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البطير في اإلمـارات
ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻧﺎدي ﺗﺮاث اﻹﻣﺎرات

حاجة وطنية
إﺻﺪارات

تبذل دولة اإلمارات العربية المتحدة قصارى جهدها في الحفاظ على قطاعها من الثروة الحيوانية ،وتطويره
ا�ﻣﺎرات،
ﻣﺮﻛﺰإيماناً
أﺑﻮﻇﺒﻲ كما يضم
الوطني على السواء،
ﺗﺮاث واالقتصاد
ﻧﺎدي الغذائي
واﻟﺒﺤﻮثرا ً-مهماً لألمن
ﻟﻠﺪراﺳﺎتكونه يشكل عنص
زاﻳﺪمنها بأهميته في
هذا القطاع العديد من الرموز التي تجسد تراث وحضارة الدولة ،وتشكل حجر األساس للنشاط االقتصادي
والسياحي واالجتماعي الذي تتميز به ،وال سيما اإلبل والمها العربي والخيل والصقر الذي تتخذه الدولة
شعارا ً رسمياً لها.
لذلك اهتمت مؤسسات الدولة التعليمية العليا بطرح تخصص «البطير» تلبية لحاجة سوق العمل من الكوادر
الوطنية ،حيث إنه من التخصصات النوعية التي البد من توفرها من أجل سالمة اإلنسان وصحة الحيوان.
وبات هذا التخصص حاجة وطنية ضمن مشاريع التنمية الوطنية الشاملة ،وألجل الخدمة في مجال الصحة
الحيوان لإلنسان والحفاظ على سالمة األغذية،
الحيوانية والمجتمع ،والوقاية من األمراض واألوبئة التي ينقلها
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ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
وعالجه والتعامل معه .تمنياتنا لكم بقراءة مفيدة
اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦالدولة أصبحنا أكثر وعياً ومعرف ًة بالعناية بالحيوان
ǆǂŢƃƴŢ
اﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺤﻜﺎم وأوﻟﻴﺎء اﻟﻌﻬﻮد ﻓﻲ إﻣﺎرات اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء.
وممتعة عبر مواضيع عددنا هذا.
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺮوﻳﺲ
اﺧﻼﻗﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﺗﻮاﺿﻌﻪ وﻋﻠﻤﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ وﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮه
وﺧﺘﺎﻣﺎً ﺗﻌﺠﺰ اﻟﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻦ وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ

ﻣﺮﻛﺰ زاﻳﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث
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حوار خاص

شربل داغر :تعاملنا مع الفن يكاد أن يكون ِع ْرقيً ا!
ً
خلطا يحدث في الكتابات العربية حول «الرائد»؛ إذ يخلطون
شربل داغر ،إلى ما اعتبره

بين الداللة الزمنية في إبداعه ،وبين الداللة اإلبداعية األكيدة في فنه .وح��دد داغر
ً
طريقا» ،وإنما «من يتبعه من بعده
مفهوم «الفنان الرائد» معتب ًرا أنه ليس فقط «من يشق

شمسة حمد الظاهري

في الغالب -الذين ب��ادروا إل��ى ممارسة التصوير غير المعروف في ثقافتنا وتقاليدنا

مدير التحرير

فنانون وفنانون» .ويطلق داغر مصطلح «األوائل» على «أولئك الفنانين -غير المحترفين
الفنية" .أما الفئة األخرى ،فهم «المؤسسون» ،حوار ـ خضير الزيدي

ً
درهما  -الجماهيرية الليبية  4دنانير  -الجمهورية التونسية ديناران  -بريطانيا 3
 -العراق  2500دينار  -فلسطين ديناران  -المملكة المغربية 20

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

وليد عالء الدين

اإلرشاف العام

فاطمة مسعود المنصوري
موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ
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غادة حجاج

تراث اإلمارات

سكرتري إدراي وشؤون الكتّاب
سهى فرج خير

المرتفعات الرملية في اإلمارات
تتعدد أسماء مناطق وقرى دولة اإلمارات بكثير من األسماء المحيطة بها ضمن البيئة
الجبلية والصحراوية والساحلية ،ومنها تكتسب األسماء الكثيرة ،فمثلاً من البيئة
ّ
الرقة بكسر ال��راء وتشديد الكاف مع كسرها ،ومن الصفات التي
الساحلية هناك اسم

أخذت المدن والقرى منها أسماءها هي المرتفعات الرملية في دولة اإلم��ارات العربية

soso_2784@hotmail.com

مصورون:

 -مصطفى شعبان

المتحدة مثل الند والعرقوب والحدبة والدعثور واكتسبت بذلك االسم من خالل اسم

هذا المرتفع الرملي ،وتوزع هذه األسماء على عموم مناطق وقرى دولة اإلمارات ...فهد
علي المعمري

عناوين املجلة
االدارة والتحرير:

أسعار البيع

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

رئيس التحرير

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

خارج الدولة  200دوالر.

االمارات العربية المتحدة  -ابوظبي

مدير التحريرwaleedalaa@gmail.com :
هاتف022223000 :
اإلمارات للتوزيع

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

6

محتويات العدد
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نادي تراث اإلمارات
عطاء نوعي من أجل ترسيخ مفاهيم التراث
إعداد :قسم اإلعالم  -نادي تراث اإلمارات

يواصل نادي تراث اإلمارات جهوده النوعية في خدمة الموروث
الوطني ،بالحفاظ عليه وتعزيز االهتمام به لدى النشء وإبراز قيمه
األصيلة وتعريف اآلخرين بها .وقد شهدت الفترة الماضية عددًا من
األنشطة منها ندوة رقمية بعنوان «قوافل ضيوف الرحمن في ذاكرة
مجتمع اإلمارات وحاضره» ،وندوة عن بعد ،بعنوان «السادس من
أغسطس مسيرة خالدة في ذاكرة الوطن» ،كما شارك في أسبوع
السنع ،ضمن برنامج الشباب الصيفي ،الذي نظمته كلية اإلمارات
للتطوير التربوي ،وكذلك في برنامج المعسكر الصيفي الذي نظمته
وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات للشباب
.2020
قوافل ضيوف الرحمن

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات
بتاريخ  29يوليو الماضي ندوة رقمية بعنوان «قوافل ضيوف الرحمن
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في ذاكرة مجتمع اإلمارات وحاضره» ،تحدث فيها الدكتور عمر
حبتور الدرعي المدير التنفيذي في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف ،وخولة عبد الله العليلي الباحثة في تاريخ وتراث دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وأدارتها فاطمة المنصوري مديرة مركز
زايد للدراسات والبحوث .وبينت المنصوري أن الهدف من إقامة
الندوة هو التركيز علي دور وجهود دولة اإلمارات العربية المتحدة
منذ تأسيسها في اإلشراف على حمالت الحج ،كما تهدف أيضاً
إلى النبش في تاريخ قوافل الحج في اإلمارات .واستهل الدكتور
عمر حبتور الدرعي حديثه ببيان أهمية الحج ومكانته في نفوس
المسلمين .وقال إن دولة اإلمارات العربية المتحدة ظلت تولي
الحج عناية كبيرة على مستوى القيادة الرشيدة التي ظلت منذ عهد
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مهتمة
بالحجاج ،وتبذل كل ما من شأنه التيسير عليهم وتسهيل رحلتهم.
وقال الدرعي إن هذا االهتمام يتجلى في مسارين ،األول هو إصدار
التشريعات النافذة والقوانين التي تنظم هذه الشعيرة على أتم
وجه ،والمسار الثاني هو الرعاية المباشرة للحجاج ،مثل التكفل

تراث  -ابوظبي

بنفقات من يمرون بظروف استثنائية .وأشار إلى أن المغفور له
الشيخ زايد ظل منذ العام  1980يبتعث  600حاج على نفقته
الخاصة .كما نوه بالمتابعة الدائمة من القيادة الرشيدة لموسم
الحج كل عام .وأزجى الدرعي شكره للمملكة العربية السعودية
قيادة وشعباً لرعايتهم الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن ،مشيدا ً
بقدرات المملكة المتفردة في إدارة الحشود ورعايتها على الوجه
األكمل .وقال إن الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف تعمل
يدا ً بيد مع المملكة من أجل راحة حجاج بيت الله.
وألقى الدرعي الضوء على بعض جهود دولة اإلمارات في رعاية
الحجاج ،التي أقر بأنها أكبر من أن تستوعبها سانحة وجيزة .مشيرا ً
إلى أنهم يبدأون تنظيم موسم الحج كل عام منذ نهاية الموسم
المنصرم وحتى بداية الموسم الالحق ،حيث تقوم الهيئة العامة
للشؤون اإلسالمية واألوقاف بكافة اإلجراءات .وأضاف الدرعي:
«لدينا لجنة عليا مشكلة من عدة جهات محلية واتحادية تقوم
باإلشراف على آلية التسجيل للحجاج ومنح التراخيص لهم» .وبين
الخطوات التي يتبعها الحاج واإلجراءات المطلوبة ،وجهود الدولة
في تسهيلها ورعاية الحاج في كل مرحلة من المشاعر المقدسة

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات
الشهر الماضي ،محاضرة عن بعد بعنوان «عجائب االتفاقات
في تاريخ وأنساب شيوخ اإلمارات» ،تحدث فيها علي محمد
المطروشي الباحث في التراث والتاريخ المحلي.
وألقت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث،
كلمة افتتاحية ،أكدت فيها أن اهتمام نادي تراث اإلمارات الكبير
بالموضوعات التاريخية والتراثية لدولة اإلمارات ينعكس في
تنظيمه الندوات والمحاضرات التي يستضيف فيها متخصصين
في هذا المجال ،باإلضافة إلى دوره المهم في توثيق هذا التراث
عبر إصداراته المتنوعة من الكتب.
وثمن المطروشي في مستهل حديثه دور النادي في حفظ التراث
ونشره وتوثيقه ،وأشار إلى أن الهدف من المحاضرة هو التعرف
على لمحة من واقع دولة اإلمارات قبل االتحاد ،قبل أن يعرف
كلمة «االتفاقات» ،التي قال إنها تعني حاالت نادرة الوقوع.
وتوقف المطروشي عند عدد من تلك االتفاقات في تواريخ األسر
الحاكمة لإلمارات السبع ،مثل تتابع أربعة إخوة على الحكم خلفاً
لوالدهم ،وأن هناك خمسة من حكام اإلمارات تجاوزت مدة
حكم كل واحد منهم  50عاماً ،وتوافق زمن فترة الحكم لبعض
اإلخوة ،وتراتب أسماء بعض الحكام على نسق واحد ،وغيرها من
اإلحصائيات والتوافقات في تاريخ الحكم في إمارات الدولة قبل
االتحاد.
كما تناول ظاهرة التفاوت الكبير بين األجيال حيث يكون الفارق
الزمني كبيرا ً بين عدد من األشخاص يلتقون في جد مشترك بنفس
عدد اآلباء ،وأرجع ذلك إلى قدرة بعضهم على اإلنجاب حتى سن
متأخرة.
وشهدت المحاضرة مداخالت من الحضور أثرت النقاش حول عدد
من النقاط التي ذكرها المحاضر.
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لتوفير أعلى مستويات الراحة للحجاج في الجوانب اإلدارية
والصحية والشرعية والتوعوية.
وتطرق الدرعي للشراكات مع بعض الوزارات المعنية ،وقال
إن هناك شراكات مع جهات عدة مثل وزارة الداخلية ووزارة
تنمية المجتمع ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ،مؤكدا ً أن كل
هذه الشراكات سواء مع جهات اتحادية أو محلية مع الدوائر
والمؤسسات الخيرية التي ترعى حجاج بيت الله الحرام ،كلها
تضافرت من أجل تيسير رحلة الحج لكل من يقصد البيت الحرام.
كما تناول إشراف الهيئة على حمالت الحج المختلفة في الدولة،
التي وصفها بأنها حمالت وطنية يقوم بها عدد من أبناء الدولة
ممن لهم خبرة واسعة في تفويج الحجيج منذ قيام الدولة وحتى
اليوم .وأضاف« :العالقة بيننا وبينهم عالقة تنظيمية ،وهناك تنسيق
مشترك وتعاون مثمر بين الحاج وصاحب الحملة والمؤسسة
المشرفة وهي الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف».
أما الباحثة خولة عبد الله العليلي ،فتناولت محور رحلة الحج
في ذاكرة تاريخ اإلمارات ،حيث أشارت في مستهل حديثها إلى
أن حياة األجداد قبل االتحاد كانت مليئة باألسفار لطلب الرزق
في رحالت تستغرق شهورا ً طويلة .وقالت إن رحلة طلب الرزق
لم تكن الرحلة الوحيدة التي كان األجداد يقومون بها ،بل كانت
رحلة الحج التي سمتها «رحلة طلب المغفرة» ال تقل عنها أهمية
وال خطورة .وقدمت العليلي مقارنة بين رحلة طلب الرزق ورحلة
طلب المغفرة ،حيث بينت التشابه بينهما في تفاصيل االستعداد
لكل واحدة منهما ،وفي المدة الزمنية الطويلة التي تمتد  4أشهر
لرحالت طلب الرزق «غوص ،رحالت تجارية» ،ومن شهرين إلى
ستة أشهر وأحياناً سنة كاملة لرحالت الحج .كما تتشابه الرحلتان
في المخاطر التي تحفهما وقد تتسبب في فقدان الحياة ،وأيضاً
بينت التشابه في المظاهر االجتماعية المرتبطة بكل رحلة.
لكن العليلي شددت على أنه رغم التشابه في ظروف الرحلتين إال
أن هناك فرقاً جوهرياً بينهما ،وهو العامل النفسي ،حيث ترتبط
رحلة طلب الرزق قديماً بالمعاناة التي وجدها األجداد فيها ،بينما
على العكس ترتبط رحلة الحج بالراحة النفسية.
وأشارت إلى أن الحجاج قديماً كانت تغلب عليهم البساطة ،لذا
فكان من المهم ان يستقوا معلوماتهم عن الحج وطريقة أدائه
ومحاذيره من عدة مصادر ،مثل المطوع الموجود في الفريج ،أو
من شخص حج من قبل ،أو من المقاول في قافلة الحج.
وفصلت العليلي طرق الحج القديمة من اإلمارات إلى مكة ،سواء
البرية أو البحرية أو الجوية ،وبينت مسارات كل وسيلة من هذه
الوسائل .واستعرضت العليلي عددا ً من الوثائق البريطانية ذات
العالقة برحالت الحج قديماً في اإلمارات ،منها وثائق عن المرور
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ورشة تراثية عن السنع

شارك نادي تراث اإلمارات خالل شهر أغسطس الماضي في
أسبوع السنع ،ضمن برنامج الشباب الصيفي ،الذي نظمته كلية
اإلمارات للتطوير التربوي ،بهدف ترسيخ القيم األصيلة للمجتمع
اإلماراتي «السنع» لحماية التراث الثقافي واالجتماعي ،وجاءت
مشاركة النادي بورشة تراثية عن السنع ،قدمها «عن بُعد»
المدرب التراثي فالح بن بشر ،وأدارتها المدربة والمق ِّيمة في
كلية اإلمارات للتطوير التربوي نورة النقبي .وأكد فالح بن بشر
خالل الورشة ،أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
«طيب الله ثراه» هو القدوة في الحفاظ على التراث والهوية
اإلماراتية ،ودعا إلى التمسك بالعادات والتقاليد األصيلة اقتداء
بشيوخ اإلمارات «حفظهم الله» ،مشيرا ً إلى أهمية أن يتم إنشاء
األجيال الجديدة على طاعتهم واإلخالص والوفاء للدولة .وتناول
بن بشر ضمن الورشة آداب المجالس ،مشددا ً على أهمية دور
األهل في تعليم األجيال الجديدة السنع ،وتعريفهم بتقاليدهم
وعاداتهم والحفاظ عليها ،وقال إن دور األسرة هو األساس في
هذا األمر ،مؤكدا ً أن من ليس له تراث فليست له هوية.كما
نوه المستشار التراثي فالح بن بشر بدور نادي تراث اإلمارات
عبر برامجه وأنشطته المختلفة ،ال سيما الملتقيات السنوية
في جزيرة السمالية ،في تدريب األجيال الجديدة على السنع،
إضافة إلى تمليكهم المعرفة النظرية والعملية باتراث البحري
والفروسية ،وركوب الخيل ،والسباحة ،والقنص ،وآداب األكل،
وغيرها من مفردات التراث اإلماراتي األصيل ،التي تسهم في
ترسيخ عالقتهم بتراثهم وعاداتهم ،وتصقل هويتهم الوطنية .أما
المدربة نورا النقبي فأشارت إلى أن الكثير من العادات تندرج
تحت مسمى السنع ،لكونه يمثل مجموعة من العادات والتقاليد
واألعراف التي تحكم العالقة بين الناس وتحدد أسلوب التعامل
بينهم .كما أشارت إلى قيمة التسامح في مجتمع اإلمارات.

من الحدود ،والجمارك ،والتطعيم ضد األمراض المعدية الذي كان
مطلوباً منذ الثالثينيات من أجل رحلة الحج.
السادس من أغسطس مسيرة وطن خالدة

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات في
السادس من أغسطس الماضي ندوة عن بعد ،بعنوان «السادس من
أغسطس مسيرة خالدة في ذاكرة الوطن» ،وذلك بمناسبة الذكرى
الرابعة والخمسين لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان «طيب الله ثراه» مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي .تحدث
في الندوة الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس
الوطني االتحادي سابقاً ،وسعادة أحمد الحوسني السفير السابق،
واألستاذ أحمد عبيد الهاملي مدير مركز األخبار في تلفزيون دبي،
وأدار الندوة الدكتور محمد فاتح زغل الباحث بمركز زايد للدراسات
والبحوث .وفي ترحيبها بالمشاركين في الندوة ،أكدت فاطمة
المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث أن يوم السادس من
أغسطس يحمل مكانة مهمة في تاريخ دولة اإلمارات وتاريخ إمارة
أبوظبي ،وأكدت أن تولي المغفور له الشيخ زايد لمقاليد الحكم كان
بداية مسيرة مباركة توجت بتأسيس اتحاد دولة اإلمارات في الثاني
من ديسمبر من العام  .1971وقالت إن «نادي تراث اإلمارات من
خالل مركز زايد للدراسات والبحوث يحرص سنوياً على إحياء هذا
التاريخ المهم ،السيما أن المركز ظل يعمل على حفظ إرث القائد
المؤسس عن طريق إصدار الكتب والدراسات وإقامة الندوات في
سبيل ترسيخ هذا اإلرث في ذاكرة دولة اإلمارات الثقافية والفكرية.
كما يضم المركز أيقونة حضارية وثقافية تتمثل في معرض الشيخ
زايد الذي يعد شاهدا ً حياً على هذا التاريخ واإلرث العريق من
خالل المقتنيات واألوسمة والشهادات والدروع التي حصل عليها
من مختلف المنظمات اإلنسانية والعالمية تقديرا ً لجهوده في إرساء
السالم والتعاون» .واستهل الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري
حديثه بدور المغفور له الشيخ زايد في إنشاء المجلس الوطني،

وقال إنه «طيب الله ثراه» فكر في إنشاء مجلس وطني اتحادي
رغبة منه في بسط الشورى وسماع رأي الناس وممثلي المجتمع.
وأكد بن ركاض إدراك المغفور له الشيخ زايد ألهمية وجود المجلس
فدعم إنشاءه وجعله من الهياكل الرئيسة التي أقام عليها الدولة.
وقال إن دعمه للمجلس جعله من ناحية المصلحة للدولة والمجتمع
من أفضل المجالس .وبيّن لمحات من اهتمام المغفور له الشيخ
زايد بالمجلس وجلساته التي كان يحضرها أحياناً بصفة غير رسمية
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من أجل سماع المداوالت .مشيدا ً بالرؤية الشاملة التي تمتع بها
الشيخ زايد «طيب الله ثراه» وقدراته الفذة التي استفادت منها
إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة وبقية دول العالم.
وأكد بن ركاض أن المجلس الوطني ظل منذ تأسيسه يربط دولة
اإلمارات بالعالم الخارجي على المستوى البرلماني ،حيث نبعت
هذه المشاركة من فكر الشيخ زايد بأن تستفيد اإلمارات من تجارب
دول العالم وتفيدها بتجاربها.
وعن دور المغفور له الشيخ زايد في نجاح االتحاد ،أشار إلى أن
الكاريزما والذكاء الذي تميز به والقيم التي يحملها واهتمامه
بحاجات شعبه وحب الناس له ،كانت عوامل مهمة في نجاح
االتحاد .أما سعادة السفير أحمد الحوسني فوصف تاريخ السادس
من أغسطس بانه منارة أنارت الطريق إلى قيام الدولة .قبل أن
يلقي الضوء على دور الشيخ زايد «طيب الله ثراه» في الحضور
الدولي لإلمارات ،مشيرا ً إلى عدد من المواقف الخالدة للمغفور
له في نصرة القضايا العربية ،مثل إيقاف ضخ البترول باالتفاق مع
الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود «رحمه الله» في حرب ،1973
حيث أطلق مقولته «النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي».
كما نوه الحوسني بمواقف الشيخ زايد «رحمه الله» في دعم القضية
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الفلسطينية ،ومواقفه اإلنسانية في مساعدة الكثير من الدول
بمشاريع تنموية مهمة .وأشار الحوسني إلى أن الشيخ زايد «طيب
الله ثراه» كان مرحباً به دائماً لحل الخالفات العربية ورأب الصدع
بين الدول الشقيقة .وأشار الحوسني أيضاً إلى أن قيمة التسامح
أسسها الشيخ زايد «طيب الله ثراه» ورسخها وجعل التسامح هو
الرافعة التي بنى عليها الدولة ،كما نوه بطبيعة مجتمع اإلمارات
التي جبلت على التسامح .وتحدث األستاذ علي عبيد الهاملي عن
دور المغفور له الشيخ زايد في نجاح التجربة الوحدوية اإلماراتية
على عكس تجارب أخرى شهدتها المنطقة ،مؤكدا ً في حديثه أنه ال
يوجد إنجاز تحقق على أرض دولة اإلمارات أو باسمها إال وفيه بصمة
الشيخ زايد «طيب الله ثراه».
وعن أهمية اإلعالم واهتمام الشيخ زايد به ،أشار الهاملي إلى أن
جهوده «رحمه الله» وتضحياته من أجل إنجاح االتحاد يمكن
استقراؤها من اإلعالم ،حيث شهدت الفترة من توليه الحكم عام
 1966وحتى قيام االتحاد عام  1971كماً كبيرا ً من المقابالت
اإلعالمية معه التي ظل خاللها يدعو إلى قيام االتحاد ،كما تحمل
هذه المقابالت مالمح فكره السياسي المتقدم ،وتظهر فيها شخصيته
الكاريزمية الفريدة .وعن دور المغفور له الشيخ زايد في تأسيس
البنية اإلعالمية في الدولة ،أشار الهاملي إلى أن اإلمارات قبل عام
 1966لم تكن بها صحيفة ،عدا مجلة أسبوعية تصدر في دبي باسم
«أخبار دبي» ،ولم تكن فيها إذاعة بخالف إذاعة صوت الساحل التي
أنشاها مجلس التطوير التابع لمجلس حكام اإلمارات المتصالحة،
ولم تكن هناك محطة تلفزيونية .إال أن الحال تغير بعد تولي
المغفور له مقاليد الحكم في أبوظبي ،حيث كان العام  1969هو عام
تأسيس اإلعالم في اإلمارات ،وفيه تم افتتاح أول إذاعة تطلقها إمارة
وهي إذاعة أبوظبي ،وكأن أول صوت يبث منها هو صوته «رحمه
الله» عندما ألقى كلمة بمناسبة االفتتاح ،وبعدها تم افتتاح تلفزيون
أبوظبي كأول تلفزيون في اإلمارات ،وقد اكمل العام الماضي نصف
قرن من البث ،وفي العام نفسه صدرت جريدة االتحاد ،وعلى الرغم

ورشة خاصة عن البحر والبحارة

من أن االتحاد لم يقم بعد في ذلك الوقت ،إال أن إصرار الشيخ زايد
على أن تسمى الجريدة بهذا االسم يكشف لنا إيمانه بفكرة االتحاد.
وضمن اهتمام المغفور له الشيخ زايد باإلعالم ،أشار الهاملي إلى
تشكيل وزارة لإلعالم ضمن أول تشكيل وزاري في الدولة .ونوه إلى
أن اإلمارات صارت اليوم بيئة مناسبة للعمل اإلعالمي مما دفع وسائل
اإلعالم العالمية الفتتاح مقرات لها في الدولة.
وأشار الهاملي إلى أن التسامح قيمة موجودة سلفاً في اإلمارات ووزارة
التسامح هي تكريس لهذا الواقع وتأطير له .ووصف المغفور له الشيخ
زايد بانه نعمة من السماء ،وقال إن السادس من أغسطس هو نقطة
تحول في تاريخ الدولة ككل وليس إمارة أبوظبي فقط ،فلوال هذا
التاريخ ما كنا لنعرف كيف ستكون الحياة على أرضنا لذا هو تاريخ
خالد ألبناء اإلمارات واألمة العربية واإلنسانية ألن خير الشيخ زايد عم
كل أنحاء العالم .وشهدت الندوة مداخالت ثرية من الحضور ،من بينها
مداخلة من الدكتور محمد سعيد القدسي الذي رافق المغفور له،
وتوقف في مداخلته عند محطات عدة عن عالقة المغفور له الشيخ
زايد باإلعالم ورؤيته لطبيعة ودور العمل اإلعالمي وأهميته

شارك نادي تراث اإلمارات في برنامج المعسكر الصيفي
الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة
اإلمارات للشباب  ،2020حيث ق ّدم المدرب التراثي
حثبور الرميثي «عن بُعد» ورشة خاصة عن البحر
والبحارة وما كان يستخدمه الصيادون من أدوات الغوص
والصيد وفلق المحار واستخراج اللؤلؤ ،وشارك الورشة
عدد من المعلمين والطالب ،وتم تبادل الحوار واألسئلة
حول هذه الورشة التي تهدف إلى زرع حب الماضي
والتراث وما عاشه أجدادنا في نفوس األجيال القادمة.
وضمن البرنامج نفسه ،قدم النادي ورشة صبغ المالبس
واألكالت الشعبية ،حيث قدمت المدربات التراثيات عن
بعد طريقة صنع الخبيصة ،وهي إحدى أشهر األكالت
الشعبية التي يعتمد عليها البيت اإلماراتي ،وشاركت
طالبات مجموعة (المها) هذه الورش ،ودار حوار بينهن
وبين المعلمات حول هذه الورش التي بدورها تقوم
بإحياء التراث وغرس حبه في نفوس األجيال.
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ثقافة وتوعية وابتكار بيئي

وحدة البحوث البيئية بنادي تراث اإلمارات
إعداد  -شمسه حمد الظاهري ،فاطمة المنصوري

تشكلت وحدة البحوث البيئية التابعة لنادي تراث اإلمارات في
عام  ،1996بهدف االهتمام بدراسة األنظمة البيئية والمحافظة
على الحياة الفطرية النباتية والحيوانية وتنميتها واالستفادة منها
اقتصادياً والعمل على المحافظة على التوازن البيئي في جزيرة
السمالية ،التابعة لنادي تراث اإلمارات .كما أن للبيئة عالقة
وطيدة ووثيقة بالتراث ،فبيئة اإلنسان األول التي مارس عليها
حياته البدائية البسيطة هي ذاتها التي يمارس عليها إنسان الحاضر
ولكن بصورة أكثر فاعلية مع االستعانة بمستجدات للمفردات
التكنولوجية الحديثة.
وقد سجلت الوحدة كهيئة رسمية عالمية بواسطة منظمة أبحاث
البيئة باستراليا في سبتمبر  .1998ووقعت مذكرات تعاون مع

العديد من المنظمات والهيئات والمحميات والجمعيات والمراكز
المتخصصة في إعداد الدراسات والبحوث البيئية.
أقسام الوحـدة:
تتكون هذه الوحدة من ثالثة أقسام رئيسة وتنصب برامجها في
التالي:
أوالً :قسم المشاريع والبرامج البيئية
يتولى هذا القسم استحداث وتنفيذ ومتابعة للمشاريع البيئية في
«جزيرة السمالية» وغيرها من المواقع التي يشرف عليها القسم،
مثل البرامج التنموية للحياة البرية وتنفيذ االتفاقيات ومذكرات
التفاهم مع الهيئات والجهات البيئية المختلفة ،وعلى تصميم
للمواقع البيئية المختلفة في «السمالية» واإلشراف عليها.
ومن أبرز البرامج والمشاريع البيئية لهذا القسم :المحمية البحرية
ومشروع تربية األسماك ومعرض األسماك وبحيرة البط ومشروع
إكثار الطيور وعشاش الطيور المهاجرة وغرفة مراقبة الطيور

ومشروع إكثار الغزالن ومحمية الضب ومناحل العسل ومشروع
استزراع أشجار القرم وممر القرم التعليمي وبركة المياه العذبة
والشالل وتطوير السمالية بيئياً.
ثانياً :قسم التوعية والتدريب البيئي
يهدف هذا القسم إلى إعداد وتنفيذ المحاضرات والدورات التدريبية
في العلوم البيئية لمختلف شرائح المجتمع ،وإعداد البرامج واألفالم
البيئية التوعوية ،باإلضافة إلى نشر المطبوعات وتنظيم المسابقات
البيئية المختلفة ،وإنشاء النوادي واإلشراف عليها وذلك بالتعاون مع
الهيئة التعليمية في المدارس ،وكذلك على تطوير المكتبة البيئية
التي أنشئت في الوحدة ألغراض تعليمية ،فضالً عن إعداد برامج
بيئية لضيوف جزيرة السمالية.
البرامج التوعوية واإلصدارات البيئية

يولي القسم اهتماماً بتقديم العديد من البرامج التوعوية التي

14

وحدة البحوث البيئية بنادي تراث اإلمارات

تهدف إلى مشاركة جميع أفراد المجتمع من أجل االرتقاء بمستوى
الوعي البيئي ولتسليط الضوء على أهمية المحافظة على بيئة دولة
اإلمارات العربية المتحدة وعلى مواردها الطبيعية ،بالشكل اآلتي:
 .1ورش عمل بيئية
يهدف القسم في تنظيمه للورش البيئية إلى زيادة الوعي البيئي
وإكساب المهارات للمهتمين في مجال العلوم البيئية ،كورش عمل
عن األسماك والسالحف والطيور ونبات القرم.
 .2الحمالت البيئية والمهرجانات
ينظم القسم حمالت بيئية منوعة في المناسبات التي تهدف إلى
مشاركة جميع أفراد المجتمع.
 .3الدورات البيئية
تتعلق الدورات البيئية المتنوعة التي ينظمها القسم على مدار العام
لطلبة المدارس والكليات والجامعات ،بمناحل العسل وأشجار القرم
وعن األنواع المختلفة لألسماك والطيور وغيرها.
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 .4برنامج «تع ّرف على الس ّمالية»
يهدف هذا البرنامج إلى تعريف زائر «جزيرة
السمالية» بالتنوع البيولوجي وتعدد األنظمة
البيئية التي تمتاز بها الجزيرة من خالل
المشاريع والبرامج البيئية وكيفية العناية بها
بما يسهم في جعلها محمية طبيعية فريدة
من نوعها.
 .5التعاون مع الهيئات والجامعات
تهتم هذه الوحدة باستمرارية التواصل
مع المراكز والهيئات البيئية والعلمية في
الدولة وإقامة تعاون مشترك من خالل
وضع استراتيجية عمل بيئي موحد لألنشطة
والفعاليات.
 .6المكتبة البيئية
تضم المكتبة البيئية مجموعات كبيرة من
الكتب العلمية والدوريات المتخصصة ،ويتم
تزويدها بشكل مستمر باإلصدارات الحديثة.
 .7المسابقات البيئية
يهتم القسم بتنظيم وبشكل دوري المسابقات البيئية التي تهدف
إلى االرتقاء بمستوى الوعي البيئي لدى فئة الشباب وتأسيس جيل
من الباحثين في مجال علوم البيئة ،باإلضافة إلى التوعية وتسليط
الضوء على أهمية صون بيئة الدولة والحفاظ على مواردها الطبيعة،
وتتمثل بالشكل اآلتي:
أ .مسابقة «إبداع من النفايات»
تنظم هذه المسابقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم
وكذلك مع مراكز ذوي االحتياجات الخاصة في الدولة ،من خالل
إعادة استعمال النفايات بطريقة مبدعة ومبتكرة بهدف التوعية
والتثقيف بكيفية إعادة استعمال النفايات من جديد.

وتنظم مسابقة «إبداع من النفايات» تحت
شعار يختلف من موسم إلى آخر مثل:
«كن مبدعاً في إعادة استخدام النفايات
البالستيكية» و«ابداع من النفايات الزجاجية»
وغيرها.
ب.مسابقة «بيئتنا بعدسة الكاميرا»
تنظم هذه المسابقة بالتعاون والتنسيق مع
وزارة البيئة والمياه ،بهدف االرتقاء بالمستوى
والوعي البيئي وتنمية الحس الجمالي لدى
أفراد المجتمع ،فضالً عن تنمية االهتمام
بالتصوير البيئي.
ج .مسابقة «إماراتنا والبيئة»
تهدف هذه المسابقة إلى نشر وتعزيز الوعي
البيئي بين طلبة المدارس وربطهم بأهم
األحداث البيئية التي تدور على الساحة
عبر وسائل االتصال المفضلة لديهم ،وتأتي
المشاركة في فعاليات هذه المسابقة من خالل شبكة اإلنترنت.
 .8اإلصدارات البيئية
يهتم هذا القسم بالمتابعة وإخراج اإلصدارات البيئية والتوعوية لما
لها أثر في مجال التوعية البيئية ،ومن تلك اإلصدارات :سلسلة قصة
حياة وسلسلة سلوكيات بيئية وكتيبات توعوية عن «التربية البيئية»
و«النبات والتلوث» و«أشجار القرم» وبرامج تعليمية وترفيهية بيئية
وغيرها.
ثالثا :قسم الدراسات والبحوث البيئية
يهتم هذا القسم بإجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية
البيئية في جزيرة السمالية والمواقع األخرى التي تشرف عليها وحدة
البحوث البيئية ،كما يهتم بإعداد وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات
البيئية المحلية والعالمية التي تتوافق مع أهداف النادي.
أنشطــة وإصـدارات

 .1األطلس البحري إلمارة أبوظبي
أصدر القسم الموسوعة العلمية «األطلس البحري إلمارة أبوظبي»
في عام  ،2005بعد حصيلة أعوام من الدراسات واألبحاث العلمية
المكثفة لنخبة من كبار العلماء والخبراء على مستوى العالم
بمساعدة الباحثين البيئيين في نادي تراث اإلمارات على بيئات
ساحل أبوظبي ،وجاء بأول بيانات بيئية أساسية مفصلة للبيئات
البحرية في إمارة أبوظبي ،كما ساعدت موضوعاته المنوعة أصحاب
القرارات في الحكومة والهيئات العاملة في المناطق البحرية
ألبوظبي إلدارة عملياتها ونشاطاتها بطريقة تقلل من اآلثار السلبية
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على البيئات البحرية التي تعمل فيها.
« .2كنوز األرض»
أصدر القسم مجلة علمية بيئية تحت عنوان «كنوز األرض»،
وتهتم بالقضايا البيئة ولتكون واحدة من أدوات التعليم ونشر
الوعي البيئي ،ولكن توقفت بعد عام عن الصدور.
 .3دراسات عن التلوث
يهتم الباحثون في القسم بإجراء التجارب والدراسات العلمية
لمعرفة تأثير التلوث على النظام البيئي لتحويد مصادره
المختلفة.
 .4شاطئ ومفقس السالحف البحرية
أنشئ شاطئ ومفقس للسالحف البحرية المهددة باالنقراض؛
ألهداف توعوية وتثقيفية وتعليمية بأهمية إنقاذ وحماية هذه
الحيوانات والمحافظة على مناطق تغذيتها وتكاثرها.
 .5المختبر البيئي
أنشأت وحدة البحوث البيئية مختبرا ً بيئياً في جزيرة السمالية
ألغراض التدريب والتعلم على التعامل مع المعدات المخبرية،
وألغراض إجراء التجارب والبحث العلمي.
 .6الخريطة النباتية التاريخية للجزيرة
اهتم القسم بإعداد خريطة تفصيلية للغطاء النباتي وأماكن
توزيعها في «الس ّمالية» عن طريق فحص البصمة الوراثية
لحبوب اللقاح ،لبيان أهميتها وألغراض البحث والدراسة.
 .7دراسة الثعالب في جزيرة مصنوعة
أعدت دراسة عن الثعالب التي تعيش في جزيرة «مصنوعة»
التابعة لنادي تراث اإلمارات ،وشملت الدراسة على أنواعها
المختلفة وأماكن تواجدها وأساليب غذائها.
 .8التعاون مع وزارة البيئة والمياه في مجال زراعة الليبد
نظرا ً ألهمية نبات الليبد والذي يعد من النباتات الرعوية من
حيث تحمله لدرجة عالية من الجفاف وتفضله القطعان بسبب
قيمته الغذائية العالية ،وهو من النباتات التي سيعتمد عليها
في النظام البيئي في الدولة من قبل وزارة البيئة والمياه ،فقد
تمت تجربة زراعته في «السمالية» وأثبت نجاحاً ملحوظاً في
النمو وبكثافة معقولة.
المؤتمرات والندوات واللقاءات

تهتم هذه الوحدة بتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات
المحلية والدولية؛ لعرض ومناقشة أحدث األبحاث العلمية
العالمية في مجال إدارة البيئات الساحلية مع نخبة من الباحثين
والمختصين في مجال البيئة الساحلية والبحرية ،ونشر النتائج
األولية من أوراق العمل المطروحة
 /العدد  251سبتمبر 2020
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قصيد

أصبح الوكر خايل
ياطير يللي صــــادفتك المقــــادير

والله قـــــدر بك واصبح الوكر خــالي

موتك حــدث ما له سبايــــب وتبرير

قدره مـــن المعبود ذا والجــــاللي

وفي اللي مقـــــدر ما تفيد المحاذير

لو كـــــان تزبن في الركـــون العوالي

وفات الفوات وقلت يا لله عســـى خير

نعتاض فيه اللي على كيـــــف بالي

خطوى اشـــــقر ما قلبـــــوه الصقاقير

دقة ارقـــــوم الريش نقــــش الزوالي

ما هوب من هشل الطيور المغــــاتير

غالي زبون ومن طيـــــور غــــوالي

القصيدة للشاعر علي بن مصبح الكندي ( )2004 - 1952الذي نشأ وترعرع في بيت يحتفي
بالشعر في ليوا بأبوظبي ،وقد نظم أولى قصائده وهو في عمر  13سنة ،والنخراطه في
بيئته ومجتمعه وانخراطه في كل عاداته وتقاليده وممارساته االجتماعية جعلته يتقن الفنون
القولية واأللحان الشعبية ،وهو ما جعله من أصحاب الشالت المشهورين ،وقد ساعده على
ذلك صوته الحسن القوي ،كما دفعه حبه للفن الشعبي واأللحان البدوية إلى تعلم العزف
على الربابة وإتقانه ،ليصبح من أشهر العازفين عليها في اإلمارات.
وللشاعر اهتمامات ومشاركات كثيرة في رياضات القنص بالصقور وسباقات الهجن .وله في
ذلك قصائد عدة نبعت من واقع التجربة والممارسة ،كما للشاعر صالت مع شعراء اإلمارات
والجزيرة العربية ،وقد دارت بينه وبينهم مساجالت شعرية جميلة ومخاطبات وردود ثرية.
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البيطري كين ريدل
مؤسس مستشفيات الصقور في أبو ظبي
فاطمة مسعود المنصوري

كين ريدل طبيب بيطري تخصص في طب وجراحة الطب البيطري
للطيور ،كما يتمتع بما يفوق الخمسين عاماً من الخبرة في الصيد
بالصقور ،قدم إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة في فترة مبكرة
من قيام الدولة ،تعود إلى أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات،
ويعزو سبب قدومه للدولة ،إلى الدكتور توم كيد رئيس المجلس
التأسيسي ومدير «صندوق تمويل الشاهين» ،الذي رشحه لمقابلة
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان يبحث عن
مساعدة مهنية لتأسيس مشفى بيطري متخصص يلبي حاجات
المجتمع المحلي المعني بالصيد بالصقور.
اللقاء مع الشيخ زايد بن سلطان

يسرد ريدل في كتابه الموسوم بـ«فن الصيد بالصقور في الخليج
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العربي» ،والذي يعتبر خالصة تجربته في رياضة الصيد ،عن بداياته
في دولة اإلمارات وتفاصيل مقابلته مع المغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،ويقول في هذا الصدد« :تضمنت تلك المقابلة مع
المغفور له الشيخ زايد نقاشاً طويالً عن الصيد بالصقور في بلدي
األم ،مرفق بألبوم صور يدعم خبراتي في الصيد بالصقور في الغرب
األمريكي ،كما قص الشيخ زايد  -أيضاً  -قصصاً عن التدريب والصيد
بالصقور ،إضافة إلى قصص مسلية ومهمة عن تاريخ الطبيعة ،ترتبط
بثقافة الصقارين البدو ومعرفتهم في أبوظبي ،كما تحدثنا عن بروز
استخدام حديث للصقور المهجنة وعن قدرتها في الصيد» .استمرت
زيارة ريدل ثالثة أسابيع ،وقد قبل طلبه للوظيفة ،أما عن المهام التي
أوكلت إليه فتمثلت في :تصميم مشفى يتسع لتسعين صقرا ً ،ووضع
الئحة بكل المعدات الالزمة واألجهزة واألدوية إلدارة المشفى،
وتوظيف فريق عمل مختص من الواليات المتحدة لمساعدته .وفي
عام  1985تولى كين ريدل إدارة مشفى أبوظبي لألبحاث المتعلقة

بالصقور ،كما أسس لمستشفيات للصقور في أبوظبي وبعض الدول
الخليجية ،وأدارها خالل فترة طويلة من الزمن تبلغ الثالثة وعشرين
عاماً .امتلك كين ريدل خبرات كبيرة في مجال الصيد بالصقور،
فإضافة إلى كونه طبيباً بيطرياً في مجال طب طيور الجارحة ،المثير
لالهتمام ،اكتسب مهارة الصيد بالصقور سواء لقنص طير الحبارى
كبير الحجم ،أو في مسابقات الطيران السريع لقنص طير الكروان،
أو في الطيران الصعب والشاق لقنص األرانب البرية في الكثبان
الرمل المرتفعة في صحارى البالد المترامية األطراف .وقد اكتسب
مهارة القنص من خالل مرافقته للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان
في العديد من رحالت القنص ،لفترة طويلة امتدت أكثر من عشرين
عاماً ،وفرت له تلك الرحالت االنخراط في مجتمع الصيد بالصقور،
فتعرف عن قرب على طريقة التدريب القديم المميز ضمن تقنية
الصيد بالصقور لدى البدو العرب .وانعكست خبرات ريدل التي
اكتسبها من رحالت القنص مع المغفور له الشيخ زايد على انجازاته
التي تمثلت في تدريب ما يفوق األلف صقر منها مجموعة مختلفة
من طيور األسر البرية  ،باإلضافة إلى تدريب الطيور الناشئة في
األسر من أوروبا وشمالي أمريكا تتضمن طيورا ً هجينة تختلف إلى
حد كبير عن أمثالها البرية وتتطلب طرقاً جديدة تماماً في التدريب
والفهم.

الرياضة إلى أهمية ارتبطت بضرورة بقاء اإلنسان على قيد الحياة،
في تلك البيئة القاحلة والقاسية ،فكانت إحدى العوامل األساسية
في العالقة الجوهرية بين اإلنسان وبيئته الصحراوية ،لذلك تختلف
رياضة الصيد بالصقور لدى العرب بشكل كبير عما عليه في باقي
أنحاء العالم إذ إنها تمارس بوصفها رياضة للنبالء والمترفين .احتوى
الكتاب على العديد من الموضوعات المهمة والقائمة على تجارب
وخبرات كن ريدل بدءا ً من عملية اختيار الصقر والسمات المتعلقة
كتاب «فن الصيد بالصقور في الخليج العربي»
أراد كن ريدل من كتابه الذي صدر سنة  ،2017عن هيئة أبوظبي بخلفيته وتنشئته وكيفية التعامل معه ،وإطعامه وتدريبه على
للسياحة والثقافة ،بترجمة سعيد سلمان أبو عاذرة ،أستاذ األدب الطيران ،وموقع التدريب والعناية اليومية ،باإلضافة إلى األساسيات
الشعبي والشعر النبطي في جامعة أكسفورد ،وصاحب كتاب (اإلبل) ،الجوهرية التي يتعهد بها الصقار ،كما خصص الكتاب موضوعات
مهمة في عملية الترويض والتدجين وتقطيب
الصادر في دولة اإلمارات سنة  ،1987أن ينقل
الجفنين وإزالة القطب ووضع البرقع ونزعه
إلى األجيال القادمة مفهوم العالقة الرائعة بين
بعد إزالة تقطيب الجفنين ،وموضوعات أخرى
اإلنسان والصقر ،وأن يربط بين الممارسات
تتعلق بالتدريب ،وقد دعم كن ريدل كتابه
القديمة التي تعود إلى قرون في فن وتدريب
الموسوعي في فن الصيد بالصقور بالعديد
وترويض الصقور الستخدامها في القنص ،والتي
من الصور التوضيحية ،التي توضح تقنيات
أصبحت تشكل تاريخاً مدهشاً ،وإرثاً ثقافياً
الترويض والتدريب المختلفة ،كما تجد في
مميزا ً وما بين الممارسات الحديثة والفن
الكتاب أمثلة وأقوال مستمدة من التراث
الحالي المستخدم في الترويض والتدريب.
العربي والعالمي وضعها كن ريدل في العديد
والكتاب يسرد العديد من الطرق والتقنيات
من مواضع الكتاب ،لتنم عن حكمة عميقة
المستخدمة في ترويض الصيد بالصقور .وقد
لدى المؤلف وربطه بين تلك الحكمة العميقة
وردت مقدمة الكتاب بقلم صاحب السمو
وما بين واقع رياضة الصيد بالصقور ليؤكد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد
من خاللها على اإلرث اإلنساني العظيم الذي
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
تستند إليه هذه الرياضة النبيلة
ذاكرا ً فيها حفظه الله أهمية الصيد بالصقور
في مجتمع اإلمارات ،حيث تجاوز مفهوم
* مركز زايد للدراسات والبحوث
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من تاريخ الطب البيطري في مصر
حاتم عبدالهادي السيد

برع المصريون القدماء في مجال الطب ،والطب البيطرى ،فقد
أولى المصري القديم الحيوانات الكثير من الرعاية والعناية ،وتعهد
بتطبيبها .وكان هناك أطباء مختصون بعالجها ،وذلك لما مثلته لهم
من قيمة مقدسة ،باعتبارها مصدراً للطعام والغذاء ،ودليالً ورمزاً
إلى الخير والنماء ،لذا وجدنا في اآلثار القديمة حيوانات محنطة،
دليل تقديسها ومرموزيتها لجلب العطاء والخير كذلك ،ولقد كان
على رأس هذه اآللهة العجل المقدس «آبيس»؛ واإللهة «حتحور»؛
و"باستت" التي اتخذت شكل القطة؛ ولقد اهتموا بتربيتها وعالج
أمراضها ،عن طريق األعشاب والعالجات باألدوية والعقاقير كذلك.
وكان من مظاهر اهتمامهم الشديد بها أن نقشوا صورها على
البرديات القديمة؛ وعلى جدران المعابد.
مدرسة برعنخ «بيت الحياة»

كان لكل معبد كبير «بر عنخ» ،أي «بيت حياة» ،ومنذ عصر الدولة
القديمة كان «بيت الحياة» يعد جامعة لآلداب والعلوم ،ت ُلحق
بـه مكتبة زاخرة بلفائف البردي من مؤلفات دينية وأدبية ،ت ُعرف
بالكتب السرية .وكان كل ما يُحفظ في «بيت الحياة» يُوصف
خاصا لدراسة الطب ،إذ
بالمعارف «السرية» .وكان يحوي قس ًما ً
ُعرفت مدارس الطب بوضوح في مصر القديمة اعتبارا ً من عصر
األسرة  ،26وكان أشهرها مدرستا الطب في «بيت الحياة» في معبدي
أبيدوس وسايس .كان الغرض من هذه البيوت تعليم الطالب علوم
التشريح ووظائف األعضاء للبشر ،وكذلك للحيوانات لتشخيص
أسباب أمراضها ،والتوصل إلى العالج الناجع لها ،ولإلفادة منها في
عالج المرضى من البشر ،باإلضافة إلى تعلم علوم الحياة والكيمياء،
وأصول التحنيط .وألغراض فن التحنيط الذي برعوا فيه ،كان عليهم
التجريب في جثث الحيوانات .كما اهتموا بطرق تسمينها وإعدادها
للذبح ،والكشف عن لحومها قبل أكلها ،أو تقديمها كقرابين لإللهة،
فالمعتقد في القربان تقديم أفضل الحيوانات والكشف على لحومها
لتكون طيبة .كما عرفوا عالج الماشية من الخراف واألغنام والماعز -
لما تمثله من ثروة حيوانية غذائية ،كما أولوا الخيول والبغال والحمير
واإلبل عناية خاصة ،وكذلك الغزالن ،التي كانت موجودة بكثرة في
منطقة الساحل الشمالي والصعيد ومطروح وسيناء .ويوضح العالم
اإلنجليزي (ولكنسون) في كتابة عام 1878م أن المصريين برعوا
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في العناية بالحيوانات ،وكانوا يعزلون المريض منها ،ويتعهدون
الحوامل بالرعاية وأثناء الوالدة والحلب؛ ومراقبة إرضاع صغارها،
وغسل ضروعها وتعقيمها قبل الحلب وغير ذلك .كما س ّجل الرحالة
«خوف حر» في عهد األسرة السادسة ،منذ  2350سنة قبل الميالد
خالل رحلته المشهورة إلي أعالي بالد النوبة أن المصريين برعوا في
استخدام الحمار والخيول كوسيلة للمواصالت داخل وخارج البالد.
وعثر العلاّ مة «فلندرس بتري» ،عام  ،1889على بردية في الطب
البيطري ،يرجع تاريخها إلي ألفي سنة قبل الميالد في عهد األسرة
الثانية عشرة ،بناحية الالهون بمحافظة الفيوم ،تشير هذه البردية
إلي عالج ثورين مصابين بسيالن الدموع من العينين مع الكآبة
والحزن .كما تشير إلى عالج كلب مصاب بطفيليات داخلية؛ وكانوا
يعالجونها في بيوت أطلقوا عليها «بيوت الحياة» تكريماً وقداسة
لتلك الحيوانات التي تعد مرموزات دينية وتتعلق بطقوس تعبدية.
وتحتوي برديات تشستربينى ،وليدن ،والرامسيوم ،وهرست ،وبرلين
الطبية على شرح مطول عن القلب واألوعية وأغلب العقاقير النباتية
والحيوانية التي تكشف عن براعة المصريين في الطب؛ والطب
البيطري.
عالج اإلبل والغزالن في سيناء

سيناء قديمة قدم الحياة المصرية ،ولقد أوالها المصريون عناية
فائقة ،وكانوا يعدنون فيها الفيروز والنحاس ،كما ارتبطت بعبادة
اإلله «آمون» إله القمر .لذا أطلق عليها أرض القمر .كما كان األمراء
والملوك يذهبون إليها لصيد الغزالن والصقور ممتطين الخيل
المطهمة واإلبل ليعبروا دروبها عبر الجبال الوعرة والهضاب الشاسعة
الممتدة .كما ابتنوا بها المعابد وأقاموا فيها تمديناً وحضارة.
وفي وادي الغزالن الذي كشف عنه  -العام الماضي  -عثر على
بقايا معابد ضخمة منها معبد سرابيط الخادم ،وكهف اإللهة هاتور
وغيرهما ،إلى جانب دير سانت كاترين في الجنوب .وقد تضمنت
اآلثار القديمة مشفى ومحجرا ً صحياً لعالج الحيوانات من أجل أن
ينتقوا منها األجمل واألفضل لتقديمه كهدايا لحكام األقاليم .ومن هنا
نشأ الطب البيطري لعالج هذه الحيوانات ،وكانت تسمى بالمشفى،
أو المحجر (الكارنتينة).

مشفى الكرنتينة

وألن سيناء كانت طريق الحج المصرى القديم إلى الكعبة ،فقد تم

منذ عهد محمد علي باشا ،إنشاء كارنتينات كان غرضها ثنائي :أوالً
الكشف على الحجاج المسافرين والعائدين من األراضي الحجازية،
وعالج الجمال والخيول والدواب من آثار السفر الطويل ،وعزل
المريض منها وتقديم العقاقير واألدوية الالزمة لعالجها كذلك.
ولقد عرف بدو سيناء أمراض اإلبل والخيول والدواب وطرق عالجها،
وبرع خبراء من قبائل سيناء في عالج أمراض اإلبل عن طريق الخبرة
والممارسة ألنهم كانوا يربونها في أماكن تسمى «مراحات اإلبل»
وكانوا يستخدمونها في الزراعة ولجلب الماء لمنازلهم وماشيتهم،
وكانوا يساعدون األطباء الذين أرسلتهم الدولة من العاصمة لعالجها.
وقد كان في مدينة العريش أماكن متعددة لمراح اإلبل( :أرض
الكرنتينة على ساحل البحر) ،ومراح (سوق الخميس) بجوار قلعة
العريش ،وكان ملحق بالقلعة مستشفى ومحجر طبي ،وأجزخانة
ألدوية الحيوانات .يرجع تاريخ الطب البيطري في مصر إلى عام
 2000ق.م ،كما دلت على ذلك أوراق البردي التي اكتشفها العالم
األثري «فلندس بترس»عام  1889بناحية الالهون بمحافظة الفيوم.
عرف الطبيب البيطري عند قدماء المصريين باسم «الصائن» ،كما
ُعرف العرب المحترفون لمهنة الطب البيطري «بالبياطرة» .وكانت
مصر في مقدمة الدول التي اهتمت بتعليم الطب البيطري في عهد
محمد علي باشا ،حيث ظهر وباء قتل الكثير من البقر المستعمل
في تبيض األرز الخاص بالجيش المصري بمدينة رشيد ،ما دفع
الوالي إلى إنشاء أول مدرسة للطب البيطري برشيد عام 1827م.
وتكونت من الطبيبين البيطريين الفرنسيين «هامون وبرينو»
ومترجم إيطالي وشيخ من األزهر ،وعشرة طالب تحت إشراف
المحافظ .وفي عام1831م تم نقل المدرسة من رشيد إلى أبي زعبل

لالستفادة من معامل كلية الطب اآلدمي اقتصادا ً للنفقات .وفي عام
1838م نقلت المدرسة إلي إسطبالت شبرا للعناية بالحيوانات بهذه
اإلسطبالت بعد أن ساءت حالتها الصحية ،واحتوت المدرسة على
 120طالباً ،اشترط أن يكونوا حاصلين على شهادة إتمام الثانوية أو
أن يكونوا من خريجي مدرسة األلسن ،وكانت الدراسة لمدة خمس
سنوات باللغة الفرنسية مع وجود مترجم إلى اللغة العربية .في عام
 1839م ضُ ّمت مدرسة الزراعة إلي مدرسة الطب البيطري بشبرا،
وتعاونت المدرستان في تدريس المواد المشتركة .وفي عام 1869
نقلت المدرستان إلي العباسية .وبعد عام 1870م نقلت مدرسة
الطب البيطري إلى القصر العيني ،وأغلقت في عام  1881م إلى أن
أعيد فتحها في عام 1901م فوق المعمل الخديوي بمصلحة الصحة
بوزارة الداخلية وأصبحت مدة الدراسة بها ثالث سنوات ثم أصبحت
أربع سنوات في عام 1905م.
وفي عام  1912انتقلت المدرسة إلى مبناها الحالي بالجيزة .وفي
عام 1914م ضمت المدرسة إلى الوحدة المشرفة على مقاومة
األوبئة والصحة العامة للحيوان ،وبذلك تبعت وزارة الزراعة ،وعندما
اندلعت الحرب العالمية األولى نقص عدد الطلبة من  57طالباً عام
 1913إلى  17طالباً عام 1920م .في عام  1923ضمت إلى وزارة
المعارف .وفي عام 1935ضمت المدرسة إلى الجامعة المصرية
وألحقت بكلية الطب.
وفي عام  1938فُصلت عن كلية الطب وأصبحت مدة الدراسة بها
خمس سنوات ،وفي عام 1946م اعتبرت مدرسة الطب البيطري كلية
بقرار من مجلس الجامعة في مايو 1946م .ثم تعددت وتوزعت
كليات الطب البيطري في الجامعات المصرية
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بأن الله هو القوة ،التي يجب أن يخضع لها الجميع ،مصدر الخير
والشر في هذه الحياة ،والمسببة ألمراض الماشية( .)2وعندما سألتْهم
عن المرض ،الذي يقتل الدواب ،فأجابوها أنه من الله(.)3
الخيول

رؤية الرحالة للطب البيطري عند بدو
الجزيرة العربية
د .علي عفيفي علي غازي

ينظر بدو الجزيرة العربية إلى الخيول العربية ،واإلبل ،واالغنام
والماعز ،باعتبارها رأس مالهم ،وهي كلها أنعام شديدة الحساسية،
وتتطلب اهتما ًما ،ومعاملة لطيفة ،والجيدة منها ال تحتاج إلى
حماية من البرد في الليالي الباردة ،بينما الفت ّية منها تكون ضعيفة،
ولهذا يتعامل البدو معها بمنتهى اللطف والحذر ،كما يذكر الرحالة
اإلسباني دومنجو باديا ( ،)1818 - 1767الذي قام برحلته في
الجزيرة العربية عام  .)1(1807تُساق األغنام والماعز عند حلول
الليل البهيم إلى قرب الخيمة؛ لتبيت ليلتها ،ولحمايتها من هجمات
الذئاب المفترسة ،ومن البرد الصحراوي ،وذلك بتأمين وقاية كافية
لها من ه ّبات الرياح الباردة ،وتزداد أهمية ذلك في فصل الشتاء،
تتم
حيث يشتد البرد ،وتكثر الذئاب ،وتزداد ضراوة وشراسة ،ولهذا ّ
حماية الحمالن بربطها داخل الخيمة من إحدى قوائمها ،كما تربط
من رقابها بحبل موتد باألرض ،وتقوم كالب الحراسة بجوالت حول
الخيمة ليلاً  ،وال تتوقف عن النباح ،ويزداد نباحها إذا ما شاهدت
أحد الذئاب ،أو أحست باقترابه ،وتُعقل اإلبل عادة لزيادة الحماية
لقطيع األغنام حوله بشكل يؤدي إلى تشكيل سياج حماية؛ لإلسهام
في منع اختراق الذئاب لخطوط الدفاع ،والوصول إلى أهدافها،
كما يقوم الرعاة بإشعال النار ليلاً لمنع اقتراب الذئاب ،ويتناوبون
الحراسة طوال الليل.
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أسباب األمراض

يُرجع البدو ،كما ذكر الكثير من الرحالة ،أسباب األمراض التي ت ُصيب
ماشيتهم إلى أمرين رئيسين :العين الشريرة أو المشؤومة ،ومشيئة
الله .ويعتبر بعضهم العين الشريرة السبب الرئيس الذي ينتج عنه
المرض ،ولهذا يُقاوم السحر عندهم بما يُسمى «الحجاب» ،إذ يُكتب
على ورقة بعض آيات القرآن الكريم ،وتُلف تلك الورقة جي ًدا ،وتُوضع
ضمن غالف من الجلد ،ويتم تعليقها على اإلبل والخيول والماعز
واألغنام ،ويعتقدون أن هذا يحميهم من أخطار العيون الشريرة.
ويؤمن البدو ،كما تذكر الرحالة البريطانية الليدي آن بلنت (1837
 ،)1917 -والتي قامت برحلة إلى نجد في شتاء عام ،1878 - 1877

يتمتع الخيل العربي األصيل ببنية جسمانية متينة ومتكاملة ،وهو،
كما ذكر الكثير من الرحالة ،قليل األمراض ،سريع الشفاء ،لديه قدرة
عالية على تحمل المشاق تحت أقسى الظروف ،يتميز بشجاعة
فطرية؛ تساعده على الثبات في المعارك ،ويحتفظ بهدوء نادر،
ويأتي في مقدمة الخيول في العالم من حيث الذكاء .ومن األمراض
التي تُصيب الخيول:
الخناق :وهو مرض خطير يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الخيل،
وشدة كسله وخموله ،وفقدان شهيته للطعام ،ويتسبب في ورم
الغدد الليمفاوية للفك األسفل ،ولكنه يزول بعد ثالثة أيام ،أو بمجرد
انفجار الورم ،ويُصبح نشيطًا وبصحة جيدة.
السقاوة :من أخطر األمراض ،التي تُصيب الخيل ،ألن أعراضه تظهر
ُمتأخرة ،حيث يكون المرض قد تمكن ،وأصبح شفاؤه صع ًبا ،وتتمثل
أعراضه في هزال وضعف عام ،وارتفاع في درجة الحرارة ،ويتمكن
هذا المرض من الخيل حتى يُميته ،وهو ٍ
معد ،ومن الممكن أن
يُصيب اإلنسان.
ال ُحمى :ينتج نتيجة إصابة الخيل بالبرد الشديد ،ويؤدي إلى إصابة

الخيل بالكسل ،والرعشة الشديدة.
الحبوب :يحدث نتيجة إصابة الخيل بقرحة في معدته ،تؤدي إلى
ظهور أعراض المرض ،وهي حبوب تُصيب الجسد ،وتتسبب في
ضعفه وإعيائه ،والحكة الشديدة.
اإلبل

ال تتعرض اإلبل لألمراض إال ناد ًرا ،وحين يكون الجمل في رحلة،
ويقع ثم ال يقدر بعدئذ على النهوض لمواصلة السير ،فإن البدو
يتركونه حيث هو ،ويمضون في حال سبيلهم ،ويندر أن يتمكن من
النهوض مرة أخرى .ولكنه قد يستطيع النهوض ،ومتابعة الطريق
لرحلة قد تمتد إلى عدة أيام متصلة( .)4إذا تعبت الناقة ورغبت أال
تتحرك ربضت ورفضت النهوض ،وليس هناك ما سيجعلها تتحرك(.)5
ويُضيف الرحالة الفرنسي لوي جاك روسو ،الذي قام برحلة إلى
الجزيرة العربية في عام « ،1808إن جمال العرب ...كثيرة التقرح...
معرضة لآلكلة ،وألمراض عديدة بسبب كثرة السفر والتعب والحرمان
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المستمر ،وبالرغم من حالة اإلنهاك التي تتعرض لها معظم هذه
الحيوانات ،بعد مرور سنوات على خدمة صعبة للغاية ،فإنها تستمر
على تقديم الخدمة وتجر نفسها ج ًرا خلف القوافل ،وال تتوقف عن
السير إال عندما تُزهق أرواحها»( .)6يذكر الرحالة بعض األمراض،
التي تصيب اإلبل ،ومنها ما هو خطر ومعد؛ وقد يؤدي إلى موت
الدابة المصابة ،ومنها ما يُمكن معالجته باألدوية المحلية ،ومنها:
تشقق األخفاف أو ضمورها :وهو من األمراض التي تصيب اإلبل في
المناطق الرطبة ،ويؤدي إلى نفوقها.
تضخم غدة الرقبة :مرض إذا ما أصاب اإلبل ،فإنه يورثها الردى،
فتنفق في خالل ثالثة أو أربعة أيام.
القضاع :يُصيب عددا ً كبيرا ً من اإلبل في فصلي الربيع والخريف
من كل عام.
الجرب :وهو عدو خطير لإلبل ،وينتشر في كل زمان ومكان بين
قطعان اإلبل بسرعة ،وهو أشبه بمرض ال ُجدري .وإذا لم تتم العناية
الالزمة غالبًا ما تنتهي اإلصابة بالوفاة خالل أربعين يو ًما من ظهور
اإلصابة ،السيما خالل فصل الصيف ،وفي األيام الحارة(.)7
الغشر :وتسببه لسعة من ذبابة السرة ،إذ تنقل الجرثومة إلى دمه،
ف ُيصيبه النعاس ،ويرفض أن يأكل ،وتنخفض درجة حرارته ،ويلتفت
دائ ًما إلى الشمس أينما اتجهت ،ويتسبب هذا المرض بالموت
للجمال أكثر من غيره من األمراض األخرى ،وخالل أربعين يو ًما
غال ًبا ما تنتهي اإلصابة بالموت .وقد يشفى في حاالت نادرة .وتجرى
اإلصابات في فصل الصيف فقط ،حين تنتشر ذبابة السرة.
المنحوز :وهو مرض يُصيب الرئتين نتيجة تناول الجمل المصاب
كمية كبيرة من نبات «الثالوث» ،وهو نوع من نباتات الحمض ،يكثر
السعال القوي ،وإذا لم تُقدم للدابة
في السبخات .ومن عالماته ُ
المصابة اإلسعافات الالزمة ،السيما األكل الالزم ،فاإلصابة تؤدي إلى
الموت .وهو مرض ُم ٍ
عد ج ًدا ،لذلك يُعزل الجمل المصاب فور ظهور
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اإلصابة عن بقية القطيع ،وقد يتسبب ذلك المرض في موت نصف
القطيع نظ ًرا النتشاره السريع (.)8
الحكة :توجد بكثرة من أقصى الجزيرة العربية إلى أدناها ،ويشير
الرحالة البريطاني وليم جيفورد بالجريف ( ،)1888 - 1826الذي قام
برحلته في الجزيرة العربية شتاء عام  ،1863 - 1862إلى أن هذا
المرض «ينتقل إلى اإلنسان من اإلبل»(.)9
األغنام

يذكر الرحالة البريطاني هارود ديكسون ( ،)1881-1959الذي قضى
سنوات طويلة في العراق والكويت ،أنه توجد ثالثة أمراض معروفه
ت ُصيب األغنام ،وهي:
الطُحال :وتكون األغنام المصابة بحالة جيدة ،وفجأة يظهر الدم في
بولها ،ويموت ال ُمصاب بهذا المرض بعد ربع ساعة من تبول الدم.
ويأكل البدو الدابة المصابة بمرض الطحال ،ويعتقدون أنه مرض
غير ٍ
معد.
أبو هرار :تظهر أعراض هذا المرض على األقدام والفم ،إذ يؤدي في
البداية إلى تصلب حول الركب ،فتعجز الدابة المصابة عن الحركة
والمسير ،ثم تبدأ بالضعف والهزال ،وبعدها تصبح غير قادرة على
األكل ،ويخرج الزبد من فمها ،ويدوم نحو الشهر ،وينتهي عادة
بالموت ،ويعتقد البدو أن هذا المرض ليس له عالج على اإلطالق،
ويقولون إنه مرض سريع العدوى ،ولهذا فور ظهوره على دابة يجب
عزل القطيع ،وإبعاده عن منطقة الرعي التي مرت بها المصابة،

ويقولون إن السبب المباشر للموت ،هو فقدان شهية الدابة
المصابة ،وبالتالي الموت جو ًعا وهزاالً .ويُضيفون إنه من األمراض
المستوطنة في الصحراء ،ويظهر كل عام في مناطق مختلفة ،ويأكل
البدو لحم الذبيحة ال ُمصابة ،ويقومون بذبحها فور ظهور أعراض
المرض عليها.
ال ُجدري :أعراضه هي نفس األعراض التي تظهر على اإلنسان عند
إصابته بهذا المرض ،إال أن ُجدري الغنم غير ُم ٍ
عد لإلنسان ،وتظهر
بثوره في جميع أنحاء جسم الدابة المصابة ،وتُشفى بعض اإلصابات
من هذا المرض ،وبعضها آخر ينتهي بالوفاة ،وهو مرض سريع عالج األمراض
العدوى ،وتتسبب إصابة واحدة في البداية بإصابة قطيع كامل ،وما وهب الله سبحان وتعالى أهل البادية من األعشاب النامية في
إن تتم مشاهدة اإلصابة حتى يذبح البدوي الدابة المصابة ويتناول الصحراء ،ومن الحكمة التي حصل عليها شيوخهم ،والتجارب التي
مرت عليهم ،ما يُحقق لهم الشفاء بالعالجات البسيطة والمعالجات
لحمها(.)10
الماعز

يُضيف الرحالة البريطاني هارولد ديكسون أن البدو يعرفون من
األمراض ،التي تصيب الماعز :أبو رمح :وهو مرض يُصيب األعضاء
الداخلية ،ويُحتمل أنه يصيب الرئتين ،أما أعراضه فتتمثل في تمدد
العنزة المصابة ،وترتفع حرارتها ،ويظهر عليها اإلعياء ،فال تستطيع
التحرك ،وتئن كأنها تُعاني من آالم شديدة ،وهذا المرض ُمعد ج ًدا.
الجرة :وهو من األمراض الخبيثة السامة ،ويشبه الجرب(.)11
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البدائية ،التي تعتمد على بعض المواد الطبيعية بحالتها البدائية.
يستعمل البدو الكي طلبًا لالستشفاء للكثير من األمراض ،التي
تصيبهم أو تصيب دوابهم من الخيل واإلبل واألغنام والماعز ،وهو
رأس الدواء عندهم()12؛ إذ تذكر آن بلنت أنهم يُعالجون به الناس
والخيل واإلبل وسائر الحيوانات ،على أنه أنجع األدوية في داء
المفاصل واألمراض العصبية( .)13كما أنه الدواء الوحيد لمرض الغشر،
الذي يُصيب اإلبل ،ويتم الكي بالنار لبطن المصاب على شكل (،)X
كما يُعالج مرض القضاع الذي يُصيب اإلبل بالكي .والكي عند البدو
من المعالجات الرئيسة ألمراض كثيرة .ويستخدمون مغارز الخيام
في الكي بعد حميها على النار حتى درجة االحمرار ،إال أن البدو
يُفرطون في استعمال الكي ،فهم يستعملونه في كل األمراض تقري ًبا،
ويسيئون استعماله بكثرة ،وفي أي مكان.
ويُعالج البدو مرض ال ُحمى الذي يصيب الخيول بتبخر اللبان الُمر،
وإيصاله إلى أنف المصاب ،ويُترك في مكان دافئ إلى أن يُشفى
بإذن الله .كما يُعالجون مرض الحبوب بفصد عرقين من قدم الخيل
المصاب حتى يخرج الدم منهما لونه أحمر .ويُعالجون مرض تشقق
أخفاف اإلبل أو ضمورها بالنفط .وتقتصر العالجات التي ت ُقدم
لحيوانات البدو عندما ت ُصاب بمرض الجرب ،على حك قوائمها
وجلودها بالقير والنفط ،وبإحداث جروح في رقابها ،وبطونها ،وأخي ًرا
بكي جلودها في مواضع عديدة من أجسامها بحديدة خاصة ت ُوضع
في النار ،وت ُحمى إلى اإلحمرار( .)14أما معالجة جرب اإلبل فيت ّم
بدهن جسم الجمل المصاب ،بمزيج من الجير والزرنيخ ،بعد إزالة
الوبر بالكامل عن جسم الدابة المصابة بشكل جيد ،ثم يُفرك الجسم
بعد ذلك بالسمن ،ويُرش فوقه زهر الكبريت الممزوج بالفلفل
األحمر .ويُعاد الدهن كل أربعة أيام ،وتُعاد العملية ثالث مرات،
وأخي ًرا يُجرى غسل الجسم المصاب بماء البحر ،وفي الحالة التي ال
تتوافر فيها مياه البحر يُجرى غسله بالماء العادي بعد مزجه بكمية
كبيرة من الملح( .)15كما يداوى مرض الجرب ،الذي يُصيب أغنامهم
بنزع الشعر ،ودهن الجلد بالسمن ،وكبريتات النحاس ،ثم يُغسل
في البحر فإذا لم يكن قريبًا فبالماء المالح .ويُعالج البدو حكة اإلبل
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بالكبريت .لكن استعمالهم غير الماهر لهذا الدواء ،كما يذكر وليم
جيفورد بالجريف ،يجعله غير ف ّعال .وإذا ما ثمل الجمل فإنهم
يُحضرون ماء ،ويضعون فيه بعض ال ُعشب ،ويربطونه على عنقه،
ويجهزون عصارة التمر ،ويخلطونها بالملح والدقيق ،ثم تقذف هذه
الخلطة في حلق الجمل ،وفي نحو نصف ساعة؛ يستعيد الجمل
وعيه ،وينطلق مع اآلخرين(.)16
ويُشير الرحالة اإلنجليزي تشارلز داوتي ( ،)1926 - 1843الذي جاب
الجزيرة العربية بين سنتي ( ،)1875-1878إلى أن البدو يستخدمون
الصبار لعالج أمراض اإلبل ،فيقول «في هذه الصحراء المدارية رأيت
بعض النباتات المنعزلة من صبار المفصليات المزهرة «الغالثي»،
الذي يستخدمونه لعالج اإلبل .يدهن به البدو أنوف أبلهم
المريضة»( .)17والعالج الوحيد عند البدو لمرض أبو رمح ،الذي يُصيب
األغنام ،هو أن ت ُذبح إحدى المصابات بذلك المرض ،وتُقطع رئتاها،
وت ُطمر بقية العنزة المصابة تجنبًا إلصابة غيرها بالعدوى ،كما ت ُطمر
الرئتان لمدة ساعة ،ثم يُجرى إخراجها وتقطيعها إلى قطع صغيرة،
وتخلط مع بعض األعشاب ،مثل الفز والعر والصبير والجليط ،ويت ّم
جرح أذن عنزة أخرى مصابة ،وذلك في طرفها العلوي ،حتى يسيل
الدم ،ويجرى فرك الجرح بالخليط من الدواء الموصوف .كما يجرى
أحيانًا بحشو ذلك الجرح بتلك الخليطة من األعشاب ،وتربط جي ًدا
لمدة ساعة من الزمن ،وبالفعل فإن ذلك الدواء يعطي نتائج جيدة،
وهو ما يشبه اللُقاح ،أو التطعيم .كما يُداوى مرض الجره الذي
يُصيب األغنام بقص شعر العنزة المصابة ،ثم يُطلى الجسم بمرهم
مصنوع من البارود والزبدة المذوبة ،ويجب تكرار هذه العملية
ثالث مرات حتى يكون الدواء ناجعا()18
ً
*صحفي وأكاديمي مصري

الهوامش:
 - 1دومنجو باديا :رحلة إسباني في الجزيرة العربية رحلة دومنجو
باديا (علي باي العباسي) إلى مكة المكرمة سنة 1221هـ1807 /م،
صالح بن محمد السيدي (ترجمة)( ،الرياض :دارة الملك عبد العزيز،
 ،)1429ص .261 ،260
 - 2الليدي آن بلنت :قبائل بدو الفرات عام  ،1878أسعد الفارس؛
نضال خضر معيوف (ترجمة)( ،دمشق :دار المالح للطباعة والنشر،
 ،)1991ص .443
 - 3ليدي آن بلنت :رحلة إلى نجد مهد العشائر العربية ،أحمد إيبش
(ترجمة)( ،دمشق :دار المدى للثقافة والنشر ،)2005 ،ص .90
 - 4جيمس ريموند ولستد :تاريخ عمان رحلة في شبه الجزيرة
العربية ،عبد العزيز عبد الغني إبراهيم (ترجمة)( ،بيروت :دار
الساقي ،)2002،ص .193 ،192
 - 5ليدي بيل :رسائل جيرتروود بيل  ،1899-1914رزق الله بطرس
(ترجمة)( ،بيروت :دار الوراق للنشر المحدودة ،)2008 ،ص .322
 - 6لوي جاك روسو:رحلة إلى الجزيرة العربية سنة  ،1808بطرس
حداد (ترجمة)( ،بيروت :الدار العربية للموسوعات ،)2010 ،ص 63
 .66 - 7ديكسون :عرب الصحراء( ،بيروت :دار الفكر المعاصر،)1996 ،
ص .393
 - 8مكي الجميل :البدو والقبائل الرحالة في العراق( ،بيروت :دار

الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع ،)2005 ،ص 182 ،181؛ ديكسون:
عرب الصحراء ،ص .394
 - 9أحمد عبد الرحيم نصر :التراث الشعبي في أدب الرحالت،
(الدوحة :مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،)1995 ،ص .88
 - 10ديكسون :عرب الصحراء ،ص .376 ،375
 - 11ديكسون :عرب الصحراء ،ص .382 ،381
 - 12علي عفيفي علي غازي« :العالج بالكي عند البدو كما رصده
الرحالة الغربيون» ،مجلة فكر الثقافية ،العدد ( ،26يونيو -سبتمبر
 ،)2019ص .382 ،381
 - 13آن بلنت :رحلة إلى نجد ،ص .90
 - 14روسو :رحلة إلى الجزيرة ،ص .63-66
 - 15ديكسون :عرب الصحراء ،ص .393
 - 16عوض البادي :الرحالة األوروبيون في شمال الجزيرة العربية
(منطقة الجوف ووادي السرحان) ( ،1845-1922بيروت :الدار
العربية للموسوعات ،)2002 ،ص .334
 - 17سعد العبد الله الصويان :محاضرات في أدب الصحراء العربية،
(الدوحة :وزارة الثقافة والفنون والتراث  -كتاب المأثورات الشعبية،
 ،)2013ص 163
 - 18ديكسون :عرب الصحراء ،ص .382 ،381
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برزوا في البيطرة وأخذ عنهم العالم

ريادة العرب في مجال علم الحيوان
صالح عبد الستار محمد الشهاوي

علم الحيوان هو الفرع الثاني من فروع علم الحياة أو التاريخ
الطبيعي ،وهو علم يبحث في أحوال وخواص أنواع الحيوانات
وعجائبها ومنافعها ومضارها .وموضوعه هو :جنس الحيوان البري
والبحري والماشي والزاحف والطائر ،وغير ذلك .والغرض منه:
التداوي واالنتفاع بالحيوانات ،واجتناب مضارها ،والوقوف على
عجائب أحوالها وغرائب أفعالها.
واهتمام العرب بالحيوان وعنايتهم به أمرا ً طبيعياً جبلوا عليه،
خاصة أن المستأنس منها كان يمثل جز ًءا ال يتجزأ من حياتهم بدوا ً
وحضرا ً .فكانت الخيل واإلبل والكالب واألغنام وغيرها عماد الحياة
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االقتصادية واالجتماعية والجمالية لديهم ،لذا عندما بدأت نهضتهم
أضافوا إلى األدب الملفوظ المحفوظ أدبيات صنفوها في كل نوع
من أنواع الحيوان أليفة ووحشية ،ووصفوها وصفًا دقيقًا ،وبينوا
صفاتها وأشكالها وطبائعها وأسماءها وأسماء أصواتها.
ولقد برع العرب والمسلمون في مجال تربية الحيوان براعة عظيمة،
مكنتهم من استنباط الخيول العربية الشهيرة التي امتطاها فرسان
العرب وحققوا بها انتصاراتهم العظيمة إبان الفتوح اإلسالمية
وحروب الدفاع عن أطراف الدولة اإلسالمية وعن قلبها إبان الغزوات
الصليبية ،وهي الخيول التي مازالت إلي يومنا هذا مفخرة مضامير
السباق ومعرض الخيول ،والتي يلهث هواة الخيول في العالم كله
وراء اقتنائها ،ونجحوا أيضا إبان وجودهم في األندلس في استنباط
ساللة أغنام المرينو التي يعتمد عليها إنتاج الصوف في العالم

اآلن ،وإذا علمنا أن تحسين الحيوان واستنباط السالالت الحيوانية
الممتازة (علم تربية الحيوان) هي ممارسات صعبة مركبة تستلزم
خبرات دقيقة ،ويحتاج تحقيق أي إنجاز فيها ألجيال طويلة ،ألدركنا
أن هذه اإلنجازات التي حققها العرب في مجال تحسين الحيوان
هي في حقيقة األمر بين أكبر إنجازات العرب الحضارية.
كما كانت المؤلفات العربية هي السائدة لفترة طويلة من الزمن
كمصد ٍر رئيس للمعرفة في مجال علم الحيوان من دون أن تطرأ
على معلوماتها تغييرات ت ُذكر .أما بالنسبة للبيطرة فقد حازت على
مجال أكبر من البحث العلمي واللغة العلمية في التراث العربي،
وذلك عند مقارنتها بعلم الحيوان العام .ويبدو ذلك واضحاً من ناحية
تشخيص األمراض وعالجها ،وكذلك الوقاية منها .كما أن البيطرة
كانت أبعد عن األساطير والخرافات التي داخلت بعض نواحي علم
الحيوان في التراث العربي.
ومن المسائل التي سبق إليها العرب أثر البيئة في الحيوانات ،أورد
الجاحظ عد ًدا غير قليل من اإلشارات العلمية التي توضح فهمه
لهذا األمر ،وهو أول من أشار إلى أثر الهجرة والمحيط في التغيرات
التي تطرأ على حياة الحيوان ،فبعضها يغير لونه أو سلوكه ،كما كان
للعرب آراء سبقوا بها أفكار بعض المحدثين.
والهتمام العرب بالحيوانات كان ال بد وأن يكون هذا االهتمام مقروناً
بعللها وتطبيبها ،هذا ما حفَّز بشكلٍ كبي ٍر تطور البيطرة عند العرب
وال شك أن هذا االهتمام نشأ عند العرب منذ بدؤوا بتدجين الخيل
واستخدامها وسيل ًة للتنقل والحروب .ولهذا فليس من الغريب كثرة
المؤلفات التي تناولت موضوع البيطرة عبر تاريخ العرب .وفي هذا

الصدد ،من العسير الفصل بين البيطرة وعلم الحيوان في مسارين
مختلفين في التراث العربي .ومن أعالم العرب في علم البيطره:
• الجاحظ
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري (ت886 :م) ويعد كتابه
الحيوان أول كتاب جامعٍ وضع بالعربية في علم الحيوان ،حيث إن
من كتبوا قبل الجاحظ في هذا المجال أمثال األصمعي وأبي عبيدة
وابن الكلبي وغيرهم ،كانوا يتناولون حيواناً واحدا ً كاإلبل أو الطير
أو النحل ،وكان اهتمامهم األول واألخير بالناحية اللغوية وليس
العلمية ،ولكن الجاحظ اهتم إلى جانب اللغة والشعر بالبحث في
طبائع الحيوان وغرائزه وأحواله وعاداته .وألن الجاحظ كان غزير
العلم ومستوعباً لثقافات عصره ،فقد كانت مراجعه في كتبه تمتد
لتشمل القرآن الكريم والحديث النبوي وأقوال الحكماء والشعراء
باإلضافة إلى تجاربه العلمية ومشاهداته ومالحظاته الخاصة والتي
أدرجها في الكتاب يدل على عالِمٍ ف ٍّذ في أمور الحيوان وكثي ٍر من
األمور األخرى التي اشتمل عليها الكتاب من معارف طبيعية وفلسفية
وسياسية وطبية وجغرافية ،ومسائل فقهية ،وشع ٍر ونوادر وفكاهة.
• ابن أخي خزام
أبو يوسف يعقوب بن أخي خزام (ت864 :م) ،كتب كثيرا ً من
المؤلفات في مجال تربية الحيوان وخاص ًة تربية الخيل ،مثل :كتاب
الخيل والبيطرة وهو أول كتاب باللغة العربية في موضوع الطبابة
البيطرية .ولم يكن ابن أخي خزام مجرد ٍ
مؤلف نظري في مجال علم
البيطرة ،إنما كان بيطري اعتمد بشكلٍ كبي ٍر على تجاربه الشخصية
في هذا المجال ،وأفضل مثا ٍل على ذلك طريقة معالجتة استسقاء
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الحيوان ،باإلضافة إلى األفكار الجديدة التي أدخلها في معالجة
أمراض الحافر والقوائم ،كما بين ضرورة عزل الحيوانات المصابة
بخناق الخيل واألغنام المصابة بالتهاب الظلف لكون هذه األمراض
ساري ًة وقابل ًة لالنتقال إلى الحيوانات السليمة.
• ابن العوام
أبو زكريا يحيى بن محمد بن العوام األشبيلي األندلسي (ت1158 :م)
الكتاب الشهير :الفالحة ،الكتاب يقع في  34باباً ،خصصت
صاحب
ٌ
األبواب الثالثة األولى للبحث في علم الزراعة ،أما األبواب األربعة
األخيرة فقد خُصصت للبحث في علم الطبابة البيطرية .وفي كتابه
بَحث ابن العوام الشروط الصحية التي يجب توفرها في حظائر
الحيوانات ،وأوضح الكثير من أمراض الحيوان التي كانت غامضة
إلى حد ما في عصره .لذا يعد كتاب ابن العوام (الفالحة) من أهم
المصادر العلمية التي صدرت في القرن الثاني عشر في مجال علم
الحيوان والبيطرة ،والمرجع األساسي في أمراض الحافر في وقته،
كما أعطى معلومات صحيح ًة في علم تربية الدواجن ،وكان نادرا ً ما
يؤمن بالخرافات واألفكار الباطلة.
• القزويني
زكريا بن محمد القزويني ،يرجع نسبه إلى اإلمام أنس بن مالك،
ولد في العراق (قزوين) (ت1283 :م) .وضع القزويني كتاباً سماه
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ،تعرض فيه فيما تعرض
للبحث في الحيوان بجانب الكثير من العلوم األخرى كالفلك والبحار
والبيئة والنباتات والجغرافيا وغير ذلك من العلوم .وعلى الرغم من
عدم تخصص الكتاب بالبحث في الحيوان إال أنه شكَّل وثيق ًة مهمة
في مجال معرفة خصائص الحيوانات وعاداتها وطباعها.
• عبد المؤمن الدمياطي
ولد في دمياط بمصر عام 1217م وعمل أستاذا ً في المدرسة
المنصورية التي أسسها السلطان المملوكي المنصور قالوون ،وكان
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باحثاً اجتماعياً في موضوع العادات والتقاليد ،ومن أهم ما تركه
من مؤلفات كتاب فضل الخيل ،وفيه قام بالبحث حول كل ما يخص
واضح في الحديث
الخيل .وهو من الكتب التي ظهر فيها تخصص
ٌ
حيواني معينٍ دون غيره ،وذلك على عكس بعض المؤلفات
عن نو ٍع
ٍ
األخرى التي كانت سائدة في ذلك العصر الموسوعي.
• الملك األشرف عمر الرسولي
األشرف عمر بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول ،ثالث سالطين
الدولة الرسولية التي أسسها جده نور الدين بن رسول في اليمن
عام 1229م .ألَّف األشرف كتاب :المغني في البيطرة ،تدل محتوياته
وأغلب المعالجات
على معرفتة الفريدة بعلم الحيوان والبيطرة،
ُ
المذكورة مخالف ٌة جدا ً لكتب البيطرة األخرى حيث اعتمدت بشكلٍ
رئيسي على تجربته الشخصية في عالج أمراض الحيوان .يضم الكتاب
ٍ
تسعين باباً خ ُِّصصت األبواب األربعة األولى لذكر الخيل وأسمائها
وصفاتها ،وفي الباب الخامس يعرض ألمراض الخيل وعالجاتها
وأدويتها حتى الباب السادس والسبعين ،ثم ينتقل إلى الحديث عن
البغال والحمير واإلبل واألبقار والضأن والماعز.
• المجاهد علي الرسولي
علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول ،السلطان
الخامس الذي حكم اليمن من ساللة الرسولي .وهو ابن أخ الملك
األشرف عمر الرسولي ،امتدت فترة حكمه من عام 1321حتى عام
1362م ،وكان شاعرا ً وعالماً ومحباً للعلم والعلماء ،وقد كتب كتابه
المشهور األحوال الكافية والفصول في علم البيطرة ،وقسمه إلى ستة
أقسام يتعرض فيها ألصول التكاثر والتناسل عند الحيوانات كالخيل
والبقر واألغنام والجاموس والجمل والحمار والفيل ،كما يبحث في
أصول تربيتها ورعايتها .ويتميز هذا الكتاب بقيمة عالية من ناحية
علم الحيوان وتربيته بسبب تعرضه المفصل للفيلة واإلبل .وقد أف َر َد
المجاهد كتاباً آخر للحديث عن الخيل وكل ما يتعلق بها ،وهذا

الكتاب هو :الخيل وصفاتها وأنواعها وبيطرتها .وفي عام 1327م نفسه .والكتاب يشتمل على معارف كثير ٍة في اللغة ،واألدب والفقه
بحث الرسولي في المرض الذي حل بخيول اليمن آنذاك وقد أكد والحديث والتاريخ ِ
والحكَم التي تُروى على ألسنة الحيوانات،
على أنه طاعون الخيل وقد استفاد في تأليف كتابه من مصادر واألمثال التي يتناقلها العرب منذ القدم ،والمستوحاة من طبائع
عربية بحتة ومن تجاربه الشخصية الناجحة.
الحيوان وسلوكه وعاداته وغير ذلك
• أبو بكر بن بدر الدين بن المندحر البيطار
من أعظم األطباء البيطريين في الحضارة اإلسالمية (ت1341 :م) .المراجع:
وكتابه :كامل الصنعتين البيطرة والزردقة ،يعد أفضل كتاب بحث في • ابن خلكان ،وفيات األعيان ،تحقيق :د /إحسان عباس ،دار الثقافة،
مجال الطب البيطري في عصره ،واالسم الذي اشتهر به هذا الكتاب بيروت ،ط1968 ،1م
هو الناصري ،بسبب إهدائه للملك الناصر قالوون ،وهو يبحث في • فؤاد سركيس ،تاريخ التراث العربي ،الهيئة المصرية العامة
علم البيطرة وعلم الحصان .كما إنه كتب كتاباً يحتوي على فصلين للكتاب ،القاهرة 1977م.
وعشرة مقاالت حول البيطرة الفنيةَ ،و َصف فيه الجياد الجيدة من • آدم متز ،الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،ترجمة:
أجل التوالد والتناسل وب َّين طرق انتخابها وكيفية تربيتها ورعايتها ،محمد عبد الهادي أبو ريدة ،مكتبة األسرة 2008م
كما يبحث في أمراضها واألدوية المستعملة من أجل عالجها.
• جاك ريسلر ،الحضارة العربية ،ترجمة :د .خليل أحمد خليل ،دار
• الدميري
عويدات بيروت 1993م
أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسي بن علي الملقب بالدميري • موريس لومبار ،اإلسالم في عظمته األولى ،ترجمة :ياسين الحافظ،
نسبة إلي بلدة دميرة بصعيد مصر (ت1405 :م) .من علماء األزهر ،بيروت 1977م
أشهر مؤلفاته كتابه الموسوعي حياة الحيوان الذي يعد أول مرجع • أحمد مدحت إسالم ،علماء العرب والمسلمين وإنجازاتهم العلمية،
شامل في علم الحيوان يظهر في كل اللغات .وبكتابه شبكة ضخمة في بناء الحضارة اإلنسانية ،دار الفكر العربي القاهرة 1999م.
من المعلومات في العديد من فروع العلم ،جمع مادته من  • 560أنتوني ناتبج ،العرب تاريخ وحضارة ،ترجمة :محمود مسعود ،دار
كتاباً باإلضافة إلي 199ديواناً شعرياً .الكتاب يقع في جزأين تناول الهالل 1980م
فيه كل حيوان علي حده ،مع ترتيب الحيوانات تبعاً للترتيب الهجائي • زكريا بن محمد القزويني ،عجائب المخلوقات ،الهيئة المصرية
ألسمائها ليسهل علي القراء التوصل إلي ما يهمهم من معلومات ،العامة للكتاب ،الطبعة الثانية 2006م.
وبلغ عدد الحيوانات التي تناولها 1098نوعاً مختلفاً .بيَّن أسماءها • الجاحظ ،الحيوان ،تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الحلبي
وفصائلها وطبائعها مع وصف عامٍ لها وما يُروى عن خصائصها1965 .م
كما يشتمل الكتاب علي مالحظات دقيقة لطبائع أنواع الحيوان • ،سليمان فياض ،الدميري عالم الحيوانات ،مركز األهرام للترجمة
وأساليب معيشتها ،وسلوكياتها في المواقف المختلفة ،وبعض هذه والنشر 1987م  - 42د /عماد الحفيظ ،مكافحة اآلفات الزراعية عند
الملحوظات تبدو من واقع خبرة شخصية وبحث معرفي للدميري العرب ،مركز أحياء التراث 1989م.
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جامع القرويين الشهير .حيث كانت تعقد حلقات
تعليمية أيضاً للطبيب األندلسي أبو الحجاح
يوسف المشهور بالعشاب (ت .)1()562وخالل
فترة الحكم الموحدي ،شهدت رحاب جامعة
القرويين ،تسليم أول إجازة في الطب البشري
والبيطري عام 603هـ1207/م ،للطبيب عبد
الله بن صالح الكتامي ،وشهد على ذلك قاضي
فاس ،وعدة أطباء ،منهم ضياء الدين ابن البيطار،
وأحمد النبطي ،وأحمد اإلشبيلي وهم من كبار
أطباء الغرب اإلسالمي آنذاك(.)2
عوامل االهتمام بالبيطرة

اتجاهات التأليف البيطري بالغرب
اإلسالمي
الزبير مهداد

ارتبط اإلنسان بالحيوان بعالقة قوية منذ القدم ،فمنذ أن تع َرف
اإلنسان على الحيوان ،وأدرك فوائده ،عده هبة إلهية ،فحرص على
تدجينه واالستفادة منه ،فتعددت مجاالت االستفادة في الزراعة
والتجارة والغذاء والحرب والترفيه وغيرها .كما أسهم الموروث
الديني في إحاطة الحيوانات بالعناية ،فكانت محوراً لعدة مصنفات
أدبية وعلمية ،منذ القرن الثالث الهجري ،هذه المصنفات تعد
مصدراً هاماً للمعرفة البيطرية .وإذا كانت الزراعة حرفة تقليدية
متوارثة ترتبط باألرض ،فإن تربية الماشية هي فالحة الحيوان،
وتحتاج بالضرورة إلى التوجيه العلمي ،فكانت البيطرة تواكب علم
الفالحة ،على الرغم من أنها كانت تمثل دوماً تخصصاً طبياً ،ثم ما
لبث أن ضم الطب في جوانبه أيضاً علم البيزرة ،الذي هو فرع من
البيطرة ،ويعنى بعالم الصقور ،التي كان يتم استغاللها بشكل خاص
في القنص والترفيه في الشرق والغرب اإلسالميين على السواء.
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ارتبط اإلنسان بالحيوان الحربية في ترجيح كفة ميزان التفوق العسكري
وتحقيق النصر في الحروب .إلى جانب التطور
بعالقة قوية منذ
َ
تعرف العلمي ونهضة التأليف والترجمة التي شهدتها
القدم ،فمنذ أن
اإلنسان على الحيوان ،المنطقة ،والطب البيطري كان موضوع عناية
وأدرك فوائده ،عده المغاربة واألندلسيين ،وكانت لهم إسهامات
هبة إلهية ،فحرص على ثمينة في هذا الميدان ،تأليفاً وبحثاً واكتشافاً
وتعليماً.
تدجينه واالستفادة
منه ،فتعددت مجاالت
االستفادة في الزراعة
والتجارة والغذاء والحرب
والترفيه وغيرها

ولعل من أسباب ازدهار علم البيطرة بالغرب
اإلسالمي ،وفرة الثروة الحيوانية ،وقد شهد المؤرخون بأعداد
الخرفان والبقر والمواشي والدواجن واإلبل والخيول ببالد المغرب
الكبير واألندلس ،خاصة وأن األندلس وفرت أصنافاً جديدة من البقر
والغنم والخيول الجيدة التي لم يألفها العرب .األمر الذي دعا بحدة
إلى حماية هذه الثروة وتنميتها .كما أن الموقع الجيوسياسي لبالد
الغرب اإلسالمي ،وتعرضها باستمرار للتهديد األجنبي ،دعاها إلى
العناية بالخيول ،وتنميتها وتكثيرها ،وعياً بقيمتها وبأهمية الفروسية

اتجاهات التأليف

البحث في الحيوان تتجاذبه عدة حقول كالبيطرة،
واللغة ،واألدب والفروسية ،والتاريخ .ويمكن
تمييز االتجاهات التي سادت حقل التأليف في
البيطرة ،وهي :اتجاه أدبي ،وآخر علمي ،وثالث
زراعي .االتجاه األدبي يجسده اللغويون واألدباء ودعاة الجهاد،
الذين يصنفون في الخيول وأسمائها وصفاتها وأنسابها وما قيل
فيها ،ويبرزون أيضاً أهميتها الحربية وقيمة الفروسية ،ويسردون
الشواهد من القرآن والسنة ،واألشعار وما قيل في الخيل والفرسان،
هؤالء المصنفون في الغالب يلتزمون الطابع األدبي في عملهم ،وال
يجنحون فيه إلى ما دون ذلك من العلوم الدقيقة المرتبطة بالبيطرة،
ومن الكتب التي تجسد االتجاه:

بالد الغرب اإلسالمي

الغرب اإلسالمي الذي يمتد على مساحة واسعة من إفريقيا وأوروبا
ويضم دول المغرب الكبير واألندلس ،لم يكن بمعزل عما يجري
في الشرق العربي سياسياً وثقافياً .فقد كانت سبل التنقل مفتوحة
دوماً يسافر عبرها العلماء والكتب واألفكار واألخبار .ويتحقق
التبادل والتعاون ،ما كان يسهم في تطوير جناحي البالد العربية
شرقها وغربها .وكان الغرب زاخرا بالمراكز العلمية التي جعلت مدناً
كثيرة منه عواصم للعلوم ،ومحط رحال العلماء ،مثل فاس ومراكش
والقيروان ،وتلمسان ،وقرطبة وإشبيلية وغيرها .فعلى سبيل المثال،
كانت مدينة فاس ولمدة طويلة عاصمة علمية للغرب اإلسالمي،
وعرفت نهضة علمية طبية ،فكانت مقصد العديد من األطباء ،ولعل
ألمع هؤالء األطباء هو ابن زهر األندلسي ،الذي استوطن المغرب
فترة طويلة من عمره ،وخدم أمراء الدولتين المرابطية والموحدية،
فأسهم بشكل بارز في نهضة الطب بالغرب اإلسالمي ،ونشره،
وتعليمه ،وكانت كتبه وأفكاره تلقى رواجاً وقبوالً طيبين في حلقات
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كتاب أدبي الطابع ،ففيه حديث عن خلق الخيل
«االحتفال في استيفاء تصنيف ما للخيل من
ووجوه اتخاذها وفضائلها وحفظها وأسماء
األحوال» ،وضعه أبو عبد الله محمد ابن رضوان
أعضائها وما يستحب من صفاتها ،وعيوبها،
ابن أرقم النميري الوادي أشي (ت،)3()657
وكيفية اختيارها ،وتعليم ركوبها والمسابقة
وأهداه لألمير األندلسي الغالب مؤسس دولة
والمراهنة بها ،ثم أسماء خيول الرسول ﷺ ،وما
بني األحمر في غرناطة ،وقف عليه لسان الدين
قيل في الخيول من الشعر ،يلي ذلك حديث
ابن الخطيب ووصفه بالضخامة ،وقد اختصره
عن السيوف والرماح القسي والنبال والدروع
األديب األندلسي عبد الله بن محمد بن جزي(،)4
والتروس ،وكيفية الفروسية وآداب الجهاد،
بأمر من السلطان النصري أبي عبد الله محمد
واستعمال السالح في المعارك.
الغني بالله (ت760ه) ،وسماه «مطلع اليوم
وكتاب «سيرة أجواد اإلنجاد في مراتب الجهاد»،
واإلقبال في انتقاء كتاب االحتفال» ،موضوع
من تأليف أبي عبد الله محمد بن سعيد عثمان
الكتاب هو الخيل ،وأوصافها ،ومحاسنها،
المراكشي من أهل القرنين السابع والثامن
ومعايبها ،وما قيل فيها من شعر.
الهجري ،يضم معلومات مهمة عن الخيول
«حلية الفرسان وشعار الشجعان» ألفه أبو
وفضائلها وأسماء أعضائها وصفاتها وعيوبها
الحسن علي بن عبد الرحمن ابن هذيل
األندلسي الغرناطي( ،ت ،)763/1361وجمع فيه أخبار وفوائد والفروسية ،وغير ذلك مما يتكرر في مثل هذه المؤلفات.
الفروسية والخيل وتدبير الحروب ،رفعه للمقام العلي المحمدي
النصري .ذكره ابن جزي ضمن كتب البيطرة ،على الرغم من أنه
االتجاه الطبي

يجسده األطباء والبياطرة ،يصنفون كتباً علمية المنحى ،يتناولون
موضوع الخيول بالخصوص وسائر الحيوانات بمقاربة علمية
تجريبية ،ويشيرون إلى تشريحها ،وأعضائها وأمراضها ،ويصفون
أدويتها والجراحات التي يمكن أن تخضع لها أيضاً ،وهي في الغالب
أبحاث علمية أصيلة ،من أمثلتها:
«الفوائد المسطرة في علم البيطرة» الذي طبع بمدريد عام ،1935
نسب البن هذيل مؤلف حلية الفرسان ،إال أن هذه النسبة ال تسلم
من الشكوك ،فمن الراجح أن يكون من تأليف ابن هذيل آخر،
وهو الحكيم أبو زكريا يحيى بن أحمد بن هذيل التجيبي ،الطبيب
المهندس الذي أخذ عنه ابن الخطيب علم الطب ،يصفه بأنه «كان
آخر حملة الفنون العقلية باألندلس ،وخاتمة العلماء بها من طب
وهندسة وأصول وأدب.
كان غير مبال بالناس ،مشغوالً بخاصة نفسه ،وقعد بالمدرسة
بغرناطة يقرئ األصول والفرائض والطب(.»)5
وابن الخطيب الذي تتلمذ على هذا الحكيم ،ألف أيضاً كتاباً في
البيطرة ،لم نقف عليه.
االتجاه الزراعي

يمثله األندلسيون الباحثون في علم الزراعة الذي عرف ازدهارا ً مهماً
في هذه البالد خالل فترة ملوك الطوائف والدولة المرابطية ،وكان
من رواده ابن بصال وابن حجاج وأبو الخير وابن العوام وغيرهم،
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وهم من طليطلة وقرطبة وغرناطة ،وأكثرهم من إشبيلية.
وبالنظر ألهمية الثروة الحيوانية في المنظومة االقتصادية الزراعية،
تطرق هؤالء المصنفون إلى أمور لها عالقة بصحة المواشي
والدواجن والدواب ،وطرق تكثيرها وعالجها ،وهي أمور تدخل ضمن
علم البيطرة .ومما وصلنا من هذه المؤلفات ،مما له عالقة بالبيطرة:
«المقنع في الفالحة» ألفه ابن حجاج اإلشبيلي( ،)6من القرن
الخامس الهجري ،خصصه لعلم الزراعة ،وتحدث كذلك عن طائفة
من الحيوانات والحشرات ،وطرق مكافحتها وتجنب أذاها.
«الفالحة األندلسية» ،ألفه ابن العوام ،في أواخر القرن الثاني عشر
الميالدي أي القرن السادس الهجري .قسمه إلى جزأين ،واألول تطرق
فيه إلى الماء واألرض واألسمدة ،وكيفية غراسة وتلقيم ومعالجة
المزروعات ،والثاني تطرق فيه إلى طبيعة الحيوانات ،وعللها ،وطرق
تدبير صحتها ،وتحسين نسلها ،وغير ذلك من الموضوعات البيطرية،
كشفت عن معرفة المؤلف بالعلوم البيطرية(.)7
مصادر التكوين

تتعدد مصادر تكوين البياطرة ،وما بين التلقي المباشر ،والبحث
والتجربة.
التلقي المباشر :توارث األطباء الصناعة من أساتذتهم الذين
الزموهم ،وتلقوا عنهم العلم مباشرة ،وكانت الدروس تلقى في
الجوامع والمساجد الكبرى والمدارس والمارستانات.
القراءة والتكوين الذاتي :لم يكتف األطباء بما تلقوه من شيوخهم،
فقد واصلوا تكوينهم باالعتماد على جهودهم ،الذاتية فقرأوا كتب
الطب العربية وغيرها ،وكثير منهم كان له إلمام باللغات األجنبية ،ما
مكنه من توسيع دائرة تغذيته العلمية ،بقراءة المصنفات اإلغريقية
والهندية وغيرها .فابن العوام اعتمد كثيرا ً على نقوله من علماء
الزراعة والبيطرة من اليونان ،والعرب المشارقة واألندلسيين.
البحث والتجرية :كثير من آراء علماء الزراعة والبيطرة األندلسية
تتوافق مع اآلراء المعاصرة ،التي ثبتت صحتها بالتجربة والقياس،
وهو أمر له داللته ،ألن هؤالء العلماء لم يكتفوا بالنقل عن سابقيهم
إال ما أكدته التجربة ،فاألطباء والبياطرة ،اختاروا طريق البحث
والتجربة لتعميق تكوينهم الميداني ،وبحثوا عن األعشاب واألدوية،
وجربوها ،ورحلوا إلى البلدان ،وتفاعلوا أخذا ً وعطاء مع غيرهم من
علمائها .فضياء الدين ابن البيطار المالقي (ت646هـ1248/م)(،)8
قضى شطرا ً كبيرا ً من حياته متنقالً بين دول أوروبا وآسيا وإفريقيا،
باحثاً ومبادالً خبراته مع مالقيه من األطباء والباحثين ،وجمع
خالصات بحوثه في كتابه «الجامع لمفردات األغذية واألدوية» الذي
ألفه فور عودته إلى مصر عام 637هـ1239/م .إن عمق التكوين
الذي تلقاه األطباء ،ومردود الرحالت العلمية الدراسية ،والجهود

البحثية ،والتعلق بالتجربة العلمية ،كلها أمور أضفت قيمة كبيرة
على المنتج العلمي العربي ،ما جعل المصنفات الطبية العربية
بكل فروعها ،ومنها البيطرية تتميز بجودتها ،وتحتل مكانة مهمة
في تاريخ العلوم ،وتسهم بشكل بارز في تطوير الطب البيطري،
وتتنافس الكليات العلمية على دراستها وتدريسها إلى عصور
متأخرة
الهوامش:
 - 1ترجم له أحمد بن القاضي المكناسي في جذوة االقتباس ،دار
المنصور الرباط ،1973ص .554 - 553
 - 2راجع كتاب :جامعة القرويين تمنح أول إجازة في الطب ،محمد
الحسيني ،الدار العالمية للكتاب ،الدار البيضاء.2017
 - 3انظر ترجمته في اإلحاطة البن الخطيب طبعة دار األمل
بالجزائر ،2009القسم  2ص.453
 - 4انظر ترجمته في اإلحاطة ،القسم 1ص .302
 - 5راجع اإلحاطة القسم  5ص .534
 - 6نشره مجمع اللغة العربي األردني عام .1982
 - 7نشره مجمع اللغة العربي األردني عام .2012
 - 8راجع دائرة المعارف اإلسالمية جزء 1ص.227 - 226
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عناية البيطرة العربية
بالخيل واإلبل
وذكر ابن الجوزي في «أخبار الحمقى والمغفلين» :أن البيطرة كانت
محمد زين العابدين
معروفة في العصر األموي ،وكان البياطرة يعالجون الخيول لتجهيزها
*كانت الخيل ،واإلبل منذ القدم تمثل ركيزة أساسية في حياة للجهاد ،والدخول في حلبات السباق ،وروي عن الخليفة هشام بن
اإلنسان العربي؛ فهي رفيقه األول ،الذي ساعده في قهر الصحراء ،عبد الملك ،أنه اهتم بالخيل ،والفروسية اهتماماً كبيرا ً ،كما اهتم
بطبيعتها القاسية ،وهي الثروة الرئيسة التي اعتمد عليها في الرعي ،بتحسين نسل الخيول.
والتجارة ،وعماد حياته ،في الغذاء ،والكساء ،والسكن ،وهي سالحه
في الحرب لحماية القبيلة ،ووسيلته للرياضة ،والترفيه ،والشعور
بالعز .ولهذا و َّجهَ العرب اهتمامهم األساسي ،لدراسة طبائع الخيل ،الرواد في بيطرة الخيل واإلبل
واإلبل ،ومعرفة األمراض التي تصيبها ،ووسائل عالجها ،وتفوقوا في من أهم الرواد في هذا المجال «أحمد بن الحسن بن األحنف»،
صاحب (مختصر كتاب البيطرة) ،والمتصفّح للكتاب يدرك مدى
مجال البيطرة بشكل بارز ،وسابق لعصرهم بكثير.
اهتمام المسلمين بالبيطرة ،وعالج الحيوان ،وحمايته ،وما بلغوه من
تق ّدم في هذا الميدان ،وتعود النسخ المخطوطة للكتاب بدار الكتب
اشتهر العاص بن وائل (والد الخليفة عمرو بن العاص) كمعالج المصرية ،إلى السنوات األولى من القرن السادس الهجري (الثالث
بيطري في الجاهلية ،و ُعر َِف عنه أنه كان يعالج الخيل ،واإلبل ،وكان عشر الميالدي) ،وله كتاب آخر ،ال يقل أهم ّية عن األ ّول ،وهو كتاب
يستخدم طرق العالج التقليدية المعروفة وقتها؛ كاستخدام القطران (الفروس ّية) ،وهو موسوعة علمية في أمراض الخيل ،ورعايتها ،ومن
لمعالجة الجرب .لكن لم تحظ علوم البيطرة باالهتمام الكافي،
إال في العصر العباسي ،وساعد على ذلك تنشيط حركة الترجمة،
وظهرت في هذا العصر مؤلفات كثيرة في علوم الحيوان ،والبيطرة
 خصوصاً ما يتعلق بالخيل ،واإلبل  -وقد زيّنت الكثير من الكتببالرسوم التوضيح ّية (المنمنمات) لتسهيل فهمها ،وإدراك دقائقها.
ومن أبرز المؤلفات العربية في هذا المجال« :الحيوان» للجاحظ،
و«اإلبل» ،و«الخيل» ألحمد الباهلي أبو النصر ،و«الخيل»،
و«البيطرة» ليعقوب الكندي أبو يوسف ،ومن العرب من اشتهر
بالتخصص في البيطرة ،مثل أحمد بن األحنف ،ومن آثاره «مختصر
البيطرة» ،وأبو حزام الحنبلي ،ومن آثاره «الفروسية ،والبيطرة».
وكان يرافق الجيش العباسي في عصور القوة ،واالزدهار مستشفى
ميداني يجمع األطباء ،جنباً إلى جنب ،مع البياطرة المكلفين برعاية،
وعالج الخيل ،واإلبل ،كما توجب على الفارس أن يكون عارفاً بالخيل،
وبشي ٍء من البيطرة ،إلى جانب معرفته بالفروسية ،وأساليب القتال.
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بين ما يتطرق له :العيوب الوراثية في الخيل ،والعيوب الجسمية،
والخلقية ،واألمراض التي تصيبها ،في مختلف أنحاء جسمها،
واألمراض الجلدية ،كالجرب ،والحكة ،والدمامل ،والجدري ،والحروق،
وغيرها ،والكسور ،وجبرها ،والتسمم .وبرز أبو حزام الحنبلي؛ ومن
آثاره «الفروسية ،والبيطرة» .أما محمد بن أبي حزام (نحو 246هـ)،
فتناول في كتابه «الفروسية ،والخيل»؛ سلوك األفراس ،وخصائصها،
وأمراضها ،وطرق عالجها ،وقدمه للخليفة العباسي «المتوكل» ،وفي
كتابه «فضل الخيل»؛ جمع الحافظ الدمياطي شرف الدين (المتوفى
705هـ) ما يتعلق بصفات الخيل ،وأمراضها ،وأدويتها .وأهم هؤالء
الرواد ،هو «أبو بكر بن بدر البيطار (المتوفى  709هجرياً) صاحب
كتاب «كامل الصناعتين :البيطرة ،والزردقة» ،والذي قدمه لمكتبة
السلطان المملوكي ناصر الدين بن قالوون.
براعة العرب في عالج الخيول واإلبل

برع البياطرة العرب في وصف ،وتشخيص ،وعالج أمراض الخيول،
واإلبل ،وهو ما تكشفه مؤلفاتهم القيمة في هذا المجال .وقد أَ ْولَت
البيطرة العربية  -في عصور ازدهارها  -اهتماماً شديدا ً بأمراض
الخيول ،وركزت على خصوصية أجسام الجياد ،وأمراضها ،واختالفها
عن البشر ،وأوجه التشابه بينها؛ بعد أن كان هناك خلط بين طرق

معالجة اإلنسان ،والحيوان .وكان الف َْصد من الطرق القديمة جدا ً،
والشائعة في معالجة الخيول ،وقد ذُكرت كتب البيطرة العربية
بدقّة ،األورِدة التي يتو ّجب فص ُدها ،والشروط الواجب مراعاتها
قص العروق ،ومعالجة األعراض الناجمة
أثناء ف َْصد الحيوان ،وطرق ّ
ِ
عنها ،كورم الوريد ،أو النزيف ،وكانت الجراحة باستخدام المبضَ ع،
إحدى طرق المعالجة في الحاالت الضروريّة ،وفي بعض الحاالت
ُس ِمح بالكي .كما عرف العرب ،والمسلمون ،األمراض المشتركة بين
الخيل ،والبشر ،والتي ورد ذكرها في كتاب «الكامل في الصناعتين:
كالسبَلة ،والظَّ َف َرة ،اللذين يصيبان العين ،وورم
البيطرة ،والزردقة»؛ َّ
والسل ،والط َّرش ،وال ُرعاف ،والجنون ،وغيرها ،وفي الكثير من
ّ
اللثّة،
الحاالت استخدموا طرق معالجة متشابهة ،منها األدوية ال ُم ْس ِهلَة،
«الكامل
ُ
والقابِضة ،والكحل ،والتَحاميل ،والمعاجين .ويمتاز كتاب
في الصناعتين :البيطرة ،والزردقة» ألبي بكر بن بدر الدين البيطار،
بأنه مخصص بالكامل للحديث عن الخيل ،وأمراضها ،ومداواتها.
الطب
وبعض ما ورد فيه سبق عصره بكثير؛ مثل الكالمٍ عن مبادىء ّ
الوقائي ،وتأثير البيئة في انتشار األمراض بين الخيول ،ومؤلفه هو
ّ
المشرف على خيول السلطان «الناصر محمد بن قالوون» ،وكبير
بياطرته ،وكذلك كان والده من قبله .و ُعر َِف عن «الناصر بن قالوون»؛
أنه أول من إتخذ من ملوك مصر ديواناً لإلسطبل السلطاني ،ع َّي َن له
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ناظرا ً ،وكُتّاباً لتسجيل كل ما يتعلق بالخيل ،وبيطارا ً يشرف على
عالجها ،ويمتاز كتاب «الكامل في الصناعتين» بالدقة ،والشمول؛
حيث احتوى على وصف تشريحي دقيق للهيكل العظمي للحصان،
وأسنانه ،وعروقه ،وأوردته .والمدهش أنه احتوى على تفسير دقيق
لبعض الحاالت ذات األبعاد النفسية عند الخيول ،منها «الحصان
ال َجفول» ،والذي يكثر من الجفول بعيدا ً ،بسبب تخويف الفرس
في الصغر ،والصياح في وجهه ،فيعتاد الجفول ،و«ممانعة الحصان
إللباسه النعل» ،والتي يرجعها إلى أن الفرس عندما تم تنعيله أول
مرة ،تم ذلك بشكل عنيف ،جعل المسامير تصيبه في قدمه ،ويشعر
باأللم من المسامير ،وضيق النعل ،فينفر في كل مرة يتم تنعيله
فيها بعدها .ويستفيض «ابن البيطار» في شرح العلل المختلفة
التي تصيب الخيل ،وأسبابها  ،وعالماتها ،وعالجها .يتناول مثالً العلل
التي تصيب سطح الجلد ،وهي :أربعة ،وعشرون مرضاً ،منها :الب َرص،
وال َب َهق ،والج َرب ،والسوداء ،والصفراء ،والشَ َرى ،والثآليل ،والدماميل،
والتوتة ،واألكَلة ،وال َخ َملة ،وداء الثعلبة ،وداء الحية ،والحردون ،ولدغ
األفاعي ،والعقارب ،ولسع الزنابير ،والذباب .ومن بين ما يقوله عن
«ال َب َرص»« :يظهر حول ُدبُر الحصان ،وحيائه ،وفي بوزه ،ومحاجر
عينيه .ومنه ما يظهر لُطعاً كبارا ً ،بيضاء ،ال تخفى على من له أدنى
معرفة ،ومنه ما يظهر رشّ اً صغيرا ً ،بمقدار العدسة ،أو أكبر .واعلم
أن هذا المرض أعيا الكثير من األطباء في اآلدميين ،والزرادقة في
الخيل ،ألنه مرض صعب ،ومداواته كانت معجزة عيسى عليه السالم؛
حيث قال «وأبري ُء األك َمه ،واألب َرص» .لكن «البَ َر َص» أنواع ،بعضها
أشد من بعض ،فما كان منه أبيض ناصع ،وكانت مدة بقائه في البدن
طويلة ،مزمنة ،وكانت بقعاً كبارا ً؛ فهذا ال حيلة فيه ألحد باألدوية،
بل إنه يوشمه ،أو يصبغه ،ومتى كان له مدة يسيرة ،وكان لونه
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إلى ال ُحمرة ،أو كان بقعاً صغارا ً ،فإن هذا يُرجى برؤه سريعاً ،وهذا
دواء «البَ َرص» ،وهو ُم َّجرب« :أن يُ َّح َك موضعه بحجر الرِجلِ  ،حكاً
قوياً ،ألى أن يدمى .ثم يُ ّنشف عنه الدم ،ويُطلى بليمونة خضراء ،ثم
يؤخذ له «ال ِقال األسود» ،والنوشادر ،ويصحنان ،ويُدهن الموضع به،
عجيب الفعل» .أما كتاب «الفروسية،
ويفعل ذلك كل ثالثة أيام ،فإنه
ُ
والبيطرة» لمحمد بن يعقوب بن أخي حزام؛ فيمتاز بدقته التفصيلية
في وصف العالمات التشخيصية للكثير من أمراض الخيل ،وعالجها.
يقول مثالً عن عالمات مرض «ال َع َدن»« :حرارة تظهر بقوائم الدابة،
ومنه الرطب ،الذي يسيل منه القيح ،ومنه اليابس المتف ِّرك كقشور
السمك» .أما عالمة «ال ِكعاب»« :فهي :نتو ٌء في رسغ الفرس ،شبي ٌه
بالعظم الناتيء ،ويكون أردأه من التعب ،والعنف؛ فيكون تحت
جانب
ِيد من يجسهُ ،مثل اللوزة من جانبي الرسغ ،وربما كان من
ٍ
واحد ،وأكثر ما يكون بالخيل المصرية» .وعالمة «ال ِعقال»ِ « :ع ْر ٌق
فيسحب برِجلِ ِه؛ فإذا سا َر ،شالَها في السير،
يلتوي في ورك الفرس،
ُ
يعمل بهذا العمل الصالح ،وربما
والفرس ُ
حتى يكا ُد يدخلها بطنه،
ُ
عولج فيه ،فذهب عنه بعال ٍج ،وغير عالج» .أما وصفاته العالجية
ألمراض الخيل ،فهي وافية .يتحدث مثالً عن «ال َمشَ ش»« :وهو ربما
كان ناتجاً عن ضربة ،أو ما أشبه ذلك؛ فيسترخي عظ ُم الفرس ،وينتو
مثل الج َرد ،ويكون منه على عرض الوظيف (الجزء ال ُم ِ
ستدق من
ساق الفرس)  ،وهو أقلها ضررا ً ،ومنه ما يكون على العصب ،ومنه ما
يكون في الركبة ،والرسغ ،وهو أضّ ُرها» .أما عالجه؛ «فيؤخذ جز ٌء من
كل منهما على حدة،
بصل النرجس ،وشى ٌء من سنام الجمل ،ويُ َّد ُق ٌ
جعل منها فتيلة غليظة،
ثم يخلطان ،ويعجنان ،ثم تؤخذ ِخرقة ،فيُ ُ
وتُجعل من الفتيلة حلقة على قدر المشَ ش ،ويُدا ُر حوله ،ثم يؤخذ
هذا ،فتُحشو به الحلقة الخرق الذي حول المشَ ش ،ثم تلصق عليه

ورقة ،ويُلّف عليه ِخرقة ،ويُترك يومين ،ثم يُ َّحل في اليوم الثالث ،فإن
كان ال َمشَ ُش قد النَ؛ فأ ِق ْل من السنام ،وأك ِث ْر من البصل ،ثم ش ّد ُه مرة
يس ْل من تلقاء ِ
أخرى أبدا ً ،حتى يلين ،ثم اثقبه-إن هو لم ِ
نفسه-فإذا
سال ما فيه؛ فخذ من خزف التنور (رماد الفرن) ،يُسحق ،ويُشّ ُد عليه
أياماً ،حتى يبرأ بإذن الله» .ومن اإلسهامات العربية القيمة في بيطرة
الخيل ،واإلبل :كتاب «البيطرة» لعلي بن الحسن بن األحنف ،والذي
لخصه «علي بن الحسن بن هبة الله» سنة  605هجرياً .وناقش
فيه ما يعتري الخيل من العلل المختلفة ،مثل ِ
الحكة ،والجرب،
والثآليل ،والدمامل ،والبثور ،والجدري ،والب َّرص ،والهيجان ،والعناية
بالخيل شديدة ال ُهزال .وتناول موضوعات في بيطرة الخيل ،واإلبل،
لم تترك شاردة أو واردة ،إال وتناولتها ،وبعض ما جاء فيه من إشارات
لألمراض ،وعالجها ،معروف اآلن في الطب البيطري الحديث-وإن
كانت وسائل العالج وقتها تقليدية-فمثالً يتحدث عن"نتوء رحم أنثى
الخيل» ،وهو ما يعرف حديثاً بانقالب الرحم؛ فيقول« :واإلناث إذا
نتأ منها الرحم ،وخرج ،وبقي معلقاً؛ فعالجها أن ت ُص َرع ،وت ُقلب على
ظهرها في موضعٍ يكون رأسها ،ونصف جسدها في ٍ
أرض منحدرة،
غسل بها الرحم ،بما ٍء
ُغس ُل اليد ،ويُ َ
ثم يُرف ُع رأسها قليالً ب َر َس ِنها ،ثم ت َ
ٍ
تحريك شديد ،بل يُ َّص ُب الما ُء
حار ،غسالً نظيفاً ،من غير أذى ،وال
بقدر ما ال يحرقها ،ثم يُنخ َُس الرحم ،ويُنزع بطرف مسلة دقيقة،
أو إبرة ،ثم يُ َّص ُب عليه من الشراب العفص (دواء قابض مجفف
يشد األعضاء الرخوة) ،والدرزي ،والزيت ،على مهل .وإن طُ ِب َخ ذلك
كله مع قشور الرمان طبخاً نعماً ،كان أصلح ،وأفضل ،ثم يفرغ على
الرحم ،ويُدفع باليد دفعاً رقيقاً حتى ترد إلى موضعها» .ومن األمراض
التي أشار إليها «دا ُء ال ِفغاس»« :وهو دا ٌء يصيب الدابة في رأسها،
يصيب الناس .وعالجهُ :إذا كان في الصيف؛
وهو شبي ٌه بالزكام الذي
ُ

أن يؤخذ له شي ٌء من دهن البنفسج ،وشي ٌء من كافور ،وزعفران،
ويُسع ُط (يُستنشق) به في آخر النهار ثالثة أيام .وإذا كان في الشتاء؛
ُس ِّع َط بالسمن» .ولورم األذنين« :يؤخذ من دهن السوسن ،والخل،
ويُقّطران فيهما .وهو ناف ٌع ُم َّج َرب».
أما عالج ورم اللثة« :يؤخذ السفرجل ،ومثله عسل ،ف ُي ّدق  ،ويُخلط،
وصبر،
وتدلك به اللثة» .ولل ُرعاف (نزيف األنف)« :يؤخذ خطميَ ،
ورماد القصب ،فيُبّل بالخل الحامض ،ويُطلى به رأس الدابة ،ويُسعط
بماء النطرون (كربونات الصوديوم) ،أو بما ٍء بارد ،فهذا ناف ٌع إن
شاء الله» .أما إذا تناولت الخيل عشباً ساماً« :يؤخ ُذ من عصير ماء
ال ُك ّراث ،زنة ثالثة مثاقيل ،ومن الخل الجيد رطالن ،يُخلطان جميعاً،
ثم تُعزل إلى أجزاء ،فتوجر (ت ُسقى) بها كل يوم جزءا ً ثالثة أيام».
كما شخّص العرب قديماً الكثير من أمراض اإلبل ،وحددوا أعراضها،
وكيفية عالجها .وقد احتوى كتاب «ابن سيده» على الكثير منها،
مثل «الغدة» :وهو طاعون اإلبل ،و«التهيج» :وهو ورم يصيب ضرع
الناقة ،و«ال َخ َّرط» :وهو تورم ضرع الناقة ،وخروج الدم مع لبنها،
و«الشحطة» :وهو داء صدري ،يصيب اإلبل ،فال تكاد تنجو منه.
وهناك أيضاً كتاب «اإلبل» ألبي سعيد عبد الملك األصمعي ،ويغلب
عليه الطابع اللغوي ،ومن بين ما يتضمنه :وصف أدواء اإلبل ،ومنها:
«ال ُهيام» :ومن عالماته :ال ُحمى ،حيث يسخن جلد البعير ،ويكثر
شربه للماء ،حتى ين َحل جس ُمه .و«الع َّرر» :أال يكون للبعير سنام،
فإذا أصاب السنام دا ٌء ،وق ُِط َع؛ فهو «بعي ٌر أ َّجب» .و«ال َّر َجز» :وهو
دا ٌء ترع ُد منه فخذا البعير ،ويضطرب عند القيام ساعة ،ثم تنبسطان،
وكانت معظم وسائل عالج اإلبل تعتمد على األعشاب ،والمواد
الطبيعية المتوفرة ،مثل القطران ،والرماد ،والزيت ،والكبريت ،أو
الكى بالنار ،أو الفصد
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عندما رقصت مع
سيارتي على الجليد
أتذكر يوم زفافي ،أثناء الفرح والفرقة الموسيقية تعزف طلب
المطرب مني ومن العروس أن نقف لنرقص ،فرفضت بشدة ،وكذلك
العروس ،وكان مبدؤنا واحدا ً ،قلت له :لديك جمهور واسع في القاعة
اجعلهم جميعا يرقصون وال دخل لك بي وبزوجتي.
وبالفعل رقص األصحاب واألصدقاء من الشباب والبنات وكانت ليلة
جميلة ،وبعد مرور سنوات طويلة حضرت فيها عشرات األفراح
أشاهد العروسين يفتتحان حلبة الرقص ،ويتنافسان مع باقي
األصدقاء ،أحياناً أتساءل بيني وبين نفسي لماذا أرفض الرقص؟ هل
لسبب ديني أم اجتماعي ،وغالباً ال أجد ردا ً مناسباً على هذا السؤال.
لكن حديثي هنا عن رقص من نوع خاص ،رقص إجباري لم أختره،
وقمت به عن غصبا عني بعيدا ً عن أعين الناس ،وهو رقصي مع
سيارتي على الجليد بكندا ،هذا ما حدث بالفعل ،ولكن لنبدأ من
البداية .إن قيادة السيارة في شتاء كندا ،له قواعد وأصول مختلفة
تماماً عما نعرفه ،فالقيادة تحت المطر سهلة إلى حد كبير مقارنة
بالقيادة فوق الثلوج وأسفلها ،وهناك إطارات مخصصة للشتاء البد
من تغييرها في أواخر شهر نوفمبر من كل عام ،ولكن هذه اإلطارات
رغم أهميتها ال تفعل شيئاً أثناء السير بالسيارة على ثلوج متراكمة
تصل إلى  30و 40سم فوق األرض ،فالتحكم في السيارة يقل كثيرا ً،
والسيارة تنزلق أثناء القيادة من دون سيطرة كاملة من السائق.
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حسام عبد القادر
كاتب وصحافي ،مصر

خرجت في أول مرة ،وقلت لنفسي مثلي مثل الجميع ،البد أن
أذهب لموعدي والسيارة أفضل كثيرا ً من ركوب مواصالت عامة
والسير وسط الثلوج وتحتها ،ففوجئت بأن السيارة تعوم وال تسير،
وبدأت أشعر أني أرقص مع السيارة رقصة خطيرة وسط الشارع
وبجانب سيارات أخرى ترقص أيضاً ولكنهم مدربون كثيرا ً ،فأنا
حديث العهد بالرقص فما بالك بالرقص بالسيارة على شوارع من
الجليد .كنت متوترا ً جدا ً وخائفاً ،ألني حتى عندما (أفرمل) السيارة
ال تقف بل تستمر في السير ،وكدت أصطدم بسيارات أمامي عدة
مرات ،وعندما أنحرف يميناً أو يسارا ً ألتفادى االصطدام أجدها
تذهب في مسار آخر تماماً ،وهكذا.
لم أكن أعرف ماذا أفعل ،فال يمكنني التراجع ،والبد من االستمرار،
وبدأت أخفف السرعة كثيرا وأسير كأني سلحفاة ،وال استخدم
الفرامل وإنما أقوم بالتهدئة مع السرعة القليلة حتى أتمكن من
السيطرة جيدا على السيارة ،وكل مرة يحدث معي ذلك كأنها أول
مرة وأشعر بالرعب ،وأصبحت أمارس الرقص مع سيارتي بشكل
منتظم مع كل عاصفة ثلجية ،وأردد الشهادة قبل أن أبدأ الرقص.
ورغم الجهود المبذولة من الدولة في رفع الثلوج من الشوارع بشكل
جدير باإلعجاب ،إال أن كم الثلوج المتساقط كثيرا ً يكون أسرع من
المعدات وسيارات الرفع ،والتي تبدأ بالشوارع الرئيسة ثم تدخل
للشوارع الجانبية ،ويتم الرفع على مراحل ،حيث تبدأ برفع الثلوج
من حرم الشارع نفسه ووضع الثلوج على الجانبين ،ثم تبدأ سيارات
أخرى برفع الثلوج من على جوانب الشارع ،في جهد كبير ملحوظ
وسريع .ثم تبدأ عاصفة ثلجية جديدة ويبدأ تراكم الثلج من جديد،
وكأن هناك تنافساً خفياً بين الثلوج ومعدات الحكومة فيمن يتفوق

على اآلخر ،ويستمر هذا التنافس من دون وجود فائز حتى ينتهي
الشتاء.
إال أن هذا أيضاً له جوانب سلبية مثل عدم التمكن من ركن السيارة
سواء بسبب مواعيد رفع الثلوج من الجانبين أو بسبب وجود
تراكمات من الثلوج يعوق وقوف أي سيارة.
والغريب والعجيب أني اكتشفت أن كل ما سبق هو أمر هين وسهل
مقارنة بالمطر الجليدي أو ما يسمى بالجليد األسود ،Black Ice
وهو نوع من الثلج الشفاف الذي يثبت على األرض ومع برودة
الجو يظل ثابتاً والصقاً على األرض ،ويكون طبقة على األرض لها
ملمس مثل الصابون بالضبط ،وال يمكن لك أن تتحكم في السير
فوق الرصيف أو الشارع وعليه هذا البالك آيس ،وتجد أيضاً الناس
يرقصون وهم يسيرون ويحاولون الحفاظ على توازنهم ،وهي عملية
أشبه بمن يسير في السيرك فوق الحبال ،يريد أن يحافظ على توازنه،
واكتشفت أن هناك غطاء مخصصاً لألحذية يتم تركيبه على النعل
من أجل تثبيت الحذاء فوق الثلج ،إال أنه غير عملي بشكل كبير.
وبالطبع قيادة السيارات فوق البالك أيس أصعب من القيادة فوق

رغم الجهود المبذولة من الدولة في رفع
الثلوج من الشوارع بشكل جدير باإلعجاب ،إال أن
ً
كم الثلوج المتساقط كثيرا يكون أسرع من
المعدات وسيارات الرفع ،والتي تبدأ بالشوارع
الرئيسة ثم تدخل للشوارع الجانبية ،ويتم
الرفع على مراحل

الثلج العادي ،ويؤدي لنفس المشكلة ،وهو عدم السيطرة على السيارة
ولتبدأ مرحلة الرقص .وعندما تنزل من السيارة وتريد الوصول إلى
البيت أو المحل البد أن تحافظ على توازنك وأن تسير بحذر شديد
ويطلقون على هذا النوع من السير «المشي كالبطريق» أي أننا
نتقدم خطوة بالقدم اليمين ثم نحرك القدم اليسرى لتكون بجانبها
وهكذا ،واألصعب عندما يكون معك مشتريات وأكياس فأنت ال
تستطيع الحفاظ على توازنك وال يوجد ما تمسك به ،وعندما تنظر
حولك تشعر أنك في فيلم سينمائي يتم إخراجه بالتصوير البطيء،
فالكل يتحرك ببطء وبصعوبة لكي يصل إلى باب البيت
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عنقاء الحياة
أعمل مذي ًعا بالتليفزيون المصري ،منذ واحد وعشرين عا ًما ،بقناة
النيل الثقافية ،بالتحديد ،مررت بتجارب كثيرة بعملي ،التقيت
شخصيات بارزة ،وآحا ًدا كثيرين من الناس ،وبين هؤالء وأولئك
مبدعون كبار ،حقيقيون ،وإن لم يكونوا على المستوى المناسب
من الشهرة ،والذيوع في األوساط الثقافية ،حتَّى .منهم السياسيون
كذلك ،والمناضلون القدامى ،الصادقون ،والم َّدعون .قابلت آالف
الناس ،واتفقت واختلفت ،وتركوا داخل روحي عالمات ،باختالف
مشاربهم وتياراتهم التي أتوا منها ،والتي أكسبهم إيَّاها الزمن .كنت
ٍ
حيوات إلى حياتي القصيرة ،أنصت بهدوء ،وأنفعل مع
أضيف
حكاياتهم ،كأني هناك ،معهم ،جن ًبا إلى جنب ،نمضي في دهاليز
الحياة .كنت في السيارة من ماركة «فيات  »124الحمراء ،التي كانت
عالم ًة أساسية في صغري على إمكانية الخروج من شرنقة القرية ،إلى
فضاء العالم الرحيب بالخارج ،حيث هي العلبة الحديدة الوحيدة -
ومعها (أحيانًا) أخرى من نفس الماركة ،لكنها موديل « - »131التي
كانت صندوق أبي السحري ،الذي يحمله إلى دنيا الله الواسعة،
األولى يمتلكها عمي  -رحمه الله  ،-والثانية يمتلكها ابن عمتي،
وأنا عنصر مشترك دائم في «رحالت» السيارتين بأبي ،أو تنقلب
الحياة جحي ًما في منزلنا الهادئ ،حتى وإن كانت الرحلة إلى عيادة
الطبيب ،الذي أكره رائحتها المشبعة بالمعقمات ،وأريج «البنج»!
هذه المرة لم يكن أبي هو الذي يجلس في المقعد األمامي جوار
عمي ،ولم يكن طريقنا نحو مكان يعلمه طفل الخامسة عشرة ،كان
يتجه نحو أقصى الشرق ،إلى نقطة أعرفها على الخرائط المدرسية،
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ارتياد اآلفاق

محمود شرف
شاعر وإعالمي

بالكاد .ال تفارقني ذكريات هذا اليوم؛ إذ كان األول لي جوار نافذة
المقعد األمامي ،حيث تحتضن عيناي الطريق ،بكل معالمه ،وإن
كان أغلبها مجرد رمال تنتثر في فضاء الصحراء الشاسعة .جدتي
تجلس بالخلف :عجوز ،قاربت على الثمانين ،في زيها األبيض الل َّماع،
والراية البيضاء ترفرف على «إيريال» السيارة في األمام  -يح ِّركها
الهواء بعنف  -كأنها قطعة انتُزعت من ثوبها .إلى جوارها جلس
آخرون ،ال أتذكرهم اآلن ،كان هذا قبل ثالثين عا ًما ،أو يزيد قليلاً .
انطلقت السيارة تنهب الطريق بنا نحو «السويس» (ال بُ َّد أن تتأكَّدوا
أنني جاهدتُ نفسي كثي ًرا قبل أن أكتب «تنهب» هذه ،غير أنني لم
«تخب» ستكون أفضل حال منها!)؛ حيث الميناء ،والسفن
أجد أن
ُّ
العمالقة ،التي ستصعد تلك المرأة الثمانينية إلى متن إحداها ،لتعبر
بها البحر األحمر ،إلى «مكَّة» ،ونغني لها عندما تعود« :يا حا َّجة
يا زينة ..نورتي المدينة»! في لقائي التليفزيوني األول به  -الذي
تك َّررت بعده لقاءاتٌ  -كان التماع عينيه يشدني ،وهدير حديثه وهو
يستعيد أمجاد المقاومة الشعبية يوحي بأن ما كان ..كان باألمس
فقط ،قلت له« :وما السويس َ
عندك يا شيخ حافظ؟» ،شاب التما َع
وميض ٌ
بارق« :الروح ...ما مضى،
عي َن ْي الشيخ حافظ سالمة  -فجأ ًة ٌ -
وما سيأتي!» .في «بلد الغريب» حكايات ،ومواويل للحياة ،ستش ُّمها
أنفك ،وتغرق روحك داخلها ،وأنت تطوف بين أحيائها« :األربعين»،
«الجناين» ،أو حتى «السويس -الحي» :حكايات البشر الذين
اختلطت مالمحهم هنا ،الذين ذابوا بين تضاريس هذه المدينة
الخالدة ،التي منذ أن كانت «قلزم»  -إلى يومنا  -وهي تعرف ما
الشرف ،وما النبل ،وحب الحياة ،الذي طالما عنقا َءها التي تنفض
الرماد ،وتنطلق محلِّ َق ًة في الفضاء!

مغامرات عربية الستكشاف ما وراء
بحر الظلمات
د.عبد السالم الجعماطي
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مغامرات عربية الستكشاف
ما وراء بحر الظلمات
أعماق البحر أو المحيط تحت الماء مع وجود الشعاب المرجانية

ظل بحر الظلمات مجهوالً ومخيفاً لدى العرب عمو ًما ،رغم أنهم
ّ
كانوا يعيشون على سواحله باستمرار ،من دون أن يتمكنوا من مخر
ُعبابه نحو ضفافه الغربية؛ ويمكن تبرير هذا الخوف من المجهول
انطالقًا من اآلراء السلبية الصادرة عن جغرافيي دار اإلسالم منذ
عهود مبكرة؛ ويعبر عن هذا الرأي ابن خرداذبه( ،)1الذي يرى أنّ
هذا «البحر...ال يعلم أحد من البشر حاله» ،وكذلك المسعودي()2
الذي ال يرى «له في غربيه وال شماليه نهاية محدودة» ،أ ّما العالم
أبو الريحان البيروني( ،)3فيعتبره بح ًرا «ال يُلَ ّج ُج فيه ،إنما يُسلَك
بال ُق ْرب من ساحله» .ومع ذلك ،تج ّرأ الكثير من المغامرين في
التاريخ العربي على اإلبحار في أعالي المحيط األطلنطي ،من أجل
استكشاف خباياه ،فقد خلّدت بعض المصادر الجغرافية النادرة
قصص مغامرين مغاربة ،وأندلسيين قاموا بمحاوالت رائدة في
تاريخ البحرية اإلسالمية ،لعبور بحر الظلمات.
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ولعل أقدم هذه المحاوالت تعود إلى عهد اإلمام إدريس بن إدريس
(213 - 177ﮬ829 - 794/م) الملقب باألزهر ،ثاني ملوك األسرة
األندلسي
افي
ّ
اإلدريسية بالمغرب األقصى ،ويروي تفاصيلها الجغر ُّ
أبو حامد الغرناطي في قالب مشوق؛ إذ يحكي أ ّن اإلمام إدريس
األزهر «رأى على ساحل هذا البحر في مملكته بناء من بناء األولين،
ناسا ،وذلك البناء كان لمكانهم ،فاتخذ سف ًنا
فرأَس بخياله من البحر ً
لغزوهم ،ووجه رجلاً يقال له غوث في أناس؛ فساروا في البحر
نحو شهر ،حتى صاروا إلى بحر ممتاز عن بحرهم ،وعرفوا ذلك
بالماء ،ألنهم رأوه شبهاً بالجامد ،ال تخترقه السفنُ ،مظلِم الهواء؛
فمالوا إلى الجنوب في بحرهم ،فانتهوا إلى جزيرة َح ّدوها في
السعة مقدار مسيرة عشرة أيام في مثلها؛ فأوقعوا بأهلها ،وهم
ُمشرِكون يعبدون األصنام ،فس َبوا منها مقدار خمسمائة رأس ،رأوا من
النساء في األجسام والجمال عجبا ،وذكروا أنهم قاتلوهم بالحجارة
وقرون الغنم ،ولم يكن لهم سالح غير ذلك؛ وذكر أولئك السبي ،أ ّن

شاطئ ميامي

د.عبد السالم الجعماطي

محاولة إدريس األزهر

وراءهم جزيرة تُس ّمى قرقرة ،لباسهم شبه لباس البربر ،وصالتهم مثل
صالتهم ،ولهم سالح ،وهم في ناحية المغرب من هذه الجزيرة»(.)4
ومن المر ّجح أ ّن هذه المغامرة لم تتجاوز جزر الخالدات الواقعة
قبالة سواحل المغرب الجنوبية ،وأ ّن مه ّمتها القائمة على فكرة
اختراق المحيط األطلنتي واستكشاف سواحله الغربية ،تم التخلي
عنها بسبب صعوبة اإلبحار في أعالي هذا المحيط بأسلوب التلجيج.
محاولة السلطان المريني

وتك ّررت المحاولة نفسها خالل حكم السلطان المريني أبي الحسن
علي بن أبي سعيد عثمان (731-753ﮬ1331-1352/م) ،الذي
َج ّسد عصر أوج الدولة المرينية بالمغرب األقصى ،فقد نشأت لديه
فكرة خوض ُعباب البحر المحيط من جديد ،وكان الداعي وراء
هذه المحاولة ،ما أخبره به بَ ّحارة جِنويون َم ُّروا على مدينة سبتة
ُمجتازين في أوبتهم إلى بالدهم ،وكانوا ق َِدموا للت ّو من رحلة بحرية
بعيدة في المحيط األطلنتي عام 740ﮬ ،وكانت إفاداتهم ال ُم ْغ ِريَة

عن السواحل الغربية لهذا المسطح المائي الشاسع ،كافية إلثارة
السلطان المريني ،الذي فكّر في ال ُحصول على معطيات
حماس ُّ
دقيقة عن األراضي الواقعة خلف المحيط ،فكان من دهائه وفطنته
أ ْن طلب منهم أن يقدموا له أسي َريْن اث َن ْين ِم َمن جلبوا معهم من
رحلتهم االستكشافية ،فجعلهما من ُخ ّدامه ،وكان هدفُه أن يعرف
منهما أسرار بالدهما الواقعة خلف البحر المحيط ،وهو ما تحقّق له
مع مرور الوقت ،بعدما لبثا في كنفه لمدة كافية ،تعلّما خاللها اللغة
العربية ،واستطاع هذا السلطان عبر مساءلتهما باستمرار ،أن يعرف
منهما الكثير من خبايا بحر الظلمات وجزره وشعوبه .ورغم عدم
السلطان أبا ِعنان ،بعد
تحقق هذه المحاولة إبان عصره ،فإ ّن نجله ُّ
أن خلّفه على ُس ّدة الحكم ،أمر بتنظيم حملة بحرية بواسطة سفينة
ضخمة ج ّهزها بالرجال وبالمؤونة والسالح ،ونصب على قيادتها
قائد األسطول المريني ،ليضمن نجاج هذه الرحلة التي اكتست
طابعاً استكشافياً وتوسعياً في اآلن ذاته .غير أ ّن هذا القائد البحري
الذي أبحر انطالقاً من مرسى أَز ُمور ،في ُعباب البحر المحيط لمدة
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شروق الشمس على جزيرة النخلة فوق المحيط األطلسي في ميامي فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية

الهوامش:
 - 1أبو القاسم عبيد الله ابن خرداذبه ،المسالك والممالك ،ليدن،
( ،1889طبعة بيروت :دار صادر ،د .ت ،).ص.231 .
 - 2أبو الحسن علي بن الحسين الهذلي المسعودي ،التنبيه واإلشراف،
بيروت :دار مكتبة الهالل ،1993 ،ص.75.
 - 3شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،تحقيق
ويستنفلد ،ط ،2 .بيروت :دار صادر ،1996 - 1995 ،مج ،1 .ص.21 .
 - 4أبو حامد الغرناطي ،المعرب عن بعض عجائب المغرب ،تحقيق
إينغريد بيخارانو ،منشورات المجلس األعلى لألبحاث العلمية،
مدريد ،1991 ،ص.163 .
 - 5تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ،درر العقود الفريدة في
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منارة تاريخية في كيب سبارتل عند مدخل مضيق جبل طارق بين المحيط األطلسي والبحر األبيض المتوسط في المغرب

شهرين ،رجع إلى المغرب من دون أن يظفر بطائل ،رغم أنّه كان
قاب قوسين من بلوغ مرامه ،فقد رأى أثناء رحلته طائ ًرا أخضر يطير
في اتجاه الغرب ،وهو ما يحتمل معه أ ّن الب ّر األمريكي كان على
مسافة قريبة ج ًّدا من مكان بلوغ الرحلة( .)5وفي سياق الحديث عن
دراية المغاربة بجزر المحيط األطلنتي ،يجدر بنا التنويه بإشارة في
غاية الطرافة والغرابة ،وردت في ترجمة أحد المتصوفة عن جزر
المغرب األقصى ،والتي نُر ِّجح أنها جزر الخالدات؛ والمثير في األمر
أ ّن صاحب هذه الترجمة كان يتردد على تلك الجزر لنشر اإلسالم
بين أهلها()6؛ وهو ما يدفعنا إلى احتمال وجود اتصاالت بحرية
مبكرة ،بين المغرب األقصى وجزر الخالدات ،أو جزر أخرى بهذا
المحيط ,وإذا كان البحث التاريخي لم يستطع بعد كشف أسرار
هذا التواصل البحري بين المغرب ومناطق تقع على مسافة بعيدة
عن سواحل البحر المحيط ،فربما يستطيع البحث األثري من خالل
التنقيبات الجارية على قدم وساق ،في مناطق عديدة بالسواحل
األمريكية الجنوبية وبجزر الخالدات ،تقديم إجابات شافية عن هذا
التساؤل المح ّير

تراجم األعيان المفيدة ،تحقيق محمد عثمان ،الطبعة األولى،
بيروت :دار الكتب العلمية ،2009 ،ج ،2ص.311-312 .
 - 6لقد جاء في ترجمة أبي يحيى أبي بكر بن محيو الصنهاجي
المعروف بأبي يحيى السائح أنه «دخل جزائر بحر المغرب األقصى
ونفع الله به خلقا كثيرا» .كما ورد في الترجمة على لسان صاحبها،
قوله« :وجدت في جزر بحر المغرب أقواماً ال يعرفون اإلسالم،
فعلمت الرجال والنساء اإلسالم والشرائع ولم أفارقهم حتى كانوا
يصلون صالة الصبح»؛ أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف
بابن الزيات ،التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي،
تحقيق أحمد التوفيق ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالرباط ،سلسلة بحوث ودراسات رقم ،22 :الطبعة الثانية ،الدار
البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،1997 ،ص.411 - 410 .
 /العدد  251سبتمبر 2020

49

إضاءة

محاكمة الفلسفة
اليونانية
أراد الباحث األمريكي آي.إف .ستون أن يدرس ثورتي إنجلترا اللتين
حدثتا في القرن السابع عشر ،فوجد نفسه يعود للوراء لدراسة
وفهم وتحليل حركة اإلصالح الديني البروتستانتية ،ومن ثم أراد أن
يكشف عن العالقة الوثيقة بين الكفاح من أجل الحرية الدينية
والكفاح من أجل حرية التعبير؛ ليجد نفسه يعود للوراء أكثر في
الزمن في محاولة لقراءة المفكرين الذين خاطروا بوضع بذور حرية
الفكر في العصور الوسطى ،عندئذ وجد نفسه يعود في الزمن؛
ليكتشف فلسفة الفكر التحرري في أثينا القديمة ،فيجد القارئ
نفسه مشاركاً المؤلف صخب محاكمة سقراط الفكرية التي لم تكن
محاكمة لشخص الفيلسوف اليوناني األشهر ،بل محاكمة لمشروعه
الفكري كله ،فجاء كتاب «محاكمة سقراط» ،الذي صدر عن المركز
القومي للترجمة بالقاهرة ،وقام بترجمته نسيم مجلي ،قراءة متأنية
للحفريات المعرفية التي شكلت شخصية سقراط ،وفكره الفلسفي.
يطرح الكتاب إشكالية كبرى عن قضية (حرية التعبير) عبر سرد سيري
لحياة سقراط وفك الشفرات التاريخية للفلسفة اليونانية .إن تلك
المحاكمة ت ُعد أول تجربة سياسية من تجارب حرية التفكير والتعبير
في التاريخ اإلنساني« :وكنت كلما أوغلت في عشقي لإلغريق ،كلما
زاد ألمي لمشهد سقراط أمام قضاته .وأنا ككاتب من دعاة الحرية
المدنية ،قد أفزعني هذا المشهد ،وهز إيماني بالرجل العادي الذي
رسخته دعوة جيفرسون ،لقد صار عالمة سوداء في تاريخ أثينا وفي
تاريخ الحرية التي كانت ترمز لها ،كيف أمكن لمحاكمة سقراط أن
تحدث في مثل هذا المجتمع الحر؟ كيف تنكرت أثينا لنفسها؟»
إنها رحلة بحث معرفي تسعى للكشف عن مالمح المشروع الفكري
والثقافي لفالسفة اليونان القديمة استغرقت من ستون ثمانية عشر
فصالً رأينا من خالل مشاهدها سقراط أمام قضاته ،وإدانة المحكمة
له ،والحكم عليه بتجرع السم ،لم يكن الكتاب دفاعاً عن «عدالة
حكم إعدام سقراط» أو حتى إدانة ألثينا التي مثلت الديمقراطية
في زمنها وحاكمت فيلسوفها األول ،بل جاء الكتاب ليشرح الظروف
التي قادت الديموقراطية األثينية إلى العمل ضد مبادئها .يقدم
ستون «بورتريهات سقراط» في تعددها ومغايرتها لبعضها بعضاً،
ويُش ِّبه البحث عن شخصية الفيلسوف بالبحث عن شخصية المسيح،
ويطرح سؤاالً مركزياً من هو سقراط الحقيقي في كل هذه الوجوه:
«أصبح لدينا أربع بورتريهات لسقراط ،واحدة لزينوفون ،وواحدة
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د .هويدا صالح
روائية وناقدة ،مصر

رسمها أفالطون ،والثالثة أرسطوفانيس ،والرابعة أرسطو ،فكيف
يمكن للباحث أن يحدد من بين هذه االختالفات في المصادر،
أيها كان سقراط الحقيقي؟ ال توجد طريقة واحدة لتقديم إجابة
متفق عليها ،لكن حيث نجد المالمح المشتركة بين البورتريهات
المختلفة فثمة إمكانية حقيقية للوصول إلى سقراط التاريخي».
يكشف الكتاب عن أبعاد عالقة الخصام الواقعية بين المدينة
الديموقراطية التي قامت على الحكم الذاتي (حكم كل المواطنين)
والفيلسوف االرستقراطي الذي عارض الحكم الذاتي ما شكل وقتها
عداء للديموقراطية .نعم لم يكن سقراط ديموقراطياً ولم يكن كذلك
أوليجاركيا (أي مناصرا ً لحكم األقلية أو حكم االرستقراطية) ،والصراع
بين حكم الديمقراطية الذي يعترف بحق المواطنين في الحكم
والحكم األوليجاركي جوهر الصراع السياسي الذي كان قائماً داخل
المجتمع األثيني ،كما كان محورا ً للصراعات والحروب والتحالفات
التي قامت بين المدن اليونانية كلها.يقول سقراط في مذكراته إن
«مهمة الحاكم هي إصدار األوامر وواجب المحكومين هو الطاعة»
لم يكن المطلوب هو موافقة المواطنين واتفاقهم بل خضوعهم،
وكان هذا بالطبع مبدأ سلطوياً يرفضه اإلغريق ،وخصوصاً األثينيين»..
ويكشف الكاتب كيف كان سقراط عازفاً عن المشاركة العملية في
شؤون المدينة ،بل وحين حدث انقالب على الديموقراطية «لم
يفعل سقراط ما فعله أنيتوس الذي يمثل اإلدعاء  -في محاكمته
 فيترك المدينة وينضم إلى المنفيين الذين كانوا يخططون للقيامبانقالب ضد الديكتاتورية ،كان في مقدوره أن يكون موضع ترحيب
كجندي لديه القدرة على اإللهام ،لكنه ببساطة ذهب إلى بيته .فهل
يفي هذا بواجباته ضد الظلم؟» .ورغم أن تعريف سقراط لنظام

الحكم المثالي باعتباره نظاماً يقف على رأسه «الشخص الذي
يعرف» إال أنه «في تناوله لسؤال» ما هي المعرفة؟» اندفع في
اتجاه مضاد فأخذ يعلم أن المعرفة الحقة ال يمكن الوصول إليها
إال عن طريق التعريف المطلق ،فإذا لم يستخدم الشخص تعريف
الشيء تعريفاً مطلقاً ،فإنه في الحقيقة لم يعرف ماهية هذا الشيء،
ثم يبين سقراط أن هذه المعرفة ال سبيل إليها ،ويزعم بتواضع
شديد أنه في حدود هذا المعنى ،فإنه ال يعرف شيئاً سوى أنه ال
يعرف ،فالفضيلة هي المعرفة لكن المعرفة الحقة ال سبيل إليها،
وحتى إذا أمكن ،فإن هذا القدر الكبير من الحقيقة ال يمكن إال
لقلة قليلة فقط أن تحصل عليه .هكذا فإنه وراء هذا التواضع غير
المحدود يكمن الغرور غير المحدود» .وفي حديثه عن «طبيعة
الفضيلة وطبيعة المعرفة» ينتقل المؤلف إلى توضيح طبيعة عداوة
سقراط للفالسفة السوفسطائيين ،وكان السوفسطائيون هم معلمو
الخطابة في مجتمع أثينا ألبناء الطبقة الوسطى الصاعدة الذين كان
«لمشاركتهم كجنود مشاة مسلحين في الدفاع عن المدينة تأثيره
الفعال ما جعلهم يشاركون في السلطة السياسية .كانوا يريدون أن
يتحدوا قوة االرستقراطية القديمة من مالك األراضي في الزعامة
الشعبية فسعوا لتعلم فنون الخطابة والمنطق حتى يتحدثوا
بأسلوب مؤثر في االجتماعات والمجالس ،وتطلعوا إلى المشاركة
في فنون المدينة وثقافتها ،وكان السوفسطائيون هم المعلمون
الذين يقدمون هذه الخدمة التعليمية لهم».والمثير للتساؤل
كيف أن سقراط شن حملة كبيرة ضد الطبقة الوسطى ،وقد كانت

أمه قابلة وأبوه نحاتا ،وكأنه أصيب بعنصرية طبقية ضد المكون
الثقافي الذي جاء منه دفاعاً عن الطبقة العليا االرستقراطية.وقد
كان معظم تالميذ سقراط من هذه الطبقة العليا .ومن بين هوالء
التالميذ أفالطون ،وكأن هذه األفكار العنصرية هي اللبنة األولى لبناء
جمهورية أفالطون الذي تحيز فيها ضد الشعراء والنساء والطبقة
الوسطى ،ألن أفرادها كانوا يتقاضون أجورا ً على خدماتهم! .كذلك
يكشف لنا الكاتب كيف أن سقراط خالل عمره السبعيني لم يؤمن
بحقوق الفقراء والعدل االجتماعي .بل وكان يزدري المجلس األثيني
ألنه يعطي حرية التعبير للجميع سواء كان حدادا ً أو صانع أحذية
أو تاجرا ً أو بائعاً أو بحارا ً ،سواء كان ثرياً أو فقيرا ً ،من عائلة عظيمة
أو ال عائلة له .لقد كان سقراط وتالميذه عميقي اإلخالص والتفاني
في احتقارهم للمساواة والديموقراطية وأفكارهما .وأخيرا ً يجيب
المؤلف على سؤال جوهري عن تسامح مدينة أثينا مع سقراط الذي
عاش سبعين عاماً متمتعاً بكل حقوق التعبير رغم أفكاره المعادية
لهذه الديمقراطية .ويرى المؤلف أن السبب هو روح أثينا التي
تقدس الحرية .وفي المحاكمة رفض سقراط أن ينفي عن نفسه
تهمة التحريض على قلب نظام الديموقراطية ،بل اعترف بها .في
النهاية يصل المؤلف إلى نتيجة مثيرة ومحيرة ،وهي أن سقراط ذاته
هو الذي نشد اإلدانة في محاكمته ولم يكن راغباً في براءة ممكنة
لو اتبع خطوات قانونية معروفة في المحاكمات األثينية .ويثبت
المؤلف رفض سقراط الهروب الذي أعد له تالمذته وكان في إمكانه
أن يفعل
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عجائب التحقيق في كتاب الحيل البابلية
د .عمرو عبد العزيز منير

لكتاب ،لكن في الحقيقة أنه
قد يُظ ُّن من العنوان أنه كتاب أو دراسة
ٍ
لفت نظري أمور كثيرة غريبة مبتدَ عة في مجال تحقيق النصوص؛
في القواعد والمنهج والممارسة (التطبيق) ،وسأضرب مثالين
(أنموذجين) لهذه الغرائب والعجائب :النموذج األول هو كتاب:
«ال ِحيل البابلية لل ِخزانة الكاملية» ،للحسن بن محمد اإلسكندري
القرشي العبدري (ت نحو 640هـ) ،صدر عن مكتبة اإلسكندرية
عام 2018م ،بتحقيق الباحث :لطف الله قاري ،واألنموذج اآلخر -
في الحلقة المقبلة  -هو كتابَ « :زهْر البساتين في علم المشاتين»،
لمحمد بن أبي بكر الزرخوني (ت852هـ) ،صدر عن مكتبة اإلمام
البخاري للنشر والتوزيع عام 2012م ،بتحقيق الباحث :لطف الله
قاري .وهذه الملحوظات النقدية تتعلق بقواعد التحقيق ومخالفة
المحقق لها في مسائل كثيرة رغم كونها قواعد مشهورة معروفة
متعالمة ،وتتعلق أيضً ا بمنهج التحقيق واضطرابه فيه ،كما تتعلق
بالتطبيق (الممارسة) ،واالبتداع والمخالفة فيه.
الحيل البابلية للخزانة الكاملية

عنوان الكتاب

لم يعقد المحقق مبحثًا لتوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه ،وال إلثبات
صحة العنوان ،وإن كان يبدو أنه اعتمد -كما اعتمد غيره -على
ما ورد على النسخة المنقولة من نسخة الخزانة الكاملية؛ والتي
كتبت سنة 632هـ للملك الكامل األيوبي (ت635هـ) .وعلى ذلك
ربما كانت الزيادة في العنوان (للخزانة الكاملية) من تصرف الناسخ
الثاني ،وليست من اختيار المؤلف.
اسم المؤلف

ورد في نسبته «السكندري» ،وأوردها المحقق «اإلسكندري» ،ولم
يشر في ترجمته له لذلك االختالف ،وال إلى مستنده فيما ذهب إليه
من إثبات ما أثبته .وحتى وإن كانت «اإلسكندرية» بهمزة؛ نسبة إلى
اإلسكندر األكبر المقدوني ،إال أن المؤلف كانت نسبته إلى المدينة
في عصره «السكندري»؛ نسبة إلى «سكندرية» ،التي حذفت همزتها
تخفيفًا لكثرة االستعمال ،والحذف لكثرة االستعمال كثير في كالم
العرب ،ومنه حذف الهمزة لكثرة االستعمال( .انظر :اإلنصاف في
مسائل الخالف البن األنباري .)667 ،2/401
منهج التحقيق

للحسن بن محمد اإلسكندري القرشي ال َع ْب َدري المتوفى سنة
والنص ذكر الباحث في (ص )23 ،22منهج التحقيق ،وما ساقه تحت
(ت640هـ) ،الكتاب 182صفحة ،شغلت الدراسة  31صفحةُّ ،
هذا العنوان يحتاج إلى إعادة صياغة وترتيب ،حيث أهمل ذكر
المحقق  119صفحة ،والكشافات  25صفحة.

52

عجائب التحقيق في كتاب الحيل البابلية

ال َّنسخ والمقابلة والضبط وتقويمه ومعالجته للتصحيف والتحريف،
والترقيم والتفقير ،ومراعاة اإلمالء الحديثة في تأدية النص ،وتعريف
المصطلحات والغريب ،وترجمة غير المشهور من األعالم ،والتعليق
على ما يستأهل التعليق ،ووضع أرقام المخطوط بين ( ) ،وتذييل
التحقيق بكشافات تحليلية .ويتعارض المحقق مع نفسه ،فعندما
ّع ْن َون لـ«منهج التحقيق» ص ،23يقول :إن األلفاظ التي بها أخطاء
إمالئية ...تم تصحيحها في المتن ،رغم أنه يقول قبلها :إن كثي ًرا
من األلفاظ التي كتبها المؤلف بنطقها العامي بدلاً من الفصيح،
تركها كما هي .ويقول قبل ذلك :إن األلفاظ التي فيها ركاكة في
التعبير أو أخطاء في النحو تركها كما هي؛ ألن من قواعد التحقيق
أن تترك لغة المؤلف كما هي .وكالمه بهذا ليس بصحيح على إطالقه
؛ فإنه يحسن ويجب إذا كان بين أيدينا نسخة المؤلف التي كتبها
بخطه ،أما في حالة تعدد النسخ وتقديم نص مختار منها فال ،ثم إنه
قد ناقض نفسه وتصرف ووضع كلمات بين معكوفتين ( ) ،وقَ َّدم
وب َّدل ،ووضع نُقطًا ( )...بدل بعض العبارات ،فهل تدخله في هذه
الحاالت جائز أم أن إبقاء الرسم القديم في مثل «الطرايق ،الحايط،
الزيبق» ،إنما هو تقعر ،ومخالفة لما ارتضاه ُع ْرف التحقيق وقَبِله
جمهر ُة المحققين ،من لدن األستاذ أحمد زكي باشا فمن بعده،
وما نظَّر له أولئك الذين كتبوا في قواعد تحقيق النصوص ونشْ رها،
من لدن جوتهلف يرجستر َّاسر ( )Gotthelf Bergstrasserحتى
الباحث العراقي النابه ،الدكتور عباس هاني الجراخ؛ فهو آخر من

كتب في قواعد تحقيق النصوص بحسب علمي؟! إن أولى بدهيات
التحقيق ،وهو العلم المسمى بـ«تحقيق النصوص» وليس «تحقيق
المخطوطات» .تغيب عن المحقق؛ حيث نجده ال يفرق بين
النسخة الخطية وبين الكتاب فيقول ...« :نسخ مخطوطة متفرقة
لم تطبع» ،والذي يطبع هو الكتاب بنصوصه وليس المخطوطات؛
إذ المخطوطة صورة من الكتاب ،والمسمى الصحيح لهذا العلم
(التحقيق) هو «تحقيق النصوص» وليس تحقيق المخطوطات!
مخالفة قواعد التحقيق

خالف الباحث لطف الله قاري قواعد التحقيق الثابتة المستقَر عليها
لدى جمهرة المشتغلين به ،بل واتهم اآلخرين بما وقع فيه هو
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نفسه ،يقول (في ص« :)18وبعض المعاصرين نشر بعض الكتب
العلمية ولكنه اعتدى عليها بالحذف والشطب؛ ألن التحقيق العلمي
حسب معلوماته القاصرة يعني شطب كل ما ال يروق له من األشياء
التي يُخيل له أنها غير علمية» .وقد وقع الباحث نفسه في هذا؛
ففي ص ،74هامش ( ،)4بعد أن وضع ( )...في المتن أشار في
الهامش إلى أنه هناك كالم فيه شعوذة ،فوضع مكانه (.)...
وفي (ص )140وضع ( )...في المتن ،وقال في الهامش :ما بين
القوسين حروف وأشكال من الشعوذات التي ال يقرها علم صحيح
في كل العصور .فكان حريًّا بالمحقق إن كان مستغنياً بتنسكه فإن
غيره ممن يترخص فيما تشدد فيه محتاج إليه ،وأن الكتاب لم يُعمل
له من دون غيره فيهيأ على ظاهر محبته ،وال تعوزنا القرائن الدالَّة
على أن ركون العامة إلى أشكال السحر والشعوذة والرقادة ،دليل
على عدم قدرتهم على تجاوز المشاكل التي كانت تطرحها الظروف
االقتصادية المزرية ،وعلى قول الجوبري عن تلك الممارسات:
«معرفة األشياء خير من الجهل بها ،فهذا مراد المملوك عن هذه
العلوم» (الجوبري :المختار .)167 ،فليته تركه للذوق العام يحكم
عليه بمقاييسه التي ال تخطئ ،ولكن يبدو أننا أصبحنا لفرط إيثارنا
للراحة نفضل أن يحمل عنا من نصبوا أنفسهم حر ًاسا للفضيلة زيفًا
وبهتانًا ،كل التبعات!! فما أعظم علماءنا! وما أعظم ما تركوا لنا
من تراث! إنهم لم يتركوا عل ًما أو ف ًّنا إال أشبعوه دراسة وتت ُّب ًعا،
حتى علم
ولم ي َدعوا للبشرية ِعل ًما إال وضعوا فيه بصمات ثابتةٰ ..
الشَّ ْع َبذة ِ
والح َيل واأللعاب السحرية وما يتعلق بها من خفة اليد،
وال َّدك ..معها أو ضدها.
غياب الوصف الكوديكولوجي للنسخة الخطية

لم يصف المحقق النسخة الخطية وصفًا كوديكولوج ًّيا ،من حيث
ترتيب حقول الوصف الداللية ،والوصف الذي قدمه للنسخة
الخطية التي اعتمدها في التحقيق مفكك غير مسبوك ،وكان حريًّا
به أن يصفها على النحو الذي اعتاده شيوخ الفهرسة والمحققين
والكوديكولوجيين.
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جرأة المحقق على التصرف في النص

نص ما اعتما ًدا على نسخة وحيدة؛ إذ كيف
ال يخفى خطورة تحقيق ٍّ
يتعامل المحقق مع التصحيف والتحريف والسقط؟ وكيف يكون
حال النص لو لم يوفق المحقق في قراءة المخطوط قراءة صحيحة؟
وقد وقع المحقق هنا في َم ْزلق التصرف ،فغ َّير في النص ،وهو غير
موفق في أحايين كثيرة ،ولم يكن تصرفه اعتما ًدا على مر ِّجح أو
قرينة أو داللة سياق ،ومن ذلك ما جاء في (صفحة  - 35هامش ())1
فقد غير عبارة المؤلف (الجد والهزل) إلى (الهزل والجد).

الجرأة على تخطئة المؤلف

يجترئ بعض المحققين على النصوص أحيانًا ،من دون المعرفة
البصري»،
بوجوه اللغة والنحو ،إذ ليس لهم حظ من النحو إال «النحو ْ
ووقعوا لذلك في مزالق كثيرة ،أن االسم المنقوص المنكر في الرفع
والجر تثبت ياؤه ،وهو مذهب يونس بن حبيب البصري (ت182هـ)
(انظر :أسرار العربية البن األنباري ص .)56ومع ذلك وقع المحقق
في تخطئة المؤلف في مواضع كثيرة ،منها
 ص( :44مكان عالي) ،قال في هامش ( :)1هكذا في األصل،والصواب عا ٍل .وتكرر ذلك كثي ًرا.
* وكذلك فإن العرب تعامل المعتل معاملة الصحيح فتثبت الياء في
المضارع المجزوم وفي األمر (انظر :سر صناعة اإلعراب البن جنى
( ،)1/88والخصائص له ( ،)1/333واألصول البن السراج (.))3/443
ومع ذلك تجرأ المحقق بالتخطئة في مواضع كثيرة ،منها:
 ص( 60هامشا  :)7 ،4و«ارمي» ،أشار في الحاشية إلى أن الصواب:«وارم».
 ص( 61هامش « :)1فصفى» ،أشار في الحاشية إلى أن الصواب:«فصف».
 ص( 67هوامش  :)11 ،4 ،2و«طلى»« ،فاطلى» ،أشار في الحواشيإلى أن الصواب« :واطل»« ،فاطل».
 ص« :105ولم تؤذي» ،أشار في الحاشية إلى أن الصواب« :ولمتؤذ».

 ص( 111هامش « :)6فغطى» ،أشار في الحاشية إلى أن الصواب:«فغط».
 ص( 114هامش « :)2وارم» (انظر التعليق على ص .)60 ص( 122هامش « :)2واسقي» ،أشار في الحاشية إلى أن الصواب:«واسقِ ».
 ص( 150هامش« :)1وارمي» (انظر التعليق على ص.)60غياب التوثيق من المصادر
 ص :33هامش ( )13لم يذكر المحقق مصادر ترجمة الملك الكاملاأليوبي (ت635هـ).
غياب التعريف بالمصطلحات
 ص« 38البرادات» ،ص 133كلمة «بورق» في السياق التالي:«ويصير فيه شيء يسير من بُورق» ،ص« 134الخطمية» ،ص137
«وذبح خشافًا».
أغلب المصطلحات التي ذكرها في المقدمة لم يفسرها أو يُعرف
بها أو يُحيل على مواضع التعريف بها في النص المحقق ،وخاصة
وهو يشرح محتوى الكتاب ،واألصوليون يقولون :إن تأخير البيان عن
وقت الحاجة ال يجوز.
غياب التعليق على ما يستأهل التعليق
 ص( 11في الكالم على الباب الخامس) ،لم يعلق المحقق علىاستخدام المؤلف تجارِبه عن الخرافات.
 -ص  :138غياب التعليق على الطب القديم والعالجات القديمة،

وعدم ربطها بما وصل إليه الطب الحديث من خالل الرجوع إلى
المراجع الطبية الحديثة.
 ص  :141عدم التعليق على العالجات القديمة. ص  :142عدم التعليق على العجائب التي أوردها المؤلف «حجرالكاربا».
 لم يعلق المحقق على اآلراء الواردة في الكتاب ،وخاصة غيرالمعز َّوة ،وهذا يفقد النص المحقق صفة «التحرير» وقد يقول
قائل :إن المحقق ليس طبي ًبا أو صيدالن ًّيا ليعلق على موقف الطب
نصب نفسه
الحديث من العالجات القديمة ،فأقول :ولكن المحقق َّ
شيخًا عال ًما بالشريعة ،وحكم على مذهب المؤلف في مسائل في
الفروع ال يكفِّر بها جمهور أهل العلم فاعلَها ،وع َّدها المحقق من
األمور الشركية ،رغم أن الخالف قد يكون لفظ ًّيا (انظر :ص.)139
وجود اضطراب في النص

لم يفطن المحقق إلى االضطراب الذي وقع في النسخة ،ولم يُ ِش ْر
إليه ،وهذا أحد عيوب االعتماد في التحقيق على نسخة وحيدة،
لكن األمر قد يرجع في عدم اإلشارة إلى أخطاء النسخة الوحيدة،
ربما إلى إدراك المحقق وفطنته لذلك من عدمه.
ومن مواضع اضطراب النسخة مما لم يُ ِشر المحقق إليه:
 ص  :139وقد أجمع أرباب هذا العلم أن هي أنها أسماء مالئكةعظام.
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 وقد هرب المحقق هنا من التعليق على من هم أرباب هذا العلم،ُتب أو مصادر في ذلك!
ولم يُ ِحل إلى ك ٍ
تعريف بعض اآلالت والمصطلحات تعريفًا خاطئاً
 ص( 94هامش :)3ع َّرف المحقق «الدالية» بأنها« :األغصانالمتجمعة في كَ ْرمة العنب» .والحقيقة أن الدالية «الدلو» هي آلة
سقاء( .تهذيب اللغة  ،14/122المعجم الوسيط .)1/295
عدم ترتيب المراجع الواردة في الهوامش

 ص ( 135هامش  :)1دوزي ،ابن البيطار ،البيروني .والصواب:البيروني ،ابن البيطار ،دوزي.
األخطاء في الضبط

عدم الدقة في العبارة
 صِ :4السرج /
السرج ،الصوابُّ :
السرية /صُ :15
السرية ،الصوابِّ :
السنة /ص:34
السنة ،الصوابُّ :
السلْوتيُ ،
السلْوتي ،الصوابَّ :
 ص :15والكتابة بخ ٍّط سري .والصواب أن الحبر هو الذي يكون منه صَ :2ِّ
السرج /ص :55كِلَى البقر،
السرج ،الصوابُّ :
السري وغيره؛ أما الخطوط فأنواع :كوفيُ ،رقْعة ،ثلث ،نسخ ،ديواني ،ال ُدخن ،الصواب :ال ُّدخْنُ ،
إلخ.
نستعليق...
كِلَى الماعز ،الصواب :كُلَى بالضم فيهما /ص :94ك ِفلوه ،الصواب:
السكْر،
كفَلوه؛ كفَل يكفُل /ص :139ال َنظم ،الصواب :ال َّنظم /صُ :136
السكْر /ص :144الطُحال ،الصواب :الطِّحال /ص :145ال ُدر،
االعتماد على مصادر متأخرة (حديثة)
الصوابُّ :
اعتمد المحقق كثي ًرا على مصادر حديثة ،وأغفل الرجوع للمصادر الصواب :ال ُّدر /ص :144 ،132الرِق ،الصواب :ال َّرق.
القديمة؛ مثل اعتماده على (دوزي ،غالب ،الكرمي) ،وتكرار ذلك
ً
كثي ًرا [انظر على سبيل المثال :ص( 31هوامش  ،)6 – 3ص 41ومن األخطاء اللغوية أيضا
(هامش  ،)5ص( 43هامش . ))2
 ص« :4وكتابنا هذا يحتوى ...عند تحليل محتويات الكتاب»،والصواب :عند تحليل محتوياته؛ فإن الضمير يبدل من االسم الظاهر
األخطاء اللغوية
وال يكرر االسم الظاهر متى ذكر أولاً .
 الكتاب لم يُراجع لغويًّا ،واألخطاء اللغوية به كثيرة ،منها: ص :6في نفس الفصل ،الصواب :في الفصل نفسه.808هـ)،
 على الغالف وفاة المؤلف (حوالي 640هـ) ،ص( :8حوالي ص :10نفس الباب ،الصواب :الباب نفسه.ص 12في وفاة التميمي (حوالي ،)...ص( 16حوالي .)...والصواب أن  -ص( 13هامش  :)6نفس الشيء ،الصواب :الشيء نفسه.
(حوالى) ظرف مكان ،والوفاة زمان ،فالصواب (نحو سنة كذا)؛ فإن  -ص  :14نفس الحيلة ،الصواب :الحيلة نفسها.
(نحو) ظرف زمان ومكان.
 ص ( 54هامش  :)3في نفس الجملة ،الصواب :في الجملة نفسها. وفي كل ذلك أن النفس تأكيد معنوي والمؤكِّد يأتي بعد المؤكَّدوليس قبله.
األخطاء اإلعرابية

 ص( 23هامش  :)11يضم رجل صالح مشهور ،الصواب :رجلاً صال ًحامشهو ًرا ،فيجب نصب (رجلاً )؛ ألنه مفعول به ،وصال ًحا ومشهو ًرا
نعتان منصوبان..
 ص( 41هامش :)4خطأ في تمييز العدد382-414 :جرام ،والصواب:جرا ًما.
 -ص :8هامة ،والصواب مهمة؛ من أهمه األمر يُ ِه ُّمه :إذا عناه فهو
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ُمهِم ،والمسألة ُمهمة.
 ص  :10الباب الرابع عن ألعاب وحيل النار ،والصواب :عن ألعابالنار وحيلها؛ فإن العطف على المضاف قبل استكمال المضاف إليه
غير جائز وال في ضرورة الشعر.
 ص :14أي أن ،والصواب :أي إن؛ فإن (إن) تكسر وجوبًا بعد أيالمفسرة .
ِّ
 قال بإن وبأنه تكرر ذلك كثي ًرا ،والصواب :قال إن. أجاب على ،والصواب :أجاب عن ،فإن الفعل (أجاب) ال يتعدىإال بـ(عن).
 استخدام «كافة» في غير االستخدام الصحيح؛ فهى تأتي متأخرةُمالزم ًة للنصب على الحالية ،فال نقول :كافة األحوال ،وإنما :األحوال
كافة.
 عدم التزام المحقق ما التزمه أهل العربية في العصر الحديث فيالرسم اإلمالئي ،وفى ذلك ُمجافاة لقواعد التحقيق .ومن المعلوم أن
األصل هو «الهمز» ،والتسهيل فرع عليه.
من البدع التي ابتدعها المستشرقون ،وسار عليها بعض المحققين
التزام الرسم اإلمالئي القديم؛ بدعوى األمانة ،وأن ذلك شاه ًدا على
فترة زمنية معينة كانت الكتابة فيها هكذا .
وفي الحقيقة أن هذه كلها دعاوى باطلة متهافتة ،أما المستشرقون
فقوم ضعيفو الملَكة في العربية ال يتقنونها وال يعرفون وجوهها،
فلجؤوا لذلك ،ولهم عذرهم ،وأما نحن فال عذر لنا غير التقليد

يدور كتاب «الحيل البابلية للخزانة الكاملية» حول ألعاب
الخفة أو حيل عروض السيرك .وألعاب الخفة كانت
تسمى قديما بأسماء مختلفة ،مثل ّ
الدك والنيرنجات
والشعبذة والمشاتين .وحديثًا نسميها بأسماء أخرى ،مثل
األلعاب السحرية وخدع السيرك وحيل الحواة .والكتب
تلق الضوء
التراثية التي تم تأليفها في هذا الموضوع لم َ
الكافي ،برغم احتوائها على ثروة من المعلومات ،التي
تعتمد على معرفة مؤلفيها بقوانين العلوم المختلفة من
ميكانيك وفيزياء وكيمياء ونبات وحيوان وبالصناعات
المختلفة .فنشرها يهم مؤرخي التكنولوجيا والصناعات،
كما يهم الباحثين في التراث الشعبي ،والمهتمين
بالمصطلحات العلمية ،وكل ما يتصل بهذه المجاالت.
األعمى؛ وأما دعوى األمانة وتأدية النص كما هو ،فهذا يجافي قواعد
التحقيق وما ارتضاه ر َّواده من تأدية النص بالرسم اإلمالئي الذي
نكتب به اآلن ،وهذه األمانة المزعومة جافاها تدخل المحقق نفسه
بوضع كالم من عندياته ،والكالم على محقق «الحيل البابلية» في
هذا وغيره .وأما زعم أولئك أن هذا الرسم اإلمالئي شاهد على حقبة
زمنية كان الرسم فيها هكذا ،فهذا كالم صحيح ،لكن ليس معناه أنه
نى بذلك هو علم الباليوجرافيا
موجب لصنيعهم ،ولكن هناك علم َم ْع ُّ
«الخطوط القديمة» .وقد أكثر المحقق من ترك مثل« :الحقايق،
الطرايق ،الزيبق ،الطرفا» (انظر :ص )145 ،138وغيرهما.
ومعروف أن المخطوطات ال تهمز  -غال ًبا  -ليس في فترة هذا
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الناسخ بعينه ،أي سنة 632هـ ولكن قبل ذلك التاريخ
وبعده ،بل حتى نهاية القرن التاسع عشر الميالدي.

بيسوا الفوضوي

عالمات الترقيم في هذا الكتاب  -وهى تو ِّجه الفهم وفر ُعه
 شبه غائبة تما ًما ،والموجود منها موظف توظيفًا خاطئاً؛ فماحقه أن يكون فاصلة ( )،وضع المحقق بدله نقطة ( ،).ففصل
ما حقه الوصل بذلك ،ووصل ما حقه الفصل ،وحتى الفاصلة في
(انظر
بيانات المراجع والمصادر ،استكثر المحقق ذلك فلم يضعها
الكشافات التحليلة
ص.)146 ،133 ،132 ،31
ال شك أن الكشافات التي تُذيَّل بها الكتب المحقَّقة اليوم -
ليست من مكمالت التحقيق ،ولكنها عمل إجرائي يعد جز ًءا من
النص المحقَّق ،يكشف عن جزئياته ويحللها ،ولذلك يطلق عليها
األخطاء اإلمالئية
كثرت األخطاء اإلمالئية بالكتاب كثرة تجعلنا ال نستطيع إحصاءها( ،الكشافات التحليلية) ،وبعضهم يطلق عليها (الفهارس الفنية) ،وهي
تتنوع بحسب طبيعة كل كتاب محقَّق ،وقبل أن يصير التكشيف
فمنها على سبيل المثال:
 اسم المؤلف على الغالف( :االسكندري ،والصواب :اإلسكندري) .عل ًما قائ ًما برأسه ،كان يطلق عليها (الفهارس) ،والفهرسة علم عربيأُلِّفت في إطاره كتب ومعاجم معاني وموضوعات ومعاجم لغوية
 ص( 57هامش  ( :)3ابيض ،والصواب :أبيض).ومعاجم شيوخ ...إلخ .وهنا جاءت عناوين بعض الكشافات طويلة
 ص ( 58هامشا ( :)6 ،3االوله ،والصواب :األولة)« ،بهمزة وتاء».غير مسبوكة ،ففي ص( 177كشاف الكلمات األخرى التي شرحها
 ص ( 62هامش ( :)7االهليلج ،والصواب :اإلهليلج) .المحقق في الحواشي) ،وحبذا لو كان العنوان( :كشاف الكلمات
المفسرة في الحواشي).
األخطاء الطباعية
كثرت األخطاء الطباعية في الكتاب كثرة تجعلنا نجزم بأن الكتاب ومن البدع التي ابتدعها المحقق أنه أورد المفردات في كل كشاف
لم يخضع لمراجعة لغوية وال تدقيق ،مع فقدان التنسيق واختالله .منكَّرة بدون (آل) التعريفية ،وهذه المفردات وردت باأللف والالم
منسق ولم يخضع إلخراج فني( ،انظر :ص ،134 ،21 ،20في المتن ،من ذلك:
الكتاب غير َّ
 األخبية ص  139في المتن :أوردها في الكشاف (أخبية)..)149 ،135
 البرمكية ص  148في المتن :أوردها في الكشاف( :برمكية).وهناك أخطاء فنية ،مثل:
ومن البدع أيضً ا أن المحقق عنون كشاف األعالم بـ(كشاف أسماء
 عدم وضع فروق النسخ بين عالمتي « » في الهامش.أعالم األشخاص)! وضع المحقق األرقام في الكشافات للفقرات
 عدم تخريج اآلية بين ( ) في المتن.ومع إهمال المحقق لهذه األمور العلمية ،نجد عدم إنصافه في وليس للصفحات ،وهذا ال ييسر على القارئ ،وإال لماذا رقم صفحات
تعقُّبه المؤلف بالتعليق على عقيدته ،وما كان أغنى المحقق أن الكتاب؟! من العناوين غير المألوفة( :كشاف البلدان وألفاظ النسبة
ينشر كتابًا في علم يخالف مذهبه هو ،فنراه يطعن على المؤلف إليها) ،الشطر الثاني من عنوان هذا الكشاف ما جرى عليه أحد من
ويرميه بالشرك في مسائل في الفروع وليست في أركان اإليمان المحققين ،وال أحد فَ ْه َرس أللفاظ النسبة إلى البلدان!!
وال اإلسالم ،وليته أدار مبحثًا في الدراسة عن مذهب المؤلف في كشاف الكتب المذكورة في النص :حق هذا الكشاف أن يتأخر عن
السلوك .وأقول :في السلوك وليس مذهبه العقدي؛ فالتصوف ليس موضعه؛ جريًا على ُعرف الكتب المحققة في العلوم المختلفة.
اعتقا ًدا إنما هو تربية /تزكية للنفس ،وقد أثنى شيخ اإلسالم تقي ومن البدع أيضً ا ترتيبه اآليات في كشاف اآليات على حسب ورود
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 729هـ) الفقرات وليس على حسب ترتيب السور ،وعلى ذلك وردت سورة
على أئمة الصوفية ،أمثال سهل بن عبد الله التُّ ْستري (ت 283هـ) ،المجادلة (آية  )111قبل سورة القمر (آية  ،)12وسورة النبأ (آية )14
والحارث بن أسد بن عبد الله العنزي المحاسبي البصري (ت وردت قبل سورة المزمل (اآليتان  ،)13 ،12وهذا لم يصنعه محقق
243هـ) ،والجنيد بن محمد (ت297هـ) .وابن تيمية نفسه ُدفن وال صانع كشافات !!
* كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى
بمقابر الصوفية.

في  13يونيه  1888ولد (فرناندو أنتونيو نوجيرا بيسوا) ،في مدينة
لشبونة البرتغالية ،وتوفى والده وهو في الخامسة من عمره ،ليبدأ
(بيسوا) وهو في السادسة من عمره ممارسة هوايته األولى في
ابتداع (بدائل  ) heteronymsله يمارس من خاللها ما يهوى ويريد،
وأطلق على أولى هذه الشخصيات اسم (شفاليه دي باس) ثم توالت
الشخصيات حتى ابتدع شخصية (تشارلز روبيرت أنون) الذي يعد
بمثابة أول (أنا بديلة أو شخصية بديلة) يبتدعها بيسوا وفق رؤيته
الخاصة بأنها ليست أسماء مستعارة ،بل شخصيات ثقافية مستقلة
تنمو وتتطور وتتبنى أفكا ًرا وتعبر عنها حتى لو كانت أفكا ًرا غير
شائعة أو متطرفة .وابتدع بديلاً لـ (أنون) وأطلق عليه (ألكساندر
سيرش) ،واختاره انجليزيًا ولد في لشبونة ويسعى للتأقلم مع
المجتمع والثقافة البرتغالية .ويعتبر (بيسوا) من أشهر كتاب القرن
العشرين بعامة والبرتغاليين بخاصة ،وتعددت مجاالت إبداعه
(شعر ،نثر ،نقد أدبي ،ترجمة ،فلسفة )..بثالث لغات (البرتغالية
واإلنجليزية والفرنسية) .وكان (بيسوا) غزير اإلنتاج طوال مراحل
حياته القصيرة لألسف (نتيجة لإلصابة بتشمع الكبد توفي في
 30نوفمبر  1935وهو في الـ )47ورغم ذلك وجدوا في حجرته
بعد وفاته  25000مخطوطة في الشعر والنثر والنقد والمسرح
والترجمة ،وحملت ،باإلضافة السمه ،قرابة  60اس ًما من أسماء بدائله
( 72بديلاً ) .ووفقًا لـ (بيسوا) ،فهناك  3من بدائله اكتسبت شهرة
تكاد تعادل شهرته ،فلدى كل منهم ما يخصه ويتفرد به من سيرة
ورؤية وفلسفة ومظهر وأسلوب كتابة وحتى التوقيع؛ ألبرتو كاييرو
(ديوان «راعي القطيع») ،وريكاردو رييس (ديوان «أناشيد ريكاردو
رييس») ،وألفارو دي كامبوس (ديوان «قصائد ألفارو دي كامبوس»).
باإلضافة إلى شخصيتين أخريين (برناردو سواريس مؤلف «كتاب
الالطمأنينة») و(باراو دي تيفي مؤلف كتاب
«التربية الرواقية») .وربما تعد هذه الجملة من
كتابه (يوميات  -ترجمة :المهدي أخريف) دالة
على شخصية (بيسوا) المعقدة ،وتسهم في إلقاء
بعض الضوء على دافعه البتداع هذا العدد من
الشخصيات البديلة( :لماذا نصفي معارض لنصفي
اآلخر ،ونص ُر أحدهما هو هزيمة لآلخر؟) ،وأجدها
كذلك فعالة في فك شفرة أحد نصوصه المدهشة
(المصرفي الفوضوي ،)The Anarchist Banker
والتي صدرت بالبرتغالية عام  ،1922وترجمتها
لإلنجليزية (مارجريت جول كوستا وريتشارد
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ياسر شعبان
روائي ومترجم

شاين) وانتهيت من ترجمتها لتصدر قري ًبا ،ألول مرة بالعربية ،عن
(مؤسسة شمس للنشر واإلعالم) .واختار (بيسوا) بنية المحادثة
إطا ًرا لنصه (المصرفي الفوضوي) ،محادثة بين صديقين على طاولة
الطعام بعد االنتهاء من وجبة العشاء .وتُعد اإلشارة إليها بوصفها
(محادثة) بين شخصيتين ،وليس حوا ًرا ،إشارة مهمة ليس فقط ألنها
المصطلح الذي يستخدمه (بيسوا) لوصف التفاعل بين الشخصيتين،
لكن أيضً ا ألنه ينبهنا إلى االختالفات بين عمله وبين أعمال أفالطون.
فبينما يلعب المصرفي نفس الدور المهيمن الذي لعبه سقراط في
محاورات أفالطون ،فإنه يبدو أكثر يقي ًنا من موقفه عن المفكر
اإلغريقي القديم الذي استحضر بشكل مفارق حكمته في مقدمة
المحاورات؛ بأنه يعرف «ال شيء» .الدوجما بديلاً عن الشك ،شخص
ما يزعم أنه قد توصل للحقيقة بدلاً من االستمرار في البحث عنها،
فالمصرفي يمتلك الثقة المطلقة بأن الفوضوية هي الفلسفة األقرب
شب ًها بالواقع.
وعندما يسأله رفيقه :هل استخدم كلمة فوضوية
وفق معناها الصحيح؟ أكد ذلك ،وأضاف أنه
استخدم كلمة فوضوية بمعنى (العقيدة التحررية
الكبرى) ،مدرسة التفكير التي تقدم الحرية
بوصفها القيمة األعلى التي ال غنى عنها الزدهار
البشرية .هناك بعد آخر لحكاية (بيسوا) تتعلق
بكشف عبث التعامل مع الطبيعة بوصفها معيا ًرا
موضوعيًا مفترضً ا بديلاً عن البنية االجتماعية
للواقع بأكمله .لكن إذا كان كل شيء اجتماع ًيا،
بيسوا فعلى أي أرضية بوسعنا انتقاد النظام الحالي؟
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سيرة األميرة ذات
الهمة ()1
كان ياما كان في سالف العصر واألوان ،وما يحلى الكالم إال بذكر
النبي ﷺ .في زمن بني أمية وفي عهد خليفة المسلمين عبدالملك
بن مروان ،والذي تولى الخالفة سنة  65هجرية ،وفي أرض اليمن
السعيد كان يعيش رجل ال مثيل له في الطّعان ،شجاع من الشجعان
وفارس من الفرسان ،ال يخاف من اإلقبال على الحروب في األيام
السود وال يخشى أنياب األسود ،وهو الحارث بن لبيد بن ربيعة بن
مالك بن جعفر الكالبي ،من قبيلة بني كالب ،ورغم أن ملك العرب
وقتها كان في قبيلة بني سليم لرجل يقال له (مروان بن الهيثم) ،إال
أن بني كالب فاقوهم قو ًة وكر ًما وشهرة.
وفي يوم من األيام أغار الحارث على حي من أحياء العرب ،فنهب
أمواله وعبيده ونساءه ،غير أنه رأى من بينهم صبية سرقت ل ّبه
وخطفت فؤاده تسمى (ال َرباب) ،فأخذها لنفسه وهام بحبها
واختطفها من أهلها وسار بهودجها ناحية قبيلته ،فبكى أبوها بكا ًء
شدي ًدا وسمع نحيبه الحارث ومن معه من الفرسان ،فشد الحارث
زمام فرسه وعاد للوراء ليسأل والد الرباب ع َّما يبكيه ،فلما سأله رد
الرجل :أبكي ألنك أذللت قومي بسطوتك وقوتك ،وأخذت ابنتي
قه ًرا وغصبًا ،وما ذلك من شيم الفرسان ورجال العرب الشداد .فطأطأ
الحارث رأسه وشعر بالخجل من كالم الشيخ والد الرباب ،فتابع
الشيخ :لو كان لك فيها غرض فخذها بكلمة الله وسنة رسوله؛ تغنم
األجر والثواب وتعيد لي كرامتي ،فشعر الحارث بضعفه أمام حكمة
الشيخ ومنطقه وكالمه الحق ،فأمر فرسانه أن يعيدوا المال والعبيد
والنساء ألهل الحي ،وسلم هودج الرباب إلى أبيها وأرخى زمام فرسه
ومضى يشق غبار الطريق.
وتحرك الحارث ناحية أحد األودية التي تطل على النهر ،ونزل من
على فرسه وأخذ ينظر إلى النهر ،وشعر أن ال بقاء له بدونها ،فركب
حصانه وسار لحي قبيلته بني كالب ،وأمر لقبيلة الرباب بألف ناقة
وألف دينار من الذهب ،وساق الجِمال والمال بنفسه إليهم ،وقال
لوالد الرباب :خذ يا عماه مهر ابنتك ،وعلى الفور أحضر أبوها
شيوخ القبيلة ،وأشهدهم على األمر وزوج الرباب للحارث إكرا ًما
لنفسه التي آثرت الحالل على الحرام ورضيت بكالم العقل ،وأقام
والد الرباب األفراح في ديارهم ولبست الرباب أجمل ثيابها راضية
بقدرها وفارسها الحارث الكالبي ،فمضى بها الحارث إلى دياره
وعاش بصحبتها أجمل أيامه .وبعد شهور من ال ِعشرة الطيبة والحب
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محمد شحاته العمدة
حكواتي مصري

الجارف حملت الرباب وتكامل حملها ،وفي ليلة من الليالي رأت
في منامها أنها تسير في الصحراء وحولها البراري المقفرة ،فتقدمت
إلى تلٍ عالي فانكشفت مالبسها من أسفل ،فخرجت من تحتها
نار متأججة ولها ألوان متوهجة ،ثم انتشرت النار حولها فلم تبق
أخضر وال يابس إال وحرقته ،فنهضت من نومها منزعجة وقصت على
الحارث ما رأته في منامها وهول ما عاينته ،فذكر الحارث للرباب أنه
في الغد سيذهب إلى أحد الكهنة في بالد اليمن ويأت به ليفسر
منامها ليرتاح قلبها .ولما أصبح الصباح وبعد الصالة على محمد
سيد المالح ،خرج الحارث من داره يريد كاه ًنا من الكهان يفسر
له المنام ،فأقبل على وفد معهم شيخ كبير والقوم يشيرون إليه
بالتوقير ،فوزع الحارث غنائمه عليهم ،وذكر لهم حاجته ،فأشاروا
إلى الشيخ الدهقان ،فتوجه الحارث ناحيته وقص عليه رؤيا زوجته
الرباب ،فقال له الشيخ :إني أرى أمرك عجيباً وحديثك غريباً ،ولو
صدقت رؤيا زوجتك ،فستلد مولو ًدا له شأن ليس مثله في هذا
الزمان ،وسيخرج من صلبه ولد عظيم أعظم من أبيه وأقوى وأحسن،
غير أني أخشى على والدته من الموت عند ظهوره للدنيا.
فلما سمع الحارث كالمه استبشر خي ًرا ،وقال :يبقى هو ويعيش،
أما أنا وأمه فلو لنا شربة ماء في الدنيا فلن يحرمنا الله منها ،فأخذ
الحارث الشيخ المفسر إلى زوجته وأسمعها كالمه ،فرضيت بقضاء
الله ،غير أن الشيخ الدهقان طلب منهما صحيفة وكتب فيها نسب
الحارث ،وأتت له الرباب بقصبة من الفضة ووضع بها الصحيفة التي
فيها نسب الحارث الكالبي ،وطلب منها إن ولدت وليدها أن تعلقها
في رقبته وقت خروجه للدنيا وال تؤخر هذا األمر لحظة ،وبعدها
أنعم الحارث على الشيخ بنعم عظيمة وأعطاه من اإلبل والمال ما

يعجز عن حمله .وبعد أيام قالئل مرض الحارث مرضً ا شدي ًدا ،وما
هى إال أيام وقضى نحبه ولحق بربه ،فحزنت الرباب حزنًا شدي ًدا
وشعرت أنها تع َّرت في الدنيا بعد زوجها فارس العرب المغوار،
وتأكد لها تفسير الشيخ الدهقان لرؤياها بأن وليدها سيصل للدنيا
يتي ًما .وكان للحارث ابنة عم تسمى ( ُحسنا) ،وكان الحارث يحبها
وتزوجها قبل الرباب ،وكانت تسكن في واد بعيد عن مضارب قبيلته،
فلما تزوج الرباب انشغل عنها لشهور ،غير أن ( ُحسنا) حملت منه
قبل أن يهجرها ،فلما علمت بموت الحارث خافت على نفسها من
انتقام أعدائه منها ومما في بطنها ،فارتحلت من ذلك الوادي إلى
وادي بعيد خوفًا على نفسها ،فقد كان العرب في حياة الحارث
يخافون من شره وعظم شجاعته ،وبعد موته اختلفوا من بعده وفرح
أكثرهم بموته ،واجتمع أكثرهم على نهب أمواله ،فشعرت الرباب
بحزن شديد لما أضمره العرب من الثأر والوعيد ،فعزمت الرباب
أن تترك الديار وتهرب بحملها بعي ًدا حتى ال تطالها يد الغدر والذلة
والهوان بعد العز وعظم الشان .وبعد موت الحارث أخذ كل عبد
من عبيدها جارية وما يقدر على حمله من األموال ،وترك ديار بني
كالب خوفًا من الشر القادم ،ولم يبق للرباب إال غالم لها يسمى
(سلاَّ م) ،كان قد تربى عندها في العز وما أبقاه بجوارها إال المحبة،
َ
(سلاَّ م) وقالت له :تسير بي
وعندما دخل الظالم نادت على عبدها َ
تحت الليل وتوصلني إلى قبيلتي ونسير متنكرين ،فإني أخشى على
نفسي من الذل بعد العز ،أو أن يأخذني أحد ملوك العرب يغصبني
على نفسي ،فقال لها سالم :األمر إليك سيدتي ،فجمعوا ما استطاعوا
من األموال ،ولما تحركا في ظالم الليل تحرك العبد سالم بسيدته
في طريق غير طريق قبيلتها ،وبينما هو يسير بها وصال إلى مكان
قريب من حي يسمى (حي دارِم) ،وقرب النهر توقف العبد سالم
لما رأى حسنها وجمالها ،وطلب منها ما يطلب الرجال من النساء،
فقالت له :ويلك يا عبد يا زنيم احفظ التربية وال تهتك ستري وال
تضيع بين العرب قدري ،فقال لها سالم :والله ال أتركك أب ًدا وال بد
لي من هذا األمر ،فصرخت فيه الرباب :ويلك يا أخس العبيد لقد
هربت من نكاح الرجال الصناديد ،فكيف أرضى بسفاح العبيد،
غير أنه عزم أمره أن ينال منها ،فتقدم إليها ومد يده بين ثدييها،
فضربت يده بيدها ،فدفعها بقوة إلى األرض ليركب على صدرها،
فمن شدة الدفعة خرج الدم من بين فخذيها ولحقها الطلق ،فلما
رأي العبد الدم تأخر عنها ،ثم جرها وهي على األرض حتى ماء

النهر ،وطلب منها أن تغتسل من الدم حتى ينفذ غرضه فيها ،ثم
ابتعد عنها لتتخلص مما أصابها ،فلما جلست بجانب النهر تمخضت
وتوجعت وبعد ساعة ولدت طفالً ذك ًرا كأنه القمر في ليلة تمامه،
فقطعت سرته وقطعت قطعة من إزارها ولفته فيها ،ثم أخرجت
القصبة الفضية وعلقتها في رقبته كما طلب منها الشيخ الدهقان
والتي به نسب والده الحارث الكالبي ،ثم أخذته في حجرها وقربت
لفمه ثديها ،ففتح عينيه وأخذ ينظر إليها ،فأخذت تبكي وتقول :أين
عيني أبيك الحارث ينظر إليك .هذا ما كان من الرباب ،أما العبد
سلاَّ م فإنه انتظر موالته تعود إليه بعد أن تغتسل من ذلك الدم،
وعندما طال االنتظار أتى لينظر إليها ويرى ما أشغلها عنه ،فوجد
في حجرها طفالً صغيرا ً ترضعه من ثديها ،فقالت له لما رأته :يا
سالم هذا ولد سيدك الحارث وضعته اآلن ،فقال لها ناه ًرا :ومن قال
لك تضعيه في ذلك الوقت ،ولما لم تصبري حتى أفرغ من حاجتي
منك ،فقالت له :أمر الله ،فجذب العبد سالم سيفه ففصل رأسها عن
جسدها فوقعت على األرض إلى جانبها ،والطفل في حجرها ال يزال
يرضع ،فأخذ ما معها من المال وتركها طريحة على الرمال ،وسار في
البراري ونجا بنفسه .وفي الحلقة القادمة بإذن الله ،نحكي ما حدث
للرباب ورضيعها
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وما يزال غموض دافنشي مستمرا
عاطف محمد عبد المجيد

ثمة شخصيات فريدة من نوعها في تاريخ البشرية ،ال ينتهي ذكرها
بعد رحيلها ،بل تظل ،وإلى األبد ،مثار جدل وتساؤل ،كما تظل
بئ ًرا ألسرار عديدة تتكشف حي ًنا بعد حين ،وربما زاد وجودها
في الحياة بقدر أكثر مما كانت عليه وهي على قيد الحياة ،ومن
هذه الشخصيات الفنان العالمي ليوناردو دافنشي .في مقدمته
لكتاب«دافنشي» الذي ألّفه سيجموند فرويد ،الصادر عن منشورات
الربيع ،وأنجز ترجمته ،يقول الحسين خضيري إن فرويد كان أحد
رواد علم التحليل النفسي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين ،وغ ّير العديد من األفكار والمعتقدات الطبية التي
كانت سائدة آنذاك.لقد كان فرويد ،كما يقول المترجم ،معن ًّيا
باإلنسان في مجمل أبحاثه وأعماله .فرويد الذي أُعجب بمقال
لجوتة عن الطبيعة ،فقرر دراسة الطب.
ومن بين ما توصل إليه فرويد في مجال التحليل النفسي أن
الكبت صراع بين رغبتين متضادتين ،وأن هناك نوعين من الصراع،
أحدهما في دائرة الشعور ،فيما يحدث اآلخر ما إن يبدأ الصراع.
ومن المؤلفات التي تركها فرويد ،يذكر المترجم ،تفسير األحالم ،قلق
الحضارة ،مستقبل الوهم ،وموسى والتوحيد.فيما يقول عالم النفس
البريطاني الشهير أوليفر جيمس :لقد غ ّير كتاب فرويد عن دافنشي
فن كتابة السيرة الذاتية ،فمنذ ذلك الحين لم تعد السيرة الذاتية
ألحد مكتملة من دون أن ننقب في منابع طفولته.في الكتاب يدخل
فرويد إلى أعماق شخصية دافنشي بداية من طفولته وحتى كونه
فنانًّا ،ويصفه بالخمول والالمباالة ،كل ذلك إضافة إلى أنه مثال
للفتور الجنسي غير المعهود لدى فنان اعتاد على رسم النساء،
واألبعد من ذلك أن دافنشي لم يعانق امرأة ولم يمارس الحب ،بل
أي امرأة.
لم تكن له عالقة روحية مع ّ
نقطة جوهرية

أما النقطة الجوهرية في شخصية دافنشي ،كما يراها فرويد ،فتكمن
في استخدام النشاط الطفولي الفضولي في خدمة االهتمام الجنسي
القادر على إنتاج الجزء األعظم في شهوته الجنسية بوصفها حافز
االكتشاف .يكتشف فرويد هذا في شخصية دافنشي وهو يحاول
سبر أغوار التطور النفسي لسنوات طفولته األولى .كذلك يؤكد
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فرويد أن موضوع الحب ذو دور كبير في حياة الفرد النفسية ،وأول
ما يكون الحب لدى األطفال حب األم .أيضً ا يذكر خضيري أن هذا
الكتاب مليء باألسرار النفسية واأللغاز ،التي يقترب منها العالِم
النفسي الكبير فرويد ،يوضح لنا فيها جوانب العظمة ،والدروب
النفسية التي سلكتها عوامل ساعدت على وجودها ،وساعدت أيضً ا
على ظهور نواقص في شخصية فناننا العظيم ليوناردو دافنشي .يضم
الكتاب ستة فصول إلى جانب مقدمة المترجم وثالث سير ذاتية
لكل من المؤلف «سيجموند فرويد» ،مترجم الكتاب من األلمانية
إلى اإلنجليزية «أ .أ.بريل» ،ومترجم الكتاب إلى العربية «الحسين
خضيري» .في الفصل األول يذكر فرويد أن دافنشي كان مثي ًرا
لإلعجاب حتى لمعاصريه من العظام من رجال النهضة اإليطالية،
وكان وما زال حتى ذلك الحين غامضً ا بالنسبة لهم ،كما يبدو غامضً ا
بالنسبة لنا.إنه عبقري بكل الجوانب ،ذو هيئة يمكن التنبؤ بها ،لكن
من المحال سبر أغوار عمقها .ويكمل فرويد فيقول إنه كان فائق
األسلوب ،مف َّو ًها ،بشوشً ا ،وحنونًا على الجميع.لقد عشق الجمال في
كل ما أحاط به ،وكان مول ًعا بارتداء الثياب الرائعة ،ومق ّد ًرا لكل وجه
صاف .ويُرجع فرويد تحول اهتمامات دافنشي من الفن إلى العلم
إلى اتساع الفجوة ما بينه وبين معاصريه.لقد رأى معاصروه أن كل
جهوده التي أضاع وقته فيها كما لو كانت عزفًا متقلب األطوار ،وكان
عليه أن يمألها بالجد وطلب الثراء.

قدماء المصريين

أما في الفصل الثاني فيذكر فرويد أن دافنشي لم يذكر لنا شيئًا عن
طفولته سوى ما ذكره عن النسر الذي طار.ويصف فرويد النسر
برأسه المتجه نحو مالبس المرأة  /األم ،بينما يتجه ذيله صوب
الطفل ،وأحد جناحيه عند قدم المرأة.ثم يتساءل من أين نشأ هذا
النسر وكيف جاء إلى هذا المكان ،ويجيب بأن النسر كان يرمز
إلى األم في المقدسات الهيروغليفية عند قدماء المصريين ،الذين
عبدوا اآللهة اإلناث اللواتي كانت رؤوسهن تشبه النسر ،أو كانت
لهن رؤوس عديدة ،إحداها على األقل رأس نسر .ويضيف أن الديانة
والثقافة المصريتين موضوعان علميان مهمان حتى بالنسبة لإلغريق
والرومان .أيضً ا يرى فرويد أن استبدال األم بالنسر يوضح لنا افتقاد
الطفل لألب وشعوره بالوحدة مع والدته ،وبهذا تتناسب حقيقة كون
دافنشي طفلاً غير شرعي مع فانتازيا النسر ،على اعتبار أنه كان قاد ًرا
فحسب على مقارنة نفسه بطفل النسر.كذلك يذكر فرويد في فصل
آخر أن الفنان قد ُمنح طبيعة لطيفة ومقْدرة على التعبير في نتاجه
الفني ،ومعظم مشاعره النفسية السرية مخبأة حتى عن نفسه.
وعن ابتسامة لوحة الموناليزا لدافنشي يقول فرويد إنها ،ويقصد
االبتسامة ،في جاحة لتفسير ،وقد استقبلت العديد من التفسيرات
المختلفة ،لكن أح ًدا منها لم يكن ُم ْرض ًيا .ويورد قول موزر عنها :إن
ما يخلب لب المشا ِهد هو هذه الديناميكية الفاتنة لهذه االبتسامة.
لقد كتب مئات الشعراء والكتاب عن هذه المرأة التي يبدو أنها
تبتسم لنا في إغواء وتحدق في الفراغ ببرود وبنظرة خالية من

الحياة ،لكن أح ًدا لم يحل لغز ابتسامتها ،لم يفسر أحد أفكارها.وفي
موضع آخر ،وبعد أن يتحدث فرويد عن طفولة دافنشي وعالقته
بوالده ،يقول إنه من المؤكد من فن ليوناردو أنه ن ّحى جان ًبا آخر
آثار االرتباط الديني عن الشخصيات المقدسة ووضعهم في إطار
إنساني ليصور فيهم المشاعر اإلنسانية العظيمة والجميلة .ولقد
امتدح موزر دافنشي ألنه تغلب على مشاعر االنحطاط وعدم رسمه
لشخصيات فاسدة ،بل شخصيات نقية وجميلة.
تجربة فريدة

في الفصل األخير من الكتاب يقول فرويد إن علم تحليل األمراض
ال يهدف لفهم إنجازات الرجل العظيم ،ال يجب أن نلوم أح ًدا لعدم
فعل شيء لم يَ ِعد به .ويضيف أن عظمة دافنشي ال يمسها سوى
أن ندرس التضحيات التي استلزمها تطوره كطفل ،إلى العوامل
ال ُم ْجتمعة التي طبعت شخصيته بالملمح المأساوي الفاشل.لقد كان
ليوناردو دافنشي ذا مقدرة على العيش متقشفًا وأعطى انطبا ًعا أنه
شخص غير شهواني.إلى جانب ذلك يبدو دافنشي لنا فنانًّا ورسا ًما
ونحاتًا منذ مرحلة غامضة من صباه ،مسؤولاً عن موهبة خاصة
قويت باليقظة المبكرة للحافز على البحث في سنوات الطفولة
األولى .وينهي سيجموند فرويد كتابه الشيق هذا الذي دار في
عوالم الفنان ليوناردو دافنشي الشخصية ،النفسية ،والفنية ،بعبارة
تقول :كل فرد في الكائنات اإلنسانية تجربة فريدة تع ّبر أسباب
الطبيعة فيها عن نفسها وتقحمها في التجربة
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«أغنية قديمة» لممدوح عبد الستار
تشغيل الموروث الشعبي والمفارقة
د .محمد المسعودي

يتشكل كتاب «جواز سفر» من ثالثة نصوص :رواية تحمل عنوان
«جواز سفر» ،ونصين قصيرين أطلق عليهما الكاتب المبدع
ممدوح عبد الستار (نوفيال) ،وهما على التوالي يحمالن العنوانين
التاليين« :أغنية قديمة» ،و«زمن سيدي المراكبي» .وكل نص من
هذه النصوص يشكل عوالمه الحكائية من أفق مخصوص ،غير أن
الموروث الثقافي الشعبي يُسهم بدور فعال في تشكيل المفارقة
وتوليد السخرية في هذه النصوص السردية ،كما أنه يؤدي دوراً
مهماً في بناء المتخيل .ومن هذا األفق الفني ستنطلق قراءتنا في
النص الثاني من نصوص الكتاب .فما طبيعة الموروث الثقافي
الشعبي الذي يوظفه الكاتب لتشكيل المفارقة؟ وكيف تتولد
السخرية من خالل االستناد إلى هذا الموروث الثقافي الشعبي؟
وما األبعاد الداللية والرمزية الكامنة في توظيف هذا الموروث؟
وكيف يسهم في بناء متخيل النصوص السردية؟
يتنوع الموروث الثقافي الشعبي الذي يوظفه ممدوح عبد الستار في
أعماله الثالثة التي ضمها كتاب «جواز سفر» ما بين الحكاية الشعبية
اليومية ،والحكاية الخرافية ،والمثل العامي (الشعبي) ،والمثل
التراثي العربي القديم ،والنكتة (الطرفة) ،والحكمة ،وحكايات البحر،
وحكايات مزارات األولياء والصالحين .وتتواشج هذه العناصر جميعا
في تشكيل متخيل النصوص ،وتوليد المفارقة والسخرية .بل إن
بعض هذه المعطيات التي يستثمرها الكاتب تمنح الحيوية للنص،
وت ُسهم بدور ال يستهان به في تطوير الحدث ،ومن ثم تسعف
المتلقي على فهم طبيعة الشخصية وحاالتها الوجدانية والنفسية.
في النص الثاني من الكتاب( :نوفيال) «أغنية قديمة» نجد الكاتب
يصنع أسطورة شعبية تستدعي إلى ذهن المتلقي بعض أساطير
اليونان وخرافات ألف ليلة وليلة وحكايات البحر التراثية والكرامات
الصوفية .إننا أمام شخصية خارقة تكتنفها هاالت الغموض وااللتباس،
وتحكى حولها حكايات متضاربة غريبة .إنها شخصية تمتلك قوى
خارقة ،قوى تدخل في باب الكرامات بمفهومها الصوفي .وعبر
هذه المحكيات يتشكل عالم فانتاستيكي تحكمه الخوارق ويسيره
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الالمنطق والالمعقول .ومن هنا يؤدي الموروث الثقافي الشعبي
دورا ً في تشكيل المتخيل ،ودورا ً في الكشف عن اختالل منطق
السلطة ومفارقة ممارستها وبُعدها عن الواقع اإلنساني البسيط.
هكذا نجد هذه الرواية القصيرة تصور مدى تأثير (حبيب البحر) في
سكان المدينة ،بسحر أغنيات ال يدري أحد مصدرها :هل تنبثق من
الرجل ،أو تخرج من البحر ،وبفعل كرامات تتصل بالشخصية وترتبط
بها .ومن خالل عدد من الظواهر واألفعال العجيبة ،تمتلك هذه
الشخصية الغريبة قلوب سكان المدينة بمن فيهم زوجة الحاكم
وابنته .يقول الحاكم مخاطبا الرجل (الذي عيناه عينا لص) ،وهو عين
الحاكم على الناس« :امنع هذه الجمهرة .إني خائف على زوجتي،
وابنتي .كن ليناً ،وحازماً في آن واحد .المشكلة ليست في الناس ..بل
في ذلك الرجل الذي يدعى حبيب البحر ،وأغنياته.
 لو تعرف سيدي الحاكم أني ال أعلم شيئاً عنه ،غير تلك األغنياتالتي تتردد في جوف المدينة ،وجوف الناس ،وجوف البيوت .لو! أنا
تيبست أعضائي مترقباً إياه ،عسى أن أكون معه وجهاً لوجه.
الذي
ْ
أصبحت أمنيتي أمنية عامة ،وها أنت تأمرني سيدي الحاكم،
اآلن
ْ
فامنحني الوقت»( .ص)51.
يبين هذا الحوار بين جاسوس الحاكم والحاكم حيرة السلطة وعدم
قدرتها على فهم كنه (حبيب البحر) وعجزها عن التحكم في قدراته

العجيبة التي يأسر بها قلوب أهل المدينة إلى حد الدفاع عنه
وافتدائه بكل ما يملكون .وفي مشهد دال آخ َر هذه الرواية القصيرة
يقف السارد عند تعاطف الناس مع الرجل الخارق (البركة) (حبيب
البحر) ومنعه من (الرجل الذي عيناه عينا لص) ،وهو مشهد يعري
جبروت السلطة وميلها إلى العنف والقوة في معالجة من تعجز
عن تدجينه ،أو ال تتمكن من كف قدراته على مناوءتها .وقد كان
مشهد تعري نساء ورجال المدينة  -بمن فيهم زوجة الحاكم وابنته
 معبرا ً عن تضامن مطلق مع الرجل المهادن المسالم الميال إلىحب الحياة وحب الناس ،من جهة ،وعن التخلي عن أدران الوجود
وعوالق الدنيا في طقس تطهري/صوفي رمزي ،من جهة ثانية.
وهو مشهد فانتاستيكي بامتياز يقوم على غرابة الواقعة وعجائبية
السلوك اإلنساني لتمثيل رمزية اللحظة وللداللة على بعدها الصوفي
العجيب من جهة ،ولتأكيد فشل السلطة أو من يمثلها على فهم ما
يجري في الوسط الشعبي وطبيعة تفاعله مع الحياة من حوله ،من
جهة أخرى .يقول السارد« :وحبيب البحر جالس القرفصاء ينظر فقط
بين وركيه ،ويبكي ،المساً حقيبة اليد الصغيرة ،ولما سمع حبيب
البحر صراخاً شديدا ً ،نظر أمامه .كان قديماً قد فرد للقادم ذراعه.
وكان بينه ،وبين ذلك الرجل الذي عيناه عينا لص مقدار ذراع .قال:
(خذني يا بحر) لكن البحر في هذه المرة لم يطاوعه ،فظل يطفو
على السطح عائماً ،ومتعباً .والرجل يحاول اإلمساك به ،ثم تسلق
السياج الحديدي عارياً .والنسوة يفردن مالءتهن السوداء ليضممنه
(اهرب .أرجوك اهرب) فيدخل في عباءة إحداهن .وحين يدخل
تصبح صاحبتها عارية تماماً مثله ،وترى ُعريها الجميل ،فال تخجل.
وظلت المالءات تخبئه ،حتى أضحى الكورنيش عارياً تماماً .الرجل
ْ
الذي يرقبه وقف أمام زوجة الحاكم وابنته ،ورأى الوشائح السوداء
وهي تسقط ،وأصبحتا عاريتين مثل الجميع .حينئذ فقط ،أدرك أنه
ال يستطيع اإلمساك به في هذا الوقت ،وهذا الجمع .ولما تحقق
أنه هرب .رجع إلى مكانه على الشاطئ ،ووجد حقيبة اليد الصغيرة
منتظرة يده ،ففرح ،ومسكها بقوة.
تيبست أعضائي ،وأنا أترقب البحر،
«كنت أرتاب فيك دائماً ،وقد
ْ
ُ
وأترقبك ،واآلن هذه الحقيبة سوف تبطل سحرك .وتكشفك أمامي
على األقل .المذنب يظل يدور حول ذنبه( .«...ص)53.
أمام العجز الذي يعبر عنه جاسوس السلطة ،لم يجد من مفر
سوى أن يلفق تهمة قتل امرأة لحبيب البحر ،غير أن الوقائع
في بعدها العجيب الخاضع لمنطق الكرامة ،ولفجائية المعجزة
ستكشف عن عمى السلطة ومفارقة أالعيبها وممارساتها ،بحيث
ستظهر المرأة المقصودة وقد التفت في شاش وقطن بعدما
غادرت المستشفى ،والتقت بزوجها إبراهيم
وطفليها .وبذلك انتفت تهمة الرجل الذي عيناه

عينا لص ،وبان عوار منطقه الذي يتنافى مع الوقائع .وعبر هذا
اللعب الفانتاستيكي يتمكن ممدوح عبد الستار من قول أشياء كثيرة
في إشارات رمزية دالة ،ومن خالل توظيف ب ِّين للخطاب الصوفي
الشعبي في سياق روائي يستثمر الموروث الثقافي الشعبي ويتخذه
منطلقاً أساساً لتشكيل المتخيل السردي وبناء عوالمه الحكائية .وال
يكتفي السارد بهذا المستوى من توظيف التراث الشعبي لخلق
الفانتاستيك وتشكيل البعد الغرائبي في نص «أغنية قديمة» ،بل
نجد مستويات أخرى من هذا التوظيف سنقف عند مالمحها في
هذه القراءة ،ومن أهم عناصر هذا التوظيف استثمار الحكاية
الخرافية ،وباألساس سمة التحول لتكون جزءا ً من تطور األحداث
وسيرورتها .وهكذا عرفت الرواية عدة تجليات للتحول في بعده
الخرافي الشعبي وفي سمته الصوفي ،وفي تشكله العجيب ،كما
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وهبطت طيور بيضاء تنقر في الماء .وأجزم
ملونة،
ْ
الناس أنه كان يسير فوق الماء ،لكنه كان عارياً.
لوحت األيدي له ،فأطلق عقيرته بالغناء ،وتمايل
ْ
الكورنيش لصوته ،والطيور ترد عليه وتظلله.
فصفقت األيدي مستحسنة غناءه( »...ص)45-46.
ْ
ال يخفى على القارئ النفس الشعري لهذا المقطع
الروائي ،واشتغاله من أفق التحول السحري
العجيب .إننا أمام مشهد لتحول الطبيعة واإلنسان
والجماد .هكذا كان لحضور (حبيب البحر) ألول
مرة إلى المدينة ،واقترابه من الشاطئ وولوجه
البحر فعالً خارقاً وسحرا ً عجيباً .تحول الغناء شجناً
حينما أطلق الرجل آهته ،وانطفأ سراج البائع ليتحول الكورنيش
إلى ظلمة مطبقة ،واشتعل ماء البحر نارا ً والصيادون يبحثون عن
الرجل الذي حسبوه قد غرق بين لجج الموج .والشمس فتحت
عينيها حينما فتح (حبيب البحر) عينيه صباح اليوم التالي ،وخرج
من الماء عاريا تماما ،فصرخت النسوة .ولما تبسم انطلقت عصافير
ملونة ،وهبطت طيور بيضاء تنقر الماء .ولما أطلق عقيرته بالغناء
تمايل الكورنيش لصوته وصارت الطيور ترد عليه بأصواتها وتظلله.
هكذا شهد الكون تحوالً عجيباً ولحظة سحرية ال تتشكل إال من أفق
خرافي ،ومن طقوس شعبية ،ومن بعد صوفي واضح .وبهذه الشاكلة
تتضافر هذه المعطيات الفنية لتشكل نصاً فريدا ً يرشح شاعرية،
ويرمز إلى توحد إنساني وكوني ليقف في وجه البشاعة وليجسد
توق اإلنسان وحنينه إلى الجمال ،إلى لحظات السحر النادرة التي
تتواشج فيها الطبيعة واإلنسان والجماد .غير أن الرواية رامت تعرية
إصرار السلطة وسعيها إلى تدمير كل جميل ،والوقوف أمام براءة
اإلنسان وفرحه ودأبه من أجل االرتباط بالحياة .ولهذا كانت هذه
الرواية القصيرة استرجاعاً ألغنية قديمة تعود إلى ماضي المدينة
التي حاول الحاكم محو معالم كورنيشها القديم وردم بحرها الذي
شهد عري زوجته وابنته وعري سكان المدينة ،ولكن هيهات أن
يفلح ألن الرواية باستثمارها الغميس للموروث الشعبي أعادت صنع
األسطورة وإحياء حكاية (حبيب البحر) .يقول السارد:
«نزلت إلى شوارع المدينة ،فالتهمني السوق الكبير .كانت هنا
ُ
مدينة ببحر ،وشجرة لبائع ،وكان هنا كورنيش .وكانت هنا أغنيات
تتردد في جوف المدينة ،وجوف الناس ،وجوف البيوت .آسف ألنه
قد كان»( .ص)59.
وهذا األسف تبدى نصا فنيا جميال يُحيي لحظات المدينة وينحت
أسطورة (حبيب البحر) ويشكلها عن طريق توظيف إمكانات
الموروث الشعبي وآفاقه الفنية الغنية والمتنوعة ،كما حاولنا أن
نبين من خالل تناول العناصر السابقة
ممدوح عبد الستار

نرى في هذا المشهد من الرواية« :وظل يمد يده،
ويسحبها من الماء ،ويرهف السمع جيدا ً ،وقال:
(آه) وغاص ،فانطفأ سراج ذلك البائع البشوش،
واستحال الكورنيش إلى ظلمة ،وانقلب الغناء،
وتفرقت العيون،
وتغريد العصافير إلى شجن،
ْ
واألجساد تبحث عنه في الظلمة ،أو في بحر .قالوا:
غرق ،اختفى .وكان على مقربة رجل يتلصص،
عيناه عينا لص ،أنفه أنف كلب ،وتلتصق بجواره
فتاة ،أو امرأة.
ركب الصيادون المراكب ،وأشعلوا المشاعل ،البحر
كتلة من نار .وظلوا يضربون الماء بال هوادة .افعلوا
ما شئتم .والبحر صامت .فتحلق الناس حول الشاطئ ،وظلوا هكذا
فسقطت
انفتحت عين الشمس ،حين فتح عينيه،
حتى الصباح.
ْ
ْ
الشمس في حضن البحر ،وحين خرج من الماء ،ولم يشاهد طلوعه
فانطلقت عصافير
صرخت النسوة .لقد كان عارياً تماماً .تبسم،
أحد،
ْ
ْ

إضاءة

عزلة الناقد
يثير عنوان هذا المقال قد ًرا كبي ًرا من التساؤالت والتخيالت في
ذهن المتلقي األول /كاتب المقال قبل أن تثار في أذهان بقية
المتلقين .فما المقصود بالعزلة في هذا السياق بعد أن أضيفت
وأي ناقد هو المقصود أو المستهدف بالعزلة؟ وهل
فيه إلى الناقد؟ ُّ
يجوز في األساس للناقد أن ينعزل؟ثمة خاطر يجول في الذهن اآلن
مغزاه الكف عن استكمال هذا الحديث الذي قد يعتبره بعضهم من
دروب االستهتار بمهمة النقاد الشاقة .فالنقاد فئة تعمل في ثالثة
محاور م ًعا :ما قبل ،وما اآلن وما بعد؛ فيسعون إلى االستعداد النقدي
باكتساب عدة وفيرة للوصول إلى ما اآلن ،وهي لحظة الصدام اللين
أو العسير مع المادة المنتقدة ،وهم ،يكيفون ما قبل وما اآلن مع
ما يمكن أن يتواءم مع ما بعد ،تب ًعا لسياقات بعينها ،يصبح فيها
النقد نتا ًجا حتم ًّيا لما قبل وما اآلن ،وموضع اتهام لما بعد ،حال
التضاد بين سياقات ما كان وما سيكون .فهل ،بعد كل ذلك ،يمكن
للناقد  -ال سيما الناقد األدبي  -أن ينعزل ،أو أن يتخلص من كل
ما كان وما هو كائن وما يمكن أن يكون؟ تبدو اإلجابة مستحيلة
حال التعامل مع التساؤل السابق بأرضية فكرية منطقية تعتمد على
التداعي بين اللحظات الثالث :الماضي والحاضر والمستقبل؛ فلو
أنك سألت العاملين في مجال النقد األدبي تحدي ًدا ،عن منهجهم
في النقد ،لوجدت الرد مصبوغًا بما كان وما هو كائن وما سيكون،
تب ًعا لما سبق مما هو كائن أو كان .ما يجعل كل قراءة نقدية أو
شبه نقدية لعمل أدبي قراءة جديدة في حالة من حاالت التمثل
للسياقات الثالثة السابقة ،من دون قدرة واضحة عن االنعزال عما
كان أو يكون أو سيكون .وفي تلك الحاالت التي يظن فيها الناقد أن
بمقدرته التخلص من هذه المحاور الثالثة أو
حتى أحدها فإنه يهيم بوهم مصطنع ،وهو
ما يمكنه التأكد من صحته إذا ما أقبل على
نقد عمل أدبي واحد في فترتين من حياته،
ليكتشف بعدها أنه ينظر إليه بشكل يجافي،
في كثير من الجوانب ،ما صاغه هو نفسه
عن العمل نفسه في الفترات السابقة؛ فقد
تحول ما كان ك ًّما وكيفًا ،وتبدلت وجهات
نظر المبدعين والنقاد أنفسهم فيما هو
كائن /اإلبداع ،وكذلك الحال فيما سيكون؛
إذ تخلقت عوالم أخرى للتلقي ،وهي عوالم
يصعب حصرها في عالم فضائي مفتوح.
يمرض الناقد لكونه إنسانًا ،ويغضب ويتألم

د .تامر فايز
كاتب وناقد أدبي ،مصر

ويبتعد عن المجاالت الثقافية ،ومنها النقد ،ألسباب عديدة ،ولكنه
يتخوف دو ًما من االنعزال عما كان وما هو كائن ،ومن انقطاع صلته
بما يمكن أن يكون .فينظر لما كان بداخله ليجتره حال االحتياج إليه
منقيه حال التشكك فيه ،ومرسخًا إياه حال التربص بالجديد ،وينظر
لما هو كائن متخذًا موقفًا محد ًدا منه مبنيًّا على ما كان بعد تحديد
موقفه منه ،وكل ذلك في حالة من الشك والريبة فيما يمكن أن
يكون ،خاصة في حال عزلته أيًّا كان سببها .لقد حكمت مهنة النقد
على أصحابها باالختالط الدائم بما كان وما هو كائن وباالنشغال
الدائم بما سيكون؛ ذلك أن عزلتهم ستفضي بالضرورة إلى إخراجهم
من عالم النقد ،وتسميتهم بالذاتيين أو االنطباعيين ،وتسمية نقدهم
بالنقد االنطباعي أو الذاتي؛ ذلك النوع النقدي الذي يكتسب سمعة
سيئة بين التصنيفات الخاصة بالتوجهات
النقدية .ومهما كان توجه الناقد أو اعتناقه
للعديد من التوجهات النقدية التقليدية أو
الحديثة ،فإنه س ُيواجه دو ًما بوصف االنتماء
ألحدها على حساب بقية المناهج ،وإن
تخلى عنها فإنه يمكن أن يلصق بنفسه وصفًا
جدي ًدا هو الوصفية أو التحليلية ،التي تعد
إحدى المخارج اآلمنة للهروب من وصف
االنتساب لمنهج بعينه .ومن ث َّم يصعب على
الناقد أن يستقل في نقده بمنهج خارجي أو
داخلي بشكل صرف أثناء تعامله مع النص
األدبي ،وإال وجه له اللوم .فهل يمكن للناقد،
بعد كل ذلك ،أن ينعزل؟
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محمود قنديل

ث َّمة توافق بين العلماء والمؤرخين على أن تناول التاريخ يعني
دراسة الماضي من حيث األحداث المؤثرة ،والمواقف المتصارعة
في حياة الشعوب واألمم ،وهو  -في كل األحوال  -يهدف إلى
فهم الحاضر بما آل إليه ،واستشراف المستقبل انطالقًا من الدروس
المستفادة وال ِع َبر .ونضيف  -هنا  -فنقول :إن كل مامر بنا
رئيسا للسعي الحثيث إلى
وباألجيال القريبة  /السابقة ليمثل محطًا ً
تفسير الماضي ،وتأويل أحداثه ،والوقوف على األسباب (الصانعة
للحدث) ،والمترتبة عليه .من هنا نحتاج  -دو ًما  -إلى التذكرة
بالماضي (بما به وماله وما عليه) ،ومقابلته بموضوعية؛ من دون
انحياز لتوجه بعينه ،أو إخضاعه ألهواء النفس البشرية.
لذا فالحقائق التي يفرزها البحث في عمق الماضي تساعدنا على
استجالء الكثير مما يصيب أمتنا في وقتنا الراهن ،وتضع عالمات
لنهتدي بها ،كما ترسم خرائط توضح لنا مواضع رؤانا ،وثوابت
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هويتنا ،وثبات جذورنا .وكتاب د .وسيم السيسي (المسكوت عنه..
في التاريخ) يتشابك مع الماضي في هذا الصدد ،فهو يرصد بعضً ا
من األحداث القديمة ،والتي لم يتم تقديمها بالشكل الذي ينفع
ويفيد األجيال المتعاقبة من غير دارسي التاريخ ،فباعتقاده أن
المتخصصين والمؤرخين يعرفون كل ماهو مسكوت عنه ،وهو األمر
الذي ال شك فيه ،لكنه يطالب بإيصال هذا المسكوت إلى المثقف
العادي ،والقارئ العابر ،وطالب التعليم في مراحله المختلفة،
فالتاريخ  -بحسب قول المؤلف  -وعاء للتجارب اإلنسانية.
يستهل د .وسيم السيسي كتابه بطرح قيم ثالث ( العدالة ،الدين،
القانون) سادت مصر القديمة ،ونظمت حركة الحياة والمجتمع،
وشؤون الدولة؛ فينفي فكرة كون العدالة كانت غائبة ،ويرى أن
الذين روجوا لهذا األمر هم اليهود أنفسهم ،فقد أخذ «سولون»
اليوناني القانون المصرى وعاد به إلى أثينا ،هذا القانون كان يحتم
على الملك أن يكون في مقدمة صفوف الجيش ،لكي اليعلن الحرب
إال لضرورة تضطره إلى ذلك.
والقانون قد أعطى المرأة حق الخُلع ،والحق في الميراث ،وغيره.

فهذا الثالوث (العدالة ،الدين ،القانون) مثّل تنظي ًما لحركة اإلنسان
المصرى القديم في مجابهته لألحداث الكبرى ،وضراوة الواقع
الحياتي .وينتقل الكاتب إلى ما أطلقه اليهود زع ًما ،فأشار إلى
ماقاله بن جوريون عندما احتلت سيناء عام « 1967لقد حررنا أرض
إسرائيل» ،وما قاله مناحم بيجين (رئيس وزراء إسرائيل األسبق):
تعبت في مفاوضات السالم تعب أجدادي في بناء األهرام .في
ُ
حين أن األهرام بُنيَت قبل أجداده بنحو ألف سنة ،وهيرودوت (أبو
التاريخ) اختار الهرم كأول عجيبة من عجائب الدنيا التي اندثرت
كلها ولم يبق منها سوى الهرم األكبر ،والكتاب الذي صدر عام 2005
للباحث األمريكي دوجالس كينيون يؤكد عظمة القدماء المصريين
في بناء الهرم األكبر كمعجزة فلكية وهندسية.
ويذكر الكاتب تزييف اليهود لحقيقة الهيكل السليماني ،فيؤكد
على أن المصريين هم الذين بنوه ،وأن سليمان لم يكن يهوديًا،
فقد كانت أمه «حيثية» ،واليهودي  -حسب العرف  -من كانت أمه
يهودية ،وعندما ن ُِّص َب سليمان ملكًا استعار اليهود النظام المصري
(المسح بالزيت ،النفخ في البوق ،المناداة باسمه ملكًا) ،وادعاؤهم
بأن حائط المبكى هو الحائط الغربي من هيكل سليمان ليس سوى
زعم وزيف وافتراء ،فالحقيقة أن هذا الحائط هو الجزء المتبقي من
سور سليمان العثماني الذي بناه من عام  1520وحتى  1566ليحيط
بمدينة القدس.
ويتحدث المؤلف عن اإلرهاب ضد مفكرينا وأدبائنا ،أمثال د .نصر
حامد أبوزيد الذي طُلِّق من زوجته في مصر ،وتربع على كرسي
ابن رشد بإحدى جامعات هولندا ،وقد قتل بأيدي التطرف األعمى،
ونجيب محفوظ الذي طعن بسكين في مصر ،وحصل على نوبل
في ستوكهولم ،والحرب الضروس ضد طه حسين ،ولويس عوض،
وزكي نجيب محمود ،فبدال من مقارعة الحجة بالحجة ،صار القتل
والتكفير سال ًحا مشه ًرا في وجه هؤالء.
ويفجر الكتاب مفاجأة من العيار الثقيل ،فيشير إلى أن المصريين
القدماء هم الذين اكتشفوا أمريكا قبل كريستوفر كولمبس بألفي
عام ،فسنوسرت الثالث وأمنحوتب الثالث وبطليموس الثالث
اشتهروا برحالتهم المعروفة بالبحث عن المعرفة ،ويدلل على
أطروحاته بقوله :إن هرم القمر بالمكسيك يشبه هرم سقارة المدرج،
وكذلك المسالت أيضً ا ،كما أن طريقة التحنيط في بردية «بريس»
في عصر نخاو الثاني (األسرة  )26تقول :قضينا ستة أشهر فوق
المحيطات حتى بلغنا األرض التي تغرب فيها الشمس بعد شروقها
عندنا بيوم كامل ،تركنا هناك رفاقًا لن نراهم ،ولكنهم س ُي َعلِّمون أهل
هذه البالد كيف يتحدثون ويكتبون تعاليم آمون التي حفرها الكهنة

على جدران معابدهم .هذا غير أن سكان أستراليا األصليين كانوا
يسمون الشمس «را » نسبة إلى اإلله «رع» .كما أن القوس األسترالي
المستخدم في صيد الطيور هو نفسه المرسوم على جدران المعابد
المصرية وكذلك الحراب .وهناك تشابه كبير بين نقوش «المايا»
والهيروغليفية ،وريشة «ماعت» المصرية (إلهة العدالة) هي
الريشة التي يضعها الهنود الحمر ،واألستراليون على رؤوسهم .وتأتي
المفاجأة الكبرى فيما اكتشفه عالمان أمريكيان (كراندل وريمون
لين) لمعبد فرعوني في صحراء نيفادا األمريكي.
ويعرج بنا د .وسيم السيسي إلى المسكوت عنه في «تدخل مصر
خارجيًا» ،فيرى أن العبرة تكمن في طبيعة التدخل ودراسته ،فقد
خرجت مصر أثناء حكم «طهراقا» ،أحد ملوك الفراعنة الكوشيين،
فاحتلها اآلشوريون ،وخرجت إلى اليمن ففقدت غطاء عملتها
الذهبي وآالف الجنود.
لكنها حين خرجت لمساندة حركات التحرر األفريقي ومسيرة
العمران أصبح لها دور مؤثر وفعال ،وحين خرجت لتؤسس مع الهند
ويوغوسالفيا  -أيام نهرو وتيتو  -حركة عدم االنحياز ،أسهمت في
كسر االحتكار والتبعية للدول الكبرى.
إن كتاب «المسكوت عنه في التاريخ» لدكتور وسيم السيسي يحمل
بين أروقته العديد من األحداث والمواقف التي ال يذكرها كثيرون،
وهو يذكرنا بها بأسلوب سلس يسير يروق للقارئ العادي الذي يود
البحث في جغرافيا التاريخ عن الغائب ،والمسكوت عنه
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تراث األدب

ليلة نهاية العالم
قصة :راي برادبري
ترجمة :صالح صبري

ِ
علمت أن هذه هي آخر ليلة للعالم؟»
«ماذا ستفعلين لو
«ماذا سأفعل؟ هل أنت جا ٌّد؟»
«أجل».
«ال أعرف ..لم أفكر في ذلك من قبل» .قدمت له إبريق القهوة
الفضي ووضعت الفنجانين في طبقيهما.
صب قليالً من القهوة.
في الخلفية ،كانت البنتان الصغيرتان تلعبان بالمكعبات على سجادة
الصالة في ضوء مصابيح الكيروسين الخضراء ،بينما َعبِق نسيم
المساء برائحة القهوة المنعشة.
قال« :حس ًنا ..فلنفكر منذ اآلن في ذلك».
«ال بد أنك ال تعني ذلك».
أومأ( .قاص ًدا بلى)
«حرب؟» «هز رأسه»( .نافيًا)
"ليست القنبلة الهيدروجينية وال الذرية؟"
«كال».
«وال الحرب الجرثومية؟»
قال وهو يقلب قهوته ببطء محدقًا في سوادها« :ال شيء من هذا
على اإلطالق ..ولكن فَل َنقُل إن األمر ليس سوى طي كتاب».
«أظن أنني ال أفهم».
«وال أنا في الحقيقة ..إنه مجرد إحساس ..أحيانًا يرعبني ..أحيانًا
أخرى ال أشعر بالرعب مطلقًا ..بل بالطمأنينة» .ألقى نظرة على
البنتين اللتين يتألق شعرهما الذهبي في ضوء مصابيح الكيروسين،
ثم خفض صوته وتابع قائالً« :لم أقل ِ
لك أي شيء ..حدث ذلك ألول
مرة منذ نحو أربع ليا ٍل».
«ماذا؟»
هاتف قال لي ذلك..
»رؤيا رأيتها..
حلمت أن كل شيء سينتهيٌ ،
ُ
أي حال ..وقال
صوت غريب ال يمكنني تذكره ..ولكنه صوت على ّ
إن كل شيء هنا على وجه األرض سيتوقف ..لم أشغل بالي كثي ًرا
استيقظت في صباح اليوم التالي ..ولكنني ذهبت إلى
بذلك عندما
ُ
العمل وظل ذلك اإلحساس يالزمني طوال اليوم .شاهدت ستان
ِولِس « »Stan Willisوهو ينظر من النافذة قرب العصر ،وسألتُه
«رأيت حل ًما ليلة أمس» ..ومن قبل حتى أن
«فيم تفكر»؟ فقال لي
ُ
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يخبرني ،كنت أعرف ما هو ..كان بإمكاني أن أخبره ..ولكني تركته
واستمعت إليه».
يحكي لي،
ُ
حلمت..
ا
إنني
لـ«ستان»
قلت
«نعم..
الحلم؟»
نفس
«كان
أيضً
ُ
لم يندهش ..إنما بدا مرتا ًحا في الحقيقة ..ثم أخذنا نتمشى بين
المكاتب بال هدف ..لم نخطط لذلك ..لم نقل «هيا نتجول» ..رحنا
نتجول وحسب ..وفي كل مكان ،كنا نرى زمالءنا يحملقون في
مكاتبهم أو أيديهم أو ينظرون من النوافذ ذاهلين.
تكلمت مع بعضهم ..وكذلك فعل ستان»« .وكلهم حلموا؟»
«الجميع ..نفس الحلم بالتمام والكمال» .هل تعتقد أنه حلم صادق؟
«نعم ..لم أشعر بهذا اليقين من قبل مطلقًا».
«ومتى سيتوقف؟ أقصد العالم».
«بالنسبة لنا سيتوقف في وقت ما من الليل ..ثم بعد ذلك ،وبينما
يهبط الليل في أنحاء العالم ،ستتوقف المناطق المتقدمة أيضً ا..
سيستغرق األمر أرب ًعا وعشرين ساعة حتى يتوقف العالم كله».
جلسا برهة دون أن يلمس أي منهما قهوته .ثم رفع كل منهما
فنجانه ببطء وأخذ يحتسي وهو يحملق في وجه رفيقه.
تساءلت:
«هل نستحق هذا؟»
«ليست مسألة نستحق أو ال ..كل ما هنالك أن األمور لم ِ
تسر على
الحظت أنك لم تناقشي الموضوع ..لماذا؟»
ما يرام..
ُ
لدي سب ًبا».
قالت« :أظن أن َّ
«السبب نفسه الذي يظنه جميع من في المكتب؟»
أومأت ببطء قائلة:
«لم أكن أريد أن أقول أي شيء ..لقد حدث ذلك باألمس ..وأخذت
نساء الحي يتحدثن عنه اليوم فيما بينهن ..لقد حلمن ..ظننتها مجرد
صدفة».
ثم التقطت صحيفة المساء وأردفت قائلة« :لم تذكر الصحيفة أي
شيء عن ذلك».
«كال ..الجميع يعرفون ..فما الداعي إذن» .تناول الصحيفة ،ورجع
بظهره وهو جالس في مقعده محملقًا في البنتين ثم فيها ،وتساءل
قائالً« :خائفة؟»
«كال ..كنت دائ ًما أظن أنني سأخاف ..ولكنني لست خائفة».
«وأين غريزة حب البقاء التي ال يكف العلماء عن الحديث عنها؟»
«ال أعرف ..ال ينفعل المرء كثي ًرا إذا رأى أن األمور منطقية ..وما
يحدث اآلن منطقي ..كان ال بد أن يحدث بسبب طريقتنا في

والنصف ،أخذ الطفلتين للنوم ،وقبلهما متمنيًا لهما ليلة سعيدة ،ثم
أوقد الضوء الخافت تاركًا باب الحجرة مواربًا.
خرج الرجل ووقف لحظة وهو يمسك غليونه وينظر خلفه ،ثم
همس قائالً« :أتساءل»..
«ماذا؟» «هل يجب إغالق الباب تما ًما أم من األفضل تركه مواربًا
بعض الشيء لكي نستطيع أن نسمع إذا نادت إحداهما؟
«هل البنتان تعرفان ..هل ذكر أحد أمامهما أي شيء؟»
«كال بالطبع ..كانتا حت ًما ستسأالننا».
جلسا ،وراحا يطالعان الصحف ويستمعان لبعض المقطوعات
الموسيقية من الراديو ،ثم جلسا م ًعا أمام المدفأة وهما يشاهدان
جمرات الفحم المشتعلة ،بينما كانت الساعة تدق مشيرة إلى
العاشرة والنصف ،ثم الحادية عشرة ،ثم الحادية عشرة والنصف.
كانا يفكران في جميع الناس في العالم الذين قضوا المساء ،كل
منهم بطريقته الخاصة.
بعد فترة ،خاطب زوجته قائالً« :حس ًنا »..ثم انهمكا م ًعا في قبلة
طويلة« .كان كل منا يحمل الود لآلخر على أي حال».
«ترغبين في البكاء؟»
«ال أظن».
راحا يجوبان البيت ،وأطفأا المصابيح ،وس َّكرا األبواب ،ثم ذهبا إلى
غرفة النوم ثم وقفا يبدالن مالبسهما في ظلمة الليل الباردة .نزعت
مفرش السرير وطوته بعناية فوق أحد الكراسي كعادتها ،وأزاحت
األغطية للوراء.
قالت« :المالءات باردة ونظيفة ولطيفة ج ًّدا».
«أنا مرهق»
«كالنا مرهق».
دخال في السرير واستلقيا».
قالت« :انتظر لحظة».
سمعها وهي تنهض خارجة إلى الجزء الخلفي من البيت ،ثم ترامى
إلى مسمعه صوت باب يغلق بهدوء .عادت بعد لحظات .قالت:
«نسيت صنبور المطبخ مفتو ًحا فذهبت ألغلقه».
شيء ما في هذا األمر جعله ينفجر ضاحكًا.
شاركته الضحك مدركة الشيء المضحك الذي فعلته .توقفا عن
الضحك بعد برهة ،ثم أخلدا للنوم.
همس بعد لحظة« :ليلة سعيدة».
همست قائلة« :ليلة سعيدة يا عزيزي»..

الحياة».
«لم نكن سيئين بدرجة كبيرة ..أليس كذلك؟»
«كال ..وال صالحين بدرجة كبيرة ..أظن أن هذه هي المشكلة ..لم
نكن أي شيء بدرجة كبيرة سوى أنفسنا ..بينما كان كثيرون غيرنا
مهمومين بأن يكونوا تنويعات كثيرة من كائنات بشعة».
كانت البنتان تتضاحكان في الصالة ُمل ِّوحتين بأيديهما وهادمتين
المنزل المصنوع من المكعبات.
ظننت أن الناس سيصرخون في الشوارع في موقف مثل
«طالما
ُ
هذا»« .ال أعتقد ..الناس ال يصرخون حيال الشيء المعقول».
«أتعرفين؟ لن أفتقد شيئًا ِ
سواك والبنتين.
لم أحب المدن قط ،وال السيارات ،وال المصانع ،وال عملي وال أي
شيء آخر غيركن .لن يوحشني شيء عدا أسرتي ،وربما تغيرات
المناخ ،وكوب الماء المثلج في الحر ،ورفاهية النوم ..مجرد أشياء
بسيطة في الواقع .كيف تطاوعنا أنفسنا على الجلوس هنا والتحدث
هكذا؟»
«ألننا ال نملك أن نفعل شيئًا خالف ذلك؟»
«فعالً ..فلو كان لدينا ،لكنا فاعليه اآلن ..أظن أن هذه هي المرة
األولى في التاريخ التي يعرف فيها كل إنسان بالتحديد ما سيفعله
في أثناء الليلة األخيرة».
«أحاول أن أتخيل ما سيفعله الجميع اآلن ..وهذا المساء ..وفي
الساعات القليلة القادمة».
"الذهاب لحفل موسيقي ..االستماع للراديو ..مشاهدة التليفزيون..
لعب الورق ..أخذ األطفال لألس َّرة ..ذهابهم هم أنفسهم للنوم ..كما
يفعلون دائ ًما».
«بطريقة سوف يتباهون بها ..كعهدهم دائ ًما»
«لسنا سيئين كلنا»
جلسا لحظة ،ثم صب لنفسه فنجانًا آخر من القهوة ،وتساءل قائالً:
«لماذا تفترضين أنها الليلة؟»
«بال سبب»« .لماذا ال تكون ليلة أخرى في العشر سنين األخيرة أو
في القرن الماضي ..أو منذ خمسة قرون ..أو عشرة؟»
«ربما ألن ليلة  30فبراير سنة  1951لم تحدث في التاريخ من قبل..
وها قد حدثت اآلن وتلك هي الحقيقة ..ألن هذا التاريخ أهم من
أي تاريخ آخر ..ألن هذه هي السنة التي يكون فيها كل شيء كما
هو في كل مكان بالعالم ..لهذا ،فهي النهاية».
«هناك قاذفات تعبر المحيط الليلة من كلتا الضفتين ولن ترى
األرض مرة أخرى».
«ذلك بعض السبب».
هامش:
قال« :حس ًنا ..ماذا نفعل اآلن؟ نغسل الصحون؟
 ،Ray Bradburyكاتب أمريكي ()2012 - 1920
راحا يغسالن األطباق بعناية ويرصانها بنظام شديد .في الثامنة والعنوان األصلي للقصة"The Last Night of the World" :
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شربل

داغر :تعاملنا مع الفن يكاد
ْ ً
أن يكون ِعرقيا!

حاوره  -خضير الزيدي

أشار الكاتب والناقد المتخصص في فلسفة الفن وتاريخه ،شربل
داغر ،إلى ما اعتبره خلطًا يحدث في الكتابات العربية حول
«الرائد»؛ إذ يخلطون بين الداللة الزمنية في إبداعه ،وبين الداللة
اإلبداعية األكيدة في فنه .وحدد داغر في حوارنا التالي مفهوم
«الفنان الرائد» معتب ًرا أنه ليس فقط «من يشق طريقًا» ،وإنما
«من يتبعه من بعده فنانون وفنانون».
وتفاد ًيا لهذا الخلط يطلق داغر مصطلح «األوائل» على «أولئك
الفنانين  -غير المحترفين في الغالب  -الذين بادروا إلى ممارسة
التصوير غير المعروف في ثقافتنا وتقاليدنا الفنية» .أما الفئة
األخرى ،فهم «المؤسسون» ،وهم «محترفو الفن ،الذين أرسوا
تقاليد وممارسات انتظمت معهم ،وبفضلهم ،ولكن من دون أن
يكونوا روادًا بالضرورة».
أود أن أبدأ هذا القسم من الحوار ،حول خطابك في الفن ،بحوارك
الواسع والممتد مع الفنان العراقي الراحل شاكر حسن آل سعيد؛
لماذا اخترته أنموذ ًجا مجتهدً ا في التفكير بل في التنظير الفني من
دون غيره من الجيل الستيني العراقي؟
استوقفتني تجربة الراحل الكبير منذ عالقاتي
األولى بدرس الفن ،من دون أن أغفل غيره
من جيله أو من السابقين عليه ،في العراق
أو غيره ،ما دام أنني انشغلت ،في كتبي عن
الفن العربي الحديث ،بكتابة تاريخه في
المقام األول ،ما يعني االهتمام بأجياله األولى
وتياراته المؤسسة وأعالمه البارزين وتجاربه
المتميزة .لشاكر حسن آل سعيد مكان فريد
في هذا التاريخ ،إلى جانب جواد سليم في
إطالق أول تجربة فنية ،رائدة بأكثر من معنى،
وهي «جماعة بغداد للفن الحديث» .فمع
هذه الجماعة انتقلنا من الفن بوصفه حرفة
تخصصية بمعناها المهني واالحترافي ،يت ُّم
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تعل ُمها فوق مقاعد الدراسة في األكاديميات الفنية األوروبية ،إلى
تصور آخر للفن :تصو ٌر ينهل من الثقافة المحلية المتنوعة ،من دون
قطيعة مع اإلرث التصويري في العالم ،على أن ممارسة الفنان،
وتفكيره في فنه ،هما اللذان يتكفالن بإنتاج الفن .هكذا التقى
بيكاسو مع الواسطي ،وألف ليلة وليلة مع التكعيبية ...من دون
انحياز إال لقيمة متعالية في الفن .العراق بتراثه المتعدد والمتنوع،
في قديمه البعيد أو في جانبه اإلسالمي ،كان محل معاينة في
«المتحف العراقي» أو في كتب الفن ،وفي أعين الفنانين الرواد
وفي عجائن الشكل واللون .آلل سعيد شراكة تأسيسية ،ال تخفيها
قامة جواد سليم العالية .وله إسهامات الحقة شديدة الغنى والتأثير،
إذ لم ينقطع عن إرث «جماعة بغداد» واستلهاماتها ،وإن اقتصر فيه
على استلهامات الخط من دون غيره .مع ذلك يتوجب القول إن آل
سعيد لم ينقطع عن التراث الرافديني بدليل أنه أقام في عدد من
كتبه ودراساته وصلاً مدهشً ا  -قد ال تق ُّره تما ًما علوم التاريخ والفن
واللغة  -بين اللغة المسمارية ،على سبيل المثال ،واللغة العربية.
إال أنك اهتممت كثي ًرا بفنه الحروفي .أليس كذلك ؟
توقفت عنده في كتابي عن «الحروفية» وفي
 صحيح .هذا ماُ
غيره .ذلك أن ما يستثير االهتمام في تجربة آل سعيد هو هذا النزاع
المتوتر فوق القماشة أو الورقة بين الحرف والرقم والشكل عمو ًما
وبين سريانه «ال َع َصبي» ،إذا جاز القول .حروفه وأرقامه وأشكاله
فوق الحامل الفني ال تشي بأي نظامية ،بأي
اتساق ،بأي هندسة ...إنها خطية متكسرة،
مشقوقة ،خارجة تما ًما على تراث الخط
وطرزه.وهو أبع ُد من أن يكون توت ًرا شكل ًّيا،
إذ هو ،في حسابي ،توتر وجودي يقع بين
اإلنسان والفنان ،بين الفكر والتجربة ،بين
كونه مسل ًما وكونه مثقفًا حديثًا.
أود أن أذكرك بمقدمتك لكتاب نزار شقرون
«شاكر حسن آل سعيد الحقيقة في الفن»
وأنت تشير إلى أن خطاب آل سعيد مزدوج
في الفن .هل يمكن أن تضع تصو ًرا لهذا
الخطاب؟

هذا يحتاج إلى أكثر من أطروحة وكتاب .أكتفي بالقول إن ما قام
عليه فن آل سعيد وفكره مدعاة للتفكير ،للمناقشة .فكر محرِض
بمعنى من المعاني ،حتى عند خصومه أو المعترضين على طروحاته.
لم ينعم الفن العربي الحديث بفنان  -مفكر من طراز آل سعيد ،إذ
يبدو غيره محترفًا وحسب ،من دون جهود نظرية علنية وعمومية.
هذا ال يعني أن على كل فنان أن يُسهم في التنظير الفني ،بل يعني
أن للفكر في الفن ما يقويه وينشطه ويمده بأسباب بقاء وتجدد.
اختلفت في أكثر من مسألة فكرية ونظرية وتاريخية
مع ذلك أقول:
ُ
في ما كتب آل سعيد؛ وهو ما كانت تحفل به مناقشاتنا سويًّا ،سواء
في بغداد أو في بيروت أو في َعمان وغيرها .إال أن في ما اقترحه
من طروحات كان محي ًيا ومحرضً ا ،فضلاً عن تصميمه شبه البطولي
في متابعة ما كان يؤمن به ويقوم به.
بعض من أقرانه كانوا يهزؤون به ،وبصوفيته ،فيما كنت أجده مقاو ًما
ناد ًرا في زمن العسكريتارية بأكثر من معنى ،مع الحروب والنضال
والصمت والطاعة .هذا ما كتبتُه عنه منذ معرفتي به في البدايات:
كيف له أن يكون متصوفًا في المدينة ،في بغداد األمس ؟ لم أكن
أشاركه توجهاته الصوفية إال أنني كنت أجد في ما يعايشه ،في ما
يكابده باألحرى ،معالم تأزم ما اضطره كذلك إلى بعض «التنازالت»
و«المسايرات» ،على ما أعرف.
أال تجد أن ذلك الخطاب هو نتاج لعقل يمتلك وع ًيا تنويريًّا وصوف ًيا،

وهذا ما قاده أن يكون غري ًبا في بيان أفكاره باإلضافة إلى هاجس
القلق الذي يعيشه جراء عدم فهم اآلخر لخطابه؟
بلى ،وهذا كالم طيب وصحيح ،أشاركك فيه .جمع آل سعيد خطابًا
صع ًبا ،وأراد منه «إنقاذ» حياته و«إنقاذ» فنه .كان يعيش في
كتبت عنه ،ويرسم «كما لو أنه يعتذر» .لكنه ترك
الخشية ،على ما ُ
لنا ف ًنا مي ًزا ،وله تأثيرات قوية ،ليس في العراق وحده وإنما في أكثر
من بلد عربي.
أصدرت أكثر من كتاب فني ومنها ما تناولت فيه الجوانب الفنية
والجمالية للحروفية .هل تشير توصالتك إلى أهمية فن خالص
يدعو لالهتمام بالحروفية لوجود خصائص شكلية وبنائية لها قواعد
معينة؟
تعاملت مع الحروفية مثل تجربة فنية عربية غنية وجديرة بالتتبع
ُ
والبحث .وسعيت جاه ًدا إلى التعرف المدقق فيها والتفكير في
مسائلها من دون أن أنجح دو ًما في ذلك لبعد المسافات وقلة
المعلومات التاريخية المدققة حول مرحلة البدايات التي تجلت في
أكثر من مدينة وبلد ومع أكثر من فنان.
أما بعد أن صارت الحروفية تيا ًرا فاعلاً ومعترفًا به ،فقد ذهب أكثر
من فنان إلى االدعاء بأنه «األول» من دون غيره بطبيعة الحال.
ومما يؤسف له أن درس الحروفية الدرس الفني المناسب ليس
متواف ًرا بطريقة مناسبة ،فقد تبين لي ،عند ترجمة كتابي المذكور
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إلى اإلنجليزية قبل عامين ،بعد خمس وعشرين سنة على صدوره،
عدم وجود كتاب آخر عنها ،ال في العربية وال في غيرها من اللغات...
اسمح لي أن أتساءل ،هنا ،من هم الرواد الذين يمكن أن نشير
إليهم في هذا الفن عراق ًّيا وعرب ًّيا؟
أميز في كتاباتي بين عدة فئات بين الفنانين :أتحدث عن «األوائل»
و«المؤسسين» و«الرواد» وفق تمييزات واضحة بينهم .فقد شهد
الفن العربي تاريخًا متفاوت ًا بين بيئاته المختلفة .ما ظهر في
جبل لبنان ،بداية ،ثم في القاهرة وغيرها ،بعد وقت ،يحتاج إلى
فحص مزيد وإلى التمييز بين فنانينه .هناك فنانون غير محترفين
في الغالب هم الذين بادروا إلى ممارسة التصوير غير المعروف

من أعمال جواد سليم

من أعمال شاكر حسن آل سعيد
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شربل داغر :تعاملنا مع الفن يكاد أن يكون ِعرْ قيًا!

في ثقافتنا وتقاليدنا الفنية ،ما أطلق عليهم« :األوائل» ،من دون
أن يكونوا «مؤسسين» أو «روا ًدا» للفن .وهناك فئة أخرى ،هي
«المؤسسون» ،وهم محترفو الفن ،والذين أرسوا تقاليد وممارسات
انتظمت معهم ،وبفضلهم ،ولكن من دون أن يكونوا روا ًدا بالضرورة.
ذلك أن هناك خلطًا يحدث في الكتابات العربية حول «الرائد»،
إذ يخلطون بين الداللة الزمنية في إبداعه وبين الداللة اإلبداعية
األكيدة في فنه .فالفنان الرائد ليس من يشق طريقًا فقط ،وإنما من
يتبعه من بعده فنانون وفنانون.
هل تتفق معي بان مرجعيات الفن العربي انطلقت من الفن
الغربي ،وهذا ما يجعلنا نؤكد أن ال وجود ألصول وجذور راسخة
لنضع أوليات لفن عربي له أسسه ومرجعياته؟
 هذا التحقق أكيد ،يتفق عليه أكثر من دارس ،بما فيهم كتاباتينفسها .إال أننا نتعامل كثي ًرا مع الفن واإلبداع وفق منطق يكاد أن
يكون ِع ْرق ًيا :ما لغيرنا ليس لنا ،وما لنا لنا وحدنا .وهو منظور ال
يوافق تاريخ الفن والثقافة ،ال في بالدنا وال في بالد غيرنا .ذلك أن
هذا التاريخ قام على األخذ والتحوير والتجديد من دون انقطاع.
هذا ما كان ينتقل وفق حركة بطيئة في القرون السابقة ،مثل دخول
مفردات من التصوير الصيني القديم في التصوير الفني اإلسالمي...
هذا ما يت ُّم ،اليوم ،في اللحظة عينها ،إذا جاز القول .باتت إنتاجات
الفن والثقافة معروضة على الجميع ،إذا أمكن القول .هذا معطى
للكل ،ووجود قائم ،ولم يعد خيا ًرا .لنا أن نبتعد عن التفكير بأن
مصدر الفن أو مرجعه قائم في هوية «عرقية» ثابتة وأكيدة ...بل
علينا أن نتعامل مع المصدر على أنه ما يمكن أن يشكل عالمتنا
وفرصتنا في أن نكون في العالم منتجين ومبدعين.
أال تتفق معي أن طرق االهتمام بالفن الغربي واستيعابه بصرياً
وجمالياً وفهم رسالته بشكل اجتماعي تختلف عن فهم اإلنسان
الشرقي للفنون ومنها عوالم الرسم ؟
الفن واحد في عالم اليوم ،مع بعض التنويعات واالختالفات هنا
وهناك .أما «استقبال» الفن فهو مختلف للغاية .وما تزال الثقافة

الفنية مفتقدة وضعيفة في مجتمعاتنا ،وفي مدارسنا وفي انتظام
عيشنا وحياتنا وبيوتنا.
هل تعول كثيراً على وجود نقد عربي ممكن أن يثير اهتماماً لو
تمت مقارنته مع التنظير الفني الغربي؟
طب ًعأ أعول .لكن هذا النقد ما يزال في بداياته ،ويفتقر إلى الكثير
من مقومات بناء خطاب عن الفن ،اإلسالمي أو العربي الحديث.
ذلك أن جامعاتنا تعطي شهادات في النقد والتاريخ والتفلسف
لفنانين في المقام األول ،فيما ال يجد دارسو الفن والجمالية في
أقسام الفلسفة  -إن وجدت  -من يفتح لهم األبواب .أحب أن أشير،
في هذا الصدد ،إلى وجود مشكلة أساسية في درس الفن ،وهي
عدم توافر متن مادي موثق ومعروض للمعاينة والتفقد والفحص.
هذا ما خفت مشاكله في العقود األخيرة إثر قيام أكثر من متحف
عربي للفنون العربية الحديثة ،وال سيما في بلدان الخليج ،وإلى

انصراف كثيرين إلى جمع منتخبات من هذا الفن ،من دون أن
تعرف هذه المجموعات أحيانًا سبيلها إلى التوثيق والعرض.إن توافر
قاعدة مادية للفن هو األساس في إمكان درسه وفق أكثر من اتجاه
دراسي مناسب.
لقد درست الفن اإلسالمي والمسيحي؛ ما المختلف والمؤتلف
بينهما؟ وما مرجعيات كل فن؟
 هذا مبحث واسع للغاية ،ال أستطيع اإلجابة عنه في مثل هذااللقاء .ما يمكنني قوله هو أن درسي للفن اجتمع في درس تاريخي
له ،من جهة ،وفي درس أقام الربط بينه وبين تجليات الفن الحديث،
من جهة ثانية.ما يعنيني التشديد عليه ،هو أن العالم اتجه بصورة
حاسمة صوب «ثقافة الصورة» ...ما يزال الوقت متا ًحا للدخول
المنتج والموفق في هذه الثقافة .علينا أال نتردد وراء مصاعب
ومعوقات من هنا أو هناك
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على هامش التالوة
يعرف المسلمون في بقاع العالم المختلفة المدرسة المصرية في
تالوة القرآن ،ويُم ِّيزون رجاالتها وال ينتهون حتى يحصون الفروق
بين تيارات هذه المدرسة ،وهؤالء هم جمهور التالوة ،الذين طال
إنصاتهم لكبار القراء وعرفوا المقامات وم ّيزوا طاقات الصوت ،وق ّدموا
هذا القارئ على ذاك طبقًا لطاقات صوته ومهارته في توظيف
المقامات الموسيقية ،هم الجمهور الذي يستحسن وربما يعترض
حين يخرج الشيخ على قواعد النغم ...لقد كانت هذه اللقاءات
في بيوت األمراء واألثرياء وذوي المكانة مشهودة معروفة ،كانت
احتفاالت دينية واجتماعية وسياسية أحيانًا ،وما يعنينا هنا هو هذا
الجمهور الذي يحيط بالشّ يخ ،ويتابعه في مختلف اللقاءات طل ًبا.
«السميعة» الذين تتعالى أصواتهم بين اآلية واألخرى
هم جمهور َّ
طالبين اإلعادة والزيادة ،ومنفعلين باألداء ،والشيخ يستجيب لهم،
ويبادلهم انفعالاً بانفعال ونشو ًة بنشوة .في سرادقات العزاء التي
يحييها كبار الق ّراء في الريف المصري وفي المدن ذات الطابع
اجتماعي ُمم َّيز ،حيث
السرادق مسر ًحا الحتفال
الشعبي ،يبدو ُّ
ّ
ّ
يتآزر الناس في مواساة بعضهم بعضً ا ،ولكنهم يأبون إلاّ أن يكون
احتفالهم بهي ًجا؛ فهم يرتدون أفخم ُحللهم ،ويتبارون في الحفاوة
والسرادق نفسه يتكون من قماش زاهية ألوانه ،عظيمة
بزائريهمُّ ،
زخرفته ،تتدلى منه ث ُريّات قوية اإلضاءة ،يمتد على مساحة هائلة،
وفي صدره ِدكّة مرتفعة ،مخصصة للشيخ ،قارئ القرآن ،هي مركز
المكان ،وإليها تتجه العقول والقلوب التي جاءت لتواسي وتقدم
الجمالي البهيج.
السماع
العزاء ،وتَ ِعد أنفسها بساعة من َّ
ّ
الساهر
ومع تق ّدم الوسائل تبارى الناس في تسجيل هذا الحفل ّ
ورفعه على موقع «يوتيوب» وعلى غيره من المواقع ،وقد يضعون
له عنوانًا الفتًا ،هو «ليلة فالن» يقصدون أنها ليلة العزاء التي
أُقيمت له .ولإلنسان في هذه الثقافة ع َّدة ليا ٍل :ليلة الميالد،
ابتها ًجا بقدومه ،وليلة العرس ابتها ًجا بزواجه ،وليلة العزاء ُحزنًا على
فراقه ..ليلتان للدنيا وواحدة لعالم الملكوت .وعلى خالف المنتظر
السرادق بعيدة كل البعد عن
أو المتوقع ،تبدو التفاصيل داخل ُّ
أجواء األسى والحزن؛ فأنت تجد نفسك إزاء احتفالية بهيجة؛ يرتدي
الناس فيها أفضل مالبسهم ،ويتبارون في إظهار أناقتهم وكرمهم،
الساقي
ويجلسون داخله حسب حيثياتهم االجتماعية ،يطوف عليهم ّ
بالماء والقهوة والشّ اي ،وقد يصاحب ذلك تقديم السجائر ذات
الماركات الشهيرة في الفواصل التي يستريح فيها القارئ .تح ّدث
المعنيون بظاهرة ق ّراء القرآن في مصر ،عن جماعة «ال َهتِّيفة» الذين
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ۡ َ
ك َّ
ٱدل ُار
القراءات المختلفة .بدأ الشيخ (حفلته) بقوله تعالى﴿ :ت ِل
أۡ َ
َ ُ جَ ۡ َ ُ َ ذَّ َ اَ ُ ُ َ ُ ٗ
َ اَ َ َ ٗ
يدون ُعل ّوا يِف ٱل ِ
ۡرض ول فساداۚ
ٱٓأۡلخِرة نعلها ل ِلِين ل يرِ
ُ ۡ
ۡ
َوٱل َعٰقِ َبة ل ِل ُم َّتقِنيَ﴾ (القصص  )83وهذا من محاسن االستهالل؛

محمد عبد الباسط عيد
أستاذ األدب العربي ،مصر

يتْ َبعون الشيخ في المناسبات التي يُدعى إليها ،يجلسون بالقرب
منه ،ويقومون بتحفيزه وتحميسه :يرفعون أصواتهم عقب كل آية
أو مقطع مستحسنين وطالبين ال ّزيادة ،وهذه هي الطبقة األولى
«السميعة» الذين يدركون القراءات
من المتلقين ،وهم غالبًا من ّ
والمقامات الموسيقية ،ويعرفون قدرات الشيخ جي ًدا ،ومن خالل
ائي إلى معظم
هذا المستوى ال ّرفيع من التلقي ينتقل االنفعال القر ّ
السرادق ،وينبهون إلى دقائق األداء ،وتفاصيل اإلنشاد؛
الناس في ُّ
الصيْحات تطلب المزيد والمزيد.
فتعلو األصوات منتشية ،وتتوالى َّ
والمالحظ أن كبار الق ّراء يحرصون على أداء أجزاء معينة من القرآن،
تمتاز بوفرة تطريبية وجمالية تش ّد الجمهور ،كما تمتاز بداللتها
اإلنسانية ال ّرحبة ،من ذلك  -مثالً  -مقاطع واسعة من سور مثل:
المؤمنون ،وغافر ،ومريم والقصص والحاقة واإلنسان ...وتوشك سورة
«يوسف» تحدي ًدا أن تكون جدارية قرائية أساسية ،فال يوجد قارئ
لم يضع بصمته الصوتية عليها ،ليس لحبكة الحكاية بها فحسب،
وليس النسجامها االستثنائي فحسب ،وليس لموضوعها اإلنساني
العابر لفكرة الدين فحسب ،وإنما ألنها  -باإلضافة إلى ما سبق -
مشحونة بوفرة صوتية جمالية تطريبية ،تمكّن الشيخ /القارئ من
تلوين المعنى بالظالل المختلفة ،وتجعل الجمهور  -على هامش
التالوة  -جز ًءا من فضاء التالوة نفسه .للشيخ «محمود صديق
المنشاوي» تسجيل ذائع على موقع «يوتيوب» ،تُهيمن عليه أصوات
الجمهور بشكل واضح؛ إنهم تقري ًبا يتقاسمون الكادر مع القارئ
الشهير :يبدأ الشيخ فيصمتون وينصتون ،ويقف الشيخ فيبدؤون،
يحفزونه ويشجعونه ،والشيخ بدوره يقابل هذا االستحسان بمزيد
من التجويد والتنميق والتنويع بين المقامات واالنتقال بين

فاآلية شج ّية المعنى ،رحبة الداللة ،ال تحتاج إلى تع ّمق في التفسير،
وهي مناسبة لسياق العزاء والوعظ الحكيم؛ فهي مبطنة بالدعوة
وال ّرجاء أن يكون المتوفى ممن ال يريدون عل ًّوا في األرض وال فسا ًدا،
كما أنها فوق هذا كُلّه مشحونة بقيم صوتية تطريبية باذخة ،يقرأ
الشيخ المنشاوي هذه اآلية بأكثر من مقام ،ويستدعي كل القراءات
الممكنة ،يؤديها مقطّعة مرة ،ويؤديها في نَفَس واحد من دون وقف
مرات .وحين يقطّع الشيخ يطلب منه الجمهور الوصل ،وحين يصل
الشيخ يطلبون منه التقطيع ...وهكذا .كان يقول أحدهم« :واحد ْه
واحد ْه يا شيخ محمود» ،وير ّد عليه آخر« :واحد ْه واحد ْه وبعدين
ج ّمع  »!.والشيخ يستجيب لهم ،وحين ينتهي ترتفع األصوات منتشية
بالتكبير والتهليل ،وبعد قليل يمكنك أن تُميز من بين األصوات صوتًا
عميقًا ألحد المستمعين يردد هذه العبارة« :دي مش قراءة وبس،
دي قراءة وتفسير»! وهذه واحدة من المقوالت التأويلية ال ُمه ّمة،
نطق بها  -ببساطة وتلقائية  -رجل يجلس على الهامش ،والمؤكد أ ّن
هذا الرجل ال يعرف التَّأويل وال مصطلحاته ،ولكنه أدرك شيئًا مه ًما
التعبيري في القراءة ،هذا التيار الذي ينتمي إليه
ُلح عليه الت ّيار
ّ
ت ّ
الشيخ المنشاوي ،فما أدركه الرجل يتصل بالخبرة اإلنسانية المباشرة
في مواجهة النصوص والتعايش معها فترة طويلة ،لقد تعلّم أ ّن هذه
السلسلة المباركة من الق ّراء ال تؤدي القرآن بشكل ُم ٍ
حايد ،وإنّما
تستقطر من الدوال والتراكيب كل ما يمكن أن تسمح به من معانٍ
مختلفة ،هذا هو الفرق بين األداء واإلنشاد .اإلنشاد طاقة تفسيرية

وجمالية باذخة ،يضع فيها القارئ بعضً ا من روحه وعقله وثقافته،
اإلنشاد حالة سياقية فيها من الموضوع بقدر ما فيها من الذوات
الموجودة في السياق والمنفعلة به ،فيها القرآن وفيها قارئ القرآن
وكل
وفيها الجمهور الذي يُحفّز ويطلب ويوجه .إنه اإلنشاد إذنُّ ،
كل إنشاد يطلب شيئًا عميقًا ال يمنحه ظاهر
إنشاد تلوين للمعنىُّ ،
كل إنشاد بحثٌ عن مطالب الروح ،ومطالب الروح تتسع لبني
النصُّ ،
اإلنسان على اختالفهم ،ال تعرف الروح الفهم الرياضي القاطع ،وال
المنطق الصوري الذي يضع األمور بين حدين :صواب وخطأ أو افعل
وال تفعل! والذي فعله كبار الق ّراء مع القرآن يشبه ما فعلته السيدة
أم كلثوم مع قصائد كبار الشعراء ،كانت أم كلثوم أيضً ا تبحث عن
المنابت البعيدة للكلمات ،فحين تنشد القصيدة تق ّدم لك الدعوة
للدخول في براح التجربة ،وكان الجمهور معها يستجيب ويحفز،
ويصفق ،وفق قواعد محددة يفرضها عليهم المكان في دار األوبرا
المصرية .تؤدي سرادقات العزاء للبسطاء بعض ما تؤديه دار األوبرا
للطبقة المثقفة ،والعالقة عميقة بين كبار المطربين والملحنين
في القرن الماضي وق ّراء القرآن؛ اإلنشاد مفهوم جامع ،تلتقي فيه
الطاقات الفردية الفنية بالروح الجماعية ،تلتقي فيه الموسيقا
بالمعرفة اللسانية ،تما ًما بقدر ما تلتقي فيه الترانيم الكنسية
فني جامع .يمكنك بالتأكيد وأنت
بالتواشيح ،اإلنشاد مفهوم
ّ
حضاري ّ
تتابع التِّالوة والجمهور أن تتحدث عن الطبيعة الجمال ّية للتّدين
الحسابي ،وإنما تتجاوزه لتضعه
المصري ،وهي ال تناقض التّدين
ّ
الحسابي ُمصمت
إنساني أرحب وأكثر سماحة ،التّدين
في أفق
ّ
ّ
خشن ،والتّدين المصري يوشّ ح حروف المصحف بال ّرسم ،ويوشّ ـح
اآليات بطبقات الصوت ،تما ًما كما يـوشّ ـح جدران الكنائس والمعابد
والجوامع .برع المصريون في فن المدائح النبوية ،أو «التواشيح
الدينية» ،ويقوم به كبار الق ّراء أيضً ا ،فهم ق ّراء ومنشدون ،ويحيلك
مصطلح «التوشيح» مباشرة على معانى الزينة والجمال ،والتوشيح
ُ
احتمال الروح وبهجتها .لقد ح ّول الق ّراء المصريون
لغة واصطال ًحا
دينهم إلى لوحة جمالية ،سواء في إنشاد القرآن وتالوته أو حتى
في رسم المصحف وتشكيل أحرفه؛ فال يكفي هنا أن تفهم فحسب،
وإنما يجب أن تستمتع بالجمال منظو ًرا ومسمو ًعا ...وهكذا أبدعوا
المعمار القديم الذي يجمع بين الفن والعبادة ،وهكذا أنشدوا
القرآن ليضعوا فيه خالصتهم الفن ّية ،وهي خالصة صارت عالمة
عليهم« :المدرسة المصرية في التالوة» ...تعبر عنهم ،ويعبرون عنها،
ُجسد طموحهم ومطالب روحهم
ت ِّ
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وصل الموكب إلى مصر في السابع من كانون األول من العام نفسه،
وبعدها بلغوا فلسطين حيث كان يتواجد ولي عهد الخالفة في ذاك
الوقت سليمان بن عبد الملك ،فل َّما رأى ما يحمل موسى من غنائم
طلب منه أن يتم َّهل في َس ْيرِه إلى دمشق؛ ألن الخليفة الوليد في
النزع األخير ،لكن موسى رفض االنصياع وتابع المسير ،وحين وصل
عاصمة األمويين طلب مقابلة الخليفة ،فتحامل الوليد على نفسه

رغم مرضه  -وجلس على المنبر ،فأثنى عليه وبارك جهوده ،لكنفرحة موسى لم تَط ُْل؛ إذ توفي الخليفة و َخلَفَه أخوه سليمان ،الذي
كان غاض ًبا على ابن نصير .كثرت األقاويل عن سوء معاملة سليمان
لموسى ،فبعضهم قال إنه كان يُقيم موسى في الشمس حتى يكاد
يُغ َمى عليه من ِش َّدة التعب والجهد ،حتى لقد كان يستجدي ال ِّدره َم
والدرهمين فيفرح بذلك ليدفع لل ُمكلَّفين به ليخفِّفوا عنه العذاب.
ربما تكون كل هذه القصص تحمل مبالغات ،واألكيد أنه دخل إلى
عالم النسيان ،وغابت أخباره بعد عودته لدمشق ،لتعود وتتح َّدث
عن وفاته عام  97أو  ،99وهو في طريقه للحج برفقة سليمان.
أسباب العودة

وقد اختلف الكثيرون في سبب استعجال الخليفة لعودة قائِ َديْه من
األندلس ،وربما يرجع ذلك لثالثة أسباب ،هي خشيته على جيش
المسلمين باألندلس بعد خالف موسى بن نصير وطارق بن زياد،
وخوف الوليد من أن يتَّجه موسى  -بما ُعر َِف عنه من طمع ودهاء
 إلى االستقالل بذلك الـ ُملك الجديد النائي عن الخالفة ،وثالثهما مابلغ الوليد من وفرة األموال والتُّحف والسبايا التي غنمها المسلمون
من األندلس ،ويضاف لما سبق خشية الخليفة من قيام موسى بخطَّ ٍة

نهايات فاتحي األندلس األوائل
مودة بحاح

ارتبط فتح األندلس بثالثة رجال ،ربما أشهرهم على اإلطالق هو
عقل
طارق بن زياد ،لكنه لم يكن الوحيد في هذه الحكاية ،فث َّمة ٌ
ُمد ِّبر كان ُيشرف عليه ويعطيه األوامر ،وهو موسى بن نصير،
باإلضافة لعبد العزيز بن موسى بن نصير ،الذي استكمل عملية
الفتح ،التي استم َّرت ألربع سنوات إال شه ًرا ،و َمشَّ طَت خاللها إسبانيا
من أقصى الجنوب إلى جبال ألبرت وشاطئ البحر في الشمال،
ومن «مالقة» و«طركونة» في الشرق إلى «قلمرية» و«أشبونة» في
الغرب ،لكن رغم كل ما بذله هؤالء القادة فقد كانت خاتمتهم
سيئة ،وال تتالءم مع ما حققوه من انتصارات عظيمة.
العودة السريعة

في الوقت الذي كان موسى بن نصير وطارق بن زياد يتابعان
ت َو ُّغلَهما في األراضي اإلسبانية جاءتهما ُر ُس ُل الخليفة األموي الوليد
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بن عبد الملك تستعجلهما بالعودة لدمشق ،وترك ما يقومان به؛
فرضخ ابن نصير لرغبة سيده ،وتحضَّ ر للقيام برحلة العودة عام 95
للهجرة (منتصف صيف 714م) ،وغادر حصن «لك» ،وانطلق إلى
ليون لمقابلة طارق بن زياد الذي ق َِد َم من «اشتورقة» ،وسارا م ًعا
بصحبة المغيث الرومي ،وفي الطريق عرج موسى على «طليطلة»
لجمع الغنائم واألسرى من ملوك القوط وأشرافهم؛ الصطحابهم معهم
إلى دمشق ،ثم م ُّروا بقرطبة ،فذُهل موسى من فخامة القصر الذي
سبق ومنحه للمغيث؛ فق َّرر سحبه منه ،ومنحه قص ًرا آخ َر؛ ما زاد
من حقد المغيث على موسى .واصل الموكب مسيره فعرجوا على
«إشبيلية» ،واستخلف فيها موسى اب َنه عبد العزيز ،وأوصاه بمتابعة
عمليات فتح ما بقي من األقاليم اإلسبانية ،واختار له «إشبيلية»
عاصم ًة للبالد؛ التصالها بالبحر ،وبعد ذلك َع َبر موسى إلى المغرب
في شهر ذي القعدة عام  95هجرية (أيلول  714ميالدي) ،وع َّين على
القيروان ابنه عبد الله واليًا عليها ،وابنه عبد الملك واليًا على طنجة
وما يليها من أقاليم.
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 كان سبق وتحدث عنها  -وهي متابعته الفتح في أوروبا حتىيصل للخليفة في دمشق من القسطنطينية ،فقلق الوليد من القيام
بمثل هذه المغامرة التي ستكون عاقبتها كبير ًة على المسلمين وهم
يقاتلون في مساحات ضخمة.
طارق بن زياد

ثاني أشهر فاتحي األندلس هو طارق بن زياد ،لكننا إذ أردنا الحديثَ
عن مصيره لن نجد الكثير لنكتبه؛ فهو مجهول (مصير خاتمته) ،وال
يعرف عنه أي شيء ،ولكن يُقال إن سليمان فكَّر بتعيينه واليًا على
األندلس ،لكن المغيث تواطأ لمنع حدوث ذلك ،والمغيث هذا هو
الذي لعب الدور األكبر في تأليب سليمان بن عبد الملك والوليد بن
عبد الملك على موسى بن نصير ،ويقول بعضهم إن طارق عاش بق َّية
حياته في فاقة و َع َوز ،وكان يستجدي الناس.
عبد العزيز بن موسى

تكمن أهم َّية عبد العزيز في أنه هو فعل ًّيا الفاتح الثالث لألندلس،
رغم أنه لم يدخلها كقائد عسكري مثل طارق بن زياد وكقائد أعلى
للجيش اإلسالمي المغربي مثل موسى بن نصير ،لكن عبد العزيز
ثانوي في جيش والده  -عال شأنه
 الذي دخل األندلس كقائدٍّ
عسكريًّا بعد ذلك ،وأصبح له دو ٌر مسا ٍو ألدوار موسى وطارق ،فقد
فتح األطراف األندلسية الغربية والشرقية والجنوبية ،كما أنه فتح
«إشبيلية» للمرة الثانية بعدما فتحها والده ،كما كان له أهمية أخرى،
فهو أ َّول وا ٍل مسلم يتسلَّم مسؤولية األندلس بعد االنتهاء من الفتح
مباشرة ،حينما ن ََّصبه والده وال ًيا قبل مغادرته لدمشق ،لكن واليته
لم تستمر طويلاً  ،حيث قُ ِتل بعد نحو سنتين فقط من تولِّيه ،في
مسجده ،سنة  97للهجرة .اختلف الرواة والمؤ ِّرخون حول أسباب
مقتله ،فهناك رواية تقول إن عبد العزيز تز َّوج من زوجة «لذريق»
(آخر ملوك القوطيين) ،التي أصبح اسمها «أم عاصم» بعدما كان

اسمها «إيلونا» ،وأقام معها في «إشبيلية» ،ويروى أنها قالت له :إن
الملوك إذا لم يُت َّوجوا (أي أن يضعوا التيجان على رؤوسهم) فال ُمل َْك
لدي من الجواهر والذهب تا ًجا؟
لهم ،فهل لك أن أعمل لك ما بقي َّ
فقال لها :هذا ليس من ديننا ،فقالت له :ومن أين يعرف أهل دينك
جالس
ما أنت عليه في خلوتك؟ فلم تزل به حتى فعل ،فبينما هو ٌ
معها ذات يوم ،والتاج على رأسه ،إذ دخلت امرأ ٌة كان قد تز َّوجها
زياد بن نابغة التميمي ،من بنات ملوك الفرنجة ،فرأته والتاج على
ُ
استحالل
رأسه ،فقالت لزياد :أال أعمل لك تا ًجا؟ قال :ليس في ديننا
لباسه ،فقالت :فو دين المسيح إنه لعلى إما ِم َك! فأعلم زياد بذلك
حبيبًا بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ،ثم تح َّدثا به حتى َعلِ َمه ِخيا ُر
ال ُجند ،فقالوا :ت َ َن َّصر ،وهجموا عليه فقتلوه .ويورد ابن عبد الحكم في
كتابه «فتوح أفريقيا واألندلس» حكاية شبيهة بهذه الرواية ،غير أن
المؤرخ حسين مؤنس في كتابه «فجر األندلس» يرى أن هذه القصة
ضعيفة و ُمل َّفقَة ،وأنها ُو ِض َعت لستر الدوافع الحقيقية التي ح َّف َزت
جند عبد العزيز لقتله؛ إذ كيف فسر هؤالء أن لبسه للتاج يعني
َنص َره ،بينما لم يثوروا على من يجاهر بشرب الخمر ،وقد كانوا كثرة
ت ُّ
في هذا العصر! ويذهب مؤرخون آخرون في تفسير سبب القتل
التنصر أو لبس التاج ،ويتهمون الخليفة
ألمور أبعد من اتهامات ُّ
في دمشق بالتس ُّبب في قتله ،ويذكر ابن عذاري في كتابه «البيان
المغرب» بأن سليمان بعث إلى الجند يأمرهم بقتله ،عند سخطه
على أبيه (موسى بن نصير) ،وأنهم لما قتلوه َح ُّزوا رأسه ،وق َِد َم به
حبيب بن أبي عبيدة الفهري .وقيل إن سليمان عرض
على سليما َن
ٌ
الرأس على موسى في محبسه فتجلَّد لح ِّر المصيبة ،وقال «:هنيئًا
له الشهادة ،قتلتم والله َص َّوا ًما قَ َّوا ًما» .لكن حسين مؤنس يعود
فيستبعد هذا التحليل أيضً ا؛ ألن الخليفة لم يكن عا ِج ًزا عن عزله
لو أراد ،ولم يكن يخشى ثورته بالجند؛ ألنه كان ُمختَلَفًا عليه (عبد
العزيز) ،وليس من المعقول أن يكون حقد سليمان على عبد العزيز
أكبر من حقده على أبيه موسى .ومما يدعم هذا التشكُّك ما ورد
في كتاب «أخبار مجموعة» (مجهول المؤلف) ،أن الخليفة سليمان
بعد مقتل عبد العزيز ولَّى إفريقيا لعبد الله بن يزيد ،وأمره  -فيما
أمر -أن يتعقب قتل َة عبد العزيز ويرسلهم له ليعاقبهم بقتله
المراجع:
 - 1الدكتور حسين مؤنس ،فجر األندلس دراسة في تاريخ األندلس
من الفتح اإلسالمي إلى قيام الدوة األموية (711-756م) ص،97 ،
ص.118
 - 2ابن كثير  -البداية والنهاية  -الجزء التاسع  -ص ،184ص.196
 - 3ابن عذاري المراكشي  -كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس
والمغرب  -الجزء الثاني  -ص ،23ص.25
 - 4ابن عبد الحكم  -فتوح أفريقيا واألندلس  -ص .85 - 84
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اإلبداع  ..جمر وتجاوز
العالقة بين المبدع وإبداعه ليست عالقة اعتياد؛ هي تقلب على
جمر المعاناة ،وهي توق دائم لكسر الطوق والتمرد عليه ،حتى ولو
كان هذا الطوق هو إبداعه القديم الذي جاهد لـتأسيسه والبناء
عليه ،فنمطية اإلبداع تقضي على نكهته وروحه المتجددة ،وتلك
الجذوة التي تتقد لتطلق زفرة من نوع جديد مغاير؛ فإن لم يرتق
اإلبداع فال يع َّول عليه ،بل إن لم يكن المبدع متجاوزًا حتى لذاته
ال يع َّول عليه؛ فربما كان هذا التجاوز مطلوبًا على المستوى الذاتي
للمبدع .قبل النظر أو التطلع إلى تجاوزه لآلخرين.
ذلك أن العملية اإلبداعية الحقيقية تتوالد عنها أفكار المغايرة بحس
التحول الداخلي الذي يعمل دائما بروح االبتكار التي تتوازى أو
تتطابق مع روح اإلبداع وماهيته المتفردة ،سواء بالنظرة الفلسفية
أو التوجه النفسي ،أو فنيات اإلبداع التي ربما عملت عمل البصمة/
الشيفرة التي تميز مبد ًعا عن آخر ،مع قلق المغامرة اإلبداعية في
كل مرة يخوض فيها المعركة مع القلم.
ال ُكتَّاب الذين ظلوا تقليديين وقعوا في شرك المحاكاة والتقليد
حفاظًا على ثوابت الفن وقوالبه التي تمكنوا منه  -أو ربما توهموا
ذلك  -ونسجوا عليها وعلى منوالها الكثير من كتاباتهم؛ ليكون
بناؤهم قائ ًما على أسس وأركان ومدارس حتما لن تتماشى مع
االبتكار ،بل تكرس للوقوع في الرتابة وإعادة إنتاج ما فات واالشتغال
عليه واستنساخه حتى تفرغ الذات المبدعة كل حموالتها المجهزة،
وتدخل في دوامة الفلس اإلبداعي ،ثم التوقف إن لم يرتض المبدع
بحاله أو يبقى موجودا كظل باهت من ذاته أو من آخرين..
ال شك أن االبتكار في الفن هو الحركة الديناميكية الطبيعية للتقدم
إلى األمام متسل ًحا بما أفرز في الماضي أو في البدايات.
وبناء عليه من أجل التميز والتجاوز؛ فكلما ازداد المبدع في رصيد
إبداعه كلما ازدادت مهمته صعوبة وحر ًجا ،والمسؤولية اإلبداعية
أو مسألة االستمرار على درب اإلبداع الجيد ومعايير الفن المتجدد
تزداد تحديًّا وشراسة؛ فتأتي الصعوبة في انتقائه لما يكتب :موضو ًعا،
وفكرةً ،وأسلوبًا مالئ ًما ومعب ًرا عن طزاجة الطرح ومراعاة لزوايا
التلقي التي ربما نفذ المتلقي منها إلى أعماق أعماله ،لتتغير آفاق
التأويل والمصداقية الفنية المتوثبة ،ليكون المبدع في هذه الحالة
أول متلقٍ وناقد لعمله بمراقبته ورعايته ومعايشة القلق للوصول
إلى غاية من اإلبداع والتميز..
هذا هو ميكانيزم العالقة بين المبدع وفنه ،فعميد السرد العربي

محمد عطية محمود
كاتب وناقد مصري

«نجيب محفوظ» قد تجاوز إبداعه بذاته ولذاته؛ فعي ٌن على اإلبداع،
وعي ٌن على المواكبة ،وعي ٌن على التجاوز ..فقد تتعدد عيون المبدع
كي يشبع نهم هاجسه المستمر فلم ينظر «محفوظ» إلى اآلخرين
في انتقاله بين محطات /طفرات الكتابة لديه من المرحلة التاريخية
إلى الواقعية االجتماعية إلى الملحمية إلى الكتابات النفسية
والميتافيزيقية ،والفلسفية مرة أخرى ليضفرها بإبداع متجاوز؛
ليتماهى مع تيارات الحداثة التي تجاوزت كل السبل التقليدية نحو
إبداع مغاير ،ر ًهانا ينبع من الذات ،وينطلق منها ليكون التجاوز
سمة من سمات الحركة اإلبداعية.
اإلبداع المتجاوز ال يستدعي آليات التقليد واالستنساخ ،ويؤكد أحقية
المبدع في تجاوز ذاته ،فـ «يوسف إدريس» أمير القصة العربية نقل
حالة التمرد على كالسيكيات القصة العربية ،وتجاوزها إلى حالة من
الفوران وكسر القوالب فجاء مغاي ًرا تما ًما لمن كان قبله.
ولم يكن ناسفًا ،ولكن مكملاً بتميز جسارة اإلبداع وتحوله ،ما يفتح
الباب على مصراعيه على تجارب التجاوز..
ليأتي من بعده رائد تجديد القصة العربية محمد حافظ رجب -
كما جاء في دائرة المعارف البريطانية  -الذي استفاد من تجارب
السابقين من التجاوز والتميز.
ويضيف لحاالت التجاوز الفريدة..
لكن هاجس التجاوز في حد ذاته ،سالح ذو حدين ،فلو وضعه
المبدع نصب عينيه ومن دون اكتمال أدواته أو دربته الفنية ،أو
نضجه ،وأفرط في اإلذعان لسرعة ضرورة تحقيقه ،ربما فقد كثي ًرا
من عوامل استمراريته ،وقد تكون خطوات للخلف ،أو توقف يتعذر
بعده االستمرار
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مدلوالت العين واستعماالتها
في األمثال الشعبية الحسانية
د .بوزيد الغلى

رغم الجهود التي تم بذلها من أجل تدوين التراث الشعبي الحساني
بمختلف مكوناته ،ونقل الثقافة الحسانية من الشفاهية إلى
الكتابية ،فإنها لم تصل بعد إلى اإلحاطة بكل مكونات هذه الثقافة
غير المدونة ،خاصة وأن غياب شعب ومسالك متخصصة في دراسة
الثقافة الشعبية الحسانية بالجامعة المغربيةُ ،يبقي هذه الثقافة
ضمن ثقافة الهامش.
وغني عن البيان ،أن دراسة مفردات أو مواد المعجم الحساني تتيح
مالمسة مدى أهمية ما أنتجته من معارف تسهم في إغناء تراث
اإلنسانية ،ولكي نستدل على صحة هذه الدعوى ،سوف نلقي نظرة
خاطفة على بعض مدلوالت كلمة العين واستعماالتها في األمثال
الحسانية ،آخذين في االعتبار أن كلمة عين تعد من قبيل المشترك
اللفظي في الحسانية كما في العربية الفصحى ،إذ تدل على حاسة
البصر كما تدل على عين الماء ،ولنا في الطوبونيما أو أسماء األماكن
خير شاهد ،حيث نعثر على عشرات األسماء في الصحراء مثل عين
بلقرع ،عيون إغمان ،عيون الحلفاء ...والستجماع شتات مدلوالت
العين بمعناها األول (حاسة البصر) ،يمكن دراستها من خالل
تترددها بين الحس والمعنى والحقيقة والمجاز.
• العين حاسة البصر :انتقال الداللة من الحسي إلى المعنوي:
يمكن القول إن مجمل األمثال الحسانية قد انتقلت بداللة العين
من أصل وضعها كحاسة للبصر إلى استعمالها في سياقات مجازية
واستعارية يمكن استشفافها من األمثلة اآلتية:
• الراس إلى عاد كامل عينين يخلع :معناه :إذا أصبح رأس اآلدمي
عيوناً ،أضحى مخيفاً ،ويضرب المثل في التحذير من كثرة مراقبة
الغير وتتبع أخطائه بشكل مخيف يثير من الرعب قدر ما يثيره
مشهد رأس كسته األعين برمته.
• العين اللي ما تصرط تعمى :معناه أن العين التي ال تبتلع بعض
الغبار وما شابهه مما يعتريها قد تصاب بالعمى .وهذا المعنى
مجازي ،يراد منه الحث على ضرورة التغاضي عن أخطاء اآلخرين
والصبر على تجاوزاتهم من أجل أن تستمر العالقات االجتماعية في
إطار الصداقة أو الزوجية أو العمل.
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• عين الجرادة تحت باطها :تفصيحه :عين الجرادة تقع تحت إبطها،
ومعناه مجازا ً أن الجرادة رغم ضآلة جسمها ترى ما حواليها وتراعي
ما يجول في محيطها أو قربها ،ومعناه أن المرء ينبغي أن يراعي
مصالح اآلخرين القريبين منه في اتخاذ أي قرار ،بحيث ال يصدر منه
ما يؤذي أقاربه ومن تربطه بهم عالقات معينة.
سهم يغمظ عينيه :من أكل نصيبه يغمض عينيه ،ويغض
• ِّال كال ُ
طرفه عن أنصبة غيره ،بحيث ال يطمع في االستيالء على ما ليس من
حقه .يضرب في القناعة.
• أخيار الدكّة بين العينين :معناه أن الضربة القاصمة هي ما أصاب
الرأس على مستوى ما بين العينين .والمعنى أن أفضل المواجهة
ما كان على مرأى أو بمحضر من الخصم ،كما أن اإلدالء بحجة
يكون حاسماً عند تقابل الخصمين ،وذاك معنى «إذا تقابلت أعين
الخصمين ،أغضى أحدهما ،وأخفض عينيه»...
• تحكَر العين العود ليطرفها :معناه قد تحتقر العين وتستهين بعود
قد يؤذيها ،معناه عدم االستهانة بصغائر األمور التي قد تسبب ما
ال تحمد عقباه.
• العين إلى تخطات حاجبها يخسر واجبها :تفصيحه :العين إذا
تعدت حدود الحاجبين تفسد وظيفتها وموقعها ،والمعنى البعيد
أنه ينبغي مراعاة السنن وعدم الخروج عما خلقت له األشياء ،كما
يضرب في وجوب مراعاة أقدار الناس وعدم التهور وتعدي الحدود

في التعامل مع الناس والمحيط.
• عين الشاري حمرا :عين المشتري حمراء ،يضرب كناية عن معرفة
مدى جدية الزبون ،بحيث أن صاحب الحاجة أعمى ،ال يلقي باال
لما قد يحول دون الظفر ببغيته ،بحيث ال يرى سوى الهدف الذي
يتطلع إليه.
• العين شكًتها وحده يغير نظرتها ما هي وحده :معناه أن العيون
خلقت على نمط واحد لكنها تختلف من حيث النظر ورؤية األشياء.
يضرب في اختالف أحكام الناس وتباين تقييمهم وتقديرهم لألمور
• عينك ميزانك :تشبيه العين في هذا المثل بالميزان يجعل العين
بمثابة أداة لتقييم األمور وتقديرها ،ويضرب في تحري الضبط
والدقة في التعامل مع األمور ،بحث يكون التصرف متزناً ال إفراط
فيه وال تفريط.
• العين ولوذن أخوات شكَّه ،ولكراع ولَخالكَ أخوات شكَّه ،وليد
ولفم أخّوت شكَّه :تفصيحه أن العين واألذن أخوان شقيقان كما أن
الر ْجل وما يهوى اإلنسان (الخاطر) شقيقان ،واليد والفم شقيقان.
• العين الشريرة واستعماالتها في األمثال الحسانية:
تختلف مستويات داللة العين على الشر في األمثال الحسانية
من الصريح إلى الضمني ،وغالباً ما تنطوي الداللة الضمنية على
استعارة من قبيل قولهم:
• فالن عينو حارة :لقد استعيرت خاصية الحرارة التي تجعل األثر

ب ّينا للداللة على قوة العين الشريرة ،وتقابلها «العين الباردة» ،فيقال
ألم الصبي عند رؤيته من طرف الغير (عيني عليه باردة) ،إذ توحي
برودة العين بعدم األذى واإلراحة ،وفي المتخيل الديني يقابل ح ّر
جهنم ب َرد الجنة ،بل إن الميت يدعى له بالقول اللهم اغسله من
الذنوب بالماء والثلج والب َرد.
• فالن ما يطلس :أي ال يرخي ،كأنه مجازا يقيد من يراه بقيود من
الشر المنبعث من عينيه ...وفي هذا داللة على قوة المعيان ،وهو
الشخص المعروف بعينه الشريرة.
• عينو ما اطيح للتراب :تضرب في قوة العين الشريرة ،وتصوير
المعيان في هذا السياق يستبطن الداللة على قوة التراب /األرض
مس التراب/
في امتصاص أذى العين الشريرة .لقد دأب الناس على ّ
مالمسة األرض عند سماع خبر سيىء أو شر (فيقال :سمعت األرض
وبلعت) كما يالمس آخرون في ثقافات أخرى الخشب «Touchez
 .»le boisأما الداللة الصريحة للعين الشريرة في األمثال الحسانية،
فتنصرف إلى التحذير من خطر المعيان في مثل قولهم :جاور
المحساد وال تجاور المعيان ،كما تنصرف أيضا إلى التحذير من خطر
العين الشريرة على اإلنسان في مثل قولهم« :العين ادير الجمال
فلكَدور وا ّدير الرجال فالقبور» ،وتفصيحه أن العين الشريرة قد
تصيب البعير ،وينتهي في ال ِقدر  ،marmiteكما قد تصيب اآلدمي
فينتهي في القبر
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الشعر الشعبي العربي ،إلى أين؟!
السيد نجم

ربط االنسان حياته أو التعبير عن مشاعره في الحياة ،في االفراح
واالطراح وفى كل جين ..ربطها بالغناء ..من المهد الى اللحد كان
يغنى أو يغنون له ،وألن الجماعة الشعبية هي الغلبة الغالبة في
المجتمعات ،وما النخبة اال المتابعين لهم ..خرجت األغاني الشعبية
معبرة عن تلك الغالبية الشعبية ..وكانت األناشيد واألغاني ،فرادى
وجماعات ،وعلى كل لون وفي كل المناسبات .تالحظ الراصد
والدارس وحتى الذواقة من المستمعين قدر غير قليل من أشكال
وأنماط تلك األشعار ،تعددت ألوان هذا الشعر ،بل وشاعت على
تنوعها حتى تالحظ أن اشترك في حفظه وترديده الكبار والصغار،
النسوة والرجال ،فأطلقوا عليه الشعر /الغناء الشعبي ،نظراً لسرعة
وسعة انتشاره بين عموم الناس.
ما تالحظ في جميع العصور ،وعلى امتداد رقعة األرض العربية،
زاد شيوع ذلك المسمى باألغاني الشعبية ،وان اختلف في مالمحة
الشكلية من منطقة إلى أخرى ،وتنوع بتنوع البيئة التي نبت
فيها ،واالنسان أحد عناصر تلك البيئة ،وهو من أبدع واضاف من
نصوصه على مر األيام ..فتنوعت االغراض والخصائص .فلما تنوع
المنتج الفني الشعبي ولم يتوقف مع الغناء ،أفرز ما يعرف باألدب
الشعبي مصطلحاً شائعاً ،وفي دراسته علوم متجددة ومدارس ،مع
بدايات القرن الماضي (القرن العشرين) .على الرغم من عظم تلك
الدراسات والبحوث ،لم تنته إلى تعريف محدد لدالالته والمقصود
باألدب الشعبي تحديدا ً ،حتى بات لكل تعريف مدرسة فكرية
ينتمي إليها .لعل الداللة المشتركة والمتفق عليها( :هو األدب
المعبر عن مجموعة من الناس يعيشون في منطقة أو مكان أو
رقعة من األرض ،يشتركون فيها معا ًفي كل األفراح واآلالم ويتبادلون
المنافع ..فتشكلت لديهم إحساسات ومشاعر مشتركة) من النقاد
من قال إنه األدب الذي يتداوله الناس ،ويشتركون في اإلعجاب
به وترديده بتلقائية وبال إعداد سابق .بعضهم اآلخر يعول على
«المؤلف» ،وأن األدب الشعبي هو مجهول المؤلف ..ربما اعتمادا ً
على احتمالية اإلضافة والحذف على النصوص المختلفة التي تتوالى
بتوالي األجيال .فيما يقول البعض اآلخر ،أن األدب الشعبي( :هو
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األدب الشفاهى الناطق باللهجة العامية لكل مكان ،بما ينطق به
أفراده من كلمات وألفاظ دالة متفق عليها ،قد ال يفهمها تماماً
سكان منطقة أخرى) .بينما أشار بعضهم إلى األدب/الفن الشعبي
هو األدب المتوارث مع األجيال ،وهو ما يعنى فاعلية الزمن كعامل
أساسي في تشكيل هذا اللون من األدب ..سواء بالترسيخ أو الحذف
أو االضافة .ويؤكد د.حسين نصار فى كتابه الهام «الشعر الشعبي»
أن فى كل تعريف مأخذ ،وال يوجد التعريف الفاصل القاطع .وان
حاول بعضهم التخلص من مشكلة التعريف بالنسب الى المكان ..أي
حصر األدب الشعبي بين حدين ،األدب الشعبي القروي /الصحراوي
أي القادم من القرية ومناطق الصحراء ،أو األدب الشعبي المدني
أي القادم من المدينة .إذا كان تاريخ الجزيرة العربية يشير الي
أن العرب في الجاهلية لم يشعروا ،أو لم يشعر كثير منهم ،بأنهم
جماعة واحدة ،وغلبت هوية القبلية وانتماءاتها أكثر ،شعورا ً قوياً.
إال أن هذا الشعور تفاوت عند الجماعات المختلفة التى تسكن
شبه الجزيرة ،حيث تغلبت ظواهر أثرت في الشعر الشعبي ..وهو
ما تالحظ في منطقة اليمن ،مثلما تالحظ أن اليمنيين في الجاهلية
كانوا ال يتكلمون لغة واحدة بل لغتين ..جنوبية وشمالية .وهو ما
دفع د .نصار للتساؤل :ما أثر ذلك على الشعر الشعبي؟ بالفحص
والدرس الحظ د .نصار أنه في جنوب بالد اليمن ،أنتج الناس شعرا ً
شعبياً يتغنون به (منذ الفترة قبل اإلسالم إلى ما بعده) ،وهو ما
رواه «عبيد بن شرية» و«وهب بن منبه» .بينما الشعر الشعبي
فى الشمال أنتج الناس شعرا ً قبلياً ،يتسم بسمات خاصة ،وبدت
مقاصده وكأن الشعر الشعبي من أجل الحرب :يتغنى للغالم الذي
ولد للحرب ،أو الفرسة التي ستلد حصاناً ،أو حتى يعلن من بين
أفراد القبيلة شاعرا ً فحالً ،ألنه سيكون صوتهم فى الحرب .وهكذا
يمكن القول إن المضمون الشعري في الجنوب كان الغناء المتنوع
والحافل بالمناسبات واالحتفاالت العامة اإلنسانية ،بينما مضمون
الشعر الشعبي الشمالي محصورا ً في الحرب ،كل يزكيها ويدعم
النهوض بها وبكل عناصر موضوع الحرب .إال أنه يلزم اإلشارة إلى
نزول القرآن (ونهاية الحقبة الجاهلية) قد أثر كثيرا ً على الشعراء
والقبلية ،كما أسهم توحيد اللهجات في العديد من المناطق مثل
اليمن .بعيدا ً عن الوقفة السريعة لألدب الشعبي في اليمن ،يمكن
اإلشارة أنه بالعموم ،تعرض للكثير من المؤثرات خالل النصف قرن

وال عبـــــــي بابتناء المـــــجد
أغاني البناء:
ال يستوى من يعمر المســاجدا
يدأب فيهــا راكعــــــا وساجدا
وقائمـــا طـــــورا وطورا قاعدا
ومـــــن يرى عن الغبار حـائدا
الحداء:
وصف ح ّداء ناقته:
«كأنهــا وقد براها األخمــــاس
ودلــــج الليل وهاد قــــــياس
شرائج الســــبع براها القواس»
أناشيد الحرب:
أنا الذي عـــــــاهدني خليلــي
ونحن بالسفــــــح لدى النخيل
أال أقـــــــوم الدهر فى الكبول
اضرب بسيف اللـــــه والرسول
النواح:
ويـــــل أم سعـــــــد سعــــدا صــــــــــرامــــــة وحــــــــدا
وســـــــؤددا ومجــــــــــــــدا وفـــــــارســــــــا مغـــــــــدا
ســــــــد بــــــه مســــــــــدا يفــــــــد هـــــــــاما فــــــدا
اآلخر من القرن العشرين ،نظرا ً للعديد من العوامل ،منها :انتشار أدعية المتسولين:
التعليم ..التأثير المباشر والطاغي لوسائل اإلعالم الحديثة ،مثل رب عجــــوز عر مـــــس زبون
اإلذاعة والتليفزيون والفيديو واإلنترنت مؤخرا ً ،فضالً عن الصحافة سريعة الرد علــــــى المسكين
والدوريات .وهو ما تبدى جلياً في شكل ومضمون الشعر الشعبي،
فقد لعبت عوامل عديدة على التوحيد (تقريبا) بين اللهجات،
بحيث شاعت لهجة واحدة (تقريبا).
شعر شعبي عربي في مناسبات مختلفة

أغاني األفراح:
بليلى وجـارات لليلــــى كأنهــا نعاج المال تحــــدى بهن األباعر
أمنقطع يا عــز ما كـــــان بيننا وشاجر نى ياعز فيك الشواجـــر
إذا قيل هذا بيــــت عزة قادني إليه الهـوى واستعجلتني البوادر
أغاني الطفولة:
كريمــــــة يحبـــها أبوهـــــــا
مليحة العينيـــــــن عـذبا فوها
ال تحســـــن السب وان سبوها
أغاني اآلبار:
علقــــــت يا حارث عند الورد
بجاذل ال رفــــــــل التـــــردي
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جورج كارلوس فونسيكا

تحسب أن «بوركــــــا» تكفيني
إذا غـــــــدوت باســـطا يميني
وتتعدد األشعار الشعبية واألغاني مع المواقف التي تتردد فيها.
الحفاظ على تراث الشعر الشعبي العربي
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الجمالية أو األنثروبولوجية« .التراث الطبيعي» ..هي المعالم
الطبيعية من تشكيالت فيزيائية أو بيولوجية لها قيمة استثنائية من
وجهة النظر الجمالية أو العلمية.
«التراث غير الملموس» ..يعني الخبرة والتمثيل واإلظهار والمعلومات
والمهارات ..وأيضا المصنوعات اليدوية ..وهي تلك الثقافة التي
تنتقل من جيل إلى آخر (منها المنتج الشعبي والشعر الشعبي منه)
ومن تلك الثقافات غير الملموسة التي نالت االهتمام البحثي
والعلمي« ..الموسيقى وفنون العزف»« ،العادات االجتماعية»،
«التراث الشفهي المتناقل»« ،المعرفة والتعامل مع الطبيعة»،
«الحرف التقليدية» .يذكر أن هناك العديد من المؤسسات العربية
التي تلعب دورها في الحفاظ على التراث الثقافي ،منها «الكسو
أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»« ،المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة»« ،منظمة المدن العربية»« ،منظمة
العواصم والمدن اإلسالمية» ..باإلضافة إلى العديد من الهيئات
والمنظمات غير الحكومية .وإن بدت هناك بعض المعوقات في
الوطن العربي ،لعلها بسبب عدم وضوح أسس ومصطلحات الحفاظ
على التراث ،مثل أن الترميم يعني إعادة تأهيل اآلثار وال ينظر إلى
المباني التاريخية مثال ..كما ال يعني الحفاظ على التراث الشفاهي.
وقد نشطت مدرسة حديثة اآلن في مجال الحفاظ على التراث،
تربط بين القديم والحديث ،وإن بدت مهتمة بالتراث المادي أساساً،
إال أنها تصلح للتعامل مع التراث الشفاهي ،من مبرراتها :وجود
رصيد ثقافي كبير .وأخيرا ً ..فمهما تعددت المدارس والمسارات
التاريخية ،فإن نشأة علم الحفاظ على التراث يتقدم خطوة بعد
خطوة ،ومن المؤكد أننا بحاجة إلى جهود كل المتخصصين في هذا
المجال ،خصوصاً بالنظر إلى الشعر الشعبي العربي

فيصل رشدي
باحث من المغرب

أنشره ومنها ما لم أكن أفعل »...بدأت أقرأ الحوار حتى وصلت
إلى كالم جورج الذي يقول «قرأت كل ما كتبه بريتون ،قرأت كثيرا ً
أنطوني أرتود ،أرغون»… وفي معرض قوله حول اتجاهه األدبي
وانتمائه قصائده إلى االتجاه السريالي ،يقول جورج كارلوس «نعم،
بالنسبة للخصائص فهي سهلة جدا ...القصيدة السوريالية لها تأثير
على قصيدتي التي أكتب»( .)2من أهم دواوين جورج كارلوس
الشعرية :النزل اإلسباني « »O albergue espanholمنشور بدار
النشر  Rosa de Porcelana Editora, 2017.وهناك مؤلف آخر
له بعنوان :في زمن عيد ميالد السمراء ،سافرت الذبابة مجانا
بالتنفيذ Em tempo de Natal e da Morna, a mosca viajou
تحصل جورج على العديد من
ّ »gratuitamente na executiva
الجوائز األدبية ،نذكر منها :الجائزة األدبية البرتغالية حرب جوانكيرو
 A guerra junqueiroعام .2020
أكملت السيرة األدبية لجورج كارلوس فونسيكا،
وأنا أرى عبر الفيديو صديقاتي البرتغاليات
يصفقن بحرارة ،وإعجاب كبير

جورج كارلوس فونسيكا

ولدت دعوة العلم الجديد (علم الحفاظ على التراث) مع التفات
علماء االجتماع واالقتصاد مع المهنيين من األثريين والمهندسين
وغيرهم .فقد شهد القرن العشرين عددا ً من الحروب ،كما شهد
آثار تقلبات طبيعية مثل الزالزل والبراكين والفيضانات وغيره ..كلها
مهدت للتفكير في منهج مناسب للحفاظ على التراث الثقافي .وهو
ما تبته اليونسكو كمنظمة ثقافية عالمية .نبه «جوفاني كاربونارا»
إلى أن الفرق بين الثقافات يرجع (من وجهة نظره) إلى النظرة
نحو تعريف «األصالة» ،تلك التي تعنى الجانب المادي من ثقافات
الشعوب ،بينما تعنى الجانب المادي والمعنوي عند أهل أفريقيا
والشرق األوسط ،وبالطبع عند العرب .إذا كان «الترميم» هو إعادة
التأهيل بسب االستخدام أو ألسباب اقتصادية ،وقد تقدم الترميم
بحيث لم يعد ملء الفراغات أو التهذيب كما كان قديماً ،بل أصبح
يدور حول ثالثة محاور :محور تاريخ العمارة ومعرفتها  -محور
المعارف الهندسية وخواص الخامات والعناصر الفاعلة في الترميم -
محور الجانب اإلنساني /القانوني /االجتماعي /االقتصادي المتوافق
والتالي لعملية الترميم .يرى د .عليان أن الترميم يسير نحو الفناء،
نظرا ً للرؤية االقتصادية العملية الجديدة التي بدأت في الشيوع
مع بدايات القرن  ،!21وهي نظرة تشاؤمية يشاركه فيه بعضهم.
وقد نظرت الدول األوروبية واألمريكية إلى الحفاظ على التراث
نظرة مشتركة ،إال أن المدرسة األمريكية ترى الحفاظ على األصل
يسبق الترميم واإلضافة ،بينما في أوروبا العكس ..لذا تحددت اآلن
مدرسان للحفاظ على التراث (األوروبية واألمريكية) .وفى سبيل
سعي العلماء للحفاظ على التراث ،بدأت المحاوالت الدولية ببعض
المواثيق والعهود ..منها «ميثاق البندقية» في عام 1964م ،وميثاق
بورا بعده .وهو ما استتبع ببعض االتفاقيات الملزمة للدول الموقعة
عليه ،وهو ما تبنتها هيئة اليونسكو ،والتي بدورها حولتها إلى
قوانين داخلها قابلة للتنفيذ .تلك الخطوة توافقت مع إجراء تعريف
بعض المصطلحات ،منها:
«الممتلكات الثقافية» ..هي الممتلكات المنقولة أو الثابتة المهمة
عند الشعوب (مثل األماكن األثرية  -المباني بأنواعها) ،ثم المباني
المخصصة لحفظ ذلك التراث ،وأيضاً المراكز التي تتضمن مجموعة
من الممتلكات الثقافية« .التراث الثقافي والطبيعي» ..وهي جملة
األعمال المعمارية ،وأعمال النحت والتصوير على المباني ،وكذلك
النقوش والكهوف ..ثم أعمال اإلنسان المشتركة مع الطبيعة أو

وقعت عيناي ذات ليلة على جريدة برتغالية تحمل حرفي( JL (1فلم
أستطع فك الكتابة بسبب ظالم دامس أحاط الغرفة من كل اتجاه،
حتى القهوة الساخنة كادت أن تسقط من أعلى المكتب ،لذلك
اتجهت مباشرة إلى زر الضوء ،فأضأت المصباح ،وفتحت النافذة،
علي هواء بارد ،أنعش روحي ،ونشط جسدي ،بدأت أحتسي
ليهب ّ
القهوة وأتصفح على مهل األوراق األولى للجريدة ،حتى وصلت
الصفحة  ،14فإذا بي أمام عنوان عريض« :أدب الرأس األخضر»..
قرأت المقال ،فلفتت انتباهي صورة مكتوب أسفلها اسم «جورج
كارلوس فونسيكا» شاعر وروائي ورئيس دولة الرأس األخضر ،ولد
عام ( )1950بميندلو.
غمرني شعور كبير وأنا أبحث وأكتشف سيرته الذاتية ،وقد تخيلت
أن أعمل على تقديم الشاعر عبر تقنية الفيديو عن بعد بسبب
تفشي وباء كورونا ،وأن أحكي سيرة هذا الشاعر الرئيس لصديقاتي
البرتغاليات  maria pintoو Natália Nunes.فوجدت بالصدفة
حوارا ً له في موقع إلكتروني تحت عنوان  terranvoa. Cvوقمت
بترجمته واضعاً تقنية الفيديو ألتحدث بلسان جورج كارلوس
فونسيكا «عندما كنت صغيرا ً ،كان هناك العديد من األشخاص ممن
لهم أثر بالغ في حياتي ،من بينهم والدي الذي كان موظفاً في
سلسلة فنادق ،وقد عمل لمدة خمسة أو ستة أعوام ،لكن لم أتذكر
مدة عمله بشكل جيد ،فقد كانت فترة قصيرة مرت كطيف سريع،
وكانت له مكتبة عريقة في منزلنا تضم ق ْدرا ً من الكنوز األدبية،
خاصة األدب البرازيلي واألدب البرتغالي ،ولهذا عشت مع تلك
الكتب في المنزل .كانت طفولتي أيضاً قوية وكان لها تأثير بالغ
األثر من طرف أخي ماريو فونسيكا الذي يكبرني
بعشرة أو أحد عشر ربيعاً على أقل تقدير .عشنا
في منزل وال َد ّي على مقربة من الشاطئ في
شارع يسمى كانديدو دوش غييش...
(بعد حديثه الطويل) يقف عند قوله «وبعد
ذلك سافرت إلى البرتغال وأنا صغير السن
لدراسة القانون وفي عمري آنذاك ستة عشر
ربيعاً ،حملت كل مراجعي في سبيل تحقيق
مساري األكاديمي وكذلك السياسي ،وعلى أقل
تقدير األدبي ،كانت تلك األشياء هي سبب
اتصالي بالجاز والسريالية ،بدأت العمل على
التجارب اإلبداعية الشعرية األولى ،منها ما كنت

الهوامش:
 1هي جريدة برتغالية تعنى باألدب والفن
واألفكار صادرة بتاريخ  28غشت و  10شتنبر
من العام 2019
2https://terranova.cv/index.php/
entrevista/6067-jorge-carlos-fonseca-o.inventor-do -surrealismo-cabo-verdiano
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أنماط الصيد التراثية

في البركة السابعة من بحيرة البرلس
مختار سعد شحاته

تقع البركة السابعة من بحيرة البرلس في الجنوب الغربي ،التابع
لمركز مطوبس من محافظة كفر الشيخ ،وتتميز بتنوع الفت ألشكال
الصيد التراثية .تبلغ مساحة البحيرة  462كم مربع تقري ًبا ،بطول
 60كم تقري ًبا ،وتُعد محمية طبيعية تخضع لحماية األمم المتحدة
منذ سبتمبر 1988م ،لها خصوصيتها ،إذ إن جميع أشكال الصيد
فيها تراثية وبدائية .وهو ما سنستعرضه سري ًعا مع اإلشارة إلى أنه
باستثناء «الغزل» الذي قامت عليه مهنة الصيد في تلك البحيرة،
فإن بقية األنماط ليست أصيلة ،بل تعد  -في أحيان كثيرة  -مخالفة
للقانون المصري .ويضاف إليها بعض الممارسات الفردية كالصيد
بالسنارة ،أو الغطس المسمى «التدميس» ،وهو قريب الشبة من
الطبشة لكنه يتم بشكل فردي .إال أن ذلك ال ينفي ضرورة وأهمية
توثيقها ودراستها ،وما نرجوه ،هو أن تحظى الحياة المهنية لتلك
المنطقة ببحث أوسع وأكبر يرصد أنثربولوج ًيا وسيسيوثقاف ًيا تلك
المنطقة التي تتعرض حال ًيا لتغيرات مذهلة جعلها طاردة  -أكثر
منها جاذبة  -لأليدي العاملة ،إذ هاجرت أعداد كبيرة من صيادين
البحيرة ،نحو بحيرات أخرى مثل بحيرة المنزلة وإدكو ،أو إلى
البحرين المتوسط واألحمر .كما هجر بعضهم المسطحات المائية
وانتظموا في أعمال بعيدة عن المجال ،في حراسة العمائر وشركات
النظافة.
الغزل

تعد طريقة الصيد بـ«الغزل» النمط التقليدي واألقدم بين كافة
أنماط الصيد بالبحيرة .وتنتشر في البحيرة كلها .وما تزال صامدة في
وجه كل التغييرات التي طرأت على البحيرة.
يعتمد صيادو البحيرة أنوا ًعا من «الغزل» المصنوع من خيوط
القطن أو البالستيك ،وتختلف نوعية الـ«غزل» ومدى اتساع دوائر
شباكه  -أو ما يطلق عليه الصيادون «الماج»  -حسب نوع السمك
المستهدف .وفي الماضي كانت صناعة الغزل تتم يدويًا وحال ًيا
يشترى جاه ًزا .ويمتد طول الغزل حسب الحالة المادية للصياد،
ووحدة قياسه ت ُسمى «الربطة» ،وتمتد من عشرين إلى ثالثين
مت ًرا ،وعرضها متر تقري ًبا .وتتكون من طبقة واحدة أو طبقتين
88
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ت ُضّ م الشباك كلها وتخاط في حبل علوي يحوي مئات حبات الفلين
لتضمن طفو الغزل .وهناك حبل آخر سفلي توضع فيه قطع من
الرصاص تعادل عدد قطع الفلين ،يبلغ وزن الواحدة جرامين أو ثالثة
جرامات ،لتضمن أن تظل مساحة الغزل مفرودة ومشدودة نحو
األسفل .يعرف الصيادون في المساحات المفتوحة بداية «الغزل»
ونهايته عبر عالمات بالستيكية يضعها الصياد في أول الغزل وفي
نهايته ،لمسافة تتجاوز الكيلو متر .كما يضع عالمات مشابهة لكن
أقل حج ًما بطول خط امتداد الغزل وهو امتداد طولي منبسط دائ ًما،
ويمكن أن نجد الكثير من الخطوط المتوازية تلك إلى جوار بعضها
تفصل بينها مسافات صغيرة ،ويحدث أن تتقاطع ما يوقع الشجار
بين الصيادين أحيانًا .غالبًا يتم استخدام هذه الطريقة قُبيل المغرب
«رمي
وهو ما يسميه الصيادون « َر ِم ّية الغزل» ،ويمكن أن يستمر ّ
الغزل» إلى ساعتين أو أكثر حسب عدد القطع المستخدمة ،ثم
يُترك في الماء طوال الليل ،وعند مطلع الفجرتستعاد الشباك من
الماء فيما يُسمى بعملية «سحب الغزل» التي تستغرق المدة نفسها
«الرمي» .يحتاج الصيد بالغزل في غالب األمر إلى رجلين،
لعملية
ّ

وبعضهم يستخدم ثالثة رجال ،خاصة خالل عملية السحب إلعادة
الشباك كلها إلى سطح المركب /الفلوكة المستخدمة في عملية
«ال َر ِم ّية» ،إذ يتفرغ الشخص الثالث بتخليص األسماك من الشباك
ووضعها في صناديق بالستيكية أو خشبية للبيع في حلقة السمك
التي تبدأ عملها في السادسة صبا ًحا.
السوهة

السوهة نمط يمارسه الصيادون غير المحترفين ،إذ ال تحتاج غال ًبا
إلى مهارات عالية ،فقط قوة جسمانية تتحمل الخوض في الماء
وبعض الجهد .وغال ًبا ال تحتاج إلى إجادة السباحة ،إذ يتراوح عمق
الماء بين  80و 150سم .استقطبت هذه الطريقة شباب الجامعات
ووفرت عمالً للكثير من الباحثين عن عمل خالل اإلجازات الصيفية
الطويلة .يؤكد الكثيرون على أن «الريس» أو قائد المجموعة ،ال
بد وأن يكون من أهل الخبرة والباع الطويل في الصيد ،إذ تقع
على عاتقه مهمة اختيار أماكن الصيد والوفرة ،عبر ما يسميه أهل
هذه الطريقة بعملية «التصنت» ،ينام «الريس» على جانبه أو بطنه

في مقدمة المركب الذي يضم بقية الفريق (من  5إلى خمسين
شخصا) ،ويلتزم الجميع بالصمت .وثمة اتفاق بين من يمارسون
ً
هذه الطريقة على أن الريس يمكنه سماع حركة األسماك في الماء،
أو وهي تتناول طعامها من نباتات البحيرة المنتشرة  -خاصة نبات
«الحامول» المائي .تتكون شباك السوهة من مجموعة من القطع،
«قطعة غزل» ،بعرض مترين إلى ثالثة أمتار ،وبطول عشرين إلى
ثالثين مت ًرا للقطعة ،وت ُث ّبت على طول القطعة أعواد من البوص أو
الغاب ،تمتد المسافة بين كل عود وآخر نحو متر .وذلك لتثبيت
الشباك في الماء على شكل دائرة غير منغلقة ،لها جناحان يعمالن
بواب َة دخول .وعلى بُعد عشرات االمتار ،وفق تحديد الريس ،يصطف
الصيادون في صف واحد أو قوس في مواجهة فتحة الدائرة ،يحمل
كل منهم عو ًدا من الغاب أو فرع شجرة ناشف (شعبِ /شعبة)
طوله ما بين المترين والثالثة ،يقود المجموعة الحادي ،الذي يبدأ
بضرب الماء بعصاته ،فيتبعه البقية بضربة رجل واحد .بينما يبقى
الريس فوق المركب يحفز الضاربين ويوجه سيرهم ،ويبشرهم
بتقافز األسماك فز ًعا إلى داخل الدائرة ،وتستمر الضربات حتى
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ت ُسمى «ع ّدة الحامول» ،ويمكن أن تحيط الشباك دائرة من
األعشاب والبردي ونبات ورد النيل الذي يربيه الصيادون بشكل
خاص ،وتسمح مياه البحيرة بنموه إذ لم تعد ذات نسبة ملوحة
عالية ،ظلت تجارة تلك األقراص من نبات ورد النيل رائجة قبل
أن تقوم شرطة المسطحات المائية بمطاردتها وتفكيكها وتطهير
البحيرة منها وتجريمها .تعمل تلك األقراص كمزارع طبيعية
لألسماك فتتجمع فيها من كل صوب وحدب ،فتدر على اصحابها
الرزق الوفير ،لكنها مهلكة لثروة البحيرة السمكية .وتختلف
«الع ّدة» باختالف نوع األسماك؛ فهناك عدة للجمبري وثانية
للبلطي ،وثالثة للزريعة .والزريعة هي صغار السمك الذي يتم
اصطياده للتربية في المزارع السمكية الخاصة ،وهو أمر مخالف
للقانون المصري.
َّ
الكتامية

«وش الغزل» حسب تعبير الصيادين ،ثم يتوقف الرجالن في
طرفي الصف ويقومان بغلق جناحي الدائرة لتحبس األسماك التي
هربت خوفًا إلى داخل الشباك .ثم يدخل الصيادون إلى الدائرة
المغلقة لتمشيط المساحة وإخالئها من أي عائق من نبات أو غيره
يمنع عملية صيد األسماك التي تم حصرها داخل الدائرة .وتسمى
تلك العملية والتنظيف بعملية «الملخ» ،إذ يقوم الصيادون بملخ
الحامول من كل الدائرة استعدا ًدا لنزول اللقافة .وهي مثلث خشبي
في نهايته شباك خاصة تلقف األسماك من داخل الدائرة ،التي يتم
تقسيمها إلى ثالث قطع أو أربع حسب المساحة وتسمى الواحدة
منها «حلويقة» فنصف الدائرة المنغلقة تسمى «حلويقة» وربعها
يسمى كذلك أو ثلثها حسب تقرير «ريس» جماعة الصيادين ،والذي
يمتلك باألساس الشباك والمراكب ،فهو صاحب رأس المال.
ّ
العدة

تضم مجموعة من الصيادين ،ت ُشترط فيهم القوة الجسدية ،ويلزمها
قاربين في الغالب ،وال يقل عدد الصيادين فيها عن خمسة صيادين،
وال يُشترط فيهم الخبرة ،ويُكتفى بوجود صياد واحد خبير .وت ُصنع
الع ّدة من ِ
الشباك القطنية أو الحريرية ،وتخاط بشكل دائري ،يأخذ
رصاصا يُسمى «الرصاص المرصوص»،
السياج السفلي على طوله
ً
وزن القطعة الواحدة خمسة جرامات ،وتكون المسافة بين القطعة
واألخرى أقل من عشرة سنتيمترات ،بينما يخلو الحد العلوي ِ
للشباك
من الفلين كما في الغزل .يقوم صياد من كل مركب بالنزول إلى
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البحيرة ،ويأخذ كل مركب طرفًا من ِ
الشباك ،ويصنع الصيادان دائرة
واسعة قطرها في الغالب ما بين خمسة وعشرة أمتار ،ويثبتان الحد
السفلي ِ
ويظل الحد العلوي في يد أحد
للشباك حتى تُغلق الدائرةُ ،
الصيادين فوق القارب .بعد إغالق الدائرة يسحب أحد المركبين
خط الرصاص ويسحب اآلخر الخط العلوي .فتتحول الشباك إلى ما
«الصرة» الكبيرة.يشترط في الرجلين الذين يقومان بالنزول
يُشبه ُ
إلى الماء الخبرة إذ يقومان بتثبيت الرصاص بأرض القاع بشكل متين
حتى يضمنا «كسح» سطح القاع كله ،ودفع األسماك لحظة الحركة
إلى الصرة .ثم يأخذ الرجال في القاربين في سحب «بدن» ِ
الشباك
نفسه ،وإزالة نبات الحامول أو ورد النيل أو البردي ،وكافة األشياء
والعوالق التي قامت «الع ّدة» باصطيادها ،ويستمر ذلك من عشرين
إلى ثالثين دقيقة؛ يظل فيها الرجال في القاربين منكفئين ويسحبون
قبل أن تبدأ األسماك في الظهور .بظهور األسماك ،يتوقف السحب
ويبدأ صيا ٌد من كل قارب باصطياد األسماك حيث يُطلب من الجميع
الوقوف وسحب الشباك بهدوء ج ًدا ،ويقوم الرجالن في القاربين
باإلمساك باألسماك وتصنيفها حسب النوع والوزن والحجم ،ث ُم
تجمع في نهاية الصيد في صناديق بالستيكية أو خشبية استعدا ًدا
لبيعها في مزاد األسماك بحلقة الصيادين .في نهاية األمر يُعاد
ترتيب الشباك وغسلها جي ًدا ،وتنظيفها من كافة العوالق .وتستمر
دورة العمل ساعتين أو ثالث ،وتتكرر لمرتين أو ثالث حسب كمية
األسماك التي يتم اصطيادها وحسب المناخ.
تتم تلك الطريقة في مساحات شاسعة من نبات الحامول ،و ُهنا

تعتمد الكتامية على ثالثة صيادين في قارب صيد صغير
بمجدافين و ِقطع من ِ
الشباك طولها من  25إلى  30مت ًرا ،مقسمة
على  5أو  6قطع متالحمة ،بعرض مترين ،وبسياج من الرصاص
تشبه الموجودة في الع ّدة ،مربوط في نهايتها خطاف حديدي
كبير يسمى « ِهلب الرم ّية» .يتولى أحد الصيادين الثالثة عملية
التجديف ،بينما يقوم اآلخران بإلقاء الشباك في الماء بعد
تثبيت الخطاف الحديدي في قاع البحيرة .ومع حركة القارب
لألمام يقوم الصيادان ببسط الشباك على سطح الماء بما يضمن
للشبكة السقوط على سطح القاع لشغل أكبر مساحة .تُترك
الكتَّامية قليالً في الماء ،ويبقى طرفاها األماميان في القارب،
ويقوم الرجالن بسحب الطرفين ،والثالث بترك المجدافين
وسحب الشباك نفسها ،فيما يسمى بـ«سحب البدن» ،وألن
الشباك مثبتة بالخطاف الحديدي يتم سحب كل الشباك من
أرض القاع ،لتخرج مملوءة باألسماك المختلفة ،مثل البوري
والبلطي .وتتكرر العملية لساعات خالل الليل أو النهار ،لكن
يُشتهر أن تكون تلك العملية مع الغروب وطوال الليل .ويقوم
الصيادون بحبس األسماك في«حباسة» داخل الماء ،وتلك عادة
الصيادين التقليديين في البحيرة ،وناد ًرا ما تسرق األسماك أو
ت ُحمل بالخطأ ،فكل صياد يمكنه معرفة السمك الذي اصطاده،
ويحدد مكان «حباسته» في الماء ليالً مهما كان الليل بهي ًما.
ُ َّ
اللقافة

تشتهر اللُقَّافة بمراكبها الكبيرة ،وت ُسمى مراكب الج ّر ،وهي
مراكب شراعية ،لذا يخشاها الصيادون التقليديون ،إذ تدمر
في طريقها َ
شباك الصيادين ،وتسبب خسائر كبيرة لآلخرين في
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الطبشة

البحيرة نظ ًرا لضخامتها وقوتها .وتتكون اللُقَّافة من مثلث خشبي
كبير متساوي األضالع ،طول ضلعه  4أو  5أمتار ،تمتد خلفه اسطوانة
من الشباك يتعدى طولها عشرة أمتار .يثبت المثلث في خلفية
القارب الشراعي العمالق بحيث تزحف قاعدته على سطح قاع
البحيرة ،وتغطي مساحات شاسعة من المسطح المائي للبحيرة في
سرعة قياسية ،وهو ما يعتبره الصيادون التقليديون تهدي ًدا مباش ًرا
لمهنتهم ،إذ كما يقولون( :تصيد األخضر واليابس) .وت ُعد اللُقَّافة
صي ًدا مج ّر ًما ،ولذلك تقوم شرطة المسطحات بالبحيرة بمطاردتها
للحفاظ على إنتاج األسماك بالبحيرة من هذا الصيد الجائر .يمكن
لمركب ج ّر اللُقَّافة أن يعمل عليه ثالثة رجال باعتبار الحد األدنى،
ويمكن أن يزيد العدد حتى عشرة رجال ،وال يشترط في اللُقَّافة
أن تكون خبي ًرا في الصيد ،لكن يلزم أن يكون الصياد قوياً .وهذه
المراكب ال يمكن أن تنقلب أو تغرق على جانبها ،إذ يتم معادلة
وزن المركب بمجموعة كبيرة من الحصى والزلط في أجولة كبيرة
يطلق عليها الصيادون اسم «الصابورة».
َ
وابي
الج ِ

تسخدم الجوابي (جمع جوبْيَه) بشكل فردي ،فهي ال تستدعي جهدا ً
كبي ًرا من األفراد .وهي إسطوانة من ِ
الشباك لها هيكل من السلك
المقوى ،ولها مدخل يسمح بدخول األسماك من دون الخروج ،قطر
الدائرة في مدخل الجوبية وفي نهايتها بين  30إلى  40سنتيميتر
بطول بين  50إلى  60سنتيميتر ،وتعتمد هاتان الدائرتان على
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الطبشة شكل من األشكال الجديدة ،لم يكن موجودا ً قبل ثالثين
سنة ،ويُشاع أنها مستوردة من بحيرات أخرى منها بحيرة المنزلة ،إال
أنها لم تصمد كثي ًرا وباتت تلفظ أنفاسها ،نظ ًرا لخطورتها المباشرة
على صحة الصيادين .تتكون «الطبشة» من أي عدد ممكن ،يعملون
جميعهم في الماء باستثناء فرد واحد يعمل كصياد محترف ،يتحرك
بالقارب على سطح الماء ويتابع الصيادين في الماء والذين يسمون
«الطبيشة» ،إذ يقوم هؤالء بالغطس في الماء بآلية خاصة ج ًدا،
نفسا عميقًا ثم يضرب سطح الماء بقوة براحة يده،
يأخذ «الطبيش» ً
لتحدث ما يُشبه االنفجار الصغير ،ويغطس سري ًعا .ويعتقد الصيادون
أن ضرب سطح الماء يشبه انفجار الماء أسفلها ،فيتسبب بالهلع
لألسماك فتغوص إلى القاع وتسكن تما ًما ،ف ُيسرع الصياد بالغطس
محاوالً القبض على األسماك الفزعة في القاع ،محدث ًا بجسده مزي ًدا
من االرتطام بالماء والجلبة التي تزيد األسماك سكونًا في القاع ،حتى
يتمكن من اصطيادها بسهولة.
الصياد الذي يتولى قيادة القارب تكمن مهمته في الحفاظ على خط
سير المجموعة ،وحماية أسماكهم في القارب وحفظها؛ مقابل حصة
من األسماك أو النقود.
تعتبر الطبشة من أنواع الصيد الجائر ،تالحقها شرطة المسطحات
المائية ،وكادت تختفي بعد أن أصابت كثيرين من المراهقين الذين
انجذبوا لها لسهولتها  -بتلف كبير في السمع والبصر.

 100سنتيميتر ،وتتخلل اإلسطوانة دوائر من السلك المقوى أو بوص
الغاب الخاص بالمناصب ،وتحتاج إلى جهد كبير من الصيادين في
استخدامها ،ولذلك كانت تلك المناصب فيما مضى وقبل سنوات
حك ًرا باألساس على شركة المصايد الشمالية ،والتي استخدمت
الصيادين كموظفين يعملون لصالحها ،أو التعاقد الموسمي مع
بعضهم اآلخر في وقت الحصاد الشتوي ،إذ يظل المنصب الواحد
في الماء قرابة الستة أشهر .وكانت تستهدف نو ًعا واح ًدا من األسماك
اشتهرت به بحيرة البرلس وهو «ثعابين السمك» أو «الحنشان» كما
يسميها الصيادون ،وكانت تقوم بتصدير كل محصولها إلى الخارج.
في الفترة التي ازدهرت فيها أعمال شركة المصايد الشمالية ،بدأ
بعض الصيادين في تقليد مناصبها ،وقاموا بصناعة المناصب ،ونظ ًرا
لتكلفة صناعتها العالية ،كان يتعاون في صنعها الكثير من الصيادين
ممن يعملون بالشكل األول «الغزل» ،فهم وحدهم القادرون على
الوجود بشكل شبه دائم طوال العام في البحيرة ،ورعاية المناصب
طوال أشهر الشتاء الطويل ،ويتعاونون في حصاد األسماك التي
كانت تدخل إلى المناصب وتبقى فيها لشهور كاملة تتوالد وتكبر،
وكان موسم المناصب يعد عي ًدا لكل الصيادين إذ كانت تزخر بكل
أنواع األسماك من البلطي والقراميط والبوري والقاروص والسقساق
والبياض وغيرها من أنواع كثيرة هجرت البركة السابعة نتيجة تلوثها
بماء الصرف الزراعي وزيادة نسبة الرصاص فيها

المناصب

عمودين من السلك المقوى لبناء هيكل الجوبية وبينهما مجموعة
أخرى من أعمدة السلك حسب ما يريد صانعها من القوة والتحمل،
وحسب المكان الذي يتم وضع الجوبية فيه للصيد ،إذ يمكن
استعمالها كذلك في الترع والمصارف ،ويمكن صناعة الجوبية من
الغزل أو من سلك معدني خاص .في هذا النمط تتحكم الحالة
المادية للصياد في حيازة عدد معين من الجوابي ،تقل أو تكثر
عن المائة ،يضعها في الماء ،ويغطيها بأعواد نبات الحامول ،في
صف واحد طولي أو حلزوني ،وتثبت كل جوبية بعود من الغاب
أو البوص المقوى .ويستخدم الصياد قاربًا صغي ًرا خفيف الحركة،
لتفقد الجوابي مرتين في اليوم ،يمر على كل جوبية ويخرج ما بها
من أسماك فيما يعرف بـ«تطييب الجوابي» .تعد الجوابي أبسط
أشكال الصيد وأسهلها ،وتكمن الصعوبته الوحيدة في ضرورة الحركة
السريعة على العدد الكبير من الجوابي ،والمحافظة على توازن
قارب «السنبوك» الذي يُشبه قوارب «الكياك» .ويُجرم هذا النوع
ألنه ال يفرق في صيده بين األسماك الصغيرة وبين األسماك الكبيرة
من األمهات.

ت ُعد المناصب (مفرده المنصب) تطوي ًرا طبيعيًا للجوابي ،ويتشكل
المنصب من إسطوانة طويلة من عشرين إلى ثالثين مت ًرا من ِ
الشباك
أو السلك الخاص بالجوابي ،وبقطر دائرة في مداخلها ما بين  50إلى
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ثمرة الترني بهجة الصيف
ندى زهير األديب

تسمى علمياً بـ«سيترون ميديكا» وفي اإلمارات «الترني» أو
«الترنج» و«شخاخ» أو«إشخاخ" ،وهي شجرة متناثرة دائمة الخضرة
أو أنها شجرة صغيرة يصل ارتفاعها إلى  5 - 4أمتار ،وهي ناعمة
األغصان واألوراق ،أزهارها بيضاء ممزوجة باللون الوردي .أما
عن الثمرة فهي كبيرة الحجم وبيضاوية الشكل أو مستطيلة ،يصل
وزنها إلى  2.5كجم ،وهي باللون األخضر واألصفر ،وقشر الثمرة
خشن الملمس عند النضج .ينتج النبات ثماراً صالحة لألكل رغم
حمضيتها العالية وتستخدم كثيراً كنكهة.

األكسدة الغذائية ،والتي تعزز من الصحة والوقاية والعالج من
مختلف األمراض المزمنة والتنكسية البشرية.
ومركب الفالفونويد من أكثر المركبات الفينولية وفرة في الحمضيات،
حيث يوجد أربعة أنواع منها في الحمضيات :الفالفانون ،والفالفون،
والفالفونول ،واألنثوسيانين ،وتحدث المجموعة األخيرة فقط في
برتقال الدم وفي بعض هجنها .عالوة على ذلك ،يتم التعبير عن
هذه األصباغ في براعم الغضة وبعض األنسجة الزهرية (نمو جديد)
من الليمون والسترون وكذلك في قشور (« )flavedoالليمون
األحمر  .»ISAأما عن المركبات الفينولية األخرى التي توجد غالبًا
في الحمضيات فهي أحماض هيدروكسي سيناميك وهيدروكسي
بنزويك ،وتسهم هذه المركبات ،ومعظمها األنثوسيانين ،في الحماية
ضد بعض أنواع السرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية ،وتقليل
اإلجهاد التأكسدي لدى مرضى السكري ،وحماية الحمض النووي من
التلف التأكسدي.
كما تحتوي قشورها على زيت طيار والمكون الرئيس ليمونين،
والذي يشكل نسبة  % 90من محتويات الزيت ،وتحتوي القشور
على فالفونيدات وفيتامين ج وكاروتين ومواد بكتينية ،ويعتبر
فاتح للشهية ،ومساعدا ً على الهضم ومنبهاً للجهاز الهضمي ومطهرا ً
ومضادا ً للفيروسات وقاتالً للبكتيريا ومخفضاً للحمى ويحارب
اإلنفلونزا والنزالت البردية ،ويساعد الحنجرة والصدر على التعافي
من الميكروبات .وهي مركبة من أربعة عناصر على ضوء تقسيم
األطباء العرب قديماً :قشر ،ولحم ،وحمض ،وبذر ،ولكل واحد منها
مزاج يخصه.

وتعد جنوب شرق آسيا منطقة منشأة الحمضيات ميديكا ،في سفوح
جبال الهيمااليا الوسطى ،حيث تم تدجينه ألول مرة على األرجح
نحو القرن الخامس قبل الميالد .ويبدو أنه قد شق طريقه من
الجنوب الشرقي إلى الشرق األدنى عبر بالد فارس ،إلى شرق البحر
األبيض المتوسط ،وأخي ًرا عبر حوض البحر األبيض المتوسط وأوروبا.
وفي فترات الحقة ،ظهرت بقايا السترون في الحدائق المرموقة،
حيث كان نبات ًا ناد ًرا وال يستطيع إال األغنياء تحمله.
وللسترون خاصية فريدة وهي احتواؤه على بياض سميك ج ًدا،
ينتج عنه فترة صالحية طويلة للميترون ،ما يجعلها منت ًجا مفضالً
للتداول عن بعد منذ العصور القديمة .وقد تكون هاتان الخاصيتان
المميزتان (األصل الغربي وقدرة الحفظ الطويلة نسبيًا له) جز ًءا من
تفسير لماذا كان السترون أول محصول حمضي يهاجر غربًا .فقد تم
اكتشاف بذور الحمضيات ،التي يعود تاريخها إلى الفترة السومرية
( 4000سنة قبل الميالد) ،في الحفريات األثرية في نيبور في جنوب تفاصيل الزراعة
بابل ،نظ ًرا ألن البذور الموجودة في الحفريات كانت متفحمة ،وال ثالثة مناخات رئيسة مناسبة إلنتاج الحمضيات  -المناخات االستوائية
يمكن تحديدها إال على أنها حمضيات  -فال يمكن تحديد األنواع وشبه االستوائية مع أمطار شتوية كما هو الحال في البحر األبيض
المتوسط ،وشبه المداري مع أمطار صيفية كما وجدت في فلوريدا
بعينها.
وجنوب البرازيل ،وهو يفضل تربة طينية عميقة جيدة التصريف
ولكنها رطبة ومحتفظة في الشمس الكاملة ،ويفضل وض ًعا محم ًيا
الخصائص العالجية
يعد السترون من السلع الثمينة لخصائصه العالجية واستخدامه من الرياح القوية .وتتراوح درجات الحرارة المثلى للزراعة بين - 15
الرمزي ،ورائحته اللطيفة والندرة منذ العصور القديمة ،ولها قيمة  27درجة مئوية ،مع أبرد شهر بمتوسط ال يقل عن  15درجة مئوية،
غذائية معروفة .كما تعتبر الحمضيات مصد ًرا جي ًدا لمضادات فإذا انخفضت درجة الحرارة إلى  -2درجة مئوية فإن الثمار تتعطب،
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بينما تجف األوراق عند  9 -درجة مئوية ،إذا كانت هناك فترات
جفاف تزيد على ثالثة أشهر ،ما يكون الري ضروريًا« .فالسترون»
نبات حساس في أجواء الصقيع والحرارة الشديدة والجفاف .فكما
أشرنا سابقاً ،تعد شجرة «السترون» من األشجار الحمضية األكثر رقة،
فالشجرة لها دورة حياة قصيرة مقارنة بأنواع الحمضيات األخرى،
ويبدأ اإلنتاج عندما يبلغ من  2إلى  3سنوات ،ويصل إلى الحد
األقصى في  15 - 8سنة ولديه عمر اقتصادي من  30 - 25سنة.
تنتج األشجار الناضجة حوالي  40كجم من الفاكهة سنويًا ،ولكن تم
الحصول على إنتاج يصل إلى  100كجم سنويًا لكل شجرة ،وتنقسم
أصناف السترون إلى مجموعتين- :
أصناف حمضية :تحتوي على براعم وردية ،ولباب حمضي وغطاء
بذرة داخلي داكن وبقعة ثقيلة.
أصناف غير حمضية :هذه بدون براعم وردية ،مع لب غير حمضي،
وغطاء بذرة داخلي عديم اللون وبقعة شالل صفراء شاحبة.

الشاي الشعبي (يوجا تشا) عن طريق مزج لب «السترون» والقشر
مع السكر والعسل ويستهلك ساخ ًنا ومثل ًجا لعالج التهاب الحلق
ونزالت البرد في الشتاء .وتقطع الثمرة وتؤكل وهي حامضة أو أن
يرش القليل من الملح عليها نظرا ً لحموضة مائها .وتؤكل في كل
األوقات ،أما بذره فينفع من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن
مثقالين مقشرا ً بماء فاتر .ودخلت البراعم الطازجة واألوراق والزهور
والفواكه والبذور لنبات «السيترون» في عدد من المستحضرات
الطبية التقليدية لعالج الربو والتهاب المفاصل والصداع وآالم
المعدة والطفيليات المعوية وبعض االضطرابات النفسية ،وتستخدم
الثمار في عالج المالريا والسعال ونزالت البرد
*مديرة إدارة التغذية المجتمعية ،مستشفى توام ،شركة صحة أبوظبي

اإلنبات

عادة ما يحدث اإلنبات عبر البذور في غضون  2-3أسابيع عند 13
درجة مئوية ،فالشتالت عرضة للبلل؛ لذلك يجب أن يتم ريّها بعناية
وأن تظل جيدة التهوية .وعادة تكون البذرة متعددة األصناف،
وتنشأ شتلة أو أكثر من كل بذرة وهي متطابقة وراث ًيا مع األم،
ولكنها عادة ال تحمل أي فيروس قد يكون موجو ًدا في النبات األم.
فعندما تكون الشتالت كبيرة بما يكفي للتعامل معها ،قم بنقلها في
أوانٍ فردية وبزراعتها حتى يبلغ طولها  10سم أو أكثر ،وقبل زراعتها
في أوضاعها الدائمة ،فهذه األنواع تنمو بسهولة من العقل.
االستخدام

يكون لب السترون جافًا ،ويحتوي على كمية صغيرة من العصير
الكاذب ،إن وجد ،المحتوى الرئيس لثمرة السترون هو القشرة البيضاء
السميكة فهي صالحة لألكل إذ تُصنع الثمار في مربى «الترني» أو
«الشخاخ» أو تؤكل في السلطات ،ويمكن تقطيع قشرة الفاكهة
السميكة وطهيها في شراب السكر ،واستخدامها كمربى ،أو إضافتها
إلى السلطات ،أو طحنها واستخدامها كنكهة في الكعك والحلويات
والفطائر وما إلى ذلك ،ويمكن استخدام ثمار أيضاً في بعض األشكال
المحسنة الستخراج العصير لصنع المشروبات والحلويات.
ويعد «السترون» عنصرا ً يستخدم بانتظام في المطبخ اآلسيوي .إذ
يتم عصر مجموعة متنوعة منه ويستخدم العصير في اليابان في
يوزو ،بانتظام في غموس الصلصات والتتبيلة والمخلالت ،والعصير
متاح على نطاق واسع في زجاجات مثل عصير الليمون.
كما يضاف القشر المبشور إلى المخلالت والحلويات ،ويتم صنع
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بين القداسة والترفيه والرياضة

فنون الرقص عند الشعوب
حجاج سالمة

في التاسع والعشرين من شهر نيسان /أبريل من كل عام ،يحل
اليوم العالمي للرقص ،وهو يوم اقترحه مجلس الرقص العالمي
سنة  ،1982على منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
«اليونسكو» ،لتحتفل به الدول األعضاء بالمنظمة في محاولة
لجذب االنتباه إلى فن الرقص ،على غرار االحتفال بيوم الشعر ويوم
موسيقى الجاز ،وغير ذلك من األيام الدولية والعالمية المتعلقة
بالفنون والثقافة .والرقص فن قديم ِقدم اإلنسانية ،حظي بمكانة
عظيمة وصلت إلى حد التقديس ،وكانت له أرباب وآلهة في
مصر القديمة .والرقص بكل صوره المقدسة والدنيوية ،والتراثية
والمعاصرة ،والتقليدية والشعبية ،ووسائله التعبيرية والترفيهية،
وممارساته الفردية والجماعية ،كان جزءاً من كل الحضارات الزائلة،
وكل الثقافات المعاصرة أيضاً.
وقُبيل آالف السنين ،هيمن الرقص  -الذي نشأ بشكل تلقائي عن
حركات فطرية  -على االحتفاالت الفرعونية في مصر القديمة،

96

فنون الرقص عند الشعوب

ومارسته شعوب أفريقيا ،وعرفه البابليون ،واألشوريون ،والهنود
والصينيون ،والفارسيون ،واليونانيون والرومانيون أيضا .كما اهتم به
ملوك فرنسا كوسيلة محببة للترفيه ،وكان وسيلة لنشر البهجة في
العصور الوسطى .وتنوع الرقص ما بين عقائدي ومقدس ،وتقليدي
وشعبي ،وقديم وحديث ،جعل منه فناً مواكباً لكل االحتفاالت
ومتزامناً مع كل تطور اجتماعي شهدته البشرية على مر العصور.
وكما ارتبط الرقص بالموسيقى منذ ظهورها ،فقد ارتبط بالسحر
والدين أيضاً ،وفى العصور البدائية ارتبط الرقص باالحتفاالت
الدينية ،ومارسته الشعوب القديمة أثناء الحفالت المرتبطة بالسحر.
واعتبر اليونانيون الرقص «هدية من اآللهة» ،وعرفوا الكثير من
الرقصات ،جرى تسجيل  200رقصة منها ،وفى الحضارة الهيلينية
احتل الرقص مكانة عظيمة .وقد فرق بعض القدماء بين الرقص
االحتفالي ،والرقص الرياضي ،الذي كان يمارس بهدف اكتساب القوة،
وقد رأى فيه أفالطون «جزءا ً ال يتجزا ُ من التمرينات الرياضية» التي
تمنح الرشاقة وسرعة الحركة .في مصر القديمة ،احتل الرقص مكانة
بارزة ،إذ عرف قدماء المصريين ،فنون الرقص ،قبيل آالف السنين،
وكان الرقص يمارس بشكل جماعي ،وفردي ،وفي سعادة وبهجة

كبيرين .وتسجل معابد ومقابر الفراعنة ،عشرات المشاهد الراقصة،
لكن أقدمها ،تلك الرقصة المعروفة باسم ِ
«حى بِى» وسجلتها نقوش
ورسوم مقابر طيبة ،في غرب األقصر ،ومجموعة الملك زوسر األثرية
فى منطقة سقارة بالجيزة ،والتي جرت قبيل  2700عام قبل الميالد،
وهي رقصة يؤديها الملك ،ضمن طقوس التتويج .وعثر على أول
مناظر للرقص في مصر القديمة ،بكهوف تعود إلى ما قبل التاريخ،
بجبال المناطق المتاخمة ،لصحراء مصر الغربية ،وهى عبارة عن
رقصات طقسية ،كانت تصاحب الصيد ،والعبادة ،كما ظهرت صو ُر
للرقص في مصر القديمة ،على األواني المنزلية ،في عصور ما قبل
األسرات .كما تمتلئ مصاطب الدولة القديمة في مصر الفرعونية،
بسقارة ،بمناظر للراقصين من الرجال والنساء ،وهم يرقصون معاً.
وسجلت رسوم ونقوش معابد هابو الفرعونية في البر الغربي لمدينة

األقصر التاريخية بصعيد مصر ،رقصة «الطيور» ورقصة «الرياح
األربع» التي كانت معروفة في عصر الدولة الوسطى.
وكان للرقص آلهة في مصر القديمة ،فهناك الربة حتحور إلهة الرقص
والموسيقى والسعادة ،وهناك ابنها وابن اإلله حورس «إيحى» رب
الموسيقى والرقص والطرب ،ويعرف بين بعضهم باسم «أي هي
هي» وهي جملة تدل على السعادة .وأما كلمة الرقص في مصر
الفرعونية ،فكانت تنطق بـ«إيب» أو «إيبى» ،وهي كلمة مرتبطة
بالقلب ،وكان المصري القديم يكتب كلمة سعادة ،راسماً قالدة
كبيرة وقلباً ،أي أن هناك صلة كبيرة بين الرقص والقلب وسعادته
في مصر القديمة .وسجلت لنا مقابر النبالء واألفراد ،في جباة
طيبة ،بجبل القرنة غرب األقصر ،وتحديدا في عهد األسرة  ،18بأن
الملكات والكبار من الكاهنات ،كُ ًن يحملن لقب مغنيات اإلله،
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هذه اللعبة وعامالً فاعالً في طريق نشأتها ويحتاج الراقص أو العب
العصا إلى قوة الرد وسرعة المبادرة عند النزول إلى حلقة التحطيب
التي تتكون من فرقة للمزمار والعبين يمسك كل منهما بعصا.
بجانب المتفرجين و«العوال» الذي يدير الحلقة  ..وداخل حلقة
التحطيب تجد المكر والمغامرة و العزة و الخداع و البطولة في آن
واحد .وبالرغم من أن التحطيب هي رقصة تروح عن النفس وتبهج
الروح  ..إال أنها تؤدي إلى الموت  -أيضا  -فإذا ما غاب الراقص
عن مراقبة منافسة لجزء من الثانية أثناء الرقص داخل الحلقة -
لفاجأه اآلخر بضربة عصا في أي جزء من جسده .والمهارة هنا لمن
يسد ضربات منافسة ويبادر بضربات راقصة متوالية وأطرف ما في
ضربات رقصة العصا  -أو لعبة التحطيب  -أنها ضربات ذات وقع
راقص .وقد توارث المصريون فنون الرقص عن أجدادهم الفراعنة،
كما عرف العرب الكثير من فنون الرقص التي مارسها الرجال والنساء
على مر الزمان ،وهي فنون لفتت أنظار المستشرقين الذين وصفوا
الكثير منها في مؤلفاتهم ،مثل الفرنسي «جوستاف لو بون» الذي
اهتم بتدوين مارآه من فنون راقصة في مصر وفلسطين.

وكانت وظيفتهن هي الرقص والغناء في المعابد .وتسجل جدران
المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت ،في معابد الكرنك الفرعونية،
شرق مدينة األقصر ،أجمل مشاهد الرقص في مصر القديمة ،بينها
رقصات «اكروباتية» كانت تتطلب من الراقصين ولراقصات ،الميل
إلى الخلف ،والوقوف على ساقٍ واحدة ،وقد نُ ِق َل هذا المشهد من
مقصورة حتشبسوت ،إلى جدران معبد األقصر .أما أجمل منظر
لراقصة مصرية في العصور الفرعونية ،فهو معروض بمتحف مدينة أكاديمية ملكية فرنسية للرقص
تورينو اإليطالية ،وهو لراقصة رسمت باأللوان على قطعة من فى العصور الوسطى وعصر النهضة أيضً ا ،كانت مهمة نشر الرقص،
يقوم بها شعراء ومغنون ومشعوذون ،وحتى تلك المآدب التي كانت
األوستراكا.
تقام داخل قصور النبالء ،كانت تنتهي بحفالت راقصة .وأما رقصات
أصحاب المهن والحرف من عامة الشعب ،فكانت ترتبط بالحرف
التحطيب أشهر الرقصات الفرعونية
ويعد التحطيب ،أو لعبة العصا ،من أشهر الرقصات الفرعونية ،والمهن التي يمارسونها ،مثل رقصة أطواق البراميل ،وأما رقصات
التي سجلتها جدران مقبرة «خرو إف» في غرب األقصر ،وقد تناقل الكارول والهزازة وغيرها من الرقصات التقليدية فكانت منتشرة في
المصريون تلك اللعبة عن أجدادهم الفراعنة ،وما يزالون يمارسونها كل أقاليم فرنسا .خالل القرنين الخامس عشر والسادس عشر ،شهد
الرقص في أوروبا بوجه عام ،وإيطاليا بوجه خاص ،تطورا ً الفتاً ،حين
بحماس ،حتى اليوم.
ولعبة العصا ،أو التحطيب ،هي لعبة قتالية تحولت إلى لعبة تمكن «دومينيكو بياسنترا» أول مؤلف عن الرقص حمل عنوان« :فن
استعراضية خالل العقود الماضية ،وأصبحت تقام لها مسابقات
خاصة تجمع عشرات الالعبين المحترفين من جميع المحافظات
بوجود محكمين أو شيوخ اللعبة وهذه اللعبة مستمدة من األصول
الفرعونية القديمة ،وقد صور الفراعنة هذه اللعبة على جدران
معابدهم وكانوا يهتمون بتعليمها للجنود ويختلف نسبياً شكل
وخطوات اللعب اآلن عما سبق ،كما أن العصا المستخدمة في
اللعب في عصور الفراعنة والتي وجد نقوش لها على جدران معابد
األقصر تتكون غالباً من نبات البردي المعجون الذي ال يؤذي الخصم
أو المنافس أو يؤدي إلى الموت .كما أن للعبة العصا أو التحطيب،
ارتباطاً وثيقاً برياضة الفروسية على وجه التحديد إذ تقوم على
التقاء فارس بفارس مما يجعلها تقترب أيضاً في مظهرها العام من
عوالم المنافسات الرياضية ،إذ تمثل الرياضة مصدرا ً أول لعناصر
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الحركات والرقص التوقيعي» .وفى سنة  ،1661أنشأ الملك لويس
الرابع عشر ،ملك فرنسا ،أكاديمية ملكية للرقص ،واضعاً بذلك بداية
ألول تفرقة بين الرقص االستعراضى فوق خشبة المسرح ،والرقص
الترفيهي .وظهر في ذلك التاريخ ألول مرة الراقصون فوق خشبة
المسرح الفرنسي ،في العرض األوبرالي «انتصار الحب» ،وقبل ذلك
عرفت انجلترا عروض البالية الهزلية .وأما رقص الباليه ،فقد كانت
تستوحى موضوعاته قبيل القرن الثامن عشر من األساطير اليونانية،
ومن تاريخ البلدان والشعوب ،لكن وبداية من القرن الثامن تحررت
عروض الباليه من الكوميديا ،وبدأت تؤدى بدقة عالية وخفة حركة
ورشاقة وجمال.
وأما صاحب الفضل في أن يمس الباليه قلوب مشاهديه وأن يكون
له هذا التأثير الروحي ،فكان «جان جورج نوفير» الذي عاش في
الفترة من  1727وحتى  ،1810والذي منح الباليه روحاً جديدة،
بقيت بين عشاق ذلك الفن الراقص حتى اليوم.
وفى نهاية القرن الثامن عشر ،تمكنت األلمانية «آن هينل» من آداء
حركة «الدوارة» ،أو «البيرويت» ،ثم صمم «أوجين المى» المالبس
البيضاء والتنورة ،بعدها استحدثت بعض الحركات مثل الوقوف على
إصبع القدم الكبيرة ،والتي بدأت بنصف وقفة ،ثم تحولت لوقفة
كاملة ،ليتواصل بعدها تطور فن الباليه الذي يحتل اليوم مكانة
كبيرة بين الفنون الراقصة بفضل تعبيره عن المشاعر اإلنسانية بقوة
ورقي .وعرف القرن الماضي ،ظهور الكثير من الراقصات الالتي
كان لهن حظ وافر من النجاح والشهرة ،وقوة التأثير أيضاً ،حتى إن
الشاعر «تيوفيل جيوتييه» تأثر كثيرا ً بآداء الراقصة «كارلوتا جريسي»
ورشاقتها ،فكتب لها مسرحية «جيزيل» التي وضع موسيقاها
«أدولف آدم» ،وتعد أحد روائع الباليه الرومانتيكى حتى اليوم.
وقد عرف تاريخ الرقص الكثير من الوجوه الراقصة العظيمة ،من
أمثال إيزادورا دونكان ،وآنا بافلوفا ،ورودولف نورييف ،ومارجو
فونتين ،والذين جعلوا من الفن أسلوب حياة ..وبفضل فنهم

ورشاقتهم وعبقريتهم وآدائهم الساحر يقول نيتشه «لم يعد اإلنسان
فناناً بل أصبح اإلنسان عملاً فنياً»
مراجع هامة:
« .1هكذا تحدث زرادشت»  -فريدريك نيتشه  -ترجمة فليكس
فارس ،دار القلم بيروت  -لبنان.
« .2معجم الحضارة المصرية القديمة  -جورج بوزنر وسيرج سونرون
وجان يويوت وأ.أ  .ادواردز و ف  .ل  .ليونيه  -الهيئة المصرية العامة
للكتاب  -القاهرة.
 . 3موسوعة الحضارة المصرية القديمة ،د .سمير أديب ،دار العربي
للنشر والتوزيع  -القاهرة  -مصر.
 .4موسوعة الهدف  -الطبعة العربية  - 1975شركة إيد بتريد
السويسرية  -جنيف توزيع مؤسسة األهرام بالقاهرة.
 .5روح مصر القديمة  -آنا رويز  -ترجمة إكرام نصيف  -الهيئة
المصرية العامة للكتاب  -القاهرة  -مصر.
 .6حضارة العرب  -جوستاف لو بون ،ترجمة عادل زعيتر  -عن دار
عصير الكتب للنشر والتوزيع  -القاهرة  -مصر.
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قلب الكالم

بين طه حسين
وجبرائيل جبور
مرات عدة شهرياً ،وعلى مدى السنوات الخمس األولى من ثمانينيات
القرن الماضي ،كنت ألتقي د .جبرائيل جبور (،)1991 - 1900
المؤرخ واألديب والباحث والرئيس األسبق لدائرة اللغة العربية في
الجامعة األميركية في بيروت .وكان مكان اللقاء على الدوام ،منزله
في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية ،حيث كان أحد أنسبائي
جارا ً له وصديقاً مفضّ الً لديه ولعائلته .وألنني كنت شخصياً أجادله
ويجادلني في شؤون أدبية وفكرية وتاريخية ،فقد تع ّمرت بيني
وبينه صداقة ثقافية عميقة امتدت حتى األيام األخيرة من رحيله
عن هذه الدنيا الفانية .ود.جبور ،هو ابن بلدة «القريتين» الواقعة
شرق مدينة حمص السورية ،درس فيها مراحل تعليمه االبتدائية
والتكميلية ،ثم انتقل إلى لبنان سنة  1925ليدرس في الجامعة
األميركية في بيروت ويتخرج فيها بشهادة بكالوريوس علوم في
التاريخ واآلداب .بعد ذلك ،وفي سنة  1929انتقل إلى القاهرة ليتابع
دراساته العليا في جامعة فؤاد األول (جامعة القاهرة اليوم) على يد
األستاذين الكبيرين د .طه حسين وأحمد أمين ،وقد بهرهما كطالب
استثنائي مثقف ويتسلح بلغة أدبية عربية راقية ومس ّددة ،خصوصاً
بعدما قرؤوا أطروحته في رسالة الماجستير حول «الشاعر عمر بن
أبي ربيعة وعصره» ،األمر الذي جعل د .طه حسين يخاطب تلميذه
بالقول« :أنت لست طالباً عادياً ،ولوال التقاليد األكاديمية المتبعة،
لكنت أنت بيننا اآلن تناقش نفسك بنفسك».
وبدالً من أن يتابع تحصيله العلمي لنيل شهادة الدكتوراة في عالم
الشعر والشعراء ،اختار جبرائيل جبور أن تكون رسالته األكاديمية
األخيرة هي في مجال التاريخ ،ومن خالل تحقيقه كتاب «فضائل
القدس» البن الجوزي .وكان المشرف على رسالته في جامعة
برنستون األميركية ( )1931د .فيليب حتّي المؤرخ العربي والعالمي
الكبير.
موقفان جازمان لطه حسين

في العام  1950تسلم د .جبرائيل جبور منصب رئيس دائرة اللغة
العربية في الجامعة األميركية في بيروت ،وقد استحق ذلك المنصب
يومها بشهادة كثيرين ،وخصوصاً تلميذيه الشاعرين الكبيرين :عمر
أبو ريشة وخليل حاوي ،علماً أن د .جبور كان قبل ذلك ،أكاديم ّياً
له إيقاعه «ال ُمهاب» ،فكرياً وأدبياً ،في الجامعة نفسها ،كما في
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أحمد فرحات
شاعر ومترجم لبناني

الوسط الثقافي اللبناني والعربي العام ،ومنه مصر التي كان له فيها
صداقات وتفاعالت ثقافية وازنة مع شخصيات من طراز :طه حسين
ولطفي السيد وتوفيق الحكيم وحسين فوزي وغيرهم.
وقد حدثني يومها عن موقفين نادرين شهدهما في القاهرة مع
عميد األدب العربي د .طه حسين ،قال :سنة  ،1936وبينما كانت
الجامعة األميركية في بيروت قد أخذت تُعنى بالدراسات العربية في
كلية اآلداب والعلوم ،اقترح بعضهم أن ت ُشكّل هيئة لهذا األمر من
أساتذة من الجامعة المصرية أيضاً ،وجرت مفاوضات بهذا الشأن،
وت ّم االتفاق على أن يذهب وفد إلى مصر لتشكيل هيئة اإلدارة،
ووضع قانون أساسي لها ،بحيث تضم في المستقبل ما أمكن من
المتخصصين في البلدان العربية.
وبالفعل ت ّم تشكيل الوفد ووضع قانون أساسي للهيئة و ُعيّن
الموظفون للهيئة اإلدارية وأسندت أهم الوظائف لألساتذة
المصريين ،ألن القاهرة اختيرت مركزا ً لعمل الهيئة ،وألمر ما لم
تتمكن تلك الهيئة من االستمرار في مهامها ،فانطفأ دورها بُعيد
والدتها بقليل.
وحين تأسيس الهيئة المذكورة ،كان عميد كلية اآلداب في الجامعة
المصرية وقتها د .طه حسين ،وكان رئيس الجامعة أحمد لطفي
السيد .ولما ك ّنا مجتمعين مرة في مكتب العميد (والكالم للدكتور
جبور) ارتأى أن نتوجه معه لزيارة رئيس الجامعة.
ِ
وسرنا وكان وفدنا مؤلفاً ،باإلضافة إلى شخصي ،من كل من األساتذة:
بولس الخولي وأنيس المقدسي وأسد رستم وقسطنطين زريق
وإسحق موسى الحسيني.
وبعدما ق ّدمنا د .طه حسين إلى رئيس الجامعة وبدأنا الحديث ،سأل

د .طه رئيس الجامعة« :وهل وصلتك دعوة في العام  1950تسلم الطلبة إال أن وقف وقاطعه ،وتال اآلية بشيء
لحضور الحفلة في القصر؟» (لم نعلم شيئاً عن د.جبرائيل جبور منصب رئيس من االختالف ،كأنما كان يريد أن يظهر أنه
يحفظ القرآن أحسن مما يحفظه أستاذه.
أمر تلك الحفلة) فقال الرئيس :نعم! فقال د.
دائرة اللغة العربية في
أطرق د .طه حسين برهة وقد بدا على وجهه
طه :وهل أجبت عنها بالقبول؟ فقال الرئيس:
الجامعة األميركية في
نعم ،فقال د .طه :وكيف تُو ّجه مثل هذه بيروت ،وقد استحق ذلك شيء من الدهشة وسأل الطالب :أحافظ أنت
الدعوة إلى المحافظين والقائمقامين وال تُو ّجه المنصب يومها بشهادة القرآن؟ أجابه نعم! فطلب إليه أن يعيد تالوة
ً
وخصوصا تلميذيه اآلية ،فأعادها ،فذكر له الدكتور أنه مخطىء
إلى عمداء الكليات في الجامعة المصرية وهم
كثيرين،
في حفظها .ولكي يبرهن له ذلك ،كلف
األعظم شأناً ومكانة؟ .إني أقترح على سيادتك
الشاعرين الكبيرين :عمر
األستاذ المساعد أن يأتيهم من غرفة المكتبة
أن ترفض الدعوة ،إال إذا ُو ّجهت إلى عمداء
أبو ريشة وخليل حاوي،
ً
القريبة بنسخة من القرآن؛ وحينما عاد األستاذ
الكليات التي في جامعتك أيضاً .قال هذا طه
علما أن د .جبور كان قبل
المساعد ،سأله أن يقرأ تلك اآلية في موضعها
حسين وضرب بيده بشكل هادىء على مكتب
ًّ
إيقاعه
له
ا
أكاديمي
ذلك،
من السورة ،فقرأها األستاذ المساعد ،فإذا هي
الرئيس نفسه ،حيث كان جالساً بجانبه تماماً.
ً
ً
ُ
في
،
وأدبيا
فكريا
هاب»،
«الم
كما تالها د .طه حسين تماماً؛ وإذا بالطالب
ثم أردف :أنت تعلم إني ال أطلب هذا لي،
الجامعة نفسها
يخجل ويصمت .وهنا قال عميد األدب العربي
ولكني أطلبه كرمى للعلم الذي تحمل أنت
للطالب« :وأنا أعلم أن من واجبك إذا أخطأ
عهدته .وبالفعل تناول أحمد لطفي السيد
الهاتف ،وتكلم مع شخص مسؤول في القصر وذكر له األمر ،فكان أحدهم في تالوة القرآن أن تر ّده إلى الصواب ،ولكن يجب أن تكون
متأكدا ً من حفظك لآلية وإال فمن التأدب أن تسكت .ومع ذلك،
أن صدرت الدعوة حاالً إلى عمداء الكليات لحضور الحفلة.
وثمة موقف آخر للدكتور طه حسين شهده د.جبرائيل جبور في فإني تشجيعاً لك على حفظ القرآن أمهلك ستة أشهر لتكمل حفظك
القاهرة ،ولكن هذه المرة في غرفة الدرس في الجامعة؛ وكان يومها للقرآن وسأمتحنك عندها ،فإذا نجحت َلك مني جائزة هي عشرين
يلقي محاضرة في ناحية من نواحي األدب في العصر العباسي ،جنيهاً ،ومثلها من الجامعة» ...ولم يد ِر مح ّدثي د .جبرائيل جبور ما
واستشهد في حديثه بآية من القرآن الكريم ،فما كان من أحد الذي حصل بعد ذلك

جبرائيل جبور

طه حسين
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تراث اإلمارات

منحت أسماءها لمناطقها

المرتفعات الرملية في اإلمارات
فهد علي المعمري

تتعدد أسماء مناطق وقرى دولة اإلمارات بكثير من األسماء
المحيطة بها ضمن البيئة الجبلية والصحراوية والساحلية؛ ومنها
تكتسب األسماء الكثيرة ،فمثالً من البيئة الساحلية هناك اسم الرقّة
بكسر الراء وتشديد الكاف مع كسرها وهو اسم للمنطقة البحرية
الضحلة ،هو ما يعرف في اللهجة المحلية ال ِّرق ،وهناك الضَّ غَّايِة
وهو اسم لطريقة من طرق الصيد ،أما لبيئة الزراعية فلها نصيب
من هذه األسماء فمثالً منطقة النخيل وهي تعود لكثرة أشجار
النخيل فيها ،ومناطق األعواد ويريدون بالعود هنا شجرة الغاف
مثل عود ميثا وعود التوبة ،وكذلك الحظيبة وهو الغاف الصغير،
وغيرها الكثير ،فقد أطلق األهالي قديما أسماء المناطق والقرى
على كل صفة قريبة للمنطقة فأخذت اسمها من هذه الصفة.
ومن الصفات التي أخذت المدن والقرى منها أسماءها هي
المرتفعات الرملية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مثل الند
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والعرقوب والحدبة والدعثور واكتسبت بذلك االسم من خالل اسم
هذه المرتفع الرملي ،وتوزع هذه األسماء على عموم مناطق وقرى
دولة اإلمارات ،فهناك مثال:
األبرق
بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الراء ،واألبرق أو تل أبرق هو أحد
أهم المواقع األثرية في اإلمارات العربية المتحدة ،ويقع األبرق بين
إمارتي الشارقة وأم القيوين ،على يمين الطريق المتجه إلى فلج
المعال وليس بعيدا ً عن ساحل الخليج العربي ،ويتبع إداريا إمارة أم
القيوين .واألَبْ َر ُق ،وجمعه أَبارق ،ك ُِّسر تكسير األَسماء لغلبته.
وقال األَصمعي :األَبْ ُ
رق والبَ ْرقاء ِغلَظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة
ويسمى كذلك برقا وجميل الصفات ذاتها فهو تل رملي صلب ،وفي
لسان العرب ال ُب ْرق ُة وال َب ْرقاء :أَرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل،
وجمعها بُ َر ٌق ،و ِبر ٌاق.
يقول الشاعر سلطان الزعابي:
والعنق عنـــــق الريم لـــــي في مجـــيله
ل ْمش ّر ٍد ب ْرقــــــا المـحازيم مختـــــــــــاف

ويقول الشاعر جويهر بن عبود:
يــــا كـــوس ون ه ّبيتي  ..مــــــن شرقا  ..جيتي بْعرق مجمــــوع
كـــم ْح ٍزم م ّريتي ْ ..ويـــــا برقا  ..وحـبـــــــال فيـــــــهـا هــزوع
ويقول الشاعر أحمد بن فاضل المرزوعي:
ـــــــــــزم دونـــــــه وب ْرقــــــــا
كـــــم ْح
ٍ
ّ
ف الوطــــــــــاه ْوف الماليينــــــــــــــــا
ال ِب ِديرِة
بكسر الباء والدال والراء ،وهي المرتفعات الرملية العالية
والمستديرة ،بحيث تكون أكبر مساحة من األسفل ثم تضيق شيئاً
قليالً في األعلى ،وتقع منطقة البداير على الهضبة العليا من منطقة
المدام على بعد  65كم جنوب شرق مدينة الشارقة.
يقول الشاعر جويهر الصايغ:
كـــــــــوس يــــــــــــا م البدايــــــــــــر
ٍ
يـــــــــا مــــــــن قاصـــــــــــي هــــواه
ويقول الشاعر خليفة بن مترف:
وي ْينب ويـــــروي االرض من يود سيـــــله
ليــــــــن البدايـــــــر والرزوم الكـــــثايبه
َحب ِْل
بفتح الحاء وكسر الباء وسكون الالم ،الرمل المستطيل المنقاد ،قال
الجوهري :ويقال لل َّر ْمل يستطيل َح ْبل ،وال َح ْبل ال َّر ْمل المستطيل شُ ِّبه
بال َحبل .وال َحبْل من الرمل :المجت ِم ُع الكثير العالي .وال َحبْلَ :ر ْمل
يستطيل ويمت ّد .وفي حديث عروة بن ُمضَ ِّرس :أَتيتك من َج َبل َْي
ط َِّيء ما تركت من َح ْبل إِال وقفت عليه؛ ال َح ْبل :المستطيل من
ال َّر ْمل ،وقيل الضخم منه ،وجمعه ِحبال ،وقيلِ :
الحبال في الرمل
كالجِبال في غير الرمل .وبه سميّت منطقة حبل األبيض في أبوظبي
وهي الهضاب البيضاء التي تلي منطقة الشهامة على طريق أبوظبي،
وتقابل منطقة الباه ّية من الشرق.

يقول الشاعر سالم الجمري:
حبــــــل االبيض والنصيلـــه بـــا نمـــــــر
عنــــدك المفــــرق وف الهـــــزع المجيل
الخُشُ وم
بضم الخاء والشين ،هي المرتفعات الرملية العالية وتسمى الخشم،
وربما جاء االسم من المنطقة العالية للمرتفع ،وبها سميت إحدى
محاظر ليوا.
يقول الشاعر خليفة بن مترف عن محظار الخشوم في ليوا:
شَ ــــــــط قلبـــــي يامال ريم ال ِخشــــــوم
يوم شَ ــــــد ال ِه ْين وانـــــوى باعــــــــتزام
ويقول الشاعر علي بن محمد القصيلي:
سقــــى اله داركم ياهــــــل الخشـــــــوم
ٍ
قنــــــيف مـــــرعده م الغــــــــرب ياني
ِد ْقدَ اقَة
بفتح الدال األولى وسكون القاف األولى وفتح الدال الثانية وفتح
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القاف الثانية ،ما التبد من الرمل باألرض ،وقال أبو حنيفة الدينوري:
ال ّدكداكة :ما غلظ من الرمل وجلد وإذا تلبّد الرمل فقد اندك فإن
حفرت فيه حفرت في تراب ،أما ثعلب فقال :بكسر الدال صغير
متبلد فإذا حفرت حفرت عن رمل.
يقول الشاعر راشد حمر عين الظاهري:
أنصـــــى العـــــدود ْومـــــنزلي فــــــوق
وضـــــوي سمر مـــــــــا حطْب دقــــداق
ويقول الشاعر عبيد بن حميد بن زعيل الشامسي:
إن ر ّوحـــــــن ســـــــــ ّون قتـــامـــــــــي
وسيوح دقـــــــداق
داســـــــــن رمـــــــل ْ
ال َّرا ِع ِفة
فتح الراء مع تشديدها وكسر العين والفاء ،أول الرمل ،وبها سميت
منطقة الراعفة التابعة إلمارة أم القيوين والواقعة في الجهة
الشمالية لإلمارة.
الزبارة
بكسر الراء مع تشديدها وفتح الباء وفتح الراء ،مرتفع من الرمل.
يقول الشاعر سعيد بن أحمد بن الحج بالهلي:
إن أرقبــــــــــــت راس الزبــــــــــــــــاره
ْخص بالعــــــين
واختلـــــــــت ويـــــــن ن ّ
تشــــــــــوف ن ْزل البـــــــــدْ و حــــــــاره
مصفــــــــــار عقــــــب القيـــــــظ بادين
ويقول الشاعر عبيد بن سالم بن ه ّياي المنصوري:
يــــــــا زين ش ّبــة ض ّونا عنــــــــدها دْالل
اللــــي حطبــــــــها نسحبه م الزبـــــــاره
ويقول الشاعر علي بن شمسه:
ش ّرفـــــت فـــــــــــي راس الزبــــــــــاره
وارابــــــــــــــي الخـــــــــالّن واعـــــــيد
زبير
بضم الزاي وكسر الباء ،مرتفع من الرمل ،ويقول الشاعر راشد بن
ثاني:
ييت الزبيــــــــر ْوشفــــــــت االشــــراف
يالربــــــــع متغثبـــــــــر حشـــــــــــايه
ويقول الشاعر سعيد بن راشد بن هميلة المزروعي:
فــــي راس عــرقوب مــــن األرض منــزاح
ٍ
عاليــــــات مــــا بــدى م المــزابيــــر
ف
عانك
يقول ابن سيده في المخصص:الرملة فيها تعقّد حتى يبقى فيها
البعير ال يقدر على المسير فيقال قد اعتنك ،ورملة ب ْعت َك َنة :تشتد
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على الماشي ،ومنها منطقة العانكة في مدينة العين.
عثمر
ويلفظ عثمور ،أرض وعرة ذات رمل خفيف مختلط مع شجيرات،
ويقول الشاعر الماجدي بن ظاهر:
علــــــــى تاهــــــل وعثمــــــــر والغويل
علــى وادي ســــــــــالم ْو سيهجانــــــــي
فاو
الثغرة بين المرتفعين الرمليين ،وقال ابن سيده في المخصص :الفأو
هو بطن من األرض تطيف به الحبال ،سمي فأوا النفراج الحبال عنه.
يقول الشاعر سالم الجمري:
ه ّبها بالفــــــــاو واصـــــــعد بالكبــــــــر
واقطــــــــع الرملة وخذها بالبطــــــــــين
قرن
بكسر القاف وسكون الراء ،تل رملي متوسط االرتفاع ،ومنه التل
المشهور في أبوظبي جرن يافور ،وفي دبي جرن السبخة
يقول الشاعر أحمد بن علي الكندي:
مثل الوحش لي صــــــيد من بعد ما كـــان
يختــــــــــار في روس العـــــــال والقروني
ويقول الشاعر علي بن محمد القصيلي:
يدوس الجعايد ك ْنه يرقـــــى بروس قْــرون
علــــــى كيفتي يا مسندي كامــــــل اله ّنه
قوز
َ
ال َق ْو ُز من ال َّر ْملِ  :صغير مستدير قال األزهري في تهذيب اللغة:
يب ال ُمشْ ر ُِف .وعند بعضهم
وسماعي من العرب في ال َق ْو ِز أَنه ال َك ِث ُ

العالي من الرمل كأَنه جبل؛ ومنه حديث أُ ِّم َز ْرعَ :ز ْوجي لَ ْح ُم َج َملٍ
غثّ  ،على رأْس قَ ْو ٍز َو ْع ٍث؛ أَرادتْ ش َّدة الصعود فيه ألَن المشي في
الرمل شاق فكيف الصعود فيه ال سيما وهو َو ْعثٌ ؟ ابن سيده :ال َق ْو ُز
نَقاً مستدير منعطف ،والجمع أَقْوا ٌز وأَقاوِز ،ومنها سميت القوز.
يقول الشاعرخلفان بن يدعوه:
ورقٍ لعـــــــى في عالــــــــــي القـــــــوز
أ ّرق نظيـــــــر العــــــــين مـــــــــــا ذال
ويقول الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:
صـــــــــايد حسيـــــــــــــــنٍ ب ّيـــــــــــه
ريــــــــــم رعـــــــــــى الجـــــــــــــيزان
ٍ
ويقول علي الهادفي الكتبي:
شــــــــروى مهــــــــــب القــــــــــــوزي
لـــــــــي ف السكـــــــــــــــــــون أذراك
ويقول الشاعر الشاعر المايدي بن ظاهر:
عشــــ ٍر يصــــــير بْها الغبار وي ّتلــــــــــي
ويبيــن م القيـــــــزان ما كــــــــــان غبرا
		
ويقول الشاعر راشد بن محمد بالحزيمي الشامسي:
يا ضبعـــــــــة الجيزان يــــــــــا ه ّذيلـــه
تبـــات يافـــــــــي والرقــــــــــــاد ْمليله
ْم َر ّق َبات
بسكون الميم وفتح الراء وتشديد القاف مع كسرها وفتح الباء ،هو
المرتفع الرملي الذي ليس بالكبير ،ويتم تصغيره فيقال :مريجب،

وقد سميت عدة مناطق بهذا االسم منها في إمارة الشارقة.
يقول علي بن رحمة الشامسي:
يزقر بعالي الصـــوت فـــــــي راس مرقاب
ويقول فيكــــــــم ياشعـــــــرانا من يْثيب
ويقول الشاعر محمد بن صبيح:
ويسجي علــــــــى ْم َرقَّب وبد ٍو دونـــــــه
ويتيامن ويسقــــي حدب مــــــــــن دونه
ويقول الشاعر ال ّد ّحام بن زايد المزروعي:
مرقب وآالحـــــــي الورقا
ش ّرفت فــــــــي ٍ
وان ي ّرت بْصــــــــوت ي ّريته بصوتينــــــي
مس ّند
بسكون الميم وفتح السين وتشديد النون مع فتحها مرتفع كبير من
الرمل ،وبها سميت منطقة المسند الواقعة شرق منطقة السيوح في
إمارة الشارقة ،ويقول الشاعر محمد بن صبيح:
يسقـــــــــي العمـــــــــردي والظهايــــــر
وعـــــــــلى الرويّــــه والمســـــــــــــانيد
ويقول الشاعر سالم الكاس:
يسقـــــــــي ديـــــــــار القيضب ّيـــــــــــه
حــــــــزم القريحــــــا ومسنــــــــــــــاده
ويقول الشاعر محمد بن صقر بن جمعة:
كامــــــــالت الحســـــــــن والس ّنـــــــــــا
ي ّتــــــــــــــــــلٍ روس المســـــــــــانيدي
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ويقول الشاعر أحمد بن زعل بن سيف الفالحي:
يرعــــــــــــن زريقا فــــــــــي مسانيــــد
ومقياظهــــــــن فــــــــي ذاري الســـــوم
مشرف
بضم الميم وسكون الشين وكسر الراء ،وجه المرتفع الرملي ،ويتم
تصغيره بكلمة مشيرف ،وبه تس ّمت كثير من المناطق فهناك مشرف
في إمارة أبوظبي وإمارة دبي ،ومشيرف في إمارة دبي وإمارة
عجمان .تقول الشاعرة فاطمة بنت محمد بن زعل:
ٍ
نـــــــــايف فـــــــــي راس مشــــــــرافي
لـــــــــــه قصــــــــر بالع ّز منشينـــــــــه
ويقول الشاعر د .مانع سعيد العتيبة:
محــــــــال اللقا فــــــــي راس مشـــــراف
ويـــــــا مطْيـــــــــب الفنجــــان اْلِ ْمذيف
ويقول الشاعر علي بن رحمة الشامسي:
يوطـــــــــــــــــــن روس الشــــــــــرايف
ويــــــــــــن الحمــــــــــــام ْيحـــــــــوم
ويقول في موضع آخر:
واسقــــــــى على روس المشــــــــــاريف
وقـــــــــت الحيـــــــا والدار خصبـــــــــا
ويقول شاعر مجهول:
حـــــــــي بْهبــــــــوب بْريح لي هـــــب
يــــــا ي ّتلـــــــي روس المشـــــــــــاريف
ويقول الشاعر حارب عبدالله بن حارب بن مهيمر:
ر ّح ْبت به أعـــــــداد ما ياني الضيــــــــف
واعداد مـــــــــا م ّر السحــــــب والرهامي
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واعداد مـــــــا ه ّبت هبوب المشــــاريف
واعد لــــــــي خلْق ْوعليه المســـــــــامي
وتقول الشاعرة موزة بنت بطي بن مايد المزروعي:
أنشــــــــده عن صــــــافي الخــــــــــدّ ي
قــــــــال شفتــــــــــه قادت ظْعونـــــــه
قال شفـــــــــت ْمن العــــــــــــرب حدّ ي
فـــــــي شـــــــــروف البدع لي دونــــــه
ويقول الشاعر صالح بن عزيز المنصوري:
بنشدك أنا باقصــــــى المالحيظ يا طيــــر
يومك علــــى روس المشــــــــاريف تختار
وتقول الشاعرة عفراء بنت سيف:
يوطــــــــن علــــى روس المشـــــــاريف
والزيـــــــن متنومـــــــس وطربــــــــــان
إن ر ّوحــــــــوا به مــــن بدع سيــــــــف
اجـــــــيب ونجيـــــــــــان
قصـــــــــن عر
ٍ
ويقول الشاعر خليفة بن مترف:
واعـــــــــداد مــــــــــا وبل المـــــكانيف
مدهــــــــــم وفيـــــــه البرق زفّـــــــــان
عـــــــــم ْوسقــــــــى روس المشـــاريف
واتباشــــــــــروا حضـــــــ ٍر وبـــــــــدوان
نهدة ـ نهود
بفتح النون وسكون الهاء وكسر الدال ،قال ابن سيده في المخصص:
رابية من الرمل متلبدة تنبت الشجر ،وقيل هي ما ارتفع من األرض
وجلد ،وقيل ليست بشديدة االرتفاع .وبها سميت منطقة النهدة
في إمارة دبي ،وكذلك منطقة أم نهد القريبة من منطقة اللسيلي

وكالهما في جنوب إمارة دبي .يقول الشاعر محمد بن صبيح:
لـــــــــي مسيــــــــره يطرب العانـــــــي
والنهــــــــــود ا ّييــــــــي معـــــــــــاليها
هزع
المرتفع الرملي الكبير ،ومن أشهر المناطق التي اكتسبت هذا االسم
منطقة هزع البوش .ويقول الشاعر سالم الكاس:
ســــــــــاعة وهــــــزع البــــــوش م ّريت
وراس المقـــــــــام ْمعشّ جلّــــــــــــــــــه
ويقول الشاعر أحمد بن فاضل المزروعي:
هبـــــــــــوب بابـــــــــت يْلوف
ٍ
حـــــي بْ
ّ
مـــــــــا بين هـــــ ْزع البــــــــوش وابراق
ويقول علي بن رحمة الشامسي:
وامشــــــــي علــــى روس المهــــــــازيع
واتبــــــــع فيـــــــــوي الب ّر االوســــــــاع
ويقول الشاعر مبارك بن محمد الرفيسا الكتبي:
نرعــــــى بها ف الصلـــــح روس المهازيع
ولــي مــــــــن حربنا غصــــــــة للمعادي
ويقول الشاعر راشد بن محمد بالحزيمي الشامسي:
شـــــــدّ لـــــــي م االدب مشبــــــــــوعه
وان ســــــرت يشــــــــــتاق راعيـــــــــها
يــــــــوم ذب الدرب ف هزوعـــــــــــــه
تنظبــــــــر مــــــــا تْداهس إيديهـــــــــا
ويقول الشيخ أحمد بن حامد آل حامد:
نقطــــــــع رمـــــــــل الهــــزايـــــــــــع
ونبـــــــذل مـــــــــــــا نستطــــــــــــيع
ويقول الشاعر أحمد خليفة الهاملي:
كـــــــــم قطعـــــــت هْزوع وعــــــقابي
والخـــــــال لـــــــــي يوحــــــــش الذيبي
ويقول الشيخ أحمد بن حمد بن سوقات:
يــــــوم ارتحــــــــــل ت ّميت مصـــــــروع
هــــــــم واحزان
طايــــــــح أجــــــــاسي
ّ
يــــــــا ما قْطعــــــوا به ر ْمل وهْـــــــزوع
عـــــــلى ْبكر ٍ
ات حــــــــول واسمــــــــان
ويقول الشاعر حمد بن سوقات:
اكــــــــب حمــــــرا طويلة باعــــــــي
يا ر
ٍ
تلتـــــــف ف العرقوب والمهـــــــــــزاعي
ّ
ويقول الشاعر محمد بن راشد الشامسي:
فـي وســـــــط غرس ْوظل وهـــــــــــزوع
وتحــــــــف به االشجــــــــار بانــــــــواع
ّ

ويقول في موضع آخر:
دربه وعــــــــر ويتابــــــــع الســــــــــير
وفــــــــي ب ّركــــــــم يتبــــــــــع ظبيكم
يذب ف هـــــــــزوع ْومجـــــافيــــــــــر
ّ
وكالالل لـــــــي مـــــــــورد سجيكــــــــم
ياليس
المرتفع الرملي الشاهق ،وبه سميت منطقة الياليس التابعة إلمارة
دبي.
يقول الشاعر عيد مصبّح العميمي:
يــــــــــــوم أرقبــــــــت اليـــــــــــاليس
عينــــــــــــي تربــــــــــــا القتـــــــــــام
يل ّنيــــــــــــــــه متبــــــــــــايــــــــــس
وبْيــــــــــه غــــــــــــدت االيــــــــــــام
بركـــــــــــــــب حـــــــــــــولٍ عنــــايس
قطـــــــــــــاعــــــات المتـــــــــــــــــام
ويقول الشاعر علي بن راشد الهادفي الكتبي:
ســـــــــــــ ّوى الغربــــــــــي دعيـــــــبي
بيـــــــن الياليــــــــــــــــس مــــــــــر
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«ليلة مقتل العنكبوت»
أيقونة للمسرح السياسي الرمزي في الخليج
العرض عد ًدا آخر من الجوائز بالمهرجان ،فنالت مخرجته
وكذلك نال ُ
عبد الكريم الحجراوي
جائزة لجنة التحكيم الخاصة ،وذهبت جائزة أفضل ممثِّلة لـ «سارة
تنتمي مسرحية الكاتب اإلماراتي الكبير «إسماعيل عبد الله» :عناكب» ،وكذلك نالت «نساء حيدر» جائزة أفضل ممثلة (دور ثانٍ )،
«ليلة مقتل العنكبوت» إلى المسرح الرمزي الذي تُناق َُش من خالله وحصل «حميد العسيري» على جائزة أفضل إضاءة.
تمس اإلنسان
بشكل ف َّعالٍ العديد من القضايا الجوهرية التي ُّ
العربي ،ومنها العالقة بين اإلنسان الحالِم المثقَّف والسلطة
التوظيف الرمزي للحيوانات
السياسية القمعية ،وكذلك الفساد المستشري وظاهرة التجارة
يُال َحظ في النص المسرحي أن هناك توظيفًا رمزيًّا للحيوانات ،فهناك
بالدين ،ومفهوم الحرية ،وغيرها من القضايا.
«العنكبوت» ،التي ترمز إلى البناء ونسج البيوت ،كما هي صنعة
يدعى «فنار» ،صاحب عقل المهندس «فنار» ،بخالف فائدة كبيرة أخرى ،يشير إليها العلماء،
وتدور أحداث المسرحية حول سجينٍ ُ َ
وقَّاد ،استطاع أن يكتشف سراديب وأنفاقًا طبيعية تحت األرض ،حيث تقضي معظم حياتها في اصطياد الحشرات والفتك بها ،ولوالها
تشبه المدينة ،وبها ماء عذب ،إال َأنه أخفى خرائط هذه المدينة لتكاثرت الحشرات وأتت على األخضر واليابس؛ وكذلك كان موقف
ٌ
َّفات ضار ًة «فنار» ،بصموده في السجن ،وثباته على مبادئه؛ من أجل تخليص
حين عرف بمخطَّط «الديناصور» ونِيَّ ِته بأن يدفن مخل ٍ َّ
مقابل حفن ٍة من الدولة التي ينتمي إليها من الحشرات التي تريد تلويثها وإفساد
َ
في هذه األنفاق ،مض ِّحيًا بمستقبل الوطن وأهله
رفض ذلك ،ولم يفصح عن مكان خرائط المدينة هوائها ومائها والقضاء على أمل أن يجد أبناؤها في المستقبل حيا ًة
المال ،إلاَّ أن «فنار»
العجيبة ،فما كان من «الديناصور» إال أن قام بقطع ذراعه ورميه أفضل .أما «الديناصور» ،فهو رمز للسلطة السياسية الديكتاتورية،
في غياهب السجون ،وفي هذه الغرفة المعتمة من السجن تنشأ وقد جاء اختيار هذا الحيوان بالتحديد اختيا ًرا ذك ًّيا ،ويُع ِّبر عن قوة
عالقة غرامية عذرية بينه وبين «العنكبوت» (التي جسدها حركيا هذه السلطة ،لكنها قوة جسدية فقط ،تفتقر إلى العقل والحكمة؛
َ ًّ
فتنسج ما أ َّدى إلى انقراضها (الديناصورات) واختفائها إلى األبد ،وفي هذا
على المسرح الطفلتان «سارة عناكب» و«نساء حيدر»)،
الحق سينتصر ،وإ ْن طال الوقت.
«العنكبوت» خيوطًا في الزنزانة؛ خيوطًا لمدينة عبقرية الصنع ما يمنح األمل بأن َّ
ُّ
والتصميم ،وفي هذا السجن  -وبعد انقضاء عشر سنوات  -يسترجع
الصدفة النهاية المفتوحة وداللة األسماء
البطل حياته الماضية ،وكيف دخل السجن ،حتى تلعب ُّ
لُع َبتَها ،ويلتقي في الزنزانة زميلَه وصديق طفولته الذي باع نفسه تأتي نهاية الحدث المسرحي بموت «الديناصور» ،بالفعل ،على يد
واستغل ذكاءه في الوصول إلى أعلى المناصب ،وتَملَّق الديناصورات «العنكبوت» ،التي لحقته أيضً ا ،لكن يظل في المسرحية نوعان من
َّ
الحاكمة ،وتنتهي المسرحية بأن تقتل العنكبوت السا َّمة الديناصو َر بني اإلنسان لم يلحقهما الموت؛ وهما «فنار» :اإلنسان الذي يوحي
الجديد؛ فتموت ،ويموت؛ وبذلك تنتهي المسرحية نهاي ًة مفتوحة ،اس ُمه بالضوء ،ويعني :المنارة التي تهتدي بها السفن الحائرة في
ل َّجة البحر ،وهناك اإلنسان المنافق الذي وصفه «فنار» بالجرذ ،الذي
تسمح بالعديد من التأويالت.
ُعرِضت المسرحية ضمن فاعليات الدورة الثالثين لمهرجان أيام باع ضميره للشيطان من أجل مكاسبه ،إنه «أمين صادق الشريف»
الشارقة المسرحي ،وق َّدمتها فرقة «خورفكان» للفنون ،من إخراج الذي ال يحمل من اسمه نصيبًا؛ ال في األمانة وال الصدق ،أو الشرف!
تتسم شخص َّيتَ ْي ك ٍُّل من «فنار» وصاحبه «أمين» بالتناقض التام؛
المخرجة اإلماراتية الشابة «إلهام محمد» ،التي نجحت في تقديم
ِّ
ذلك النص الفلسفي الرمزي ،الذي يصعب تقديمه على خشبة التناقض الذي يعبر عن الصراع بين الخير والشر ،الذي لم يَنتَ ِه  -ولن
المسرح ،ساعدها في ذلك أداء الممثلين ،الذي جاء قويًّا ،خاصة من ينتهي  -ما دام هناك حياة على كوكب األرض ،فـ «فنار» هو ذاك
المتمسك بمبادئه ،وبمحبَّته الحقيقية للوطن ،بعي ًدا عن
الفنان «حميد فارس» الذي نال جائزة أفضل ممثل في المهرجان ،الشخص
ِّ
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العبارات ال َّرنَّانة التي يطلقها سياسيُّون في حب الوطن ،بينما ال
يتو َّرعون عن بيع أوطانهم بأبخس األثمان ،بينما «أمين» هو ذلك
الشخص المنافق ،الذي لم يتو َّرع عن ترك أسرته وهم في أَ َم ِّس
الحاجة إليه بعد وفاة األب؛ ما دفع أختيه إلى أن يعمال بالبغاء،
وحين عرف بتلك المعلومة من «فنار» لم تكن لديه القدرة حتى أن
يُ ْن ِك َر هذا العار؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيه ،وفاقد الشرف ال تعنيه
المحافظة على قيم .وتظهر هذه الصورة الرمزية للصراع بوضوح
حين يدهس «الديناصو ُر» «العنكبوتَ » بما يحمل ك ٌُّل منهما من
ِ
«أرجوك ال ...ال تفعليها وتتركيني ...لن يصبح
رمز؛ فيصرخ «فنار»:
ِ
أرجوك ...تح َّد ْي الموتَ ؛ فرحلتنا ال
لحياتي بع َد ِك مع ًنى ...قاومي،
زالت طويل ًة حتى نقهر جرذان الزمن.»...
السلطات الديكتاتورية

تكشف المسرحية عن قسوة السلطات الديكتاتورية العسكرية،
التي ال تتو َّرع عن ارتكاب أفظع الجرائم من أجل الحصول على
المعلومات التي تريدها ،مثل انتهاك ُحر َم ِة بيت «فنار» ،فالحاكم
يلقي القبض على أُ ِّمه ،المرأة البسيطة ،ويعذِّبها؛ من أجل أن تُرشده
للمكان الذي خبَّأ فيه اب ُنها خرائ َط المدينة ،كما أن «الديناصور»
يُ ِ
قدم على اختطاف زوجة «فنار» ،ويتخذها زوج ًة ثانية له غص ًبا
(وإن كانت وافقته فيما بعد).
كما يكشف النص المسرحي أيضً ا عن طبيعة تعا ُمل مثل هذه
النوعية من ال ُحكَّام مع شعوبها ،حيث يظهر «الديناصور» خالل
العرض معط ًيا ظهره للجمهور؛ وهو أم ٌر شديد الداللة ،ويؤكد على
عدم التفات هؤالء الحكام إلى إرادة شعوبهم.

إحاالت نفسية

تق ِّدم هذه المسرحية صور ًة نفسية عميقة للسجين الذي يقبع في
السجن لفترات طويلة؛ فيضطر إلى أن يقيم عالقات مع جمادات
أو حيوانات؛ حتى ال يُصاب إلى الجنون ،ونجد في الفيلم األمريكي
 الكوري « »Old Boyأو «الفتى العجوز» ،أن السجين يصادقفأ ًرا ،لمدة عشرين عا ًما! وفي فيلم « »Cast Awayلألمريكي ألقت
ٍ
لسنوات  -عالق ًة مع كُ َرة!
الرياح بالبطل إلى جزيرة مهجورة؛ فأقام -
حب عذرية مع العنكبوت ،ونجده
في مسرحيتنا أقام البطل عالقة ٍّ
يناجيها بقوله داخل النص المسرحيُ « :مؤنِ َستي ونديمتي و ُمعلِّ َمتي
وملهمتي ...اعذريني؛ فلم يكن هناك ما يُعطَى ألَبْخ ََل به آنستي.»...
من خالل هذه المناجاة تتكشَّ ف لنا صورة البطل بشكل أوضح ع َّما
يعانيه مع الجنس اآلخر ،الذي تَسبَّب له في جرح عميق حين خانته
زوجته وهربت مع «الديناصور».
عالمان

في «ليلة مقتل العنكبوت» يظهر عالمان بينهما تضا ٌّد واضح ،وقوي:
عالم من الشَّ ِّر المحض ،وعالم من الخير المحض ،شخصية تبحث
عن بناء مدينة فاضلة ال مكان فيها لل ِغ ِّش ،مدينة لألحالم ،وقوى
على النقيض من ذلك  -ال تحكمها أي أخالق وال قيم ،تريد أن تهدموتستغل في سبيل ذلك كل شيء ،حتى
ُّ
هذه المدينة ،وتدمرها،
دسها
الدين ،تَتَّجِر به ،وتبيع المخدرات داخل السجن عن طريق ِّ
بين ط َّيات سجاد مسجد السجن! وال تستنكف عن تحريف النصوص
المقدسة لخدمة أغراضها ،حتى لو أ َّدى ذلك إلى خراب المجتمع
وموت الناس عطشً ا وجو ًعا
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ثوب الفتاة الصبية أسود ،مطرز بلون واحد
(وهو األزرق) ،وزخارفه كثيرة ج ًدا .أما المتزوجة حديثاً فيكون
مطرزا تطري ًزا كثيفًا ،وله عدة ألوان تميل في معظمها إلى األحمر
القاني والبرتقالي واألصفر الكموني ،أما األرملة فثوبها مطرز باألزرق
المخضر ،وزخارفه صغيرة ال تمتد إلى مسافات كبيرة ،وتوزع في
وسطه نقاط زخرفية باللون األخضر ،أما ثوب العروس فيمتاز بألوان
جذابة وفرحة ،تتسلل خالله عروق التطريز والعديد من الخيوط
الذهبية التي تعرف باسم «عرق الجواهر» ،ويأخذنا ثوب العروس
البدوية إلى ثوب عروس مدينة الخليل حيث يسمى بالجِالية،
ويعلوه غطاء الرأس ويسمى وقاية الدراهم و َعراقية وهي قطع ٌة
نادرة ُمحالة بالقطعِ الفضي ِة الكثيفة ويتدلى منها عقود من الخرز
ثوب مدينة
والعملة ،ويعلوها خرقة سوداء تسمى «شَ ْملة» .ويتميز ُ
الخليلِ بالتطري ِز الجميل المنوع ويطلق عليه ثوب بيت جبرين وهي

في يوم الزي الفلسطيني وكمامة من الكوفية

مظاهر هذا التراث التطريز على الثوب الفلسطيني للمرأة والذي
فلسطين  -ميسون عبد الرحيم
يعتبر جزءا ً من الزي الفلسطيني الذي خُصص له يوم في السنة
هل قامت امرأة في هذا العالم بهذا الفعل أي التعبير عن تخرج فيه النساء والفتيات إلى الساحات والميادين مرتديات أثواب
حالتها النفسية والوجدانية من خالل ثوبها وما تحيك فوقه من قراهن ومدنهن ،فيما يرتدي الرجال والشباب الزي التراثي المخصص
خيوط ملونة ومشكلة بأشكال مختلفة رمزية مثلما فعلت المرأة للرجال والذي انقرض لألسف هذه األيام.
الفلسطينية على مر الزمان؟ ال أعتقد أن ذلك قد حدث تفصيالً
وبدقة مثلما حدث مع المرأة الفلسطينية المجبولة بالصبر والتحمل أثواب ومدن
أي إلى
فهي قد جعلت من ثوبها التراثي التقليدي رسائل حياة ،فإن ارتدت يعود تاريخ التطريز الفلسطيني إلى األجداد الكنعانيينّ ،
المرأة الفلسطينية الثوب المطرز باللون الزهري فهذا يعني أنها أكثر من خمسة آالف عام ،امتاز التطريز في فلسطين باللون األحمر
ولكل مدين ٍة أو قرية ٍثوبُها
أنثى وبنت صغيرة مدللة في بيت أبيها ،وإن خالط الزهري اللون الكنعاني ،الذي يرمز إلى لون األرجوانّ .
البنفسجي يعني أنها تزوجت وهي اآلن مدللة في بيت زوجها وال المميز الذي يحكي جزءا ً من تاريخها.
زالت عروساً.
فثوب نساء عاصمة فلسطين وزهرة المدائن القدس يمتاز بأنه أكثر
ثوب يحكي عراقة وحضارة الكنعانيين ،على الصد ِر قبة «ياقة»
وإن ارتدت اللون األحمر القاني تعتبر ذات رفعة وشأن في مجتمعها ،ملكات الكنعانيين ،وعلى الجوانب طريقة التصليب التي بدأت من ُذ
ُ
الهالل واآليات القرآنية دليلاً واض ًحا
وإن فارقها زوجها وأصبحت أرملة ارتدت اللون األزرق ،وإن رغبت أيامِ الحكم الصليبي ،ثم يظهر
بالزواج مرة أخرى فهي تخالط اللون األزرق باألخضر .وإن ارتدت على عودة القدس .أ ّما مدين ُة أريحا فيمتاز ثوب نسائها الكنعاني
الطولي ،وبلونه األحمر على قماش أسود .ويتكون
اللون األصفر فهي منهمكة في مواسم الحصاد والتعب .وفي بعض األصيل بالشكل
ّ
المدن والقرى قامت بتطريز ٍ
ثوب من أكثر من عشرة أذرع ،ويثنى على شكلِ طبقات ،ليحمي من ح ّر
ثوب يومياً يسمى «العنبر» وهو ٌ
ِ
الصيف وبر ِد الليل في الصحراء القاحل ِة ،وغطاء ِ
من قماش الحرير األسود مزين بالتّطريز بالقطبة الفالحي الصليب،
الرأس يتكو ُن من
ويغلب عليه التطريز باللون األرجواني واألحمر.
حطة «غطاء رأس» حمراء أو منديل مشجر ويرب ُط على شكلِ عصبة.
ِ
الذي
المخزون
ذلك
امتالك األرض ع َبر التاري ِخ ،فهو
التراث وثيقة
وتميزت أثواب بئر السبع وصحراء النقب (بدو فلسطين) بكثافة
ِ
تحتفظ به ذاكرة الشعوب وتنقله من
ثوب العروس لديهم بالتطريز
السلف إلى الخلف .ومن التطريز على جميعِ أجزا ِء الثوب .ويتميز ُ

أثواب ودالالت

الصفة تضعها طفلة على رأسها

أثواب المرأة
الفلسطينية

ِ
والزخارف،
باللون األحم ِر واألشكا ِل الهندسي ِة
وأكمام واسعة ،وأردان مطرزة .ويمتاز ثوب
الصحراء والبداوة بغطا ُء الوجه (البرقع) وهو
قطعة مط ّرزه ومزينة بالقطعِ الفضي ِة والذهبي ِة،
يلبس بالصحراء لحماي ِة الوج ِه من لف ِح
كان ُ
ِ
الشمس وعصف الرمل ،وللحشمة عن َد البلوغِ.
وتدل كثر ُة القطع النقدية على البرقع على ثراءِ
ُ
ٌ
العروس ،والخرقة قطعة سودا ُء مط ّرزه وجميلة
تلبس َ
فوق طاقي ٍة تسمى َسحيلة.
ُ

َ
الصهيوني إلى
تلك القري ُة التي حولها االحتالل
ّ
متنزه وقرية سياح ّية ،ولكن ثوبَها بزخارفه بقي
ِ
وتاريخنا فيها ،فيمتا ُز ثوبُها
شاهدا ً على وجو ِدنا
الثوب ال ُمبقَج ،وقماشِ
بكثافة التطريز وبِح ْج ِر
ِ
ٍ
بزخارف وعروق مطرزه
الحرير الملون والمزين
مثل عرق الدالية والورد والمشط والسنابل
وعرق النجمة الثّمانيّة الكنعانيّة واأل ْح ِجبَة.
ثوب مدينة المسيح عليه السالم بيت لحم
أما ُ
وبلداتها مثل بيت جاال وبيت ساحور ،فهو من
األثواب البسيطة المميزة في آن واحد ،فثوب
ِ
ال َملك ينسج قماشه على النول اليدوي في
بيت لحم من الحرير والكتان األحمر الداكن
ِ
المخطط باألخضر واألسود والليلكي الناعم ،ويُزي ُن
بالزخارف
الجميلة ،وتغطي الرأس قطعة تراثية تعرف بـ«الشّ طوة» تتزي ُن به
المرأة المتزوجة وهو مهر العروس وتكون مط ّرزة ومزينة بالقطع
فضي يسمى َسبعة أرواح
الذهبية وخرز المرجان ويتدلى منه عق ٌد ّ
 ،ويعلو هذا الثوب بالتّقصيرة وهي عبارة عن جاكيت قصير األكمام
والطول.
ثوب الشمال الفلسطيني ثوب نابلس وطولكرم وجنين ،فتميزتْ
أما ُ
ِ
شاركت
أثوابُها بالجمال مع قلة التطريز ،أل ّن المرأة في الشمال
ْ
الرجل في أعما ِل الحقو ِل ولم يك ْن لديها الوقت الكافي للتطريز
َ
يتناسب مع عملها ،وتميز ثوبُها بثالث قطعٍ الفستان
الذي ال
ُ
والسروال والعباءة ،فقماش الفستان أبيض تعلوه قبة مطرزه بقليل
من التطريز ،والسروال موشى بالتطريز من األقدام ،أ ّما العباءة فهي
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من القماش السوري الحريري الملون ،ويعلوه غطاء الرأس وهو أسفل الحبرة مثل تنورة ،وتغطي كتفيها بأعلى الحبرة.
المالية :أشبه بالحبرة في اللون وصنف القماش ،ولكنها معطف ذو
عبارة عن منديل من الحرير ويربط بعصبة خضراء ُموشاة.
عروس الجليلِ
بثوب أكمام يُلبس من فوقه برنس يغطي الرأس ويتدلى إلى الخصر.
والناصرة)
الفلسطيني (صفد وعكا
تتحلى
ِ
ُ
ّ
ِ
الكثيف والزخارف الملونة واألشكال
الجِالية الموشى بالتطري ِز
الهندسية والعروق ،وهو من قماش الكتان السميك ويزينه من فتحة الصدر ،أشكال ودالالت
ُ
األمام
زخارف تعرف بالتّبْقيج بخيوط من الحري ِر على شكل مربعات تعبر فتحة الثوب أو ما يعرف بـ«القبة» أو «الياقة» من أكثر أجزاء
الرأس
ء
غطا
ا
م
أ
موشى،
مطرز
سروال
تحته
ويلبس
وتشاريف،
ّ
الثوب الفالحي غنى بالتطريز ،وتغطي القبة أي الياقة صدر المرأة
ُ
ٍ
شكلِ
ة
عصب
على
للعروس فهو منديل من الحري ِر األحمر يرب ُط
من الحزام حتى رأس الكتفين ،بينما تقل عرضاً عند صدر المرأة
تتدلى منها شر ُ
اشيب ملونة .وثوب نساء مدينة يافا فيطلق عليه عدة سنتيمترات من الجوانب ،وتحتوي القبة في الثوب المطرز على
(السافرية) وهو من أجملِ
ِ
اسم ّ
األثواب في فلسطين والمميز فيه أنواع كثيرة من العروق والعناصر الزخرفية التي تتفاوت في عرضها،
من
والقماش
الثوب،
اء
ز
أج
وجميع
«الياقة»
القبة
على
التطريز
كثافة
حيث تشتمل على السالسل المطرزة والعروق الرفيعة.
الكتان المنسوج على النول ،ويتميز التطريز فيه بالنجمة الكنعان ّية والقبة عدة أنواع هي :قبة األقواس :وهي القبة التي تقسمها
الثّمان ّية وهي من أقدم ِالزخارف الفلسطينية ،وهناك رسومات تحيط سلسلتان أو أكثر ،على شكل حرف ( )Vرأسها على ارتفاع عدة
بالقبة وزخارف كشجرة السرو ،كما يُحيط السرو ببيارات البرتقال سنتيمترات من منتصف نهاية القبة السفلي فوق الخصر .وقبة
بيافا ،أ ّما غطاء الرأس فهي طاقية موشاة و ُمحالة بالعملة الفضية.
األقمار :والقمر في التطريز هو مربع أو معين يتكون محيطه من
ولغزة ثوبها الذي يطلق عليه اسم (جنة ونار ،وأبو ركبة) المنسوج عرق واحد أو عرقين من عروق السالسل ذي القطبة الواحدة؛ أما
على النول من الكتان الخشن المصبوغ باللون الكحلي والمخطط داخل المعين ،فتطرز «شكلة» ،والشكلة هي أنموذج زخرفي مع ّين
باللون األخضر لون الصفاء والنقاء ،ويمتاز التطريز بكثافته وهو على يغطي معظم مساحة المعين أو المربع
شكل مثلثات ،واألكمام ضيقة ومط ّرزة وطاقية الرأس منسوجة من
خيوط القطن بطريق ِة الكروشيه ويعلوها حطة «غطاء رأس» بيضاء.
أجزاء الثوب الفلسطيني

البشنيقة :منديل بـ «أوية» أي بإطار يحيط المنديل بزهور أشكالها
مختلفة .وفوق المنديل يطرح على الرأس شال أو طرحة أو فيشة،
وهي أوشحة من حرير أو صوف.
اإلزار :بدل العباية ،وهو من نسيج كتّان أبيض أو قطن نقي .ثم ألغي
وقامت مقامه الحبرة .الحبرة :قماشة من حرير أسود أو غير أسود،
لها في وسطها شمار أو ِدكّة ،تشدها المرأة على ما ترغب فيصبح
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أثر العابر

صباحات هانوفر
الصباح خفيفاً رائِ َقاً والموسيقى تنساب من بعيد ،من ساح ِة
كان
ُ
ِ
المدينة الرئيسة حيثُ محطة قطار هانوفر العتيقة التي يُشرف
ٌ
وأطفال ومجموعاتٌ صغير ٌة من الشباب
عليها الفندق ،عازفون
يُعلّقو َن زين َة الميالد الذي س ُيحتفل ب ِه بع َد يَومين ،بينما أتأهب
لمغادرة الفندق إلى حيثُ ألتَقي المدينة عند أبوابها التاريخية
حصنتها في القرن الرابع عشر ،وشكّلت المنافذ الوحيدة
الثالثة التي ّ
الخارجي ويُج ِّن ُبها
العالم
عن
ليعزلها
أحاطها
الذي
الضخم
من السور
ّ
الغزوات ،كإحدى أهم ُمدن المعابر النهرية في شمال ألمانيا ،التي
لم تتحول إلى (مدين ٍة) بالمعنى الحديث إال بعد ٍ
وقت طويلٍ من
تأسيسها (القرن الثاني عشر ميالدياً) كنت متحمساً اللتقاء التاريخ
على ضفاف نهر الينه الشهير ،ومنه أتحرك إلى المعالم الرئيسة
األخرى للمدينة :دار األوبرا ،وقصر الينه ،والحدائق الملكية ،والبلدة
القديمة .في الشارع الحافل بالبشر في صباحهم البهيج والحماسة
التي تغمر الجميع باستقبال عام جديد ،والمحال التي تكتسي بزينة
مقهى صغي ٍر أو محلٍ
الميالدُ ،
كنت أعب ُر ُمبتَ ِسماً ،وعيناي تبحثانِ عن ً
لمحت إشار ًة إلى كلمة ( )Kaffeeفي
لصنعِ القهوة ،ألبدأ يومي.
ُ
مدخل محطة القطار العتيقة ،دلفت من فوري إليها .كانت المحطة
تعج ببش ٍر مختلفي األعراق والجنسيات ،ولم يكن هذا غريباً في
ُّ
أوروبا التي تلتقي شبكة قطاراتها المو ّحدة من أقصى الشمال
الهولندي حتى جنوب إسبانيا ومن النمسا إلى البرتغالُ ،مج ِّمع ًة
البشر على تعدد اللغات ،إنما كان الغريب أن كثيرا ً من هؤالء
البشر لم يقصدوا المحطة من أجل السفر وإنما ليدلفوا إلى المحال
ٍ
وصيدليات ومطاع َم ومقا ٍه وأخرى
الكثيرة داخلها ،محال تبضُّ عٍ
مخصصة للمنتجات العضوية وأخرى لشراء تذاكر دخول المعالم
الكبرى في المدينة (ككل محطات القطار المركزية في أوروبا).
فكرت أنه من األفضل أن أتناول القهوة أوالً قبل أن أسأل عن تذاكر
زيارة المتاحف والحدائق والكنائس التاريخية في المدينة .أمام
محل القهوة الصغير ،كان الطابور منظماً ،وقفت في دوري خلف
رجا ٍل ونسا ٍء مختلفي المالمح ،يبدون إسباناً وإيطاليين وألماناً،
يتطلعون جميعاً إلى ما اصطف خلف زجاج عرض المقهى الصغير
من أنواع القهوة والمخبوزات ،وكل منهم تلمع عيناه على نو ٍع معينٍ
ويستقر في ذهنه ،رحت أطالع المكان وبائعة القهوة ،التي ظهرت
لكنتها اإليطالية بوضو ٍح وهي تسأل كل زبونٍ عما يرغب ،بابتسام ٍة
ٍ
وحماس يشع من عينيها .جاء دوري فطلبت قهوتي ،وسألت
كبير ٍة
عن مكانِ الجلوس ،أشارت لي إلى صالونٍ
كالسيكي صغير ،ذي
ٍّ
مقاعد جلدية ،وطاوالت خشبية عتيقة وجميلة ،فجلست مع القهوة

حمزة قناوي
شاعر وكاتب

وأبخرتها أطالع البشر والمسافرين المسرعين إلى أرصفتهم ك ٌُّل إلى
وجه ٍة تأخذه إلى مناحي القار ِة العجوز .بينما تتسلل أشعة الشمس
إلى المحطة ،أخذت أتأمل وجوه هانوفر ،العابرين والمقيمين،
السياح وأهل المدينة (نصف مليون إنسانٍ يعيشون هنا) ،وأستمع
إلى أصوات القطارات من بعيد ،بينما أفكر في لقاء المدينة بعد
قليل ..سألتقي هانوفر إذا ً ،عاصمة والية ساكسونيا السفلى قديماً،
بعدما بُعثت من أنقاض أحداث التاريخ و ُد ّمرت بشكلٍ شبه كاملٍ
في الحرب العالمية الثانية ( 1943تحديدا ً) ،وأعيد بناؤها من جديد،
لتصبح إحدى أهم ُمدن العالم صناعياً وأشهرها في تنظيم المعارض
َ
والمؤتمرات .غير أن الطراز العصري والحديث للمدينة لم يستطع
أن يمحو هويتها كإحدى أكثر مدن أوروبا ثرا ًء بالطبيعة ،فاألشجار
في كل مكانٍ بالمدينة ،والمساحات الخضراء تمتد باتسا ٍع هائل
على امتدادها ،حتى أنها المدينة األوروبية الوحيدة التي تحوي
حدودها غاب ًة كامل ًة هي غابة (آيلين) .في طريقِ عودتي مسا ًء
من لقاء المدينة اآلسر بأنهارها وحدائقها وأشجارها الخالبة وتاللها،
كنت أُحرر جزءا ً من ذاكرتي ألو ِد ُع ُه بها ،بينما يحتشد الناس في
ميدان محطة القطار القديمة ،يتجمعون حول الفرق الصغيرة التي
تعزف الموسيقى ،والعربات المتنقلة التي تبيع المشروبات الساخنة
والعصائر ،و(بابا نويل) الذي يحمل جواله األحمر على كتفه وينثر
منه هدايا صغيرة على األطفال المتحمسين الذين ينظرون له
متطلعي َن بسعاد ٍة بعيونٍ متسعة .العالم بأكمله في كرنفا ٍل بهيج
ٍ
وأصوات متداخلة .طالعت شرفة غرفتي في الفندق من الشارع وأنا
أسير نحوه ،بينما أشعر بترد ٍد ما .بعد قليلٍ كنت أعود أدراجي إلى
ُسلّمِ محطة القطار وأنا أنظر إلى طابور القهوة إن كان طويالً أم به
قليل من الزبائن
ٌ
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توثيق وابتهاج ومكانة

فنون جداريات الحج
األفراد المشاركين في الرحلة سواء في الطريق أو بعد أداء المناسك
إعداد وتصوير  -شريف عبد المجيد
أو في رحلة العودة  ،وبقدر مشقة الرحلة كانت السعادة بعودة
فن الرسوم الشعبية على الجدران فن قديم انتشر في القرنين الحجاج أكبر وكانت الفرحة تعم القرية أو الحي الذي عاد إليه
التاسع عشر والعشرين .وتتميز كل منطقة بطريقة معينة في حجاجه.
التعبير واأللوان المستخدمة ،فنجد أنه في األحياء الشعبية غالباً
ما تستخدم مواد الدهانات المتوفرة .بينما في صعيد مصر والنوبة
أالن باركر توثق الجداريات
يتم استخدام أكاسيد ومواد مصنعة من البيئة المحيطة.
سنة  1985حضرت إلى القاهرة المصورة أالن باركر ،ولفت نظرها
وغال ًبا ما تكون صورة الكعبة هى المركز في وسط اللوحة الجدارية،
بينما تطورت وسائل النقل المصورة في كل جدارية .ففي البداية
كان الجمل متسيدا ً الموقف ،بعدها بدأ ظهور السفن ،ثم الطائرات،
وكلها تعبر عن الحالة التوثيقية والزمن الذي تمت فيه رحلة الحج.
كانت الرحلة شاقة وتستغرق عدة أشهر وغال ًبا ما كان يموت بعض

الجداريات فى جنوب مصر ،المرسومة على جدران البيوت .اهتمت
بالسؤال عن معناها وما ترمي إليه .وعادت للقاهرة مرة أخرى
مع زوجها إبفون نيل ،الباحث في الثقافة الشعبية ،وس ّجال هذه
الجداريات في منحة لعشر سنوات من مؤسسة فورد.
جابت أالن باركر صعيد مصر والنوبة واألحياء الشعبية ،وجمعت
 150صورة لجداريات الحج ،وقدمتها في كتابها المهم والفريد
«رسوم الحج ،فن التعبير الشعبي عن الرحلة المقدسة» صدر من
المركز القومى للترجمة سنة .2010
أثار هذا الكتاب في نفسي عدة أسئلة :لماذا ال توجد رسوم للحج
في المناطق األكثر مدنية مثل الزمالك والمهندسين والمعادي
ومصر الجديدة والكمبوندات الجديدة على أطراف القاهرة؟ لماذا
يكاد يندثر هذا الفن اآلن؟ هل يمكن تسجيل ورصد لوحات جدارية
جديدة في األماكن التي لم تقم اآلن باركر بتوثيقها؟
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كان أول من وثق لرسوم الحج وأعجب بها ،المستشرق اإلنجليزي
إدوارد لين ،الذي اختلط بالمصريين في الفترة من  1835إلى
 ،1838ويذكر في كتابه «المصريون المحدثون» ،أ ّن المصريين
الحاج
الحج .فقبل عودة
ّ
كانوا يقومون بتزيين بيوتهم برسومات ّ
بثالثة أيّام يقومون بتلوين الباب والحجارة باللونين األبيض واألحمر
بطريقة بدائية ،وقد يو ّجه الحاج كتابًا مسبقًا إلى ذويه يطلب منهم
إعداد هذه الترتيبات قبل مجيئه .وقد سجلت أالن باركر فى كتابها
مجموعة من الحوارات مع الفنانين الفطريين الذين يقومون بعمل
هذه الرسومات وكيف يختلف األسلوب الفني لكل منهم سواء في
الصعيد أو النوبة أو األحياء الشعبية .ونالحظ مثالً في منطقة بهي
الدين بسيوة -وهي المنطقة التي توجد بها قبائل عربية عكس بقية
المناطق التي يتركز بها األمازيغ -أن أهالي بهي الدين يزنيون بيوتهم
بكتابات دينية تصوفية؛ مثلاً كلمة (نحبكم في الله) وهي كتابات
تدون ويعاد كتابتها في أوقات الحج والمولد النبوي.
أعتقد أن المناطق الراقية  -رغم وجود الحجاج بها بالتأكيد  -كانت
تنظر لهذا الفن على أساس أنه شكل بدائي من الفن ال يصح أن
يوجد على جدران بيوتهم ،كما أن الحج هنا ال يمثل مصد ًرا للتفاخر
والمكانة االجتماعية كما في الريف واألماكن الشعبية ،إذ تكسب
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المختلطة بزالل البيض .فهذه الرسوم وطريقة إبداعها حفظت طرق
الرسم الفرعونية التي انتقلت بعد ذلك لفن رسوم الحج.
الجمل والسفينة والطائرة

هذه الرحلة صاحبها مكانة اجتماعية أعلى في األوساط الشعبية،
ويترتب عليها سلطات ُعرفية ألصحابها  -بالخصوص في الصعيد
والنوبة ،وخاصة في القرنين التاسع عشر وبدايات القرن العشرين -
حيث يصبح مصد ًرا للحكم القبلي وجلسات الصلح بين القبائل وفي
المشاكل األسرية مثل النفقة والطالق وحل المشاكل الزوجية ،إذ
يكفي ما يصدره كبار القبيلة والحجاج في ذلك النوع من المشاكل.
أزمة التعالي األكاديمي!

يكاد فن رسوم الحج أن يندثر اآلن ،ذلك ألن فناني هذا المجال لم
يحل محلهم فنانون جدد ،كما تم التعامل مع هذا الفن أكاديم ًيا
بشئ من التعالي ،فلم تتم دراسته بشكل منهجي وتحليل عناصره
الزخرفية وأنواع األلوان المستخدمة فيه ،وطرق الرسم وأدواته ،رغم
وجود كلية للفنون الجميلة باألقصر حيث يوجد العديد من الفنانين
الفطريين الذين يعملون بطرق تعتمد على الحدس واإلحساس
ومراعاة البيئة .وكان يمكن أن يتم تقديم يد العون لهم للعمل على
تطوير مهاراتهم بدراسات موسمية خارج اإلطار األكاديمي.
ونالحظ أن جميع مصانع األلبستر تكون واجهاتها مزيجاً من
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عصور مختلفة فرعونية وقبطية وإسالمية ولكن لم يتم توثيق تلك
الواجهات بشكل علمي ،ونالحظ أيضً ا أن العامل المادي قد لعب
دو ًرا في انصراف فناني الجرافيتي الشعبي عن العمل حيث ال يتم
التعامل مع فنان الجرافيتي بوصفه فنانًا ولكن كمجرد (نقاش) يقوم
بعمله في واجهات البيوت ،ولم يتم توارث المهنة بشكل كبير.
ولعب نوع الخامات المستخدمة في البناء أيضا دو ًرا في صعوبة
الرسم على الجدران ألن الرسوم كانت تتم على البيوت الطينية
والمصنوعة من الطوب اللبن ،واعتبر ذلك البناء دليلاً على الفقر
والعوز حيث اتجه البناء في الريف والصعيد والنوبة للتوسع في
الخرسانة ،وعدم استخدام الجير في عمل الواجهات بل أصبح يتم
بخامات أخرى ،ومن الغريب عدم وجود هذا الفن في أي دولة
أخرى في العالم اإلسالمي سوى مصر ،وبهذا يمكننا اعتبار فن رسوم
خالصا .هناك من يرجع انتشار رسوم الحج للعصرين
الحج ف ًّنا مصريًا ً
المملوكي والعثماني ،ولكن يمكن اعتبار هذا الفن امتدادا ً لرسوم
الفراعنة على جدران حجرات الدفن والمعابد .وهو الفن الذي انتقل
عبر الرسوم القبطية على جدران الكنائس  -التي تسمى بجداريات
الفرسك  -التي استخدم فيها المصريون ألوان األكاسيد الطبيعية

ومن األفكار المتكررة في رسوم الحج رسم بيت لله الحرام في وسط
الحائط بينما يكون الجوانب طريقة االنتقال ،جمل أوسفينة أو قطار
وذنب
عادة كتابات من نوع «حج مبرور
أو طائرة .وتصاحب الرسم
حۡ َ ّ َ ۡ ُ َ َ اٗ َ لَىَ
ََّ
َّ
عٰ
وآية الحج ﴿ :27وأذِن يِف ٱنل ِ
اس بِٱل ِج يأتوك رِجال و
مغفور»،
لُ ّ
لُ ّ
ك فَ ّج َ
ك َضامِر يَأۡت َ
يق﴾ .وكانت الرسوم في القرن التاسع
م
ع
ِن
م
ِني
ِ
ِ ٍ ِ ٖ
ٖ
عشر بها تحرر كبير في رسم صور متخيلة آلية ( َوفَ َديْ َنا ُه ب ِِذبْ ٍح َع ِظيمٍ )
حيث يتم تصور شخص يقوم معه سكين متأه ًبا لذبح ابنه وصورة
كبش ينزل من السماء .ولكن مع الوقت تراجعت تلك الرسوم وحل
محلها لوحات لرحلة الحج وطقوسها ووسيلة االنتقال فقط .ونالحظ
أن التبرك بغمس الكفوف في دماء األضحية وطبعها على الحوائط
ليست عادة مصرية فقط ،بل منتشرة في معظم البالد اإلسالمية،
حيث تعبر عن طرد األرواح الشريرة في بعض األوساط الشعبية،
كما أنها تمنع العين الحاسدة .كما يخضب بعضهم يد األطفال ألنها
تمثل الطهارة ،وبالتالي فان أكفهم المطبوعة على الحوائط تمثل
قوة أكبر في طرد عين الحسود .كما ترمز تلك األكف المرسومة على
الجدران بدماء األضحية للفرح بتنفيذ الشعيرة واالمتثال ألوامر الله
واتباع سنة نبيه .وهي وسيلة أيضا كوسيلة إعالم أن بالبيت لحوم
سيتم منحها للفقراء والمستحقين لألضحية .القريحة الشعبية دائماً
ما كانت تهتم بتوثيق كل أحداثها الهامة بطريقتها الخاصة بعيدا ً عن
صخب وسائل اإلعالم وتمجد وتمحو ما ال تجده نافعاً .والحج لبيت
الله الحرام فريضة يحلم بها كل مسلم .وكان توثيقها جزءا ً من إضفاء
القيمة المعنوية الكبيرة لصاحبها وتكسبه منزلة كبيرة لدى جيرانه
والبيئة المحطية به ،وتعلن أن ذاك الرجل أو تلك المرأة قد تابا
وحققا الفريضة صعبة المنال .فالحاج شخص زهد الحياة وزُخرفها
وتطوع قلبه لعمل الخير وحل مشاكل الناس .تلك كانت الصورة

الذهنية عن فريضة الحج ،قبل أن تصبح أكثر سهولة ويسرا ً وربما
يؤديها بعضهم كل عام .ولكنها تظل في المخيلة الشعبية الحلم
الكبير الذي عبر عنه األديب العالمي باولو كويلهوا في عمله «ساحر
الصحراء» حيث قابل بطل الرواية الرجل المغربي الذي يقتطع من
دخله كل عام ليؤدي فريضة الحج ،وكانت هي الحلم الذي يعيش
من أجله .ربي بلغنا جميعا زيارة بيتك الحرام
هامش:
 الصور مأخوذة من محافظتي األقصر وأسوان وسيوة وحي السيدةزينب بالقاهرة.
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في كتابه (تاريخ الجمال) يعتبر جورج فيغاريلو أن العيون هي رمز
الجمال الرومانسي الذي تقوم عليه معايير التميز الجسدي ،فهي
ذلك العالم الذي يغوص الناظر إليه في عالم من التيه والتفكر ،هي
كما يقول (نافذة مفتوحة على الالنهاية) .إنها الرمز اإلنساني الذي
يخفي العمق الداخلي ورحلة اإلنسان في العالم ،بل هي كما يقول
فيغاريلو أهم نتيجة لالمتياز الممنوح لألجزاء العلوية من الجسد؛
هي (ضياء مليء باإلبهار).
ولقد اهتمت المجتمعات بالعيون ليس بوصفها رمزا ً للجمال
وحسب ،وإنما لقدرتها التواصلية؛ حيث تقول العيون ما ال يمكن
قوله بالكلمات ألنها قوة تعبيرية قادرة على احتواء الناظر بما تملكه
من قوة مؤثرة مصنوعة  -منا يقول فيغاريلو  -من (القسم األكثر
صفا ًء ونقا ًء للدم) .لهذا كله حظيت بعناية خاصة من بين أعضاء
الجسد اإلنساني األخرى؛ فأعد المبدعون لها المساحيق التجميلية
وأبدعوا في رسمها وإبراز محاسنها ،كما أبدع الشعراء في وصف
جمالها والتغزل فيها.
وهذا االهتمام يظهر أيضاً في اللباس واألزياء التي تصممها
المجتمعات ضمن ثقافتها المجتمعية ،فتظهر العيون وما حولها
بوصفها مركزا ً للتأثير والجمال التي تبرز مالمح وجه اإلنسان .يذكر
توماس كارليل في كتابه (فلسفة المالبس) أن (اإلنسان ال يجري
مع الصدفة العمياء ال في سن الشرائع وال في خياطة المالبس)؛
فاليد المصممة والعاملة تنقاد بنور العقل وتذعن ألحكامه في
تصميم المالبس بناء على أفكار فنية مبتكرة ضمن ال ُهوية الثقافية
للمجتمع؛ فتصميم المالبس وألوانها بل وقصاتها وأشكالها يخضع
ألعراف المجتمع و دينه ومعتقداته .وعلى الرغم من أن العيون من
األعضاء الجسدية البعيدة نسبياً عن احتواء اللباس ،إال أنها ترتبط
ارتباطاً وثيقاً مع اللباس الذي يحوي الوجه أو الرأس ،وهو لباس
يكشف عن ثقافة المجتمع وأعرافه؛ ولهذا يعنون كارليل أحد فصول
كتابه بـ (الدنيا في المالبس) باعتبار أن النظر إلى الحياة يتمثل في
المالبس التي يرتديها اإلنسان.
إن العيون في عالقتها بالمالبس تختص في األوطان العربية بما
يُعرف بـ (البرقع) الذي ترتديه المرأة في الكثير من مجتمعاتنا ،فهو
رمز ديني أو ُعرفي أو هو تقليد يمثل ُهوية مجتمعية معينة ،وفي
كل أحواله فإنه يندرج ضمن األفكار الفنية واإلبداعية التي تبرز
العيون وتشخصها بوصفها رمزا ً له قدرته التواصلية والجمالية .ولهذا
فقد أسهمت (البراقع) بأنواعها وأشكالها في تعزيز وترسيخ هذه
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عائشة الدرمكي
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان

الرمزية ،فتغنى بها الشعراء والفنانون حتى في العصر الحديث،
بل ظهرت أيضا اللوحات التشكيلية والصور الفوتوغرافية التي تبرز
عيون لباسات (البراقع).
ولعل البراقع في أيامنا الحالية تتخذ أشكاالً عديدة فما عادت رمزا ً
دينياً أو ُعرفياً وحسب بل أيضا رمزا ً طبياً ،بعد ما ألزمت العديد من
دول العالم شعوبها بارتدائه في ظل جائحة كورونا (كوفيد )19؛ فقد
تم ارتداء الكمامات بأشكال وقصات وألوان عدة؛ وعلى الرغم من
المواصفات الطبية لهذا اللباس الخاص إال أننا سنجد أنه بدأ يأخذ
أشكاالً عدة من الترميزات ذات الصبغة الثقافية والجمالية.
يذكر كارليل أن اإلنسان لجأ إلى ارتداء المالبس ليس بداعي الدفء
أو الحياء إنما حب الزينة ،وربما هذا يوصلنا إلى الفكرة األساسية
التي نتحدث عنها هنا؛ حيث إن ارتداء الكمامات اليوم لم يعد
للغاية الطبية وحسب بل تعداها إلى الغايات الجمالية ،خاصة وإنها
مرتبطة بجمال العيون والحاجة إلى إبرازها سيما لدى النساء.
ولهذا فإن عالم الموضة اليوم اتجه إلى االهتمام بالكمامات بوصفها
رمزا ً جمالياً البد أن يُسهم في إضفاء األناقة؛ فخرجت كل مؤسسة
من مؤسسات الموضة بأشكال وألوان مختلفة؛ حيث تُعد اليوم أحد
أهم مصادر اإللهام للفنانيين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين
بل وفناني الغرافيتي (الجداريات)؛ فظهرت العديد من عارضات
األزياء وهن يرتدين كمامات طُبعت عليها لوحات فنية أو صور
أو رموز من ناحية ،ونجد العديد من التشكيليين والمصورين ممن
ظهرت الكمامات في لوحاتهم وصورهم وجدارياتهم ،بل من ألبس
منحوتته الفنية كمامة كما فعل النحات إيغور ميتوراج لتثماله في
مدينة كراكا في بولندا.

ت ُعد الكمامات اليوم من أبرز ما يميز عالم الموضة؛ فقد انشغلت
دور األزياء بإمكانات إنتاجها بل ودراسة أنواع المواد التي تُصنع
منها بحيث ال تؤثر سلباً على البشرة؛ وسنرى أن العديد من أسابيع
الموضة كما هو الحال في أسبوع نيويورك للموضة أظهر الكمامات
بوصفها لباساً يبرز جاذبية العيون وقدرتها التواصلية أكثر من كونها
كمامة طبية واقية؛ حيث خرجت العارضة وهي ترتدي الكمامة
المصنوعة من قماش األورغانزا الرقيق ،كما نظمت فيلنيوس عاصمة
ليتوانيا (أسبوع موضة الكمامات)؛ حيث نشرت ( )21الفتة في أنحاء
المدينة المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،تعرض لوحات وصور
لرجال ونساء وأطفال يضعون كمامات بأشكال مبتكرة.
ولقد تنافست دور األزياء العالمية على إنتاج تصاميم مبتكرة من
الكمامات مزينة باالكسسوارات أو المجوهرات تناسب األذواق
المختلفة من أمثال دار جيفنشي العريقة لألزياء التي أصدرت
قبعات وكمامات متناسقة ،وشركة شيلي هورست الشريكة إلحدى
العالمات التجارية التي أطلقت فكرة تنسيق السترات مع الكمامات؛
هكذا أصبح المشاهير من النساء يرتدينها منسقة مع مالبسهن
بوصفها اكسسوارا ً عصرياً الفتاً يبرز حدة النظرات وعمقها؛ فظهرت
رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي بكمامة متناسقة مع
ألوان مالبسها ،وظهرت إينجيل أوباسي إحدى المهتمات باألزياء في
حفل زفاف إلكتروني عن بعد وهي ترتدي كمامة مزركشة مناسبة

للحفل .إن الكمامات اليوم ت ُعد واحدة من أهم سمات هذا العام
ولهذا فإن الدول والجماعات اتخذت منها ترميزا ً يحمل ُهوية ثقافية؛
ففي ألمانيا أبدعت كل والية طريقة مختلفة في ربط الكمامة ،ثم
توحدت الطريقة في ألمانيا كلها ،لتكون ذات طابع خاص بها .وفي
بافاريا تم ابتكار الكمامة من لونين هما األبيض واألزرق ،وهما لونا
علم الوالية ،اللذان يرمزان لعائلة (فيتلزباخ) التي ينحدر منها الملك
(لودفيغ) واألمبراطورة (إلزابيث) ،ما يشير إلى تلك العالقة الوثيقة
بين الكمامات برمزيتها الثقافية وال ُهوية  .األمر الذي يؤسس لصناعة
ُهوية ثقافية.
وسواء تم ارتداء (البراقع) أو (الكمامات) فإن ارتباطها بالعيون
والنظرات يؤسس دائرة التركيز التي تجعل منها قادرة على صناعة
ُهوية ضمن تقاليد محددة على اختالف مرجعيتها وتعددها؛
فالعيون التي يحيط بها البرقع أو الكمام ،هي في جوهرها بؤرة
التجلي التي يستطيع الناظر إليها الكشف عن السحر العميق الذي
تخفيه ،لذا فإن علينا اتخاذ من (ثقافة األقنعة) التي يؤمن بها الهنود
مثاال للقبض على تلك الخيوط التي قد توصلنا إلى ذلك السحر
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ِّ
السجاف
طقوس الوالدة في اليمن
د .محمد أحمد عنب

يَتميز ال ُمجتمع ال َيمني ِب َعدد ِمن ال َعادات َوال َتقاليد التي شَ كّلت
هَويته َوأَصبحت ُجزءاً ال يَتجزأ ِمن تُراثه ال َحضاري َو َموروثه
الثَقافيَ ،و ِمن ِضمن أشهر هَذه ال َعادات َما هو ُمرتبط بِاحتفَاالت
ِالسجاف؛ َوالذي َما زَال ُيعتبر ِمن أَهم الطُقوس
الوِالدة ِفيما ُيعرف ب ِّ
ال َتقليدية ِفي َعدد ِمن ُمحافظات اليمن َوأشهرها ال َعاصمة َصنعاء،
َويُقال إنّ األتراك هُم أول َمن استخدموه في َصنعاء.
السجاف ِفي ال َمعاجم اللغوية ِبكَسر ِ
السين َو َجمعها ُس ُجف هُو َما
ِّ
()1
ِ
السجاف
و
،
ُقوش
ن
و
ألوان
و
ِينة
ز
ن
م
َوب
ث
ال
واشي
ح
لى
ع
ركب
ُي
َ
َ
َ َ
َ ِّ
ِعبارة َعن ِديكور ِمن ال ُتراث ال َيمني يُعلق ِفي ِ
السرير التي تَنام
َعليها ال َوالدة؛ َوهو َموجود في الغُرفة التي تَجلس ِفيه ال َوالدة بَعد
الوِالدة َو َذلك بَعد خَمسة َعشر يَوماً تَقري ًبا(.)2

السجاف؛ فَيذكر ال ُمؤرخ
َوتَتحدث ال َمصادر التَاريخية ال َيمنية َعن ِّ
ابن يَحيى ال َواسعي ال َيماني في كِتابه (فُرجة ال ُهموم َوال ُحزن ِفي
َحوادث َوتَاريخ ال َيمن)؛ أَنّه إِذا َولدت ال َمرأة ذَك ًرا كَان أَو أُنثى يَلزم
ال َزوج أَ ّن يَتَكلف بِإيجاد َمكان َواسع َويُجهزه بِأحسن ال ِفراش َوالزِينة،
َويُوضع َعلى َجميع ُجدرانه القُماش ال ُمزركشَ ،و َجاءت زَخرفة
أَطرافه بِشَ كل ُمخالف لِل َوسط ويَتميز َهذا القُماش بأنه ُمبطن ِفي
(السميدار) َو ُهو
ال َوسط ِبقُماش ُمخالف لِوجههَ ،وأُطلق َعليه ُمسمى ِّ
(السجاف)(َ .)3وت ُعرف الغُرفة التي تجلس فيها ال َوالدة بـِ غُرفة
نَفسه ِّ
والسرور َو ِهي الغُرفة
استقبَال الفَرحات؛ باعتبارها َمكان الفَرحة ُ
َ
ال ُمخصصة إلستقبال ال ُمهنئين ِمن األقارب َوالجِيران واألصدقاء؛
ولِذا يَهتم األهل ِبتَجهيزها وإعدادها َعلى ال َوجه األكمل إلدخال
السرور َعلى ال َوالدة ،ويَتم ت َجهيز ال َموضع التي َستَجلس
ال َبهجة َو ُ

ِإلحياء َهذا ال َحدث ِب ُحضور األَهل َواألَصدقاءَ ،ويُعتبر نَشيد (ال ُمولد)
ِمن أشهر األناشيد التُراثية ال َيمنية في َهذا ال َحدثَ ،و ِمن ِضمن أَشهر
األناشيد أَيضً ا التي ت ُقال ِفي (يَوم ال َوفاء)؛ َو َهو يُوم األَربعين؛ َويَتم
فيه زَفة أُخرى لِل َوالدةَ ،وتَتغنى ِفيه ال ُمنشدة ب ِ
ِالسجاف َوتَقوم ِفيه
بِشَ رح ِ
السجافَ ،و ِمن ِضمن َما يُقال:
يَاسجـــــــاف ِمن َسجفك َجعل لِجنبه ال َعافيــــــة
َسجفـــــوا لـــــــش بِال َمزاهـــــــر َوال َمفــــــارش
الخُضر ُروميات َوالختم ُمعالقات فَوق َرأس الغَانية
ِالصـــــــــور َواآليـات القُرآنيـــــــة
َسجفــــــــوا ب ُ
ِ
الشــــــــــذاب أخضر ِمغيــــل ِفــي َمزاهر َعالية
َوت َتميز َمدينة صنعاء ب َعادة اإلحتفال بِال َمولود ال َجديد أربعين
يَو ًما؛ حيث ت َحضر ال ِنساء ِعند ال َوالدة بِشكل يَومي ِمن بَعد الظُهر
السابع ِمن الوِالدة إلى ت َمام أربعين
إلى ال َمغرب ابتدا ًء ِمن ال ُيوم َ
يَو ًماَ ،وتتمثل طُقوس َهذا اإلحتفال؛ بإقامة َحفالت خَاصة تُعرف
بـ ( َحفالت ال ُبن)َ ،ويَتم ِفيها تَقديم ال َحلويات َوالكَعك وال َمكسرات
وسبب تَسميتها ِب َحفالت البُن؛ َحيث
اليَمنية الش َهيرة َوغَيرهاَ ،
تَستمر ال ِنساء ِمن َوقت ُدخولهن إلى خُروجهن ِفي شُ رب القَهوة؛
والتي تُوضع في إبريق خَاص ِمن الفُخار يُعرف ِفي التُراث ال َيمني
ِب ُمصطلح (ال ُجمنة)؛ َويَحتاج إلى امرأة َمخصوصة تَحمله فَوق َرأسها،
َويُقال إ ّن أَقل َما تَشرب ال ِنساء ِفي َهذا ال َمجلس عد ًدا كبي ًرا ِمنها(.)5
َو ُهناك َعادة ُمهمة ِفي َمدينة َصنعاء؛ أنه إذا كَان ال َمولود ذَك ًرا
فَإن ال ُمهنئة تُزغرد ث َالث َمرات َمتتاليةَ ،وأَ ّما إذا كَان أُنثى فَتَكتفي
ِب َزغرودة َواحدة ،كَما تَقوم ال ُمهنئة بَتَقديم بَعض ال ُنقود لِِل َوالدة
َوالتي تُعرف ِفي ال َموروث ال َعربي ِب ُمصطلح (ال ُنقطة)؛ َحيث ت َضع
ال ُمهنئة َمبلغًا ِمن ال َمال ِفي ِقطعة َمنديل َوت َضعها ت َحت ِفراشها ،أَو
بِالقُرب ِمن ال َمولود(.)6

َعليه ال َوالدة؛ َوالذي يَكون غَالباً في الجِهة ال ُيمنى ِمن الغُرفة،
َوهذا ال َموضع يُعرف بِاإليوان؛ َو ُهو ِعبارة َعن كَنبة أو َسرير َصغير
َعليه َمرتبة خَاصة ُمرتفعة أو َمجموعة ِمن الفُرش  َمرصوصة بِدقة،
َويَجب أَ ْن يَكون َهذا اإليوان بِشكل َعام ِفي َمكان ُمرتفع َعن بَقية
ال َمجلس( .)4كَما يَهتم األَهل بِتزيين غُرفة االستقبال ِبأَجمل أَنواع
الزِينة؛ حيث يُوضع َحول اإليوان الذي تَجلس ِفيه ال َوالدة الرِيحان
َ
َ
َوال ُورود َو َعدد ِمن ال َمصاحفَ ،و ِفي بَعض األَحيان يَتم ت َعليق بَعض
ُ
َ
َ
أزياء المرأة اليمنية أثناء الوالدة
األَشياء التُراثية القَديمة ،كَال َمالبس والستَائرَ ،وبَعض أَدوات ال َمطبخ
كَما أ ّن ُهناك ِعدة أَلبسة تَقليدية قَديمة ت ُحافظ َعليها ال ِنساء إلى
َواألَسلحة القَديمة ،كَ َنوع ِمن َعرض التُراث القَديم لِلتَفاخر والتباهي
َ ِ اآلن أَثناء الوِالدة َوالتي تُعد ُجزءا ً ِمن التُراث ال َيمني األَصيلَ ،وكُل
السقوف بِالتَعاليق ِمن الزِينة من
بَين القَبائلَ ،وت ُمأل ال ُجدران َو ُ
ال ُزجاج َوالبَللور َو ِ
الصيني َواأللواح ال َمكتوبة.
َ
َ
َ
َ
ُ
جتمع اليمني ِبعدد ِم َن العادات
الم
تميز
ي
ُ ً
َ ّ
َ َ
َ
بالسجاف؛ فَهم يَعتقدون أَنه يَقي
َ
ويَهتم أهل اليمن اهتما ًما كَبي ًرا ِّ
صبحت جزءا
أ
و
ويته
ه
لت
ك
ش
التي
قاليد
الت
و
َ
ُ
ِمن ال َعين؛ َولِذا يُعلّق َعليه أحيانًا ال َمصاحف َوبَعض ا َآليات القُرآنية
َ
َ
َ َ
ال يتجزأ ِمن تراثه الحضاري وموروثه الثقافي،
َوال َمسابح َو ُصور الكَعبة َوالختم ،فَله َمغزى ِديني َو َرمزية كَبيرة
َ
َ
َ
ُ
َ
و ِمن ِضمن أشهر هذه العادات ما هو مرتبط
لَديهم؛ َحيث إ ّن لَديهم اعتقادا ً ِفي أنه يُفيد ِفي ِحماية ال َوالدة َوابنها
َ
ُ
ِّ
الوالدة ِفيما َيعرف ِبالسجاف؛
االت
احتف
ب
ِمن ال َحسدَ .و ِمن ال َموروث ال َيمني قَبل أَ ْن تَدخل ال َوالدة إلى غُرفة
ُ
َ َ ِ ُ
ِ َ
والذي ما زال يعتبر ِمن أهم الطقوس
استق َبال الفَرحات ،ت َذهب إلى َحمام بُخار قَريب ِمن بَيتها ،بِرفقة
َ
َ
ُ
التقليدية ِفي عدد ِمن محافظات اليمن
َمجموعة ِمن َصديقاتها أو قَريباتهاِ ،مثل َما يَحدث َمع ال َعروس َوال
َ
َ
َ
وأشهرها العاصمة صنعاء
تَدخل ال َوالدة إلى غُرفة االستقبال إِال ِب َزفة ويَتم ِفيها َدعوة ال ُمنشدة
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باسا َجدي ًدا يَختلف َعن ال َيوم األَول،
يُوم ال بُد أَ ْن ت َلبس ال َوالدة لِ ً
َو ِمن أشهر َهذه ال َمالبس َما يُطلق َعليه (ال َعصبة) و(ال ِع ْسجة)؛ أ ّماَ
(ال َعصبة)َ ،وجمعها (ال َعصب)؛ َوهي بُرود يَمنية يُعصب غَزلها؛ أَي
يُجمع َويُشد ث ُم يُصبغ َويُنسج َويُصبح ُموش ًيا ِمن ال ُمرجانَ ،والل ُؤلؤ،
َوالخَرز أو ال ِكريستال أو ال ِفضة َوغَيرها(َ ،)7و ِهي ِعبارة َعن زِي يَمني
ُمميز بِاختالف أَنواعها َوأشكالها تُوضع َعلى ال َرأس َوال َرقبة َو َحول
َصدر ال َوالدةِ ،ب َحيث تَكون ُمميزة ،أَ ّما (ال ِع ْسجة) ِبكَسر َو ُسكون فَهو
أيضً ا ِمن زِينة ال َمرآةَ ،وهو ِعبارة َعن َمنديل َجميل ُمطرز ِمن قُماش
الجرز؛ َو ُهو قُماش قَديم ُمتعدد األلوانَ ،ويُعرف أيضً ا بـ ِ
(السماطة)،
َوت َكون ِفي شَ كل ِعمامة َصغيرة أنيقة ت ُوضع َعلى َرأس ال َوالدة
بِاإلضافة إلى ال ُحلي َويُلبس َعادة ِفي يُوم ُمميز يُطلق َعليه (يَوم
ال َوفاء) َويَكون َوقته بَعد إنقضَ اء أَربعين يَوم ِمن الوِالدة(.)8
َوأخي ًرا ،،يَمتلك ال َيمن َمخزونًا ِمن التُراث ال َحضاري ال ُمتنوع؛ َوت ُعتبر
ال َعادات َوالتَقاليد اليَمنية ُجزءا ً أَصيالً ِمن َهذا ال َموروث ال ُمميز الذي
يُحرص أهل ال َيمن َعلى ِ
الحفاظ َعليه
* أستاذ اآلثار اإلِسالمية ال ُمساعد ،كُلية اآلثارَ ،جامعة الفيومِ ،مصر  ،دكتوراه في العمارة
والفنون اإلسالمية في اليمن
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األسطورة ..التاريخ ..
الواقع
في أكثر من جريد ٍة أو مجلّ ٍة إلكترونيّ ٍة أو ورقيّة ،ث ّمة أبحاثٌ ومقاالت
عديد ٌة عن تأثير النغم في اإلنسان والحيوان والنبات والجماد.
ٍ
وصلني يوماً -في استشار ٍة  -مقال عن ٍ
بحث
مشترك بين عالم نغمٍ
ُ
وعالم هندس ٍة زراعيّة ،مفاده أ ّن أنواع ٍ
نبات تنمو أكثر إذا أذيعت
لها موسيقى "باخ".
لكل
حسبت األمر في جريد ٍة عاديّ ٍة ،وفي صفحات الرأي ّ
بداي ًة
ُ
دخلت موقع تلك الجامعة العريقة
إنسانٍ أن يكتب ما يريد .لك ّني
ُ
المذكورة في المقال ،وجدتُ البحث منشورا ً وقد نال أرقى درج ًة
الموسيقي على األج ّنة
علميّ ًة جامعيّة .ث ّم قرأتُ بحثاً آخر في المؤث ّر
ّ
في بطون أ ّمهاتهم ،فوجدتُ درج ًة علم ّي ًة وبحثاً ميدان ّياً في أ ّن
موسيقى " ُمتزارت" تزيد ذكاء الطفل وقدرته االستيعاب ّية.
الحي والجامد ،وإنّي على قناع ٍة أ ّن الناس
ّ
الحق أ ّن للنغم تأثيره على ّ
لتحسن الكون وصلحت أمزجة الناس
حق قدره
لو عرفوا النغم ّ
ّ
والحيوان والنبات والجماد في أرجاء المعمورة.
سؤالي فقط :لماذا "باخ" مع النبات و" ُمتزارت" مع األج ّنة؟
ٍ
جامعات عريقة درجات علميّة مرموقة في أبحاث كهذه؟
لماذا تمنح
أ ّما عراقة الجامعات ،وفكرة المنظومة األكاديميّة ،فليناقش أمرها
وفسق األُخرى.
بين من ع ّرق هذه الجامعة َّ
وأ ّما مسألة "األكاديم ّية" بمفهوم الثورة الصناع ّية وما تالها ،فهي
مسألة تسليع للعلم ،حتّى لو كان م ّجانيّاً ،وفصله عن العمل ،وصدق
كل علمٍ دون عملٍ ال يُع َّول عليه.
القائلّ :
وإذا انطبق هذا فيما يعرف بالعلوم العمل ّية ،فهو في العلوم اإلنسان ّية
والخاصة ،بينما
أكثر إلحاحاً .لماذا تص َّدق هذه األبحاث بين العا ّمة
ّ
إذا قيل أ ّن زرياب حين كان يغ ّني تتجمع الطير حوله وتحاوره
ينفض الطير ذاهباً؟ لماذا يعتبر الناس هذا
بتغريدها ،وحين يسكت ّ
دجالً ،بينما يعتبرون زيادته في العود وترا ً ،حقيق ًة ال نقاش فيها؟
عاينت شيئًا من
عندي أ ّن األولى أقرب للتصديق من الثانية ،فقد
ُ
قريب
كتاب أو مص ّن ٍف ٍ
أي ٍ
حوار الطير مع النغم ،لك ّني لم أقرأ في ّ
على زرياب أنّه زاد وترا ً خامساً في العود ،بل إ ّن العود في المغرب
إلى زماننا هذا بأربعة أوتار ال أكثر ،إنّما ذُكرت إضافة الوتر الخامس
الهجري ،بعد زرياب بستّة قرون ،لكن
هذا في كتب القرن الثامن
ّ
أل ّن بعض المستشرقين اعتمد ذلك رواي ًة تاريخيّةً ،واعتبر حوار
الطير دجالً وأخبار رواة ،أصبح هذا الطرح ح ّقاً ثابتاً من ثوابت
العلمي إنّنا ال يمكن أن نعتمد
عقيدة النغم .دوماً ،يقول البحث
ّ

مصطفى سعيد
عازف عود وباحث في علم النغم

أخبار األساطير الشعبيّة لرواية التاريخ ،على أ ّن الجميع يعرف أ ّن
التأريخ ،إلى زماننا هذا ،يُكتب من وجهة نظر كاتبه .فحدثاً ما قد
كاتب يرويه بمنطقٍ غير
نكون عايشناه ،قد يُكتب من وجهة نظر ٍ
الذي عاشه آخر ،وإن كان مس ّجالً بالصوت والصورة.
أليست األساطير من سرد الناس لألحداث؟
في درس تاريخ الموسيقى منذ بضع عشرة سنة ،ك ّنا نناقش مسألة
ٍ
الموصلي ،قال إنّه أُملِي عليه في منامه ،وأنّه حين
صوت إلسحق
ّ
استيقظ وجده يحفظه شعرا ً ولحناً ،و ُع َّد هذا من أجمل أصواته.
قال األستاذ :رواي ٌة مثل هذه ال يُعقَل أن تُص َّدق ،أل ّن اإلنسان ال يذكر
عكس لما عاشه اإلنسان.
من أحالمه إلاّ القليل ،والمنامات ٌ
كل أسبوع؟
أجبته :وكيف نص ّدق أ ّن باخ كان يل ّحن ق ّداساً كامالً ّ
توثيق في كتب تاريخ علميّة.
قال :هذا كالم المؤ ّرخين ،وله ٌ
أجبت :اآل ّن كتاب األغاني به أخبار عن الج ّن والكتب التي نقلت
ُ
أخبار باخ وغيره لم تح ِو أخبار الج ّن ،تُنفى صفة العلم ّية عن األ ّول
وتُعطى لآلخر؟
قال :أكيد!
قلت :أتستكثر على إنسانٍ أن يستيقظ ذاكرا ً لحناً واحدا ً ،وال تستكثر
ُ
أن يُل ّحن إنسا ٌن بمفرده ق ّداساً كامالً ويُد ّرب عليه الجوق وينفّذه،
كل أسبوع؟ بمفرده؟ لماذا لم يُقل أنّه كان عمالً
اس جدي ٌد ّ
ق ّد ٌ
مشتركاً؟ أال يمكن أن يكون هذا مبالغ ًة في خلق األساطير عن هذا
الشخص؟
الحق م ّما يُظ ّن به
يخرج
وقد
علم،
به
ن
ظ
ي
ا
م
م
الدجل
يخرج
قد
ّ
ّ
ّ ُ
دجل.
العاش ِقي َن لَهـــــا ُع ُيونٌ تَ َرى مــــــــا ال يَرا ُه ِ
ُوب ِ
الناظ ُرونَ
ُقل ُ
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الفروسية بين الشرق والغرب

أبو ظبي  -فاطمة عطفة

يحتضن متحف اللوفر -أبوظبي في جزيرة السعديات،
منذ الـسابع عشر من فبراير الماضي معرضً ا يسلط
الضوء على الفروسية بين الشرق والغرب .يتضمن
منتجات فنية مختلفة تتعلق بالخيول والفرسان ،إلى
جانب ُعدة الفروسية كالسيوف والخوذات والدروع،
إضافة إلى سروج الخيل واألعنة وزينة األعناق ،وفيه
لوحات وصناديق وأباريق مزينة بزخارف خاصة
تؤكد على أهمية الفروسية في حياة الشعوب.
وفي العصر الحاضر اكتفت الفروسية بفنون الرياضة
والصيد والسباق ،إضافة إلى ممارسة ألعاب فنية
أخرى ،وبقيت الخيول في الشرق والغرب تشغل
قيمة عالية ومكانة جمالية مرموقة يتباهى بها
الفرسان وجمهور الفروسية في كل مكان من العالم.
124

الفروسية بين الشرق والغرب

يستحضر المعرض الكثير من قصص الفرسان والخيول
في تاريخ العالم .وقد رافق المعرض مجلد ضخم بعنوان
«فن الفروسية بين الشرق والغرب» ،جاءت في مستهله
كلمة معالي محمد خليفة المبارك ،رئيس دائرة الثقافة
والسياحة -أبوظبي ،يقول فيها« :لئن أسهمت المعارض
الفنية السابقة في مساعدتنا على فهم الرموز والقيم
المعقدة للفروسية في الغرب والشرق كل على حدة ،فإن
معرض «فن الفروسية بين الشرق والغرب» يعد أول معرض
من نوعه يجمع ويقارن بين ثقافة الفروسية في العالمين
اإلسالمي والمسيحي في العصور الوسطى »...ويضيف« :ما
يزال الحصان يحظى باهتمام خاص ال سيما في شبه الجزيرة
العربية ،وفي دولة اإلمارات العربية ،يتجلى ذلك في كل
ما له عالقة بالفروسية ،سواء أكان سباق الخيل أو سباق
القدرة والتحمل أو سباق الحواجز أو لعبة البولو ،وهي من
أنشطة الفروسية التي ستظل دوماً في نظر الناس الرياضة
األكثر تميزا ً»
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آمنة الحمادي  -اإلمارات

انطالقًا من هذا الوعي بدور فن الكاريكاتير في تلبية احتياجات
البشر الجمالية ،وتفجير قضاياهم ال ُمل ّحة في اآلن ذاته ،أطلقت
كل من «الجمعية المصرية للكاريكاتير» و«جمعية الكاريكاتير
الكويتية» و«الجمعية المغربية للكاريكاتير» وموقع «توميتو
كارتون» األردني ،بالتعاون مع جمعية «مواطنون ضد الغالء»
وبوابة روز اليوسف ،معرضً ا كاريكاتيريًّا إلكترون ًّيا بعنوان
«خروف العيد» ،بالتزامن مع حلول عيد األضحى منذ فترة
وجيزة ،مع دمج األعمال الفنية المشاركة في مقطع فيديو
جرى بثه وترويجه إلكترونيًّا عبر منصات السوشيال ميديا.
من خالل هذه الثيمة الموحية بالفكاهة والطرافة «خروف
وسع أكثر من خمسين فنانًا شاركوا في المعرض
العيد»ّ ،
يمثلون اثنتي عشرة دولة عربية وأجنبية ،من حدود تصوراتهم
وأخيلتهم حول فكرة األضحية والطقوس الدينية المرتبطة بها،
متطرقين بأعمالهم الفنية إلى شؤون اجتماعية واقتصادية
وصحية وسياسية كثيرة ،ما شكّل في نهاية المطاف جدارية
بانورامية تختصر صورة الحاضر الراهن في الدول العربية التي
الرسامون ،ومنها :مصر ،اإلمارات ،تونس،
ينتمي إليها هؤالء ّ
المغرب ،الكويت ،العراق ،السودان ،الجزائر ،ليبيا ،السعودية،
ناجي بناجي ـ المغرب

الكاريكاتير العربي صورة العصر
والموروث المجتمعي
القاهرة  -شريف الشافعي
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الكاريكاتير العربي صورة العصر والموروث المجتمعي

أحمد الغائب ـ البحرين

ينفرد فن الكاريكاتير بخصائص أصيلة تجعله األوسع انتشا ًرا واألكثر تأثي ًرا واألقرب إلى الذائقة الشعبية في مجتمعاتنا العربية.
من هذه السمات الالفتة لفن االنتقاد والسخرية السحري قدرته على المصارحة والمكاشفة ،وتعرية الذات من دون قيود ،وطرح
القضايا المجتمعية بدون مواربة ،وتمحيص الموروث ومسايرة مستجدّ ات الحياة وواقع الشارع ومتطلبات الناس من البسطاء
حساسة مباشرة
والعاديين بشكل آني يو ًما بيوم ،ولمس الجوهر اإلنساني بالغوص تحت الجلد لبلوغ المراد من أقصر الطرق بضربات ّ
مركّزة .الكاريكاتير هو فن العصر بامتياز ،بما يحمله من تكثيف تعبيري فائق ،فاللوحة الواحدة قد تفوق عشرات المقاالت في
الحواس الستشراف حلول
تناول قضية ما أو تحليل وضع استراتيجي معقّد المالبسات أو لفت األنظار نحو جذور جرح غائر أو إضاءة
ّ
لمشكلة مستعصية أو أزمة طارئة .كما أن هذا الفن االستثنائي يتفوق أيضً ا ب ُعمق األثر الذي ُيحدثه لدى المتلقي ،إذ يلعب على
المفارقة والتهكم والتضخيم وإبراز المتناقضات وتوليد البسمات الصافية من قلب المحن واآلالم برشاقة وخفة ظل ،وهذه اآلليات
واألساليب كلها تلقى استجابة كبيرة من الجمهور ،ك ًّما وكيفًا.
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هزيمة ترتدي
ثياب النصر

البحرين .من أبرز فناني الكاريكاتير الذين أسهموا بلوحاتهم
في المعرض :أحمد حجازي ،خالد صالح ،دينا عبد الجواد،
رغداء حجازي ،فوزي مرسي ،مصطفى الشيخ (من مصر)،
بدر المطيري ،زينب دشتي ،سامي الخرس (الكويت) ،آمنة
الحمادي (اإلمارات) ،أحمد الغائب (البحرين) ،ناجي بناجي
(المغرب) ،وغيرهم .ولم تخ ُْل لوحة من تمثيل تجسيدي
لألضحية ،لك ْن جرى استثمارها رمزيًّا في سياقات متباينة،
وفق مواقف ومشاهد مختلفة ،على اعتبار أن الفن المدهش
هو ذلك الذي ال يكتفي بميكانيكا النقل الفوتوغرافي ،وإنما
يعيد تركيب الحدث وفق خيال مج ّنح.
رسامو الكاريكاتير من استعراض مهاراتهم الفنية
تمكّن ّ
وقدراتهم التصويرية وآلياتهم التعبيرية لتقديم قراءات
وافية لمكابدات البشر ومعاناتهم من أوضاع شائكة ،السيما
في ظل األزمة الصحية العالمية بسبب انتشار وباء كورونا
أحمد حجازي ـ مصر

بدر المطيري ـ الكويت

المستج ّد وفرض إجراءات العزل المنزلي والحجر الصحي،
وما ترتب على ذلك من خسائر اقتصادية كبرى ،فردية
وجماعية .جاءت معظم لوحات المعرض ذات بُعد فلسفي،
وذلك انطالقًا من الطبيعة الخاصة للمناسبة الدينية «عيد
األضحى» ،وما يتعلق بها من معاني الفداء والتطهر وبذل
الخير وإطعام الفقير وما إلى ذلك ،فمن المفترض أن تقود
مراسم العيد إلى تعميم السعادة على الجميع ،وإطعام
الفقراء وتكريمهم وإشعارهم بالمساواة ،لكن بعض األحوال
العالمية المحيطة قد غطت لألسف هذه المباهج كلها،
ففي الكثير من بقاع األرض يسود الظلم وتعم التفرقة
وتنتشر المحسوبية ،ما جعل خروف العيد ذاته يتندر
على ما وصل إليه البشر من كراهية وحقد وتناحر .أجمع
فنانو المعرض العربي على إهدائه إلى فنان الكاريكاتير
المصري عبد العزيز تاج ( 75عا ًما) ،وهو أحد البارزين
في هذا الميدان الفني ،وقد اقترن اسمه ورسوماته على
مدار سنوات طويلة بجرائد ومجالت ذائعة الصيت ،منها
«الجمهورية» و«المساء» و«صباح الخير» و«الكواكب»
و«الشباب» وغيرها ،إلى جانب إقامته عشرات المعارض
الفردية ومشاركته في المعارض الجماعية ،في داخل مصر
وخارجها
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أثناء مسيرتنا في الحياة نعايش العديد من المفاهيم ونقوم
بتجربتها ،وخالل تلك التجارب نتعلم العديد من األمور حولها ،بعض
تلك األمور قبل أن نقوم بتجربتها نعتقد أنها بسيطة وعادية وقد
يعيشها أي إنسان بدون أن تغير شيئاً به ،إال أن األمر يختلف تماماً
بعد أن يقوم أحدنا بالتجربة .من تلك المفاهيم الحيوية والمهمة،
والمتواجدة والماثلة في حياتنا المنافسة ،وسواء كنت في سياق
مفيد ويزيد من اإلنتاجية والحماسة والدفاعية نحو اإلبداع ،أو في
جانبها السلبي الذي يثير القلق والعداوات .في هذا السياق قد نجد
تعددا ً في اآلراء في رؤية الجوانب التي تستحق المنافسة وتلك
التي تتطلب التعاون والتكاتف .من دون شك أن مصطلح كهذا -
المنافسة  -واسع ويشمل جوانب متعددة ومواضيع متفرقة ،كما
أنها في بعض األحيان متطلب غداري يدفع نحو اإلنجاز وتسريع
الجهود .لكنني أتوجه نحو المنافسة العدائية أو تلك التي ترتدي
غطاء من التنافس اإليجابي وهي تتوجه نحو تحطيم القدرات
وتثبيط العزائم .ولعل السؤال البدهي في هذا السياقَ ،من منا لم
يعش أجواء من المنافسة في مختلف مراحل حياته؟ أليست  -أي
المنافسة  -تذوقنا طعمها ال ّمر منذ طفولتنا ،ثم بدأت بشكل فعلي
وعشناها خالل سنوات تعليمنا الدراسية األولى ،عندما نشعر بالحزن
ليس ألننا حصلنا على درجة  7من عشرة في اختبار مادة الرياضيات،
بل نشعر بالحزن ألن شخصاً آخر حصل على  9من عشرة وهي درجة

فاطمة المزروعي
كاتبة من اإلمارات

أفضل من درجتنا .الذي أشير له هي تلك المنافسة التي قد تكون
غرست في قلوب وعقول بعضنا ،مفادها أن التنافس ليس بهدف
التطوير بل بهدف أن ال نشعر بالهزيمة ،أو أن يأتي أحد آخر أفضل
منا ،أن يكون تطوير أنفسنا ليس لكي نصبح أفضل ،بل لكي نتجاوز
شخصاً ما ،والمشكلة أن هذه الفكرة التي بدأت خاطئة منذ الطفولة
تستمر وتنمو للتمحور على شخصياتنا ،فأصبحنا نتوجه للتنافس
حتى في تلك الجوانب التي ال طائل وال عائد منها! .أعتقد أنه عندما
يصبح السعي للنجاح والخوف من الفشل ،قائماً على رغبة تجاوز
شخص آخر وهزيمته ،يجب أن يبدأ اإلنسان بمراجعة ذاته وأهدافه
في الحياة ،بل حتى قيمه ومبادئه ،ألنني ال أعتقد ابدا ً بأن إنساناً
واثقاً من قدراته ومن نفسه ولديه أهداف عالية ،يعتبر تجاوز زميل
له عبارة عن إنجاز ،بل على النقيض .أؤمن انه يجب روح المودة
والمؤاخاة وتمني الخير لآلخرين ،وال ننس قول الرسول الكريم
محمد عليه الصالة والسالم« :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه
ما يحب لنفسه» يجب أن نتوقف عن وضع المقارنات والتفكير
بما يملك اآلخرون ،أن نبدأ بالتركيز على أنفسنا وتقدمنا .في هذا
السياق أستحضر كلمة للدكتور غازي القصيبي  -رحمه الله  -في
كتابه الذي حمل عنوان :حياة في اإلدارة .قائل« :كنت ،وما أزال ،أرى
أن هذا العالم يتسع لكل الناجحين بالغًا ما بلغ عددهم .وكنت ،وما
أزال أرى أن أي نجاح ال يتحقق إال بفشل اآلخرين هو ،في حقيقته،
هزيمة ترتدي ثياب النصر» .يجب أن تكون أهدافنا أكثر سموا ً ونقا ًء
حتى نشعر بالفخر الحقيقي بإنجازاتنا ،نجاح شخص آخر لن يغير
أي حقيقة عنك ،بينما بإمكانك  -دوماً  -أن تجعل نجاحك يغير حياة
اآلخرين ،لذلك يجب أن نتذكر دوماً أن هذا العالم يتسع لنا جميعاً،
فلنعمل وكأنه كذلك
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رﺣﻤﻚ ا� ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺰاع
ǼƈǷƚǜǘǕŌǽŞǃǷşƃǘżǙǚŌƃǘŽƃǘżǙ
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ŪŢƂţƸǎŢƟƹŭŵƸǇƨ
ﻧﻬﻴﺎن ،رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ زاﻳﺪ آل
ũǉƹƽŭƴŢǂũƴţƐǌŢ
ﺣﻨﻮﻧﺎً
ﻣﻠﺤﻢوﻣﻌﻠﻤﺎً وﻣﻮﺟﻬﺎً ،رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ أﻳﻬﺎ
"رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺨﻴﺮ ،رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺎ أﺑﻮ ﻫﺰاع ،ﻛﻨﺖ ﻟﻲ ﻣﻌﺰﺑﺎً وأﺧﺎً وأﺑ
د�إﺑﺮاﻫﻴﻢﺎ ًأﺣﻤﺪ
اﻟﻨﺎدر ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻬﻢ وﺷﻌﺒﻬﻢ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ وأﻣﺘﻬﻢ ،وﻗﺪﻣﻮا اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﻗﺼﺪﻫﻢ
ورﺳﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺤﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻮاﺿﻌﻬﻢ وﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ.
أﺷﻬﺪ اﻟﻠﻪ أﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻮادر ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل وﻣﻦ ﻧﻮادر ﻣﺎ ﻳﺠﻮد ﺑﻪ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻳﺎ راﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﻳﻞ واﻷﻳﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،وأﺷﻬﺪ
اﻟﻠﻪ أﻧﻨﻲ ﻋﺸﺖ ﻣﻌﻚ أﺟﻤﻞ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎً ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ واﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘﻴﺮ ،وﻛﻨﺖ ﻛﻠﻤﺎ
أراك وأرى أﻓﻌﺎﻟﻚ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻛﺄﻧﻨﻲ أرى ﻓﻴﻚ أﺑﺎك وﻣﺮﺑﻴﻚ وﻣﻌﻠﻤﻚ وﻗﺎﺋﺪك اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻴﺪي اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ
ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴﺎن – ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه ،ﻛﻨﺖ أراك ﺗﻘﺘﺪي ﺑﻪ وﺑﺼﻔﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ،وﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ واﻟﻜﺜﻴﺮ.
رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ واﺳﻜﻨﻚ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ان ﻳﺒﺎرك ﻟﻪ ﻓﻲ أﻧﺠﺎﻟﻪ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺰاع ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن وﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن وﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺮة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺰ واﻟﻨﺎﻣﻮس،
وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ان ﻳﺒﺎرك وﻳﻄﻮل ﺑﻌﻤﺮ إﺧﻮاﻧﻪ واﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻛﺎﻓﺔ آل ﻧﻬﻴﺎن اﻟﻜﺮام ﺣﻔﻈﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺎزﻳﺒﻨﺎ وﻳﺪﻳﻤﻬﻢ ﺗﺎﺟﺎً
ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻨﺎ.
وﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﺳﻴﺪي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أﻃﺎل اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻤﺮه ،وﺳﻴﺪي ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ – أﻃﺎل اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻤﺮه ،وﺟﻤﻴﻊ
اﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺤﻜﺎم وأوﻟﻴﺎء اﻟﻌﻬﻮد ﻓﻲ إﻣﺎرات اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء.
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺮوﻳﺲ
اﺧﻼﻗﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﺗﻮاﺿﻌﻪ وﻋﻠﻤﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ وﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮه
وﺧﺘﺎﻣﺎً ﺗﻌﺠﺰ اﻟﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻦ وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ
وﺣﺒﻪ ﻟﺸﻌﺒﻪ وﻗﻴﺎدﺗﻪ وﻟﻼﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ .رﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺎ أﺑﻮ ﻫﺰاع.
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اسم إبداعي بزغ في سماء السرد عام  2005وبقي يتردد صداه
في المشهد القصصي في اإلمارات .توهج ضوء ليلى عبر مجموعة
قصصية واحدة" :أجزائي المتساقطة" ،نُشرت في دائرة الثقافة في
الشارقة .وسرعان ما غاب النتاج بغياب ليلى عن المشهد بصورة
تامة .
القروية
البيوت
بين
وترعرعت
الخيمة
رأس
في
ولدت
الصم
ليلى
لولوة المنصوري
الساحلية ونهلت من عبق األساطير والخرافات الرمزية ،فاشتعل
كاتبة إماراتية
نتاجها القصصي بالفنتازيا والدالالت وموحيات الذات واالشتغال
الفني المكثف على تجسيد الفكرة وتجريد عناصر الواقع وبث فيها
فأغلب زاﻳﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث
روح المعالجة التعبيرية والتمرد على نمطية السرد المألوف،ﻣﺮﻛﺰ
قصص ليلى تحدث في الزمن الحلمي ،تستيقظ فيها الغرائبية
والعبثية الساخرة وفق عالم فني غني ومكتنز باإلنسانية والهموم برمزية الثوب ذلك الموروث القديم المنبثق من السرديات التراثية
المعبرة عن طريق اجتراح الدوال وابتغاء الرموز في حين تتكئ الذي يدفعنا إلى صونه وحفظه وإن كان مخالفًا لطبيعتنا اإلنسانية
الكاتبة على أسلوب السرد الحكائي المبسط وقصر النفس والبعد المنتفضة على األغالل والقيود؟ أو لعلها تلك الذاكرة المثقلة بالهم؟
عن المبالغة أو الدخول إلى أجواء التبئير المتعمد وعملية حفر أو وجوديات أخرى تعج في الحياة وهي أكثر أل ًما وأعمق حمولة
وأثقل ترمي ًزا؟
اللغة ابتغاء للشرنقة السردية .
في قصة «الثوب الذي يمتد ورائي طويلاً » ومنذ المشهد االستهاللي بعي ًدا عن القصديات فإن ما يثير الشفقة والتعاطف والسخط في آن
االستفهامي تجذبنا القاصة وبضمير المتكلم إلى عوالم الثوب الواسع واحد مع حال الشخصية هو رضوخها وقبولها بالثوب غير المتماسك
والطويل والثقيل الذي يبدو من أول وهلة بأن ال عالقة واضحة وال والمترهل وكأنه بات جسدها الذي ال يمكن أن تتجزأ منه وتتحرر،
انتماء أو تناسب ما بينه وبين الشخصية التي تلبسه ،ثوب يفتقر إلى ومع مرور الزمن ينتاب الشخصية ثقل كبير وشلل يهدم لها طريق
كل مقومات الحيوية والبهجة والحركة ،وقد بدا مجر ًدا من سمات التقدم أكثر ،حتى تتفاجأ بجبروت الثوب الذي بدا يتدحرج إلى
الجمال والخفة والعافية  ،مجرد خرقة ترقعه في كل مرة هنا وهناك الوراء وتندحر كل فرص التشبث باألمام واألمان  ،فال تجد وصلة نجاة
وتحرر منه إال باالنصياع واالنسياق بكل عنوة وقهر خلف الثوب
بغية الستر وسد أفواه اآلخرين .
غير أن المعضلة الكبرى تكمن في تغ ّول الثوب الذي ينمو بصورة المتراجع إلى الوراء.
صادمة ليمتد وراء الشخصية يو ًما بعد يوم ،وهنا يبرز الوجه إن المتأمل في المجموعة القصصية "أجزائي المتساقطة" يلتمس
الغرائبي في القصة ،إال أنه بمجرد أن تكشف الساردة عن المفارقة مشرو ًعا واعيًا يتكئ إلى رؤية واضحة متماسكة  ،والخروج من أسر
العجيبة في مكنون الشخصية التي عبرت عن اعتيادها مع األيام االتجاه الواقعي والبيئة الواحدة  ،فالمجموعة تزخر بمعالجة بيئات
على هذا الثوب ،يتضح لنا وجه القصة المحمول على داللة أخرى مختلفة خارجة عن إطار البيئة اإلماراتية كمثل قصة "غرق القرية"
مواربة ،فالقصة طوت في عمقها قصتين ،إحداهما ظاهرة أال وهو والتي ختمتها الساردة بمشهد سوريالي مؤثر امتزج بين المتخيل
الثوب الثقيل الطويل الذي يمتد وراء الشخصية مثقلاً الحركة والمرئي .إن القاصة ليلى سالم الصم صوت سردي وا ٍع لكنه غاب،
والنشاط والهمة  ،واألخرى متوارية بالرمزية تحت الثوب وتبرز في صوت له خصائصه وهويته التي تجعله مختلفا ًعن إبداع من سبقه
الصدمة التي تعبر عنها الكاتبة بنمو الثوب مع الزمن وعدم اكتفائه من األصوات بشكله الجديد في التجلي ،ورغم أنها التجربة األولى
هذا المنجز القصصي إال أن ليلى أثبتت
www.torath.aeورغم الغياب بعد
بحجمه وطوله المعهود الذي كان عليه ،تسير القصة الداخلية والوحيدة
torathehc
مع القصة الظاهرة جن ًبا إلى جنب ،إلى أن تأتي النهاية وينكشف وجودها بجدارة  ،واستطاعت أن تلفت أنظار النقاد والقراء حولها،
الوجه المطمور بدقة متناهية وينبثق التأويل :هل قصدت الساردة وأن تثبت حضورها العميق والرائق في النص اإلماراتي المعاصر
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وشاح الجمهورية اللبنانية الشقيقة ،قدم تكريما
ً
للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تقديرا لجهوده
الحضارية واإلنسانية في دعم لبنان الشقيق.

