها  واقتصار  الطبعة  سرية  من  الرغم 
إنه  إال  سنة،   55 العمل الرسمي ألكثر من  على 
فرج عنها فيما بعد، وتكفلت دولتان خليجيتان 

ُ
أ

وسلطنة  قطر  دولة  وهما  المهم،  التاريخي  السفر  هذا  بترجمة 
عمان. وقد صدرت عدة دراسات وكتب عن تاريخ الخليج اعتمدت 
على تلك الترجمات المهمة مثل كتاب »الكويت في دليل الخليح«، 
للمؤرخ الكويتي خالد بن سعود الزيد سنة 1982م. وكتاب »تاريخ 
البالد السعودية في دليل الخليج« لمحمد بن سليمان الخضيري 
2001م. وكتاب »معجم قبائل الخليج في مذكرات لوريمر«  سنة 
كما  2002م.  سنة  الخالدي  الزيتون  سعود  القطري  للباحث 
يتعلق  ما  فيه  كتاًبا جمع  المرشد  ميرزا  الباحث عباس  وضع 
بتاريخ مملكة البحرين في هذا الدليل بعنوان »البحرين في دليل 
الخليج«. كما اعتمد ماجد شبر على قسم كبير من كتاب لوريمر في 
تأليف كتابه »القبائل والصراعات السياسية والقبلية: اإلمارات، 
قطر، البحرين، المنطقة الشرقية«. يقدم قنديل في هذا الكتاب 
قراءة وثائقية جديدة للسفر التاريخي، اعتمد فيها على المنهجية 
المتعارف عليها في تحقيق النصوص التاريخية والتراثية، وهذا ما 
يميز هذا العمل المهم والجهد الكبير الذي بذله المحقق، حيث 
قام بجمع كل ما يتعلق باإلمارات المتصالحة، من مادة تاريخية 
وقارن بين النصوص التاريخية الواردة في  ورتبها ترتيًبا تاريخًيا، 
كما وضعها بين عالمتي  الترجمة العمانية مع األصل اإلنجليزي، 
تنصيص معلًقا عليها في الهوامش. كما استخدم الجزء الجغرافي 
ويرى المحقق  في مجمله مصدًرا للتعريف بجغرافية المنطقة. 
للراغبين  ثرًيا  مصدًرا  باعتبارها  الجغرافية  المادة  هذه  أهمية 

في دراسة الجغرافيا البشرية للخليج العربي في القرنين الثامن 
واستفاد المحقق من القسم الجغرافي في  عشر والتاسع عشر. 
التعريف بأغلب األعالم الجغرافية التي وردت في النص التاريخي 
والتعريف  والتعريف بالمناطق الجغرافية لكل إمارة على حدة، 
واقعية من خالل  لرسم صورة  اإلمارات  بعواصم هذه  كذلك 
كما قام بالتعريف  هذا الكتاب لما كانت عليه هذه العواصم، 

باألقسام الطبيعية والوديان والقرى والخيران والجزر العربية. 
تناول المؤلف في الفصل األول   ،

ً
يضم الكتاب أحد عشر فصال

احتوى  المتصالحة(.  لإلمارات  والبشرية  الطبيعية  )الجغرافيا 
المتمثلة في الحدود  الجغرافيا الطبيعية،  الفصل على قسمين: 
في  المتمثلة  البشرية  والجغرافيا  الطبيعية.  والتقسيمات 
أما الفصل الثاني  السكان والقبائل واألوضاع العامة للسكان. 
المتصالحة.  لإلمارات  الداخلي  للتاريخ  المحقق  فقد خصصه 
وتناول في الفصل الثالث التاريخ الداخلي إلمارة الشارقة ورأس 
الخيمة. وخصص الفصل الرابع للتاريخ الداخلي إلمارة أبوظبي. 
دبي وعجمان  إمارة  لتاريخ  الخامس فقد خصصه  الفصل  أما 
أما الفصل السادس فتناول فيه عالقة  والفجيرة وأم القيوين. 
في حين تناول عالقة اإلمارات  اإلمارات المتصالحة مع بريطانيا. 
مع عمان في الفصل السابع. وخصص الفصل الثامن للحديث 
عن عالقة اإلمارات مع فارس. والفصل التاسع لعالقة اإلمارات 
اإلمارات مع  تناول عالقة  العاشر  الفصل  وفي  السعوديين.  مع 
في حين خصص الفصل الحادي عشر واألخير  البحرين وقطر. 
لتناول عالقة اإلمارات مع تركيا والفرنسيين والمصريين واأللمان. 

يعتبر كتاب قنديل إضافة مهمة للكتب الخاصة بتاريخ اإلمارات، 
خاصة في تناوله ما ورد في كتاب دليل الخليج عن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، إذ ال يوجد إصدار يتناول تاريخ االمارات في دليل 
لوريمر إال ما صدر عن دار البيلسان في بيروت سنة 2014 بعنوان 
لمجموعة  الخليج«  دليل  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  »دولة 
من  مجموعة  المحقق  أورد  أسماؤهم.  ذكر 

ُ
ت لم  المؤلفين  من 

دوافع الكتابة  تتمثل في:  المالحظات على هذا السفر التاريخي، 
التي تقف وراءها مصلحة المستعمر البريطاني. والفخر والمديح 
الزائد لألعمال البريطانية وشركة الهند الشرقية. والهالة الكبيرة 
التي ُوضعت حول الكتاب بعد رفع الحجر عنه. وازدواجية تسمية 
ومرة  بالواليات  لها  يشير  فمرة  لوريمر،  فيها  وقع  التي  اإلمارات 
باإلمارات وفي بعض المواقع باإلمارات البحرية ومرة بالدويالت 
يتطرق  لم  أنه  السفر  مؤلف  على  المحقق  أخذ  كما  العربية. 
لألعمال واإلنجازات في المجال االقتصادي واالجتماعي والعادات 
تركيزه على السلبيات المتمثلة في الحروب  وإنما جاء  والتقاليد. 
واالغتياالت التي تتوافق مع طبيعة ما يهم المستعمر من المنطقة. 
إال أن  ورغم كل المالحظات التي أوردها المحقق وعلى صحتها، 
ولواله  كتاب لوريمر شمل جزًءا مهًما من تاريخ الخليج العربي، 
- مع الوثائق البريطانية - لضاع كثير من تاريخ هذه المنطقة. لذا 
ال يمكن ألي باحث في تاريخ وجغرافية الخليج العربي إال أن يرجع 
إلى هذا السجل التاريخي الجغرافي ويستعين به منتبًها إلى ما يشوبه 

من مآخذ  
*مركز زايد للدراسات والبحوث 

في القرنين الثامن والتاسع عشر

تاريخ وجغرافية اإلمارات المتصالحة 

خريطة لمدينة أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة



99    /   العدد 260 يونيو  982021

نجوم ال تغيب 

 مريم النقبي 

الشعرية الرائدة في دولة اإلمارات  من باب التعريف باألسماء 
اإلمارات  إحدى شاعرات  على  العدد  هذا  في  الضوء  نسلط 
من  إال  معروفة  تكن  ولم  كبيرة،  بشهرة  يحظين  لم  الالتي 

المقربين لها ومن حولها.
الشاعرة موزه بنت بطي بن مايد المزروعي، »شاعرة الجاهلي« 
كما أطلق عليها الدكتور راشد المزروعي في كتابه موسوعة 
أعالم الشعر الشعبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نسبة 

لقصيدتها التي كتبتها في طوي »الياهلي«.

»بدع  في  تقريًبا،  1880م  بنت بطي سنة  الشاعرة موزة  ولدت 
حمدان« إحدى مناطق صحراء الختم على طريق أبوظبي - العين. 
حيث كان أهلها يعيشون ويملكون الكثير من أموال النخيل هناك.
وتنتسب الشاعرة لعائلة شعرية إذ إن والدها هو الشاعر بطي بن 
مايد بن حمد بن مايد المزروعي، وهو ابن عم الشاعر الكبير محمد 
بن خميس بن مايد المزروعي، أحد أبرز الشعراء الذين اشتهروا 
وابن  وأخوها الشاعر عبيد بن بطي المزروعي،  بقصائد الونة، 
شقيقتها الشاعر بطي بن خليفة بن ضاحي العميمي )ابن قماشة(. 

لم تتعلم الشاعرة في حياتها، وإنما كانت تحفظ بعًضا من القرآن 
الكريم، تعلمته من والدها الذي كان رجل دين باإلضافة إلى كونه 
. وعاشت الشاعرة موزة بنت بطي رحمها الله قرابة المائة 

ً
شاعرا

عام إذ توفاها الله سنة 1982م، في مدينة العين.
من  وصلنا  ما  أن  إال  للشاعرة  عرفت  التي  األشعار  قلة  ورغم 
قصائدها يثبت لنا أنها شاعرة جزلة ومتمكنة، تميزت قصائدها 
وجاءت  )الردح(،  بقوة السبك والمعنى وغلب على شعرها لون 
جميع قصائدها في أغراض المدح والوصف فقط وابتعدت عن 

الغزل الذي كانت تتحاشاه في قصائدها.
المياه  وموارد  السهيلي  وهبوب  اإلبل،  قصائدها  في  وصفت 
المعروفة آنذاك، ال سيما طوي الياهلي، البئر التي كانت ترتبط بها 

الشاعرة كثيًرا. وكانت تمدح النساء بأسلوب محتشم راٍق.
 -  1855( عاشت شاعرتنا في فترة حكم الشيخ زايد بن خليفة 
1909( حاكم أبوظبي األسبق وعاصرت حكم أبنائه وأحفاده إلى 
عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. كما 
عاصرت الشاعرة موزة بنت بطي رحمها الله الكثير من الشعراء 
والشاعرات منهم الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي، والشاعرة موزة 
بنت سيف المزروعي والشاعرة بنت جمعة المهيري وابن عمها 

الشاعر محمد بن خميس المزروعي وغيرهم. 

غ سالمي يا نديبي 
ّ
بل

في مدح الشيخة حصة بنت المر والدة الشيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم حاكم دبي األسبق رحمهم الله.

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي يــــــــــــــــــــــــــــــــا نديبي 
واثنـــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــلى »حصـــــــــــــــه بنت المـــــــــــــــــــر«

ســـــــــــــالم احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى ِم الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليِب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

َ
ف

ْ
ذ

َ
خنــــــــــــــــــــــــــين مثل المســــــــــــــــــــــــــك ل

عطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍم بتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــِب
ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــــتزّ

ّ
ثن

راشـــــــــــــد ركــــــــــــــــــــــــــــــب سلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــبيِب
ـــــــــــــا نَهْيتيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لْبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ّ
عن

بيشوف مــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــريِب
ال رّدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًد وال حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

بــــــــــــــــــــــــــايّدعي الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــارق صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويِب
ــــــــــــــــــــــــــــــر 

ّ
محفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وعوينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاته تخ

باينقلــــــــــــــــــــــــــص فــــــــــــــــــــــــــي اللــــــــــــــــــــــــــــي نجيــــــــــــــــــــــــــِب
لين الحــــــــــــــــــــــــــين يوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ويحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

ياظنيني 
مما كتبته في وصف حنينها للبر.

ـــــــــــــــــــــــــل لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــالِد  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب عـــــــــــــوقي اهــــــــــــــ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغنــــــــــــــــــــــــــاتي هــــــــــــــــــــــــــوب بطرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يــــــــــــــــــــــــــا ظنيني ِم الولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
عنــــــــــــــــــــــــــد راشد هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات طحنانـــــــــــــــــــــــــــــــــه*

مالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــل مرغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد 
وال تكــــــــــــــــــــــــــد بربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ول آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وال قبــــــــــــــــــــــــــــــض بخطامهــــــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
وال عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اثمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مـــــــــــــاكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه من قــــــــــــــــــــــــــوت لعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّح وّيا شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير شبعانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

زاهيــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بال ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِد 
وان ركبهــــــــــــــــــــــــــا سّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

تحتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للدرب والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
لو بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرب مكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الط بـــــــــــــــــــالـــــــــــــوادي 
صّبحـــــــــــــت مـــــــــــــاهوب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)الياهلي(
»الياهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي« ورده طروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

يامــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــال السكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حواليــــــــــــــــــــــــــه 
دق ورزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وزود صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالت

واخـــــــــــــوان شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يوم بتييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بنّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ّ
والعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يردن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن عـــــــــــــلى ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
يتيق

يامــــــــــــــــــــــــــا اهملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عيني بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرات
اصيـــــــــــــــــــــح لـــــــــــــي مـــــــــــــا مـــــــــــــن عوض فيـــــــــــــــــــــه 

إشارات: 
*طحنانه: اسم لناقة

شاعرة الجاهلي 

الشاعرة موزة بنت بطي المزروعي 

المزروعي  الشاعرة موزة بنت بطي 
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تراث الشعوب

 سامية بكري

الجميلة  الفنون  كلية  من  تخرجن  مصريات  فتيات  خمس 
قسم ديكور سينما ومسرح، في البداية جلست كل منهن تفكر 
لقاء  جمعهن  أن  إلى  العمل،  سوق  تقتحم  كيف  بمفردها 
استعادت الشابات ذكريات عملهن في مشروعات  كزميالت، 
بالحضارة المصرية القديمة   

ً
مشتركا  

ً
الكلية فاكتشفن شغفا

وبعضه  المرأة  يخص  بعضه  إرث  من  تركته  وما  ومنتجاتها 
يمكنها أن تتزين به كأيقونة انتماء لحضارة عريقة، وقد أتاحت 
الفرعونية  الكثير من كنوز اآلثار  التعرف على  الدراسة  لهن 
رمضان،  محمد  منار  قررت  هنا  ومن  بها  فتعلقن  ورموزها 
ودارين عالء الدين، ويارا محمد حاتم، ويارا عيد نصر، ودينا 
طارق فاروق، القيام بمشروع مشترك يجمع بين ما تعلمنه وما 

يعشقنه من تراث قديم.

2018، و هي براند لتصميم  وهكذا تأسست »سيبيا« في ديسمبر 
تهدف  القديمة.  المصرية  الحضارة  رموز  من  مستوحى  الحلي 

شغفهن  وإرضاء  الفرعوني  التراث  إحياء  إلى  الخمس  الشابات 
بالتصميم وتحقيق مكسب في الوقت نفسه وهو ما نجحن فيه 
حيث انهالت عليهن العروض وتميزت تصميماتهن بالرقي والجودة.
تقول منار محمد إحدى عضوات الفريق الذي صار يصمم   قطع 
الحلي واالكسسوارات وينفذها بخامات النحاس المطلي بالذهب 
»إن ارتداء الحلي في مصر القديمة كان يدل على الثراء، كما كان 
لها غرض ديني حيث يعتقد أنها كانت تستخدم كتميمة لحماية 
جسد المتوفى من الشرور التي ربما تقابله في العالم السفلي، إلى 
جانب أنها كانت توضع على الحيوانات لكي تحميها من الحسد، 

وكحلية للتمائم في المعابد أثناء الطقوس الدينية«.  
»إن المصري القديم صنع الحلي من مختلف المواد،  وتضيف 
ومنها الذهب والفضة، وكانت الفضة أندر من الذهب الذي كان 
وقد  الشرقية وبالد النوبة،  متوافرا في أماكن عديدة بالصحراء 
أطلق المصري القديم على الذهب اسم »نبو«، واسم »حج« على 
كما أطلق  »جمعو«،  وأطلق على الذهب األبيض اسم  الفضة، 

اسم »حمت« على النحاس«. 
وعن أهم اشكال الحلي الفرعونية تقول »الصدريات، وهي عبارة 

عن حلي تلبس على الصدر مربعة أو مستطيلة الشكل أو على هيئة 
وكانت تعلق بواسطة خيط أو خيط منظوم به  شبه منحرف، 
خرزات. واألساور والخالخيل التي لبست لما فيها من قوة سحرية، 
أو تلبس على الذراع لتصنع دائرة  فاألسورة تحيط بالمعصم، 
سحرية وكذلك الخلخال الذي يلبس عند القدم، وهذه األساور 
وكانت  والخالخيل معروفة في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ، 
تصنع من العظم والقرن والحجر والخشب والجلد والشعر ثم 
وكانت هذه الخرزات تصنع  عملت خرزات في خيوط منظومة، 
من األحجار أو العظم أو المعدن أو العاج، وصنعت تلك األساور 
والخالخيل بعد ذلك من المعدن وكانت ترصع بأحجار شبه كريمة 
وكانت تستعمل في الحياة اليومية كحلي للتزين أو  أو بالزجاج، 
للحماية، أو توضع مع المتوفى في حجرة الدفن أو كانت تصور على 
الجدران أو على أسطح التوابيت أو تظهر في المناظر وقد تقلدها 
ومن أهم أنواع الحلي حلي الرأس التي بدأت  الشخص نفسه«. 
كأكاليل من أغصان الشجر وأعواد الزهور وكان هناك شرائط 
ثم صنعت بعد ذلك  من القماش لربط الشعر وكذلك للزينة، 
)باروكات( من شعر  من معدن الذهب أو النحاس، كما ُصنعت 

مستعار من جدائل الكتان أو الصوف أو الشعر وزينت بورود من 
الذهب مطعمة بأحجار شبه كريمه او بزجاج ملون مثل االكاليل 
حتب(  )خنوب  بنات  أو  حتب(  )رع  زوجة  )نفرت(  لبستها  التي 
إذ لبس  وحلي األذن؛  أو أكاليل ملكيات عصر الدولة الوسطي. 
المصري القديم األقراط منذ عصر االنتقال الثاني وكانت من 
الذهب او الفضة، وحلي األصابع التي استعملت منذ عصور ما 
 في عصر الدولة الحديثة، ومن 

ً
 كبيرا

ً
قبل التاريخ وتطورت تطورا

أجمل األمثلة للخواتم ما عثر عليه في مقبرة )توت عنخ آمون( أو في 
21. وعن تصميمات   ،22 لمقابر ملوك األسرتين  )تانيس(  مقابر 
المصرية  األيقونات  من  كثير  هناك  منار:  تقول  المجموعة 
الموحية التي نستخدمها في تصميماتنا أهمها عين حورس وهي 
تميمة للحماية والصحة، وعنخ أو مفتاح الحياة وحروفه الجمال 
تقول األسطورة  كتميمة للحظ،  والجعران   واالستقرار والقوة، 
المصرية القديمة إن الدوران حول الجعران يجلب الحظ وزهرة 
اللوتس، كما نستخدم قوارير المياه وهي رمز لتدفق الخير وبداية 
بداية  في  المصريون يستخدمونها كهدايا  كان  إذ  حياة جديدة 

السنة المصرية كل عام 

لي بعين حورس والجعران 
ُ
ح

إحياء التراث الفرعوني
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من أعالم اإلمارات 

 حسام نور الدين

أوجز المفكر الروماني شيشرون واحدة من أهم عبرات علم 
 

ً
أبد الدهر طفال التاريخ يبقى  »من ال يقرأ  التاريخ حين قال 
مع  تتأصل  تكوينه  اإلنسان ورسوخ  تجربة  فنضج  صغيًرا«؛ 
يجهل  ومن  بالتبعية.  غيره  وتاريخ  تاريخه،  على  عّرفه 

َ
ت رحلة 

التاريخ كمن يشرد في عتمة البحر المهيب، من دون خريطة أو 
منارة ترشده للطرق الموصلة لغايته سالًما.

نرى   - ا 
ً
رغم ضرورتها أحيان  - بعيًدا عن المواعظ الخطابية 

مع غيرنا أن بث روح االنتماء للوطن، والدين، والقيم الُعليا، 
يتوقد توهًجا في العقول والقلوب، عندما نفتح ألجيال اليوم 
ستاَر مسرح التاريخ على سيرة رجال ونساء، سبقتنا في محطات 
الزمن المتباعدة، ثم رحلوا بعدما تركوا ثمار عطائهم اإليجابي، 
ومعاناتهم،  لسيرتهم  متصفح  لكل  النافع،  الفواح  بأريجها 
ومثالب  لعثرات  الواعي  االلتفات  مع  اإلنسانية.  ومشاعرهم 
األمس. فالتاريخ في فكر شيخ المؤرخين ابن خلدون ليس مجرد 
النظر  بل ال بد أن يتضمنه،  نقل، 

ُ
أو أخباًرا ت حكى، 

ُ
حكايات ت

الصائب المتجدد، والتحقيق العلمي األمين.

في محيط دولة اإلمارات العربية المتحدة، ترك لنا رجال الما�شي ما 
يستحق أن نستلهم منه الكثير. وال ريب أن المؤرخ النابه الدكتور 
وفي  عبد الله علي الطابور من أهم من أسهموا في هذا المجال. 
كتابه )رجال في تاريخ اإلمارات( الجزء األول طبعة 1993، نلتقط 
شخصية  وهي  عشر.  األربعة  شخصياته  من  شخصية  مالمح 
الشارقة(.  )قا�شي قضاة  أو  المدفع،  بن محمد  الشيخ سيف 
الشارقة،  بقناة  تليفزيوني  برنامج  في  عنه  تكررالكالم  من  وهو 
من إعداد مؤرخنا الدكتور أيًضا، بعنوان )عبق الما�شي - سنة 
2017(. أول ما يلحظ من قرأ الكتاب وتابع البرنامج التليفزيوني 
اختالف سنة مولد الشيخ في الكتاب، عن حلقة البرنامج. إذ نقرأ 
أنه ولد سنة 1306 هجرية، في حين نسمع بالتليفزيون أن مولده 
سنة 1310هجرية. وبالمثل يذكر لنا الكتاب أن الشيخ تولى قضاء 
الشارقة لنحو ستين عاًما، بينما يخبرنا البرنامج أنه تولى القضاء 
وأغلب الظن أن الكتور عبدالله الطابور،  لنحو سبعين عاًما! 
عثر على وثائق جديدة منها وثيقة سفر بها تاريخ مولد الشيخ سنة 
كما َيلفت  وذلك بعد مرور سنوات على صدور الكتاب.   ،1310

في  التاريخ  وهو ما يرجعنا ألغوار  )قا�شي القضاة(،  نظرنا لقب 
وهو أول من  إبان حكم هارون الرشيد،  عهد الدولة العباسية، 
ابتكر رسمًيا هذه التسمية، عندما أسند تلك المهمة لإلمام أبـو 
يوسـف يعقـوب النصـاري. ومما عرفناه - بإيجاز- عن حياة الشيخ 
أن أجداده أتوا من ُعمان إلى   )1392 )توفاه الله سنة  المديدة 
طلق على 

ُ
الشارقة منذ نحو ثالثة قرون. أما لقب )المدفع( فقد أ

 لكتيبة المدفعية في الحروب القديمة. 
ً
َجده األكبر، ألنه كان قائدا

وَحفظ القرآن الكريم،  تعلم الشيخ في مهد طفولته بالكتاتيب، 
وكان  ليكمل دراسته.  بالسعودية،  ثم سافر إلى منطقة األحساء 

ا بمجالسة العلماء من صغره، حتى اختار مهنة القضاء.
ً
شغوف

بمشكالت  تتعلق   - النفط  ظهور  قبل  القضايا-  معظم  كانت 
وكان الشيخ  ونحو ذلك.  والطالق،  ومنازعات الملكية،  الميراث، 
 بين الطرفين المتنازعين، 

ً
دائًما للتوفيق أوال )رحمه الله( يسعَى 

بلطفه المعهود، كما شهد له بذلك فضيلة الشيخ محمد بن علي 
واشتهر عن قا�شي القضاة عالقاته الطيبة بالملوك  المحمود. 
آل  العزيز  عبد  بالملك  وطيدة  عالقته  كانت  فقد  والحكام، 
باالحتفاء  سعود الذي كان يو�شي حرس الحدود، والمسؤولين، 
وكان الملك  فور وصوله لألرا�شي السعودية.  بالشيخ المدفع، 
ُيلقب الشيخ المدفع، مداعًبا، )سيفنا ومدفعنا في ُعمان(، وهو 
وللشيخ المدفع واقعة فارقة في  ساحل اإلمارات وُعمان قديًما. 
مجال الفتوى مع الملك عبد العزيز، حين طلق شيٌخ من رؤساء 
القبائل )ابن جمعان( زوَجه ثالث طلقات في مرة واحدة، ولم يجد 
 فقهًيا، يرجعونه به إلى زوجه. 

ً
فقهاء منطقة )نجد( الحنابلة حال

وعندما وصل الشيخ المدفع ضيًفا على قصر الملك بالسعودية، 
لحل هذه المشكلة، سمع واستفسر، ثم أفتَى بجواز رجوع الزوج 
إلى زوجه، بعد إتمام عقد زواج جديد، ودفع مهر كبير. كان هذا 
1361 هجرية، أي منذ أكثر من ثمانين سنة. وهو يوضح  في سنة 
لنا عقلية الشيخ المرنة التي تزن ظروف المكان، واختالف واقع 
بل  أصحاب الفتاوى الجاهزة،  فهو ليس من العلماء  عن واقع. 
اقتحم بعقليته االجتهادية الجمود الفكري لغالبية الفقهاء. وهذه 
المسألة قضية مجتمعية متكررة، األمر الذي حدا بعلماء األزهر 
1929م، معتبرين أن الطالق  في مصر بإصدار فتوى بشأنها سنة 
يذكر،  بال�شيء  وال�شيء  يقع طلقة واحدة.  الثالث بلفظ واحد، 

قاضي قضاة الشارقة
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الملك عبد العزيز آل سعودالشيخ سيف بن محمد المدفع
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أن الشيخ المدفع   - في كتاب د.عبد الله الطابور   - فمما قرأناه 
صحبه في باكر العمر الكاتُب السعودي الشهير عبد الله القصيمي، 
من  اقتربا  وعندما  الشارقة.  إلى  البحرين  من  البحر  عن طريق 
قرية الخان بالشارقة، انطلق صوت األذان بلهجة نجدية. فقال 
: مسلمين؟ فرد عليه الشيخ: نعم هذى بلدنا 

ً
القصيمي، متسائال

وهو ما يجعنا نتساءل عما إذا  وعلى المذهب الحنبلي.  مسلمة، 
الشارقة من  في  الفقهية  أحكامه  يستمد  وقاضينا  كان شيخنا 
كان  المالكي  المذهب  أن  من  بالرغم   ،

ً
أوال الحنبلي  المذهب 

متجذًرا أول ظهوره في منطقة الجزيرة وما حولها، وتأكد مع حكم 
الدولة الجبرية في القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر، ثم صار 
ا، مثل قانون األحوال 

ً
رسمًيا وله األولوية في قوانين اإلمارات حديث

الحنبلي  المذهب  تتبنى  الشارقة  كانت  فهل   .2005 الشخصية 
وحدها، ثم تطور األمر فيما بعد - مع جهود الشيخ زايد - في إعطاء 
األولوية للمذهب المالكي بكل اإلمارات؟ ونم�شي مع مسيرة الشيخ 
مثل  والُحكام،  والفقهاء،  لألدباء  قبلة  بيته  كان  الذي  المدفع 
الشيخ محمد بن صقر القاسمي، فيستفيد زواره من علِمه، ومن 
 بالعلماء والقضاة، كالشيخ 

ً
مكتبته الضخمة، في عصر كان حافال

أحمد بن حسن الخزرجي قا�شي دبي، والشيخ عبد الكريم البكري 
قا�شي عجمان. 

يسيرة  كانت  أنها  نعرف  اإلقتصادية،  للحالة  عابرة  لمحة  وفي 
 فالغواص )الغيص( كان يتقا�شى نظير عمله نحو 

ً
ومريحة، فمثال

أربعمائة روبية، وكانت )يونية( األرز - يقصد شوال األرز بمقدار 
30 كيلو تقريًبا - تعادل ست روبيات، وكانت الروبية الهندية عملة 
البالد، ولها قيمة معتبرة، قبل تحويلها للدرهم اإلماراتي. لكن بعد 
انطالق شرارة الحرب العالمية الثانية سنة 1939 ميالدية انقلب 
عبيدهم  الناس  يبيع  أن  إلى  األمر  فوصل  االقتصادى،  الحال 
وخدمهم، وسافر الرجال مضطرين للعمل في الكويت والبحرين 

والدمام.  

مناطق غائمة
لم يكشف عنها  الشيخ مناطق غائمة،  في حياة  َبْيد أن هناك 
فدائرة حياة الرجل العريضة تنداح معها  التاريخ بتعمق واٍف، 
والقضائي  والسيا�شي،  بالتوالي دوائر تتعلق بالتاريخ االجتماعي، 
تاريخية يكتبها  إلى فسيفساء   - في نظرنا   - فاألمر يحتاج  للبالد. 
المدفع،  الشيخ  حياة  فترة  يخص  ما  كل  عن  اليوم،  مؤرخو 
بعالئقها المتشابكة مع رحلة أيامه، من دون االقتصار على وجهة 
)أم القيوين(،  عندما غادر موطنه إلى إمارة   ،

ً
فمثال نظر واحدة. 

تحسًبا ألي حرج، أو أذى، قد يصيبه، بعد تعيين حاكم الشارقة 

الجديد، خلًفا البن عمة الشيخ المدفع، ثم حضوره واقعة مقتل 
حاكم أم القيوين )أحمد المعال( وابنه، فما طبيعة تلك المرحلة 
بتفصيالتها، وكيف عاشها شيخنا؟ كما إننا لم نقترب من بؤرة 
وقت  بعد حادثة مقتل ابنه الكبير عبد العزيز األول،  مشاعره، 
الشارقة  بين  النزاع  ثم  الشارقة وعجمان،  بين  الدائرة  الحرب 
ودبي، فما ُمالبسات تلك الحرب والنزاعات، وآثارها عموًما، ثم في 

سياق سيرة الشيخ؟
وتاريخ قاضينا األشهر في ساحل اإلمارات تعززه بعض الوثائق 
ام الكويت وقطر والسعودية، يستشيرونه 

ّ
المهمة، منها رسائل حك

كما كانت تربطه عالقة  في القضايا الُملحة التي تشغل بالهم، 
حميمة طويلة بالشيخ زايد آل نهيان، وقد َروَى أيًضا االبن األصغر 
بن  الشارقة سلطان  عن رسالة من حاكم  الثاني،  العزيز  عبد 
صقرالقاسمي )1924 - 1951(، كتبها للشيخ المدفع، بعد جراحة 
أجريت للشيخ سلطان في الهند، قبيل وفاته، والرسالة تتضمن 

قصيدة مؤثرة، من أبياتها:
إليك يـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــا�ضي البالد تحــــــــــــــــــيتي

وشـــــــوقي وتحنــــــــــــــاني ورسمي ُينقـــــــــــــــــــــــــُل
وهــــــــــــــاك ورســــــــــــــمي كالخيال يزوركــــــــــُم

ولــــــــــــــو أنــــــــــــــني بالهنــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــم أتنقـــــــــــــــــــــُل         
ســــــــــــــالمي عليكـــــــــــــــــــــم والفؤاُد لديكـــــــــــــُم

ــــــــــــــُل
َ
 فــــــــــــــؤادي دائًما فيـــــــــــــــــك ُمشغ

ْ
وإن

هل كانت عواطف الحاكم الشاعر سلطان القاسمي  وال ندري، 
ا، إلى صديقه ورفيق العمر؟ أم تعبر عن لواعجه لحنايا 

ً
يبثها شوق
الوطن؟.

في ظننا أن اإلجابة تشمل االثنين مًعا، فالشيخ سيف بن محمد 
المدفع يكاد يكون تاريخ وطن، في كيان رجل 

الشارقة قضاة  قاضي 

إضاءةمن أعالم اإلمارات 

 ورقة، بدأُت بها في مشاعر متبادلة بين األصدقاء ونحن 
َّ

إن هي إال
نكتب انطباعاتنا عن بعضنا بعًضا في مرحلة الدراسة الثانوية، 
هو  ما  نوعية  من  باألسئلة  مملوء  صغير،  كشكول  في  تجربتي 
ما الذي تكرهه أو تحبه في  ما هي أفضل أكلة تحبها؟  حلمك؟ 
كانت عبارة عن كلمة،  ّمن هو أفضل صديق لك؟  أصدقائك؟ 
فقط كلمة لتحسن اختيار المفردة المناسبة، كلمة تجذبك من 
آثارها  في تجربة  دخلُت  القاع لتسير في ركب الشعر والمعرفة، 
لي  تراءت  كلما  أوراقي  أقرأ وأقطع  حينما كنت  نائمة؛  القديمة 
مفردة أدق، أو قريبة من القلب. أدرُك هذه المرة أنني أم�شي نحو 
 يستوعبني، مصداقيتي فيه 

ً
غاية ال أقول أفهمها لكني وجدت أمال

أحيانا يذبحُه  بشفافية عذبة للوجع.  مثل نصل فائق الرحمة، 
الخجل؛ ال يميُته بقدر ما يريد حفظ ماء الوجه!

بدأُت من هنا، من تلك النقطة التي اقترح فيها صديق لي وأحضر 
 لهذا الغرض، كنت عثرُت على مثل هذه المشاعر المتبادلة 

ً
كراسة

كتبتها البنات وصديقاتهن على مناديل  في بناية قديمة للعائلة، 
المناديل  تشّربت  المراهقة،  وأحالم  الحب،  عن  ملونة  ورقية 
أجاريها  نف�شي  إلى  كلما صفوُت  الركام..  مع  تالشت  ثم  الحبر، 
عندما أفكر ملًيا في كم اإلجابات التي ممكن أن  أو أهرب منها، 
تكون مصطنعة لتؤكد على الود، أو التي جاءت لتكشف حقيقة 
في لحظة ما عن خطأ أو ِخصلة غير محببة قد تندثر تدريجًيا مع 
مرور الوقت، وحيث أننا عشرة أصدقاء؛ أقل أو أكثر _أحتفظ بما 
نوه لكنه في غياهب كتبي الكثيرة التي اختبأت في الكراتين ولم  دوَّ
أفتحها منذ ذلك الحين، ربما مرة أو اثنتين_ وقد تكون نسختي هي 

الباقية الهتمامي بما أحب. 

هل كانت لعبة للتسلية، أم لغربة حطت رحالها قبل انتهاء عامنا 
وبال  يفوت الوقت،   

ً
على شفرة النسيان أو أقل قليال الدرا�شي؟ 

من أرشيف  بورقٍة  ك األصدقاء  مسُّ
َ
ت مقدمات قد ينتهي األثر. 

القلق  أمارس  ألستمر،  أعادني  العبث  بغرض  ولو  الضحك 
بأريحية، رغبة الحضور ولو بكلمات لها من األثر والعمق في الحياة 
هذه الفكرة  أو انطباع،  أن يتذكرك صديق بصورة،  والصدى. 
المتنقلة بين جيل وآخر عبر مناديل وأوراق ثم اآلن رسائل الفيس 
كيانه  مارك  أغلق  إذا  ماذا  أفكر،  تجعلني  األخيرة  وهذه  بوك؛ 
ربما نبحث عن وسيلة أخرى لنلتقي بال  الجمع؟  األزرق لينفّض 
أقالم وأوراق، لكن سيظل طموح البداية، وانطباع الفقد الذي 

حدث بالفعل والتقطته مشاعر مغموسة في الحبر.
أعتقد أنني في رحلة المكاشفة بيني وبين آخرى؛ ال أقول أصّوب 
أخطائي بقدر توقفي أمامها أتعلم كيف سرُت بثقل الصواب وهو 
يغ�شي عيني ألقع. أعيد النظر، وأكترث لكلمتي القادمة؛ سامعِة 

الخفقان األول، وذاكرتي الباقية 

ذاكرة الورقة األولى

هاني عويد
شاعر وكاتب - مصر
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حوار خاص

 حاوره - هشام أزكيض

أكد رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبد العزيز المسلم 

حوارنا  في  وقال  للتراث.  المجتمع  بنظرة  االرتقاء  ضرورة 
التالي معه إن وضع التراث في مكانته التي يستحقها إلى جانب 
المعارف والثقافات األصيلة أحد أهم األهداف التي يجب أن 
ا إلى مدى حاجة المجتمع إلى التنوير بأهمية 

ً
نسعى إليها، الفت

التراث الثقافي وبيان المكاسب المهمة التي يمكن أن يجنيها من 
وحفظ حكمة و معارف  وأهمها تعزيز الهوية الوطنية،  ذلك، 

األقدمين... وفيما يلي حوارنا معه: 
فتعلمت  بوالدتك،  كثيًرا  تأثرت  إنك  في حوارات معك  تقول 
منها األهازيج والقصائد الشعبية، األمر الذي دفعك إلى كتابة 
الشعر. حدثنا عن تلك المرحلة بالذات، وهل هناك محركات 

أخرى أثرت في مسيرتك الشعرية؟

فالغالبية من الناس في تلك  الجو العام المحيط له تأثير كبير، 
الحقبة من الزمن كانوا يرددون األشعار واألمثال الشعبية والحكم 
فإذا  الشعبية،  الثقافة  مكونات  من  رئيًسا  مكّوًنا  باعتبارها 
 من األقرباء تجد في حديثهم الشعر 

ً
جالست أباك أو خالك أو أيا

والحكمة، لذا فالتأثر بذلك المحيط كان وارًدا.
اإلماراتية  الشعبية  والقصائد  األهازيج  خصصت  لكنك 

بالذكر، فما سر ذلك؟ 
التراث الشعبي اإلماراتي  ألنها وثيقة الصلة بالبيئة وبالطفولة، 
»خريريفة  المغّناة مثل  بالحكايات  ما يسّمى  منه  ثري ومتنوع، 
كما كانت والدتي  وهناك أهازيج األلعاب الشعبية،  مجيريفة«، 
في  ينشدونها  التي  الكتاتيب  أي  »المطّوع«  أهازيج  تلقنني 
احتفاالت ختم القرآن الكريم المسماة بالختمة، وتلك األهازيج 
إني  كما  وقد حفظت معظمها،  التومينة،  أو  التحميدة  تسمى 

استلهمت بعضها في أعمالي.

الليالي«  »سفر  بعنوان  1990م،  سنة  األول  ديوانك  نشرت 
حدثنا عن تلك التجربة؟

والدة الديوان كانت سهلة، بحكم أن ما نشر به كان مدوًنا لدّي 
في  منشوًرا  كان  فيه  ورد  ما  وبعض  الخاص.  أشعاري  دفتر  في 
 بحكم أني كنت في بداياتي، 

ً
لكن المنشور كان قليال الصحف. 

وقليل من يقبل النشر لمبتدئ، لذا فّضلت إصدار الديوان ألطلع 
القّراء على تجربتي.

وإدارة  والتمثيل  المسرحية  النصوص  إعداد  بين  جمعت 
الخشبة، يبدو أن هذه األعمال تحتاج إلى جهد وخبرة ووقت، 

أليس كذلك؟ 
فقد كنت انتقل من  المسرح بالنسبة لي كان أشبه بالمدرسة، 
احتياجاتي  وتختلف  مداركي،  فتتغير  أخرى  الى  عمرية  مرحلة 
التي  الفترة  هي  تقريًبا  سنة  عشرة  ثالث  والمعرفية،  الثقافية 
قضيتها في نشاطات المسرح، تنقلت فيها بين ما تفضلَت بذكره،  
بدأت بالتمثيل وفي ذات الوقت كنت أعمل في أرشيف المسرح 
لي  تمنح  كانت  التي  المالية  للمكافأة  لحاجتي  الفراغ  أوقات  في 
وهي 300 درهم. أما إعداد النصوص فقد كانت عبارة عن ورش 
تدريبية يقيمها المسرح نتعلم فيها قواعد اللغة العربية، وتمارين 

لغيره فنقوم  أو   
ً
مثال ا عالمًيا لشكسبير  نصًّ نتناول  ثم  النطق، 

بشكل جماعي أو ثنائي أو ثالثي بتخليج ذلك النص )أي تحويله إلى 
اللهجة الخليجية(، ثم نغير بعض األحداث بما يتناسب مع البيئة 
المحلية. أما إدارة الخشبة فقد كانت آخر مرحلة لي في المسرح، 
فقد توقفت عن التمثيل عام 1987م، وبعد تلك المرحلة انحصر 

عملي في إدارة الخشبة، و الشؤون اإلدارية للمسرح فقط.

رحلة طويلة مع الشعر والمسرح والتراث 

د. عبد العزيز المسلم: نصون التراث، نحفظ الهوية

مدينة الشارقة
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نظرة المجتمع للتراث
هل يمكنك تلخيص أبرز أهداف عملية تدريس التراث الثقافي 
من واقع خبرتك في هذه المهمة في عدد من الجامعات المحلية 

والدولية؟
بنظرة  من أهم األهداف التي سعيت لها خالل مسيرتي االرتقاء 
المجتمع للتراث، وقد كّرست كافة جهودي الشخصية، وخبراتي 
وإمكانياتي في المؤسسات التي أنتمي لها لوضع التراث في مكانته 
التي يستحقها إلى جانب المعارف والثقافات األصيلة، كما كنت 
بحاجة  والتوعية  الثقافي  التراث  بأهمية  التنوير  على  حريًصا 

على  طالبي  أشجع  كنت  وقد  إليه،  المجتمع 
التي  المهمة  المكاسب  والى  بالتراث  االهتمام 
وأهم تلك المكاسب  يمكن أن نجنيها من ذلك، 
ومعارف  حكمة  وحفظ  الوطنية،  الهوية  تعزيز 

األقدمين.
للتراث،  الشارقة  معهد  رئيس  اآلن  تشغل 
عرفنا بهذا المعهد وموقعه الثقافي من خالل 

إنجازاته؟ 
تتبع  حكومية  هيئة  هو  للتراث  الشارقة  معهد 
وأكاديمي،  ثقافي  طابع  ذات  الشارقة  حكومة 
وغير  المادي  الثقافي  التراث  في  متخصص 

المادي، يعمل به فريق عمل كبير. شعار المعهد )نصون التراث... 
نحفظ الهوية(. وهوشعار تجسده أعمال ونشاطات المعهد من 
والمؤتمرات  والمحاضرات  العلمية،  المنتديات  إقامة  خالل 
والمهرجانات والمعارض، إلى جانب برنامج أكاديمي مستمر لمنح 
دبلومات مهنية في عدد من التخصصات المعنية بالتراث الثقافي.
والمتاحف  والمراكز  اإلدارات  من  عدد  على  المعهد  يحتوي 
المهمة، منها: مركز التراث العربي، مركز الحرف اإلماراتية، مركز 
المنظمات الدولية للتراث الثقافي، متحف التراث العربي، متحف 
الحرف التقليدية، مكتبة الموروث، بيت األلعاب الشعبية، وهو 
 
ً
معني أيضا بترميم المباني التاريخية، كما يصدر المعهد 50 كتابا
كل سنة إضافة الى مجلة شهرية هي مجلة مراود، و مجلة علمية 

ربع سنوية هي مجلة الموروث.
تحريرهما،  رئاسة  تشغل  التي  و»مراود«  »الموروث«  مجلتا 
وأهم  أبعادهما  عن  ثنا  حّدِ والتاثي،  الثقافي  بالشأن  تهتمان 

تطلعاتهما؟
البحوث  بنشر  تعنى  مة 

ّ
محك علمية  مجلة  الموروث  مجلة 

والدراسات والمقاالت العلمية المتخصصة، وهي تأتي لتسد ثغرة 
قلة المجالت العلمية في العالم العربي، كما إنها تركز على إبراز 
ْعنى 

ُ
أما مجلة مراود فهي مجلة ثقافية ت التراث الثقافي العربي، 

باألحداث والنشاطات الشهرية التي يضطلع بها المعهد ومواضيع 
أخرى معنّية بالتراث العربي والعالمي إضافة الى أعمدة ولقاءات 

مهمة.
على  الجوائز  من  باقة  الثقافي  بالتراث  مسيرتك  خالل  نلت 
قيمة  عن  حدثنا  والدولية،  والعربية  المحلية  المستويات 

الجائزة ووقع التقدير على نفس الباحث والمبدع؟
بكل تأكيد، متى ما رأيت التقدير وأحسست بمتابعة المؤسسات 
فإن  القيادة،  واهتمام  رعاية  وتلقيت  لك،  والحكومية  العلمية 
ذلك يدفعك الى مزيد من العطاء واإلبداع ويجعل 
نظرة إيجابية ويزيد من الناحية  نظرتك للعطاء 

اإلنتاجية لديك.
وعالقتها  اإلعالمية  تجربتك  عن  حدثنا 
توصيلها  إلى  تسعى  التي  واألفكار  بالمواضيع 

للمتتبعين؟.
1990م دخلت مجال اإلعالم الثقافي،  منذ سنة 
وقد كنت أعمل على ترسيخ المفاهيم التي أعمل 
فالمتتبع  والثقافية،  العلمية  رسالتي  في  عليها 
أعدها  التي  واإلذاعية  التلفزيونية  للبرامج 
وأقدمها، وكذلك كتاباتي في الصحف والمجالت 

يجد أنها تدور في دائرة التراث الثقافي واألدب 
الشعبي، ألنني أعتني بها عناية خاصة للوصول 
إلى الهدف المنشود، ولالرتقاء بذائقة الجمهور.
ست  ولديك  شاعر،  أنت  بدء،  على  عود 
الشعر  يشكل  فماذا  شعرية،  مجموعات 
بالنسبة إليك مقارنة مع اهتماماتك األخرى؟ 
الشعر هو الواحة الجميلة وارفة الظالل التي 
ألجأ اليها كلما تعبت من أمور الحياة والعمل، 
يخفف  الذي  الوحيد  المتنفس  هو  فالشعر 
همومي، ويرتقي بمشاعري، ويأخذني إلى عوالم 
لما  الشعر  ولوال  رحبة،  فضاءات  و  جميلة، 

تمكنت من التمتع بشخصية حالمة، وقلب شاب رقيق 

* كاتب من المغرب

الضيف في سطور
- ولد الشاعر والكاتب والباحث اإلماراتي عبد العزيز عبد الرحمن 
في مدارسها،  ودرس  1966م،  بالشارقة سنة  الخالدي  م 

ّ
المسل

بيروت  بجامعة  التاريخ  قسم  من  آداب  ليسانس  على  وحصل 

في  العليا  الدراسات  ودبلوم  بيروت،  العربية، 
التاريخ والحضارة اإلسالمية من جامعة الشارقة 
ثم درجة الدكتوراه في التاريخ والتراث  باإلمارات، 
الثقافي من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، 

المغرب.
في  الشعرية،  قصائده  أولى  المسلم  كتب   -
مجموعات  ست  وأصدر  عشرة،  عمرالتاسعة 

شعرية بين 1990م، و2020م.
1980م،  سنة  الوطني  الشارقة  بمسرح  عمل   -
والتعبيرات  العربية  اللغة  في  دورات  واجتاز 
الجسدية والصوتية وإعداد النصوص المسرحية، 
وعمل في أرشيف ومكتبة المسرح، ومارس التمثيل وإدارة خشبة 

المسرح، وعمل عضوا استشارًيا في المسرح.
درَّس التراث الثقافي في عدد من الجامعات المحلية والدولية   -
مشرف  منها  الثقافي  التراث  مجال  في  المهام  من  عدًدا  وتولى 
»مجلة  تحرير  بالشارقة وعضو أسرة  الثقافية  بالدائرة  التراث 
مزون« بالنادي الوطني للثقافة والفنون ، ومدير التراث والشؤون 
الفريق  وعضو  بالشارقة،  واإلعالم  الثقافة  بدائرة  الثقافية 
الخاص لسمو حاكم الشارقة في مشروع الشارقة الثقافي، ورئيس 
معهد الشارقة للتراث، وعضو مجلس التراث ورئيس تحرير مجلتي 
الموروث ومراود. كما يعمل في قطاع اإلعالم الثقافي إذ يعّد ويقّدم 

باقة من البرامج المعنية بالتراث الشعبي. 
وعلى المستوى الدولي شغل عضو المنظمة الدولية لمهرجانات 
بالمجلس   ICCROM وعضو المجلس التنفيذي   CIOFF التراث 
والمدير اإلقليمي  الثقافي،  التراث  الدولي لدراسة صون وترميم 

.IOV للمنظمة الدولية للفن الشعبي
الكائنات  »موسوعة  أهمها  الكتب  من  عدًدا  المسلم  أصدر   -
وله  لغات  عدة  إلى  وترجمت  اإلماراتي«،  التراث  في  الخرافية 
واألمثال  الخرافية  بالحكايات  خاصة  الكتب  من  مجموعة 

الشعبية والتراث الشفهي.
المميز من حكومة الشارقة سنة  حصل على جائزة تقدير األداء 
ولقب الشخصية الداعمة للتراث العربي من المملكة  2003م، 
2009، وشخصية العام الثقافية من دار الخليج  المغربية سنة 
المبدعين  ووسام   ،2012 سنة  والنشر  والطباعة  للصحافة 
الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  العامة  األمانة  من  الخليجيين 
سنة 2014، وجائزة العويس لإلبداع كأفضل كتاب للطفل سنة 
ح لجائزة استريدليندغرين التذكارية السويدية سنة 

ّ
2015، وُرش

2016م. 

الهوية التراث، نحفظ  المسلم: نصون  العزيز  د. عبد 

حوار خاص
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تراث اإلمارات

 صالح كرامة العامري
 

وربما  األوقات مجال تخصصه،  بعض  في  اإلنسان  يختار  ال 
تدفعه األيام مثلي نحو تخصص ُيحتم عليه التجول في أرجاء 
ليكتشف  خاصة حين يصير مهتًما بالتراث الشعبي،  المكان، 
ا الكثير  كيف صار ذلك أحد أجزاء اهتمامه بالتراث عامة، مخبئً
من ألق التجربة وما تحوي من معرفة تامة بمهنة األجداد التي 
في  الدائم  التفكير  في مجال  لتضعني  المعرفة،  اتساع  تتسع 
اكتشاف تفاصيلها، وكيف مارسها األجداد من دون كلل، ومن 
ذلك مهنة »اليازرة«، إحدى مهن الزراعة المهمة، والتي تعتمد 
لتحوله إلى شغف  من أعماق األرض،  على كيفية جلب الماء 
دائم خالل رّي المزرعة، وهي الطريقة التي كان األجداد يجدون 
حرفتها، وفيها يقومون ينزح الماء من عقر البئر بواسطة الثور. 

ويمكن مالحظة قسوة تلك المهنة، إذ تعتمد على الصبر والجلد، 
والسير في ممر طويل، يقوده الثور المربوط بالحبل، وهو العمل  
في  الثور  بوضع  يقوم   حين  )البيدار(  المزارع  به  يقوم  الذي 
وهو الطريق الطويل الذي  )الخّب(،  ويتجه به ناحية  المقدمة، 
تلك  ينجز  لكي  البيدار  يقوده  عندما  البئر،  أمام  الثور  يسلكه 
المهمة، والتي تمتد من أذان الفجر حتى الغروب. وهذا الدوران 
في محل واحد يجعل القدرة يعود تحمل المشاق، فهي صراع دائم 
مع الحياة، واحتماالت الحياة الدائمة. والحقيقة أن هذا الشغف 
فنون  من  فّن  في تسطير  المماثلة  في  الطريقة  إتمام  إلى  قادني 
الزراعة، فسرُت بفضول تام اتجاه ما تحويه المهنة من شغف 
لي، وذكريات ال تنقطع، وشوق جارف باتجاه معرفة محتوياتها، 
ومن دون إرادة منى سرت بسيرها، وكأن صلتي بها تحثني أن أصبح 
و)المنيور(  يدوي في المكان،  )المنيور(  منها، حيث صوت   

ً
جزءا

ُيطلق على العتلة المعلقة على األخشاب البعيدة المثبتة على 
البئر، ويتدلى منها الحبل الموصول بالثور.

لتكتشف قيمتها في  حين تجلس إليها،   ) )اليازرة  تحط مفردات 
فالحبل الموصول في  عيد قيمة الحياة كما هي، 

ُ
المكان وكيف ت

عبارة عن حبل طويل منتهاه رقبة  والمار على المنيور،  األعلى، 
الثور وكتفه خاصة، أما )التراكيب(، فتلك الخشبتان الطويلتان 
ولكي يتم  وترفعان عشرة أمتار علًوا،  المثبتتان على ثنايا البئر، 

تمسك  »حطبتين«  وتلك عبارة عن  )األرضة(،  تثبيتهما بواسطة 
لتثبيت  الشاهق  المنظر  هذا  لتثبيتها كأنها مشعاب،  منتصفها 
إذ تصبح  يتطور،  يجعل كل �شيء  على جانبي البئر؛  )التراكيب( 
عبارة عن سير مستمر ليظل هكذا نحو حقائق فعلية  )اليازرة( 
تصبح الحياة قابلة للسير  ولكونها في مستوى المكان؛  للحياة، 
ال  العتلة،  )المنيور(  وجدت أن  وخالل تفقدي لسيرها،  بعيًدا. 
وله نكهة خاصة  المكان،  بد أن تحدث صفيًرا ُيسمع في أرجاء 
ومعروفة، حيث يمكن سماع هذا الصفير في المكان من حولك 
في كل أرجاء المزارع، فهو صوت مميز تحظى به اليازرة، كلون من 
وفوق كتفيه حبل  األفق البعيد عندما ينطلق الثور في الخّب، 
)الويه(، الممتد أمام أنف الثور، ما يجعل الثور خالل سيره من 
ويجعل خط سيره ناحية  قمة سيره نحو المنحدر وهو)الخب(، 
 ألق�شى مكان له في جّر الدلو. وهكذا يجد 

ً
عمق المساحة، وصوال

الثور نفسه قد سار باتجاه نقطة في أق�شى المكان، حتى يصل 
، وعندها نسمع صوت المنيور 

ً
إلى منتهاه، دائًرا في مكانه حقيقة

ينخرط بشكل تابع لسير الثور في المنحدر، وبعدها يصعد الدلو 
لتتكرر تلك التجربة يومًيا،  في الحوض،  ممرًرا الماء  من البئر، 
حيث يسير  وكأنه سير متكرر في نفس المكان ونفس المزارع، 
الثوره باتجاه المكان المنحدر سيًرا، منذ الفجر حتى الغروب، وهو 
ما ُيعد نوًعا من النزح باتجاه المياه وقسوة الحياة. سألنا البيدار 
)سالم الشميلي( وهو الجازر، الذي يقود الثور نحو اليازرة، قال: 
»الثور جزء من اليوم، جزء من تدريج متعارف عليه في حياتنا، 
أن نعده صراًعا نحو جعل الحياة تستقيم  من الصراع،  وال ُبدُّ 
تام  إنها الزراعة؛ جزء  في المكان«. وعن حياته الزراعية أجاب؛ 
من التواصل مع نفسك، فإن كنت تقصد اليازرة، فهي جزء من 
تفكيري اليومي في هذا المكان منذ الصغر، حيث وجدت أبي يقوم 
ووجدت أهلي كلهم يعتريهم هذا االحساس والوله بعمل  بذلك، 
اليازرة. والحقيقة هي مهنة ال يمكننا التخلي عنها، ال أدري لماذا؟ 
مع  أن أهبط الخّب  من تعب اليوم المفضل لي،  لكن هي جزء 
غني له في نشيد تام. إن أهلي يعتبرونها 

ُ
الثور، وأنا أسوقه أمامي، أل

»الولد  يقول:  ونحن لدينا مثٌل  لحياتهم المتواصلة،   
ً
كامال  

ً
فعال

الذي ما تيزره أمه، بينما هي التي تيزره ليس برجل«، نقصد أن 
الولد الذي يتربى على المشاق هو الولد الصّح، أما الذي يتربى في 
حضن أمه، فإنه يظّل بعيًدا عن المشاق، وهذا حال الثور الذي 

فنقوم بتقديم  فنعتبره ثوًرا قوًيا،  نيزر به، 
وهو عبارة عن مجموعة من  له،   )الفخار( 
والتي  عضالته،  لتنمية  المفضل  األكل 
تساعد على تقوية سيره، وتتكون من بعض 
يهما داخل فخار 

ّ
غل يتم  والعومة،  العشب 

م تقدم للثور كلها مثل أكلة خاصة 
ُ
ث كبير، 

له، كي تساعده على السير بشكل دائم.
عد اليازرة نوًعا من طقس يومي داومنا 

ُ
وت

المياه  عليه بالرغم من وصول وسائل ضّخ 
قيام  من  نوع  عليها  يعتمد  التي  الحديثة 
قاسية،  تعد  حياة  وهي  البئر،  من  المياه 

ولكنها تظل مدامة على الفخر بها دوًما . 
سالم  )البيدار(  المزراع  استرسل  وعندما 
وأنها جزء من حلم  الشميلي حول تجربته، 
يغني  بأنه  قال  المكان،  في  به  يقوم  يومي 
فيسمع  له  يغني  بجواره،  الثور  سير  عن 
وهو ما يدفعه نحو  صوته في هذه الحالة، 
ويدخل في  االسترسال في السير نحو الخّب، 
نطاقه، ليرتفع صوت المنيور، بينما تتحرك 
بها أعضاء  المربوطة  التراكيب  كل أعضاء 
اليازرة. وكان مما أنشد سالم الشميلي قوله: 

»أسميك يالمنيور حّسك عيايب 
لــــــــــــــــــــــــــــــي مسهرنــــــــــــــــي في المنـــــــــــــــــــــــــــــــامي 
ويــــــــــن عريــــــــــــــــــــــــــــــش القيـــــــــــــــــــــــــــــــــظ أول 
يوم النخــــــــــــــــــــل زاهــــــــــــــــــــــــــي وظليلــــــــــــــــــــة 
بوحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شلــــــــــــــــــــيت خــــــــــــــــــــــلي...

خلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بالدار وحيــــــــــــــــــــــــــــــدي 
والله ألشري خشــــــــــــــــــــــــــــــب وباتعــــــــــبر 
وقت العصــــــــــــــــــــر وبأن�ضي خلــــــــــــــــــــي«

وفي نهاية الرحلة آخر اليوم عندها  هكذا؛ 
وابتعدت  ذهبت رائحة المزارع من حولنا، 
لملء  صفيره  المنيور  وأعاد  الغروب،  مع 
من  المحيطين  على  وتفرده  بنغمه  المكان 
الغابرة  المزارع  عبر  الرحلة  وصلت  حوله، 
لتؤكد للجميع أن  إلى أبعد نقطة في األفق، 
اليازرة جزء من حركة كونية تبدأ من الفجر 

وتنتهي عند الغروب 

* كاتب وباحث تراثي، اإلمارات

 اليازرة 
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دراسات إماراتية 

 فهد علي المعمري

تأثر الشعر النبطي في دولة اإلمارات بروافد كثيرة، منها وأهمها 
ومن القرآن استقى  ة، 

ّ
الرافد الديني من خالل القرآن والسن

 من ألفاظه لتأتي في الشعر النبطي، من خالل أوامر القرآن 
ً
كثيرا

وذكر الجنة والنار والحياة والقبر  الكريم ونواهيه ومجاراته، 
واإلنس والجن، كما تم ذكر الكثير من أسماء الله الحسنى مثل 
الكريم، الطيف، المجيد، القوي، المتين، الرقيب، المهيمن، 
الرؤوف، السالم، إضافة إلى ذكر األلفاظ األخرى التي حواها 
والرجاء  القصة  بين  متنوعة  األلفاظ  هذه  وأتت  القرآن، 
والتخويف وضرب األمثال، وجاء هذا التوظيف لمناسبة هذه 

األلفاظ مع الفكرة العامة التي أرادها الشاعر.

يقول الشاعر يعقوب الحاتمي:
ـــــــــــــــــــــــداد ْبـال عمــــــــــــــــد ِ

ّ
لي رفع سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الش

ْبع سّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهن مهــــــــــــــــــــــــــــــــــاد واالرا�ضي السَّ
َوَبَنْيَنا   :12 مأخوذ من قول الله تعالى في سورة النبأ اآلية رقم 
15:ألم  َسْبًعا ِشَداًدا، وقول الله في سورة نوح اآلية رقم  ْم 

ُ
ك

َ
ْوق

َ
ف

تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا.
أما األرا�شي السبع فهي من قول الله تعالى في سورة الطالق، اآلية 
الله الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن يتنزل   :12 رقم 
األمر بينهن لتعلموا أن الله على كل �شيء قدير وأن الله قد أحاط 

بكل �شيء علما.
ومثله قول الشاعر غانم بن راشد القصيلي:
واللي رفع سْبــــــــــــــــٍع بال ســــــــــــــــــــــــــــاس واجــــــــــــــــدار

هــــــــــــــــــا للعبـــــــــــــــــاد النزيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
وسْبــــــــــــــــــٍع بسط

الشاعر علي بن محين الشام�شي:
يــــــــــــــــالله ببابـــــــــك عــــــــــــــــن أبــــــــــــــــواب السالطين

يا خالق اإلنســــــــــــــــان من ما ومـــــــــــــــــــن طــــــــــــــــين
وهو مأخوذ من قول الله تعالى في سورة السجدة، اآلية رقم 7 و 8: 
مَّ َجَعَل 

ُ
َساِن ِمْن ِطين ث

ْ
ن ِ

ْ
َق اإل

ْ
ل
َ
 خ

َ
ُه َوَبَدأ

َ
ق

َ
ل
َ
لَّ �َشْيٍء خ

ُ
ْحَسَن ك

َ
ِذي أ

َّ
ال

ِمْن َماٍء َمِهيٍن، وكذلك قول الله تعالى في سورة  ٍة 
َ
ل

َ
ُسال ِمْن  ُه 

َ
ْسل

َ
ن

ْم ِمْن َماٍء َمِهين.
ُ
ْقك

ُ
ل
ْ
خ

َ
ْم ن

َ
ل
َ
المرسالت، اآلية رقم 20: أ

الشاعر الخضر:
قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الوجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص
ْ
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الجــــــــــــــــــــــــــــــروح ق

َتْبَنا 
َ
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة المائدة، اآلية رقم 45: ك

ن 
ُ
ذ
ُ ْ
ِف َواأل

ْ
ن
َ ْ
ف ِباأل

ْ
ن
َ ْ
َعْيِن َواأل

ْ
َعْين ِبال

ْ
ْفِس َوال ْفس ِبالنَّ نَّ النَّ

َ
ْيِهْم ِفيَها أ

َ
َعل

ُجُروح قصاص.
ْ
ّنِ َوال ّن ِبالّسِ ِن َوالّسِ

ُ
ذ
ُ ْ
ِباأل

الشاعر حميد بن ذيبان:
رحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍق مـــن ثنايــــــــــــــــــــــــــــــــاه ارتشفنــــــــــــــــــــــــــــــــا

ى لــــــــــــــــــــــــــــــــذة للشاربينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
مصــــــــــــــــــــــــــــــــف

ْنَهٌر ِمْن 
َ
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة محمد، اآلية رقم 15: َوأ

ى. َصفًّ ْن َعَسٍل مُّ ْنَهٌر ّمِ
َ
اِرِبين َوأ ٍة ِللشَّ

َّ
ذ

َ
ْمٍر ل

َ
خ

الشاعر محمد بن عايض األحبابي:
فوق اللهــــــــــــــــب ترمي شــــــــــــــــراٍر كما القصـــــــــر

يزداد صـاليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبالقيــــــــــــــــــــــــــــــــــظ فايـــــــــــــــــــره

 :32 اآلية رقم  مأخوذ من قول الله تعالى في سورة المرسالت، 
 ُصْفر.

ٌ
ة

َ
ُه ِجَمال نَّ

َ
أ
َ
ْصِر ك

َ
ق

ْ
ال

َ
َرٍر ك

َ
ْرِمي ِبش

َ
َها ت إنَّ

الشاعر سالم الجمري:
 الشقـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
هــــــــــــــــــــــــــــــــذي حياٍة مــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــا إال

والمــرء لي طالــــــــــــــــــــــــــــــــت حياتــــــــــــــــــــــــــــــــه يرذلــــــــــــــــي
ُه 

َّ
الل  :70 مأخوذ من قول الله تعالى في سورة النحل،اآلية رقم 

َم 
َ
 َيْعل

َ
ال ْي 

َ
ُعُمِر ِلك

ْ
ال ِل 

َ
ْرذ

َ
أ ٰى 

َ
ِإل ن ُيَردُّ  م مَّ

ُ
َوِمنك ْم 

ُ
اك

َّ
َيَتَوف مَّ 

ُ
ث ْم 

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
خ

ْيًئا.
َ

ٍم ش
ْ
َبْعَد ِعل

الشيخ سعيد بن حمد القاسمي:
الحْمــــــــــــــــــــــــــــــــد لله والـٍي كـــــــــــــــــّل االقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار

بيده مقاديــــــــــــــــــــــــــــــــر السمــــــــــــــــــــــــــــــــا واألراضـــــــــــــــين
سّبــــــــــــــــــــــــــــــــوح قّدوٍس لــــــــــــــــه األمر مختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــــــــــــا تْحت أْمَرْه مطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــين
ّ
كــــــــــــــــّلِ من

ْ
ول

وقوله بيده مقادير السما واألراضين مأخوذ من قول الله تعالى في 

ْرض، 
َ ْ
ى األ

َ
ِإل َماِء  ْمَر ِمَن السَّ

َ ْ
األ ُر  ُيَدّبِ  :5 اآلية رقم  سورة السجدة، 

أما قوله: له األمر مختار مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الروم، 
ْبُل َوِمن َبْعُد.

َ
ْمُر ِمن ق

َ ْ
ِه األ

َّ
اآلية رقم 4: ِلل

الشاعر محمد الكوس:

قْبــــــــــــــــــــــــــــــــل التفاف الّســــــــــــــــــــــــــــــــاق بالّســــــــــــــــــــــــــاق
قْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ْسكــــــــــــــــرات المــــــــــــــــــــــــــــــــوت ال ذوق

مأخوذ من قول الله تعالى في سورة القيامة اآلية رقم 29: والتّفت 
وقوله ْسكرات الموت  المساق،  الساق بالّساق إلى رّبك يومئٍذ 
وجاءت   :18 اآلية رقم  مأخوذ من قول الله تعالى في سورة ق، 

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
ومثله قول الشاعر علي بن ْرحمة الشام�شي:

ت الســــــــــــــــاق بالســــــــــــــــاق
ّ
يوم أقبــــــــــــــــلن والتف

في ســــــــــــاحة الميــــــــــــــــدان والسْبق لــــــــــــــــه ذوق

ألفاظ القرآن في الشعر النبطي اإلماراتي
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الشاعر أحمد بوسنيدة:
ي
ّ
 ضلوٍع مْن ضلــــــــــــــــوعي محــــــــــــــــــــــــــــنن

ْ
َسْبَعــــــــــــــــة

مشكـــــــــــــــــاي لــــــــــــــــه مْحيي رميـــــــــــــــــم العظامــــــــــــــــا
َنا 

َ
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة يس، اآلية رقم 78: وَضَرَب ل

اَم َوِهَي َرِميٌم.
َ
ِعظ

ْ
اَل َمن ُيْحِيي ال

َ
ُه ق

َ
ق

ْ
ل
َ
�ِشَي خ

َ
 َون

ً
ال

َ
َمث

الشاعر محمد بن سعيد بالمونة المرر:
ي باليمــــــــــــــــــــــــــــــــنـى كتـابــــــــــــــــــه

ْ
ومْنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ِعط

تــــــــــــــــــــــــــــــــرى نولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علـى دْرب الثــــــــــــــــوايــب
ي باليســــــــــــــــــــــــــــــــرى كتـــــــــــــــــــــــــــــــــابـه

ْ
ومْنهــــــــــــــــــــــــــــــــو ِعط

تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله فـوق حاميـــــــــــــــــــــــــــــــــه اللهـــــــــــــــــايــب
 :12 ـ   7 مأخوذ من قول الله تعالى في سورة االنشقاق، اآلية رقم 
ِلُب 

َ
 ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا َوَينق

َ
َسْوف

َ
وِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه ف

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
فأ

 َيْدُعو 
َ

َسْوف
َ
ْهِرِه ف

َ
ظ ِكَتاَبُه َوَراَء  وِتَي 

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
َمْسُروًرا َوأ ْهِلِه 

َ
أ ى 

َ
ِإل

ُبوًرا ويصلى سعيرا.
ُ
ث

الشاعر عبدالله بن سعيد بن نعمان الكعبي:
والــّرّب يْحييهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عظــاٍم رميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــٍق جديــــــــــــــــــٍد يعيــدهــــــــــــــــــــــا
ْ
بْعــد الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــا خل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــات عـْدٍن والعـــــــــــــــــــــــــــــال والّســــــــــــــــالمه
ّ
وجن

َهــــــــــــــــر ما يبيدهــــــــــــــــــــــــــــا وصرف الليــــــــــــــــالي والدَّ
وفيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــاٍر قاصــــــــــــــــراٍت كواعـــــــــــــــــــب

ــراب أمثــــــــــــــــــــــــــــــــــال الّرمامــــــــــــــــــــــــــــــــين ديدهــــــــــــــــــا
ْ
أت

أّما قوله بعد الفنا خلق جديد فمأخوذ من قول الله تعالى في 
ا  ِإنَّ

َ
اًتا أ

َ
اًما َوُرف

َ
ا ِعظ نَّ

ُ
ا ك

َ
ِإذ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
َوق   :49 اآلية رقم  سورة اإلسراء، 

ًقا َجِديًدا. 
ْ
ل
َ
وَن خ

ُ
َمْبُعوث

َ
ل

أّما قوله جّنات عدن فهو كثير في القرآن الكريم ومنه قول الله 
اُت َعْدٍن  ِهْم َجنَّ ُهْم ِعنَد َرِبّ

ُ
تعالى في سورة البّينة، اآلية رقم 8: َجَزاؤ

َوَرُضوا  َعْنُهْم  ُه 
َّ
الل �ِشَي  َبًدا رَّ

َ
ِفيَها أ اِلِديَن 

َ
خ ْنَهاُر 

َ ْ
ْحِتَها األ

َ
ْجِري ِمن ت

َ
ت

ُه، وأما قوله أبكار فمأخوذ من قول الله  َربَّ �ِشَي 
َ
َعْنُه ذلك ِلَمْن خ

إنشآء  ا أنشأنهّن 
ّ
إن  :37 ـ   35 اآلية رقم  تعالى في سورة الواقعة، 

وقوله قاصرات فمأخوذ من قول  أبكارا عربا أترابا،  فجعلناهّن 
ْرِف 

َّ
اِصَراُت الط

َ
الله تعالى في سورة الرحمن، اآلية رقم 56: ِفيِهنَّ ق

، وقوله كواعب فمأخوذ من قول  ُهْم َوال َجانٌّ
َ
ْبل

َ
ٌس ق

ْ
ِمْثُهنَّ ِإن

ْ
ْم َيط

َ
ل

الله تعالى في سورة النبأ، اآلية رقم 33: وكواعب أترابا.
الشاعرعبدالله بن السيد أحمد الهاشمي:

واهــــــــــــــــل الشعــــــــــــــــر فــــــــــــــــي كّل واٍد يهيمـــــــــــــــون

مـــــــــــــــــــا هــــــــــــــــام في حــــــــــــــــب الرعابيب ولهــــــــــــــــان
وعلى ذات النسق يقول الشيخ صقر بن سلطان القاسمي:

شمـــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــا هــْم مســــــــــــــــــــــــــــــــاعيـــد
ْ
هــْم غ

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــّل واٍد هـــــــــــــــــــــــــــــــــــْم يهيمـــــــــــــــــــــون
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الشعراء، اآلية رقم 223 ـ 224: 

والشعراء يتبعم الغاوون، ألم تَر أنهم في كّل واٍد يهيمون.
وقول الشيخ سلطان بن سالم القاسمي:

ْيطــــــــــــــــــــــــــــــــول فيــــــــــــــــــــــــــــــــها ْرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادك

فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــين نفــــــــــــــــــــــــــــــــخ الصــــــــــــــــــــــــــــــــور

 :68 رقم  اآلية  الزمر،  سورة  في  تعالى  الله  قول  من  مأخوذ 
ِإال َمْن  ْرِض 

َ
ِفي األ َوَمْن  َماَواِت  ِفي السَّ َمْن  َصِعَق 

َ
وِر ف ِفَخ ِفي الصُّ

ُ
ون

ُرون.
ُ
ا ُهْم ِقَياٌم َيْنظ

َ
ِإذ

َ
َرى ف

ْ
خ

ُ
ِفَخ ِفيِه أ

ُ
مَّ ن

ُ
ُه ث

َّ
اَء الل

َ
ش

الشاعر أحمد بن سيف بن زعل الفالحي:
وي

ْ
ــــــــــــــــل القراطيــــــــــــــــس تط

ْ
يوم السمــــــــــــــــا مث

ــــــــــــــــاس عــــــــــــــــْرٍي ال ِلِبس ال ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللي
ّ
والن

مأخوذ من قول الله تعالي في سورة األنبياء، اآلية رقم 104: ويوَم 
 ۚ ِعيُدُه 

ُّ
ن ٍق 

ْ
ل
َ
خ َل  وَّ

َ
ا أ

َ
ن
ْ
َما َبَدأ

َ
ك ُتِب 

ُ
ك

ْ
ِلل ِجِلّ  الِسّ ِيّ 

َ
ط

َ
ك َماَء  ِوي السَّ

ْ
ط

َ
ن

اِعِليَن. ويقول الشاعر علي بن شمسة:
َ
ا ف نَّ

ُ
ا ك ْيَنا ۚ ِإنَّ

َ
َوْعًدا َعل

ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
لـي خلـــــــــــــــــــــــــــــــــق آدم مــــــــــــــــــــــــــــــــن الط

واخرجــــــــــــــــــــــــــــــــه من روضـــــــــــــــــــــــــــــــــة ْجنانــــــــــــــــــــــــــــــــــه
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة البقرة، اآلية رقم 35 ـ 36: قلنا 
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطن عنها 
فأخرجهما مماكانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 

األرض مستقر ومتاع إلى حين.
الشاعر عبدالله بن عمير الشام�شي:

م البرايــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
ــــــــــــــــد عــــــــــــــــال

ْ
رنــــــــــــــــــــــــــــــــا عن

ْ
وش عذ

فْعــــــــــــــــــــــــــــــــك مال ْوبرّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
يوم مــــــــــــــــــــــــــــــــا ين

 :88 ـ   87 مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الشعراء، اآلية رقم 
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى الله بقلب سليم.

الشاعر علي بن محين الشام�شي:

فاللــــــــــــــــــــــــــــــــه ما غّيــر بعْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد نْعمــــــــــــــــــــــــــــــــه
ى تغّيْرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القلــــــــــــــــــــــــــــــــوب ْبرانهــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
حت

مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الرعد، اآلية رقم 11: إن الله ال 
يغّير ما بقوم حتى يغّيروا ما بأنفسهم.

الشاعر يعقوب الحاتمي:
د اللــــــــــــــــــــــــه باحســــــــــــــــان مثلــــــــــــــــه

ْ
االحسان عن

الهــــــــــــــــــــــــــا
ّ
َعْل سّيــــــــــــــــــــــــــــــــات ِيجــــــــــــــــازى ِمث

َ
َوَمْن ف

 :40 رقم  اآلية  غافر،  سورة  في  تعالى  الله  قول  من  مأخوذ 
في  تعالى  الله  قول  وكذلك  َها، 

َ
ل
ْ
ال ُيْجَزى ِإال ِمث

َ
 ف

ً
ة

َ
ئ َمْن َعِمَل َسِيّ

سورة الشورى، اآلية رقم 39: وجزاء سيئة سيئة مثلها
الشاعر سالم الدهماني:

يــــــــــــــــــــــــــــــــا كريــــــــــــــــم ْويا لطيــــــــــــــــف ْويا مجيـــــــــــــــــــــــــــد
واحٍد معبــــــــــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غيره ســــــــــــــــــــــــــــــــواه

وقوله في موضع آخر:
سّميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بك يا عالــــــــــــــــــــــــــــــــم الغــــــــــــــــــــــــــــــــيب

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــــــــــــه يا واحــــــــــــــــــــــــــــــــد يا قّدوس
ويقول الشاعر علي بن قمبر:

يــــــــــــــــــــــــــــــــا قوّي ْويا متــــــــــــــــــــــــــــــــين ْويا رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب
يــــــــــــــــا مهْيَمـــــــــــــــــــــــــــــــــن يا رؤوف ْويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سالم
وهنا إشارات إلى أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم وهي: 
المتين،  القوي،  القّدوس،  الواحد،  المجيد،  اللطيف،  الكريم، 

الرقيب، المهيمن، الرؤوف، السالم.
الشاعر راشد بن طّناف:

رّبٍ جعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مثــــــــــــــــــــــــــــــــابه
وأمــــــــــــــــــــــــــــــــٍن عــــــــــــــــــــــــــــــــن النيــــــــــــــــــــــــــران تْصليــــــــــــــــك
 :125 رقم  اآلية  البقرة،  سورة  في  تعالى  الله  قول  من  مأخوذ 

ْمًنا.
َ
اِس َوأ لنَّ

ّ
 ِل

ً
اَبة

َ
َبْيَت َمث

ْ
َنا ال

ْ
 َجَعل

ْ
َوِإذ

اإلماراتي النبطي  الشعر  القرآن في  ألفاظ 

دراسات إماراتية 
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الشاعر محمد الكوس:
حْبل المســــــــــــــــــــــــــــــــد في مْعصمــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــاس

وْمن الطــــــــــــــــــــــــــــــــواري تْرقــــــــــــــــــــــــــــــــب ْحــــــــــــــــــــــــــروس
وعلى ذات المعنى يقول الشاعر محمد بن مسعود األحبابي:

كّنهم حْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدوا

وانفخــــــــــــــــــــــــــــــــوا ف الّصــــــــــــــــــــــــــــــــور عجلينــــــــــــــــــــــــــــــــا
 :5 ـ   4 آية رقم  وهو مأخوذ من قول الله تعالى في سورة المسد، 

وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبٌل من مسد.
الشاعر محمد بن سوقات:

ــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
وعفــــــــــــــــــــــــــــــــوك يــــــــــــــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــــــــــهي راجين

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن رضــــــــــــــــــــاعه
ْ
نهــــــــــــــــار األم تذ

َرْوَنَها 
َ
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الحج، اآلية رقم 2: َيْوَم ت

َرى 
َ
َها َوت

َ
اِت َحْمٍل َحْمل

َ
لُّ ذ

ُ
َضُع ك

َ
ْرَضَعْت َوت

َ
ا أ لُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

ُ
َهُل ك

ْ
ذ

َ
ت

اَرٰى َوَما ُهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
َ
اَس ُسك النَّ

ويقول الشاعر محمد بن يعروف:
وسْبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الذي أســــــــــــــــرى بعبــــــــــــــــــــــــــــــــده

إلى ســــــــــــــــــــــــــــــــابع سمــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــوق البـــــــــــــــــــــــــراقي
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة اإلسراء، اآلية رقم 1: سبحان 
الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األق�شى 

الذي باركنا حوله.
الشاعر محمد الكوس:

ظالم بتوخذ في الحشـــــــــــــــــــــــــر بالنواصــــــــــــــــــــــــــــــــي
فــــــــــــــــــــــــــــــــال واسطة تنفع وال لك مــــــــــــــــن ْمناص
 
ُ

مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الرحمن، اآلية رقم 41: ُيْعَرف
َداِم.

ْ
ق
َ ْ
َوا�ِشي َواأل  ِبالنَّ

ُ
ذ

َ
ُيْؤخ

َ
ُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهْم ف

ْ
ال

الشاعرمحمد بن جبران السويدي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــٍر والفجــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــان

ْ
سمْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت زق

فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ْ
أضغــــــــــــــــاث أْحالم مــــــــــــــــول مــــــــــــــــا ت

44: قالوا  مأخوذ من قول الله تعالى في سورة يوسف، اآلية رقم 
أضغاث أحالم وما نحن بتأويل األحالم بعالمين.

م المنصوري:
ّ
الشاعر راشد بن سالم بن مسل

يالله يا خــــــــــــــــالق عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده لطاعتــــــــــــــــــــــــــــــــه
وخالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــم كاتبيٍن كرامــــــــــــــــــــــــــــــــا
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة، اآلية رقم 10 ـ 11: وإن عليكم 

لحافظين، كراما كاتبين.
الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي ـ فتاة العرب:

 عــــــــــــــــلى اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رزقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
وال دابـٍة إال

ِقـــــــــــــــــــــــــــــــــدرة ْمــــــــــــــــداده
ْ
 ِمن ال

ّ
وال طايــــــــــــــــــــــــــــــــٍر إال

ٍة ِفي  مأخوذ من قول الله تعالى في سورة هود، اآلية رقم 6: َما ِمن َدابَّ
ِفي  لٌّ 

ُ
ك  ۚ َوُمْسَتْوَدَعَها  َها  رَّ

َ
ُمْسَتق ُم 

َ
َها َوَيْعل

ُ
ِرْزق ِه 

َّ
الل ى 

َ
َعل  

َّ
ْرِض ِإال

َ ْ
األ

ِبيٍن. ِكَتاٍب مُّ
الشاعر محمد بن سوقات:

ّ
 خـــــــــــــــــــــال

ّ
واحترز لــــــــــــــــو ساعــــــــــــــــدك والكـــــــــــــــــف

ــــــــــــــــــــــــــــــــاس ْبوسيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
ال تصّعــــــــــــــــر خّد للن

 
َ

َوال  :18 اآلية رقم  مأخوذ من قول الله تعالى في سورة لقمان، 
ْرِض َمَرًحا.

َ ْ
ْمِش ِفي األ

َ
 ت

َ
اِس َوال َك ِللنَّ دَّ

َ
ْر خ َصِعّ

ُ
ت

الشاعر راشد بن محمد بن عبالن:
بع هواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــــــــــن تت

ْ
والنف

أّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة بالّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّو مــــــــــــــــــــــــــــــــّرات
وما   :53 اآلية رقم  مأخوذ من قول الله تعالى في سورة يوسف، 
ُفوٌر 

َ
ي غ أبّرىء نف�شي إّن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي إنَّ َرِبّ

ِحيٌم. رَّ
الشاعر سالم الدهماني:

ما ألفت ليـــــــن النــــــــــــــــبي نوح شغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
لين عاش تسع اميه وخمســــــــــــــــين دايـــــــــــــــــــــــــــر
ْد 

َ
ق

َ
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة العنكبوت، اآلية رقم 14: َول
ْمِسيَن َعاما.

َ
 خ

َّ
 َسَنٍة ِإال

َ
ف

ْ
ل
َ
 ِفيِهْم أ

َ
ِبث

َ
ل
َ
ْوِمِه ف

َ
 إلى ق

ً
وحا

ُ
َنا ن

ْ
ْرَسل

َ
أ

الشيخ سلطان بن سالم القاسمي:
ناجيت مــــــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــادى بلّجــــــــــــــــة غزيـــــــــــــــــــــــرة

جيــــــه
ْ
ون في الظلما مــــــــــــــــن الحوت من

ّ
ذو الن

ا 
َ
َوذ  :87 اآلية قم  مأخوذ من قول الله تعالى في سورة األنبياء، 

َماِت 
ُ
ل
ُّ
َناَدٰى ِفي الظ

َ
ْيِه ف

َ
ْقِدَر َعل

َ
ْن ن

َ
ْن ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
اِضًبا ف

َ
َهَب ُمغ

َ
 ذ

ْ
وِن ِإذ النُّ

اِلِميَن.
َّ
ْنُت ِمَن الظ

ُ
ي ك

ّ
َك ِإِن

َ
َت ُسْبَحان

ْ
ن
َ
 أ

َّ
َه ِإال

َٰ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
أ

الشاعر عبدالله بن سعيد بن نعمان الكعبي:

وصلــــــــــــــــوا عــــــــــــــــلى خــــــــــــــــــــــــــــــــير النبيين طــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــاع يوم النــــــــــــــــار تطلــــــــــــــــب مزيدهــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
شف

يوم نقول   :30 اآلية رقم  مأخوذ من قول الله تعالى في سوق ق، 
لجهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد.

الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي:
واطلبــــــــــــــــت مــــــــــــــــن ال فيــــــــــــــــه عــــــــــــــــيب كريــــــــــــــــم

اللي رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع سْبــــــــــــــــٍع بلّيــــــــــــــــا عمودهــــــــــــــــا
ُه 

َّ
الل  :2 اآلية رقم  الرعد،  في سورة  تعالى  الله  مأخوذ من قول 

َعْرِش.
ْ
ى ال

َ
مَّ اْسَتَوى َعل

ُ
َرْوَنَها ث

َ
ْيِر َعَمٍد ت

َ
َمَواِت ِبغ َع السَّ

َ
ِذي َرف

َّ
ال

الشاعر الماجدي بن ظاهر:

واليسر بعد العســــــــــــــــــــــــــــــــر في قــــــــــــول العــــــــــــــــلي

ني بعــــــــــــــــده المربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍع
ْ
والمْحــــــــــــــــــــــــــــــــل يث

 :6 ـ   5 وهو مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الشرح، اآلية رقم 
ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا.

َ
ف

الشاعر سلطان الشاعر:
ولــــــــــــــــــــــــــــــــي يتكــــــــــــــــل باللــــــــــــــــه م ْيســـير خاســــــــــــــــر

واللي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر مذكــــــــــــــــــــــــــــــــور خــــــــــــــــير ْينالي
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة األنفال، اآلية رقم 46: َواْصِبُروا 
اِبِريَن، وكذلك قول الله تعالى في سورة النحيل،  َمَع الصَّ َه 

َّ
الل ِإنَّ 

اِبِريَن. ْيٌر ِللصَّ
َ
ُهَو خ

َ
ْم ل

ُ
ِئْن َصَبْرت

َ
اآلية رقم 126: َول

الشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ّ
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــــــــــــواري الكن

يقومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لك قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ّ
والصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل م اتنف

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورك زاح الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 :18 ـ   15 مأخوذ من قول الله تعالى في سورة التكوير، اآلية رقم 
ا 

َ
ْبح ِإذ ا َعْسَعَس َوالصُّ

َ
ْيل ِإذ

َّ
س َوالل

َّ
ن
ُ
ك

ْ
َجَوار ال

ْ
ِس ال

َّ
ن
ُ
خ

ْ
ِسم ِبال

ْ
ق

ُ
 أ

َ
ال

َ
ف

َس. َنفَّ
َ
ت

الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي ـ فتاة العرب:
وال تنســــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــن الدنيــــــــــــــــــــــــــا نصيبــــــــــــــــك

ف للدنيــــــــــــــــــــــــــــــــا فكاهــــــــــــــــــــــــــــــــة واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِغ
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة القصص، اآلية رقم77: وابتغ 

ه الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا.
ّ
فيما آتاك الل

الشاعر الماجدي بن ظاهر:
شاجــــــــــــــــيين فيهــــــــــــــــا والشقــــــــــــــــــــــــــــا ضد التقى

وال ذاك إال الصالحــــــــــــــــــــــــــــــــات أبقى لهــــــــــــــــــــــــــــــــا
 :46 رقم  اآلية  الكهف،  سوق  في  تعالى  الله  قول  من  مأخوذ 

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمال.
الشاعر محمد بن مبارك بن ثامر المنصوري:

يــــــــــــــــا علــــــــــــــــم الجهــــــــــــــــري والخفا وما كــــــــــــــــــــاِن
ِلْعبــــــــــادي

ْ
لك الحمد والتوحيــــــــــــــــد يــــــــا رّب ا

6: وإن تجهر  مأخوذ من قول الله تعالى في سورة طه، اآلية رقم 
بالقول فإنه يعلم السر واخفى.

الشاعر جابر بن هّياي المنصوري:
سجــــــــــــــــد آلدم جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحاضريــــــــــــــــني

إال أن إبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس صــــــــــــــــابته الكبــــــــــــــــــــــــــــــــاره
مأخوذ من قول الله تعالى في سورة، اآلية رقم: وإذ قلنا للمالئكة 
اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 

* باحث من اإلمارات

والصور  تفاصيل معمارية من جامع الشيخ زايد في أبوظبي

اإلماراتي النبطي  الشعر  القرآن في  ألفاظ 

دراسات إماراتية 
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مرصد

 شريف الشافعي

الفنون  يخلو من متاحف  العالم   في  بلد حضاري  ليس من 
وتتنوع متاحف البصريات التي تفتخر بها األمم،  التشكيلية. 
فمنها المتاحف المفتوحة في الهواء الطلق منذ آالف السنين، 
وتماثيلها  وأهراماتها  القديمة  الفرعونية  مصر  معابد  مثل 
ما  بكل  وتوابيتها،  وأحجارها  وجدارّياتها  تها 

ّ
ومسال العمالقة 

تلخص  وكتابات  ورسوم  ورموز  ونقوش  دالالت  من  تحويه 
 مطولة من قصة الحضارة 

ً
عصوًرا بأكملها وتختصر فصوال

اإلنسانية. ومنها المتاحف المغلقة، وقد تكون متاحف عامة 
أو متخصصة في نمط معين.

التي  الفنية،  »بيرسونا«  في تجربة جماعة  والمدهش،  الجديد، 
في  تقليدي،  غير  متحف  إقامة  تبّنيها  مؤخًرا،  انطالقها  أعلنت 
فكرته، وموضوعه، وأسلوب عرض أعمال فناني الجماعة، وهم 
ا من مصر، ينتمون إلى أجيال مختلفة،  ثمانية وعشرون تشكيليًّ
تتنوع اهتماماتهم بين النحت والتصوير والرسم والكوالج واألعمال 
المركبة والتجهيز في الفراغ وغيرها من أنماط الفنون البصرية 
تنوعهم  على  الكمبيوتر.  على  والمعتمدة  والمبتكرة،  المألوفة، 
وتعدد تياراتهم وتوجهاتهم، يلتقون حول عنوان الجماعة »بيرسونا« 
بمعنى »شخصية«، فالثيمة المحورية التي تنطلق منها أعمالهم، 

بكل  والعربية،  المصرية  الشخصية  مفهوم  هي  حولها،  وتدور 
دالالت هذا المفهوم العميق الثري ووجوهه الكثيرة. أما أسلوب 
العرض، وآليات بيع األعمال واقتنائها من جانب المهتمين، فهو 
ونالين« 

ٔ
غير نمطي بدوره، فالمتحف افترا�شي في غرفة عرض »ا

قضية  سا�شي 
ٔ
ا بشكل  وتتناول  ا،  فنيًّ  

ً
عمال تسعين  قرابة  تضم 

وتناقضاتها،  ثيراتها، 
ٔ
وتا المصرية،  الشخصية  وفلسفة  الهوية، 

وتوثيق  من خالل نماذج مختلفة من البورتريهات،  ومتغيراتها، 
مكنة، والمناظر الطبيعية، وغيرها من اللقطات 

ٔ
حداث، وروح اال

ٔ
اال

االتجاهات  مختلف  األعمال  تتضمن  والمواقف.  والمشاهد 
ساليب والتقنيات والتجارب المعاصرة والحديثة والشبابية، 

ٔ
واال

والتصوير  النحت  في  متنوعة،  وتيارات  مدارس  على  وتنفتح 
مختلف  الفنانون  ويستخدم  التشكيل،  أنساق  وسائر  والرسم 
وكذلك األلوان  أنواع الخامات مثل الورق والكرتون والقماش، 
الماء  وألوان  والباستيل  والفحم  والحبر  الزيت  مثل  المتعددة، 
واألكريليك وغيرها، إلى جانب اإلبداع الرقمي، وتقنيات الطباعة. 
من الفنانين المشاركين في التجربة المثيرة: إنجي الجرف، عمر عبد 
الظاهر، نهى عيد، هاني مجلي، أماني نبيل، جرجس لطفي، إيمان 
محمد  عادل،  عبير  عطية،  محمد  الكفراوي،  مجدي  حسين، 
عيد، وائل حمدان، محمد المصري، أميرة عماد، أسماء بخيت، 
ا 

ً
يجد المتلقي ذاته منساق وفي أعمالهم،  وغيرهم.  تقوى صبري، 

 مع صّيادي السمك فوق قواربهم، 
ً

متفاعال إلى أرضه وجذوره، 

والمزارعين في حقولهم، والباعة المتجولين في الشوارع والحارات 
أشجارها،  إلى  األخشاب  حنين  مع  منصهًرا  العتيقة،  واألزقة 
والبيوت الطينية المهجورة إلى سكانها  والطيور إلى أعشاشها، 
أبدع الفنانون في  المصبوغين بطيبة الشمس ودفئها.  البسطاء 
إطالالتهم التجريدية والحداثية والطليعية، خصوًصا في شحن 
مع االقتصاد في  البورتريهات باالنفعاالت والمشاعر الداخلية، 
المالمح الفيزيائية االعتيادية، وأسهمت تلك االنزياحات في إبراز 
الشخصية المصرية الغنية المليئة بالتناقضات والمتغيرات، لما 
شهدته من تعاقب الحضارات والثقافات والديانات والتغيرات 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمذهبية على مر العصور.
فإنها  األعمال إلى فكرة واحدة هي الهوية،  على الرغم من انتماء 
للفنانين  المتباينة  االتجاهات  وفق  التنوع،  شديدة  جاءت 
المشاركين في المعرض، واختالف األساليب والتقنيات والتجارب 
الفنية ومراحلها، إلبراز كيف أثرت الشخصية  المصرية على هؤالء 
الفنانين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفي األعّم، فإن الفنانين 
يبدون غير متكلفين في إدراكهم واستحضارهم لهذا التأثير، الذي 
يأتي كجزء من الوعي التشكيليين في طرحهم الطفولي البريء، حتى 
ا أو  والخاضعة كليًّ وأعمالهم المركبة،  في تكويناتهم الهندسية، 
ا للتقنيات والميكنة، ما أكسب المعرض في مجمله حيوية  جزئيًّ
الكوالج،  أعمال  أفسحت  وائتناًسا.  وألفة  ودينامية  وخصوبة 
والتجريد، والنماذج المركبة، الفرصة أكثر للتداخل بين مفردات 
مختلفة،  حضارية  حقب  إلى  تنتمي  متعددة،  تراثية  وأيقونات 
العربية،  والخطوط  الفرعونية،  والنقوش  الوجوه  فتجاورت 
داخل  اإلسالمية،  الهندسية  واألشكال  والزخارف  والمنمنمات 

لتعكس  ا،  الصيغ التعبيرية واإليحائية الحديثة والمعالجة رقميًّ
هذه المفارقات بوضوح مقدار الشتات وضراوة الصراع اإلنساني 
في عالم خاٍو يفتقر إلى الروحانيات ويشتاق إليها، رغم التطورات 
ا،  الميكانيكية والتقدم المادي. ُيحتسب للمعرض كذلك، إجرائيًّ
تحديه الظروف المجتمعية والصحية القائمة، والعزلة اإلجبارية 
آمًنا  إذ يتيح العرض االفترا�شي فضاء  المفروضة درًءا للخطر، 
الصور  على  لالطالع  الجودة  فائقة  تقنيات  توفير  مع  للتلقي، 
روح  الستشعار  أجواء  وإضفاء  الثالثة،  بأبعادها  والمجسمات 
ومعاينة موقع الكتلة المعروضة من الفراغ  الخامة وملمسها، 
وهي بالطبع أبجديات ال تعّوض حضور الجمهور  المحيط بها، 
المباشر داخل القاعة، لكنها قد تقدم البديل الجيد المقبول في 

ظل الظروف الراهنة 

التشكيل ينتصر للموروث 
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تمثالت الموسيقا 
وتكويناتها

كتب بيتهوفن إلى الكونت برونشفيك سنة 1814 - بحسب كتاب 
 ،

ً
فكما تدوم الريح كثيرا »إن عالمي في الهواء،  يقول:   - العبقرية 

 تدوم في نف�شي«.
ً
كذلك تدوم األصوات، وكذلك أيضا

   وفي مقولته هذه يصور العالم من حوله طاقة من اإلبداع الفني، 
التي تتمثل في أصوات األثير والغابات، إنه يسمعها فيما حوله حتى 
وقت السكون التام. إنها أصوات »تهدر وتحتدم عندما تتحول إلى 
في صورة مدونات   

ً
إلى أن تتمثل أمامي أخيرا نغمات موسيقية، 

)نوتات(« - كما يقول.
فعل  عبر  تتحول  طبيعية  وقدرة  معرفية،  طاقة  الموسيقا  إن 
تنتقل  حيث  المعنى(؛  )حركة  موبكنز  يسميه  ما  إلى  الدهشة 
الحركة  فتكسبها  الموسيقية،  النوتة  إلى  الطبيعة  من  الطاقة 
وهي الحركة التي تمنح الموسيقا قدرتها على  والرمز والمشاعر، 
التأثير المشحون بالدفء، والقوة التي تربط اإلنسان بما حوله في 
 
ً
 مستقال

ً
الطبيعة، وبالتالي فإنها تمنحه المعرفة باعتبارها إنتاجا

ويخاطب العقل عبر تحفيز  يخاطب الروح عبر القدرة التأثيرية، 
اإلبداع. 

يقارن ولفرد ميلرز  )ما العبقرية الموسيقية؟(  في فصل بعنوان 
بين عبقرية الشاعر جوته، وعبقرية بيتهوفن، وكيف أن قوانين 
وتوجهها؛  العبقرية  تلك  تحكم  البشرية  والقوانين  الطبيعة 
على  تعتمد  والتي  جوته  يستخدمها  التي  الموفولوجية  فاللغة 
االستعارات، هي نفسها تحكم نوتات بيتهوفن في لغة الموسيقا. 
إن اللغتين تستخدمان عملية ))الديالكتيك( الجدل(( - بحسب 
ميلرز - في سبيل الوصول إلى اإلبداع الشعري أو الموسيقي، فهي 
)اآلفاق المستقبلية  في النهاية تحاول تجاوز الزمن الحاضر إلى 
ُيحدثانها،  التي  الروحي  )االنتشاء(  حالة  إلى  للوصول  البديلة( 
وهو األمر الذي يجعل من الشعر والموسيقا مرتبطين من ناحية 
اإليقاع الذي جعل منهما مدونات تاريخية آلداب األمم كما هو 
وزرياب،  إسحاق،  وابنه  الموصلي  إبراهيم  مدونات  في  الحال 

وأخوان الصفا، والغوالي وغيرها في اآلداب العربية.
إن ميلرز يعرض الموسيقا باعتبارها معرفة قادرة بعد مراحل 
لتصدر أنغاما  صراعاتها وحوراتها على التمثل في شكل نوتات، 
اإلنساني  المخيال  تجسد  وإيقاعات  أصوات  في  المعرفة  تهب 

في  وتصوراته نحو الحياة والموت والزمان والطبيعة وغير ذلك، 
توليفات موسيقية شائقة وحالمة، لتمنح الحياة معان من األمل 
ولهذا فإن الموسيقا باعتبارها معرفة تقودنا  والتفاؤل والخير. 
والتي ال تبث روح البهجة  إلى تلك الطاقات الكامنة في عمقها، 
هدف  نوتة  فلكل  للعالم؛  معرفية  رسائل  تقدم  بل  وحسب، 
التي  األهداف  تلك  إيصال  على  قدرة  موسيقي  ولكل  إنساني، 

ينشدها عبر موسيقاه. 
وألن الموسيقا مرتبطة بالثقافة منذ العصور المختلفة، فإن هذا 
االرتباط جعلها تتشكل وفق مرئيات تلك الثقافات المتنوعة في 
المجتمعات، فهي ال تمثل الفكر المعرفي لثقافة المجتمع وحسب 
ولهذا  قدرة المجتمع على اإلبداع والتصوير والخيال،   

ً
بل أيضا

عد الجوهر المرتبط بعالقة اإلنسان بالتشكالت 
ُ
فإن الموسيقا ت

الثقافية التي ينتمي إليها، والتي ستعكس تجسيده للفنون وقدرته 
على تمثل قيم وأخالق مجتمعه؛ ذلك ألن الموسيقا تتشكل وفق 
لها  التي يؤسسها المجتمع ويحّمِ القيم اإلخالقية  مجموعة من 
في كتابه  وبالتالي يقدمها في أشكال الموسيقا وأنواعها.  ثقافته، 
)األسس العقالنية والسوسيولوجية للموسيقى( يقدم لنا ماكس 
فيبر مثل تلك الثنائيات ضمن عالقة الثقافة بالموسيقا، وعالقة 
الموسيقا بالمجتمع في إنتاج تنويعات موسيقية مختلفة باختالف 
األوكسترا  موسيقا  هناك  فكما  وثقافته؛  وطبقاته  المجتمع 
 الموسيقا الشعبية والفرق 

ً
واألوبرا وموسيقا الحجرة، هناك أيضا

إنها عالقة ذات أبعاد معرفية وثقافية تنطلق  الغنائية وغيرها. 
ولهذا فالموسيقا تتأسس  من مضمون قيم المجتمع وأخالقه، 
وفق فكر المجتمع وتجاربه اإلنسانية. إنها تتجلى في قدرة الفنان 
على المالحظة والتفكير والحوار مع الطبيعة من ناحية والفكر 

المجتمعي من ناحية أخرى. 
ولهذا فإن فيبر في كتابه يحاول الوصول إلى تلك العالقات التي 
لتقدم فكرها  والتجارب  اإلنسانية  القيم  مع  الموسيقا  تنشئها 
الخالص؛ فالموسيقا في تشكلها ضمن هذه األنساق تظهر »كرؤيا 
في ما هو جوهري، وكنتيجة لسماع تحليلي بنيوي« - بحسب فيبر. 
التي  القيمة  على  بالداللة  ارتبطت  ثقافية  تكوينات  تمثل  إنها 
أضافها الفنان المبدع على اإلبداع األصلي، حتى أصبحت تؤسس 
التكوينات  من  العديد  تشكل  في  أسهمت  ثقافية جديدة  قيما 
فـفيبر  الثقافية للموسيقيين الذين أسسوا المذاهب الفكرية؛ 
يقدم من خالل كتابه الميول الموسيقية لماكس فيبر والتكوينات 
الموسيقية  والذائقة  الموسيقي  والتأهيل  لعمله،  الموسيقية 
التي قادت العديد من الموسيقيين من أمثال بيتهوفن، وريتشارد 

شتراوس، ولوفنشتاين فيبر وغيرهم. 
فالتشكالت اإلبداعية الفكرية تقود فكر الموسيقا على الدوام؛ 
والموضوع،  المادة  مضامين  من  األصل  في  تتشكل  ألنها  ذلك 
لتتصف بعد ذلك بالقيم األخالقية بالمعنى الفلسفي الفكري؛ 
ولهذا فإن فيبر في تفسيره لما يربط المفاهيم بالموسيقا يقول 
لهانز ساكس أن في طريقة التعبير  )مونولوج الليلك(  في تفسير لـ 
الموسيقي »الموضوع المحوري هو حال ال مثيل له؛ حيث يصبح 
االنطباع الذي يخلقه البحث الفلسفي، الفكرة المقبوض عليها 
تؤلف بأربع فواصل مثل فكرة تتخذ لها شكال فنيا ضروريا وتجد 

بعد ذلك تعبيرا موسيقًيا...«.
إن الموسيقا في ارتباطها بالفكر والثقافة في بناء عالمها المعرفي، 
تجعل من العالقات التصويرية قادرة على الوصول إلى المتلقي 
إنها قادرة على تخطي مجموعة من الفروقات  في عالم الفرجة، 
مشترك  تأسيس فضاء  إلى  المجتمعات،  فكر  أو  الثقافات  بين 
بينهما، فهكذا تنتقل الموسيقا من شعوب إلى أخرى بعيدة عنها 
في التشكل الفكري أو الفضاء المجتمعي، لتؤسس معها فضاءات 
 على 

ً
بل أيضا جديدة قادرة ليس فقط على التقبل واالستقرار، 

التعبير  على  المبني  التمثيل  خالل  من  والبناء  التشكل  إعادة 
الثقافي المشترك، حتى نجد أن العديد من النوتات الموسيقية 
مستواحاه من أخرى، أو العديد من الفنون الشعبية الموسيقية 

التي رحلت من موطنها إلى موطن آخر وتأثرت بثقافته. 
هكذا سنجد أن عوالم الموسيقا هي عوالم ثقافية قادرة على بناء 

 تعبر 
ً
عالقات تصويرية متشعبة في حركات تعبيرية تنسج لها رموزا

 من المجتمع، مما 
ً
 مستمدا

ً
 تأثيريا

ً
عن فكر المجتمع، وتقدم فكرا

يجعل الموسيقا تتغير وتتطور مع تطور المجتمع وآفاق ثقافته؛ 
فنحن نشهد اليوم دخول أنواع جديدة من الفنون الموسيقية 
واألمران  الذائقة.  بفعل  أو  االنفتاح  بفعل  إما  مجتمعاتنا  على 
يعودان إلى الفكر الثقافي الذي أصبح ينفلت من ربقة الرمزيات 
إلى تجسيد في عمومه، على الرغم من أن الموسيقا )الكالسيكية( 

حافظت على كينونتها الثقافية. 
على  الموسيقا  كتابة  على  اليوم  مجتمعات  قدرة  فإن  ولهذا 
المستوى الثقافي من خالل  تتبع السير الذاتية للمبدعين ودراسة 
آفاق التشكالت الثقافية لموسيقاهم، سوف تسهم في اإلمساك 
تأسست ضمنها هذه  التي  والفلسفية  الجمالية  البناءات  بتلك 
لكي  الموسيقا وبالتالي تشكلت الثقافة الموسيقية في أوطاننا، 
التي  التشكالت  لتلك  بنيوية  قراءات  تقديم  بعدها  نستطيع 

تجسدت في نوتات موسيقية ذات أبعاد معرفية       

سيمياء

عائشة الدرمكي 
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان
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سينما

 باسم سليمان

الرّسام اليوناني   
ّ
أن )المناظرات(  أورد سينيكا األب في كتابه؛ 

بارازيوس اشترى أسيًرا ووضعه تحت التعذيب، كي يستخدمه 
 في رسم لوحة بروميثيوس مسّمًرا. وعندما تهاوى األسير، 

ً
موديال

رّد  أموت.  ني 
ّ
إن »بارازيوس،  صرخ:  أنفاسه،  يلفظ  أن  وكاد 

ق باسكال كينيار في كتابه؛ )الجنس 
ّ
الرّسام: ابَق كما أنت«. يعل

والفزع( على صرخة األسير: »كّل لوحة، هي تلك اللحظة«.
بارازيوس،  يحاور  سقراط  نجد  ألفالطون،  المحاورات  وفي 
له في صراع 

ّ
 المعنى الحقيقي للفّن، يمكن تمث

ّ
ليصل معه إلى أن

العاطفة واألخالق. تقّدم لنا المخرجة التونسية كوثر بن هنية 
 The man who/الرجل الذي باع ظهره( في فيلمها الجديد: 
من خالل  السابقتين  الفكرتين  هدى  على   ،)sold his skin
الذي  )يحيى مهايني(  قصة الشاب السوري الالجئ سام علي 
باع جلد ظهره إلى رسام عالمي كي يرسم على ظهره وشًما يمثل: 
)فيزا شينغن(، حلم كل الجئ ومهاجر إلى أوروبا. وبموجب هذا 
التاتو على ظهر سام، ُيسمح له بالدخول إلى الفردوس األوروبي. 

التخييل والواقع
كان الجلد البشري عبر التاريخ، يعتبر رسالة للذات واآلخر، أكان 
ا أم كاسًيا، من خالل الثياب واألصباغ التي تغطيه في الحياة  عاريًّ
أو  تارة،  تزّينه  التي  والوشوم  والمهرجانات،  والحروب  العادية 
تستعبده تارة أخرى. لم تبتعد بن هنية في فيلمها عن الرموز التي 
ويم  الفنان  استمّدت فكرتها من  حيث  البشري،  الجلد  حملها 
ديلفوا الذي وشم على ظهر تيم شتاينر رسًما، بموجب عقد بينهما، 
العقد على أن يجلس تيم في صاالت العرض لفترات  وقد نّص 
ه 

ّ
ويضاف إلى ذلك أن وذلك لمّدة عامين،  ه لوحة، 

ّ
وكأن محّددة، 

يحّق لديلفوا أن يستخدم جلد تيم الموشوم بعد الموت.
ورغبته  القا�شي،  اللجوء  واقع  خالل  من  سام  اصطياد  يتم 
ولكّن  أوروبا،  إلى  ليان(  )ديا  عبير  بحبيبته  اللحاق  في  الدفينة 
كي  ظهره  باع  قد  الجئ  ه 

ّ
ألن  

ّ
إال ا،  فنًّ يكون  لن  الطريدة  سام/ 

يحوز الشنغن؛ فبارازيوس المدرك ألهمية التخييل المنبثق من 
الواقع، عرف أّن تعذيب األسير كي يحاكي الخوف والرعب اللذين 
له  سيكون  الهارب من وجه زوس،  بروميثيوس  في سيماء  كانا 

األثر الحاسم في فنّية لوحته، مادامت قيمة الفن تأتي من أشياء 
خارجة عنه في أحيان كثيرة، فلوحات فان كوخ التي تباع - اآلن - 
بالماليين، عجزت أن تجلب لصاحبها بعض الفرنكات، على الرغم 
تحدث  لكّنها لم تلحظ في زمنها.   ا إبداعية، 

ً
من أّنها كانت كشوف

المعجزة ويلتقي سام بالرسام جيفري غودفروا )كون دو باو( في 
مديرة أعمال غودفروا،  )مونيكا بيلوت�شي(،  على يد ثريا  بيروت، 
التي تستشعر بخبرة التاجر، الثروة التي سيدّرها هكذا عمل فّني، 
ط الضوء على مأساة الالجئين الذين تحّولوا إلى سلع، ليس 

ّ
يسل

أبعدها الغاية في رفد أوروبا العجوز بالشباب النابض بالحياة. 
يتفق سام وجيفري، ويصبح ظهر سام غرنيكا أخرى، تعرض بأهم 
ه 

ّ
الغاليريات والمتاحف الفنية. يغيب وجه سام عن الجمهور، ألن

 ظهر 
ّ

سلعة تطهيرية، فال يرى الجمهور المأخوذ بعظمة الفن إال
سام الذي يعبر عن مأساة الالجئين. إّن فكرة الكاثريس/ التطهير 
األرسطي، الموجودة في كّل عمل فّني وأدبي، والتي تهدف إلى تنقية 
النفس عبر المحاكاة، لكن من دون دفع أثمان التجربة الوجودية، 
هو ما يمنح القيمة الفنية لظهر سام، فالجمهور المأخوذ بالعمل 
الذي  ا بما يعانيه سام،  حقًّ  

ّ
ال يكترث ا،  الفّني والمتطّهر أخالقيًّ

إّن  تعني فقدان الذات.  الخسارة فيه،  يخوض صراًعا وجودًيا؛ 
االعتراف بالتخييل كحقيقة واقعة يفقد التطهير األرسطي قيمته. 
يقّرر سام أن ينتقم من المضاربين في أحد المزادات على الوشم 
الموسيقى،  بأن يمسك سماعة  وذلك  الذي نقش على ظهره، 
فيفّر  االنتحاري،  لدى  الناسف  الحزام  في  التفجير  زّر  وكأّنها 
جمهور الفن مذعورين من وجه سام، على الرغم من أّن سام كان 
عاري الظهر والصدر، وما قام به، ال يختلف عّما قام به جيفري 
من استغالل فكرة التطهير. لكّن مطابقة التخييل/ التمثيل الذي 
قام به سام لالنتحاري/ الواقع، ينزع عن التطهير األرسطي قيمته، 

لمجرد أن ظّن الجمهور للحظة أّن سام انتحاري حقيقي. 

البنتامية والفن للفن
بأن  أهل الفّن على المذهب النفعي الذي قال به بنتام،  كان رّد 
قالوا: »الفن للفن«، وليس وسيلة لغاية أخرى. يفّند تيري إيغلتون 
في كتابه نظرية األدب، تلك الخدعة، ويثبت تورط األدب والفن 
يستدرك  الفّن حصان طروادة.  إّن  ويكاد أن يقول:  بالسياسة، 
جيفري ، ويساعد سام وعبير كي يبدآ حياة أخرى، وذلك بأن يعود 

التي كانت تحت سيطرة داعش.  سام إلى مسقط رأسه الرقة، 
وهناك يقبض عليه ويعدم، والشاهد على ذلك؛ مقطع فيديو على 
النت. ومن ثّم يسلخ ظهر سام، ويباع إلى جامعي التحف الفّنية، 
ق اللوحة المصنوعة من جلد سام بإشراف جيفري في 

ّ
حيث تعل

المتحف. الفيديو التي بثته داعش )fake( مزيف، والجلد الموجود 
 جلد الحيوان قاتل أدونيس في األسطورة. لقد 

ّ
في اللوحة، ليس إال

ا ألهمية الصراع 
ً
إدراك تم خداع الفن من قبل الفنان جيفري، 

م عنه سقراط! وإن كان لنا أن نضع هذه الخدعة ضمن 
ّ
الذي تكل

حوارية سقراط وبارازيوس، بأّن جوهر الفّن، هو صراع العاطفة 
واألخالق، عندها نستطيع أن نفهم لماذا قدمت بن هنية نهايتين، 
  .

ً
لكّنها أكثر أمال والثانية ال تقل تزييًفا عن األولى،  األولى مزيفة، 

فسقراط ال يطلب أن تنتصر العاطفة على األخالق، وال العكس، 
ألّن الفن، هو تصوير هذا الصراع وعندما لم يستطع كيفن كارتر 
المصور العالمي الحائز على جائزة بوليتزير بعد أن التقط صورة 
النسر الذي ينتظر موت الطفل في إحدى مجاعات السودان، أن 
ه انتظر لمّدة عشرين 

ّ
ألن انتحر،  يوازن بين العاطفة واألخالق، 

دقيقة أن يفرد النسر جناحيه كي تكون الصورة أكثر فنّية، غير 
النسر وكيفن كارتر!  كالهما كان ينتظر؛  عابئ بمعاناة الطفل. 
تضع بن هنية جميع الشخصيات في صراع العاطفة واألخالق، 
ه ابن 

ّ
من الضابط الذي كان يستجوب سام وسمح له بالفرار، ألن

عّمه. إلى عبير التي قبلت الزواج من الدبلوما�شي كي تفّر من جحيم 
إلى ثريا وجيفري وأخيًرا سام.  على الرغم من كرهها له.  الحرب، 
قد يبدو سام ضحية أكثر من غيره، لكن من حّول الجميلة ثريا 
إلى وحش، والفنان جيفري إلى مصاص دماء، وعبير إلى وصولية، 
ال أحد بريء في فيلم كوثر بن هنية، حتى هي، التي رأت في مأساة 
 مضمونة النجاح، قد تقودها إلى 

ّ
الالجئين السوريين ضربة حظ

ماريونيت  بخيوط  يمسك  األرسطي  الكاثريس  مادام  األوسكار، 
الفّن واألدب. 

جلد عن جلد يفرق
هذه مقولة أم سعد في  »خيمة عن خيمة تفرق«،  نا نقول: 

ّ
وكأن

إحدى روايات غسان كنفاني. يزدحم فيلم كوثر بن هنية بالرموز، 
لكّن هذه الرموز موّزعة بقسمة ِضيزى، فعالم سام في سورية، 
واللجوء في لبنان، عالم فقير الرموز، يكاد يقتصر على الحاجات 
األساسية.  وما إن ينقل إلى أوروبا حتى تكاد الرموز المتضمّنة في 
أن  وخاصة في المتاحف،  الكوادر التصويرية لكريستوفر عون، 
ه يخدم رؤية  بن هنية. كذلك 

ّ
 أن

ّ
تصبح نوًعا من البطر الفّني، إال

كانت الموسيقى التي وضعها أمين بوحافة تعيد ذات القسمة 

البائسة، بين شمال غنّي وجنوب فقير؛ هكذا رمز عن رمز يفرق. 
سام الموزع بين كوادر عون، وموسيقى بوحافة، يختار في النهاية 
قانون  من  الهرب  يستطيع  فهل  روحًيا.  الغنّي  الصحراء  فقر 
الذي وضعه الفرن�شي  دعه يعبر«  »دعه يعمل،  التجارة األكبر: 
دي جورناي، إّبان األحالم الكبيرة، التي رافقت النهضة الصناعية 
الرأسمالية الكبيرة في أوروبا، والتي كانت آخر تجلياتها أن يخضع 
لكّنه قانوني في سويسرا  ال يمت لإلنسانية بصلة،  سام لعقد، 
جيًدا،  فيلًما  هنية  بن  قّدمت  لقد  العالمي!  الرأسمال  مركز 
ما  إلى حّدٍ   - ط الضوء على واقع اللجوء من دون أن تتلوث 

ّ
يسل

وكاميرات  ممثلين  من  أدواتها  وأدارت  السياسية.  بالتجاذبات   -
ومونتاج بتوازن جيد، يشبه لعبة الظّل والنور، فلم يكن فيلمها 
مسطًحا، بل كان يملك العمق الكاثري�شي المطلوب في الفّن، وإن 
ا خادًما  فنيًّ هذا التسليع جاء  لكّن  من بعض التسليع،  لم ينُج 
لرؤى الفيلم. »الرجل الذي باع ظهره«، هو الفيلم العربي الوحيد، 
الذي استطاع الوصول إلى القائمة التي تتضّمن 14 فيلًما تتنافس 
على جائزة األوسكار؛ في فئة أفضل فيلم أجنبي. وكان قبل ذلك  
قد حاز العديد من الجوائز: جائزة الغونة عن فئة أفضل فيلم 
وجائزة أفضل إنتاج دولي مشترك من األكاديمية  روائي عربي، 

الفرنسية للفنون 

الرجل الذي باع ظهره
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سينما اإلمارات 

 عبد الهادي شعالن

في خيالك أن تكون مثله  ى  تتمنَّ أنت داخل جسد آخر كنت 
ِني، ببيته الجميل الواسع، ترجو أن 

َ
، بكل قوته وثرائه الغ

ً
تماما

بمالبسه الحريرة وعطوره الفواحة،  هة، 
َّ
الُمَرف تعيش حياته 

 بجانب هذا أمراضه، وحساسيته، ستعيش 
ً
سيكون لك أيضا

ابنته  وستكون  زوجتك،  هي  ستكون  وابنته،  زوجته  مع 
ابنتك، فأنت بروحك داخل جسده، تعيش ُمْجَمل حياته بكل 
تفاصيلها، فأنت في الداخل بروحك، وهو في الخارج بجسده، 
حياتك حياته، أنت الروح وهو الجسد، وهو بالمقابل سيدخل 
الفيلم  في  هذا  ستعيش  حياتك،  ويعيش  لجسدك،  بروحه 

اإلماراتي »راشد ورجب« إخراج محمد سعيد حارب.

القلب يحب االبتسامة
ة المكان الذي تدور فيه أحداث الفيلم،  يجذبك بشدَّ في البدء 
يدعوك للرغبة في أن تكتشف ما في داخله من غموض اإلحاطة 
بنصف دائرة من المياه الرائقة الصافية حول المباني، حتى إن 
ناعم  الطائر وكأنه طريق أسفلتي  الكاميرا  يظهر من عين  الماء 
كالحرير، المباني فخمة وأسطورية، والمفتتح براشد وهو يركب 
ة التي يعيش فيها. استخدام اإلطار الكوميدي  الدراجة يوحي بالجديَّ
ل الحادث غير المعقول الذي قام عليه  في الفيلم َسَمَح بأن نتقبَّ
عصب الفيلم، وأن نسايره من باب الفكاهة التي انتشرت في ثنايا 
تم  لو  األمنيات علي صدر رجل  ق  يحّقِ فوجود حجر  األحداث، 
تناوله بصورة درامية لدخل الفيلم في منعطفات السحر والعوالم 
 على النفس وأقرب 

ّ
الغرائبية، إال أن التناول الكوميدي كان أخف

فالكوميديا هنا في  اِهد يريد الترويح عن ذاته، 
َ

للقبول من ُمش
 لحالة الحكاية وهى التي تجعلنا 

ً
الفيلم هي اإلطار المناسب تماما

ل أي أحداث أو أفعال من الشخصيات التي تم تناولها في  نتقبَّ
الفيلم والتي ال يمكن قبولها في إطار غير كوميدي.

راشد ورجب.. مقارنة ناعمة
منذ المقدمة ندرك أننا نسير بين خطين متوازيين من حياة راشد 
وحياة رجب عبر لقطات متسارعة تكسر ملل الحياة الرتيبة التي 
هة 

َّ
وفي الوقت ذاته نرى مقارنة بين حياة ُمَرف منهما،  يعيشها كٌل 

ة لراشد وحياة فقيرة لرجب بها كثير من الفكاهة والضحك  وغنيَّ
ة األولى لمشهد رجب وزوجته توقظه 

َّ
مما يجعلك تبتسم من الطل

وتلقيه بالمالءة من فوق السرير فندرك أننا أمام بيت بسيط 
تحيطه السعادة، وفي المقابل نرى بيت راشد الغني الذي يخلو من 
ة والصرامة. نحن أمام أسرتين، كالهما  االبتسامة وتحوطه الجديَّ
مع اختالف الطبقة االجتماعية  ن من زوج وزوجة وطفلة،  مكوَّ
والتكوين النف�شي لهما، يتضح الفارق بين الشخصيتين الرئيستين 
 ذراعيه كطائر يصيح 

ً
في مشهد بارع حين نتابع رجب يقف فاردا

َباح على دبي، نكتشف أنه يقف أمام صورة ضخمة لمكان  بالصَّ
يعيش داخله راشد حياة حقيقية، فنشاهد راشد يقف في شرفته 
الصورة  في  رجب  يراه  الذي  المنظر  على  يطل  الرائعة  الغنية 
فنعرف منذ الوهلة األولى الفارق الطبقي بين رجب  الضخمة، 
وراشد. في تقاطع مميز للصورة بين الشخصيتين تم عرض مقارنة 
بين حياة رجب وحياة راشد، تم استخدام النقالت بين حياة رجب 
وحياة راشد في انتقال ناعم للكاميرا وقطع َسِلس غير حاد، فراشد 
يقف أمام المرآة ليحلق ذقنه وما إن يمسك رقبته فيحدث القطع 
الناعم وننتقل لرجب يقف في نفس الموضع يمسك رقبته ليحلق 
 حين كان راشد يستخدم 

ً
ذقنه، القطع الناعم نفسه حدث أيضا

فرشاة األسنان فتنتقل الكاميرا بسرعة لرجب وهو يغسل أسنانه 
يمد رجب ليأخذ الصابون من يد   

ً
أيضا بالفرشاة جانب ابنته، 

ابنته فينتقل الصابون في نعومة على ذقن راشد.
 قطع منسجم ومتناسق لكال الحياتين في مقارنة سلسة وهادئة، 
فنكتشف أننا أمام شخصيتين على طرفي نقيض، أحدهما جاد 
واآلخر فقير ال تفارق  ة وصرامة وهو في كامل الِغنى،  يعمل بجديَّ

الفعل الذي يقومان به  وعلى الرغم من أن  االبتسامة وجهه، 
إال أن قلوبنا كانت تتجه ببساطة مع الفقير رجب الذي  واحد، 
يعيش حياته بيسر من دون تعقيدات، فرجب كان أقرب للحياة 

السلسلة رغم فقره، وكان الجفاف بجانب الغني راشد.
اع الفيلم منذ البداية أننا أمام أنموذجين إنسانيين   أعطانا ُصنَّ
في غاية االختالف، فرجب يضحك مع ابنته ويداعبها وراشد تسير 
ة مزعجة؛ فانحازت مشاعرنا نحو االبتسامة  ابنته وراءه في جديَّ

والحياة البسيطة.

الحياة بما نملك
كان البد أن يحدث التقاطع وااللتقاء بين الشخصيتين في نقطة 
ب عليها كل األحداث القادمة وكل مواقف  ة للفيلم؛ سيترتَّ مفصليَّ
اس بين رجب  الكوميديا فيما بعد. تم اللقاء األول في مشهد حسَّ
بخارية  دراجته  يركب  رجب  كان  التي  اللحظة  ففي  وراشد، 
كان راشد يركب سيارته  ابنته من الخلف في حنان،  تحتضنه 
حدث هذا  الفارهة وينظر في الموبايل وابنته خلف ال تهتم به، 

اللقاء في إشارة المرور، وكأنها إشارة لنقطة البدء في الفيلم.
اسة نظر رجب داخل السيارة ورأى   في تلك اللحظة الفارقة الحسَّ

ى لنفسه  الرفاهية والنعومة، ومن دون كلمة رأينا في عينيه أنه يتمنَّ
لرجب  بائسة  نظرة  راشد  نظر  وبالمقابل  الحياة،  هذه  والبنته 
ى أن يحصل على هذا الحضن  وابنته تحتضنه من الخلف فتمنَّ
من ابنته هو، من هنا تبدأ نقطة التالقي التي سيعتمد عليها الفيلم 
 منهما في حياة اآلخر، فقد ظهر ما في قلبيهما من دون 

ً
في رغبة كال

كلمة، وصلت الرسالة للمشاهد من دون كلمة حوار واحدة.
افة مضحكة في المالهي تخبره  حين يحصل رجب على َحَجر من َعرَّ
لكننا   ،

ً
فكاهيا  

ً
مضحكا األمر  وبدا  أمنياته  ق  سيحّقِ الَحَجر  أن 

ق عن طريق  كمشاِهدين بدأ يغزو قلوبنا أن أحالم رجب ستتحقَّ
افة أنه انتقل لها عبر أجيال متعددة،  هذه الَجَحر الذي زعمْت العرَّ
الفيلم سيأخذ  أن  وشعرنا  المعجزات،  يفعل  الَحَجر  وأن هذا 
منعطفا آخر، وأتى بالفعل اللقاء المفاجئ باصطدام رجب براشد 
أن  ليخبرنا  ُمِهما  القاطع  اإلظالم  هذا  وكان  الشاشة،  وأظلمت 

النقلة الدرامية قد حدثت بالفعل.
منذ هذه اللحظة ونحن نعيش الفيلم في حالة من الكوميديا مع 
رجب داخل راشد،   ، رجلين دخلت روح كال منهما لجسد اآلخر 
وراشد داخل رجب. استطاع الممثالن مروان عبد الله، وشادي 
ل لآلخر، فرجب بعد أن  ألفونس إقناعنا بأن كال منهما قد تحوَّ
دخلته روح راشد صار جاًدا، أجاد الممثل شادي ألفونس في أن 
يجعلنا نصدق أن روح راشد داخله، وهذا ما فعله بإتقان الممثل 
مروان عبد الله فقد أقنعنا بأن روح رجب داخله بكل ما تحمله 
أرواح  الشخصيات تحمل  رأينا أجساد  لقد  من فكاهة ومرح، 

 منهما في اآلخر. 
ً
مختلفة عن طبيعتها، رأينا كال

قلبه  أمنية  أن  منهما  كٌل  ويعرف  بينهما  المواجهة  بدأت  حين 
قت في لحظة، وأنه قد حصل على الحياة التي  الداخلية قد تحقَّ
يعرف كيف  ال  اآلن  لكنه  ري،  الّسِ قلبه  أعماق  داخل  اها  يتمنَّ
ى كل  يتعايش مع حياة اآلخر بكل مآسيها ومتاعبها ومشاكلها، وتمنَّ
منهما أن يعود كما كان، أن يعيش حياته هو، بعد أن اكتشف أن 
أمنيته بحياة أخرى ال تناسبه. وأنك حين ال تر�شى بحياتك ستكون 
وشخصيته  األولى  لحياته  منهما  كٌل  يعود  أن   

ً
ِلزاما .كان 

ً
تعيسا

الحقيقة وهذا ما تم عن طريق حادث بالسقوط المفاجئ داخل 
ان  جعلهما يرتدَّ ام السباحة والتعرُّض لتيار كهربائي شديد،  َحمَّ
منهما لشخصيته الحقيقة التي رأيناها  ويعود كٌل  لما كانا عليه، 
ى حياة اآلخرين  في أول الفيلم. ونخرج من الفيلم وداخلنا أن تمّنِ
وأن لنا حياتنا الخاصة التي يجب أن نعيشها  سيفسد حياتنا، 
ن من حياتنا، وأن نعيشها ونطورها،  َحّسِ

ُ
كاملة، فقط علينا أن ن

وأن ندرك نعمة الحياة الممنوحة لنا، فما نملكه نعمة ال تقدر 
بثمن، فقط لو أحسنا الحياة بما نملك 

ر الروح في الفيلم اإلماراتي »راشد ورجب«
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تراث اإلمارات

 خالد صالح ملكاوي

عيد الفطر عند المسلمين مظهر من مظاهر الدين وشعيرة 
بديعة؛  وأسرار  جليلة،  معاٍن  على  ينطوي  وهو  من شعائره، 
ففيه المعاني اإلنسانية، وفيه المعاني الدينية، وفيه المعاني 
االجتماعية، وفيه المعاني التي تبعث بالنفس األمل، إذ ارتبط 
والحبور،  والفرحة  والسرور،  البهجة  بمظاهر   

ً
دوما العيد 

وأشكال التضامن االجتماعي.
 فالعيد في معناه الديني شكر لله تعالى على تمام العبادة، وفي 
م من النفس، وتنتصر  معناه اإلنساني تمحو بشاشته آثار التبرُّ
بواعث الرجاء على دواعي اليأس، وهو في معناه االجتماعي يوم 
يلقاهم  ويوم الفقراء  بالمرح والفرح،  األطفال يفيض عليهم 
باليسر والّسعة، ويوم األرحام يجمعها على البّر والصلة، ويوم 
األصدقاء  ويوم  والتزاور،  التسامح  على  يجمعهم  المسلمين 
النفوس  ويوم  القرب،  ودواعي  الحب  أواصل  فيهم  يجّدد 
الكريمة تتنا�ضى أضغانها؛ فتجتمع بعد افتراق، وتتصافى بعد 

كدر، وتتصافح بعد انقباض. 
ل عيد الفطر مادة خصبة للشعراء في اإلمارات، وتفاوت 

َّ
وقد شك

، عبادة وعادة، وأخذ هذا االهتمام 
ً
إحساسهم به قوة وضعفا

عت باختالف الظروف واألحداث التي قد  تنوَّ مظاهر عديدة، 
بالشاعر خاصة أو تمر باألمة عامة، وتفاعل الشعراء مع  تمّر 
 ظهر في كثير من قصائدهم 

ً
 قويا

ً
هذه المناسبة الدينية تفاعال

النبطية وبديع أشعارهم.

بين الفرح والتأ�ّضي
يمنح ابن قطامي ما يستحقه عيد الفطر السعيد من مضمون 
اسمه الذي يحمل معاني العيد ويكت�شي بمختلف أطوار السعادة، 
ويكتنز بشتى ألوان البركة والخير التي تعّم البشر والزرع، فيصف 
حاالت الفرح والحبور التي يعيشها المسلمون في المدن والحواضر 

والبراري مع قدوم هذا العيد: 
باركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــه

ْ
عيـــــــــــــــــــــــــــــــــد ْرمضـــــــــــــــــــــــــــــان ت

ي فـــــــــــي لـــــــــــــــــــــــْبرور
ّ
لـــــــــــي فــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــدن والل

مـــــــــــن فضــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــــي م�ّضى هبـــــــــــوبـــــــــــــــــــــــــــــــــه
يــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــه عســـــــــــــــــــــــــــــــــاهو دوم بســــــــــــــــــــــــرور

واستانســـــــــــــــــــــــــــــــــوا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــّز وطروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

ْ
والخـــــــــــــــــــــــــــــــــير زاد وال مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ق

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز الكدر لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي به صعوبـــــــــــــــــه
واستـــــــــــــــــــــــــــــــــانسْوا بدٍو مـــــــــــــــــــــــــــــع حضـــــــــــــــــــــــــــــــــور

كـــــــــــــــــــــــــــــــــل يوم بأفـــــــــــــــــــــــــــــــــراح وطروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وزاد الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح نـــــــــــــــــــــــــــــــــوٍر عـــــــــــلى نـــــــــــــــــــــــــــــــــور

باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا بــــــــــــــــــــــه
ْ
وطاح الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــا وت

وشّب الشجــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وبـــــــــــــــل لْمطور 
والعشـــــــــــــــــــــــــــــــــب ْتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّزه هبــــــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

هــــــــــــــــــــــور  وبّن النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم بريحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زْ
رون  وال يخلو العيد في أشعار بعض الشعراء من لواعج حزن يتحسَّ
بها على أيام سرور الناس وفرحهم، إذ يقارن الشاعر بين ما ُيفترض 
أن يكون عليه من فرحة واستبشار بالعيد وبين ما يعيشه من حال 
ل، سيما إذا انتاب الشاعر الحنين إلى بساطة ما كان يكت�شي به  تبدَّ
 ابن فريوة مثل هذه المشاعر بالقول:

ُّ
العيد في ما�شي األيام، ويبث

الله واكبر عقـــــــــــــــــــــــــب ذيــــــــــــــــــــــك الصداقــــــــــــــــــــــه
ل البــــــــــــــــــــــاب

ّ
ي نهـــــــــــــــــــــــــــار العيـــــــــــــــــــــــــــــــــد ما بط

ّ
الل

يوٍم تالقـــــــــــــــــــــــــــــــــا به جميــــــــــــــــــــــع الرفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
فيه الوصــــــــــــــــــــــل مفســـــــــــــوح من رّب االرباب

من عقب مــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــن نغتبق ِشّق ناقـــــــــــه
ونم�ضي معــــــــــــــــــــــاهم في معاشير وایـــــــــــــــــــــــــــــــــــالب 

ا أرناقـــــــــــــــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــو يـــــــــــذٍر کـــــــــــــــــــــــــــــــــّن العـــــــــــريَّ
ي به اقــــــــراب واحباب

ّ
ذاك الْزمـــــــــــــــــــــــــــــــــان الل

المعنى الديني والحكمة في العيد
بالمعنى  ونجد أيًضا ارتباط مفهوم العيد عند كثير من الشعراء 
لنعمة الله في   

ً
من حيث كون العيد استكماال الديني العميق، 

الصوم المف�شي إلى آجل الفوز والرضوان، وسعة الفطر المريح 
ر 

ّ
لألبدان، وإجزال الثواب في اآلخرة، وما يستدعيه ذلك من التفك

في حكمة قدوم العيد بعد شهر الصوم وبعد االمتناع عن الملذات 
ر التكافل االجتماعي الذي يحييه العيد 

ّ
والطعام والشراب، وتذك

بين عموم المسلمين. يقول السماحي:
عيٍد لفانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفــــــــــــــــــــــرح والسعــــــــــــــــــــــاده

بالخـــــــــــير والتيســـــــــــير وْمزاور األرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

هــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــن المعبــــــــــــــــــــــود للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه راده
ـــــــــــــــــــة نبينـــــــــــا مـــــــــــن تواريــــــــــــــــــــــخ اإلســــــــــــــــــــــالم

ّ
سن

يــــــــــــــــــــــا بخـــــــــــت من فايز في شهر العبـــــــــــــــــــــــــــــــــاده
بإيمــــــــــــــــــــــان وحســــــــــــــــــــــاٍب وتكميــــــــــــــــــــــل لْصيام 

ــــــــــــــــــــه مفـــــــــــــــــــاده هـــــــــــذاك بيحّصــــــــــــــــــــــل من اللــ
عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كتــــــــــــــــــــــابه وبْيروح قـــــــــــــــــــــــــــــــــّدام

ْ
ِبِين

إال الشقـــــــــــْي تبـــــــــــقى ع نفســــــــــــــــــــــه حقــــــــــــــــــــــاده
يعطــــــــــــــــــــــى كتــــــــــــــــــــــابه من شمـــــــــــاله ويلتــــــــــــــــــــــام

ويقـــــــــــال لــــــــــــــــــــــه قّزرت وقتـــــــــــك فـــــــــــي عــــــــــــــاده
كلها أحوالك مــــــــــــــــن مقابيــــــــــــــــــــــح اإلجــــــــــــــــــــــرام 

ما ينفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــذره وال �ضْي فــــــــــــــــــــــاده
وبّما حكم بْيكـــــــــــــــــــــــــــــــــون في الحكـــــــــــم ملـــــــــــزام

ويقول فارس الشعر:
نـــــــــــا اهاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ْ
ومبروك عيـــــــــــٍد هْل شف

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 
ّ
عیــــــــــــــــــــــد الهدايه والفــــــــــــــــــــــرح وال

والحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للــــــــــــــــــــــي كّملــــــــــــــــــــــه في كمـــــــــــاله
في حكمتــــــــــــــــــــــه ماله شريـــــــــــــــــــــــــــــــــٍك وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

وعســـــــــــاه مبروٍك علينـــــــــــــــــــــــــــــــــا اقبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
فيه الفضيلـــــــــــــــــــــــــــــــــة واألجـــــــــــر والحســـــــــــــــــــــــــــاني
والغاية منه  العيد،  لحكمة  من ذكٍر  ولم تخل أشعار الشعراء 
بعد انقضاء شهر الصوم، فيوم العيد يسمى "يوم الجائزة" لمن 
أطاع ربه وصام شهر رمضان وقام لياليه، وقد استغل الشعراء 

وأنشدوا في  هذه المعاني الروحانية العميقة من قدوم العيد، 
 من أشعار المواعظ والحكمة. يقول األحبابي في 

ً
هذا المعنى كثيرا

انقضاء شهر رمضان ووداعه:

يا ِسعـــــــــــد مـــــــــــن جـــــــــــاه رمضــــــــــــــــــاٍن وصامـــــــــــه
ربحــــــــــــــــــــــوا وفـــــــــــازوا فـــــــــــي لياليـــــــــــــــــــــــــــــــــه االبرار 

شهــٍر جعلـــــــــــه اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لخلقـــــــــــه کرامـــــــــــه
رحمــــــــــــــــــــــه ومغفرٍة وعتـــــــــــٍق مـــــــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــار

على الرحيــــــــــــــــــــــل اقبـــــــــــل وطّوى خيامـــــــــــــــــــــــــــــــــه
وداع يــــــــــــــــــــــا شهر السعــــــــــــــــــــــاده واالنـــــــــــــــــــــــــــــــــوار
ويكمل التعبير عن أمانيه في نيل ثواب الصيام واالحتفاء بقدوم 

العيد:
صمناه وامـــــــــــا اجـــــــــــره عـــــــــــلى اللـــــــــــه تمامـــــــــــه

م األســـــــــــرار
ّ

نرجـــــــــــــــو ثوابــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــــــد عال
ي احتفـــــــــــل به وقامــــــــــــــــــه

ّ
مبروك عيــــــــــــــــــــــد الل

واخص به من صــــــــــــــــــــــام في كـــــــــــل االقطـــــــــــار
شهر الكـــــــــــرم واجـــــــــــب علينــــــــــــــــــــــا احترامـــــــــــــــــه

وواجـب علينــــــــــــــــــــــا نكرمـــــــــــه ســــــــــــــــــــــر وجهـــــــــــار
ومن قصائد الحكمة والموعظة ما يقوله ابن عبالن عن مقدم 

عيد الفطر بعد رمضان:
عساه عيــــــــــــــد الفطـــــــــــر کـــــــــــل حــــــــــــــــــــــول دوار

يعتادهــــــــــــــــــــــم وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بخــــــــــــــــــــــير وسالمـــــــــــه

عيد الفطر في بديع الشعر في اإلمارات
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هـــــــــــّل الشهر واسفـــــــــــر على كـــــــــــل االقطـــــــــــار
ي قـــــــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــه في قيامـــــــــــه

ّ
مبخـــــــــــــــــــــــــــــــــوت يل

ولي كـــــــــــان يتصـــــــــــّدق ويطلـــــــــــب استغفـــــــــــار
وثـــــــــــار بحكــــــــــــــــــــــم دينه ويوصـــــــــــل ارحامــــــــــــــــــــه

يا فرحة المسلـــــــــــم يلي حــــــــــــــــــــــــــان االفطـــــــــــار
يطلـــــــــــــــب ثواب اللــــــــــــــــــــــه يوم القيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــت الدار
ّ
رق

ْ
ـــــــــــي بـــــــــــه ت

ّ
وعيد الوطــــــــــــــــــــــن يل

ف والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
عيديــــــــــــــــــــــن فـــــــــــي عيـــــــــــٍد توق

التهاني والمديح
وهو مـن  ُيعد شعر التهاني من األغراض التي تتفرع من المديح، 
في  تسهم  التي  والروابط  الصالت  ذي  االجتماعي  الـشعر  ألـوان 
تماسك المجتمع، وباب من أبواب التعبيـر عـن النفس اإلنسانية 
في حال فرحتها ومسّرتها، فهو يتناول معاني الصداقة، والمحبـة، 
وخلجاتهم  الوجدانية،  أصحابه  انطباعات  ويسّجل  ة،  واإلخوَّ
ودينية  وسياسية،  اجتماعية،  دالالت  علـى  وينطوي  النفسية، 

عهـا. كثيرة، تظهر في مناسبات المجتمع علـى تنوُّ
النبط في اإلمارات  ويالحظ المتتبع لموضوع العيد لدى شعراء 
 من هذه 

ً
 كبيرا

ً
أن التهاني والمدائح بمناسبة العيد قد شغلت حيزا

األشعار، وارتبط العيد بتهنئة رئيس الدولة والحكام والدعاء لهم 
فها هو السماحي يقول بمناسبة أحد  بأيام حكمهم،  واإلشادة 

أعياد الفطر السعيد:
البارحـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــذني ْرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ي لذيــــــــــــــــــــــــــذ النـــــــــــــــــــــــــــــــــوم مْبعـــــــــــــــــــــــــــــــــود
ّ
عـــــــــــــــــــــــــــــــــن

مـــــــــــــــــــــــــــــــــن فرحتي قمـــــــــــــــــــــــــــــــــت أبدع أنشــــــــــــــــــــاد
لـــــــــــّن الشعــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــت محـــــــــــــــــــــــــدود

بمناسبـــــــــــــــــــــــــــــــــات العيـــــــــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــاد
عيـد الفطـــــــــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــــــــه يوم مشهـــــــــــــــــــــــــــــــــود

فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــــرح والخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير يزداد
يـــــــــــــــــــــــــــــــــا الله علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــــــله ْيعــــــــــــــــــــــود

قـــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نديبي ســــــــــــــــــــــير قّصــــــــــــــــــــــاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ســـــــــــــــــــــــــــــــــالمي بفـــــــــــــــــــــــــــــــــّل وْورود 

ّ
بل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــام لْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد
ّ
يوخنـــــــــــــــــــــــــــــــــا حك

ْ
لش

ي لْعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
ّ

أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــأ ْووال
 وْسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ّ
نا حمايـــــــــــــــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــــــــــــــف

ْ
ل

اللـــــــــــــــــــــــــــــــــه يثّبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــي لْوجـــــــــــــــــــــــــــــــــود
ويقول القصيلي

وعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفطـــــــــــــــــــــــــــــــــر له قدٍر وشــــــــــــــــــــــان
شهـــــــــــــــــــــــــــــــــر االفــــــــــــــــــــــراح وأيامـــــــــــــــــــــــــــــــــه تنـــــــــــــــــــــــــــير 

أنــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــاِرْك ِلُهـــــــــــــــــــــــــــــــــْم وارفــــــــــــــــــــــــــــع إعـــــــــالن
لرّيسنـــــــــــــــــــــــــــــــــا وشعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــّر وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أنــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــارك ِلُهْم ِســـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ِخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

َ
ـــــــــــــــــــدا ما ل بحٍب ِيْنِهــــــــــــــ
وال ابغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــن فــــــــــــــــــــــالن وال فــــــــــــــــــــــــــالن

َعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
ْ
ْيَصّحـــــــــــــــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــــي كالمــــــــــــــــــــــي ِبت

أعّدلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا على المبــــــــــــــــــــــــــنى البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باقــــــــــــــــــــــ�ضى الضـــــــــــمير

َ
بيوٍت ُعْمق

َبر عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ِمــــــــــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــــان
َ

لوافي الش
ديـــــــــــر

َ
ق

ْ
َمـــــــــــــــــــــــــــــــــه ِوت

ْ
بيوت الِشِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر ِحك

كما يقول الدرمكي
ي

ّ
دومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْ
شهــــــــــــــــــــــر شـــــــــــوال بق

يكـــــــــــــــــــــــــــــــــم بفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــة يوم عيـــــــــــــــــــــــــــــــــده
ّ
واْهن

ي
ّ
أال يا سامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع دْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوة ْمصـــــــــــــــــــــــــــــــــل

علـــــــــــى »زايـــــــــــــــــــــــــــــــــد« شهر صومك تعيــــــــــــــــــــده
ي

ّ
وتجعــــــــــــــــــــــل يـــــــــــا عظيـــــــــــــــــــــــــــــــــٍم مستجــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ليالي بالفــــــــــــــــــــــرح دايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

حكمة وتهنئة
بين  الفطر  المتعلقة بعيد  من يمزج في قصائده  ومن الشعراء 
والتهنئة،  والحكمة  والموعظة  الدينية  المعاني  عن  الحديث 
فيقّدم على تهنئته للحكام بالحديث عن موعظة الصيام وحكمة 

العيد. يقول فارس الشعر:
ومبروك يا عيـــــــــــٍد اخــــــــــــــــــــــالف الّصيــــــــــــــــــــــامي

عيٍد أخــــــــــــــــــــــالف الّصـــــــــــــــوم بخالص نّیــــــــــــــــــــــه 
مامـــــي

ّ
وربحـــــــــــان مـــــــــــن هــــــــــــــــــــــو كّملــــــــــــــــــــــه بالت

ــــــــــــــــــــــه اعِشــــــــــــــــــــــّيه 
َّ
صــــــــــــــــام النهـــــــــــار وســـــــــــاجدل

ي بــــــــــــــــــــــه رفيـــــــــــــــــــــــــــــــــع المقـــــــــــــــــــــــــــامي
ّ
عيــــــــــــــــــــــٍد ننه

بـــــــــــــــــــــــــــــــــوٍر ِوفّيه 
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه اش
َ
القائـــــــــــــــــــــــــــــــــد اللي ل

عیٍد علیــــــــــــــــــــــه ایعـــــــــــــــــــــــــــــــــود في كــــــــــــــــــــــل عامــــــي
عيــــــــــــــــــــــٍد سعــــــــــــــــــــــيٍد والليــــــــــــــــــــــالي هنّیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ي بــــــــــــــــــــــه شيـــــــــــــــــــــــــــــــــوٍخ اكـــــــــــــــــــــــــــــــرامي
ّ
عیــــــــــــــــــــــٍد ننه

اهـــــــــــــل الَوفـــــــــــا والجــــــــــــــــــــــود وهــــــــــــــــــــــل الحمّيه
مرشد  بن  يعروف  بن  محمد  لدى   

ً
أيضا واضح  االتجاه  وهذا 

المنصوري في قصيدة أهداها للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان طيب الله ثراه، فهو أبو الشعب وحبيبه:

طالــــــــــــــــــــــب اللي خالق الكــــــــــــــــــــــون ورقیبــــــــــــــــــــــه
واحـــــــــــٍد لـــــــــــي قــــــــــــــــــــــال ل�ضيٍء كــــــــــــــــــــــون كــــــــــــاني 

ربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللي فـــــــــــي الشـــــــــــدائد نلتجیبــــــــــــــــــــــه
صاحــــــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــــــود الكريم المستعــــــاني

اطلبــــــــــــــــــــــه يسمع دعــــــــــــــــــــــاي ويستجيبـــــــــــــــــــــــــــــــــه
خالٍق محمــــــــــــــــــــود مـــــــــــن فضلـــــــــــه عطــــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نحتظيبــــــــــــــــه
ّ
جعلنا عفـــــــــــــــــــــــــــــــــوه ومن

مع جميـــــــــــع المسلمــــــــــــــــــــــين قاصــــــــــــــــــــــي وداني
وان يبـــــــــــــــــــــــارك عيــــــــــــــــــــــد قوٍم له امنيبـــــــــــــــــــــــــــــــــه

عـــــــــــــــــــــــــــــــــاده الله بالفـــــــــــرح عيد األيمـــــــــــــــــــــــــــــــاني
ودامت افراحــــــــــــــــــــــه لبو الشعـــــــــــب وحبيبــــــــه

كّل عـــــــــــــــــــــــــــــــــام يعود له عیـــــــــــد ارمضـــــــــــــــــــــــــــــاني
جعـــــــــــل عيـــــــــــده كــــــــــــــــــــــّل عـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم يهتنيبـــــــــــــــــه

واللـــــــــــه يعوده عليـــــــــــــــــــــــــــــــــه العيد ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
يه شّبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وشّيبــــــــــــــــــــــه

ّ
شعبـــــــــــــــــــــــــــــــــه إيهن

من اقلــــــــــــــــــــــوٍب مخلصـــــــــــــــــــــــــــــــــه زف التهــــــــــــاني 
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في مقامات المحبة

أولى درجات محبة الذات هو تقبلها كما هي، بكل ما فيها من مزايا 
 يشعر المرء بالرضا واألمن، فال يجعل نظرة اآلخرين 

ً
وعيوب، تقبال

له وآراءهم فيه تجبره على تبني ما ال يحّب وما ال يرغب فيه. تقبل 
الذات كوحدة واحدة، من ثم فير�شى عن شكله، مالمحه، ظروفه 
وبيئته. هذا الرضا يريح النفس. ال يعني هذا أن ال يطور نفسه، 
يحسن ظروفه، لكن المقصود به هو االطمئنان والراحة النفسية 

اآلن وإلى أن يبلغ المرء أهدافه، وما يريده في المستقبل.
، البد أن ير�شى عن واقعه الحالي، فال 

ً
من لم يكمل تعليمه مثال

لتحسين  ويثابر  الحالي،  بوقته  يهنأ  أن  إنما  ويغضب،  يسخط 
وضعه، فحتى رحلة التطوير والتغيير البد أن يكون فيها الشخص 
مثل  مثله  ذاته،  في  مهم  الرحلة  ألن طريق  يفعله؛  بما   

ً
سعيدا

انتظار الظروف أو خلقها إن كان قادًرا على ذلك،  بلوغ الهدف، 
 من العيش في هّم ونكد وضيق. مثال آخر عن فتاة مراهقة 

ً
بدال

تكره نفسها! بسبب شكل أنفها، الذي تراه كبيًرا، كلما حدقت في 
المرآة، يصاحب هذه الرؤية مشاعر سلبية قوية. هي تعلم أنها ال 
تستطيع فعل أي �شيء يرضيها اآلن، بسبب صغر سنها، فال يمكنها 
لهذه الفكرة  ورفض والديها متوقع،   ،

ً
عملية تجميل مثال إجراء 

من أساسها. إن عدم التقبل هذا يشّوه صورة الذات ويقلل من 
قدرها. المثال المتعلق بالفتاة المراهقة مرتبط بمأزق آخر يضع 
كثير من الناس أنفسهم فيه، أال وهو البحث عن معايير الكمال 
للجمال من  الخالصة  النماذج  في  بالنظر  إليه،  فيما يطمحون 

هذه  اإلعالم  وسائل  كرست  نظرهم.  وجهة 
طويلة،  سنوات  مدار  على  العالية  المعايير 
أن  ورغم  المادي.  الجمال  في مجال  خاصة 
معظم الناس يؤمنون بشتى أنواع االختالفات 
إال أن بعضهم يقسون على  وضرورة تقبلها، 
العالية،  للمعايير  التطلع  باب  من  أنفسهم، 
وقدرتهم على تسنم ذراها؛ لذلك هم يجلدون 
ويمارسون  لها  قاسية  بانتقادات  ذواتهم 
الداخلي  الحوار  في  خاصة  ضدها،  العنف 
مع أنفسهم، من دون وعي لآلثار السلبية لما 
يتنافى  إنهم يطمحون ألنموذج عاٍل،  يعملون. 
فمن يملك الجمال  مع الطبيعة اإلنسانية، 
في  أكان  سواء  العيوب،  من  المّبرأ  الخالص 

الشكل أم الظروف أم العمل؟ حتى لو وجد من يملك ذلك، ألن 
يزحف عليه تقدم الّسّن فيسلب منه الشباب والقوة؟

ربما يكون هدف البحث عن هذه المعايير الرفيعة و بلوغ الكمال 
، وال يجب أن 

ً
هو من أجل نيل رضا الناس! وهي غاية ال تدرك أصال

تكون غاية يسعى إليها المرء؛ ألنها قد تجنح به بعيًدا عن أهدافه 
الحقيقية، وسيكتشف يوًما بأنه لم يكن محوًرا لالهتمام الشديد 
الثاني من ثالثية  في رواية قصر الشوق، هي الجزء  من اآلخرين. 
الرأس،  له بكبر  يتألم كمال من وصف عايدة  نجيب محفوظ 
ا، وألنه لم يشف  وعظم أنفه؛ إنه يتألم ألنه جاء ممن يكن له ودًّ
من مواجع طفولته، حين كان ينادى بأبي رأسين! هذا الحوار أثار 
ا؛ بسبب  ب الجمر الذي خمد ، في الما�شي، ظاهريًّ

ّ
قشعريرته، قل

عدم تقبله لشكله.  إن محبة الذات أساسها 
يعي  أن  لإلنسان  فالبد  المسؤولية،  تحمل 
ذاته، بما فيها من مزايا؛ كي يضاعفها،  وعيوب 
إلصالح ما يقدر عليه، ليسّد الخلل، مستفيًدا 
وأن يكون  من قراءاته وتجاربه وتجارب غيره. 
محدًدا أهدافه، مراجًعا إياها كل فترة، حتى ال 
تأخذه أمواج الحياة بعيًدا، فيضيع وقته، وهو 
مادة الحياة وأساسها. من دون أن يلقي باللوم 
على  على اآلخرين أو يحملهم أي وزر أو خطأ. 
أن يقوم باألدوار المطلوبة منه بشكل  المرء 
من  النابعة  الذات  محبة  إنها  وفّعال.  سليم 
الفهم والتقبل، التي تنتهي بتحمل المسؤولية 

عن ثقة وجدارة 
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إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
kotubimarat21@gmail.com :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



صندوق إيداع الرسائل

 - من مقتنيات قاعة 
ً
كان يستخدم منذ عام 1972 - مصنوع محليا

البريد في معرض الشيخ زايد.


