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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

مدينة ثقافية إماراتية كل عام

 ويعود ذلك في واحد 
ً
 متنوعا

ً
 وتاريخيا

ً
 فكريا

ً
، ومخزونا

ً
 غنيا

ً
 ثقافيا

ً
تمتلك دولة اإلمارات العربية المتحدة رصيدا

من األسباب التساع وتنوع رقعتها الجغرافية، فمدن الدولة تتشابه في نسيجها الوطني، إال أن بيئتها المحلية 

تضفي عليها نكهة حضارية خاصة بها، مما يسهم في إيجاد هذا التميز واإلثراء الذي تشهده الساحة الثقافية 

اإلماراتية.  ولعل فكرة إيجاد تقليد ثقافي إماراتي يماثل خطة عواصم الثقافة العربية؛ كاختيار مدينة من مدن 

الدولة كل عام عاصمة للثقافة اإلماراتية ربما سيسهم ويؤجج من حركة اإلبداع وسيساعد في خلق كل ما هو 

جديد في الساحة الثقافية في الدولة، بحيث تشارك المدينة التي تم اختيارها بورش عمل مبتكرة وسلسلة من 

الفقرات التراثية والشعبية والفكرية والثقافية كاستضافة عدد من أبرز مثقفي وأدباء ورجال األعمال وأعيان 

المدينة )العاصمة الثقافية( للمشاركة في فعاليات اختيار مدينتهم، وكذلك مشاركة مثقفي المدن األخرى في 

الحديث عن هذه المدينة في المجاالت كافة وإقامة مختلف األمسيات الشعرية والقصصية وإصدار بعض 

 بهذه المناسبة على أن تكون موجهة لمختلف أفراد المجتمع.
ً
الكتب احتفاال

 ففي اعتقادنا أن جميع مدن الدولة مهيأة ومجهزة بصورة شاملة الستقبال مثل هذا الحدث فكل إمارة تمتلك 

دائرة أو هيئة للثقافة خاصة بها، وذلك ضمن اختصاص كل إمارة، وتقدم برامج ثقافية متميزة، ولكن بصيغة 

محلية باإلضافة إلى وجود المكتبات العامة والمسارح والمؤسسات الصحافية والفنادق والطرقات المعبدة 

والمطارات ونخبة من العقول اإلماراتية الشابة والشركات والمؤسسات التي سترعى وتدعم الفكرة.

كما أن اختيار مدينة كعاصمة للثقافة لفرصة للمدينة لتحصل على فوائد ثقافية واجتماعية واقتصادية 

كبيرة ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز التجديد الحضري وتغيير صورة المدينة ورفع مستوى ظهورها ومكانتها 

 بعرس ثقافي حاشد وحراك نابض بورش عمل مبتكرة.  وهذه الفكرة 
ً
على نطاق دولي. كما أننا سنحتفل سنويا

ليست بجديدة فهي حلم لكل الذين يحملون هموم الثقافة في عالمنا العربي وقد طرحوا الفكرة لحكوماتهم 

على أمل إيجاد مشهد ثقافي لمدنهم العريقة.

ونحن في هذا العدد من مجلة تراث رأينا أن نسلط الضوء على الحراك الثقافي الذي تشهده العاصمة 

أبوظبي وهي تسعى من خالله إلى تكريس حضور دولة اإلمارات ورسالتها وقيمها ومبادئها على الساحتين 

تستمتعوا  بأن  أمل  وكلنا  المنطقة،  في  فاعل  عالمي  ثقافي  ذات حضور  كدولة  والعالمية  اإلقليمية 

بموضوعات هذا العدد المتنوعة.   
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وين الطروش

من خالل  أبوظبي،  إمارة  بادية  لتراث  تاريخي مهم يؤرخ  بمثابة سفر  الكتاب  يعد هذا 

الموضوعات المهمة التي يطرحها عبر فصوله المختلفة والتي تمثلت في: »ذاكرة المكان 

والترحال«، »المروي« »سر الحياة«، »العالقات والواجبات االجتماعية البدوية«، »السنع 

»الفريح  اإلبل«،  »ضروب  البوش«،  »هزع   ،»
ً
البادية التفقد شيئا »في  أسلوب حياة«، 

أسرة واحدة«، »منازل الشتاء«، »عادات البدو وتقاليدهم«، »تعليم الصالة في الصغر«، 

»العالقات والواجبات االجتماعية البدوية«، »زينة المرأة البدوية«، »المعتقدات البدوية«، 

»فصاحة اللسان وحكمة العقل«، »مهن البدو«، »مهن النساء«، »صناعات البدو«، »الغذاء 

»عالقة  »عالقة البدو بالمدينة«،  »الطبابة والعالج«،  »طرق حفظ األطعمة«،  والدواء«، 

البدو بالشيوخ«....  فاطمة مسعود المنصوري

رحلة آخر خديوي مرصي إىل مكة والمدينة

كانت الرغبة في الحج وزيارة المشاعر المقدسة تعتمل في نفس الخديوي عباس حلمي حتى 

1327 هجرية وفي شهر رمضان صدر األمر بعمل التجهيزات، فارتحل  اتخذ قراره في عام 

إلى مكة لتجهيز مراسم االستقبال.   عدد كبير من العسكر والمدنيين ورجال الحاشية 

وحينما دخل الخديوي مكة وبعد أن طاف طواف القدوم وخرج إلى السعي، يقول كاتب 

ليسعى عليه وكان الشريف قد أشار عليه بالسعي   
ً
ّدم إلى الخديوي جوادا

ُ
أنه ق الرحلة: 

 وهو في تعبه الشديد بعد هذا السفر الطويل فامتنع 
ً
 خصوصها

ً
 لعدم المحظور شرعا

ً
راكبا

 السعي على قدميه.... محمد عبد العزيز السقا
ً
مؤثرا



55

دراسات إماراتية

تراث  الشعوب
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82

9696

110110

128128

يافع يف بداية القرن العرشين الميالدي

على بعض مالمح الحياة االقتصادية والمعيشية  يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء 

وهو حصيلة معلومات وإفادات جمعت  واالجتماعية في يافع في بداية القرن العشرين، 
من ذاكرة كبار السن الذين ولوا وعاشوا في الثلث األول من القرن العشرين، حيث يتناول 

والغذاء  الموازين والمقاييس والمكاييل،  االقتصاد والتجارة،  البحث العناوين التالية: 

والوقود واإلنارة وأدوات الطبخ واألكل وأوانيها، والفرش والمالبس والحلي وأدوات الزينة 

محمد محسن   ...... والسفر من يافع إلى عدن  والتعليم واألمراض والتداوي واألدوية، 
الَعْمري محمد 

ذكر الطري يف الشعر النبطي اإلمارايت

يعود تنوع األساليب في استخدام الطيور في الشعر النبطي اإلماراتي نتيجة تنوع الثقافات 

افتتاح القصيدة  ومن تلك األساليب،  وبين الطيور،  والدالالت واالرتباط بين الشعراء 

بذكر الطيور وبناء الشاعر قصيدته كاملة على أسلوب مخاطبة الشاعر لهذه الطيور وذكر 

الطيور في باب الحكمة واألمثال وذكر الطيور في باب التمني وفي وصف المرأة وإرسال 

إلى المحبوب وذكر الطيور الواردة في األمثال الشعبية وإدخالها في الوزن   
ً
الطير مندوبا

وللطيور مكانة كبيرة في نفس الشاعر النبطي اإلماراتي، حيث شاركته الحياة  الشعري.  

 في المعنى.  وقلما تخلو قصيدة من قصائدهم 
ً
 وإبداعا

ً
بكل تفاصيلها، فشكلت فنا وأسلوبا

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

جنيهات - سويسرا  7 فرنكات - دول االتحاد األوروبي 4 يورو - الواليات المتحدة األميركية وكندا 5 دوالرات.
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أحمد أمني المدين.. رائد حركة الشعر الحديث يف اإلمارات

، كان ما يحسب له فيها أنه يعتمد على تفاسير 
ً
 تاريخيا

ً
نحت أحمد المدني في بحوثه نحوا

ّتاب التاريخ في الوقت الراهن، فهو على سبيل المثال، ينأى 
ُ
للتاريخ، لم نعد نعهدها لدى ك

 
ً
وتزمينا لألحداث،   

ً
في بحوثه التاريخية عن تفاسير الجغرافيا والزمان بصفتهما مسرحا

 ،
ً
للحدث، ليميل إلى تفسير العلمي للتاريخ، الذي تتداخل فيه األحداث مع بعضها بعضا

تلك الحركة اإلنسانية وتذوق تجلياتها في  كما تلمس الجانب األدبي في منهجه التاريخي؛ 

األدب ومحوره اإلنسان..... محمد حسن الحربي

ية يف قصص عائشة الزعايب  العالقات اإلنسانية وأبعادها التعبري
 إلى سياق السرد اإلماراتي وإلى فنه 

ً
عائشة الزعابي من األقالم الجديدة التي وفدت حديثا

القص�شي. ومنجزها القص�شي متفاوت المستوى، رغم ما نثرته من شاعرية على امتداد 

سياقاته التي اعتمدت فيها على تقنية الحلم والتذكر فقدمت نصها القص�شي بأسلوب 

 - الفالش باك - الذي خرجت بموجبه عن التراتبية الزمنية التقليدية، مما 
ً
الخطف خلفا

أتاح لها تقديم سيرورة الحدث في أماكن محددة من السياق وتأخيرها في أماكن أخرى 

بما يخدم التكثيف والتشويق واإلثارة التي تعتبر من الدعامات الهامة واألساسية للفن 

القص�شي في قدامته وحداثته على حد سواء .....أحمد حسين حميدان



التراثية8 الرياضات  نادي تراث اإلمارات يشارك في جلسة عن 

تراث الشهر

 قسم اإلعالم

 في سعيد المناعي مدير إدارة 
ً
شارك نادي تراث اإلمارات ممثال

األنشطة في نادي تراث اإلمارات، ومسلم العامري الباحث في 
التراث الشفهي في مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، 
»الرياضات التراثية  مايو في جلسة افتراضية بعنوان   30 يوم 
نظمتها دائرة اآلثار والمتاحف بحكومة رأس  هوية وأصالة«، 
الخيمة، وأدارتها أمل إبراهيم النعيمي مديرة مكتب االتصال 

المؤس�سي في الدائرة.

وقدم سعيد المناعي في الجلسة نبذة تعريفية عن نادي تراث 
بتوجيهات سامية من المغفور   1993 وإنشائه في عام  اإلمارات، 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، قبل أن يتم 
 
ً
إشهاره في عام 1997 كهيئة مستقلة تابعة لحكومة أبوظبي، مشيرا
إلى أنه ظل منذ ذلك الوقت يقدم عطاءه لجميع فئات المجتمع.

ونوه المناعي بالرؤية المستقبلية والنظرة الثاقبة للمغفور له 
الشيخ زايد، حيث استشعر »طيب الله ثراه«الحاجة إلى مؤسسة 
لحفظ تراث الدولة ونشره بين األجيال الحديثة والتعريف به في 

ظل التطور المتسارع الذي كانت تشهده اإلمارات.
وتطرق إلى طبيعة النادي من خالل شعبتين تتمثل األولى في مركز 
زايد للدراسات والبحوث الذي يمثل الذراع الثقافية للنادي كونه 
فيما  والمعرفي،  الفكري  والنشاط  والبحوث  باإلصدارات  يعنى 
تتمثل الشعبة الثانية في األنشطة الطالبية، حيث ينظم النادي 
الكثير من البرامج والفعاليات التي تقدم الموروث اإلماراتي مثل 

ملتقيات جزيرة السمالية السنوية، والمبادرات التراثية المختلفة 
التراثية  الرياضات  تأثير  المناعي  تناول  النادي.كما  ينظمها  التي 
 ،

ً
على الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية لإلمارات قديما

باإلبل التي كانت صديقة البدوي الذي كان يعتمد   
ً
وضرب مثال

 بحكمة المغفور له الشيخ زايد في تأسيس 
ً
عليها في حياته، منوها

مما  سباقات الهجن بعد أن قل االهتمام باإلبل بعد البترول، 
في عهد  اليوم  أننا  وأضاف  أخرى،  مكانتها مرة  تستعيد  جعلها 
إلى   

ً
المهرجانات مثل الظفرة وسويحان والمرموم وغيرها، مشيرا

أن هناك صناعات صغيرة قامت بسبب هذه المهرجانات، إضافة 
إلى التطور الذي حدث في صناعات أخرى وفي الرياضة والثقافة 
وفي ما يختص بالفروسية افتخر المناعي بأن  المتصلة باإلبل. 
 من أهم السباقات 

ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة تحتضن عددا

في العالم، إضافة إلى تنظيم المعرض الدولي للصيد والفروسية 
الذي تعرض اإلمارات من خالله للعالم اهتمامها برياضات الصيد 

والفروسية.
المؤسسين جعلوا التراث حجر  وأشار إلى أن الشيخ زايد واآلباء 
 
ً
 أن الشيخ زايد وضع األسس لتطور الدولة جنبا

ً
أساس، مضيفا

إلى جنب العناية بالتراث والرياضات التراثية.
وأكد المناعي أن التراث اإلماراتي يستقطب اليوم السياح من 
إلى أن مرافق نادي تراث اإلمارات   

ً
العالم، مشيرا مختلف أنحاء 

 
ً
 أعدادا

ً
مثل القرية التراثية ومعرض الشيخ زايد، تستقبل يوميا

كبيرة من الوفود السياحية.
كما عرج بالحديث إلى مشاركات نادي تراث اإلمارات في برامج 
منظمة اليونسكو، مثل المخيمات التراثية، وإشراف النادي على 

  يشارك يف جلسة عن الرياضات الرتاثية
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 بخبرات المدربين التراثيين 
ً
30 مدرسة منتسبة لليونسكو، مشيدا

والحرفيين في النادي. وفي منحى آخر، قدم المناعي الدعوة لجميع 
الشباب  بقطاع  واالهتمام  التراث  بإحياء  المهتمة  المؤسسات 
من أجل التعاون ووضع إستراتيجية لالرتقاء بالعمل الشبابي في 
مجال التراث، وتغيير منهجية العمل من أجل مواكبة التحديات، 
 جهود نادي تراث اإلمارات المتصلة في تنظيم بطوالت 

ً
مستعرضا

الرياضات التراثية والفعاليات والبرامج التي تحقق رسالة النادي.
كما أشاد بنجاح دولة اإلمارات العربية المتحدة في إدراج رياضة 
الصيد بالصقور في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية في 

منظمة اليونسكو.
من جانبه قدم مسلم العامري نبذة عن األنشطة والرياضات 
 إلى أهمية األنشطة الموجهة 

ً
التراثية التي ينظمها النادي، مشيرا

إلى الناشئة والشباب في منافسات ترسخ لديهم المعرفة بالتراث 
 على أهمية تقديم التراث إليهم 

ً
والرغبة في االستزادة منه، مشددا

وأكد أن الرياضات التراثية في اإلمارات ال تواجه  بطرق جاذبة. 
تراث  لنادي  واضح  األمر  هذا  أن  إلى   

ً
مشيرا باالندثار،   

ً
تهديدا

اإلمارات مثلما هو واضح للمؤسسات األخرى العاملة في حقل 
التراث. وتحدث العامري عن بطولة »تحديات الزاجل« للصقارة 
رئيس  منصب  فيها  ويشغل  اإلمارات  تراث  نادي  ينظمها  التي 
 إلى أنها وصلت إلى النسخة الثالثة، كما 

ً
اللجنة المنظمة، مشيرا

أن بطولة الناشئين وصلت إلي النسخة الثانية، حيث استعرض 
سنة والنجاح   14 تحت  بطولة مخصصة للنشء  تجربة إنشاء 

والرياضات  التراث  ثقافة  ترسيخ  في  وأهميتها  أصابته،  الذي 
من   

ً
كبيرا  

ً
واتفق العامري والمناعي على أن هناك إقباال التراثية. 

الشباب على الرياضات التراثية، السيما أن نادي تراث اإلمارات 
يهتم بتوجيههم فيها ويوفر لهم البنية الالزمة لممارستها والحوافز 

الجاذبة للتنافس فيها.

مركز العني الشبايب ينظم »برنامج اهلجن الرتايث«
نظم مركز العين الشبابي التابع لنادي تراث اإلمارات برنامج الهجن 
- 15 سنة، خالل   10 التراثي لطالبه المنتسبين فئة الذكور من 
في منطقة سيح صبره   2022 يونيو   30 مايو حتى   31 الفترة من 
بمدينة العين. وقدم البرنامج الذي نفذه مجموعة من المدربين 
المتخصصين معلومات للطالب عن إعداد الهجن للسباق حيث 
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تكون من 5 محاور رئيسة هي بداية إنتاج هجن السباق، التغذية 
تعليم الهجن  والوقاية من األمراض، مستلزمات هجن السباق، 

)األدب(، ركوب الهجن وبداية السباق.
وقال خليفة بطي الشام�شي مدير مركز العين إن تنظيم البرنامج 
جاء في إطار جهود النادي في االهتمام والمحافظة على تراث اآلباء 
 من تاريخ 

ً
 مهما

ً
واألجداد السيما الرياضات التراثية التي تعد جزءا

وثقافة دولة اإلمارات والحرص على توثيقه ونقله إلى األجيال، 
 أن الهجن تعد أحد أهم الموروثات الحضارية والثقافية 

ً
مضيفا

وتعد سباقات الهجن العربية األصيلة إحدى  البدوية المحلية، 
الرياضات التراثية المميزة واألكثر شعبية في الدولة لما فيها من 
أن  إلى  الشام�شي  وأشار  الشعبي.  للتراث  وإحياء  وتشويق  إثارة 
 
ً
البرنامج هدف إلى إكساب الطالب الخبرة والمعرفة بتراثهم، سعيا

إلى صقل هويتهم الوطنية وترسيخها.

برنامج لتعليم الحرف اليدوية يف مركز العني النسايئ 
برنامج  اإلمارات  تراث  لنادي  التابع  النسائي  العين  مركز  نظم 
 30 حتى  مايو   30 من  الفترة  خالل  اليدوية(،  الحرف  )تعليم 
يونيو2022، حيث قدم البرنامج الذي نفذته المدربات التراثيات 
التابعات للمركز عدة حرف تراثية أهمها ) السدو والتلي والغزل(، 
في الما�شي مزاولتها لتوفير  وهي من الحرف التي اعتادت النساء 
بأنواعها  المالبس  مثل  احتياجاتها ومستلزماتها وأفراد أسرتها، 
المختلفة وألوانها الزاهية وحياكة النسيج والصوف والتطريز، 
وتعد الحرف التقليدية النسائية المعروفة بدقة أدائها وروعة 
تفاصيلها، أحد أبرز أركان الموروث الثقافي االماراتي الذي تتناقله 

 بعد جيل.
ً
األجيال جيال

مركز العني الشبايب يختتم برنامج الرماية للطالب
اختتم مركز العين الشبابي يوم 17 يونيو برنامج الرماية للطالب، 

لمدة  الذي أقامه في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، 
ثالثة شهور، وشارك فيه مايزيد على 170 من الطالب المنتسبين 
وفي التصفيات النهائية لفئة البندقية الهوائية حصل  للمركز. 
حمد خليفة على المركز األول، والمركز الثاني محمد سيف، أما 
المركز الثالث فكان من نصيب مبارك سالم. وفي فئة المسدس 
والثاني محمد  المركز األول سيف مبارك،  الهوائي حصل على 
أحمد، والثالث محمد سالم، أما في فئة بندقية السكتون عيار 
22 فاز بالمركز األول محمد نهيان، والمركز الثاني حمد خليفة، 
وحصل على المركز الثالث مبارك سالم. وفي ختام البرنامج قام 
والسيد  الشبابي،  العين  مركز  مدير  الشام�شي  خليفة  السيد 
الفائزين  بتكريم  الرماية،  نادي  مدير  العرياني  سيف  مبارك 

بالمراكز األولى.

التراثية الرياضات  نادي تراث اإلمارات يشارك في جلسة عن 

تراث الشهر
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يارة طالب مدرسة النهضة الوطنية لمعرض الشيخ زايد ز
والبحوث  للدراسات  زايد  بمركز  زايد  الشيخ  معرض  استقبل 
التابع لنادي تراث اإلمارات، يوم 7 يونيو، طالب مدرسة النهضة 
المؤرخ  بجائزة  الفائزة  باألبحاث  المشاركين  للبنين  الوطنية 

الشاب التي يرعاها األرشيف والمكتبة الوطنية. 
التي  قاعاته  على  المعرض  في  جولتهم  خالل  الطالب  وتعرف 
تؤرخ لسيرة ومسيرة األب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن 
 من مقتنياته 

ً
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، وتعرض عددا

الشخصية وصوره واألوسمة والشهادات التي قدمت إليه من 
 
ً
أيضا الطالب  تجول  كما  العالمية.  والمنظمات  الدول  قادة 
البريد،  خدمات  إلنشاء  تؤرخ  التي  المعرض  قاعات  بقية  في 

ولمراحل إنتاج النفط، ولتطور الشرطة في أبوظبي.

نشاط ترايث بحري لمركز أبوظيب الشبايب 
نظم مركز أبوظبي الشبابي التابع لنادي تراث اإلمارات، يومي 11 
 بمنطقة البطين للصيد بالحظرة، 

ً
 بحريا

ً
 تراثيا

ً
و 18 يونيو نشاطا

األنشطة  وقسم  البحرية  السباقات  قسم  مع  بالتعاون  وذلك 
 
ً
طالبا  24 بمشاركة  في النادي،  »شعبة السباحة«  المتخصصة 
وأحمد  وإشراف المدرب بدر محمد الحسني من مركز أبوظبي، 
والمدرب  البحرية،  السباقات  قسم  من  المهيري  مانع  محمد 
حيث مارس الطالب الصيد  محمد أسعد من شعبة السباحة. 
 عن استخدام هذه الطريقة وهي من 

ً
بالحظرة بعد تلقيهم شرحا

طرق الصيد التراثية التي يتم فيها نصب شباك ثابتة في المياه 
الضحلة قرب الساحل، حيث هدف النشاط إلى ترسيخ المعرفة 

بطرق الصيد التقليدية لدى الطالب المشاركين 



من بوظبي رّوحت مسرور12

قصيدقصيد

القصيدة من ديوان الشاعر علي بن رحمه بن سالم الشام�شي الذي ولد في قرية الحمرية بالشارقة عام 1930، وتوفي عام 2006. وترك 

 من األشعار المكتوبة والقصائد في المدح والغزل، وشعره يحفل بالعديد من المظاهر االجتماعية والتراثية واشتهر 
ً
 كبيرا

ً
الشاعر إرثا

كان الشاعر من ضمن المؤسسين  في قصائدهم.   بمساجالته مع أغلب الشعراء من معاصريه وكذلك مجاراة الكثير من الشعراء 

لبرنامج )في أحضان البادية( والذي كان يبث من إذاعة صوت الساحل من الشارقة، في نهاية الستينيات.  وشارك في تأسيس مجلس 

شعراء القبائل في تلفزيون دبي ثم أعد برنامج شعراء البادية في إذاعة دبي التي حلت محل صوت الساحل.

من بوظبي رّوحت مسرور

مــــــــــــــــــن بوظبــــــــــــــــــــــــي رّوحــــــــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــــــــــــــرور

هــــــــــــــــــــــــــــــــات القلــــــــــــــــــــــــــــــم باعــــــــــــــــــــــــدل سطــــــــــــور

عــــــــــــــــــــــــد السفــــــــــــــــــــــــن واعــــــــــــــــــــــــداد لبحــــــــــــــــــــــور

واعــــــــــــــــــــــــــــداد نجــــــــــــــــــــــــم في السمــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــدور

واعــــــــــــــــــــــــداد مـــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــنى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــبرور

ــــــــــــــــــــا تهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي »جــــــــــــرن يــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــور« كلهــــ

ــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
ّ
عامــــــــــــر عسن

وفيــــــــــــه المســــــــــــــــــــــــــــــــــــاجد تشتعـــــل نوروفيه 

المســــــــــــــــــــــــاكن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه دور

ــــــــــــــــــــق ورد وزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وبــــــــــــــــــــــــين الحدايــــــــــــــــ

وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه البنــــــــــــــــــــــــــات الخــــــــــــرد الحــــــــــــور

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــي م الدهر مــــــــــــا ياهــــــــــــم قصــــــــــــــــــــــــور

والعاصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــي »بوظــــــــــــبي« دور

منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طريــــــــــــــــــــــــــــــــــــج العــــــــــــــــــــــــز مشهـــــــــــــــــــــــور 

وصلـــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــبزغ النور

مــــــــــــن خاطــــــــــــــــــــــــري واعــــــــــــــــــــــــدل ابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي والتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

واعــــــــــــداد بــــــــــــــــــــــــرق فــــــــــــــــــــــي السمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوات

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والمغيبــــــــــــــــــــــــات

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الراعبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

بالعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت

فيــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس والبنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس تســــــــــــعى للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوات

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّوده باحســــــــــــــــــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات

وتسلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب مريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

يمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت السولعيــــــــــــــــــــــــات

والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس في نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

دار الشهامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّوات

ومنها نشــــــــــــــــــــــــت دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

على النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي بأزكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التحيــــــــــــات



13    /   العدد 273  يوليو 2022

ملف

واحة الثقافة العاملية

14  أبوظيب... البوصلة الثقافية - لقاء صالح أبوصعب

18  أبوظيب.. ثاين المدن الثقافية يف العالم  - مريم سلطان المزرويع

22  العني منارة الرتاث وحارضة الثقافة - رسور خليفة الكعيب

28  التطور الثقايف يف أبوظيب.. التأسيس والتأثري - خالد بن محمد مبارك القاسمي

32  المدن الثقافية يف اإلمارات.. وآفاق عالمية لصناعة المستقبل - خالد صالح ملكاوي

35  مسكوك تذكاري لعام الخمسني - سامية بدر

36  متحف لوڤر أبوظيب جذور التشابه واالختالف - فييب صربي

40  اإلمارات.. راية الثقافة العربية فوق منابر الثقافة العالمية - خالد صالح ملكاوي



14

 .. واحة الثقافة العالمية

الثقافية البوصلة  أبوظبي... 

 لقاء صالح أبوصعب

لطالما اعتمدت البلدان في وقتنا الحديث في بنائها على العلم 
والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، غير أن الثقافة أثبتت دورها 
أساسًيا من عوامل النهوض   

ً
المهم والحيوي في كونها عامال

على  قائم  متماسك  مجتمع  لتشكيل   
ً
رئيسا  

ً
ومكونا بالدولة 

وتعد الثقافة بمثابة البصمة التي تنفرد فيها األمم  المعرفة. 
عن سواها، وعنوانها وهويتها، ولكل مجتمع ثقافته التي تميزه، 

ولكل ثقافة خصائصها ومقوماتها.
 
ً
إن الدول التي تأخذ من الثقافة عمود أساس لقيامها وجزءا
العناصر  تدمج  التي  الدول  تلك  هي  مكوناتها،  من   

ً
أساسيا

 للتميز 
ً
اإلبداعية في أي جانب من جوانب الحياة، وتسعى دوما

واالبتكار وتحقيق أعلى المستويات من التفاعل بين المعرفة 
إلى  العالمية،  األسواق  وبين  واالجتماعية  الفردية  المحلية 
جانب مرونتها وقدرتها على الحفاظ على الطابع المحلي للهوية 
الثقافية التي نجحت دولة اإلمارات العربية المتحدة بها والتفرد 
عن غيرها من المجتمعات. لقد أدى الدور الفاعل الذي تلعبه 
الثقافة في تعزيز مكانة الدول وإثبات وجودها حول العالم، في 

ترسيخ مكانتها كالعب أسا�سي في أجندة القرن الحالي.

وجودها  أثبتت  والتي  السّباقة  الثقافية  المدن  ذكر  أردنا  وإذا 
الثقافي الفعلي في ساحة الحياة من األجدر الحديث عن أبوظبي 
 
ً
وجذورا  

ً
عريقا  

ً
تراثا تملك  التي  المدينة  تلك  الثقافات،  منبع 

ثقافية تشكل رأس مال ثقافي ثري يمكن استثماره كمصدر  رئيس 
للتنوع في جميع المجاالت. 

تعزيز  عالمية من خالل  ثقافية سياحية  أبوظبي وجهة  وتعتبر 
المعرفة عبر مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات الثقافية 
 
ً
محليا العاملين  تلهم   

ً
إبداعيا  

ً
ومحفزا والمتاحف،  والمعارض 

 في عالم الفنون واآلداب والموسيقى مع المحافظة على 
ً
وعالميا

والمهرجانات  األنشطة  مختلف  عبر  وذلك  الثقافي،  الموروث 
حيث تسعى أبوظبي وعلى  التي تنظمها بشكل دوري ومستمر، 
الدوام إلى توسيع قاعدة الجمهور عبر استقطاب فئات جديدة 

أبوظيب... البوصلة الثقافية

إن الدول اليت تأخذ من الثقافة عمود أساس
 لقيامها وجزءاً أساسياً من مكوناتها، يه تلك الدول اليت 
تدمج العنارص اإلبداعية يف أي جانب من جوانب الحياة، 

وتسىع دوماً للتمزي واالبتكار وتحقيق أعىل المستويات من 
التفاعل بني المعرفة المحلية الفردية واالجتماعية 

وبني األسواق العالمية
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من المهتمين بجميع النواحي الثقافية من خالل رفد المجتمع 
روح  غرس  بهدف  والتعليمية  التوعوية  والبرامج  بالمعارض 
اإلبداع في األجيال الناشئة ودمج الثقافة في المناهج التعليمية 
لتنشئة أجيال تعي أهمية الثقافة، وتأهيل بنية تحتية ثقافية 
القطاع  في  والمستثمرين  األعمال  ورواد  للمبدعين  جاذية 
اإلبداعي من جميع أنحاء العالم وخلق بيئة مبتكرة تراعي التنوع 

الثقافي الذي يتميز به النسيج االجتماعي لإلمارة. 
 
ً
وتعتبر الذاكرة التاريخية التي تجمع بين سكان أبوظبي مصدرا
في  المكتشفة  المواهب  على  الضوء  فتسليط   ،

ً
قيما  

ً
ثقافيا

الثقافي  المخزون  من   
ً
أساسيا  

ً
جزءا تعتبرها  والتي  المجتمع 

لها  والترويج  العالمية  أبوظبي  مكانة  بترسيخ  تسهم  اإلماراتي 
عبر تقديم تجربة ثقافية مميزة للزوار  كوجهة ثقافية رائدة، 
خالل  من  المستقبلية  أبوظبي  رؤية  مع  تنسجم  والمجتمع 
مع المحافظة على  مجموعة واسعة من الفعاليات الرئيسة، 
ثقافة وتراث دولة اإلمارات. بات القطاع الثقافي يحظى باهتمام 
فيها  تؤثر  التي  األبعاد  تتنامى  وباتت  الراهن،  زمننا  في  كبير  
 بعد يوم، 

ً
الثقافة في جوانب المجتمع على  الصعد كافة يوما

وتزداد مكانتها كقوة دافعة في تعزيز الديناميكيات االقتصادية 
ومد  العقول  فتح  على  الثقافة  قوة  واستثمار  واالجتماعية، 
في  االبداعي  االقتصاد  وتنمية  الثقافات،  بين  الحوار  جسور 

 نحو تحقيق رؤية قيادتها.
ً
اإلمارة، وصوال

 مهرجان أم اإلمارات

 مهرجان الشيخ زايد التراثي

 مهرجان الظفرة لإلبل
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الفعاليات  من  ومميزة  رائعة  بمجوعة  تزخر  أبوطبي  إمارة  إن 
 وهي مخصصة لمختلف األعمار؛ 

ً
والمهرجانات التي تقام سنويا

تدفع األفراد لزيارتها، و من أهمها:
التراث الغني  مهرجان الظفرة لإلبل: حيث يقام بهدف إحياء   •
بالعادات والتقاليد األصيلة للشعب اإلماراتي، ويعكس الجوانب 

الثقافية في اإلمارة.
شهدت  فعالياته  انطالق  فمنذ  لالستدامة:  أبوظبي  أسبوع   •
من أكبر األحداث   

ً
أهلته ألن يصبح واحدا  

ً
كبيرا  

ً
أجندته تطورا

الجهود  تحفيز  في  تسهم  التي  العالم  في  باالستدامة  المعنية 

المبذولة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.
• بطولة أبوظبي للجولف: والتي تعد من أهم األحداث الرياضية 
العالمية وتهدف لترسيخ المكانة الريادية للعاصمة كواحدة من 

أهم الوجهات الرياضية العالمية .
مهرجان الشيخ زايد التراثي: وهو أحد أهم مهرجانات أبوظبي   •
ويصنف ضمن الفعاليات التراثية ويحظى برعاية خاصة من قبل  
الشيخ  السمو  صاحب  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس 

محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله.
• معرض أبوظبي الدولي للكتاب: أحد أهم المشاريع التي تدعم 

الثقافية البوصلة  أبوظبي... 

 .. واحة الثقافة العالمية
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الجانب الثقافي في إمارة أبوظبي ويعكس التطور الثقافي المستمر 
للدولة .

• مهرجان أبوظبي: يعتبر أحد أهم مهرجانات أبوظبي على اإلطالق 
عرض  خالل  من  أبوظبي  ثقافة  في  أكثر  األفراد  ينخرط  حيث 

األعمال الفنية المميزة.
وهو مهرجان يتبنى رؤية سمو الشيخة  مهرجان أم اإلمارات:   •

فاطمة بنت مبارك في ترسيخ وتمكين دور المرأة اإلماراتية .
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: الحدث األكبر من   •

نوعه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

ويستقطب كل الشركات اإلماراتية  معرض أبوظبي للقوارب:   •
والدولية المهتمة في المجال السياحي والترفيهي البحري.

• اليوم الوطني اإلماراتي: وهو يوم اعالن قيام اتحاد دولة اإلمارات 
 منذ عام 1971.

ً
العربية المتحدة.  ويتم االحتفاء به سنويا

بل  وال تقتصر الفعاليات السنوية على إمارة أبوظبي فحسب، 

الدولة  إمارات  مختلف  في  تقام  التي  الفعاليات  أجندة  تزخر 

بالمهرجانات والمعارض التي يقصدها األفراد من أرجاء   
ً
سنويا

العالم كافة 



العالم 18 في  الثقافية  المدن  ثاني  أبوظبي.. 

 مريم سلطان المزرويع

أبوظبي هي أكبر اإلمارات السبع، وتضم اإلمارة مدينة أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد شهدت مدينة أبوظبي 
 خالل السنوات الماضية، ألسباب عدة ومنها القيادة الحكيمة للقادة إلدارة شؤون اإلمارة، مما أدى إلى تحول المدينة 

ً
 كبيرا

ً
تطورا

إلى مركز حيوي والعب رئيس في مجاالت كثيرة ووصولها إلى العالمية، عندما وقف الشيخ زايد عام 1966 يعلن للعالم مولد عهد 
جديد للمنطقة بقوله:»إذا كان الله جل وعال، قد َمْن علينا بالثروة، فإن أول ما التزامنا به إلرضاء الله وشكره، هو أن نوجه هذه 
الثروة إلصالح البالد، ولسوق الخير إلى شعبها وذلك عن طريق بناء مجتمع تتوافر له وسائل التعليم والصحة والمسكن والمأكل. 

 علينا بأن يتخلص من مرارة الفقر وقسوة التخلف ليسير 
ً
إننا نؤمن بأن لهذا الوطن وأبنائه حقا

في طرق الحياة الكريمة«.

أبوظيب.. ثاين المدن الثقافية يف العالم 

 .. واحة الثقافة العالمية
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- وضع النواة  - طيب الله ثراه  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
فكانت البدايات  وبدأ بوضع الخطة الخماسية،  األولى لإلمارة، 
بالعلم  باالهتمام  مكثفة   

ً
جهودا فوضع  التعليم،  على  بالتركيز 

وقد سعى بكل قوته إلى عقد مجالس العلم التي كان  والثقافة، 
الله،  رحمه  كان،  فقد  والفقه،  واألدب  العلم  رجال  يحضرها 
كاد أن يندثر بمناقشته للعلماء والشعراء  تراٍث  يسعى إلى إحياء 
في مجاالت عديدة متنوعة، فقد استطاع إن ينشر العلم والتعليم 
بين أبناء شعبه، إليمانه بأن بناء اإلنسان شرط أسا�شي للتنمية 
العين وهنا بدأت عملية  لقد حكم مدينة  الراسخة،  الناجحة 
التفكير كقائد ومفكر فاستطاع بأمواله الخاصة على الرغم من 
قلة الموارد من حوله وشحها إلى بناء مدرسة لألوالد وللبنات فقد 

ومن هنا بدأت مسيرته  بين الجنسين،  بالمساواة والعدل  آمن 
 أطلق عليه »مكتب 

ً
عندما حكم إمارة أبوظبي، فقد أسس مركزا

الذي كان المنطلق والنواة والمحرك نحو  الوثائق والدراسات« 
1968 - 1972 وكان يتبع الديوان األميري،  ثقافة مستدامة عام 
وقد مر المركز بعدة مراحل وتسميات، أطلق عليه »المركز الوطني 
للوثائق والبحوث« عام 2008 وُسمى بعدها بـ»األرشيف الوطني« 
في عام 2014 وفي عام 2021 ُسمي »األرشيف والمكتبة الوطنية«، 
وهذا أن دل فإنه يدل على عمق االستراتيجية التي قادها سموه 

وتتبع مسارها بكل دقة وعلى خطى ثابتة.
)أبوظبي زمن البدايات(:  يذكر األستاذ خليل عيلبوني في كتابه 
 من معالم مدينة أبوظبي عندما وصلت 

ً
 مهما

ً
»ما أزال أذكر معلما

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب هللا 
ثراه - وضع النواة األوىل لإلمارة، وبدأ بوضع الخطة 

الخماسية، فكانت البدايات بالرتكزي عىل التعليم، فوضع 
جهوداً مكثفة باالهتمام بالعلم والثقافة، وقد سىع 
بكل قوته إىل عقد مجالس العلم اليت كان يحرضها 
رجال العلم واألدب والفقه، فقد كان، رحمه هللا، 

يسىع إىل إحياء تراٍث كاد أن يندثر بمناقشته للعلماء 
والشعراء يف مجاالت عديدة متنوعة
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إليها في األول من يناير 1971، كان ذلك المعلم هو القصر األميري 
القديم الذي لم يكن يفصله عن البحر إال مسافة قصيرة يقع فيها 
شارع الكورنيش الجديد، كان البناء ليس قلعة مرتفعة األسوار، 
البداية  منذ  القصر  ذلك  واسُتخدم  للحراسة،  أبراج  وفيها 
والمخطوطات  الوثائق  تتجمع  كانت  ففيه   ،

ً
ثقافيا  

ً
استخداما

ثم   ،
ً
بدأ بسيطا حديث،  وقد تحول بعد ذلك إلى بناء  والكتب، 

»المجمع الثقافي  تطور إلى صرح معماري كبير أطلق عليه اسم 
مؤسسة  الثقافي  المجمع  أن  من  الرغم  على  أبوظبي«.  رئة   -
حكومية مستقلة عامة، إال أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
 ويحرص على متابعة كل ما يتعلق به، كما 

ً
كان يدعمه شخصيا

إن المجمع الثقافي أكثر ما كان يميزه وجود المكتبة العامة، التي 
حرص المسؤولون عن إنشائها أن تضم أمهات الكتب والكتب 
الضخمة في مختلف المجاالت المعرفية واألدبية والفكرية والتي 
كانت توفر المعرفة والعلم لطالب وطالبات المدارس والجامعات 
بكل ما كانت تحتويه من كتب قيمة ونادرة، فقد كنت أذكر أيام 
طفولتي كان أبي يذهب بي مع أخواتي إلى المجمع الثقافي في أيام 
اإلجازة األسبوعية يق�شي اليوم بأكمله هناك بين أروقة المكتبة، 
سواء  بحوثنا  كتابة  في  به  نستعين  لنا  مرجع  أول  نعتبره  كنا 
كما كانت لي ذكريات جميلة مع المرسم  للمدارس أو الجامعة، 

الحر المبنى المستحدث،  فقد كنت أبحر بين ألوانه الجميلة ما 
بين التعلم بألوانه الشمعية والزيتية والفحم. إن المجمع الثقافي 
كان البدايات األولى الستضافة معارض الكتاب في أبوظبي قبل 
معرض  فأول  والمؤتمرات،  للمعارض  أبوظبي  مركز  إلى  انتقاله 
انطلق كان في مايو عام 1981، وقد أطلق عليه »معرض الكتاب 
الشيخ زايد  وهذا الحدث كان برعاية ومتابعة من  اإلسالمي«، 
بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه -، فقد كان أشبه بالعرس 
واألدباء،  الضخم بحضور عدد كبير من المسؤولين والشعراء 
كما  موجودة في ساحة المجمع،   

ً
عبارة عن خيمة ضخمة جدا

أمر سموه بشراء جميع الكتب الفائضة عن حاجة رواد المجمع، 
لذلك هذه  السنة فقد شهد المعرض مكرمة أدهشت الجميع من 
ناشرين وأصحاب المكتبات والمشاركين في المعرض، أن المجمع 
الثقافي كان له دور كبير فهو صرح ثقافي ومعرفي مهم، وقد أقيم 
المعرض الثاني سنة 1986م والمعرض الثالث كان 1993 وهكذا 
، ففي البدايات كان يقام على نفقة 

ً
أصبح المعرض يقام سنويا

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - .  إن المسؤولية 
الثقافية لم تكن مقتصرة على جهة معينة أو فرد معين بل هي 
مسؤولية شعب، لذلك تأسست العديد من المكتبات الفردية، 
كمكتبة معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة والتي زودت بالمراجع 

العالم  في  الثقافية  المدن  ثاني  أبوظبي.. 

 .. واحة الثقافة العالمية
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والكتب ودواوين الشعراء من العصر القديم والحديث، وكذلك 
مكتبة معالي أحمد خليفة السويدي، ومكتبة علي الخميري، كما 
تأسست جهات حكومية معنية كدائرة الثقافة والسياحة والتي 
والتاريخي إلمارة  الثقافي  التراث  إلى صون وتعزيز وحفظ  تسعى 
أبوظبي كوجهة ثقافية سياحية عالمية، وقد أشرفت على العديد 
من المكتبات: مكتبة قصر الحصن، ومكتبة متنزه خليفة ومكتبة 
ومكتبة الوثبة،  ومكتبة المرفأ ومكتبة زايد المركزية،  الباهية، 

كذلك أشرفت على جامع الشيخ زايد الكبير ومواقع العين األثرية. 
ت أبوظبي على قائمة أبرز المدن 

ّ
وبفضل الجهود المبذولة حل

الثقافية وذلك بناًء على موقع سكاي سكنر اإللكتروني، واحتلت 
 .
ً
المرتبة الثانية كما تم تصنيفها كأكثر الوجهات الثقافية بروزا

على  أبوظبي  وضعت  والمعرفية  الثقافية  األنشطة  جميع  إن 
خريطة الثقافة العربية والعالمية وتركت ذاكرة حية تنبض« 

 * باحثة في التراث الوطني



الثقافة22 وحاضرة  التراث  منارة  العين 

 رسور خليفة الكعيب

من كان من أهل واحات العين القديمة، ال بد وانه يستشعر ذلك التاريخ الضارب في القدم، والذي يصل إلى العصر الحجري من 
عمر البشرية، وهو يمر عبر نسائمها المحملة باألصالة والعراقة والتاريخ، فهي نبع المياه ونبع الحياة في آن واحد، وهي الثمينة 
كعين اإلنسان لديه، تلك المدينة التي حظيت بأهمية استثنائية عبر العصور واألزمنة التي مرت عليها، ورسختها األمم والحضارات 
التي عاشت في مختلف ربوعها منذ األزل، هي بالنسبة لنا قصة إنسان األرض وسجل تاريخي يحفل برحلة إنسانية عبر الزمن، ذلك 
اإلنسان الذي قطن هذه الواحات التي اختلفت حتى المصادر التاريخية، واألدلة والوثائق على تحديد تاريخ نشأتها الدقيق، 

وكيفية تطورها عبر الزمن ورحلة استيطان اإلنسان فيها. 

العني منارة الرتاث وحارضة الثقافة

 .. واحة الثقافة العالمية



23    /   العدد 273  يوليو 2022

وتتكون العين من سبع واحات غناء جعلتها رابع أكبر مدينة في 
اسمها،  منها  المدينة  أخذت  والتي  العين  واحة  أكبرها  البالد، 
وواحة القطارة، وواحة هيلي، وواحة المعترض، وواحة الجيمي، 
الواحات.  تعتبر أصغر  التي  الجاهلي  المويجعي وواحة  وواحة 
ومهما يكن، فإن هذه الواحات التي كست الصحراء العربية في 
قد اكتسبت  هذه المنطقة من جزيرة العرب بلونها األخضر، 
فكانت  عليها،  مرت  التي  والعصور  األزمنة  عبر  فائقة  أهمية 
المستوطنات البشرية التي تعود إلى العصر الحجري الحديث 
والعصر البرونزي والعصر الحديدي والعصر الهيليني والعصر 
الجاهلي واإلسالمي والتاريخ الذي تاله حتى يومنا هذا، ضجت 
هذه الواحات بالحياة والتفاعالت التي شكلت مقومات الحضارة 

وتبادل الثقافات على مر التاريخ.
بالرغم من عدم االتفاق العلمي حول التاريخ الدقيق لتشكل الحياة 
في واحات العين، إال أن العلم يتفق أن الحياة بدأت منذ استيطان 
اإلنسان القديم لهذه األرض في العصر الحجري، وذلك إثر التحوالت 
المناخية والبيئية التي شكلت أسس ومقومات الوجود البشري، 
إنشاء  المساعدة على  المناخية  المياه واألجواء  توفر   

ً
وخصوصا

األمر الذي ترجح المصادر  المستوطنات البشرية وتوفر الغذاء، 

  قلعة الجاهلي  في واحة العين

 منظر لواحة المجندين في اليونسكو في العين
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أنه قد توفر في الواحات منذ أكثر من 5000 سنة ماضية، وأكدته 
المعثورات األثرية التي دلت على نوعية التمركز وازدهار الحياة، 
والتي جعلت من العين من إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم.  
لقد أكدت المعثورات األثرية كالفخاريات والحلي والمصنوعات 
حيوية  منطقة  كانت  العين  واحات  أن  على  وغيرها،  اليديوية 
مارست العديد من أنواع التبادل التجاري مع الحضارات القديمة 
كحضارة ما بين النهرين وبالد فارس، وكذلك الحضارات في الشرق 
في الهند وباكستان، وأن طرق التجارة الطويلة قد مرت بالبضائع 
وأنها في النصف الثاني من األلفية الثالثة قبل الميالد  عبرها، 
 للنحاس 

ً
 رئيسا

ً
)2300 - 2700 ق م ( قد أصبحت المنطقة مصدرا

الذي كان من أهم واردات حضارة ما بين النهرين من المنطقة. 
بأن  والمدافن،  المقابر   

ً
وخصوصا التاريخية  الشواهد  ودلت 

إنسان هذه الواحات قد استحدث خالل حقبة العسر الحديدي 
وقام بنقل المياه من الجبال إلى  نظام الري المعروف باألفالج، 
السهول، األمر الذي رسخ ثقافة االستيطان واالستقرار الحضري 
وتطوير  الدائمة،  السكنية  المناطق  إنشاء  وتم  المنطقة،  في 

المهارات والمحاصيل الزراعية في المنطقة.

وقد اكتسبت منطقة العين أهمية محلية فائقة، وأصبحت وجهة 
 في فصل الصيف حيث تثمر 

ً
استيطانية داخلية مهمة خصوصا

 سكان 
ً
 ألهل البالد خصوصا

ً
األشجار، لتصبح المنطقة مصيفا

السواحل حيث تشتد الرطوبة وتخلو من رجالها الذين يتوجهون 
التجارية  القوافل  كما تقصدها  الغوص،  في مواسم  البحر  إلى 
للتزود بالمياه والتمور وغيرها من المواد في طريقها إلى وجهاتها 
المختلفة من الجزيرة العربية، لتصبح العين في تلك الفترة تنبض 

بالحياة والحركة والتبادل التجاري.

العني يف كتابات الرحالة والمسترشقني
لقد حظيت منطقة العين باهتمام الكثير من الرحالة والمستشرقين 
المنطقة  تلك  المنطقة وحرصوا على رؤية  زاروا  الذين  األوائل 
العريقة الضاربة بالقدم، ورؤية ما تردد عنها في كتابات المشتشرقين 
لها  وصف  من  جاء  ما  وكذلك  عنها،  القديمة  والمخطوطات 
فهي  العربية،  الصحراء  مناطق  بقية  عن  المختلفة  وألجوائها 
ملتقى دروب القوافل القادمة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب 
بين سكانها وما جاورهم،  بتناغم حضاري  وتنعم  الشمال،  إلى 
فالمنطقة الخضراء الوارفة الظالل تقع في وسط صحراء جرداء 
قاحلة تحيط بها الكثبان الرملية من الغرب والجنوب ومعظم 
والشمال  الشرق  من  الوعرة  الجبال  تحيطها  فيما  الشمال، 

الشرقي.
فقد كتب عنها في مذكراته الرحالة الكابتن »اتكينز هاملتون« الذي 
 من الشارقة، فوصفها بأنها مصيف مفعم 

ً
زارها عام 1840 قادما

فيما  بالنسيم العليل وذكريات معطرقة بعبق الظالل الوارفة، 
وصفها المعتمد السيا�شي البريطاني في مسقط  »اس بي مايلز« 
)الحدود  1875م في كتابه الذي بعنوان  والذي زارها بدوره عام 
الشرقية لشبه الجزيرة العربية(، وكذلك السير بي كوكس الذي 
 في مسقطن فيما 

ً
 سياسيا

ً
1902م عندما كان معتمدا زارها عام 

  واحة الجيمي    األواني الخزفية الفخارية

الثقافة وحاضرة  التراث  منارة  العين 

 .. واحة الثقافة العالمية
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في كتابه ذكريات عن األيام  الواحات  وصف ادورد هندرسون 
األولى في دولة اإلمارات وعمان الذي نشر فيه ذكرياته عن فترة 
ان العين كانت تتكون من  أربعينيات القرن العشرين وما قبلها، 
عدة قرى وكل قرية تتكون من مجموعة من البيوت التي بنيت من 
طين داخل بساتين كبيرة من النخيل، وتقع بين هذه القرى أرا�شي 
مشجرة، وأن القرى كانت تتمتع بجمال خاص في بدايات موسم 

الشتاء.

شواهد ومقومات الحضارة الثقافية يف العني
مقوماتها  من  تمتلكه  بما  إال  األمم  من  أمه  حضارة  تعرف  ال 
المتصلة باآلداب والفنون والعمارة واالتصال الحضاري باألمم 
ناهيك  األخرى، وتبادل الثقافات والمعاراف والعلوم فيما بينها، 
القدرات  استخدام  في  والتطور  العلمي  التقدم  مستويات  عن 
االبتكارية في مواجهة متطلبات الحياة والبراعة في اختراع ما يمكن 
أن يسهم في ذلك، من أدوات وأنظمة وقوانين وأنطمة أجتماعية 

تكفل الترابط المجتمعي بين مختلف المكونات البشرية .
وقد أثبتت الدراسات والمعثورات األثرية والشواهد التاريخية 
المقومات  تمتلك  الزمن  مر  على  أصبحت  قد  العين  أن  على 
المقومات  هذه  توارثوا  قد  سكانها  وان  للحضارات،  األساسية 
لتصبح العين منارة تراثية وعالمة فارقة  الثقافية والحضارية، 
في تاريخ البالد، وكان للفترة الزمنية الطويلة التي سكن اإلنسان 
اإلنسانية  المعادلة  هذه  تحقيق  في  المباشر  التأثير  أرضها، 
الصعبة، فقد حبا الله هذه األرض بالمناخ المعتدل والطبيعة 
والذي  وكبير  عذب  مائي  بمخزون  وأمدها  الخالبه  الزراعية 
إضافة إلى خصوبة التربة التي  يعتبر عصب الحياة والحضارة، 
تمكن من تنوع المزروعات ووفرتها لسد الحاجة المحلية لتربية 
واالستيطان  االستقرار  ودعم  فيها،  الحيوانية  الحياة  مختلف 

والتمدد السكاني فيها. 

ية واألثرية مواقع العني الحضار
من أهم مواقع العين األثرية هو موقع مدافن جبل حفيت، والتي 
 -  3000 تعود إلى العصر البرني المبكر الممتد خالل الفترة من 
2700 قبل الميالد، حيث تم العثور على 200 مدفن احتوت على 
معثورات نحاسية وفخاريات ومصوغات، وهو من أقدم المواقع 
األثرية في البالد كلها، والذي يدل على تطور إنسان ذلك الوقت 
وبراعته في النحت والصياغة والصناعة، وكذلك موقع آثار هيلي 
والذي يعود تاريخه إلي العصر البرونزي المتوسط خالل الفترة من 
2000-2700 قبل الميالد، والذي عثر على سبعة مدافن متميزة 
بأشكالها الدائرية والمقسمة إلى حجيرات لدفن الموتى، كما تم 
العثور على الكثير من الفخاريات والزخارف الهندسية ورؤوس 
السهام المصنوعة من النحاس، كما يوجد العديد من المواقع 

األثرية الضاربة في القدم كمدافن بدع بنت سعود وغيرها. 

فنون العمارة يف العني
األخرى  بالحضارات  اتصاله  وعبر  األرض  هذه  إنسان  برع  لقد 
كالفارسية والرومانية وبالد ما بين النهرين، من نقل فن بناء القالع 
عن  والدفاع  مكتسبات حضارته  لحماية  الحصينة  والحصون 
فبالرغم من أن العين تسكنها غالبية  أرضه ضد كل المعتدين، 
بدوية على مر السنين، إال أن اشتغال هؤالء في زراعة المحاصيل 
وكل  النخيل،  بزراعة  واهتمامهم  معيشتهم  في  يحتاجونها  التي 
 لألخرين، وجعل 

ً
االمتيازات التي تتمتع بها المنطقة، جعلها مطمعا

، وهو ما دفعهم الستقدام البنائين المهرة من 
ً
 ملحا

ً
تحصينها أمرا

مناطق مختلفة تعلموا منهم الحرفة والمهارة في بناء تلك القالع، 
ومن أشهر قالع العين التاريخية بيت بن عاتي الذي يعود تاريخ 
بنائه للقرن السابع عشر، وقلعة الجاهلي التي بناها الشيخ زايد 
واستمر بناؤها لمدة سبع سنوات   1891 بن خليفة الكبير عام 
 إلقامة الشيخ، ولكن يمكنها إيواء 

ً
كاملة لتصبح ليس فقط مقرا

 مدافن جبل حفيت مدافن جبل حفيت
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كما قام الشيخ سلطان بن  أهل المنطقة في حاالت الطوارئ، 
القلعة التي تسمى القصر الشرقي  زايد بن خليفة آل نهيان ببناء 
ويوجد في العين الكثير من المباني والقالع األثرية  1910م،  عام 
العين  تاريخ  في  بأحداث مهمة  والتي ترتبط  القديمة والشهيرة، 
القديم والحديث، كقلعة العانكة وقلعة المربعة وحصن سلطان 

وقلعة مزيد والكثير غيرها.

األنظمة والقوانني
بال  وحضارة  بائدة،  بال قوانين هي حضارة  ال شك أن حضارة 
بها  اهتم  التي  األمور  وهي  زوال،  إلى  مصيرها  وأن  البد  أنظمة 
البشرية  المجموعات  كانت  األزل  فمنذ  األرض،  هذه  إنسان 
تختار من بينها قيادات تقوم على رعاية مصالحها وترعى شؤونها 
وتقوم بسن القوانين التي يخضع لها الجميع، وهي القيادات التي 
تقوم المجموعات البشرية بالقتال تحت ألويتها حماية لمصالح 
الجميع، ففي الفترات التي تلت هجرات القبائل العربية وانتشارها 
في الجزيرة العربية سكنت العديد من هذه القبائل منطقة العين 
وانتقل النظام القبلي ليكون النظام االجتماعي المعمول به في 
وال شك أنه مع دخول اإلسالم في أرجاء  المنطقة.  جميع أرجاء 
المنطقة، فإن جميع القبائل العربية الموجودة في المنطقة قد 
دخلت فيه وأقرت بالقوانين اإلسالمية المنظمة للحياة والعالقات 
المجتمعية،  للحياة  والمنظمة  الشرعية  والقوانين  االجتماعية 
لهذا فإن مهنة القا�شي قد دخلت حيز التنفيذ في تاريخ المنطقة 
اثر ذلك بعد أن كانت القوانين والعقوبات تطبق بناء على قرارات 
 لقلة الكثافة السكانية في تلك األزمنة الغابرة، 

ً
شيخ القبيلة. ونظرا

الجماعية،  المصالح  لحماية  والتعاون  التكاتف  إلى  واالحتياج 
في   

ً
خصوصا ظهر في النظام القبلي ما عرف باألحالف القبلية، 

نهاية القرن الثامن عشر حيث تفجرت الكثير من الخالفات في 
المناطق المجاورة وتعرضت البالد إلى الغزو البرتغالي في نهاية 
الوقت  في ذلك  أهم حلفين  الناس  السابع عشر فعرف  القرن 
لهذا ارت�شى الناس في  وهما الحلف الهناوي والحلف الغافري،  
هذه المنطقة من الجزيرة العربية االنضواء تحت لواء أسرة آل 
نهيان واالعتراف بها كأسرة حاكمة لجميع المناطق الواقعة في 
حدود منطقة العين وأبوظبي والتي ال تزال سارية حتى يومنا هذا. 
أما من الناحية العلمية فقد اخترع إنسان هذه األرض نظام الري 
المعروف بنظام األفالج، حيث تمكن بفضل خبرته المتراكمة عبر 
الزمن من استخراج المياه الجوفية )الغيلية( وسحبها من مناطق 
الجبال عبر قنوات محكمة التصميم تمتد لمئات الكيلو مترات في 
السهول إلى واحات العين الزراعية، وقد قام الشيخ سلطان بن 

زايد بن خليفة آل نيهان عام 1910 من بناء وحفر فلج المويجعي 
ولمدة عامين كاملين أدى إلى ازدهار هذه الواحة، فيما توجد أفالج 
أخرى في العين مثل فلج العين وفلج الصاورج وفلج هيلي وفلج 
المسعودي. ومن األنظمة والقوانين المهمة في تاريخ العين القديم 
والحديث على السواء، هو قيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان في أربعينيات القرن العشرين بإلغاء نظام المحاصصة 
في مياه األفالج والذي كانت األسر الثرية تستأثر بالجزء األكبر منه، 
 للجميع وقام بحرق ملكيات أسرة أل نهيان في هذا 

ً
وجعله مشاعا

النظام لحث الناس على تقليده ولتوفير المياه لجميع السكان بال 
استثناء وطوال الوقت.

يخ العني الفنون واآلداب يف تار
من المعروف أن اإلنسان البدوي اعتمد منذ البدء على ذاكرته 
القوية في حفظ األحداث وكان الشعر هو ديوان العرب الذي 
هذه  إنسان  يكن  ولم  أحداثهم،  وأهم  وسيرهم  أيامهم  حفظ 
 
ً
 لذلك التاريخ، حيث إن التعليم لم يكن ميسرا

ً
األرض إال امتدادا

في الصحراء العربية، وقليل من تمكن منهم من القراءة والكتابة.

 قلعة العانكة

 حديقة الهيلي ، العين
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وقد برع سكان العين من مختلف القبائل في جميع الفنون األدبية 
كالشعر والقصص واأللغاز، وكذلك الفنون الموسيقية كالغناء 
الجماعي أثناء ممارسة فنون العيالة والحربية والرزفة والردحة 
المفرد فتميز فيه مغنو الربابة وفن الطارق،  أما الغناء  والونة، 
وقد احتوت هذه الفنون على تسجيل أدب الرحالت وفنون القتال 
واألخالق والفخر وجميع األغراض الشعرية األخرى كالمدح والذم 
على حد سواء، إضافة إلى تخليد المعارك والمآثر على مر الزمان.

المحيط  مع  واألدبي  الثقافي  التبادل  العين  أهالي  مارس  وقد 
التي  واآلداب  بالفنون  فتأثروا  الصحراوية،  لبيئتهم  الخارجي 
احتكوا  التي  البشرية  والمجموعات  الطوائف  مارستها مختلف 
 التي قطنت المدن الساحلية من البالد أو التقتها 

ً
معها، خصوصا

فعرف أهالي العين الكثير من الفنون  في رحالت السفر والحج، 
الموسيقى  البحر وأدوات  أغاني وأهازيج  إليهم كبعض  الوافدة 

المستخدمة كالمراويس والصاجة والهبان وغيرها من اآلالت.
كما تأثر اآلخرون بالعادات والتقاليد والممارسات التراثية الخاصة 
 سكان جزيرة أبوظبي 

ً
بالعين، حيث دأب أهل الساحل خصوصا

وبعض سكان دبي على قضاء فصل الصيف في واحات العين فيما 
فيما ارتبطت الكثير من العائالت من  )المقيظ(،   

ً
يسمى محليا

مما سهل وأطر التبادل  الطرفين بعالقات المصاهرة والنسب، 
الثقافي بين العين ومدن المناطق المختلفة من البالد.

منارة الثقافة بني األمس واليوم
على  الحفاظ  من  الطويل  تاريخها  عبر  العين  استطاعت  لقد 

خصوصيتها وتميزها عن بقية مناطق البالد وتفردت عبر واحاتها 
التناغم  إلى  إضافة  العذبة،  الطبيعية  مياهها  ووفرة  الغناء 
انتهجته  الذي  الحكم  أسلوب  وكان  الناس،  بين  المجتمعي 
والجنوح  الخالفات  نبذ  إلى  المستند  الحاكمة  نهيان  آل  أسرة 
للسلم مع الجميع، إضافه إلى السعي الحثيث المستمر للتعمير 
 
ً
خصوصا في العين،  والتطوير الداخلي وزيادة الرقعة الخضراء 
بعد تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منصب 
ممثل الحاكم في مدينة العين، والذي عمل منذ أيامه األولى على 
ترسيخ السلم واألمن المجتمعي، وزيادة قوة اللحمة المجتمعية 
 إلى تمكنه من تأسيس 

ً
من أجل النهوض بالوطن الواحد، وصوال

دولة اإلمارات العربية المتحدة ككيان سيا�شي ينعم فيه جميع 
وبفضل  والواجبات.  الحقوق  في  المتساوية  بالفرص  السكان 
من حكام البالد أو أهالي مدينة العين،  الجهود المخلصة سواء 
تمكنت العين من االستمرار في النماء والتطور، لتصبح من أهم 
الوجهات الداخلية النابضة بالحيوية والفعالية، وتستمر في لعب 
دورها المهم في رفد الحضارة والثقافة، مدعومة بما تقدمه لها 
المؤسسات الحكومية والعلمية من إمكانات وقدرات تجعلها في 
صدارة المدن التراثية والثقافية، ووجهة عالمية تستضيف أهم 
النشاطات الثقافية والفنية واألدبية العالمية، كما أصبحت من 
 بعد 

ً
أهم الوجهات الجاذبة للسياحة العالمية في البالد خصوصا

التراث  قائمة  إماراتي على  اليونيسكو موقع  قائمة  وضعها على 
الحضارة  تلك  على  لإلطالع  يهتم  السائح  وأصبح  العالمي، 
العريقة والتاريخ النابض بالحياة الذي تمتعت به منطقة العين 
عبر األزمنة، وأصبح العالم يتشوق إلعادة اكتشاف كنوز العين 
وتراث  وثقافة وفنون  وتقاليد  والتعرف على عادات  الدفينة، 

أهلها العريق  
* باحث  في تراث وتاريخ دولة اإلمارات

 ينابيع المبزرة الخضراء في العين



والتأثير28 التأسيس  أبوظبي..  في  الثقافي  التطور 

  خالد بن محمد مبارك القاسمي

لم يأت التطور الثقافي في إمارة أبوظبي دفعة واحدة، ولكنه جاء 
 جاءت منذ تولي 

ً
على عدة مراحل، إال أن المراحل األكثر تأثيرا

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مقاليد الحكم في 
اإلمارة، على أنه، وفي هذا المقام، ينبغي علينا أن نذكر، على 
حيث عمل  اإلمارة،  من أبناء   ،

ً
مشرفا  

ً
نموذجا سبيل المثال، 

على تثقيف أبناء اإلمارة، وذلك قبل اكتشاف النفط، وفي ظل 
»مصبح  وهو  انعدام اإلمكانات الالزمة لتحقيق هذا الهدف، 

بن عبيد الظاهري«. 

صحيفة النخي:
تذكر المصادر أن بداية الصحافة في أبوظبي كانت من مدينة 
في مطلع الثالثينيات  العين على يد »مصبح بن عبيد الظاهري« 
من القرن العشرين من خالل دكان صغير كان يمتلكه في مدينة 
ومن هذا المحل الذي كان يقدم  العين التابعة إلمارة أبوظبي، 
المشوي(،  أو  المسلوق  )الحمص  »النخي«  ويبيع  المشروبات 
انطلقت باكورة صحفية في اإلمارات وهي صحيفة »النخي«، وكان 
الورق،  أكياس  وعلى  بنفسه  الظاهري  مصبح  أخبارها  يكتب 
ويتطوع لقراءة تلك الصحيفة لمن ال يجيد القراءة والكتابة. وقد 
كانت مجالس الشيوخ في اإلمارات مصادر ألخبار تلك الصحيفة)1(.

 من الصحافة الشعبية البدائية، حيث كان 
ً
وقد اعتبر ذلك نوعا

يجتمع مع الناس في الصباح الباكر حول مقهى شعبي وسط مدينة 
العين، ومن خالل الحوار وتبادل النقاش تتولد األخبار فيأخذها 
عنهم ثم يعود إلى بيته في المغرب ليكتب هذه األخبار على   

ً
نقال

ورق الكرتون، وفي صباح اليوم التالي يعلق هذه الصفحات أمام 
دكانه، ومن يشتري »النخي« يقرأ األخبار، في محاولة منه لترويج 
القرن  عشرينيات  منتصف  بعد  الكساد  أصابها  التي  تجارته 
التسالي خطرت  فيها  يضع  التي  الورق  أكياس  ومن  العشرين، 
إلى ذهنه فكرة وهي أن يكتب تحياته على هذه األوراق لكل من 
ثم  ثم تطورت إلى السؤال عن األهل واألوالد،  يشتري بضاعته، 
األعراس  وأخبار  الطرق  قطاع  وجرائم  الحوادث  أخبار  ضمنها 
والمواليد، وكذلك أخبار الوفيات، وكان ينظم األخبار في موقعها 
 ثم أخبار القبائل، باإلضافة 

ً
حسب أهميتها، فأخبار الحاكم أوال

إلى إحصائية يومية بعدد القادمين إلى مدينة العين والمغادرين 
كان  »النخي«  نشرتها  التي  المهمة  األخبار  من  أن  يذكر  منها)2(. 
 عن شراء ماكينة للري بالعين في بداية الثالثينيات، وكانت 

ً
خبرا

صيغة الخبر كالتالي: »أفادت األنباء أن ذهن اإلنسان لم يتوقف 

التطور الثقايف يف أبوظيب.. التأسيس والتأثري

  مصبح بن عبيد الظاهري

 .. واحة الثقافة العالمية
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وقد علمنا أن الشيخ خليفة بن   ،
ً
فهو في جديد دائما عند �شيء 

، لها أزيز 
ً
 وتعج الماء عجا

ً
زايد اشترى ماكينة للري ترج األرض رجا

الريح، وخرير المطر تنتفض كأنها زلزال ال يطاق، فتنفجر األرض 
الذين  المواطنين  فضول  الخبر  هذا  أثار  وقد  وينابيع«.   

ً
عيونا

 يشاهدون الماكينة وهي تعمل)3(.
ً
تجمعوا حول القصر أياما

أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم  »النخي«  كان أسلوبه في نشر 
يدرج  وبعدها  وسلم(،  عليه  الله  )صلى  النبي  على  الصالة  ثم 
ينشر  كان  جميلة  بطريقة  مرسومة  زوايا صغيرة  وفي  األخبار، 
الشعر والمقامات األدبية، ومعظم الشعر المنشور كان في الغزل 
والفخر، أما عن توقف »النخي« عن الصدور فكان كما ُيذكر في 
بداية الثالثينيات؛ حيث كتب »مصبح بن عبيد الظاهري« ينتقد 
وتناقلت إحدى صحفية  األوضاع السياسية في منطقة الخليج، 
المتاعب  في  الدخول  من   

ً
وتحسبا كتبه،  ما  البحرينية  الخليج 

بسبب تطرقه إلى القضايا السياسية قرر إغالق صحيفته والتفرغ 
للتجارة)4(.

الخطة الخمسية األولى ألبوظبي والخيار الثقافي للشيخ زايد:
بدأت   6/8/1966 منذ تولي الشيخ زايد شؤون إمارة أبوظبي في 
اإلمارة تدخل عالم التخطيط في كل مناحي الحياة، والسيما ناحية 
لذا أصدر الشيخ زايد المرسوم األميري رقم  التعليم والثقافة، 
)14( بتاريخ 20/3/1968 يق�شي بإنشاء مجلس التخطيط، ومن 
ثم اإلعالن عن الخطة الخمسية التي بدأت عام 1968 وانتهت في 
، حيث 

ً
1972، والتي كان من أهم أهدافها إعداد المواطنين ثقافيا

تم رصد مبلغ 12 مليون دينار بحريني لمجال التعليم)5(.
ومن أجل إعداد جيل مثقف قادر على المشاركة في إدارة وتنمية 
البالد، كان البد من تشجيع األهالي على تعليم أوالدهم، لذا أصدر 

التعليم  فجعل  ذلك،  على  تحفزهم  التي  القرارات  زايد  الشيخ 
، ومنح الطلبة المالبس وجميع اللوازم المدرسية والكتب، 

ً
مجانيا

وقدم لهم الوجبات الغذائية المجانية، ووفر لهم وسائل النقل 
المجانية، ليس هذا فحسب، بل وقام بمنحهم رواتب يتم زيادتها 
في حال نجاح الطالب وانتقاله إلى السنة التالية. وبموجب هذه 

القرارات زاد عدد الطالب الملتحقين بالمدارس)6(.

دائرة اإلعالم والسياحة:
 في األول من أكتوبر عام 1968، أي بعد نحو خمسة أشهر من إقرار 
الخطة الخمسية، بدأت دائرة اإلعالم والسياحة كدائرة رسمية، 
حيث كانت الواجهة التي تصافح وجه كل ضيوف أبوظبي من 
ّتاب، وأجهزة اإلعالم العربية واألجنبية، وفي نفس 

ُ
الصحفيين والك

العام بدأت الدائرة في مشروع إقامة محطة لإلذاعة في أبوظبي)7(.
وبالفعل تم البث التجريبي إلذاعة أبوظبي في تفس العام، وفي العام 
1971، وكانت البرامج  التالي تم زيادة قوة البث، كما زاد في عام 
تبث باللغتين العربية واإلنجليزية. وفي شهر أغسطس عام 1969، 



30

ل 
ّ
بدأ البث التلفزيوني بإنشاء محطة تلفزيون أبوظبي)8(. وقد مث

كل من اإلذاعة والتلفزيون نقلة نوعية في المجال الثقافي ليس في 
أبوظبي وحدها، ولكن في جميع اإلمارات، وذلك للدور الكبير الذي 
، السيما 

ً
قاما به في تثقيف الشعب اإلماراتي في تلك الفترة تحديدا

مع انتشار األمية. 
ومن بين المشاريع التي وضعتها دائرة اإلعالم في برنامجها إقامة 
جريدة  وإنشاء  وإصدار عدة صحف ومجالت،  مطبعة خاصة، 

رسمية تتعاون فيها دائرة اإلعالم مع الجهات المعنية)9(.
صحيفة االتحاد:

فكرت  حينما  االتحاد  صحيفة  لنشأة  األولى  البدايات  تعود 
دائرة اإلعالم والسياحة في أبوظبي بإصدار صحيفة تغطي أخبار 
الميداني  النشاط  مع  خاصة  لإلمارة،  المختلفة  النشاطات 
المكثف الذي كان يقوم به الشيخ زايد بن سلطان حاكم أبوظبي 
آنذاك، والجهود التي كان يبذلها مع إخوانه حكام اإلمارات لقيام 
العدد األول من  وصدر  المتحدة.  العربية  اتحاد دولة اإلمارات 
وقبل يوم واحد   ،1969 أكتوبر   20 جريدة االتحاد يوم االثنين 
من وصول حكام اإلمارات إلى أبوظبي لعقد اجتماعهم الخامس 
من أجل بحث أسس قيام االتحاد المنشود، وبدأت باإلصدار في 
ووصل حجم توزيعها  )التابلويد(،  صفحة بالقطع النصفي   12
إلى  بالطائرة  وتنقل  بيروت  في  تطبع  وكانت  نسخة،   5500 إلى 
 
ً
أبوظبي لتوزع على الدوائر الحكومية، كما أنها كانت توزع مجانا
للصمود في وجه الصحف المنافسة القادمة من بعض األقطار 

وألن الشيخ زايد كان يرفض فكرة بيع الثقافة  العربية األخرى، 
وأصبح موعد صدور صحيفة االتحاد يوم الخميس  للناس)10(. 
 من 30 أكتوبر 1969، وفي نهاية عام 1971 

ً
من كل أسبوع اعتبارا

خاضت »االتحاد« تجربة مهمة يمكن النظر إليها على أنها البداية 
الحقيقية للصحافة اليومية الحديثة، حيث صدرت ولعدة أيام 
كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  قيام  إعالن  مع  متتالية 
صدرت بشكل يومي لمدة أسبوعين في 6 أغسطس 1971، وذلك 
بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي الشيخ زايد بن سلطان مقاليد 
1972 صدرت صحيفة االتحاد  22 أبريل  الحكم في أبوظبي، وفي 
الصحيفة  هي  سنوات  لعدة  بعدها  من  وبقيت  يومي،  بشكل 
اليومية الوحيدة في اإلمارات، بعد أن توقفت صحيفة »الخليج« 

جاء يف االفتتاحية األوىل للصحيفة: ».. وقد سميناها 
االتحاد ألن يف التسمية المعىن الكبري للتفاؤل الكبري فيما 

نشهد حكام اإلمارات رواد االتحاد يفدون إىل أبوظيب 
للبحث يف شؤون دولتهم وإن تسمية االتحاد يه تجسيد 

لما يدعو إليه الشعب يف القول والعمل والسري صفاً 
واحداً وراء قائدنا ورائدنا عظمة الشيخ زايد بن سلطان«

زايد آمن بدور اإلعالم في بناء دولة االتحاد ونهضة الوطن واألمة

والتأثير التأسيس  أبوظبي..  في  الثقافي  التطور 

 .. واحة الثقافة العالمية
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وحتى عام   1972 التي تصدر في الشارقة عن الصدور منذ عام 
حيث  االتحادية؛  الدولة  صحيفة  »االتحاد«  وتعد   .)11(1980
الرسمية  وتتسم بصيغتها  أصبحت لسان حال دولة اإلمارات، 
إنشاؤها  وجاء  للدولة،  الرسمي  الموقف  عن  معبرة  بوصفها 
وهي  المحلية،  التنمية  في  دورها  لها  كمؤسسة  ثم  كصحيفة، 

 .)12(
ً
 شخصيا

ً
 تجاريا

ً
ليست مشروعا

وقد جاء في االفتتاحية األولى للصحيفة: ».. وقد سميناها االتحاد 
ألن في التسمية المعنى الكبير للتفاؤل الكبير فيما نشهد حكام 
اإلمارات رواد االتحاد يفدون إلى أبوظبي للبحث في شؤون دولتهم 
وإن تسمية االتحاد هي تجسيد لما يدعو إليه الشعب في القول 
 وراء قائدنا ورائدنا عظمة الشيخ زايد 

ً
 واحدا

ً
والعمل والسير صفا

بن سلطان«)13(. 
وبعد قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة وإنشاء وزارة اإلعالم، 
ثم صدر  بالوزارة،  المطبوعات  إدارة  تتبع  أصبحت الصحيفة 
المرسوم االتحادي رقم 25 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة اإلمارات 
لإلعالم التي ضمت صحيفة االتحاد وإذاعة وتلفزيون اإلمارات 
من أبوظبي وصدر بها القانون االتحادي رقم )5( في شهر يناير عام 

1999 لتتحول تبعيتها بعد ذلك لشركة أبوظبي لإلعالم)14(.
في  الثقافية  الحركة  تأسيس  كانت هذه بعض مراحل  وهكذا، 
إمارة أبوظبي، والتي يتضح منها أن أبناء اإلمارة، في الفترة السابقة 
على اكتشاف النفط، وفي ظل محدودية اإلمكانيات، كان شغلهم 

الشاغل تثقيف هذا الشعب، فكان لهم تأثير، ومع محدوديته، 
إال أنه ال يمكن إغفاله، ومع تولي الشيخ الشيخ زايد بن سلطان، 
ومع زيادة موارد اإلمارة،  مقاليد الحكم في أبوظبي،  رحمه الله، 
األسس السليمة للحياة الثقافية في اإلمارة،  رحمه الله،  وضع، 
مما كان له أكبر األثر في ظهور أجيال اضطلعت بمهامها سواء في 

إدارة شؤون اإلمارة، أو في إدارة شؤون الدولة ككل 

* باحث ومؤرخ في تاريخ اإلمارات
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المستقبل32 وآفاق عالمية لصناعة  اإلمارات..   الثقافية في  المدن 

 خالد صالح ملكاوي

غدت بتأثيراتها تنافس القوى التقليدية من  القوة الثقافية، 
بعض  في  عليها  ق  وتتفوَّ بل  وسياسية،  واقتصادية  عسكرية 
مدن  تعكسها  حاضنة  بيئة  تجد  اإلمارات  في  وهي  األحايين. 
ثقافية رائدة في الحراك الثقافي، وتحكمها استراتيجيات ذكية 
وتشرع  تحرص على أصالة موروثها،  ورؤية قابلة لالستيعاب، 
عبرها  تجذب  كافة،  اآلخر  لثقافات  وحيوية  بيقظة  أبوابها 
في  نتاجاتهم  تالقح  ّعل 

َ
ف

ُ
ت األصقاع،  مختلف  من  المبدعين 

حّسن الحاضر وتنشد األفضل للمستقبل. هذه 
ُ
عملية بنائية ت

لة 
ّ
المدن الثقافية ال تكتفي بباقاتها الوطنية والعالمية المشك

للحراك الثقافي الحّي، بل تحترف صناعة الثقافة بعالمة فارقة 
أرحب،  ثقافية  عالمية وفضاءات  آفاق  نحو   

ً
قا

َ
منطل لتكون 

يكون بمقدورها رسم المستقبل إن لم يكن صنعه.

قاس بالقوة العسكرية واالقتصادية 
ُ
فلم تعد التأثيرات العالمية ت

بعض  في  الثقافية،  القوة  غدت  إذ  فحسب،  والسياسية 
بل وتتفوق عليها بقوة  تنافس هذه القوى التقليدية،  البلدان، 
وارتقت هذه القوة  تأثيرها واستدامة أثرها وسعة ميدان فعلها. 
لُتحدث التأثير األقوى في العالم األوسع. وانبرت لذلك مؤسسات 
 
ً
وفقا  

ً
ثقافيا المؤثرة  البلدان  تصنيف  في  متخصصة  عالمية 

من   
ً
ثقافيا مميزة  كبلدان  سمعتها  قبيل  من  مختلفة،  لعوامل 

وراقية،  وعصرية،  ومرموقة،  والترفيه،  والمتعة  الفائدة  حيث 
وسعيدة. وذات أثر في تعظيم القيمة المحلية والعالمية للثقافة، 
للتنمية   

ً
ومحّركا لإلبداع   

ً
محّفزا باعتبارها  الثقافة  تعزيز  وفي 

م به أن الثقافة بطبيعتها تحتاج 
َّ
ومن المسل بمختلف مجاالتها. 

تكون قادرة على توليد فرص  صالحة للظهور،   
ً
حاضنة أو أرضا

إبداعية من منظور تعظيم قيمة الثقافة، وتعزيز دورها كمحّفز 
لإلبداع، وكقوة فاعلة في تلبية احتياجات اإلنسان وتطلعاته إلى 
إذ إن دور الثقافة في دعم التنمية الهادفة  نوعية حياة أفضل، 
إلى تحسين الحياة وتعزيزها يرتبط بوعي أفراد المجتمع، وقدرة 
الدور،  هذا  تفعيل  على  ومؤسساتها  باستراتيجياتها  الثقافة 
وتعزيز مكانتهم  وتمكين المبدعين والفاعلين في المجال الثقافي، 
بما يوفر لهم اإلمكانات الالزمة لإلبداع واالبتكار،  المجتمعية، 
ويوفر إمكانات إشراك المجتمع في عملية التنمية التي تتأسس 

 على الثقافة. 
ً
أصال

بما يقودها من استراتيجيات ذكية  والبيئة الثقافية اإلماراتية، 
وبما تمتلكُه من إمكانات حقيقية مؤهلة ورؤية قابلة لالستيعاب، 
ودودة مع غيرها من موروثات  هي بيئة رؤوم لموروثها المحلي، 
من  الُمبدع  جالبة للصوت  ة يِقظة  حيَّ وثقافاتهم،  اآلخرين 
مختلف البقاع، ولديها ميزة القدرة على صهر ُجّل الثقافات وصّبها 
في رؤية متكاملة حول مختلف عناصرها في عملية بنائية حاضرة 
اإلماراتية  الثقافية  المدن  البيئة  هذه  مع  وتزدهر  ومستقبلية. 
كحاضنات خصبة لفعل ثقافي عالمي، وكميادين فسيحة تجذب 

المدن الثقافية يف اإلمارات..  وآفاق عالمية لصناعة المستقبل

 .. واحة الثقافة العالمية
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ح إبداعاتهم في حاضر ثقافي يستشرف 
ُ
فّعل لقاءاتهم وتالق

ُ
الناس وت

تمكنت  فقد  للبشرية.   
ً
جديدا  

ً
مستقبال معه  يرسموا  كي  الغد 

اإلمارات من صنع منارات ثقافية وفنية، وغدت فيها أبوظبي ودبي 
زمن  على مدى  تبوأته،  ما  ومنتجها  بُمنجزها  تنافس  والشارقة 
طويل، عواصم عربية مشهورة بغزارة ثقافتها، وفنونها، وإنتاجها 
الثري اإلبداعي الذي أغنى الثقافة العربية بكنوز من المعارف 
األدبية والفنية، إذ قاد التخطيط السليم هذه المدن اإلماراتية أن 
 بين منارات الثقافة العربية التي قادت ريادة الطباعة 

ً
تتبوأ مكانا

والكتابة والقراءة ومختلف صنوف الثقافة في العالم العربي، بل 
باستراتيجياتها  ت هذه المدن الثقافية الصاعدة كل ذلك،  تعدَّ
التي تعتمد على استغالل الفرص واإلمكانات المتاحة، وبحرصها 
ي جميع مكونات الثقافة الفاعلة في عملية بناء  وتبّنِ على احتواء 
 نحو آفاق عالمية أرحب في 

ً
لتكون منطلقا الحاضر والمستقبل، 

فضاء الثقافة والفنون بمختلف تفرعاتها. 
العالمي،  بتكوينها  اإلماراتية  الثقافية  المدن  هذه  اتسمت  لقد 
كان ذلك بحضورها ونتاجها وإضافتها الحضارية للحراك  سواء 
الثقافي العالمي، أو بما حققته من بنى تحتية ثقافية، إذ أصبحت 
من حيث قبول اآلخر،  تمثل منظومة ثقافية إنسانية عالمية، 
والتثاقف مع اآلخر، والتعايش مع اآلخر، حالها حال الدولة في كل 
ق الثقافة المحلية التي 

َ
إماراتها، من دون أن ُيضعف ذلك من أل

تزهو بين الثقافات بقدرتها الموروثة على المواءمة بين األصالة 
بمكونات  االعتزاز  ثقافة  أهلها  لدى  دت  سيَّ والتي  والمعاصرة، 
االفتخار  جانب  إلى  األصيلة،  موروثهم  وقيم  الوطنية  الهوية 
المزاوجة  على  وبقدرتهم  اآلخر،  ثقافات  على  الواعي  باالنفتاح 
وانفتاح على التغيير إلنتاج  وإبداع،  بين أخالقيات عمل قوية، 
دبي  أو  أبوظبي  تكون  وأن  البشرية.  تحتاجها  جديدة  ابتكارات 
ثقافية ال يعني بالضرورة أن بقية مدن الدولة   

ً
أو الشارقة مدنا

تفتقر للحراك الثقافي أو ال تظهر فيها فعاليات الثقافة ومفرداتها، 
وتلعب فيها  بدون الثقافة،   

ً
فكل المدن الحديثة ال تصبح مدنا

االجتماعية الدور الحاسم في   - التطورات في البنى االقتصادية 
ال  لكن المدن الكبرى،  تحديد أشكال التعبير الثقافي والفكري، 
للمهن والحرف والتجارة واإلدارة،  سيما العاصمة منها، كفضاء 
 للحكم والسلطة، هي الرافعة التي تجعل من الحراك 

ً
وكونها مركزا

التي  وهي  الوطن،  مستوى  على  معروفة  عامة  ظاهرة  الثقافي 
درجت على استقطاب النخب، وبخاصة الفاعلين والمؤثرين منها 
المحلية  وثقافاتها  الحضرية،  بهويتها  فغدت  الثقافي،  الفعل  في 
على  وقدرتها  وتراثها،  بفنونها  فيها  التعبير  وأشكال  والخارجية، 
إلى إمكاناتها اإلبداعية واالبتكارية..   

ً
وصوال االنفتاح على اآلخر، 

التنمية  في  الثقافة  لقوة  كامل  فهٍم  على  تشهد  ثقافية   
ً
مدنا

الحضرية المستدامة. ومن المعروف أن نشوء المدن األوروبية ال 
يعود إلى النشاط االقتصادي فحسب، وإنما إلى النخب المتعلمة 
وتتفاعل  اللغات،  وتعرف  والكتابة،  القراءة  حسن 

ُ
ت كانت  التي 

في تماسها مع المؤثرات الثقافية والحضارية اآلتية من الخارج. 
وهذا غدا من المسلمات التي تنسحب في امتدادها إلى عصرنا، 
والثقافة  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  تقارير  اليوم  فتؤكده 
إذ  الحضرية،  الثقافة  بمستقبل  الخاصة  )اليونسكو(  والعلوم 
تعتبر أن المدن واحدة من أكثر االختراعات البشرية ذكاء لصياغة 
 ،

ً
معا والمنتجين  المبدعين  بين  تجمع  فهي  للمستقبل،  حلول 

التبادل واإلبداع  مما يساعدهم على القيام بأفضل ما يفعلونه: 
حّرِك مجاالت 

ُ
واالبتكار، وبذا تكون الثقافة القدرة المركزية التي ت

ان 
َّ
وتدفع إلى تلبية االحتياجات االجتماعية للسك التنمية كلها، 

أبوظبي  طورت  ذلك،  على  أفضل.  حياة  نوعية  إلى  وتطلعاتهم 
استراتيجيتها في العمل الثقافي والمستندة إلى عوامل القوة التي 
تمتلكها المدينة، مستفيدة في ذلك من تنوعها الثقافي، وامتالكها 
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مؤسسات ثقافية راسخة وبنى تحتية أساسية متنامية، وخبرات 
ومن  الثقافي،  ثقافية محلية ودولية في مختلف مجاالت العمل 
ولعل   .

ً
وخارجيا  

ً
داخليا اآلخر  وقبول  التسامح  بقيم  اهتمامها 

، ووجود 
ً
 وحضاريا

ً
ثقافيا  

ً
 وزخما

ً
أبرز هذه العوامل امتالكها إرثا

وكذلك  ثقافي وحضاري مع الثقافات العالمية،  وانفتاٍح  تواُصٍل 
استقرار ورسوخ بعض التقاليد واألنشطة الثقافية في إطار زمني 
معرض الكتب الدولي،  وإقبال جماهيري كبير عليها مثل:  ممتد، 
والمواسم الثقافية، والمهرجانات األدبية والفنية. وغدا للمدينة 
 ألبوظبي 

ً
أثرها الثقافي المحلي، وإشعاعها العالمي، إذ بات مشهودا

القيمة  تعظيم  منظور  من  إبداعية  فرص  توليد  على  القدرة 
الوطنية للثقافة، وتعزيز الثقافة باعتبارها محّفزا لإلبداع، وبالتالي 
الفرص  توظيف  لها  وُيحسب  الدولي.  بعدها  في   

ً
حيويا  

ً
عنصرا

المتاحة لتمكين الثقافة في تنمية قدرتها على االنفتاح على التغّير 
إضافة إلى االستفادة  العالمي مع الحفاظ على قيمتها األصيلة، 
التنمية  الثقافة في  وزيادة الوعي بأهمية  من الفرص الرقمية، 
ومكافئ  الحضرية التي يتعزز فيها دور الثقافة كمحّفز لإلبداع، 
ومستثِمر إلمكانات التراث الثقافي في التنمية والنهوض.  للتميز، 
وتحتضن أبوظبي مؤسسات ثقافية عدة تعكس إبداعات الحركة 
والفعل الثقافي الوطني، وترسم صورة الوطن عبر تاريخه وآماله 
رسمية  ثقافية  مؤسسات  المؤسسات  هذه  ومن  وطموحاته. 
وأخرى شبه حكومية ومؤسسات ثقافية أهلية، وهناك جمعيات 
مؤسسات مجتمع  أبوظبي  ففي  خاصة،  ثقافية  ونشاطات 
واسع  وانتشار  الثقافي،  بالقطاع  ة  معنيَّ ومتطورة  ناشئة  مدني 
لتقنيات االتصال، وثمة عدد كبير من شركات ومؤسسات القطاع 

 من ميزانياتها الضخمة لتعزيز مسؤوليتها 
ً
الخاص التي توجه جزءا

 
ً
االجتماعية حيال القطاع الثقافي. وأبوظبي التي تستضيف سنويا
ماليين السياح، وتشهد تحوالت اقتصادية، تتقن االشتغال على 
 معها 

ً
الصناعة الثقافية لتوفير الهدايا التي يأخذها السائح حامال

وكذلك لجذبه لحضور عديد  تراثية ودالالت تاريخية،   
ً
قصصا

تخرج  التي  والفنية  والثقافية  التراثية  والفعاليات  المهرجانات 
من أسوار المدن إلى صحارى حية، وهي تحرز نجاحات من خالل 
إذا غدت من  سياحة المؤتمرات وسياحة المعارض والتجارة، 
عنى بالمنتج 

ُ
ت ما يجعلها  المدن التي تمتاز بالسياحة الثقافية، 

وبامتالك الدبلوماسية الثقافية،  الثقافي الذي تقدمه للسائح، 
وانتشار التقنية والتحول الرقمي، وقد أكسبها ذلك إمكانات كبيرة 
في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية التي للثقافة العالمية 

نصيب وافر فيها 
* باحث وإعالمي رئيس - مركز تريندز للبحوث واالستشارات

المستقبل وآفاق عالمية لصناعة  اإلمارات..   الثقافية في  المدن 

 .. واحة الثقافة العالمية
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 سامية بدر

التاريخية  بالمقتنيات  والمعارض  المتاحف  جدران  تتألق 
واألثرية النادرة التي تضمها وتبقى النقوشات على المسكوكات 
والعمالت المعدنية المختلفة شاهدة على تاريخ الدول عبر 
وتقام معارض عالمية لتروي سيرة المسكوكات  مر العصور، 
تعتبر  إنها  حيث  المختلفة  والثقافية  التاريخية  بمدلوالتها 
بمثابة وثائق تاريخية تعرف عن الحقب المختلفة التي ُسكت 
بها. وال نقصد بالمسكوكات هنا، النقود فقط، بل المسكوكات 

التي تؤرخ للمناسبات المهمة التي تمّر بها بلدان العالم.

آالف  منذ   
ً
أيضا إسالمية  مسكوكات  إصدار  عادة  جرت  وقد 

وعهد  بتاريخ  مقرونة  تكون  مسكوكة  كل  إن  حيث  السنين 
في العصرين األموي  الحكم اإلسالمي الذي تمثله، وكان الخلفاء 
والعبا�شي األول يهتمون بكتابة المدن واسم الحاكم وغيرها من 
دينية،  ثقافية،  لجوانب   

ً
حقيقيا  

ً
تصورا تحمل  التي  الدالالت 

وتحكي  السياسية  األحداث  في  تغيرات  وعن  عسكرية،  فنية، 
عن تطورات ثقافية وعادات اجتماعية باإلضافة إلى الكتابات، 
النقوش، نوع الشعارات ونوع المعدن الذي سكت منه العمالت، 
ولم تهتم الدول بالمسكوكات المعدنية فقط، بل امتد اهتمامها 
للعمالت  والتذكارية  التاريخية  المقتنيات  وتوثيق  حفظ  إلى 
مناسبات  في  إصدارها  تم  التي  والدروع  الشرفية  واألوسمة 
مختلفة لعدة عصور  فهي مرآة عاكسة لألمم ووثيقة حية شاهدة 
على حياة الشعوب. وتحرص دولة االمارات العربية المتحدة على 
تخليد تاريخها المعاصر وترسيخ رموزها في مضامين أعمال فنية 
مختلفة تندرج في إطار الفن اإلبداعي من خالل إصدار مسكوكات 

وفنية  حضارية  تراثية  ومعالم  مشاريع  تحمل  وفضية  ذهبية 
صممت  مع عام الخمسين،   

ً
وتزامنا تجسد الما�شي والحاضر. 

بها    
ً
خاصا  

ً
تذكاريا  

ً
وشركاتها مسكوكا »مؤسسة أبوظبي للفنون« 

يعبر عن لحظة تاريخية في تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة 
 بدخول دولة اإلمارات مرحلة غيرت مجرى األحداث 

ً
كانت إيذانا

اآلباء  مسيرة  بمواصلة   
ً
متجددا  

ً
وعهدا فارقة  عالمة  وشكلت 

المؤسسين وهي اللحظة التاريخية التي تم فيها إعالن قيام دولة 
االتحاد. وقد جاء تصميم هذه المسكوك احتفاًء بإنجازات دولة 
 لمآثر 

ً
 الماضية وتخليدا

ً
اإلمارات ونجاحاتها خالل الخمسين عاما

الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« واآلباء 
 للمستقبل 

ً
 بدورهم البارز الذي أصبح نهجا

ً
المؤسسين وعرفانا

حيث إنه من خالل سياستهم الحكيمة أصبحت دولة االمارات في 
وتصميم المسكوك التذكاري بشكل  مصاف الدول المتقدمة«. 
ُيَعّرِف العروبة والتميز الذي تفردت به دولة  عام فريد ومميز، 
للمسكوك صورة يظهر  الوجه األمامي  اإلمارات حيث يتضمن 
فيها المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويقف 
إلى جانبه أول وزير خارجية لدولة اإلمارات آنذاك معالي الوالد 
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وممثل  السويدي  خليفة  أحمد 
لحظة إعالن بيان دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من 
وخلفية الصورة تمثل الصقر الذي يدل على   ،1971 ديسمبر 
أما محيط الدائرة يرمز إلى الحبل الذي  تراث وأصالة الدولة، 
يدل على قوة وتماسك الرعيل األول وفي الجانبين الرقم »50« 

والسنوات 1971 - 2021« 

مسكوك تذكاري لعام الخمسني

صممت »مؤسسة أبوظيب للفنون« ورشكاتها 
يخية يف  ياً خاصاً بها  يعرب عن لحظة تار مسكوكاً تذكار

يخ دولة االمارات العربية المتحدة كانت إيذاناً بدخول  تار
دولة اإلمارات مرحلة غريت مجرى األحداث وشكلت 
عالمة فارقة وعهداً متجدداً بمواصلة مسرية اآلباء 

يخية اليت تم فيها إعالن  المؤسسني ويه اللحظة التار
قيام دولة االتحاد

 .. واحة الثقافة العالمية



التشابه واالختالف36 أبوظبي  جذور  متحف لوڤر 

 فييب صربي
  

لم يكتف صانع الحضارات القديمة ببناء القصور والمعابد، واصطحاب كنوزه الخاصة إلى العالم اآلخر في مقابر 
 مكرًسا للفن؛ أو 

ً
مهيبة، فدفعه التباهي بمنجزه االستثنائي إلى العمل على حفظه لألجيال الالحقة، فيما يشبه هيكال

ما نسميه اليوم: المتحف. في النصف األول من القرن العشرين، أثناء تنقيبه في بالد ما بين النهرين، اكتشف عالم 
اآلثار البريطاني »ليونارد وولي« ما ُيعتقد أنه أقدم متحف معروف؛ إذ يعود تاريخ إنشائه إلى عام 530 قبل الميالد. 
 فنية تعود 

ً
ُينسب المتحف إلى األميرة »إنيجالدي« ابنة الملك »نابونيد«، آخر الملوك الكلدانيين، وقد حوى أعماال

إلى حقب أقدم في عمر المملكة البابلية. ال يبدو ذاك غريًبا، أن تنشأ فكرة اإلبقاء على التراث اإلنساني واالعتزاز به 
في البقعة التي شهدت ميالد الحضارة. تمر القرون، تنهض إمبراطوريات وتسقط، يعاد فك العالم وتركيبه مراٍت 
ا، مهما 

ً
ومرات، وتختلف أسماء الدول وحدودها والجنسيات التي تمنحها، لكن يبقى المكون األسا�سي المشترك ثابت

تغيرت لغته أو تطورت إمكانياته، أال وهو اإلنسان.

متحف لوڤر أبوظيب  جذور التشابه واالختالف

 .. واحة الثقافة العالمية
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واإلنسان  القديمة  الحضارات  إنسان  بين  الرئيس  االختالف 
تراكمت  فقد  للعالم؛  ثم   

ً
أوال لنفسه  نظرته  في  يقع  المعاصر 

ا لما 
ً
معارفه البيولوجية والنفسية واالجتماعية حتى صار مدرك

مواطن  والطموحات،  المخاوف  البشر:  سائر  مع  فيه  يشترك 
القوة والضعف، غريزة البقاء وحب الجمال. كما أنه لم يعد يرى 
وطنه ـ بالمفهوم القومي أو القبلي ـ هو العالم؛ إذ يعرف بالتجربة 
الحية، وبما تتيح الثورة التقنية من معلومات، أن ما يحدث في 
كل موطئ قدم على األرض يؤثر على حياته شاء أم أبى، وأن األفكار 
باتت عابرة للقارات بسرعة الضوء، ال يمكن حجبها أو تجاهلها، 
الفائدة أو اتقاء  ، الجتناء 

ً
ا وسجاال

ً
بل يجب التعامل معها نقاش

الضرر. وهنا نعود مرة أخرى إلى منطقة الشرق األوسط، الواقعة 
كما يدل اسمها ما بين طرفي المسكونة؛ الشرق والغرب، بكل ما 
تحمل من وزن حرج ـ جغرافًيا وسياسًيا وإثنًياـ أسهم في دفع دفة 
فإذا بها تحمل راية المبادرة  التاريخ وتوجيهها في أزمنٍة متعاقبة، 
مجدًدا لتكون نموذًجا قائًدا للعولمة، وتطبيق الفكر الحداثي على 

أرض الواقع. 

تجانس أم رصاع؟
تنبأ الكثيرون مع بداية العولمة الثقافية بنشوب الصراع بين 
الحضارات الراسخة، للحفاظ على الهوية القومية والدينية من 
االنمساخ، بينما تطلع آخرون إلى عهٍد جديٍد من التبادل المثمر 
جاءت تجربة أبو ظبي لتحسم  لمكونات الثقافة بين الشعوب. 
بال  واالنفتاح  الذاتية،  الهوية  صون  خيارها من دون تسويف: 

حدود على كل ما يعرض العالم. 
لماذا اللوڤر؟ ليس فقط ألنه المتحف األكبر على اإلطالق.

 13 قاعاته  طول  مجموع  ويبلغ  قطعة  مليون  من  أكثر  يحوي 

ـ واألكثر شهرة، بل ألنه جسد دائًما التوحد اإلنساني في 
ً
كيلومترا

إذ تستقر هناك نماذج من كل ما أبدع البشر عبر  أرقى صوره؛ 
التاريخ بكل أطيافهم، يمكن لكل زائر أًيا كانت جنسيته أو أصوله 
، أو يعبر 

ً
 يخاطبه ويتصل به مباشرة

ً
أو معتقداته أن يجد فيه عمال

عن هويته في عمقها.
حين قرروا  هذا ما اختار القائمون على األمر في أبو ظبي تبنيه، 
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بكل  البشرية  بقصة  االعتزاز  أرضهم؛  من  اللوڤر  رسالة  إطالق 
اللحظة  وحتى  بدايتها  منذ  خطته  سطٍر  كل  تذكر  فصولها، 
عربي  غالٍف  في  القادمة  األجيال  أليدي   

ً
كاملة ونقلها  اآلنية، 

حداثي، متمثل في التصميم المعماري الفريد للمتحف واألجواء 
األصيلة المحيطة به. يأتي األطفال للمشاهدة والتعلم وممارسة 
التشابه  نفوسهم جذور  في  ترسخت  وقد  ويغادرون  األنشطة، 
والرغبة الصادقة في  مع اآلخر المبدع رغم االختالف الظاهري، 

التعاون معه ألجل مستقبل أفضل وآمن للجميع.

فصول القصة
سرد القصة في المتحف بالترتيب الزمني، 

ُ
ت

العصر  من  األولى  القاعات  في  منطلقة 
قبل الميالد  القديم في فرنسا،  الحجري 
بأدواته من الحجر  بخمسمئة ألف عام، 
اإلنسان  بصراع  تخبرنا  والتي  الصوان، 
منهما  كٍل  وترويض  القاسية  بيئته  مع 
لآلخر. إال أن صناعة األدوات لم تكن كل 
ما استحوذ على وقته وجهده، فقد رافقه 
الفن قبل أن يدرك سببه وماهيته. لذلك 
أو  الحجارة  أو  العظام  من  تماثيل  نجد 
العاج في العصر البرونزي تمثل الحيوانات 
والبشر، في كل من العراق ومصر وقبرص 

واليابان وآسيا الوسطى.

تظهر األديان المنظمة، بآلهتها وطقوسها ورموزها، مع قيام الدول 
األولى. لذلك نرى تمثال »امرأة تصلي« من العراق، و»إيزيس ترضع 
إلى  ابنها حورس«، و»أوزيريس إله البعث والحساب« من مصر، 
جانب األعمال الجنائزية التي تعكس إيماًنا وطيًدا بالحياة الثانية، 
في قاعة القوى العظمى األولى. وننتقل منها إلى الحقب األحدث في 
فتخاطبنا فينيقيا بالتوابيت  قاعة الحضارات واإلمبراطوريات، 
الحجرية، واليونان باآلنية الخزفية المزخرفة بنقش هرقل. تطل 
علينا تماثيل الحكام البطالمة والخطباء من الرومان، ومجسمات 
بوذا والتنانين المجنحة القادمة من آسيا.
في قاعة األديان العالمية نطالع الفصل 
الذي طبع كل أنشطة وتحركات  الروحي، 
اإلنسان عبر ما يزيد على ألفي عام بطابع 
فأقام ممالك  األديان التوحيدية الكبرى، 
وأثار حروًبا ووحد أقاليم وألهم فلسفات، 
يقودنا  األبد.  إلى  العالم  شكل  ليتغير 
تبادلت  الذي  الحرير؛  طريق  إلى  ذلك 
أحدث  والصين  اإلسالمية  البالد  خالله 
الحرير  مثل  السلع،  وأفخر  االبتكارات 
وفي  والعاج.  والبارود  والورق  والخزف 
الجانب اآلخر نشطت الحمالت التجارية 
الباحثة عن الثروات بين أوروبا وسواحل 
أفريقيا، ثم عبر األطل�شي الكتشاف العالم 
طموح  بفضل  األمريكتين،  في  الجديد 

التشابه واالختالف أبوظبي  جذور  متحف لوڤر 

 .. واحة الثقافة العالمية
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البحارة البرتغاليين واإلسبان الذي ال ينضب. يمكن تمييز األدوات 
مثل اسطرالب محمد ابن  الفلكية التي سادت في ذلك العصر، 
إلى جانب الكتب الورقية بشكلها  أحمد البطوطي من المغرب، 

الحديث.
مع تالقح العالم القديم والعالم الجديد تغيرت األنماط الفنية 
الهجرات  تناوبت  ناشئة،  إمبراطوريات  توسعت  والفكرية، 
ظهرت سلع لم تكن معروفة من قبل،  الجماعية بين القارات، 
اإلنسان  ثقة  ذلك  كل  هز  المألوف.  تخالف  للعيش  وأساليب 

المطلقة في معارفه ودق مسماًرا في نعش 
»صورة  لوحة  إلى  ننظر  وغروره.  يقينه 
فلورنسا،  من  أفريقية«  شخصية المرأة 
ا تم استعباده في 

ً
فنرى عرق  ،1560 نحو 

أزياء من استعبدوه وبأدواتهم. 
األولى«،  الحديثة  »العولمة  كانت  تلك 
األضعف  على  الثقيلة  ويدها  بقسوتها 

واألبسط.
هو عنوان القاعة  »نمط معيشة جديد« 
إعالء  األنوار.  عصر  أعمال  تضم  التي 
في  مرة  ألول  التفكير  والعلم،  العقل 
حقوق  وتثمين  البشر،  بين  المساواة 
عن  كشخص  المنفصلة  وقيمته  الفرد 
هل  دوره كمجرد مواطن أو ترس في آلة. 
يرتبط ذلك بظهور اللوحات التي تجسد 

بعيدة عن الملحمية القديمة  في لحظات عادية،  أناًسا عاديين، 
، »صورة شخصية لويليام 

ً
مثال في األعمال الفنية الكالسيكية؟ 

قد  المتحدة،  المملكة  من  الشطرنج«  يلعبان  ويلبي  وبينيلوبي 
تكون أوضح نموذج لتلك الرؤية.

في الفصلين التاليين: »عالم حديث؟« و»تحديات الحداثة« نلمس 
تداعيات الثورة الصناعية وتأثيرها على الفن، فلسفات ما بعد 
الفنية  بزوغ المدارس  العالميتين،  الحداثة وصدمات الحربين 
االنطباعية والوحشية والتكعيبية  الكبرى التي ال زالت تذهلنا: 
والتجريدية والسريالية، لقد تحلل الفنان 
من القواعد والقيود وأصبح حًرا لوضع 
نتمناه  ما  هذا  أليس  الخاصة.  مقاييسه 
القاعة األخيرة في المتحف  جميًعا سًرا؟ 
»في  تضعك أنت كمكون في العمل الفني 
الهواء«؛ إذ تسير بنفسك بين أشعة الضوء 
معها.  تتماهى  كأنك  القبة  عبر  الساقطة 
أتعرف بماذا يخبرك ذلك؟ أن القصة لم 
ألن  وهذا ليس آخر فصولها،  بعد،  تنته 
القصة وإن كانت قد بدأت فهي بال نهاية، 
ويمكنك اإلضافة إلى سطورها مهما كان 
اتجاه فرعك، ما دامت جذورك اإلنسانية 
ممتدة كالحياة في هذه األرض، وما دام في 

قلبك حلم   
* كاتبة وباحثة



العالمية40 الثقافة  منابر  فوق  العربية  الثقافة  راية  اإلمارات.. 

 خالد صالح ملكاوي

لم يكن مْحض صدفة أو على سبيل المجاملة الثقافية لدولة 
المتحدة  المملكة  تحتفي  أن  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  لصاحب  الثقافي  بالمشروع 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة،  بن محمد القاسمي، 
فتتّوج إمارة الشارقة ضيف الشرف العربي األول في الدورة 
من معرض لندن الدولي للكتاب التي اختتمت مع انتهاء   49
ُيعّد  المعرض الذي  األسبوع األول من شهر أبريل الما�سي، 
مرآة حية  ويجّسد أوضح   بالنشر وبالكتاب،  أكبر سوق معنّيٍ 
وحيوية تعكس واقع ألمم واألفراد في تعاملها مع الكلمة التي 
الحضاري  التواصل  خيوط  تنسج  وتأثيراتها  بواقعيتها  غدت 
خطوط  وترسم  الثقافي،  التالقح  نوافذ  وتزّين  واإلنساني، 
من تفاصيل   

ً
بل وتحّدد في ذاك المستقبل كثيرا المستقبل، 

ر صفو الحياة فيه 
ّ
الواقع القادم وسبل النجاة من كل ما يعك

ويهّدد أمنه واستقراره.  

أْن تحّل إمارة الشارقة ضيف شرف هذا العام في محفل عالمي 
َم 

َ
بهذا القدر لتسجل فيه تاريخ أول ُممثل لدولة عربية تنال ِعظ

هذا التكريم، وأن يرفع »معرض لندن الدولي للكتاب«، بحضور 

20 ألف ناشر وبائع كتب ووكالء أدبيين وأمناء مكتبات  أكثر من 
100 دولة، علم دولة اإلمارات  وممثلي وسائل إعالم من أكثر من 
 للمشروع الثقافي اإلماراتي، إنما ينطوي 

ً
العربية المتحدة تكريما

على تقدير رفيع لدور ساٍم لإلمارة، مبعثه اإليمان برؤيتها في دعم 
بجهود  يعترف  تقدير  العالمي..  الحضاري  التواصل  مقومات 
ونظيرتها  العربية  الثقافة  بين  التواصل  جسور  مّد  في  الشارقة 
األوروبّية، وتقديم نموذج حضاري رائد في المنطقة لبناء مجتمع 
النهضة  وأساس  التنمية  محّرك  بالكتاب  واالستثمار  المعرفة 
الشاملة، وذي الدور المحوري في تعزيز األمل ودعم المصالحة 

وترسيخ السالم.
التكريم كذلك كان دعوة مضيف واثق لضيف موثوق العطاء، كي 
يقدم الضيف أمام المدعوين من كبار صّناع المعرفة والكتاب في 

اإلمارات.. راية الثقافة العربية فوق منابر الثقافة العالمية

لم يكن مْحض صدفة أو عىل سبيل المجاملة الثقافية 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أن تحتفي المملكة 

المتحدة بالمرشوع الثقايف لصاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعىل 

حاكم الشارقة، فتتّوج إمارة الشارقة ضيف الرشف العريب 
األول يف الدورة 49 من معرض لندن الدويل للكتاب اليت 
اختتمت مع انتهاء األسبوع األول من شهر أبريل المايض

 .. واحة الثقافة العالمية
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تجارب مؤسسات ومبادرات ثقافية تجّسد رؤية اإلمارة  العالم، 
الضيف على أرض الواقع تجاه صناعة الكتاب والنهوض بالحراك 
عبر ما يزيد على  وتعرض مسيرة تقود فيها،  الثقافي والمعرفي، 
أربعة عقود، حركة النهوض بواقع الكتاب العربي، وتعزيز اإلنتاج 
المعرفي واإلبداعي العالمي، وتدعو إلى االستفادة من تجربة متميزة 
في تبّني مشروع التواصل مع ثقافات وحضارات العالم على أسس 
وإنما يتنامى ويكبر مع  ثقافية متينة ال تنتهي وال يتراجع تأثيرها، 
عد بصمة إماراتية جديدة في 

ُ
هذه التجربة التي ت المجتمعات، 

مجال القوة الناعمة، والدبلوماسية الثقافية التي تعّرف شعوب 
العالم بما تمتلكه اإلمارات من إبداع ومعرفة.

لقد فعلت إمارة الشارقة ذلك كله، بل وزادت على حدود الكرم 
المحتفى  الشرف  ضيف  وهي  فاستضافت،  أوسع،  فضاءات 
الدبلوماسيين،  من   

ً
عددا لندن،  البريطانية  العاصمة  في  به، 

ونخبة من  وكبار ممثلي المؤسسات الثقافية الغربية والعربية، 
 
ً
والمبدعين العرب واألجانب، وعددا الناشرين والكّتاب واألدباء 
من رؤساء تحرير صحف وإعالميين مرموقين، لتحّدثهم عن سيرة  
أول ممثل لدولة عربية تحمل لقب ضيف شرف  محفل بحجم 
معرض لندن الدولي للكتاب، هذه السيرة التي نالت فيها اإلمارة 
العديد من األلقاب وجوائز لريادتها في خدمة الثقافة المحلية 
وصناعة كتاب   ،

ً
والعالمية على مستوى صناعة الكتاب بعامة

وجهودها في نشر المكتبات العامة المتواجدة  الطفل بخاصة، 

 معرض لندن للكتاب 2019
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وتنظيمها لكبرى المهرجانات الفنية واإلبداعية  في مدن اإلمارة، 
للكتاب«  الدولي  الشارقة  »معرض  ل  إذ سجَّ الكتب،  ومعارض 
في العام الما�شي أكبر معرض للكتب في العالم على مستوى بيع 
 من 

ً
وشراء الحقوق، وظل طول السنوات العشر الماضية واحدا

أكبر ثالثة معارض للكتاب في العالم، كما تشهد اإلمارة »مهرجان 
 على مستوى 

ً
 متفردا

ً
الشارقة القرائي للطفل« الذي ُيعد نموذجا

المنطقة، وتجمع دوراته السنوية بين عرض أحدث إصدارات دور 
النشر المتخصصة بكتب األطفال والورش القرائية والتعليمية 
المتخصصين  والمؤلفين  والرسامين  الناشرين  بين  واللقاءات 

بأدب الطفل من مختلف دول العالم.
ثمار  تحصد  اإلمارة  أصبحت   

ً
عاما أربعين  من  أكثر  مدى  على 

المحافل  في  كضيف شرف  الشارقة  فوجود  باقتدار؛  هها  توجُّ
تحقيق  في  ونجاحها  ولمنجزاتها  لإلمارة  استحقاق  هو  العالمية 
واحتفاء  مستدامة،  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  تنمية 
يأتي عقب سلسلة احتفاءات  بها  معرض لندن الدولي للكتاب 
ت فيها الشارقة ضيف شرف، احتفاءات تقدم اإلمارة 

َّ
عالمية حل

كتجربة تدعو للبحث في مقومات مشروعها الثقافي ويجعل منها 
مدينة متفّردة تكّرمها كبرى عواصم اإلبداع والمعرفة العالمية، 
 
ً
فقد شُرفْت بحضورها ضيف شرف معارض عالمية عدة، بدءا
بـــــــ»معرض نيودلهي   

ً
مرورا من  »معرض باريس الدولي للكتاب«، 

الدولي للكتاب«، و»معرض ساو باولو الدولي للكتاب«، و»معرض 
بأحدثها في معرض بولونيا  وليس انتهاء  تورينو الدولي للكتاب«، 
الشارقة  حصدت   

ً
أيضا االستحقاق  هذا  وفي  الطفل.  لكتاب 

ألقاًبا ذهبية كشفت حجم حضورها العالمي، حيث تم اختيارها 
عاصمة للثقافة العربية عام 1998، وعاصمة للثقافة اإلسالمية 
في عام 2014، وعاصمة السياحة العربية لعام 2015، وعاصمة 
وعاصمة عالمية للكتاب للعام   ،2016 الصحافة العربية لعام 
2019. للعرب أن تفخر بقيادة اإلمارة لحراك ثقافي بأبعاد عالمية، 

يمثل مركز الحراك الثقافي في  وبما تتمتع به من مناخ متكامل، 
األفريقية  القارتين  يربط  الجغرافي  الشارقة  فموقع  المنطقة؛ 
واآلسيوية، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب يمنح اإلمارة والدولة 
للطفل،  القرائي  الشارقة  مهرجان  قوة  ترفدها  خاصة،  قوة 
ومؤتمر الناشرين، إلى جانب البنية التحتية المتكاملة، وما تتيحه 
الشارقة  كانت  فقد  والطباعة.  والشحن،  التخزين،  حلول  من 
اقة على مستوى العالم في استحداث أول منطقة حرة للنشر،  سبَّ
إلحداث تحّول جذري في قطاع إنتاج المعرفة وصناعة الكتاب 
في  المعرفة  الكتاب وإنتاج  فأصبحت مركز صناعة  العالم،  في 
وباتت مركز التواصل الحي والفاعل بين  آسيا وشمال إفريقيا، 
الشرق والغرب، وعملت على استحداث فضاء متكامل للناشرين 
والنشر،  الترجمة،  إلتمام صفقات  العالم،  من مختلف بلدان 
رت كل اإلمكانيات والبنى التحتية لتجاوز تحديات 

َّ
والتوزيع، ووف

من رؤى وتوجيهات أميرها الذي يؤمن بقوة   
ً
انطالقا الناشرين. 

وفتح  المجتمعات،  نهضة  في  الثقافة  وأثر  المكتوبة  الكلمة 
بأن  إيماننا  ْرنا 

َ
أنك الحقيقة إن  نجافي  نوافذ لحوار الحضارات. 

إلى حد كبير، بمساعدة الدول واألمم والثقافات  الكتاب يسهم، 
إذ يمتلك الكتاب القوة والقدرة على توحيد  على فهم بعضها، 

  معرض الشارقة الدولي للكتاب األربعون في مركز إكسبو الشارقة.

العالمية الثقافة  منابر  فوق  العربية  الثقافة  راية  اإلمارات.. 
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في  ودوره  أهميته  وتزداد  العالمي،  الّسلم  أوقات  خالل  اء  القرَّ
تعزيز األمل ودعم التسامح والمصالحة وترسيخ السالم خالل 
النزاعات وأوقات الحروب، وال شك أن العالم اليوم يحتاج، أكثر 
قوة الكلمة وتأثيرها في وعي وحياة األفراد  من أي وقت م�شى، 
والمجتمعات والشعوب، فللكلمة المكتوبة قوتها وتأثيرها في وعي 
وحياة األفراد والمجتمعات والشعوب، ألنها قادرة على التأثير عبر 
فبالكتاب يمكن الوصول إلى مجتمعات تقّدر  الزمن واألجيال؛ 
التنوع، وتحترم الخصوصية الثقافية، وهذا ما يجعل من الكتاب 
وصناعة النشر قوة مهمة في تشكيل مستقبل العالم، فكلما قرأنا 
إلى  المشترك  والوصول  االختالف،  ل  تقبُّ على  قادرين  أصبحنا 
ر أكثر، ووعي أعلى. وعلى  الحقيقة بسالم، من أجل العيش بتحضُّ
أتت مشاركة الشارقة في هذا المعرض ضمن احتفالية  ذلك، 
عالمية بصناعة النشر اإلماراتية، والعالقات الوثيقة التي تجمع 
لتعّزز  أهل الكلمة وصّناع النشر من كل البقاع كعائلة واحدة، 
الثقة بأن صناعة النشر العالمية ستحقق نتائج جيدة في مرحلة 
سّيما وأن اإلمارات فاعلة  التعافي من تداعيات جائحة كورونا، 
استدامة  حول  دة  موحَّ رؤية  وفق  الدولية  الجهود  حشد  في 
استمرار  أهمية  د 

ّ
لتؤك وكذلك  المستقبل،  في  النشر  صناعة 

بالثقافات من خالل اللقاءات المباشرة  وااللتقاء  الحوار البّناء 
والكّتاب والفنانين، ألن في ذلك بّوابة للتعارف وبناء  بين األدباء 
رت سلسلة 

ْ
وقد أث د العالقات اإلنسانية، 

ّ
شراكات ثقافية توط

المشاركة  تضمنتها  التي  األدبية  والندوات  الحوارية  الجلسات 
اإلماراتية حراك المعرض وغاياته، كما أضافت األعمال المتمّيزة 
لدور النشر الُمشاركة ضمن جناحها في تعزيز اتفاقيات التعاون 
والشراكة مع الناشرين الغربيين واالرتقاء بمكانة صناعة النشر 

في العالم العربي.
للشارقة   

ً
تكريما بدالالته  للشارقة  العالمي  التكريم  يكن  لم 

 
ً
وتقديرا  ،

ً
جميعا وللعرب  لإلمارات   

ً
تكريما كان  وإنما  وحدها، 

من  كثير  ر  عبَّ فقد  المستقبلية،  وآلفاقه  العربي  الثقافي  للفعل 

مؤسسات الفكر وصناعة النشر والمؤسسات التي تشكل الكلمة 
ساقها 

ّ
صلب عملها، والتي توّحدها جميعها هويتها العربية، عن ات

مع بهجة االحتفاء والتزامها برفد صناعة النشر بما يزيد من قوة 
؛ وقد يكون ما صنعه مركز تريندز للبحوث 

ً
الكلمة إيجابية ونفعا

 
ً
واالستشارات بالشراكة مع صحيفة االتحاد في معرض لندن مثاال
عكس المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق  في ذلك،   

ً
واضحا

المراكز البحثية والمؤسسات اإلعالمية في استثمار الكلمة في نشر 
المعرفة واستشراف المستقبل وتوفير المحتوى الرصين الهادف 
البشرية  لرفاه  بالتخطيط  والمعنيين  الباحثين  يخدم  الذي 
وتحقيق تقدمها وأمنها واستقرارها.  لقد أسقط »تريندز« رؤيته 
العالمية االستشرافية على طلبة العلم اإلمار اتيين الذين انغمسوا 
في جسر التواصل الثقافي والحضاري بين مجتمعهم والمجتمعات 
ر من أدوات التالقح الثقافي والحوار العلمي، 

ْ
الخارجية كأداة ِبك

هذه األداة وغيرها من األدوات البحثية والعلمية التي بنتاجاتها 
غدت اإلمارات في الطليعة بتقدمها وتطورها وريادتها في االنفتاح 
إذ شهد  على مختلف الثقافات والعقائد واإلبداعات العالمية. 

للعرب أن تفخر بقيادة اإلمارة لحراك ثقايف بأبعاد 
عالمية، وبما تتمتع به من مناخ متكامل، يمثل مركز 

الحراك الثقايف يف المنطقة؛ فموقع الشارقة الجغرايف يربط 
القارتني األفريقية واآلسيوية، ومعرض الشارقة الدويل 
للكتاب يمنح اإلمارة والدولة قوة خاصة، ترفدها قوة 

مهرجان الشارقة القرايئ للطفل، ومؤتمر النارشين، إىل 
جانب البنية التحتية المتكاملة، وما تتيحه من 

حلول التخزين، والشحن، والطباعة

 بيت الحكمة بالشارقة وهي مكتبة رقمية جديدة وعالية التقنية
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جناح »تريندز«، ضمن برنامجه الثقافي الحافل الذي استقطب 
قامات ثقافية وإعالمية من شتى الثقافات، حلقة نقاشية حول 
الطلبة  دراسات  في  اإلعالمي  والمحتوى  العلمي  البحث  »دور 
أكدت دور الكلمة الجادة في النتاج البحثي العلمي  المبتعثين«، 
والمعرفي واإلعالمي الرصين الموثق، وما يقدمه ذلك من أدوات 
وسرد الخيارات  وتحليل المعطيات،  موضوعية لقراءة الواقع، 
وصياغة السيناريوهات من أجل حياة أفضل للخليقة. كما أتحف 
جناح »تريندز« ضيوفه بتقديم العشرات من إصداراته البحثية 
بأغلب  اللغات  والمتعددة  العالمية  الحاجات  بتنوع  المتنوعة 
لغات األمم، ليؤكد أن البذرة المعرفية اإلماراتية غدت، بخصوبة 
بل غاياته، شجرة تبسق جذوعها صوب كل 

ُ
تربتها وشغف راعيها ون

ل أغصانها مختلف حضارات األرض، 
ّ
فضاءات المعمورة، وتظل

ع الغايات السامية التي تحكم سيرورة الحياة.  ع ثمارها بتنوُّ وتتنوَّ
 من المشهد الثقافي العربي عالمة 

ً
 ثقافيا

ً
إن اختيار الشارقة ضيفا

وعالمية الثقافة اإلماراتية  مضيئة في المشهد الثقافي العالمي، 
عبر بوابة الشارقة، إنما أتت عبر أنشطة وخطط وبرامج مدروسة 
بعناية ومترجمة إلى واقع ُمعاش عبر تراكم سنوات عدة، عملت 
مستوى  على  للدولة  الثقافية  الذراع  تقوية  على  الشارقة  فيها 
 وطنية استطاعت أن تبني 

ً
العالم بحكمة وتؤدة، فأرست جهودا

ثقافة مستقبلية لإلنسان على مستوى عالمي، إذ أعادت البوصلة 
مسيرتها  اإلنسانية  لتواكب  الصحيحة  جهاتها  إلى  اإلنسانية 
والمعرفة  العالمية،  للثقافة   

ً
مهما  

ً
مركزا جعلها  ما  الفكرية، 

ل الثقافة اإلنسانية والفكر 
ّ
أها كي تكون خير من يمث اإلنسانية، وبوَّ

ق كبير اآلمال عليها،  في 
َّ
الوطني في المحافل الدولية الكبرى، وعل

صها بالدبلوماسية الثقافية والقوى الناعمة، في  ظل ما غدا تخصُّ
 في التسويق المدني واألممي الذي تقوم عليه 

ً
 مهما

ً
أن تكون العبا

هوية تقّدر  »نفخر بأن العالم يرانا أبناء  سياسة العالم اليوم. 

هكذا  وتعرف قيمة الجمال«،  وتحترم الفن واإلبداع،  الكتاب، 
رئيس دائرة  الشيخ فاهم القاسمي،   

ً
ر عما في دواخلنا جميعا عبَّ

العالقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في 
المعرض عن التكريم االستحقاق، حين اعتبر أن احتفاء الثقافة 
هو  الثقافية،  وتجربتها  الحضاري  الشارقة  بمشروع  اإلنجليزية 
احتفاٌء وتقديٌر لحجم ودور الثقافة العربية التاريخي والراهن في 
وهو تجسيد لقوة الثقافة في وضع  مسيرة الحضارة اإلنسانّية، 
وإظهار مكانتها  األمم على المسار الصحيح لمشاريعها التنموية، 
وحجم حضورها على الخارطة العالمّية، وأن رؤية الشارقة تجاه 
االستثمار بالثقافة والكتاب كقاعدة صلبة للحوار والتواصل، 
القيم الخاصة  واحترام  الحقيقي،  التفاهم  د من خالل  تتجسَّ
أن  وإدراك  اإلنسانية،  المشتركات  في  واالستثمار  ثقافة،  لكل 
ر اإلنساني هو نتاج مساهمات متعددة ألمم وحضارات  التحضُّ
نتاج أمة أو هوية   

ً
العالم، وهو لم ولن يكون يوما من كل أنحاء 

ثقافية واحدة 
* باحث وإعالمي رئيس - مركز تريندز للبحوث واالستشارات

العالمية الثقافة  منابر  فوق  العربية  الثقافة  راية  اإلمارات.. 
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اهلوية الحقيقية

يخرُج الرجُل الحكيم من كوخه في برّية المدى، ويبدأ بالحث عن 
سوف  بالعطش،  عندما يشعُر  البداية،  في  الحقيقة الضائعة. 
 ببريقه الكاذب، ليكتشف في 

ً
، مخدوعا

ً
 كامال

ً
يالحُق السراب يوما

ريه عكس ما هو حقيقي. وربما 
ُ
النهاية أن حاسة البصر يمكن أن ت

سمع في األفق أصوات طيور مسافرة لكنه حين يلتفُت ال يراها، 
 إن الحكم على األشياء عن طريق الحواس 

ً
وسوف يدرك سريعا

. وأن عليه، أن أراد البحث عن يقيٍن 
ً
فقط ال يجوز وال يكتمل أصال

خالص، أن يجد الحقيقة بأسلوب آخر، ال بالحّس وحده.
في المساء سوف يتأمل الحكيم في النجوم البعيدة وسيراها تومُض 
ُر للحظة أن العقل وحده 

ّ
كأنها تغمُز له بعينها الناعسة. وسيفك

 أن العقل 
ً
هو مصدر كل حقيقة في الوجود، لكنه سيكتشف الحقا

، وأن الفكرة التي تبدو صائبة في النهار 
ً
نفسه هو مصدر الوهم أيضا

قد تتال�شى وتحل مكانها فكرة أخرى نقيضة في الليل، وبالتالي فإن 
. ماذا يفعل 

ً
الحكم على األشياء بمنطق العقل وحده ال يجوز أيضا

بدائية مثل  كيف يهتدي لمعرفة الكون بأدواٍت  إذن؟  الحكيُم 
العين واألذن والعقل؟ وسوف يقوده بحثه بالتأكيد الى المزيد من 
 به. إذ كيف لرجٍل 

ُ
الجهل حول هذا العالم الفسيح الذي يحيط

ضئيٍل مثله أن يدرك حقيقة الكون الالمتناهي. بل وحقيقة الزمن 
وحقيقة البداية والنهاية وأصل األشياء وفصلها. أمام هذا اللغز 
العظيم، سيحاول الرجل الحكيم أن يتعرف على ذاته على األقل. 
من هو؟ ومن أين جاء؟ والى أين يجب أن يذهب؟ ويا للغرابة، إذ 
إن هذه األسئلة األولية البسيطة، ستبدو له أصعب من سابقاتها 
 
ٌ
بكثير. إذ كلما غاص في جوهر نفسه، أدرك أن أعماقها سحيقة
، وصعٌب على المرء أن يوقن بالفعل حقيقة الجوهر الذي 

ً
جدا

 في األرض والناس والطبيعة 
ً
هو منه. سيظل الحكيم يم�شي متأمال

 لألسئلة التي تطرأ في عقله 
ً
والوجود، ولكن عليه أن يجد أجوبة

هل  عند سؤال الهوية.   
ً
سيقف يوما في نفسه الحائرة.  وتجيُش 

أنا بالفعل الشخص الذي ولد في تلك القرية وعلموه أن يتحدث 
فصار ينتمي الى  بتلك اللغة ولّقنوه حكايات وأساطير الما�شي، 
جماعة بعينها؟ هل هذه ستكون هوية حقيقية أم مكتسبة؟ وهل 
ذلك الشخص الذي يلبس الثياب الفاخرة ويسكن في بيت واسع 
الوجاهة  هل  لديه هوية مختلفة؟  الفارهة،  ويمتلك السيارات 
وقبل  يصيُر من؟  لو جردناه من كل هذه الزوائد،  إذن،  هويته؟ 
أن يصل الحكيم الى أجوبة ناجعة، سيسمُع بكاء طفٍل ُولد للتو، 

وستمر قربه جنازة لرجٍل مات للتو، وسوف يحتار من جديد في لغز 
البداية والنهاية ولن يعرف كيف يخرُج من متاهة سؤال الزمن. 
منذ أّول الخليقة وحتى اليوم، ظلت إشكالية الهوية تكبر في تفكير 
وأمام التحوالت والهجرات وانفتاح العالم على بعضه،  الناس. 
لم يعد كثيرون يعرفون معنى هويتهم الحقيقية. هناك من يولد 
ألبوين من جنسين أو بلدين مختلفين ويضيع بينهما. وهناك من 
يولُد في مكان، ويكبُر في مكان آخر، ويقطن في مكان ثالث فتضيع 
 
ً
 من يظل مقيما

ً
هويته بسبب انتقاالته في األماكن. وهناك أيضا

في مكان واحد طوال عمره، ومع ذلك ال يصل الى معرفة هويته 
أن التوهم بامتالك هوية محددة  حقيقة األمر،  أو جوهر ذاته. 
هو اإلشكال الكبير. ألن اإلنسان في األصل ينتمي الى األرض كلها، 
وال يمكن أن تحّده الحدود الجغرافية أو األطر الفكرية الضيقة. 
هناك متنورون كثيرون تشعر أنهم ينتمون الى كل مكان. يحّبون 
وهناك على العكس  أوطانهم كما يحبون بقية أوطان األرض.  
فتراهم ال يقبلون  لهم،   

ً
من تكون هويتهم الضيقة سجنا منهم، 

بالحوار مع اآلخر، وتتغلغل في نفوسهم العصبية، وينحازون الى 
العزلة واالنكفاء على الذات. 

الهوية  هو  واالرتقاء  والتطّور  التغيير  أن  إذن،  األمر  حقيقة 
الحقيقية.

، فأنت تعمل كمدّرس ولكن التدريس ليس 
ً
 مثال

ً
إن كنت مدرسا

ور 
ّ
تتط أنك  الحقيقي كإنسان هو  ومعناك  أو جوهرك.  هويتك 

يوم  كل  وتضيف  السامية  بالمبادئ  وتتمسك  يوم  كل  وتتعلم 
 في الوجود. هكذا تجد نفسك وتتعرف على حقيقتك 

ً
 جديدا

ً
لحنا

وجوهرك ومعناك 

عادل خزام
كاتب وشاعر من اإلمارات

استراحة النص



إال بأهله«46 السيئ  المكر  »وال يحيق 

إضاءة

 عبد الفتاح صربي

ولكن المكر في حالتنا يحيق بالمارين والعابرين والمتربصين، 
إنه مكر يليق بمن خّول له حراستنا والحدب والخوف على 
سكان بالمكان توسلوا بالباب وجبروته وقوته ومنعته للحماية، 

ودفء األمان والستر من غوائل القادم المعلوم أو المجهول.
أهل المكان يقبعون خلفه تغمرهم سكينة مستمدة من هذا 
 من لحم ودم  يتوسلون 

ً
 أن بشرا

ً
الصامت األصم، أليس عجبا

صانعوه  هم  وزجاج  حديد  من  وقطع  خشب  من  بألواح 
 
ً
 وحاميا

ً
 ودعما

ً
ومهندسو  شكله وسمته وطبيعته، ليكون سندا

لهم ولمتاعهم... المصنوع داعمهم.. المصنوع يصبح في خدمة 
الصانع، بل ويهديه الطمأنينة والسكينة والمشاعر المستقرة.
والفكر  العقل  عظيم  إنسان  بين  تلك  متبادلة  خديعة  أي 
دروب  به  يفتح  الذي  االبتكار  ودقة  الصناعة  مهارة  ممتلك 
لحياته  الحيوية  الحاجات  يلبي  برضا  يهواها،  كما  الحياة 
أدق  فيه  يشكل  الذي  مسكنه  وداخل  مسالكها  في  وحركته 
تفاصيله المخفية، وأحوال ال يجب أو ال يحب أن يذاع سرها.. 
أي عالقة متبادلة بين هذا اإلنسان وباب من خشب يمتلك 
 ووسائل مادية ونفسية إلشاعة الراحة 

ً
مكامن للحماية، وطرقا

والدفء واألمن واألمان والستر عن الخارج.

الخديعة المتبادلة بين مكر الباب الذي يوفر لإلنسان ما أراده 
باب من  الجامد األصم والمصموت..  الصامت  الباب  من هذا 
ما  لحظة  نفسه  يدور حول  مسامير حديدية  من  ودسر  ألواح 
 
ً
 لينصاع لألمر ليكون ممرا

ً
يطلب منه، وبكيفية وآلية معدة سلفا

 للهروب من الداخل إلى الخارج 
ً
 أو طريقة للمرور، وأحيانا

ً
أو معبرا

 ألشياء أخرى وأحوال 
ً
وفي األغلب من الخارج إلى الداخل.. وأحيانا

اإلنسان  هذا  به،  المتعهد  أو  للباب  المصادق  تهم هذا  أخرى 
 مع هذا الباب الذي سيوفر له متطلبات الستر 

ً
الذي عقد حلفا

واألمن مقابل أن يتعهد اإلنسان بسمت الباب وزخرفته وتلوينه، 
من  قشابة  في  بمهامه  للقيام  به  يتمتع  الذي  الشكل  وإعطائه 
األلوان الزاهية، ومكمالت جمالية تصنع له البهاء، والالفت، إن 
هذه المكمالت والزخارف واأللوان وحتى مادة الصناعة اختلفت 

 على تطور اإلنسان وتبدل ذوقه 
ً
عبر أحقاب الزمن لتكون شاهدا

وقته واهتماماته، بل وصل إلى حد أن الباب بشكله المعين أصبح 
لمرحلة وتاريخ ونوع حضارة صبغت المكان أو البلد أو   

ً
عنوانا

المدينة.
من صور هذا المكر أن الباب يفتح جهة اليمين أو جهة الشمال، 
ولكن ألن هذا الباب  ؟ 

ً
لماذا ال يكون في اتجاه واحد يمين مثال

بهاء  يحافظ على  أو  الحجرة  لنا شساعة  يوفر  أن  يريد  الماكر 
 يدور حول 

ً
، وأحيانا

ً
 وساترا

ً
واتساع المكان الذي وقف له حارسا

نفسه دورة كاملة ليتسع للمار العبور بطريقة تتحكم فيه ألسباب 
خاصة بآلية الدخول للمكان، ونوعية الداخل، وساعة الدخول 
مثل أبواب الفنادق الكبرى أو األبنية الضخمة الكبيرة التي تتحكم 
في إدارتها الئحة خاصة للدخول أو للتحكم والسيطرة على نوعية 

الداخل أو الخارج من المكان.
عن  والناس..  األبواب  بين  التواشج  عن  السؤال  يتبادر  وهنا 
العالقة الرابطة بين الصانع والمصنوع، إنها عالقة ليست فوقية 
السيد للعبد، ولكنها عالقة إجالل،  فيها تعاٍل ونظرة دونية من  
فللباب لدى اإلنسان قدسية وإجالل ومحبة ستنعكس في روعة 
الجماليات والمنمقات واأللوان  اإلتقان، وإضفاء  الصنعة وبهاء 
مرتبطة  ألنها  بتفصيل  إليها  نعود  أن  نتأمل  وهذه  الباب،  على 

بحضارة اإلنسان وتجليات إبداعه في هذه األبواب.
للباب لدى اإلنسان محبة تعالق، فهو سبب للطمأنينة مع عوامل 
ومن  الساكن،  رمز  الدار،  أو  السكان والمكان  وهو رمز  أخرى، 
وبالتالي فإن الباب  مقامه االجتماعي والتراتيبي وقدراته المالية، 
ستكون قيمته بحجم صاحب المكان وأهليته ومكانته بين قومه.

هناك أماكن في التاريخ وأبنية عظيمة لها قيمة تاريخية كبرى لم 
لكنها عصية علينا لآلن..  لها أبواب رغم أهميتها الكبرى،  تعرف، 
ومقتنيات  أشياء  إنه المكر العظيم لألبواب إلخفاء  أين أبوابها؟ 
الداخل والحفاظ على أسرار الداخل كما أراد صاحب الصنعة 
تتعلق  ألسباب  ربما  اإلخفاء،  استهدف  الذي  التاريخ  وصاحب 
 للحفاظ 

ً
بالدين أو العقيدة أو الرؤية لمن أراد إخفاء الباب.. وأيضا

على أغلى المقتنيات من كنوز ورفات ملوك وعظماء.
أن العمارة  من مظاهر مكر الباب الخادع أو المراوغ والمخاتل، 
الفرعونية اهتمت عمارتها بأبنية ما بعد الحياة، وسنالحظ أننا لم 

»وال يحيق المكر السئي إال بأهله«
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ً
 لحكم ألي ملك فرعوني، تقريبا

ً
نعثر على قصر لحاكم أو حتى مقرا

الالفت أنهم أخفوا أبواب هذه  فقط عثرنا على مقابر ومعابد، 
القبور، ألنها كانت مكتنزة بممتلكات هذا الملك أو الفرعون، ألنه 
في المعتقد الديني سيصحو ذات لحظة ليجد مقتنياته الدنيوية، 
على   

ً
األمر الذي يلفت في عمارة الهرم األكبر الذي ما زال عصيا

الوعي العلمي والتقدم التقني في أنه كيف بني والغرض حتى من 
وقدرة الباني على  وهندسته المعمارية المرتبطة بالفلك،  البناء 
المعلوم أنه حتى اآلن لم  ومنه مكر الباب..  أسرار البناء  إخفاء 
الفرعوني  الصانع  اختاره وأسسه  الرسمي كما  الباب  يكتشف 
 إلى هذا الصرح الباهر والباذخ في اإلتقان، 

ً
 ومدخال

ً
ليكون حارسا

وأن الباب الحالي باب قد حفره اللصوص عبر التاريخ القديم 
للسطو على مقتنياته، وسيظل الباب الماكر.. الباب األصلي للهرم 
األكبر غير معروف وغير مكتشف.. أي مكر هذا، وأي خداع هذا 
مارسه باب من حجر على البشرية جمعاء منذ آالف السنين وحتى 
اآلن، ما زلنا نتذكر قصة علي بابا واألربعين حرامي، إحدى قصص 
ألف ليلة وليلة، وقصة المغارة التي تحوي كنوز العصابة، الباب 
هنا يتحول إلى باب غير مرئي وغير معروف إلضفاء السرية والتعتيم 
 
ً
على طريقة الولوج للداخل، ألن هذا الداخل يحتوي ويضم كنوزا
من ذهب وفضة وياقوت ومرجان وكل نفيس، والباب يفتح بشفرة 
قوة  يصادف  الباب  باسم  النطق  سمسم«،  يا  صوتية»افتح 
 
ً
وفتح باب غير مرئي تقريبا خفية تتمكن من التحكم والسطوة، 
وغير معروف، هذه الشفرة الخيالية التي ابتكرها مخيال السارد 
التكنولوجيا  عالم  في  اآلن  هي  المجهول،  المؤلف  أو  الشعبي 
والتطور والتقدم موجودة وأصبحت منفذة بالكهرباء، وباللمس، 
وبالنظر، وبالكمبيوتر، و»بالواي فاي«، وممكن بواسطة الهاتف 
وسائط  تعددت  كنترول«،  »ريموت  بواسطة  أو  الباب  نفتح 

 في قصة علي بابا.
ً
 واسعا

ً
 شعبيا

ً
ووسائل تكنولوجية لتقلد خياال

اآلن تفتح األبواب بطرق غير تقليدية زيادة في الخديعة وزيادة 
في إبراز مكر األبواب ضد الفتح وضد الدخول غير الشرعي أو غير 
ويستغل هذا المكر الفني  اآلمن إال ألصحاب المكان أو الدار، 
السري  كاألرشيف  المهمة  والمكتنزات  األسرار  على  للحفاظ 

والمتاحف والبنوك.
هذه العالقة بين اإلنسان والباب تؤكد على عمق الترابط وعمق 
اإلنسان  يزينه  باب  مصلحة،  عالقة  بينهما،  الرابطة  العالقة 
 من الفن واإلبداع على مر التاريخ، تعبر 

ً
ويضفي عليه آيات وألوانا

عن روح اإلنسان والفنان المبدع، ونوع الحضارة الذي نشأ فيها 
الباب، ومنحه أفضلية المكر وفضاء الخديعة لمزيد من األهمية 
 للولوج والخروج لمكان أو 

ً
 مهما

ً
 ومكمنا

ً
للباب الذي أصبح مقصدا

دار أو منزل ليزيد من مساحة األمان والطمأنينة، ولمزيد من متعة 
التستر لمن ورائه، ومنحه الخصوصية وال يكشفها إال لمن يراد 

له أن يطلع ويرى.
وتستمر العالقة بين مزيد من مكر الباب لمنح المزيد من األمان 
ومزيد من التأنق واإلبداع للباب نحو زيادة يقظته في  لإلنسان، 
المتربصين  وجه  في   

ً
صامدا ليظل  والتوقد  والحماية  الحراسة 

والغادرين.
 وقوة بنائه ومتانة 

ً
مكر األبواب القديمة كان يكمن في صالبته أيضا

المقاومة  على  يقوى  كي  منها  المصنوع  المادة  وعظم  صنعته 
في عصرنا الحالي المتسم بالتقنيات والتطور  والدفاع والصد، 
في مكره حين استغل  للباب سطوة أخرى  أصبح  التكنولوجي، 
 مع شبكات من األشعة الليزرية أو 

ً
هذا التطور وأصبح متواصال

الدوائر الكهربائية.. أو التحكم فيه عن ُبعد وعبر تقنيات صوتية 
الشرعي  غير  الدخول  محاولة  أو  الدخول،  وغيرها ضد  ومرئية 
بغرض السطو والسرقة وإيذاء من في الداخل، فأصبحت للباب 
في عصرنا حين التحايل عليه أن تفتح األنوار أو تقرع األجراس في 
المكان لتضيق الخناق على محاولة الدخول غير الشرعي، فتأخذه 
المفاجأة والمفارقة نحو الهرب، إضافة أن هذه األبواب قد تكون 
على دوائر متصلة باألمن والشرطة ليأتوا في ذات اللحظة إلى حرم 

المكان، والتمكن من هؤالء الغادرين المعتدين 
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وجهة سفر

)طنطا( الدلتا  عروس 

 ضياء الدين الحفناوي

تقع مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في وسط دلتا نهر 
فرعي  والغرب  الشرق  من  ويحّدها  البحري  الوجه  في  النيل 
دمياط ورشيد من النيل ومن الشمال محافظة كفر الشيخ  
وكانت عاصمة المحافظة  ومن الجنوب محافظة المنوفية  
)طنطا( هي المركز الثقافي وعقدة المواصالت في مصر منذ عام 
1836. وتوجد وحدة إدارية تسمى الغربية منذ العصر اإلسالمي 
بأكملها  الوسطى  الدلتا  منطقة  ا 

ً
سابق تضم  كانت  المبكر 

تم    1949 ولكن في عام   إلى البحر األبيض المتوسط،  
ً

شماال
إنشاء محافظة الفؤادية عام )1952( التي ُسميت باسم الملك 
1955 بعد اإلطاحة  السابق فؤاد األول وأعيدت تسميتها عام 
بالنظام الملكي، وهي اآلن محافظة كفر الشيخ وتتميز منطقة 
الغربية الجنوبية بكثافة سكانية عالية للغاية وتحتوي األرا�سي 
الخصبة والمسطحة في المحافظة على شبكة من قنوات الري 
األرز والحبوب  يزرع  في مصر كما  القطن  لزراعة  وهي مركز 
على  وتقع  الغربية  محافظة  عاصمة  هي  وطنطا  والفاكهة. 
كيلومتًرا شمال القاهرة الكبرى العاصمة المصرية،   92 بعد 
وتقع طنطا في وسط دلتا النيل ولهذا أطلق عليها العرب اسم 

»طنطا« في بداية الحكم اإلسالمي في مصر.

العاصمة،  القاهرة  بعد   
ً
تحضرا المدن  أكثر  طنطا  تعتبر 

واإلسكندرية هي العاصمة الثانية لمصر وجوهرة البحر األبيض 
المتوسط كما يفضل الكثير من الناس تسميتها.

عالوة على ذلك تعتبر طنطا ثالث أكبر مدينة في دلتا النيل وفًقا 
لحجم مساحة المدينة بعد المنصورة والمحلة الكبرى .

واسم طنطا هو اسم قديم عرف في مصر منذ آالف السنين أطلق 
في التاريخ المصري  )تناسو(  الفراعنة على هذه المنطقة اسم 
القديم وكانت إحدى مدن المقاطعة الخامسة لمصر القديمة 
وفي القرن الرابع قبل الميالد أطلق اإلغريق على المدينة اسم 
وتم  »تانثنا«  أطلق عليها اسم  ثم في العصر الروماني،  )تانيتاد( 

تعيين مجلس شيوخ لحكم المدينة.
في العصر البيزنطي، كانت المدينة تسمى )تو( وبعد دخول الفتح 
االسالمي على مصر عام 641 م تغير اسم المدينة ليصبح )تانتاد(، 

وخالل الفترة اإلسالمية المبكرة تضاءلت أهمية المدينة وتحولت 
من مدينة كاملة إلى ضاحية أو قرية بها عدد قليل من المنازل 
القرن  الحجرية خالل  الحجارة  من  المبنية  واألكواخ  الصغيرة 
الوقت  ذلك  في  وحاكم مصر  الخديوي  وقام  الميالدي  العاشر 
المستنصرالذي كان ينتمي إلى الساللة الفاطمية  بإجراء تغييرات 
كبيرة على مختلف المحافظات واألحياء في مصر في ذلك الوقت، 
كل  وتتكون  كبيرة  مناطق  إلى  فقط  مقّسًما  وكان صعيد مصر 
منطقة من دوقيتين وتتكون كل دوقية من واليات أو عدد من 
المقاطعات وقد سيطر الخديوي المستنصر على المنطقتين في 
صعيد مصر وجعل المنطقة كلها منطقة واحدة تتكون من عدد 
من المحافظات بينها محافظة )طنطاوية( وقد اختار الفاطميون  
)طنطاوية( الجديدة قاعدة لهم وكان لإلقليم حاكم يسيطر على 
جميع الشؤون األمنية واإلدارية منذ تلك الفترة، وبدأت طنطا في 
جذب انتباه ُحكام مصر . وعندما حكم األيوبيون مصر أصبحت 
طنطا قرية كبيرة بمساحة تزيد على 100 فدان  أعيد تقسيم دلتا 
نهر النيل في عهد السلطان األشرف عام 1375 م لتتكون من 11 
محافظة مع محافظة جديدة تحمل اسم الغربية  أو المحافظة 

الغربية وهو االسم الذي ال يزال قائًما رسمًيا حتى يومنا هذا.
سميت مدينة طنطا في البداية بـ )طنط(  ثم مدينة طنطا واتبعت 
نظام الحكم واإلدارة بمحافظة الغربية وكان لطنطا في بداية القرن 
الخامس عشر موظف رسمي عينه السلطان كان يشرف على كل 
في المدينة من اآلداب العامة والدين والتعليم واألنشطة  �شيء 
التجارية  وكان يحاول تحسين الظروف المعيشية للناس الذين 
يعيشون في المدينة ولسوء الحظ  تدهورت الظروف المعيشية 
وانخفضت  مصر  في  العثمانيين  فترة  خالل  أخرى  مرة  لطنطا 
األرا�شي المزروعة بالمدينة وكذلك انخفض عدد سكان طنطا 
وخالل االحتالل الفرن�شي  بسبب الظروف المعيشية القاسية. 
1789  تم تعديل الحدود اإلدارية لبعض محافظات  لمصر عام 
الدلتا حيث تم إلغاء بعض المحافظات وضم بعضها اآلخر مثل 
طنطا التي أضيفت إلى محافظة المنوفية، وعندما تولى محمد علي 
مؤسس مصر الحديثة حكم البالد في بداية القرن التاسع عشر 
كان لديه تعديل إداري آخر وأصبح دلتا النيل يضم 6 محافظات 
وأصبحت طنطا جزًءا من محافظة الغربية مرة أخرى، وبعد ذلك 
في عام 1836 أصبح عباس طوسون باشا حفيد محمد علي أول 

عروس الدلتا )طنطا(



49    /   العدد 273  يوليو 2022

حاكم للغربية ومنذ ذلك التاريخ ازدهرت المدينة والمحافظة 
بشكل كبير وزادت أهمية طنطا عندما مر أول خط سكة حديد تم 
إنشاؤه في مصر عام 1854 عبر المدينة قادًما من القاهرة ومتجًها 
إلى اإلسكندرية عالوة على ذلك وصلت أسالك التلغراف والهاتف 
إلضافة   1888 عام  توفيق  الخديوي محمد  عهد  في  إلى طنطا 
المزيد والمزيد من المرافق لسكان طنطا والغربية وعندما أصبح 
 لمصرتم إلغاء 

ً
جمال عبد الناصرالرئيس المصري األسبق حاكما

جميع المحافظات والمديريات واستبدالها بالمحافظات.  إال أن 
وقد اشتهرت  طنطا ظلت حتى اليوم عاصمة محافظة الغربية، 
طنطا في األيام الخوالي ببوابات المدينة الكبرى التي كانت تغلق 
وكانت  خارجية  اعتداءات  أي  من  المدينة  لحماية سكان   

ً
ليال

أبواب طنطا أشبه بأبواب القاهرة الشهيرة التي بقيت حتى اليوم.
من أهم المعالم األثرية والمعالم الرئيسة لمدينة طنطا مسجد 
السيد البدوي الشهير وكان من أقارب الحسين حفيد النبي محمد 
ودفن في مصر. وولد السيد البدوي في بداية القرن الثالث عشر 
الملك  عهد  في  )فاس(  مدينة  في  المغرب  في  علوية  عائلة  من 
الموحد الناصر محمد وبعد حصوله على أفضل تعليم ممكن في 
ذلك الوقت غادر السيد البدوي المغرب وذهب للعيش في مكة 
مع والده، وبعد 20 عاًما توفي والده في مكة عام 1230 م.  ثم قرر 
1240 م وعاش بطنطا  السيد النزول إلى مصر لطلب العلم عام 
م اإلسالم واألفكار اإلسالمية ألهل 

ّ
حيث أم�شى بقية حياته ُيعل

طنطا ودلتا النيل بأكملها وكان يتبع  الفقه الشافعي وأهل السنة 
)بالبدوي( ألنه كان دائم تغطية  والجماعة وقد لقبُه أهل طنطا 
وجهة باللثام مثل أهل البادية، وقد لقبوه أيًضا )بشيخ العرب (.

يقع  صغير  كمصلى  البداية  في  البدوي  السيد  مسجد  تأسس 
بالقرب من ضريح السيد البدوي بطنطا الذي أسسه السلطان 
فإن المسجد الذي  1483 ومع ذلك   سيف الدين قايتباي عام 
نشاهده اليوم تم تشييده بالفعل من قبل علي بك الكبير في عام 
وهو عبارة عن ثالث   ، ويتميز المسجد بتصميمه الرائع   1769
وتم  المسجد  في  الموجودة  الثالثة  األضرحة  على  تطل  قباب 
تجديد مسجد السيد البدوي مرتين في عهد عباس األول خديوي 
مصر األولى عام 1836 والثانية عام 1848 ويحتفل مسجد السيد 
البدوي بمهرجان كبير لالحتفال وهو عيد ميالده الذي يقام في 
جميع أنحاء مدينة طنطا مرة واحدة كل عام مع حضور الكثير 
من الناس من جميع أنحاء مصر لحضور هذا االحتفال اإلسالمي 

الرائع والذي يستمر لعدة ايام.
صناعات  مثل  المتعددة  بالصناعات  طنطا  مدينة  وتشتهر 
وغزل  بذورالقطن  زيت  واستخراج  القطن  وحلج  تكريرالبترول 
والمعكرونة  التبغ  منتجات  وإنتاج  الدقيق  وطحن  الصوف 
)المكرونة( ويمرخط أنابيب النفط األقدم بين السويس والبحر 
 بصناعة 

ً
األبيض المتوسط   عبر المدينة وتشتهر مدينة طنطا أيضا

الحلويات الشرقية المميزة ويطلق عليها المصريون )حلوة المولد( 
الزدهار بيعها من الزوار لالحتفال بمولد السيد البدوي الشهير 
مدينة طنطا ويطلق  ومن أكثر الحلويات شهرة والتي تنفرد بها  
)المدلعة( فهي تعد اآلن األشهر بين جميع أنواع الحلويات  عليها 
في طنطا وعلى مستوى جمهورية مصر العربية حيث ينفرد أهل 
طنطا بسر الصنعة لهذا النوع من الحلويات المحببة للجميع 

والفريدة في مذاقها 



النار50 أغنية حجر  طاغور: 

قصيد

طاغور: أغنية حجر النار

 د. شهاب غانم

أسعـــــــــــــــــــــى للمســـــــــــــــة قدسيــــــــــــــٍة

تنير لـــــــــــــــــــــي الدروب،

تغمرني بالحـــــــــــــــــــــب والحنان

تحيل طيــــــــــــــنتي لشعلــــــــــــــٍة

تنير هذه الحيــــــــــــــاة،
ً
تحيل من قصيــــــــــــــدتي منارة

تشعُّ في الصبــــــــــــــاح والمساْء.

، أقل لمســــــــــــــة من نورك القــــــــــــــد�سّيِ

في إطـــــــــــــــــــــار الليــــــــــــــل،

تشعـــــــــــــــــــــل النجوم في الظـــــــــــــــــــــالم،

تطلـــــــــــــــــــــق الشهــــــــــــــْب،

تغسل العيـــــــــــــــــــــون من أشباحها الســـــــــــــــــــــوداْء،

فأينمـــــــــــــــــــــا اتجهت ال أرى سوى ضيــــــــــــــاْء

فتشـــــــــــــــــــــرق اآلالُم باآلمـــــــــــــــــــــاِل

فـــــــوق كـــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــأس.

طاغور)1861 - 1941( أشهر شعراء الهند في العصر الحديث وهو أول شاعر شرقي يحصل على جائزة 
نوبل لألدب وكان ذلك عام 1913. وقد حصل شهاب غانم على جائزة طاغور للسالم عام 2012.

* كاتب وشاعر إماراتي
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ارتياد اآلفاق

رحلة آخر خديوي مرصي إىل مكة والمدينة

الرحلة الحجازية - البتنوين 1909م
يز السقا  محمد عبد العز



1909 م52 البتنوني  الحجازية -  الرحلة 

ارتياد اآلفاق

يز السقا  محمد عبد العز
   

عنى بوصف رحالت 
ُ
يصح القول: إنَّ الرحلة الحجازية طراٌز رفيٌع من أدب الرحلة العربية، هي تلك الرحلة التي ت

 لشعائر الحج وأشواق الحجيج إلى المقامات المقدسة، ازدهر ذلكم 
ً
المسلمين إلى مكة والمدينة،  تقدم وصفا

النوع من النصوص في األدب العربي وانتشر عبر القرون، و كان الشكل الكتابي للرحالت تصويٌر حي بالقلم، قبل 
ه 

ُ
ضيف

ُ
اختراع كاميرا الصورة والفيديو، ليوثق معاناة الرحلة ومشاهدها، ومكابدات السفر وصعوباته، لكن ما ت

رحلتنا اليوم هو تسجيل االنطباعات عن ظواهر اجتماعية وعمرانية ومعرفية وثقافية خالل رحلة العبور بين 
يمثل  »محترف«  بل كتبها مؤلف  وما يزيد أهمية هذا العرض أنه لن يتناول رحلة كتبها رحالة عادي،  األمكنة، 
الرواية الرسمية بصيغة أدبية عالية المقام، مع خدمات )لوجستية( ملكية من طراز رفيع، إذ رافق المؤلف رحلة 
 من الكاتب المؤلف ابن قرية البتنون من أعمال محافظة 

ُ
آخر خديوي مصري إلى مكة والمدينة عام 1909م.  أبدأ

و»رحلة األندلس«  »الرحلة الحجازية«  والزالت أشهر أعماله حيه في المكتبة العربية ومنها:  المنوفية بمصر، 
َي عام 1938م، وهو رحالة ومؤرخ مصري عاصر الخديوي »عباس حلمي باشا الثاني«،  ِ

ّ
ُوف

ُ
و»تاريخ كلوت بك«، وقد ت

الذي حكم مصر والسودان من 1892 إلى 1914م.

رحلة آخر خديوي مرصي إىل مكة والمدينة

الرحلة الحجازية - البتنوين 1909م

 لوحة تحتفي بذكرى حج عباس باشا للبيت الحرام
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كيف كانت الحياة قبل 100 عام؟
1910م،  الموافق  1329هـ  عام  في  الصادر  المطبوع  هذا 
والتعليقات  التاريخية  المعلومات  البتنوني  فيه  يصف  والذي 
والمشاهدات في زمن رحله الحج للخديوي عباس حلمي الثاني 
والتي كانت عام 1327هـ، والذي سيترك الحكم 19 ديسمبر 1914 
بعد أن يتم منعه من العودة للبالد وخلعه من منصبه بأمر من 
ليكون آخر خديوي مصري زار مكة  حكومة االحتالل البريطاني، 

والمدينة.

خصائص الرحلة والخدمات اللوجستية:
األول  بأمرين:  تزويدها  من خالل  الرحلة  في  الثراء  ملمح  يظهر 
وهو األمر الذي لم يكن  الخرائط والثاني الصور الفوتوغرافية، 
تتوفر  حين  في  المسلمين،  لعموم  أو  العاديين  للرحالة   

ً
متاحا

غير عربية وهنا  المكتبة الغربية على رحالت حج مصورة بأيٍد 
تكمن أهمية إضافية للرحلة الحجازية، توفرت للبتنوني خرائط 
مصري  عسكري  وهو  باشا،  صادق  محمد  اللواء  أعدها  كان 
وصاحب مؤلفات رائدة في الجغرافيا وأدب الرحالت ولد صادق 
وبعد تخرجه  1822م وتلقى علومه األولى بالقاهرة،  بمصر عام 
في المدرسة الحربية أرسل مع آخرين في بعثة تعليمية إلى فرنسا 
لمتابعة دراسته وهناك أتقن التصوير الجغرافي ورسم الخرائط 
وبعد  »البوليتكنيك«  وحصل على شهادة الهندسة من مدرسة 
عودته لمصر ُعين مدرًسا للرسم في »المدرسة الحربية« بالقاهرة 
التي كان يديرها المثقف المصري الشهير رفاعة بك الطهطاوي، 
الحج  رحالت  مرافقة  له  أسند  الحربية  بوزارة  عمله  وبجانب 
إلى مكة المكرمة وهو األمر  )كسوة الكعبة السنوية(  والمحمل 
الذي كفل له دراسة ميدانية وطبيعية لجغرافية الحجاز فجاءت 

خرائطه غاية في االتقان.
أيضا زود البتنوني رحلته بالعديد من الصور التي التقطها اللواء 
1855م،  عام  القاهرة  في  ونشأ  ولد  الذي  باشا  إبراهيم رفعت 

ثالث سنوات  لمدة  الحربية  المدرسة  في  درس 
في  »مالزم ثاني«  1876م برتبة  ليتخرج في العام 
للمرة  للحج  وذهب  إسماعيل،  الخديوي  عهد 
األولى عام 1318 هـ 1901م عندما عين قومندان 
1320هـ  عام  وفي  المصري،  المحمل  لحرس 
لركب الحج المصري وكذلك   

ً
1903م عين أميرا

في حج عام   
ً
1904م وأخيرا هـ   1321 في حج عام 

المصورين  أوائل  من  وهو  1908م.  1325هـ 
فوتوغرافية لرحلة الحج   

ً
الذين التقطوا صورا

وللديار المقدسة بمكة والمدينة. 

ا خاصة في 
ً
عن جزيرة العرب قديًما وحديث  

ً
كتب البتنوني كثيرا

مقدمته األولى، ال يهمنا ما كتبه عن القديم فهو مبثوث في مراجع 
التاريخ، لكن األهم كان مشاهداته القيمة التي تمثل وثيقة مهمة 
 عن 

ً
 مهما

ً
من وثائق تاريخ الجزيرة العربية، حيث ترك لنا تقديرا

باثنين ونصف  والذي قدره  الفترة  تلك  في  الحجاز  عدد سكان 
وعن مناحي الحياة  وتحدث عن قبائل الحجاز،  مليون نسمة، 
االجتماعية فيها، وتفصيالته الدقيقة كانت عن الديار المقدسة 
أعطى  كما  المنورة،  المدينة  وعن  المكرمة  مكة  عن  وخاصة 

 عن مدينة جدة.
ً
تفصيالت وافية جدا

أهم ما في رحلة البتنوني أنه قدم مالحظات مهمة ضرورية جًدا من 
أجل تحسين أوضاع الحج.  وقد دون المشكالت التي الحظها في 
المدينة المقدسة سواء المتعلقة بالسكان أو بالحجيج الوافدين، 
إهمال  ذكر  حيث  العامة،  بالسلطات  الخاصة  المشكالت  أو 
السلطات العامة للحج ونبه لضرورة عمل اإلصالحات في المرافق 
 من 

ً
ببالد الحجاز وخاصة المدينتين المقدستين.  كما انتقد كثيرا

واستغالل   - أعمال أهل مكة خاصة المطوفين 
وانتقد كثيًرا النظافة في مكة  بعضهم للحجاج، 
ظاهرة  انتقد  كما  الحج،  أيام  خاصة  المكرمة 
التسول في مكة المكرمة وقال حبذا لو أقامت 
المتسولين حتى  السلطات الحاكمة ملجأ لهؤالء 

ال يشوهوا سمعة الديار المقدسة.

مقاصدية الرحلة
وكتبت قصًد،  نحن أمام رحلة قصدت كتابة، 
فالكاتب ليس رحالة ارتحل ثم كتب، بل هو كاتب 

 الحاج عباس  حلمي الثاني
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أديب ومؤرخ متخصص سيرتحل بقصد الكتابة وهنا ثمة فارق 
الرحلة الحجازية للبتنوني هي كاشفة من عنوانها الفرعي  آخر، 
المدون على غالفها عن عميد الرحلة وسيد طرقها، فهي كما جاء 
)الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس  في صفحة الغالف: 
خديوي مصر وهو سابع من حكم مصر من  حلمي باشا الثاني( 
أسرة محمد علي، وآخر خديوي لمصر والسودان، وأمه هي أمينة 
هانم إلهامي حفيدة السلطان العثماني عبد المجيد األول. ما يعد 
إضافة جديدة تحسب للرحلة وكاتبها؛ ما ذكره المؤلف بنفسه في 
)يقصد الحجازية( غير معروفة  مطلع الرحلة من أن هذه البالد 
 
ً
لآلن كما يجب لذوى البصيرة والعرفان، مع أنه يقصدها سنويا
أكثر من مائتي ألف نفس من المسلمين وكل ما كتب عن رحلة 
الحاج اليها ال يخرج عن بعض المناسك التي يضل المطلع في 
 وجهالة، 

ً
كثرة شعابها ووعورة طرقها ومجاهلها مما يزيده ارتباكا

رأيت أن أضيف الى الرحلة الخديوية كلمة عن المشاعر الدينية 
 عن الترهات التي الحقنها بها مبالغة الوهم أو 

ً
المقدسة مبتعدا

المسلمين وسيلة إلى الطعن  مغالبة الغرض مما اتخذه أعداء 
عليهم في دينهم الذي جل ما تعرفوا به منه انما أخذوه عن أولئك 
 من 

ً
الذين رزئ بهم االسالم فيكيلون لهم الكالم جزافا الجهالء 

غير ما يشعرون بأنهم به ينتحرون! لذلك سلكت في هذا الطريق 
مسالك التحقيق والتدقيق حتى جاءت مسفرة عن حقيقة الحج، 
ولم أقف عند حد الديني منها بل تناول بحثي مسائل اجتماعية 

وتاريخية وجغرافية مع خرائط ورسوم وصور.

الرغبة والقرار 
كانت الرغبة في الحج وزيارة المشاعر المقدسة تعتمل في نفس 
الخديوي عباس حلمي حتى اتخذ قراره في عام 1327هجرية وفي 
شهر رمضان صدر األمر بعمل التجهيزات، فارتحل عدد كبير من 

العسكر والمدنيين ورجال الحاشية فريق منهم صوب ميناء جدة 
وفريق إلى مكة لتجهيز مراسم االستقبال، وكان من بينهم رئيس 
الديوان ووكيل الحربية ووكيل الخاصة الخديوية ورئيس قلم 
العرضحاالت، ووكيل مشيخة األزهر، ووكيل الكتبخانة، ومفتي 

األوقاف الخصوصية ولفيف من كبار رجاالت الدولة.
ولكن ترى من سيقوم  1909م صدر األمر،  ديسمبر   9 وفي يوم 
تجيب صفحات  بحكم مصر في غياب واليها الخديوي عباس، 
الرحلة عن السؤال ضمنا إذ يورد المؤلف نسخة عن خطاب 
بإدارة  النظار  رئيس  إلى  الثقة  يمنح  الخديوي  ملكي صادر من 
1327ه  القعدة  ذي   28 تاريخ  في  عودته  لحين  البالد  شؤون 
الموافق 11 ديسمبر 1909م وقد ذكر فيها رغبته في الوقوف على 
أحوال البالد والعباد وسعيه لتحسين األوضاع في تلك البقاع 

بعد الوقوف عليها كما دعا للسلطان العثماني محمد الخامس.
وفي شهر ذي القعدة بدأ القصر في اختيار وتبليغ من وقع عليهم 

االختيار لصحبة الوفد الذاهب إلى الحج رفقة الخديوي.
بل  والسنة  والشهر  باليوم  ليس  التحرك  تواريخ  الكاتب  يذكر   
في تمام الساعة السابعة والدقيقة  بالساعة والدقيقة فيقول: 
29 ذي  1909 الموافق  21 ديسمبر سنة  االربعين من صباح يوم 
سفر   

ً
وهو اليوم الذي تقرر فيه رسميا 1327هـ،  القعدة سنة 

الوفد، تحرك القطار الخصو�شى من سراي القبـة إلى محطة مصر 
حيث كان في انتظاره أصحاب السعادة والنظار واألعالم ووكالء 
الدول وقناصلها والذوات وأصحاب الحيثيات ثم التحق بالقطار 
عدد من النظار للسفر مع الخديوي، وسافر القطار إلى السويس 
وكانت جميع محطات السكة الحديدية مزدانة بأفخر الزينات 
الباهرة وفيها ما ال يح�شى من جموع المودعين ال سيما في محطتى 
بنها والزقازيق اللتين احتشد فيها عموم الناس لوداع الخديوي 

الذي كان قد حظي بمحبة شعبية إلظهاره مخالفة اإلنجليز. 
بدأ  صاحب الرحلة الحجازية بحديث عن تراثيات الجزيرة العربية 
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العرقية ويطيل المقام بين الدول العربية في كافة العالم العربي 
في سرد أحداث  يبدأ  ثم  الشمال األفريقي،  في  واإلسالمي حتى 
واإلمامية  صبيا  في  واألدارسة  وعسير  واليمن  والحجاز  الجزيرة 
في اليمن والبرتغاليون في عمان ويتنقل من دون حدود بين دول 

العالم العربي.
من الرحلة:

 من مصر حتى مدينة جدة 
ً
تبدأ بعد هذه المقدمة الرحلة انطالقا

وذكر قبر أمنا حواء - عليها السالم - ومن جدة الحديث عن مكة 
والمشاعر المقدسة وأهلها وناسها وحديث لحياة الرسول - ملسو هيلع هللا ىلص 
- ويعود المؤلف زمنًيا لسيرة إبراهيم عليه السالم عندما يتناول 
 
ً
رائعا  

ً
ثم توثق الرحلة جدوال تفاصيل بيت الله العتيق في مكة. 

بأسماء من تولى مكة من األشراف من زمن الفتح إلى تاريخ الرحلة 
ثم الحديث  وفًقا لمصدر حديث وهو من أروع جداول الرحلة.. 
بمكة  وعالقته  السعودي  الحكم  وعن  الوهابية  الحركة  عن 
والنزاعات التي حدثت بين السعودية األولى واألشراف في زمنها حتى 
يصل لحكومة السعودية الثالثة التي كانت في بدايتها ولم يكتمل 
نموها بعد وعالقتها وتنازعها مع آل رشيد من دون أن يخرج عن 

اهتمامه المنصب على خط سير الرحلة. 
يبدع البتنوني في وصف كل ماله عالقة بحدود الحرم والعمرة 
المسجد  الحرمين  ثالث  وحتى  والمقدسة  والمشاعر  والحج 
وكل  والمدينة  مكة  بين  ما   

ً
تداخال الحديث  ويكمل  األق�شى 

مع توثيقه لما شاهد في أسواق مكة التي  المشاعر المقدسة، 
اندثرت اآلن بسبب توسعات الحرام وغيرها من عوامل التجديد، 
ويتحدث عن الرسول الكريم والخلفاء األربعة الراشدين، وفتنة 
الخوارج كجزء من تاريخ الحجاز، كما يتضمن حديثه الرائع عن 
والقوافل  في حارات مكة وبين المقاهي،  والغناء  حمام الحمى، 
والحداء في الحجاز، وسكة الحديد، وعوايد المصرين عند الحج، 

وأخيًرا يختم الرحالة رحلته بعودته لمصر.

جبانة جدة وقرب حواء
يذكر المؤلف أنه يوجد خارج المدينة من جهة الجنوب مدفن 
للنصارى، أما مدافن المسلمين فإنها في جهتها الشرقية. ومن باب 
مكة ستجد أمامك رأس قبر طويل ضارًبا إلى الشمال بمسافة مائة 
وخمسين متًرا على ارتفاع متر وفي عرض نحو ثالثة أمتار وهو ما 
يسمونه قبر أمنا حواء. وال يستبعد أن قبر حواء كان من الهياكل 
المقدسة قبل اإلسالم، وبالطبع هذا الهيكل بقي أثره في نفوس 

القوم بًرا بحق األمومة وأقاموا له قبة لتكون مزاًرا للناس...

اإلبحار واالستقبال المهيب
 للمؤلف  تشريف الجناب العالي الخديوى 

ً
ومما يذكر في تاريخ وفقا

اليها يوم الثالثاء غرة ذي الحجة سنة 1327 الموافق 14 ديسمبر 
اشرقت  وما  الشريف  الحج  فريضة  تأدية   

ً
قاصدا  1909 سنة 

 
ً
زمرآ زمرا شمس هذا النهار حتى أخذ الناس يردون الى الميناء 
البحر  الى عرض  القوم وأعناقهم متطاولة  وفي مقدمتهم علية 
لرؤية وابور المحروسة المقل لهذه الذات المحبوبة وفي نحو 
 حضر أصحاب السيادة والسعادة 

ً
الساعة الثالثة العربية نهارا

علي بك وفيصل بك والشريف زيد أنجال سيادة شريف مكة 
بيومين  العالي  الجناب  تشريف  قبل  جدة  الى  أتوا  قد  )وكانوا 
 لمقدمه( ومعهم حضرات القائمقام وقومندان القوة 

ً
استعدادا

العثمانية الموجودة بجده وحضرة مكتوبجي.... يتلوهم حضرات 
من  وغيرهم  البواخر  شركة  ووكيل  والتلغرافات  البوسة  مدير 

مستخدمي الحكومة...
 
ً
.. وقبل أن تظهر أي اشارة تنبئ بقرب الركاب العالي ركبوا جميعا
لمقدمه الشريف وكانوا   

ً
الزوارق ونزلوا الى عرض البحر انتظارا

قبل شروق الشمس قد أرسلوا الوابور الحربي العثماني المقيم 
في مياه جدة الستقبال المركب الخديوية المحروسة على بعد 

 مقبرة أمنا حواء
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سبع ساعات أو أكثر من مياهها. 
 ظهر دخان المركب في األفق 

ً
وفي نحو الساعة السابعة العربية نهارا

 حتى القت مراسيها في الساعة الثامنة 
ً
 فشيئا

ً
وما زالت تقترب شيئا

الحكومة  ورجال  األشراف  وصعد  الزوارق  منها  قربت  وهنالك 
للسالم على موالنا الخديوي..  فقابلهم حفظه الله بما جبل عليه 
وما غربت شمس هذا  من البشر واإليناس والحفاوة واإلكرام... 
اليوم حتى بدت دار البلدية تختال في حلل زينتها من جهة البر 
وتألقت أنوار المراكب البخارية على اختالف جنسياتها من جهة 
البحر وذهبت ساريات السنابك في السماء بمصابيحها التي كانت 
 وليلة فذة 

ً
 مشهودا

ً
كأنها النجوم الزواهر وبالجملة فقد كان يوما

في بابها لم ير أهل جدة مثلهما بالمرة كما أنهم لم يشاهدوا عناية 
الدولة العلية بمثل احتفائها بهذه الذات الكريمة واهتمام دولة 
الشريف بما فيه راحة جنابه الرفيع: وأي رجل اصطفاه مواله الى 
حج بيته الكريم كالعباس حفظه الله دعاء ربه فأجاب دعوته وقد 
كشف عن رأسه تاج ملكه ونزل إلى صفوف بقية الخلق في تقشف 
ويركب  السماء  ويلتحف  الغبراء  على  ينام  وغذائهم  مالبسهم 
الصعب ويسير بين حرارة الشمس وبرودة الليل في طريق تغزر 

وعثاؤه وتكثر حصباؤه وال ينقطع اعصاره كما ال تنتهي أخطاره ..
دخول مكة ورفض السعي على جواد:

 مكة وسار بمن كان معه من وسط جنود 
ً
ثم امتطى جواده قاصدا

جانبي  على  اصطفت  قد  وكانت  بها  المقيمة  الشامانية  القوة 
الطريق الى تكنة تشالق الحميدية الداء واجب التعظيم وأمامها 

فصدحت  الكبرى  بالتشريفة  وضباطها  قومندانها  حضرات 
الموسيقى بالسالم الخديوى. 

 ألداء 
ً
ودخل مكة من باب جرول حيث كان حرس المحمل واقفا

واجب السالم وسار في طريق الشبيكة والناس على جانيه كأنهم 
البنيان المرصوص ثم من أمام التكية المصرية ودار الحكومة 
الحجازية ودار البلدية وكانت كلها مزينة بأحسن زينة ووصل إلى 
باب الحرم الشريف فجر يوم الخميس ثالث ذي الحجة وصلى 
إلى  وخرج  القدوم  طواف  طاف  ثم  المالكي  اإلمام  مع  الصبح 
السعي حيث اصطف الحجاج وفي مقدمتهم الحجاج المصريون 
على طول المم�شى وكان كلما مر عليهم ساعيا، ارتفعت أصواتهم 
مكبرين مبتهلين ... يقول المؤلف في وصف المشهد: ... فيالها من 
ساعة كنت ترى فيها هذا المليك المخيم وال عرش يعله. وال تاج 
قد تجرد عن فخامة الملك وسمى بين يدي الله سبعة  يقله، 
يالها من ساعة ما كنت تسمع فيها إال زغردة النساء  أشواط... 
ومظاهرة الرعية الصادقة باإلخالص والوالء حتى كأنما الكل أهل 
بيت واحد خرجوا الستقبال والدهم..... وأحسن ما يذكر في هذا 
 ليسعى عليه وكان الشريف 

ً
المقام أنه قدم إلى الخديوي جوادا

 وهو 
ً
 خصوصا

ً
 لعدم المحظور شرعا

ً
قد أشار عليه بالسعي راكبا

 السعي على 
ً
في تعبه الشديد بعد هذا السفر الطويل فامتنع مؤثرا

قدميه. وقف المؤلف وقفة طويلة أمام اللهجة المكية وطبيعتها 
ولقد كان البتنوني يظن أنه سيسمع من  الصوتية والصرفية، 
أفواه المكيين لغة مشابه للغة العربية الفصحى التي كان عليها 
العرب في قبل اإلسالم وصدر من إسالمهم وقد يكون سبب ذلك 
أنه فصل مكة المكرمة عن التاريخ الذي مر بها، والتحوالت التي 

 من مالمحها.
ً
غيرت كثيرا

الطريق القديم والحديث من مرص إىل الحرمني 
مما ذكره المؤلف في كتابه أن مصر كانت وال تزال طريق المسلمين 
إلى حج بيت الله الحرام في نصف الكرة األرضية الغربية باعتبار 
أن مكة المكرمة هي قلب العالم أو النقطة المركزية التي تنبعث 
فاألندل�شي  منها أنصاف أقطار إلى محيط جميع دائرة األقطار. 
الذي كان يسكن في غرب أوروبا والمغربي الذي في غرب أفريقيا 
وما دونه من مسلمي البربر في السنغال فبالد التكرور والسودان 
الغربي والشرقي كانوا إذا قصدوا الحج إلى بيت الله الحرام سافروا 
من بالدهم إلى مصر بحًرا أو بًرا وكذلك كان يقصدها من أهالي 
الشام والترك والقوقاز وجزائر البحر األبيض المتوسط ويجتمع 
الكل بالقاهرة ثم يسيرون منها إلى قوص بًرا أو في النيل ثم تسافر 

قوافلهم منها في صحراء عيذاب إلى القصير على البحر األحمر.
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الطريق إىل المدينة وذكر قرية الوجه
تقوم قوافل الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة فيسيرون في 
واحد من أربع طرق وهي السلطاني، والفرعي، والغاير، والشرقي 
)يقع  ويذكر المؤلف عن الوجه  والطريق السلطاني هو أحسنها. 
ضمن  اآلن  وهي  القديمة  السوق  قلعة  وبها  الزريب  وادي  في 
أن له أهمية كبرى  السعودية(  محافظة الوجه بمنطقة تبوك، 
عندما كان يمر عليه ركب المحمل مدة سفره على البر فقد كانت 
تنصب فيه األسواق وتفرق فيه الموائد، وأن حياة أهله ساعتها 
أضحت من صيد األسمال وتجارة السمن واألصواف التي تأتي 

إليهم من وراء الساحل وأغلب تجارته مع السويس. 

مواكب الرشيف
يركب دولة الشريف في مواكبه الرسمية بتقدم فرقة من الخيالة 
بعض  ثم  البيشة  عرب  من  الهجانة  من  جماعة  ثم  والقرابة 
السياس يتلوهم الجنائب وهي جملة أفراس عربية يتلو بعضها 
بعًضا يقود كال منها سائسان واحد إلى اليمين واآلخر إلى اليسار، 
وعلى الكل الرخوت الذهبية  األفراس بعض البغال،  ومن وراء 
العربة  الجياد ومن خلف  يقودها زوج من  ويعقب ذلك عربة 
بمسافة خمسين متًرا دولة الشريف على فرس مرخوت يحيط به 

الخدم والحشم وغيرهم من الخزنجية )الخزندارية(.
 في المسجد النبوي بالمدينة:

ً
خمسون خطيبا

للحرم المدني، حتى يورد تفاصيل   
ً
يذكر المؤلف وصفا مفصال

العاملين به، ويذكر أنه يوجد بالحرم المدني نحو خمسين خطيًبا 
السنة طبًقا  في  الجمعة مرة واحدة  الواحد منهم خطبة  يتولى 

لترتيب مخصوص ال يتعدونه.

خط سري الرحلة
ثم  من سراي القبة إلى محطة مصر بالقطار ومنها إلى السويس، 
الوصول إلى جدة يوم الثالثاء غرة ذي الحجة سنة 1327 الموافق 
 
ً
والمكث بها أياما ثم الدخول إلى مكة،   ،1909 14 ديسمبر سنة 
قبل عرفة، والخروج إلى عرفه، وإفاضته منها، ثم المقام بمنى، 
 
ً
واالحتفال بتالوة فرمان الشريف بها، ثم الطريق إلى المدينة مرورا

بالوجه، ثم المدينة، ثم في فجر يوم السبت 15 يناير سنة 1910 
قرر الخديوي سفره من المدينة المنورة إلى تبوك وبعد صالة 
الصبح أدى خدمته في الحجرة الشريفة وزار زيارة الوداع ثم قصد 

المحطة ليعود إلى مصر.
ختام السرد

أعود فأقول إنه رغم المشقة الهائلة التي كانت تكتنف الطريق 

يتوافدون  الحجيج  ستمر  المقدسة  األماكن  إلى  الوصول  حتى 
عليها مع استمرار الرحالة في الكتابة سواء المغاربة مثل العيا�شي 
األمر على  يقتصر  أن  الزياني من دون  القاسم  وأبي  والرسالني 
الرحالة المغاربة، فقد كتب كثير من الرحالة اليمنين عن رحلتهم 
ويبقى التغير الجذري في  إلى الحجاز أمثال الخوالني الصنعاني. 
في إمرة  كتب الرحالة عن بالد الحرمين كان مع المصرين سواء 
الحج أو مرافقة الركب المصري ابتداء من أواخر القرن التاسع 
عشر للميالد وبداية القرن العشرين ومن تلك األسماء كان محمد 
صادق باشا وإبراهيم رفعت باشا ومحمد لبيب البتنوني ورحلته 
)1327ه-  سنة  حلمي  عباس  الخديوى  حج  فيها  وصف  التي 
 عن أحوال الحجاز العامة 

ً
1909م( وهي من أوفي الرحالت تفضيال

في ذلك العهد - على ما فيها من أخطاء - وقد طبعت طباعة جيدة 
ص عدا الصور   334 في  م(   1911 ه-   1329( مصورة في سنة 

والخرائط.
وإلى اللقاء في رحلة جديدة.. 

* باحث بالمركز العربي لألدب الجغرافي

المراجع: 

المطبعة  األول مصر/  عباس  والدة  مدرسة  مطبعة   - األولى  الطبعة  الحجازية،  الرحلة   -

الجمالية.

- رحلة مشعل المحمل ، محمد صادق باشا- هنداوي للنشر 2022.

- مطبوعات الرحلة - ارتياد اآلفاق - المركز العربي لألدب الجغرافي.



العشرين58 القرن  الستينيات من  إلى  الثالثينيات  أبوظبي خالل  بادية  الطروش  وين 

سوق الكتب

 فاطمة مسعود المنصوري 

السيدة  ترويها  ذكريات  عن  عبارة  هو  الطروش؟  وين  كتاب 
أرملة الشيخ سعيد  صبحة محمد جابر الخييلي،  الفاضلة/ 
بن شخبوط بن سلطان، الكتاب من تحرير األستاذة الفاضلة 
صدر الكتاب عن  فاطمة النزوري،  وإعداد:  شيخة الجابري، 
دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة في عام 
المتوسط.  القطع  من  صفحة،   123 في  الكتاب  يقع   .2014
يتصدر الكتاب إهداء من قبل الراوية إلى معالي الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان - وزير التسامح - الهتمام معاليه بالموروث 
 لجهوده في دعم الثقافة واإلبداع في 

ً
الثقافي واإلنساني وتقديرا

شتى الميادين، وقد تصدرت كلمات اإلهداء أبيات شعر تقول 
فيها: 

من ثمـــــــــــــــار تفكــــــــــــــــــــــــيري قطفــــــــــــــت خيارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وغلفتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والتقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أهديــــــــــــــــــــــــــــــــــــك باقـــــــــــــــــــــــــــــــاٍت تفــــــــــــــــــــــــوح أزهارهــــــــــــــــــــــــا 
نقيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه مــــــــــــن أرض الخــــــــــــير 
بمثابة سفر تاريخي مهم  يعد هذا الكتاب كما ورد في تقديمه، 
يؤرخ لتراث بادية إمارة أبوظبي، هذا التراث الذي يعد في الواقع 
 
ً
تجربة فريدة تفخر بها إمارة أبوظبي اليوم وهي تقدم نموذجا
والتعاون  والتآزر  التسامح  مبادئ  على  يتكئ  لإلنسانية   

ً
ملهما

وهذا ما قام عليه النموذج البدوي  واإليمان والجد واالجتهاد، 
وعاداته  قيمه  استقراء  الكتاب  هذا  يحاول  والذي  اليوم، 
وذلك من خالل  وتقاليده واألسس االجتماعية التي قام عليها، 
وهي  الموضوعات المهمة التي يطرحها عبر فصوله المختلفة، 
واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  شاملة تشمل جميع مظاهر 
»المروى«  ذاكرة المكان والترحال،  والثقافية وقد تمثلت في: 
»سرُّ الحياة«، »العالقات والواجبات االجتماعية البدوية«، 

«، »هزع البوش 
ً
»السنع« أسلوب حياة، »في البادية ال نفقد شيئا

الشتاء«،  »منازل  واحدة«،  أسرة  »الفريج  اإلبل«،  وضروب 
»عادات البدو وتقاليدهم«، »تعليم الصالة في الصغر«، العالقات 
والواجبات االجتماعية البدوية، زينة المرأة البدوية، المعتقدات 
مهن  البدو،  مهن  العقل،  وحكمة  اللسان  فصاحة  البدوية، 
النساء، صناعات البدو، صناعات النساء، الغذاء والدواء، طرق 

وين الطروش بادية أبوظيب 

خالل الثالثينيات إىل الستينيات من القرن العرشين
ذكريات ترويها صبحه محمد جابر الخيييل
تحرير: شيخة محمد الجابري   حوار وإعداد: فاطمة الزنوري 
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حفظ األطعمة، الطبابة والعالج،  عالقة البدو بالمدينة، عالقة 
البدو بالشيوخ.  وسنركز  في األسطر التالية على مجموعة من تلك 

العناوين لتناولها ب�شيء من التفصيل مثل: 
ذاكرة المكان والترحال

)غافات رماح.. وبو سمرة ونقا الساد(
تذهب الراوية في هذا القسم من الكتاب للحديث عن ذاكرتها 
الشخصية وتفاصيل طفولتها التي قضتها في كنف أسرتها، متنقلة 
في صحراء أبوظبي حالها حال األسر البدوية المختلفة، تستذكر 
العديد من تفاصيل  المهمة  التاريخية  الحقبة  تلك  في  الرواية 
وفيها  التحديد،  وجه  على  المكان  وذاكرة  االجتماعية  الحياة 
للطروش  استراحة  التي شكلت محطات  الماء  آبار  ذكر  تتناول 
أثناء سفرهم وسيرهم من أبوظبي إلى العين والعكس، ومن أهم 

بوابة  لتسميته  المقطع وتذهب  التي تستذكرها جسر  األماكن 
مدينة أبوظبي، كما تستذكر صحراء الختم الممتدة بين أبوظبي 
والعين، وأطلق اسم الختم على المنطقة التي تضم »بدع مسفر« 
وقد أطلق عليه هذا االسم نسبة إلى رجل يسمى مسفر حفر البئر 
للبدو يلجؤون إليه   

ً
التي تعد مصيفا و»اللّحمة«  وحمل اسمه، 

وقت الصيف الحارق للتمتع ببرودة المناخ، و»أم البنادق« التي 
مالحة يستخدم ماؤها  تتمتع بمناخ معتدل وبها عراقيب وبئر  
للدواب والطبخ والغسيل. وتكمل الراوية سرد الذاكرة وتستذكر 
6 شجرات يعرفن بغافات  5 إلى  منطقة »رماح«، وتقول فيها من 
الستراحة  محطة  كانت  بأنها  اشتهرت  رماح  بأن  وتبين  رماح، 
والعائدين  القادمين إلى العين في وقت الصيف،  »الحضاضير«، 
مرة أخرى إلى أبوظبي بعد انتهاء موسم القيظ وبحلول الصفري. 
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كما تستذكر منطقة »بو سمرة« وسبب تسميتها نسبة إلى شجرة 
المنطقة منذ سنين وهي طويلة ولها  تلك  في  نبتت  سمر كبيرة 
أوراق كثيرة تتفتح زهورها الصفراء مع دخول الصيف، وتسمى 
استراحتهم  فترة  بظلها خالل  الطروش يستظلون  وكان  »برم«، 
»نقا الساد«  ومن المناطق التي تستذكرها كذلك  السفر.  أثناء 
وكان يشتهر بوجود عرقوب كبير وعريض يقع على أرضه ويتميز 
بتواجد أشجار الغاف فيه، ويقع بعد الساد باتجاه العين مكان 
وهو طريق وعر وال يوجد منفذ غيره تسير  يسمى»هزع البوش«، 

عبره اإلبل في طريق سيرها إلى العين. 
المروى »سرُّ الحياة«

 يا مواردنا القديمه    شربنا مايتك عطف وحنان( 
ً
)عذرا

المروى هو بئر الماء العذب، وتبين الراوية مدى أهمية المياه في 
حياة البدو، فهو سر الوجود وسر الحياة، فتأمين المياه كان هو 
وعرف عن البدو أن  الهاجس الذي يشغل البدو في الصحراء، 
لديهم خبرة واسعة في معرفة نوع التربة، وهم بذلك يستطيعون 
وتبين الراوية  عذبة،   

ً
تمييز المكان الذي قد يجدون فيه مياها

حيث تبدأ عملية البحث بحفر  كيف يتم البحث عن المياه، 
األرض وتعبئة الرمال بأيديهم في »المشاه« وهو وعاء مصنوع من 
خوص النخل، يتم نقل الرمال به من مكان إلى آخر، ويستغرق 
وتذوقه تعلو أصوات  وعند ظهور الماء  الحفر ساعات طويلة، 
ثم يتم الحفر باتجاه  الحلو«،  »أبشروا بالماء  الرجال بالبشارة: 
العين التي ظهرت وتتدفق العيون في اآلبار من الشرق إلى الغرب. 
ويحرص البدوي على عدم الحفر لمسافات عميقة داخل األرض 
بعد ظهور الماء حتى ال يصطدم بالمياه المالحة. وتواصل الراوية 
وتبين  سرد التفاصيل حول تلك المراوي وكيفية االهتمام بها، 
  من شجرة األرطى التي تنبت 

ً
أن البدو كانوا يبنون حولها جدارا

في الرمال، خشية من أن »يعرش الطوي«، أي يتهدم وفي الوقت 

فيها.  السقوط  من  والموا�شي  األطفال  حماية  يتم  حتى  نفسه 
من البئر بواسطة القرب المصنوعة من جلد  وكان يجلب الماء 
الخراف، او المفرشة وهي أوعية جلدية مصنوعة من جلد الناقة، 
من اآلبار على  تجلب الماء  فكانت النساء  أما في فصل الشتاء 
الناقة، ويحمل عليها الماء في قربتين أو ثالث أو أربع، وكانت العرب 
تسكن على البئر طوال فترة الصيف لمدة أربع أشهر، ثم ينيعون 

 عن المرعى والعشب. 
ً
في الشتاء أي يرتحلون إلى مكان أخر بحثا

»عادات البدو وتقاليدهم«
كان  والتي  وتقاليدهم  البدو  عادات  الكتاب  في  الراوية  تبين 
بالشهامة  البدو  اتسم  فقد  تشكيلها،  في  كبير  دور  للصحراء 
وتحمل  والصبر  العهود  واحترام  والكرم  والنخوة  والرجولة 
الشدائد، والتراحم والتآلف، واشتهر المجتمع البدوي بمنظومة 
فهناك العادات  من العادات والتقاليد المرتبطة بدورة الحياة، 
المرتبطة بالميالد وبالزواج حيث يكثر الزواج في موسم الشتاء، 
 
ً
وال يتزوج البدو بين العيدين العتقادهم أن الزواج يحمل فأال
 للعروسين، وعادة ال يتزوج الشاب البدوي إال ابنة عمه وهو 

ً
سيئا

العشرين القرن  الستينيات من  إلى  الثالثينيات  أبوظبي خالل  بادية  الطروش  وين 

سوق الكتب
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عرف سائد بين القبائل البدوية، ومن مظاهر االحتفال والفرح في 
يوم العرس وفي وقت الظهر تحضر الوليمة التي يقيمها المعرس 
حيث تذبح ناقة جزور وتطهى وتقدم مع العيش وفي الليل يشبون 
النار وفي وسط الفريج ويصطف الرجال صفين ويقومون بآداء 
يزف  للعرس  أعدت  التي  العشاء  وليمة  تناول  وبعد  الحربية، 
 الستقبال العروسين 

ً
المعرس إلى بيت العروس الذي أعد مسبقا

إذ يخصص جزء من البيت يسمى »القطع«، يفصل بالساحة وهي 
قطعة سميكة من القماش مصنوعة من القطن الملون باألحمر 
واألسود، ويفرش البيت بالسدو والمطارح، وفي اليوم الثاني من 
أيام الزفاف يدعى أهل الفريج على الريوق أي اإلفطار وينظمون 

 للهجن ويضعون شارة للفائز احتفاء بالفرح والسعادة. 
ً
سباقا

»مهن البدو«
)أطلق على تجار البادية »الطروش«(

مهنة  مثل  البدو  مارسها  التي  المهن  بعض  الراوية  عددت 
في حياة البدو إذ يعتمد عليها في   

ً
مهما  

ً
التجارة التي تعد عامال

توفير احتياجات أفراد القبيلة من المواد الغذائية وغيرها من 
المستلزمات التي ال يستغنى عنها البدوي في الصحراء، واقتصرت 

تجارة البدو على النطاق الجغرافي بين أبوظبي والعين، حيث كانوا 
يتجهون إلى أبوظبي لبيع ما يتوافر لديهم من الحطب والفحم 
ويشترون بثمنه الملح والمالح ليقوموا ببيعها في سوق العين، 
وقد أطلق على تجار البادية الطروش ألنهم كانوا يطرشون أي 

يسافرون من منطقة إلى أخرى على النوق.  
بين  وقد قسمتها  البدو،  أهم صناعات  إلى  الراوية  تتطرق  كما 
الحبال  بصناعة  اشتهروا  حيث  بالرجال،  خاصة  صناعات 
أما الصناعات  وصناعة الجلود والصناعات المرتبطة بالنخلة، 
المثال  سبيل  على  ومنها  وتنوعت  فتعددت  بالنساء  الخاصة 
الصناعات  وبعض  والخوص  المالبس  وحياكة  الغزل  صناعة 

الغذائية مثل صناعة الجامي واليقط. 
من   

ً
مهما  

ً
يعتبر الكتاب بحق وثيقة اجتماعية مهمة تسرد جزءا

الثري  البدوي  المجتمع  السيما  اإلمارات  أهل  حياة  تفاصيل 
 إللهام الحاضر الذي نعيشه 

ً
بتجاربه اإلنسانية التي كانت مصدرا

لنا  ينقل  أن  استطاع  الكتاب  أن  نالحظ  كما  ونجاحه،  اليوم 
صورة حقيقية لحقبة تاريخية مهمة من تاريخ الدولة تعود إلى 
، أسهم من خاللها الكتاب في ربط ذلك التاريخ 

ً
أكثر من ستين عاما

 
ً
حاضرا  

ً
بسياقاته الحضارية اليوم حتى يظل هذا التاريخ جزءا

 من ذاكرة األجيال اليوم  
ً
ومهما

* مركز زايد للدراسات والبحوث 

وين الطروش 
رزاقهــــــــــــم 

َ
ي سعــــــــــــــــــــــــــــــوا ل

ّ
وين »الطــــــــــــــــروش« الل

ـــــــــــــــــــــــــــــــْر 
ّ
طــــــــــــــــــــــــال المســــــــــــــــــــــــــــــــير وال لفــــــــــــــــــــــــــــــى ِلمبشـ

يســــــــأل حســــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــــود وين ْديارهــــــــــــــــــــــــــــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــّير 

َ
ه ِمتحــ

ْ
ي عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم من َولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
الل

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍو أصايــــــــــــــــــــــــــــــــل كلهــــــــــــــــــــــــــــــــم ِمن البــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــّير

َ
يا كــــــــــــــــــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــــــــــــــــــم من سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي خ



صيانته62 وضرورة  التراث  أهمية 

استطالع

 فاطمة عطفة 

يشكل البحث في تراث وتاريخ اإلمارات ومنطقة الخليج العربي أهمية متميزة 
لدى الكتاب والدارسين، وحول هذا الموضوع المهم، تقول الروائية مريم 
الغفلي: اإلمارات والخليج العربي بشكل عام حيز جغرافي مهم وغني بالتراث 

والتاريخ الذي يجب االهتمام به وبتاريخه. 
ومنذ بدأت اإلمارات انبرى لهذا الموضوع كثير من الرواد الذين بدؤوا رحلة 
وهذه الجهود  البحث والتدوين وجمع ورصد كل ما يتعلق بهذا الشأن،  
 انطلق منه من 

ً
األولية آتت ثمارها وجهود الباحثين فيها وأصبحت أساسا

يأتي على رأس هذه القائمة الشيخ  جاء بعد ذلك. وأضافت الغفلي قائلة: 
زايد المؤسس الذي نظر لهذا الجانب نظرة مهمة فشجع وأنشأ الجهات 
والمجمع  الوطنية  المكتبة  مثل  والتاريخ،  التراث  صون  عن  المسؤولة 
والبعثات  الباحثين  واستقطب  الوطني،  واألرشيف  والمتاحف  الثقافي 
كما وجه  الخارجية للبحث والتنقيب وتسجيل المواقع األثرية وحمايتها، 
بحماية التراث المادي والمعنوي وسباقات الهجن والصيد بالصقور وغيره 
الكثير، كذلك المغفور له الشيخ سلطان بن زايد الذي أسس نادي تراث 
اإلمارات التي كان له السبق في تنشئة أجيال على السنع والمعنى وتراث 

اآلباء واألجداد.

كذلك من ضمن الشخصيات المؤثرة في هذا  وتابعت الغفلي حديثها قائلة: 
المجال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي واهتمامه 
بكل ماهو تاريخي وعربي وتراث، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كان 
 في الحفاظ على كل ماهو تاريخي وعربي، وله عديد من المبادرات 

ً
 سباقا

ً
دائما

 
ً
يلعب مركز الشيخ حمدان بن محمد بن راشد دورا  

ً
وحاليا في هذا الشأن، 

وحول مدى اهتمامها بتراث األجداد قالت  في الحراك الثقافي والتراثي.   
ً
كبيرا

بالتراث ألني نشأت بين جيلين: جيل   
ً
بالنسبة لي، أهتم كثيرا الروائية الغفلي: 

راقبت كل  الشعر والحكمة والطب والتراث وغيره،  كان مدرسة في كل �شيء، 
لم يره أحد..   

ً
من حولي رأيت الفراسة والحكمة والشعر ورأيت جانبا هؤالء 

كان هذا عالمي السحري الداعي للغوص في أذهان كبار السن والتعلم منهم، 
وهذا زاد من شغفي وتعلقي بكل ماهو تاريخي وتراثي. وأضافت موضحة: لقد 
 من هذا التاريخ والمعرفة 

ً
شاهدت التحوالت الكبرى في وطني، وعرفت أن جزءا

والكثير الكثير سيرحل ويختفي مع رحيل جيل الكبار. وقد حصل من اهتم من 
المؤرخين في الكتابة الشفهية، ال تحضرني األسماء ولكن أتذكر المغفور له 
 بهذا الجانب ودون الكثير. 

ً
الشيخ محمد بن أحمد الخزرجي الذي كان مهتما

كذلك معالي أحمد خليفة السويدي. وهناك أسماء ال تن�شى تركت بصمة في 

أهمية الرتاث ورضورة صيانته
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الحفظ والتدوين مثل الشاعر حمد بو شهاب رحمه الله، والباحث 
األستاذ فالح حنظل، والكثير الكثير من الرواد. وفي وقتنا الحالي، 
نرى األستاذ سلطان العميمي، واالستاذ جمال بن حويرب، وحماد 
المسلم،  العزيز  وعبد  المزروعي،  راشد  والدكتور  الخاطري، 
وعبدالله بن دلموك.. وغيرهم كثر، ال يتسع هذا المقال لذكرهم.
رحم الله تلك األجيال التي ال تعوض، وهذا جيل قادم ال يمكن 
لقد  وهكذا تتوالى األجيال وكل يبدع بمجاله.  أن نبخسه حقه، 
وتم تسجيل الكثير من التراث  زاد االهتمام والبحث والمعرفة، 
المادي والمعنوي كتراث إنساني يجب أن نحافظ عليه ونعمل 
ألن  على تطوير البحوث فيه بما يتناسب مع معطيات العصر، 
تاريخنا زاخر وتراثنا كنز معرفي يحتاج البحث والتدوين وصونه 
الشاعرة والباحثة في التراث شيخة  وفي لقاء  لألجيال القادمة. 
بالتراث  واالهتمام  البحث  أهمية  بدورها على  أكدت  الجابري، 
في اإلمارات ومنطقة الخليج لماذا اهتمام الباحثة الجابري بهذا 
االهتمام بالبحث التراثي هو اهتمام بعنصر أسا�شي  األمر قالت: 
ألنه  بالتراث،  نبحث  أن  واألولى  اإلنساية  الثقافة  عناصر  من 
لذلك البحث  يتصل بجذورنا وهويتنا وبما نحن عليه من قيم. 
وخاصة أن الكثير من المهتمين بالتراث رحلوا.   ،

ً
فيه مهم جدا

بدأنا بالبحث بالتراث من الثمانينيات،  وأضافت الجابري قائلة: 
 فردية حتى 

ً
واقتنصنا ما استطعنا الحصول عليه، وكانت جهودا

والمؤسسات  الوزارات  خالل  من  ومحفوظة  منظمة  أصبحت 
واليوم هناك جهود في البحث بالتراث،  التي تدعم هذه الجهود. 
والتشجيع  الدائم  بالبحث  يقوم  الذي  الشارقة  معهد  وأبرزها 
على نشر التراث، كذلك نادي تراث اإلمارات يعمل باهتمام على 
واألمل أن يتسع هذا االهتمام وأن يكون هناك  هذا الموضوع، 
فريق وطني لجمع التراث الشعبي، ألن هذا التراث متصل بحياتنا 
اليومية التي تركها لنا أجدادنا. واليوم أصبحت أشكال التراث غير 
موجودة في حياتنا اليومية، ألن ظروف الحياة تغيرت وقد أصبح 
. لكن التراث يستحق 

ً
 حتى االحتفال به أصبح مظهريا

ً
التراث مظهرا

 أن نهتم به أكثر من ذلك، وأن تدون به كتب. الشيخ 
ً
منا جميعا

زايد رحمه الله هو أول من اعتنى بالتراث واهتم به.  وتؤكد شيخة 
الجابري قائلة: التراث جزء من كينونتنا، وعلينا المحافظة عليه 
خاصة أن حملة التراث رحلوا، وهذه الكنوز البشرية الموجودة 
 لألجيال 

ً
يجب أن نحافظ عليها حتى تبقى فيما بعد ذاكرة وأرشيفا

ليعرفوا أنهم من وطن له حضارة ضاربة في التاريخ. نحن دول لدينا 
بدأت من  موروث أصيل وفولكلور وقيم وكنوز تراثية ال تنتهي، 
النخيل: الجزع والخوص والكرب إلى الرطب وغيرها، وأهالينا كانوا 
سابقين ولديهم اكتفاء ذاتي من الطبيعة، وهم يهتمون بكل �شيء 
 لهم فيها، فكانت صناعاتهم وحرفهم اليدوية تقوم من 

ً
كان متوفرا

التراث، لذلك أعتبر أن التراث جزء من كينونتنا وحياتنا. وبدوره 
يحدثنا اإلعالمي وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 
عبد الرحمن النقي، يقول: التراث الشعبي والبحث فيه أراه واجبا 
فالتراث  الوطن،  أبناء  بالثقافة عامة من  على كل مهتم   

ً
وطنيا

يتحدث عن طفولتنا ونشأتنا وحياتنا بمختلف ألوانها وأشكالها، 
واالهتمام بالتراث المحلي وإحيائه هو وصية والدنا زايد الخير، 
 بين االهتمام 

ً
المؤسس الباني التحاد دولتنا رحمه الله، وأرى فرقا

التراث كل  وإن كان  بالتاريخ الخاص للبالد،  بالتراث واالهتمام 
ماهو مادي وشفهي ومعنوي من مكونات ثقافة المجتمعات. إن 
اهتمامات الكتاب والبحث في التراث بدأت باجتهادات فردية من 
زمالء مثل االخ الكاتب عبدالله عبدالرحمن، ونجيب الشام�شي، 
وحديثا  حنظل،  وفالح  صندل،  وعبيد  الطابور،  وعبدالله 
عبدالعزيز المسلم، وحمد صراي، وحسن غردقة، وبدرية الحولة 
إال أن مبادرات  وأنور حمدان الزعابي وغيرهم كثر،  الشام�شي، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ سلطان بن زايد، رحمهما   شيخة الجابري عبد الرحمن النقي
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الشعبي  التراث  في رصد وتوثيق  كانت سباقة ومؤسسية  الله، 
 حتى حفظوا تراث الوطن. وال ننس مجهود 

ً
 ومضمونا

ً
 وشعرا

ً
تاريخا

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم 
الشارقة، ومعالي جمعة الماجد في حفظ التراث العربي بمختلف 
واللغة  والمسرح  بالشعر  الشارقة  حاكم  عني  حيث  إبداعاته، 
والطفل والتراث، فيما عني جمعة الماجد بالحفاظ على الوثائق 
وحول أهمية البحث في تراث وتاريخ اإلمارات ومنطقة  العربية. 
الخليج، يقول الكاتب الروائي حارب الظاهري: ال بد من البحث 
في تاريخ وتراث اإلمارات ومنطقة الخليج العربي ألنها دول في طور 
التقدم والتجدد، وفي طور التصنيف الحياتي المختلف، وأولها 
العمل التاريخي الذي يحدد الكثير من االستكشافات المهمة، 
والتي امتدت إلى عالم هذه الدول الحديث والمتطور. والبحث في 
التراث هو ركيزة تصقل الحياة في ظل هذه البعثرة التي تصادف 
األجيال والتي تنتزع منهم جذورهم أو تنتزعهم من جذورهم نحو 
التشكل العالمي، من خالل الكتب والمواقع اإللكترونية وقراءتها 
هذه  تمسك   

ً
أيضا والمتوارث،  الحقيقي  عالمهم  عن  البعيدة 

األجيال باللغة اإلنجليزية على حساب لغتهم العربية. لذلك البحث 
 من أجل إعادة كتابة تاريخنا وتقديم عاداتنا 

ً
في التراث مهم جدا

إلى العالم بشكل مدروس، وهنا تحضر مقولة الشيخ زايد، رحمه 
الله: »من ال ما�شي له ال حاضر وال مستقبل له«، ومنه استمدت 
اإلمارات اهتمامها بالتراث وحرصها على المحافظة على موروثها 
الظاهري  األديب  اهتمام  جاء  وكيف  الضوء.  دائرة  في  وإبقائه 
بالتراث ومن هم أهم المؤرخين في الكتابة الشفاهية والشعر 
 ،

ً
الشعبي، يقول: طبعا اهتمامي بالتراث �شيء مستند إلى كوني كاتبا

هو االعتماد على الموروث،   
ً
والكتابة كان عنصرها األدبي دائما

ومن منظوره ال تنفصل الكتابة عن قراءة التراث بشكل جيد، 
والبحث في الجذور ونقلها عبر الصيغة األدبية والروائية وصورها 
ويخطئ كل من يعتقد أن التراث عبارة عن أكالت  المجتمعية، 
القيم  هو  التراث  ألن  القديم،  بشكله  لباس  أو  قديمة  وأطباق 

األصيلة والشعر والقصص والذاكرة التي ال تغيب عن المجتمع 
 :
ً
ويتابع حارب الظاهري قائال ودالالته مهما تطور هذا المفهوم. 

حين أرى جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي وجهوده في كل ما يخص إبراز التراث، فهذا ما نفتخر به 
وهو القامة األدبية الكبيرة في صياغة التاريخ العربي والتراث، كما 
أن هناك مركز الشيخ زايد للتراث والتاريخ الذي أداره الدكتور 
حسن النابودة، وهناك الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد 
والشعر  التراث  نقل  في  كثيرة  أسماء  وتحضر  للتراث،  الشارقة 
العين جهود مهمة  وفي مدينة  القديمة.  المجتمعية  والقصص 
التراث  من  تتضمن  وما  المدينة  ذاكرة  على  الحفاظ  تواصل 
نرى الجهود كثيرة في  لذلك،  الشفاهي والشعر القيم وموروثه. 
العمل على حفظ التراث وصياغة التاريخ الشفاهي وبلورة تراثنا 
القادم من  القادمة والحاضرة وأمام  أمام األجيال  بشكل عام 

أجيال.
بدورها د. عائشة بالخير تؤكد على أهمية البحث بالتراث قائلة: 
أهمية البحث في تراث وتاريخ اإلمارات ومنطقة الخليج العربي 
جمعت  مختلفة  ألحداٍث  واألخير  األول  المخزن  الذاكرة  تعتبر 
األشخاص وظروف حياتهم بمكان ما وزمن معين، فكل من مروا 
 وعادات وتقاليد، وبدون 

ً
بتجارب مشتركة أفرزت في حياتهم قيما

شك سطر التاريخ إنجازاتهم وتحديات الحياة. ولمعرفة تضاريس 
يفهمها  بلغة  والموروث  التاريخ  بد من محاكاة  كان ال  التاريخ، 
الجميع، وال سيما اللهجة األم التي ال يتعلمها التالميذ في المدارس، 
مفتاح  تعد  وهي  نشأتهم،  وبيئة  محيط  من  تشربوها  ولكنهم 

  د. عائشة بالخير حارب الظاهري

من أقوال المغفور له
 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:

»من ال مايض له ال حارض 
وال مستقبل له«

صيانته وضرورة  التراث  أهمية 

استطالع
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فكما نستخدم  لفهم فلسفة األولين،   
ً
المعرفة ألنها تفتح آفاقا

لوحة األرقام للهواتف المحمولة وغيرها من اإللكترونيات وهي 
اآلباء  لهجة  فهم  الضروري  كان من  األجهزة،  تفهمها هذه  لغة 
واألجداد ألنها تعبر عن زمنهم ونابعة من لغة أصيلة تعبر عن هويتنا 
الشخصية والثقافية، وكذلك السياسية، إن صح القول. البحث 
في التراث والتاريخ يعرفنا على أنفسنا ونعرف أكثر عن تضحيات 
دهم، وكيف تعاملوا مع البيئة في 

َ
األجيال الماضية وصبرهم وَجل

الحل والترحال. كلها تفاصيل تسرد قصة الوطن، فقد أصبحت 
 يحتذى به في نشر السالم 

ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجا

وتوطيد قيم التسامح والتعايش بين أفراد الكوكب باختالفهم. 
لذا، توجب علينا توفير معلومات تتعلق بأخالقيات أهلنا، وقيمهم 
وأعرافهم وكيف كانوا يحلون األزمات وكيف مرت بهم الكوارث 
وكيف تعاملوا مع األوبئة، نقول ذلك وهؤالء هم األساس واللبنة 
التي بني عليها مجتمع يؤمن بفعل الخير وتجسير المودة وحوار 
كانت  وكيف  بالتراث  بالخير  د.  اهتمامات  وحول  الحضارات. 
البداية، تقول: ليس لدي اهتمام خاص بالتراث ولكني من عشاق 
التفاصيل وكلما كانت دقيقة كلما زادت قيمتها في نظري. عندما 
وهكذا كان  واردة بل كنا نعيش،  »تراث«  نشأت لم تكن كلمة 
وهي  أسلوب حياتنا التي مازلت أعيش وأمارس قيمها الموروثة، 
جزء ال يتجزأ من شخصيتي التي أتعامل بها مع كافة الناس، على 
»الطبع ضلع«، ونحن ال نحيد  يقول المثل  اختالف مستوياتهم. 
عن تلك القيم التي تعلمناها من أسالفنا، ألنها منصهرة في دمائنا 

تعلمناها  قيم  األمانة  أو  فالصدق   ،
ً
دائما أعيننا  ونراهم نصب 

بالمالحظة وكيف كانت الناس تتمسك بها، وما كان علينا سوى 
 في 

ً
االبتعاد عن ما ال تحبذه المجموعة، وهذه دروس مهمة جدا

العاطفي والذكاء األخالقي  باستخدام الذكاء  الوجه«  »حفظ ماء 
الذي نسميه »السنع«، وهو التصرف السليم وفق تلك المنظومة 
بعد وفاة والدي أصبحت  بالخيرة موضحة:  وتتابع د.  المتكاملة. 
جوانب  توثيق  في  مني   

ً
أمال الموروث،  حفظ  على   

ً
حرصا أكثر 

متعددة من هذه الثقافة الغزيرة، وكلي يقين بأن ذلك قد يسهم 
واالهتمام باألصول  في حفظ نمط من أنماط التربية اإلماراتية. 
التفكير والتحليل  السؤال الدائم،  من االنتباه للتفاصيل،  جاء 
والربط واالستنتاج فعلى من يدخل في هذا المجال ينبغي عليه 
تكون  وإيحاءات  إيماءات  ثقافتنا  ففي  السطور،  بين  القراءة 
 من الحوار واتخاذ القرار، لذا يجب على الباحث أن يفهمها 

ً
جزءا

ويفك رموزها ويتعامل معها من الداخل. إن من أهم المؤرخين 
في الكتابة الشفهية والشعر الشعبي وفي توثيق التراث والمرويات 
الشفاهية وحفظ القصيد والحكم والتواصيف هم من يجمع 
محب وبشغف ال يعرف نهاية،  تلك المواد بحرص ودقة بقلٍب 
وهدفهم تعميق فكر اآلخرين عن ثقافة اإلمارات العربية المتحدة 
إن من يعمل في توثيق وتدوين التاريخ  وإنتاجها الفكري والفني. 
والموروث يكون »جندي مجهول« ال يهمه أين يوضع اسمه، ولكن 
من الضروري أن يشكر ويقدر على جهوده وعمله المميز حتى ال 

يفتر حماسه وحتى ترتفع في عينه قيمة ما يقدمه للوطن 
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أدب ونقد

الزعابي عائشة  اإلماراتية  الكاتبة  قصص  في  التعبيرية  وأبعادها  اإلنسانية  العالقات 

 أحمد حسني حميدان

القاصة عائشة الزعابي من األقالم الجديدة التي وفدت  َعُد 
ُ
ت

 
ً
إلى سياق السرد اإلماراتي وإلى فنه القص�سي تحديدا  

ً
حديثا

 
ً
 عن مرحلة التأسيس بلغ من خاللها شأوا

ً
الذي قطع أشواطا

جارى فيه القصة العربية وحاكى أحداثها عالوة على أحداثه 
المحلية... وإذا كانت القصة اإلماراتية الجديدة التي تنتمي إليها 
قصص عائشة الزعابي قد وسمتها بعض الدراسات النقدية 
باالنحياز نحو الذات، فإن القصة في اإلمارات منذ نشأتها األولى 

 السياق النسوي منه)1(.
ً
أعطيت هذا التوصيف وخصوصا

ومآله  العاطفي  الرصد  الناخي  شيخة  سطوره  على  فقدمت 
خميس  ظبية  عليه  وأضافت  الرحيل  مجموعتها  في  المأساوي 
حين  في  األوروبي  المغترب  في  األنوثة  ومأزق  اإلنساني  الرصد 
أن مريم جمعة فرج أخذت هذا المأزق إلى سيكولوجيا الجسد 
األسود وما يعانيه من تمييز عنصري متسائلة باستغراب لماذا 
ينسب اللون األسود إلى الدونية والتدني، مؤكدة في قوٍل لها بأنها 
انطلقت من هذا السؤال لتبحث في مكابدات الذات اإلنسانية 
 ..

ً
المعذبة وتنادي بحقوقها في كل ما أنجزته و ما ستنجزه ال حقا

وبذلك نستطيع القول إن الرصد الذي قدمته القصة النسوية 
اإلماراتية للمكابدات الذاتية الزمها منذ البداية ولم يكن سمة 
خاصة بالكتابات القصصية الجديدة كما ذهبت في استنتاجاتها 
بعض الطروحات والمقاربات التي جاءت على معالجة السياق 

ونستطيع القول على نحو أدق بأن الذات  السردي اإلماراتي)2(.. 
الفردية الماثلة في القصة اإلماراتية التي أرست وجودها منذ ثالثة 
عقود قامت على معاناة الذات الفردية التي تمثل حالة شريحة 
أو مجموعة في حين أن القصة اإلماراتية الجديدة عملت على 
شخصنة هذه المعاناة وقدمتها بذات تمثل في الغالب حالة فردية 
وما جاءت به عائشة الزعابي ورصدته في العديد من قصصها يأتي 
 مع أول القصص )غشاوة()3( 

ً
ضمن هذا المنحى الذي يظهر جليا

المستمد منها عنوان المجموعة القصصية، والتي ينهض حدثها 
على سياق تطرح فيه الكاتبة حكاية شاب يساوره الشك بزوجته 
الحامل بعد ما لمح في درجها الخاص رسالة تعبر فيها عن شوقها 
ثائرته على خيانتها من دون  لمقدم شخص اسمه فواز فتثور 
تم بتداعيات داخلية وذلك بعد اعتماد  أن تدري ألن كل �شيء 
وفي نهاية القص يكتشف بأن  الكاتبة على إيراده عبر المنولوج، 
فواز الذي كتبت له زوجته كلمات الحب والشوق ما كان غير 
... يقابل 

ً
ابنه الموجود في بطنها، وكانت قد قررت أن تسميه فوازا

)ذات ليلة( شك أنثوي تستيقظ  هذا الشك الذكوري في قصة 
أسبابه الغافية في ال شعور بطلة القصة فور سؤال زوجها لها 
ويخبرها بعدم  أين ستعيش أختها الشابة بعد رحيل أمها وأبيها، 
ممانعته العيش معهم في نفس البيت فترفض اقتراحه وهي تتذكر 
لها مع أختها  أبيها ألمها مع خالتها متخيلة خيانة زوجها  خيانة 

فتصرخ لتختم القصة بالقول:
)ال.. لن تأتي للسكن معنا، ال يمكن .. مستحيل.. نظرت إليه، كانت 

الدهشة تقضم وجهه وألف سؤال وسؤال يدور في داخله..()4( . 
 لشكوك األنوثة 

ً
هكذا تنهي الكاتبة قصتها بختام ال تضع فيه حدا

أنها  في حين  الصريحة  بالنهاية  كريستيفا  تسميه جوليا  بشكل 
)غشاوة(   لشكوك الذكورة في قصتها السابقة 

ً
بائنا  

ً
وضعت حدا

وكأنها تمايز بتفاوت ديمومة كل شك حسب جنس صاحبه... وإذا 
استوى الشك في هذا السياق كحدث قص�شي، فهل تمكنت البنية 
السردية من تجسيده بوقائع مقنعة تبرر حدوثه بين الشخصيات 
صحيح أن  التي نهض الخطاب السردي على مواقف كل منها.. 

العالقات اإلنسانية وأبعادها التعبريية 
يف قصص الكاتبة اإلماراتية عائشة الزعايب

شيخة الناخي عائشة الزعابي
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الكاتب ينطلق من أفق فكري وجمالي يكيف تصرفه 
وتدبيره في الموضوعات واألفكار المدفوعة للمتلقي 
كما يقول هانس روبيرت ياوس)5( إال أن هذه األفكار 
والموضوعات حين تمثل في سياق فني فإنها تمر في 
-  وطور  - أي الحكاية بكليتها  طور الفعل الحكائي 
أي األسلوب الذي تتجسد من   - الفعل السردي 
لها  الشك  مسألة  كانت  وإذا   - الحكاية  خالله 
مبررات االختيار عند الكاتبة فأخذت بها إلى سياق 
كلتا قصتيها عبر الفعل الحكائي،فإن مبررات إثارة 
هذا الشك ال تبدو مقنعة كما قدمتها الكاتبة عبر 

الفعل السردي المتمثل في القصة األولى بكتابات الزوجة عبارات 
الذي  باسم فواز  إياه  جنينها مخاطبة  الشوق واالنتظار لمجيء 
 ألن المتعارف عليه 

ً
لها وهذا ليس واقعيا  

ً
حسبه زوجها عشيقا

 أن الزوجة تشاور زوجها في تسمية ابنها القادم وتفصح 
ً
اجتماعيا

وهو ما  إن كان ثمة اسم تفضله لهذا االبن المحمول في بطنها، 
تجاهلته عائشة الزعابي كما تجاهلت الثقافة االجتماعية القائمة 
في مجتمع شخصياتها والتي ال تسمح لشابة العيش بمفردها داخل 
المنزل لتبرر الخيانة الواقعة بين بعض هذه الشخصيات وتبرر 
الشك الذي أقامت عليه الفعل السردي في سياقها القص�شي 
بعد ما أخضعته لسرير بروكست لتجعل عبره سيرورة الحديث 
متقولبة وفق غايتها السابقة لعملية السرد ذاتها وحسب قياس 
الفكرة فتحولت البنية القصصية لديها إلى إنشاء سياقات ذهنية 
ال يمكن إضفاء صفة الواقعية عليها، وهو ما يمكن إشاعته على 
على  سياقات بعض القصص األخرى التي ينتصر فيها االستثناء 
السائد والمفرد على المجموع .. فهي تنتصر بالفكر الرواقي للجمال 
الداخلي حتى ولو كان محاطا بدمامة خارجية وكأنها تعيد أصداء 
ما يطرحه بول فاليري في قوله: علينا أن ال نرسم ما هو كائن بل ما 
يجب  أن يكون وبذلك تجعل بطلة قصتها المشوهة محط اختيار 
للزواج وترك المرأة األخرى المتمتعة بالجمال الخارجي لتصبح 

عرضة لإلهمال)6( .
 
ً
تذهب عكس المألوف في تقديمها أبا )مدائن الحزن(  وفي قصة 
يفرط في عقوبة ابنه إلى حد الموت بسبب استيقاظه على صوته 
اآلخذ بالعلو واالرتفاع وهو يدفع أخته باألرجوحة حتى ازدادت بها 
 فاختلط صراخها بصوت أخيها فكانت 

ً
 كما ازدادت خوفا

ً
تحليقا

عقوبة األب الصارمة له وكانت الطامة الكبرى... كل ذلك تتذكره 
مسارعتها  وعدم  ألوالدها  الزائدة  مراعاتها  لتعلل  القصة  بطلة 
بالحسم في تعاملها معهم وهو ما يتقاطع مع ذكريات بطلة القصة 
السابقة في استرجاعها خيانة أبيها ألمها وبنائها عليه خشيتها من 

خيانة زوجها لها األمر الذي يتوضح منه استثمار 
لبطالتها  الفرويدي  الالشعور  لمخزون  الكاتبة 
العديد من  في  المجسدة  الحاالت  ما يجعل  وهو 
 في الفردية ألن التشابه 

ً
 وإغراقا

ً
قصصها أكثر إمعانا

الشعورية  الحالة  في  يقوم  قد  الذي  اإلنساني 
يحصل  ال  الشخصيات  حول  دائرة  أحداث  إزاء 
بالضرورة ما يماثله في مكنون الما�شي الالشعوري 
كالتي  فردية  وقائع  من   

ً
أساسا أحداثه  الناتجة 

الخيانة  فال  السردي..  في سياقها  الكاتبة  أوردتها 
وغشاوة(  ليلة  )ذات  قصتي  في  القائمة  الزوجية 
)مدائن الحزن(  وال العقوبة األبوية البالغة حد الموت في قصة 
للخسارات  الكاتبة  تعميم  رغم  التعميم  حق  إعطاؤها  يمكن 
وجعلها في معظم مساحات القص من نصيب المرأة.. فهي ضحية 
الشبهة في حالة تعرضها للشك الذكوري، وهي ضحية الوساوس 
المختلفة والقلق حين يداهمها إحساس بخيانة زوجها لها مع 
أخرى... وإذا ما شعرت بفوت قطار الزواج لها ال تصمد قناعاتها 
)�شيء  الراسخة أمام سنوات العمر المتسارعة، فتقبل في قصة 
إنجاب  يكفيها  بأنه  لنفسها  هامسة  ثانية  زوجة  تكون  بأن  ما( 
ولد)7(. وكأن الكاتبة تأخذ بتوجيهات بطالت قصصها وفق مناح 
، ومع أن غادة 

ً
قدرية محكومة بالغرائز وبالعرف االجتماعي أيضا

األولى  القصصية  مجموعتها  منذ  الرؤية  هذه  تمثلت  السمان 
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بأن عذابات   
ً
إال أنها قالت الحقا )عيناك قدري( 

بهذا   ...
ً
محتوما  

ً
قدرا ليست  الرجل  مع  المرأة 

المعنى يمكن استقراء القدرية القائمة بين الرجل 
والمرأة واإلقرار بها على أساس األصل اإلنساني 
الواحد لكال الجنسين واالختالف النوعي الماثل 
يجعل  والنفسية  البيولوجية  النواحي  في  بينهما 
وهو ما  لآلخر وال غنى له عنه،   

ً
منهما مكمال  

ً
كال

يتأتى منه براهين قاطعة تمتن أواصر اإلقرار بهذه 
القدرية الناشئة بين الرجل والمرأة على أساس 
الشراكة في صياغة المعادلة الحياتية وإذا كان 

ثمة سلوكيات وممارسات تخل بتفاعالت هذه المعادلة فإنه ال 
 
ً
 سويا

ً
 قدرا

ً
 كان مصدره أم أنثويا

ً
يمكن اعتبار هذا الخلل ذكوريا

 ال مفر منه طالما ال شرائع تقره وال قوانين عادلة تعترف 
ً
محتوما

في سياق ذلك أعادت غادة السمان صياغة رؤيتها للعالقة  به.. 
تعبير  وفي اإلطار ذاته جاء  اإلنسانية بعدما أنضجتها التجربة.. 
للصورة  المخصص  الملف  في  المشاركين  اإلماراتيين  األدباء 
وإذا كنا قد أشرنا  التي رسموها في منجزهم للرجل والمرأة)8(.. 
إلى أن عائشة الزعابي قد عممت خسارات المرأة في مجموعتها 
نقيض ذلك  إلى  فإن خلود محمد تذهب  )غشاوة(  القصصية 
أضعها   

ً
)المرأة دائما في قولها عبر هذا الملف الذي أشرنا إليه 

إنها تتحدى  في مركز القوة التي باستطاعتها بلوغ ما تحلم به... 
 أرسمها على أنها أقوى من الرجل..(. وتذهب مريم 

ً
األوضاع ودائما

جمعة فرج في السياق ذاته إلى ما هو أبعد من التجنيس مؤكدة أن 
بطل قصصها )فيروز( هو رمز اإلنسان األسود أينما كان وهو الذي 
وليسأل لماذا  ليسأل لماذا يعتبر لونه رمز العبودية والرق..  جاء 
بات لونه الحجاب الحاجز بينه وبين المجتمع الذي يعيش فيه... 
الرجل  وبذلك يكون فيروز حسب طروحات مريم جمعة فرج، 
 وذلك بعدما اعتبرته وجعلت منه الذاتية اإلنسانية 

ً
والمرأة معا

التي تبحث في قصصها عن حقوقها المفقودة)9(. 
تناولت  الذي  السردي  سياقها  في  الزعابي  عائشة  قدمته  وما 
المعبرين عن  النموذجين  المرأة خال من هذين  فيه مكابدات 
في  واكتفت  متعددة  إنسانية  شرائح  في  المجابهة  المرأة  قوة 
بنيتها القصصية برصد الهم الخاص للمرأة ورغم أن القاصة 
الزعابي تعتبر من كاتبات القصة اإلماراتية الجديدة إال أن صورة 
بطالتها جاءت محاكية بسلبيتها واستكانتها للصورة التقليدية 
التي رسمتها لها القصة العربية منذ عشرات السنين... وإذا كانت 
المرأة في الحقبة اآلفلة تلك تشكو الجهل واألمية وكل موروثات 
الضعف فما الذي يعتري المرأة المعاصرة حتى قدمتها عائشة 

الزعابي على هذه الهيئة المغرقة في الضعف... 
ففي قصة )نهارات مسروق منها الحب ( ال تظهر أي 
سبب تعلل فيه سرقة الحب من نهارات ومساءات 
دفعت إليها بطلتها لالجتهاد في زينتها والركون على 
جمر انتظار زوج اله عنها دافعة بها إلى استمالته 
وتهمس  الهزيمة  مرارة  فتجتر  جدوى  دون  من 

لنفسها:
إلي..  ليته ينظر  وأتأمله..  )أمضغ الطعام ببطء.. 
يعيب  أو  وشكلي  شعري  تسريحة  ينتقد  ليته 
طريقة طبخي.. ليته يفعل.. لماذا ال يفعل؟.. لماذا 

يتجاهل وجودي ويشعرني بالضآلة والتقزم؟..)10(.
فتجعلها  )االنتظار(  وتكرر الكاتبة الحالة نفسها مع بطلة قصة 
بكامل  وهي  الليل  من  متأخرة  حتى ساعة  زوجها  عودة  تترقب 
الكاتبة  تبين  كما  الحرام  المتعة  غيرها  مع  يسرق  ال  كي  زينتها 
)ستقاوم الخوف  التي تقرر بالنيابة عن بطلتها بأنها هذه المرة: 
لكنها بعد  والقلق من أجله وستشعل لحظاته بالمودة والحب..( 
عودته المتأخرة تبتلع كل ما أزمعت عليه أمام صوته المرتفع 
مالح غزير لم تسلم  بينما تذوب صورته في ماء  وتشرق بالبكاء 
وانتهت إليه على خسارة أفدح  )أعيدوا عمري(  منه بطلة قصة 
 والذي تم فرضه عليها هذه المرة من )األنا( 

ً
بسبب االنتظار أيضا

االجتماعية باسم الزواج من ابن العم المسافر والذي يعود بعد 
تسائل  عمه  ابنة   

ً
تاركا أجنبية  بفتاة  متزوج  وهو  عدة سنوات 

داخلها بخجل عمن يرجع لها عمرها المسفوح على عتبات غيابه 
وتردد هامسة لنفسها :

كل   .. )أتقلب وأخجل أن أصرخ أو أحتج على سجني الذي طال 
 و�شيء يشبه القلب 

ً
 عميقا

ً
�شيء ينسكب في أعماقي ويغور عميقا

 وراءه دماء قانية لجرح ال أعرف كيف 
ً
يتدحرج بين األقدام مخلفا

أوقف نزفه ()11( ..  

الزعابي عائشة  اإلماراتية  الكاتبة  قصص  في  التعبيرية  وأبعادها  اإلنسانية  العالقات 

أدب ونقد
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هكذا، ومن خالل االرتداد إلى الداخل المليء بالحيرة والعذابات 
غير المنتهية تفاقم الكاتبة األزمة في هذه القصص الثالث التي 
في سياق كل منها ولكن من   

ً
مشتركا  

ً
جعلت من االنتظار قاسما

دون بلوغ أي جدوى .. لقد انتهي انتظار الزوجة في القصة األولى 
والثانية إلى الخيبة كما انتهي انتظار الخطيبة لفارس أحالمها 
المسافر إلى المرارة المفجعة .. وإذا كان ثمة ما يبرر االنتظار الثاني 
األول  لالنتظار  مبرر  من  هناك  فليس  االجتماعية  الناحية  من 
الذي حددت الكاتبة آفاقه بدائرة مفرغة بعدما سعت إليه عبر 
سياق طغت فيه التداعيات الداخلية - المنولوج - على حساب 
الحوار - الديالوج - الذي يفترض من خالله تسخين الحدث ودفع 
األزمة فيه نحو المواجهة والحل .. فما الذي يجعل بطلة القصة 
تكتفي بسؤال نفسها عن سبب تجاهل زوجها لوجودها وال تسأله 
كما هو ماثل في  وهو الجالس أمامها يتناول معها طعام الغداء 
سياق القصة؟.. هل هو تهرب الكاتبة من محاججة تتطلب منها 
البحث عن مبررات لسلوك الزوج ثم الوقوف على تعريتها في 
أم أن الشخصية  مجتمع ذكوري فضلت تحاشيه والنأي عنه، 
التي اعتمدت عليها الكاتبة في تجسيد الحدث غير مؤهلة للقيام 
وهو ما يظهر من خالل هيمنة الكاتبة على السرد  بهذه األعباء 
الخارجي  المظهر  نقلت  التي  الوصفية  الجملة  على  فاعتمدت 
للحدث والشخصيات في قصة )االنتظار( في حين أن بطلة القصة 
بدت مواقفها الضعيفة غير منسجمة مع لغتها القوية والشاعرية 
التي تعبر عن شخصية غير عادية ال يمكن أن تر�شى بالتخاذل 
يصرخ  لم  فإذا  لها  وإهماله  زوجها  تصرفات  حيال  والصمت 
المرء لن يعتقد أحد أنه متألم كما يقول هنري دومونترالن وهو 
ما تتوافق الكاتبة معه وتظهره بصورة جلية حينما يبلغ الحصار 
وذلك  األخير(  )المخاض  ببطلة قصتها   

ً
باهظا  

ً
مبلغا االجتماعي 

بيت زوجها  إلى  لتعود  والمجتمع ضدها  وقفة األهل  من جراء 
 منه وممن أرغمها على 

ً
السكير فترجع وتقتله وهو مخمور انتقاما

العودة إليه... وبذلك تقف خارج السرب الذي لم تبرح شخصياته 
الذي  القص�شي  السياق  آخر  إلى  منها  والشكوى  األزمة  فضاء 
المبنية  )العقاب(  سلكت به الكاتبة منحى أكثر إيجابية في قصة 
الترهل  من  خوفها  دفعها  التي  العصرية  المرأة  مفارقات  على 
للرضاعة االصطناعية في تغذية مولودتها..  الجسدي إلى اللجوء 
وأثناء زيارتها للعيادة الصحية تؤكد لها الطبيبة إصابتها بسرطان 
الثدي كما تؤكد لها أنها لو ألقمت ثديها للمولودة لما أصيبت بهذا 

المرض العضال)12(. 
وهو ما يأخذ بمقاصد الكاتبة نحو إدانة صريحة للمرأة - الجسد 
المأخوذة بحمى الظهور االستهالكي اآليل إلى التال�شي والغياب   -

والفناء تاركة في قصة )الوقت األخير( زمن الحياة الباقية للروح 
خالصتها  تعني  األشياء  وروح   ... تشيخ  وال  بفعاليتها  تكبر  التي 
بشخصية  قصتها  سياق  في  ذلك  إلى  الكاتبة  ورمزت  وجوهرها 
)خالد( الذي بقي رغم تغييب نيران المعارك لجسده في حين أن 
صديقه الذي لم يصب ب�شيء خالل الحرب بدأ يعيش إشكالية 
مالمح  تموضعت  بعدما  وذلك  الجسدية  رغم سالمته  الغياب 
التذكر  ذهنه من خالل  في   

ً
عميقا فيه وحفرت  الشهيد  زميله 

الدائم له ... األمر الذي دفعه للقيام برحلة بحث عن مالمحه هو، 
 رفيق دربه الراحل 

ً
عادت به إلى بداية المشوار الكفاحي مطمئنا

التي أرادها له من بعده،  )ثريا(  إلى أنه تزوج من امرأته  الباقي،   -
وتمت تسمية ابنه خالد على اسمه... وال يتردد وهو يخاطبه من 

 له :
ً
غبطه على استشهاده قائال

حتى  فراقك  من  أعاني  وحدي  وتركتني  لتستريح  رحلت  )لقد 
حتى  وعذابي  إذاللي  سوى  تريد  ال  وأنت  أنا..  منهك  اللحظة.. 
لهذا فقط سأتركها لك  ولهذا..  وال تريد سوى ثريا..  بعد موتك.. 
وسأعود إلى األرض القديمة ألبحث عن نجومي األولى ولكن هذه 
المرة من دونك..()13( .. عبر هذه السلسلة من االعترافات يرفض 
 - من ارتهن وجوده ببقاء الجسد أن يكون الرجل المستعار لثريا 
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الوطن - التي هي في المحصلة النهائية لمن فني بها من أجلها بينما 
يبقى لآلخر البحث الدائب عن مالمح وجوده الضائعة عبر سياق 
قدمت عائشة الزعابي في بنيته السردية والحكائية قصة متقدمة 
اعتمدت فيها أسلوب الرمز ولم تترك البطولة من خاللها منحصرة 
السرد  عمليات  مجمل  في  العادة  هي  كما  فردية  بشخصية 
القصصية بل جعلتها في السياق هنا بين الشهيد )خالد( الغائب 
الحاضر عبر تقنية التذكر وبين رفيق دربه الذي أقامت الكاتبة 
 سياقها السردي، في حين أنها هيمنت على 

َ
حسب روايته األحداث

في معظم قصصها األخرى فجاءت شخصياتها  رواية األحداث 
مفعمة  لغوية  بسوية  تتحدث  وقدراتها  مواقعها  اختالف  على 
بالشاعرية وزخرف القول في مساحة فاضت بالجملة الوصفية 
بين  الواجب تفعيله  الداخلية على حساب الحوار  والتداعيات 
السياق  لصالح  المناسبة  األماكن  في  واستثماره  الشخصيات 
القص�شي ولخدمة هدفه الخاص والعام... وإذا كانت العالقة بين 
سارد هذا السياق وبين األحداث والشخصيات عالقة ال نهائية 
كما يعبر الناقد أوتول)14(، فإن على هذا السارد أن يتوخى الوقوع 
بأي تناقض بين ما تقوم عليه البنية الحكائية في صيغتها النهائية 
وبين ما يقيمه هو في البنية السردية كي ال ينهض السياق السردي 
على بنائية متناقضة بين االثنتين ومتعارضة مع مفاهيم وأعراف 
بيئة الشخصيات القصصية وهو ما وقعت به عائشة الزعابي في 
قصة )غشاوة( وفي قصة )ذات ليلة( فلم تفلح في إقامة الشك على 
 
ً
أسباب مقنعة في كلتا القصتين فال يعقل أن يكون الزوج جاهال
 
ً
باسم ابنه الذي اقترب مجيئه من بطن أمه حتى يحسبه عشيقا
 
ً
لها حين تكتب باسمه عبارات الشوق واالنتظار.. وال يعقل أيضا
أن تعيش شابة بمفردها في بيت وتقيم فيه عالقات غير شرعية 
وكأن الكاتبة تجهل أو تتجاهل الموانع االجتماعية الجمة التي ال 
تسمح بهكذا إقامة بحال من األحوال، مما أوقعها بتعارض مع ما 
يحكم سيرورة حياة هذه الشخصيات كان من مؤداه عدم توافق 
الفعل الحكائي مع الفعل السردي في بعض سياقاتها القصصية.. 
)نهارات  في موضوع قصة   

ً
ناهيك عن التكرار الذي بدا واضحا

)االنتظار( إضافة إلى غياب الحدث  مسروق منها الحب( وقصة 
نشير إلى أن عائشة الزعابي بدت في   

ً
أخيرا  .. ما(  )�شيء  في قصة 

 في زخرفة الجملة القصصية ولغتها 
ً
معظم قصصها أكثر انشغاال

ولم تعر االهتمام ذاته للعناصر الفنية األخرى التي ينهض عليها 
قوام السرد ... لذلك جاء منجزها القص�شي متفاوت المستوى، 
رغم ما نثرته من شاعرية على امتداد سياقاته التي اعتمدت فيها 
بأسلوب  القص�شي  نصها  فقدمت  والتذكر  الحلم  تقنية  على 
 - الفالش باك - الذي خرجت بموجبه عن التراتبية 

ً
الخطف خلفا

الزمنية التقليدية، مما أتاح لها تقديم سيرورة الحدث في أماكن 
محددة من السياق وتأخيرها في أماكن أخرى بما يخدم التكثيف 
والتشويق واإلثارة التي تعتبر من الدعامات المهمة واألساسية 

للفن القص�شي في قدامته وحداثته على حد سواء ... 
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»نجمي اهلارب« لجهاد أخرس..
عن روايٍة قيمٍة لم تكتمل )1/2(

أبرز ما يميز الرواية قدرُتها على تناول وتحليل الشخصية  لعّل 
في النظر للشخصية  ورغم هذه القدرة فإننا نستمُر  اإلنسانية، 
»... شبح وهمي وكائن ورقي  الموجودة في النص الروائي على أنها 
يقال له الشخصية داخل العمل السردي«)1(، هذا الشبح الوهمي 
عبر الوصف السردي يمتلك قدرات خرافية على النفاذ التعبيري 
ألعمق حاالت النفس البشرية؛ »لذا تكتسب الشخصية الروائية 
لتقديم وإمداد القارئ  باعتبارها فضاًء  في بنيتها أهمية خاصة، 
ربما ال سبيل إلى مثل هذا  بمعارف جديدة عن الشخصية«)2(، 
النوع من اإلمداد الوصفي والسلوكي إال عبر الرواية المعاصرة، 
كّمٍ من المعلومات  بتقنياتها، وبما تمتلكه من قدرٍة على إيصاِل 
التفصيلية حول المشاعر، والسلوك، والقيم، والنظرة، والرؤية، 
وما يعتمل في داخل النفوس، وطريقة تفكير أصحاِبها وتقييمهم 
محكم حول  وال شك أن قدرة المؤلف على تقديم بناٍء  لألمور. 
الشخصية الروائية تعد إحدى عالمات النضج الفنّيِ ألي عمٍل 
 أول، فإذا استطاع المبدع تقديم رؤية 

ً
 لو كان عمال

ً
، خاصة روائّيٍ

كانت تلك إحدى عالمات النضج  متكاملة للشخصية الروائية، 
الفني التي نضعها في االعتبار؛ لذا في هذا السياق، نتأمل مقولة 
الهارب«،  »نجمي  روايتها  مخطوِط  في  أخرس(  )جهاد  الروائية 
أنا ليليا، فتاة في  عندما تقول:  »نسيت أن أحدثكم عن نف�شي، 
لست  منذ عقد من الزمن،  أواخر العشرينيات، حرة ومستقلة، 
 كما يقول أغلبهم، 

ً
 خاصا

ً
حسناء، أو رائعة الجمال، لكن لي سحرا

ألني نادًرا ما أعّبر عن  أو من كالمي القليل،  ربما من غمو�شي، 
تلك الفتاة الوحيدة،   

ً
أظل دائما رأيي أو أقول ما يدور في رأ�شي، 

النحيفة، التي تنظر لشاشة الكمبيوتر أثناء االجتماعات، أو تدّون 
تحترم  مؤدبة،   ،

ً
أبدا  

ً
ما يقال في مذكرات ال تعود إليها الحقا كَل 

الجميع، تتكلم بصوت منخفض، فيما يشبه الهمس أكثر، وتغادر 
حينما ال يعود هنالك داٍع لوجودها...« ص 4

األركان،  مكتملة  الشخصية  معالم  برسم  تقوم  الكيفية  بهذه 
محددة لنا سماتها، ومعضلتها، وكذلك، توحي لنا بما تعانيه من 
ألن   

ً
جميعا  

ً
وفي اعتقادي أن الشخصيات ليست قابلة مأساة، 

الخاص،  صراعها  تعيش  كانت  إن  إال  روائية  شخصاٍت  تكون 
 لمعاناتها، وهذه المعاناة 

ً
وتوترها الذي سيكون في المستقبل سببا

ومسار التقاطعات والصدامات  هي التي ستصنع مسار الحكي، 
بين الشخصيات، وهذه الصراعات هي ما يعطي العمل المنطق 
الخاص به، مما يجعلنا نتجاهل أو نتجاوز، أو نتغا�شى عن كسر 

السياق المنطقي لألحداث بداخل الرواية)3(. 
الخاصة  العقدة  ونوع  طبيعة  عن   

ً
باكرا المؤلفة  كشفت  وقد 

ببطلتها )ليليا(، عندما قالت: »ال أفهم لماذا يختار بعض الرجال 
يكون  أال  عليه  السهل  من  يكن  ألم  ارتباطهم...  حقيقة  إخفاء 
عن أحوالي وال يظهر اهتمامه بما أفعله  أال يسأُل  معي؟   

ً
لطيفا

ألشغل يومي.« ص2
أو حالٍة  حٍب،  حالِة  من وجوِد   

ُ
األساسية  

ُ
المعضلة هنا تتضُح 

تتجاوز الحب إلى العشق والهيام من قبل بطلِة الروايِة تجاه هذا 
أهُمها   ،

ً
أسطورية مواصفاٍت  يملك  الذي  الغامض،  الشخص 

قدرته على االهتمام، أو اإليحاء باالهتمام، وهو أمر له تأثيره الكبير 
في شخصية المرأة، وبهذا الصراع من شخصيٍة غامضة، تحمُل 
نمسك  المشرقة،  والحيوية  لألنوثة   

ً
جوهرا تمثل  ما،   

ً
جاذبية

وتجليات  العمل  في  الرئيسة  للشخصية  األول  الخيط  بطرف 
عالمها 
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حمزة قناوي
شاعر وناقد مصري مقيم في اإلمارات

إضاءة
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سيرة الذاكرة

 خليل عيلبوين

إليها،  العام الذي وصلت فيه   ،1971 مدينة أبوظبي في عام 
 مدينة صغيرة، أستطيع أن أرسم أحياءها 

ً
كانت كما أذكر جيدا

شارع  هو  فيها  الرئيس  الشارع  بسهولة،  الورق  على  القليلة 
المطار الذي يبدأ من الكورنيش وينتهي عند جسر المقطع 
الذي كان الجسر الوحيد الواصل بين جزيرة أبوظبي والبر، 
وعندما يقترب شارع المطار من البحر يتفرع إلى شوارع عن 

يمينه ويساره.
كانت دار اإلذاعة هي أول تفرع له، ثم بعد ذلك شارع الدفاع 
ثم شارع الجوازات، ثم شارع إلكترا ثم شارع حمدان وفيما بعد 
المعروفة فقد كانت الخالدية أوال  أما األحياء  شارع خليفة. 
حيث أقمت أول ما وصلت في يناير 1971، ولم يكن في الخالدية 

عمارات بل كانت فيها فلل وبيوت شعبية بسيطة.

بيوت شعبية بسيطة أما   
ً
وفيها أيضا كذلك كان هناك البطين، 

يزيد  ال  التي  والعمارات  التجارية  بالمحال  المأهولة  الشوارع 
ارتفاعها عن على أدوار فكانت شارع حمدان وشارع إلكترا، هكذا 
 حتى اليوم،برغم أن 

ً
كان يطلق عليه وما زال هذا االسم معروفا

االسم الرسمي للشارع هو شارع زايد الثاني، شارع حمدان كانت 
ومحال  أدوار  على خمسة  ارتفاعها  يزيد  ال  قليلة  عمارات  فيه 

تجارية تقتصر على دور واحد.
، عمارة الشيخ سرور بن 

ً
من العمارات التي ما زلت أذكرها جيدا

محمد بن خليفة آل نهيان التي كان فيها تلفزيون أبوظبي، وعمارة 
درويش بن كرم التي سكنت فيها قبل هدمها وبناء سوق تجاري 

وعمارة ضخمة مكانها.
كان على اليمين  عندما يتقاطع شارع المطار مع شارع حمدان، 
 نذهب إليها 

ً
بعد التقاطع سوق أبوظبي الوحيدة التي كنا جميعا

لشراء حاجاتنا من اللحوم واألسماك والخضار والفاكهة، جميع 

ذكريات زمن البدايات )3(

البدايات )3( ذكريات زمن 
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الخضار التي تباع في تلك السوق مستوردة من لبنان وسوريا 
واألردن. وكانت تنقل في البداية في الطائرات، ثم بعد أن تم تعبيد 

الطريق بين أبوظبي والسلع صارت تنقل بشاحنات مبردة.
فإن المترددين على تلك السوق   ،

ً
وألن عدد السكان كان قليال

 قامت بيني 
ً
كانوا معروفين لدى أصحاب الحوانيت، أنا شخصّيا

وبين الجزار الذي أشتري اللحم منه عالقة صداقة وطيدة، كان 
وقد استمرت عالقة الصداقة  واسمه رضا،   

ً
ذلك الجزار إيرانّيا

سنوات طويلة، وتطورت إلى زيارات عائلية.
كنا في ذلك الزمن الجميل نشكل عائلة كبيرة، حتى خالل وجودنا 
في تلك السوق لم يكن األمر يخلو من التقائنا باألصدقاء والسالم 

وفتح الحوارات واألحاديث على هامش التسوق الذي نقوم به.
السوق  إلى  تصل  التي  األسماك  عرض  طريقة  تعجبني  كانت 
 
ً
ال أكون محتاجا  

ً
وبالرغم من أنني أحيانا مباشرة بعد صيدها، 

السمك ولكنني كنت أنجذب لتعرُّف أنواعها التي يزخر  لشراء 
والصافي،  ِعري، 

ّ
والشـ والجش،  الهامور،   : مثل  بها بحر الخليج، 

والجرجور.
ولكن بعد  ال يؤكل،  )الجرجور(  القرش  كنت أعتقد أن سمك 
وجدت أن سمك القرش  فترة قصيرة من تواجدي في اإلمارات، 
بالطريقة التي يتم فيها طهيه في الخليج يشكل أحد أشهى األطباق 
جميع  لدى  ومشهور  مهم  طبق  وهو  )الجشيد(،  بــــــ  المعروفة 
إنه يمنح القوة والنشاط  ويقال:  له مذاق لذيذ،  اإلمارات،  أبناء 
لمن يأكله، كذلك كنت أنجذب إلى الطريقة التي تباع فيها لحوم 
السالحف البحرية الضخمة التي تشبه إلى حد كبير لحوم البقر 

العادية.
 
ً
مكانا لي  بالنسبة  تشكل  الشاملة  الجامعة  السوق  تلك  كانت 
)يوم العطلة في  البد لي في كل يوم جمعة   

ً
جذابا  

ً
ومزارا  

ً
سياحيا

من زيارته مع أم العيال للتسوق والتزود بحاجتنا  ذلك الزمن( 

ثم بعد نحو سنتين تم افتتاح السوق  على مدى أسبوع كامل. 
المركزية الجديدة التي ال يفصلها عن السوق القديمة التي ذكرتها 
، وكانت تلك السوق التي سميناها 

ً
إال شارع هو شارع خليفة حاليا

المتنوعة،  التجارية  المحال  تضم  الزمن،  ذلك  في  )الجديدة( 
وخاصة محال بيع األقمشة والمالبس. لقد كانت منظمة بطريقة 

.
ً
جميلة، وكانت في ذلك الوقت تعّد متقدمة وحديثة جدا

ال السوق األولى التي يباع فيها اللحم والسمك والخضار  اآلن، 
، بل بدأ قبل نحو ثالث 

ً
ظلت موجودة وال السوق المركزية أيضا

مستوى  وعلى   ،
ً
فعال حديثة  كبيرة  سوق  بناء  مشروع  سنوات 

)الدار(  شركة  بإنشائها  قامت  وقد  والعشرين،  الحادي  القرن 
بمواصفات عصرية غير مسبوقة. وبالرغم من أن جميع األسواق 
والموالت التي تم إنشاؤها في مدينة أبوظبي، والتي ال يخلو منها حي 
من أحيائها، إال أن الصورة المحفورة في الذاكرة لسوق أبوظبي 
الصور  جميع  على  تطغى  زالت  ما  المركزية  والسوق  القديمة 
األخرى التي تزخر بها الحياة التجارية في عاصمة دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
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إن األسواق الجديدة التي افتتحت في مدينة أبوظبي تضاهي بال 
شك أفخم األسواق الموجودة في أوروبا وأمريكا.

أو  أم العيال إلى مول أبوظبي في النادي السياحي،   
ً
أرافق أحيانا

وأق�شي أكثر من ساعتين في تلك  المارينا مول على الكورنيش، 
السوق، وال أستطيع أن ألتقي على الرغم من مئات البشر الذين 
أراهم بصديق قديم أو واحد أعرفه، كثر السكان وغاب األصدقاء 

القدامى في زحام البشر.
كان أكبر مول أو محل تجاري في ذلك الوقت هو ألبير أبيال وكان 
على طبقة كبار   

ً
وكان ذلك المكان مقتصرا في شارع الخالدية، 

الموظفين واألغنياء، وبرغم أنني في ذلك الزمن كنت أعتبر من كبار 
الموظفين إال أنني لم أكن أميل إال إلى تلك السوق الشعبية التي 
تتوفر فيها السلع بأثمان أقل وجودة أفضل، فقط في األوقات التي 

، كنت أزور مجمع أبيال ثم مجمع سبنيز وكان في 
ً
أجد نف�شي مضطرا

 
ً
الشارع الذي هو اآلن امتداد لشارع الخليج العربي والقريب جدا
في تلك المحال، كنت تجد كل �شيء حتى المواد  من الكورنيش. 
الغذائية والخضرة والفاكهة كانت تباع فيها مستوردة من البالد 

العربية وحتى من أوروبا.
اآلن، وبعد النهضة الزراعية التي قادها المغفور له الشيخ زايد 
أصبحت المنتجات الزراعية  بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، 
كالخضار وأصناف من الفاكهة تزيد عن حاجة االستهالك المحلي 

وتصدر إلى الخارج.

التمور فحدث وال حرج، لقد أصبحت اإلمارات 
من أغىن دول العالم بأشجار النخيل، واليت زادت عىل 
خمسني مليون نخلة، وهذا ما جعلنا يف رحالتنا الحالية 
نحمل معنا أنواع التمور الجيدة كهدايا وكتموين أيضاً

البدايات )3( ذكريات زمن 

سيرة الذاكرة
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تلك  الفرح  من  بكثير  وأشاهد  األيام  هذه  السوق  أزور  عندما 
منع  أستطيع  ال  وأشكالها،  أنواعها  بكل  الطازجة  الخضراوات 
نف�شي من العودة إلى األيام األولى التي كانت فيها تلك السلع تصل 
إلى األسواق بعد رحلة طويلة في الشاحنات المبردة لتعرض على 
مع  ولكن  والنهاية،  الذبول  إلى  أقرب  حالة  في  وهي  المتسوقين 
ذلك نقبل عليها، وال نتردد بشرائها حيث لم نكن نملك الخيارات 
 عند قضائنا للعطلة الصيفية في جمهورية 

ً
الكثيرة. ولم يكن غريبا

مصر العربية أن نعود بعد العطلة وفي حقائبنا فاكهة المانجو 
تغيرت الصورة بعد سنوات وأصبحنا نحن  أو الجبنة البيضاء. 
الذين نحمل معنا إلى مصر بعض أنواع الفاكهة اآلسيوية وأجبان 

الحلوم والعكاوي والفيتا وغيرها.
أما التمور فحدث وال حرج، لقد أصبحت اإلمارات من أغنى دول 
والتي زادت على خمسين مليون نخلة،  العالم بأشجار النخيل، 
وهذا ما جعلنا في رحالتنا الحالية نحمل معنا أنواع التمور الجيدة 
استطاعت  لقد   ،

ً
كثيرا األحوال  تغيرت   .

ً
أيضا وكتموين  كهدايا 

اإلمارات بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  وخلفه صاحب  الله،  رحمه 
وجميع حكام اإلمارات أن تتحول من دولة  حفظه الله،  نهيان، 

تستورد كل �شيء إلى دولة تصدر معظم ما كانت تستورده.
كانت االستراتيجية التي وضعتها القيادة هي إشراك الشعب في 
فوّزعت األرا�شي الزراعية على المواطنين، وشجعتهم  التطوير، 
إلى أن أصبحت  منتجاتهم الزراعية،  على اإلنتاج وقامت بشراء 

تلك المزارع من أهم مصادر الدخل لهم وللدولة.
في  يقدم  بيدس  فهمي  الصديق  األخ  كان  البدايات،  زمن  في 

التلفزيون برنامج »أرضنا الخضراء«، وكان يجد صعوبة في تصوير 
 لقلتها وبساطتها.

ً
المناطق الزراعية نظرا

 للزراعة، ألنه لم يعد 
ً
اآلن لم يعد حتى اإلعالم يخصص برنامجا

بوسع أحد أن يواكب تلك النهضة الزراعية التي قامت في الدولة 
ولّونت رمال الصحراء باللون األخضر الجميل.

 ال يحتاج إلى التشجيع لسبب بسيط 
ً
 جدا

ً
لقد أصبح األمر عاديا

وهو أن الزراعة أصبحت مصدر دخل حقيقي، وهذا وحده يكفي 
لتشجيع الجميع على االهتمام بالزراعة وتطويرها والعائد هو 

الخير على الشعب كله وعلى اقتصاد الدولة.
في ذلك الزمن، زمن البدايات، كان اعتمادنا على عائدات النفط 
30 % من  وحدها اليوم لم تعد تمثل تلك العائدات إال أقل من 
اإلنتاج  ارتفاع  من  الرغم  على  وذلك  للدولة،  القومي  الدخل 
واألسعار، ألنه هكذا خططت القيادة، وهذا هو ما استطاعت أن 

تصل إليه 
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شخصيات إماراتية

 محمد حسن الحريب

فندق  في  التقيناه  حينما  المدني،  أمين  أحمد  الدكتور  كان 
بالشارقة، في الثمانينيات، قد انتهى من أسفاره كلها، الرئيسة 
الضوء  بدائرة  عالقة  له  وما  بالدراسة  المتعلقة  تلك  منها، 
أبرز  من   

ً
واحدا عليه،  التعرف  واتساع  واإلعالمي،  المعرفي 

في ذلك الوقت  في منطقة الخليج والجزيرة العربية،  الشعراء 
 ،

ً
 متوثبا

ً
المبكر من مرحلة السبعينيات، التي وصل إليها صاعدا

واآلمال  العلمية،  والمكانة  بالمعرفة   
ً
وممتلئا بالثقة،   

ً
مترعا

1958، الذي كان  واألحالم والمبادرات، بدأ صعوده من العام 
يتهيأ فيه، بين من اصطفوا للتخرج في جامعة بغداد العريقة، 
 في الشريعة، والقانون المقارن، والعلوم العربية، 

ً
ليكون مجازا

درس  حيث  البريطانيتين،  وادنبره  كامبريدج  بجامعات   
ً
مرورا

فيها  درس  التي  الفرنسية،  والسوربون  اإلسالمية،  الفلسفة 
اللغة الفرنسية والحضارة.

 - والستينيات  الخمسينيات   - التاريخية  المرحلة  تلك  وتعد 
مرحلة ذهبية في أوروبا الخارجة من الحرب العالمية الثانية 
والحالمة بما سوف يكون بعدها من إرهاصات  المأساوية، 
ستنتهي بتشكيل العالم الجديد، مما اعتبر فرصة فارقة، قل 
ما يجود بها الزمان، على شاب وضع قدمه لتوه على عتبة الباب 
كبيرة،  و نسج العالقات مع أسماء  الكبير للمعرفة والثقافة، 
فكر ما  شكلت في وقتها أركان الفكر الحديث للعالم الجديد، 
بعد الحرب العالمية الثانية.  كل هذا، كان قد عرفه الشاب 
المتوثب، يدفعه الحماس إلى المعرفة بشتى مجاالتها، وتدفعه 

أحالمه الكبيرة التي ال حدود لها.

فهم الحداثة ونّظر هلا يف المنطقة
في بداية عقد الثمانينيات، حيث كان لقاؤنا به غرضه التعارف 
فقط، لذلك فقد خلناه لن يتعدى الدردشة الثقافية والصحفية، 
الثقافية  األوساط  إلى  أخباره  سبقته  قد  كانت  وحينذاك، 
المكتبات  واألهم على  والبحثية،  والفكرية  األدبية  والمنتديات 
على أجنحة عدد من مؤلفاته األدبية كحصاد السنين  العربية، 
الرياحين  ألنفاس  وعاشق   )1973( وأمواج  وأشرعة   )1968(
أو  كلها  األولى،  بواكيره  في  وكانت قد المست أشعاره   ،)1990(
وليس  ومن جذورها،  أصولها،  العشرية على  الحداثة  بعضها، 
عبر الترجمة العربية التي شوهت الكثير من دقائقها ومفاهيمها، 
ليصبح شاعرنا المدني بعد  عبر الخلط في تفاسير مصطلحاتها. 
وقت مبكر وقصير، أحد رواد حركة التجديد األدبي في اإلمارات، 
 في منطقة الخليج والجزيرة العربية، 

ً
 في الشعر، بل رائدا

ً
وتحديدا

إلى  التفعيلة،  التجديد وشعر  انتقال حركة  في   
ً
أساسيا  

ً
وعامال

اإلمارات.  في  الشعر  حداثة  في  فاعل  بشكل   
ً
مسهما الشباب، 

إضافة إلى أنه مثل أحد أهم رواد الحداثة على المستوى العربي، 
في النصف الثاني من القرن الما�شي، لينضم بذلك إلى مجموعة 
من الشعراء العرب، كالشاعر محمود درويش، أدونيس، يوسف 
الخال، نازك المالئكة، وبدر شاكر السياب، على الرغم من اختالف 
 ،

ً
الناس في المنطقة العربية على مفهوم الحداثة في الشعر تحديدا

يؤيد الحداثة لكنه اليقبلها  وثالث بينهما،  بين مؤيد ومعارض، 
في  بالكامل.  ورغم جرأة الشاعر المدني، فيما أقدم عليه بثقة، 
 للنقاد، لم 

ً
صناعة الشعر الحديث، إال أن بعض قصائده، وفقا

تخل من تلك الغنائية، التي أضفت على أشعاره المبكرة، جاذبية 
.
ً
ال تقاومها األذن العربية، التي خبرها وألفها جيدا

أحمد أمني المدين:

رائد حركة الشعر الحديث يف اإلمارات

المدني: رائد حركة الشعر الحديث في اإلمارات أحمد أمين 
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منهجه يف كتابة البحث والتاريخ
بعض   

ً
كانت قد سبقته أيضا التي جمعتنا به،  في الثمانينيات، 

والشعر  )التركيب االجتماعي الديني،  مؤلفاته البحثية، من بينها 
وربما هنالك  الشعبي في اإلمارات ودراسة في األدب األندل�شي(، 
أكثر من ذلك، قد يفاجئنا به مهتم بالشاعر ونتاجه غير المطبوع.  
أنه  كان ما يحسب له فيها،   ،

ً
تاريخيا  

ً
وفي بحوثه التي نحت نحوا

يعتمد على تفاسير للتاريخ، لم نعد نعهدها لدى كتاب التاريخ في 
الوقت الراهن، فهو على سبيل المثال، ينأى في بحوثه التاريخية 
لألحداث،   

ً
مسرحا بصفتهما  والزمان  الجغرافيا  تفاسير  عن 

الذي تتداخل  ليميل إلى تفسير العلمي للتاريخ،   للحدث، 
ً
وتزمينا

؛ الحضارية والمادية والطبيعية، 
ً
فيه األحداث مع بعضها بعضا

وتلمس الجانب األدبي في  مما ينجم عنه نظرية شبه شمولية، 
منهجه التاريخي؛ تلك الحركة اإلنسانية، وتذوق تجلياتها في األدب 
ومحوره اإلنسان. قلنا إنه كان قد انتهى من أسفاره الرئيسة تلك، 
واالنتشار والتألق،  التي انصرفت إلى اكتساب العلم والمعرفة، 
تلك  المهنية،   - أما رحلته الحياتية  والتفاعل في أكثر من ساحة. 
إذ  هكذا كان ينظر إليها،  التي كانت بالنسبة له محض ثانوية، 
ونعني بها الوظائف التي تبوأها،  ذا بال،   

ً
لم يكن يعيرها اهتماما

وميدانها القطاع العام  وكانت مصدر عيشه الوحيد كما نعلم، 
للبرامج في   

ً
ومعدا  

ً
ثم محررا  ،

ً
إذ بدأها مدرسا في دولة اإلمارات، 

للمكتبة العامة في   
ً
ثم أمينا إذاعة صوت الساحل من الشارقة، 

 لدى جهة حكومية، إلى جانب الكتابة المنتظمة إلى 
ً
دبي، فمترجما

الصحف والمجالت المحلية والعربية، في بغداد والقاهرة وبيروت 
وغيرها، وال استبعد أنه كان يكتب في الصحافة األجنبية، خاصة 
باحث  إلى  تحتاج  كونها  هنا،  نضعها  مسألة  وهذه  البريطانية. 

يتحقق منها.

بحر معريف بال شواطئ
- مجموعة من شباب  حينما التقينا، هو ونحن 
 ،

ً
- نتطلع إليه كقامة كبيرة، كان قد انتهى فعليا

 
ً
واكتفى من أمور كثيرة، كما أسلفت، فبدا حكيما
اللماحة  وفي  الشعر،  في   

ً
مفلقا  

ً
وأديبا  ،

ً
معرفيا

يقبض  من الدرجة األولى،   
ً
بدا لغويا واإلبداع، 

وطرائق  وداللة،  إشارة  العربية،  ناصية  على 
استخدامها  بمواضع   

ً
عارفا عذوبتها،  استيالد 

 
ً
خارجا النثر،  وفي سياقات  الشعر،  في  المؤثرة 
والشعر  األدبية  الكتابة  في  التقليد  على  بذلك 

.
ً
تحديدا

 
ً
 معرفيا

ً
في ذلك اللقاء، تجلى لنا الدكتور أحمد أمين المدني، بحرا

بال شواطئ تحده.  وكانت تلك الجلسة في فندق كارلتون الشارقة، 
الذي ال يزال في مكانه على شاطئ البحر، بمنطقة الخان.

كانت من األهمية بمكان بحيث أتذكر الموضوعات التي طرحنا 
 ،

ً
نعرض لها في مقام آخر مختلفا  

ً
لكن ربما الحقا وتناقشنا بها، 

بالمفكر  لي  األول  هو  اللقاء  ذلك  كان  لقد  لإلفادة.  ونبسطها 
األدب،  وحرفة  المهنة،  زميل  برفقة  المدني،  الشاعر  واألديب 
نتلمس دروبنا   

ً
الصديق عبد الحميد أحمد. كنا وقتذاك، شبابا

إلى  جاهدين  ونسعى  وقناعاتنا،  أفكارنا  نتفحص  الحياة،  في 
المكتوبة،  الصحافة  الجاللة،  صاحبة  بالط  في  عملنا  تجويد 
وفي هذا   .

ً
القصة القصيرة تحديدا ونجرب في نصوصنا األدبية، 

السياق، تجدر اإلشارة إلى أن الشاعر المدني كان، هو اآلخر، من 
التي كانت تصدر من  األسبوعية،  »األزمنة العربية«  كتاب مجلة 
  .
ً
تقريبا  1980 -  1978 في الفترة من  الشارقة، صباح كل أربعاء، 

وكذلك كان عبد الحميد أحمد، أحد أعمدتها الرئيسيين، وآخرين 
كبار معه بالطبع، وعبد الحميد هو الذي عرفني 
وحدثني عنه قبل اللقاء،  على الشاعر المدني، 
قصائد  من  الكثير،  له  قرأت  قد  كنت  لكني 
المنشورة منها في مجلة األزمنة  ومقاالت، سواء 
أو تلك في الصحف المحلية من بينها  العربية، 
بالمدني،  كان لقاؤنا  اليومية.  صحيفة االتحاد 
عن أي عمل في الخارج؛  قبل انقطاعه بقليل، 
 عن كثير من األمور والشؤون 

ً
إن انقطع مختارا

في الخارج، هذا الخارج الذي لم يستقر فيه بأي 
عمل، ال في دائرة وال في مؤسسة، عامة كانت أو 
مختلف  بين  التنقل  كثير  المدني  كان  خاصة، 
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ال يدري  ألمر ما كان في نفسه،  األعمال والوظائف التي تبوأها، 
ما سره إلى هو، وكان يقدم على ذلك بكثير من الرضا، ومن دون 
ذلك القلق المشروع، الذي قد ينتاب أي شخص عندما يتخلى 
فجأة عن الوظيفة، وتكون مصدر عيشه الوحيد.  ترى ما سر ذلك 
 ما كنت تراه باديا على محياه؟ تلك قصة تحتاج 

ً
الرضا الذي دائما

روايتها إلى استحضار ابن عربي في خلوته.  هكذا كان المدني، إذا 
، وخطا لألمام في الحياة، لم يلتفت إلى الوراء، وإن 

ً
ما غادر مكانا

 تكوين فكرة عنه أكثر 
ً
للوداع.  هكذا قرأته ساعة التقيته، محاوال

 مما فعلنا من قبل. 
ً
عمقا

ندرة صفاء اآلخر دفعته للوحدة
كان في ذلك كله ينشد الهدوء، والسكينة، والمراجعة عبر رحلة 
في الداخل، بعد أن ألم بجزء من الخارج، ورحلة الداخل سوف 
في  األخرى  الرحالت  من   

ً
تشعبا واألكثر  واألهم،  األصعب  تكون 

مطلب  هو  ذلك  في  السبب  لعل  وتضاريسها،  الحياة  جغرافيا 
الشعر.   لديه:  األثير  في جانبه  األدب  األول،  التركيز على شغفه 
اختالف  على  البحثية  الدراسات  الثانية،  بالدرجة  بعده  ليأتي 
طبيعتها، وقد قال بعض المهتمين بسيرته الثرية، في وصف مغزى 
تنقالته، التي تتقاطع بشكل ما، مع تنقالت أبو الطيب المتنبي في 
الجغرافيا بين الحواضر العربية، قالوا إن من خاللها كان يحرص 
 للمرور بها، لكن 

ً
على )ترسيخ تجربة ما كان يريدها، أو كان مضطرا

 قد حان، كما فهم من خطواته السابقة، وقراراته الحاسمة 
ً
وقتا

والمفاجئة، كان عليه أن ينقطع فيه عن أي عمل، سوى نفسه؛ 
أفكاره؛  وسوى  فيها،  التحسين  ونقاط  قوتها  ويتفقد  يراجعها 
تشوف  بقد  لها   

ً
حذفا ال  ربما،  والمراجعة  للمساءلة  يخضعها 

إمكانية التعميق وإضافة الجديد(. وفي أيامه األخيرة، كنت تشعر 
أن شاعرنا المدني كان يحتاج إلى مزيد من االهتمام، إلى �شيء من 

األضواء التي كانت تغمره باألمس القريب، إلى حضور يلقي عليه 
 من قصائده، فيتفاعل معه، لنتأمل من جديد: )ال تدعني 

ً
بعضا

في انتظاري، طاويا جرحي وآالم انكساري، في جموع الناس أم�شي، 
 ،

ً
 حبي وبغ�شي، كيف تر�شى بانهياري(. واضح أنه كان ظمئا

ً
حامال

لكن إعالمي وأديب )وأي الناس تصفو مشاربه(...بشار بن برد

كتب احتفت بالشاعر المدين
ثمة كتب احتفائية صدرت في اإلمارات، تناولت بعض المنعطفات 
المهمة في السيرة الثرية للدكتور أحمد المدني، من بين أهمها كتاب 
بعنوان )أحمد أمين المدني في آثار الدارسين(، لمؤلفه الصديق 
 ،

ً
األديب والباحث أحمد محمد عبيد، وهو جهد كبير جاء دقيقا

الذي  من قبل،   
ً
للشاعر المدني لم يكن معلوما  

ً
ويحمل جديدا

طبع على نفقة الكاتب واألديب عبد الغفار حسين، وبالمناسبة، 
هذا الكتاب ليس هو األول الذي يتكفل بطباعته األستاذ عبد 
الغفار، إنما هنالك العديد من الكتب التي أسهم في رؤيتها للنور، 
وطباعتها على نفقته الخاصة، شهدتها المكتبات، وتفاعلت معها 

الصفحات الثقافية في الصحف والمجالت المحلية.
)المدني في آثار الدارسين(،   من الكتاب ذاته 

ً
وكما لو كان تفريعا

 
ً
مخصصا  )2001 )قصائد ضائعة،  صدر كتاب آخر حمل اسم 
كان قد حصل عليها  غير المنشورة،  لقصائد المدني الجديدة، 
المؤلف نفسه، أحمد محمد عبيد، وقدمها بأمانة مهنية الفتة، 
وفهمت أن  وتحسب له في سجله البحثي الرصين.   يشكر عليها، 
 للشاعر المدني، 

ً
 يحمل قصائد وجدت مؤخرا

ً
 جديدا

ً
هنالك ديوانا

في طريقه للصدور.

شعراء عرفهم وسأهلم
كانت  الذين  الرواد  الشعراء  من  بالعديد  المدني  أحمد  تأثر 
تربطه بهم صالت مباشرة، وصرف وقته في مالزمة الشاعر مبارك 
العقيلي، وكان يحضر مجالس مبارك العقيلي، والشاعر أحمد بن 
سليم، واألديب الكويتي عبدالله الصانع، إضافة لحضوره الدائم 
للمجلس المهم واليومي في دكان مبارك المسقطي في شارع سوق 
الذهب، والذي كان يجتمع فيه العديد من كبار الشعراء واألدباء 
وكان  الشعر،  ويتناشدون  ويتناقشون  يتدارسون  والمثقفين، 
منهم: مبارك العقيلي، أحمد بن سليم، عبد الله الصانع، عبيد 
بطي  بن  راشد  الشيخ  المطرو�شي،  سعيد  بن  خليفة  التاير، 
والشاعر  من عمان،  راشد بن سعيد يابس راس،  آل مكتوم، 
والشاعر محمد  الهاشمي،  والسيد هاشم  يدعوه،  بن  خلفان 

بن زنيد وغيرهم 

شخصيات إماراتية
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ترجمات شخصيات إماراتية

 ترجمة صديق محمد جوهر

هنا من فوق القنطرة
في  األزمنة الغابرة
منذ أربعة قرون

وقف يوهانس فيرمير
في سكون

 تتهادى عيناه
نحو المدينة الساحرة

ً
وها أنا اليوم أقف مرتعدا

في نفس المكان حبيس األنفاس
مرتعش األوصال 

فوق القنطرة الحديدية 
آه يا مدينتي  الجريحة

ما هذه المشاهد القبيحة؟
أين عرائش األيك

والغابات الفسيحة؟
ها هو النهر

تحوطه النجاسات
أكشاك البغايا

وفحيح نساء ساقطات
جريتشبين ، بونغالس

ليو، شتاين
يخنقني  دخان الحوانيت 

ذات المصابيح الكئيبة
ينشر المرض في عروقي 

وصوت غرانيق  المواني 
يصم اآلذان .... زئير الرافعات
على أرصفة المدائن العتيدة

ينصب الرعب خيامه
وتعشش القاذورات

ال خرائط هنا ....ال نشرات إرشادية 
كيف المسير

في دروب القبح

والموت و الفقر الذليل
ال دليل... سوى الظالم
في وحشة الليل البهيم

من فوق القنطرة
أرى مدينة الجحيم  

ذات الحواري المقفرة
أقف هنا مشلول  الخطى 

قد ضاعت األشعار
و القوافي  شيعت 
إلى جوف المقبرة
متى يفيض النهر

بأمواج الحقيقة المهدرة 
أين اإلخالص

يا مدينتي الجريحة؟
أين اإلخالص

يا مدينتي  الحائرة  
إلى أين المسير

يا زمان المهزلة؟
 
ً
روجر كريك شاعر أمريكي من أصول بريطانية وهو يشغل حاليا
زار  كينت،  جامعة  في  اإلنجليزي  لألدب  متفرغ  أستاذ  منصب 
اإلمارات وألقى بعض قصائده في جامعة اإلمارات والتقى فيها 
 لقسم األدب اإلنجليزي، 

ً
بالمترجم )صديق جوهر( الذي كان رئيسا

وطلب منه ترجمة ديوانه إلى اللغة العربية. كتب عدة قصائد عن 
اإلمارات ومنها قصيدة عن مدينة العين نشرت في مجلة تراث 

.  أما مدينة ديلفت فهي تقع في جنوب غرب هولندا 
ً
سابقا

*أكاديمي وناقد

نظرة عىل مدينة ديلفت
تأليف الشاعر األمرييك روجر كريك 
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أدب ونقد

المزروعي اإلماراتي في قصص فاطمة حمد  الشعبي  األساطير والموروث 

 صديق جوهر

األساطير«.  »خلق  أدب  هو  عام  بشكل  الحداثة  أدب  إن 
يزعم الناقد اإلنجليزي الكبير تي إس إليوت أن التفات أدب 
القصد من ورائه هو ضبط  إنما كان  إلى األساطير  الحداثة 
الشكل والداللة على مظاهر العقم والفو�سى  وإضفاء  األداء 
الهائلين اللذين يسمان التاريخ المعاصر. فاألسطورة في نظر 
الحداثيين هي أداة تمكن األديب من فرض النظام على الفن 
سبيل  على  ذاتها.  الفن  موضوعات  على  االنضباط  وفرض 
نالحظ كيف عمد  )عوليس(  المثال في رواية جيمس جويس 
وفى  الكاتب إلى إدماج األغنيات الشعبية ضمن متن الرواية. 
قصيدة »األرض اليباب« رأينا  كيف ضمن تي. أس.  إليوت إلى 
جوار عناصر أخرى عناصر مستوحاة من التراث الشعبي وهو 
القارئ البورجوازي ذو الثقافة األكاديمية الرفيعة الذي كان 
من المفترض أن يتأذى شعوره وتصدمه هذه العناصر التي  
تعود إلى أصول الثقافة الشعبية. عالوة على المكون الثقافي 
الشعبي في األدب الحداثي فثمة الرموز واألساطير التي احتلت 

مركز الصدارة في هذا األدب. 

في سياق مشابه قامت فاطمة حمد المزروعي بتوظيف األسطورة 
الظباء(  )نهار  في عدد من قصص مجموعتها  باقتدار  التاريخية 
كما دمجت عدة عناصر من التراث الفلكلوري الشعبي في بعض 
ولقد  صنقور«.  »أم  قصة  خاصة  نفسها  المجموعة  قصص 
أدخلت الكاتبة هذه العناصر التي تنتمي إلى الثقافة المحلية وإلى 

الطقوس الشعبية المتعارف عليها ليس بهدف إحداث صدمة 
المثقف على غرار الكتابات الحداثية الغربية وإنما في  للقارىء 
سياق الثورة على بعض مظاهر الجهل التي كانت سائدة في األزمنة 
أقطار  في شتى  ولكن  اإلماراتي  المجتمع  في  ليس فقط  الغابرة 

الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ومن الماء إلى الماء.       
 في قصصها تسعى فاطمة حمد المزروعي لتجسيد ورصد القضايا   
المجتمع  تهم  التي  واألخالقي  اإلنساني  الطابع  ذات  المحورية 
اإلماراتي خاصة من أجل االشتباك معها وإيجاد حلول مناسبة لها. 
وعالوة على مراجعة تقاليد الفلكلور الشعبي و األساطير الثقافية 
والموروثات المتجذرة في بنية المجتمع اإلماراتي تسعى كاتبة )نهار 
الظباء(  إللقاء الضوء على الموضوعات التي تهم  األسرة اإلماراتية 
والمجتمع المحلي بشكل خاص رغم وجود العديد من الجوانب 
ذات األبعاد اإلنسانية والكونية  التي تجتاز الفضاءات المحلية.  
تتمحور  نصوص المزروعي   )نهار الظباء(  في العديد من قصص 
حول المشكالت االجتماعية والحياتية والوجودية والنفسية  التي 
تمر بها العائلة اإلماراتية  والتي  قد تقوض النسيج المجتمعي من 
فريسة  إلى السقوط    

ً
وتقود تدريجيا في حالة تفاقمها   الداخل  

األساطري والموروث الشعيب اإلمارايت يف قصص فاطمة حمد المزرويع

)نهار الظباء( بني الرتاث والحداثة

  فاطمة حمد المزروعي
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تمنحنا  في قصة »أم صنقور«  للخرافة والدجل. 
الكاتبة  صورة نابضة لمعاناة أسرة إماراتية مات 
تكالب العديد من  طفلها قبل والدته من جراء 
ويعزى موته في  الدواعي االجتماعية والذكورية. 
جانب منه إلى الجهل والخرافات إال أن النظام 
 في الزوج عي�شى 

ً
األبوي الذكوري المستبد ممثال

 عن موت الجنين .
ً
كان مسؤوال أيضا

بطلة  تسعى  صنقور«  »أم  المزروعي  قصة  في 
القصة »مريم« إلنجاب طفل حتى تتجنب الغمز 
إلى  تلجأ  البداية  في  بها.  يحيطون  ممن  واللمز 
أثبتت  التي  الفحوصات  بعض  وتجري  الطبيبة 

بينها وبين  أنها ال تعاني من أي مرض عضال أو أي عائق  يحول  
اإلنجاب، وعندما تتجرأ مريم وتطلب من زوجها عمل فحوصات 
منظوره  من  ألنه  والسباب  بالضرب  عليها  ينهال  مماثلة  طبية 
من  النوعية  هذه  بعمل  قيامه  أن  يظن  المتخلف  الذكوري 
 في رجولته وفحولته المزعومة.  ولذلك تلجأ 

ً
التحاليل يعد طعنا

الجامعية إلى االستعانة بالمشعوذة  بمساعدة صديقتها   مريم  
»أم صنقور«، صاحبة الزار  في دبي لتساعدها على إنجاب الطفل 
الذي تتمناه. وتقع مريم في حبائل أم صنقور التي تطالبها بإحضار 
أشياء يصعب الحصول عليها مثل »تيس أعور« من أجل إرضاء 
الجن حتى يصفح عنها وبالتالي تصبح قادرة على اإلنجاب. وعند 
تذهب مريم ابنة الثالثين ربة  أم صنقور ومن وراء ظهر الزوج، 
المنزل القارئة المهمومة بهاجس الحمل صحبة حليمة الصديقة 
من  النسوة  حيث  الزار  جلسة  إلى  يذهبان  العاملة،  الجامعية 
مختلف الطبقات واألعمار يجمعهن قاسم مشترك هو التلبس 
بالجن والعقر. وتمر الساردة بكل مراحل الطقس البدائي وسط 
توحي بكل ما هو مبهم مخيف وتوهم بكل ما هو خارق  أجواء 

»جلست أم  للعادة متمسحة بالمقدس الديني: 
صنقور على فراش أخضر مزين بألوان متعددة، 
 ، مختلفة  لحيوانات   

ً
قرونا الغرفة  في  وعلقت 

فانتشرت في الغرفة الثيران والتيوس المحنطة 
لتكون دائرة حول مجلس أم صنقور التي قالت: 
»يا مريم ال يمكن أن نعرف ما يريد الجني إال 
وستحملين  وقتها سيتكلم ويفك عنك...  بالزار... 
«.... المطلوب منك يا قرة العين ... 

ً
اثني عشر ولدا

تيس أحمر أعور يتيم، وصواني فيها مباخر عود 
وإبان إجراء  ورد ومكسرات«.  ماء  ولبان وهاِت 
الطقوس الخرافية الخزعبالئية في زار أم صنقور، 

يدي   أخذت  األم....  مني  »اقتربت  مريم،  تقول 
الورد...  ت أوراق الريحان والياسمين وماء 

ّ
ورش

الحضور،   
ً
متوسطة السجادة  على  وأجلستني 

أسمع أهازيج من صاحب الطنبورة  أخذ  بدأُت 
: )محمد زين كله زين ..... مولود 

ً
يهلل ويردد قائال

أبيض  بغطاء  غطتني  ثم  االثنين..(  الضحى 
  من 

ً
ُيستخدم عند الصالة، رشت على رأ�شي قليال

ماء الورد وهي تنادي بأسماء األسياد، ثم سمعت 
صوتها )دستورك ياسنجك دستورك( بعدها لم 

أدرك أي �شيء«. 
في ثنايا هذه السردية الفلكلورية المحلية تقدم 
القاصة أطروحة ثالثية األبعاد: أنثروبولوجية وعربية وإسالمية. 
هنا تتشكل مدونة األزمة ذات المستويات النصية الثالثة من 
 
ً
دون تقويم معرفي أو أخالقي،  فهذا مقترح على الذات القارئة تأمال
للخداع  يؤوالن  والجن�شي  العائلي  فالقهر   ،

ً
مفتوحا  

ً
وتداوال  

ً
حرا

تغيير  أمام  األزمة  أطراف  ويضع  األخالقي  والتمويه  االجتماعي 
مفاهيمي وقيمي المناص منه وأمام تكافؤ إنساني مدعّوٍ للحضور 
وَسداه  الحب  حمته 

ُ
ل تكافؤ  وتوابعه،  الزواج  مشهد  في  بقوة 

الحرية، الحب الذي ال ُيشيئ المحبوب ويختزله في وعاء بيولوجي 
وظيفته التناسل والتكاثر وحفظ النوع وإثبات الذات الذكورية، 
قنن العالقة من دون افتئات على كرامة مستحقة 

ُ
والحرية التي ت

أو إهدار لحق إنساني مشروع: »في مستشفى الوالدة كما حلمت 
 من احتضان طفلها رأى دمعتين 

ً
أقبل عليها عي�شى، وبدال  

ً
دائما

تنسابان بمرارة فقال، ليسامحنا الله..... فقدنا ابننا قبل أن نراه. 
ردت عليه بصوتها المبحوح: ليسامحنا الله .... نحن فقدنا ثقتنا 
: يعني يا رجل 

ً
به ....قبل أن نفقد ابننا، تقدم منهما الطبيب ناصحا

تعب زوجتك باالنتقال إلى دبي وتتركها تعمل في عرس أقاربكم 
ُ
ت

حتى تسقط من التعب ،احذرا في المرة القادمة، 
لها   

ً
داعيا  

ً
ألقى نظرة على ملفها وغادر مبتسما

بالشفاء. نظرت مريم إلى النافذة متأملة امتداد 
البحر، وهمست لنفسها: يا رب«. وهكذا يتداخل 
»مريم«  المحايثة  الساردة  السرد صوت  طوال 
وهو الصوت المركزي وصوت الساردة الخارجية 
حتى يكادا يتماهيان ليكشفا مدى وطأة الموروث 
المتواطئة  الحديدية  األقدام  وثقل  الذكوري 
معه والمجندة في خدمته والمتمثلة في أم صنقور 

ومن على شاكلتها 

* أكاديمي وناقد،خبير الترجمة في األرشيف الوطني 
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تراث الشعوب

الميالدي العشرين  القرن  بداية  يافع في 

 محمد محسن محمد الَعْمري

المنطقة،  يافع  إلى  فهو يشير  دالالت متعددة،  »يافع«  السم 
وهو لغوًيا يدل على العلو واالرتفاع.   وذكر  وإلى يافع القبيلة، 
»المفّصل في تاريخ العرب قبل  الدكتور جواد علي في كتابه 
»سرو  مرتفعات  هي  األم  حمير  أرض  أن  وغيره،  اإلسالم«، 
حمير«، وهي نفسها بالد يافع كما حددها الهمداني في »صفة 
جزيرة العرب«. وتنقسم يافع الى ثالثة أقسام طبيعية: الهضاب 
العليا والسالسل الجبلية والمناطق الساحلية. وتنقسم يافع 
ا إلى قسمين: بنو قاِسد، وبنو مالك، وكل قسم منهما يتفرع  قبليًّ
إلى خمس وحدات قبلية - عسكرية تسمى مكاتب. وكانت ليافع 
سلطنتان في القرون الثالثة األخيرة: سلطنة آل عفيف في يافع 
بني قاسد، وسلطنة آل هرهرة في يافع بني مالك. وتتوزع مناطق 
وفي كل محافظة منهما  ا بين محافظتي لحج وأبين،  يافع حاليًّ

أربع مديريات.

وتشتهر يافع بزراعة الُبن عالي الجودة في أوديتها، كما تزرع الحبوب 
واالعتدال  شتاء  الجافة  بالبرودة  مناخها  ويتميز  مدرجاتها،  في 
ا. واشتهرت يافع  صيًفا، مع تفاوت في معدالت هطول األمطار سنويًّ

بفّنها المعماري الفريد)1(.
وإلى منتصف القرن الما�شي لم تكن مناطق يافع الجبلية قد 
وال أي  ا من أشكال التطور الحديثة وأدواته ووسائله،  عرفت أيًّ
وكانت أشبه بمحمية طبيعية للعادات والتقاليد  وجود للدولة. 
االجتماعية ووسائل المعيشة والحياة التي توارثتها األجيال عبر 

ر. 
َ
القرون السابقة من دون تغيير ُيذك

ويسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على بعض مالمح الحياة 
القرن  بداية  في  يافع  في  واالجتماعية  والمعيشية  االقتصادية 
العشرين الميالدي، وهو حصيلة معلومات وإفادات ُجِمعْت من 
ذاكرة كبار السن الذين ولدوا وعاشوا في الثلث األول من القرن 
العشرين. اختزنت ذاكرة كبار السن الذين ولدوا وعاشوا في بداية 
حياتهم خالل الثالثة العقود األولى من القرن العشرين الميالدي 
وفي منتهى األهمية حول األوضاع االقتصادية  معلومات قيمة، 
هذه  وألن  حينها.  سائدة  كانت  التي  والمعيشية  واالجتماعية 

األوضاع والظروف قد شهدت بعدها تحوالت وتغيرات جذرية 
الستينيات وما تالها من عقود  نهاية عقد  شاملة السيما منذ 
وحتى الوقت الراهن؛ فإن هذا البحث يهدف إلى تدوين ما اختزنته 
ذاكرة كبار السن كانوا الذين ال يزالون على قيد الحياة؛ ألن ما 
اختزنته ذاكرتهم كان هو المصدر األساس وربما الوحيد لمثل 
هذه المعلومات. وأهمية تدوين هذه المعلومات تكمن في أن واقع 
اليوم وظروف حياة الناس االقتصادية والمعيشية والخدماتية 
ا تقريًبا وانقرضت تماًما معظم أشكالها المادية  قد تغيرت كليًّ

ومسمياتها باستثناء بعض جوانب اإلنتاج الزراعي.

لماذا اختيار مدة العقود الثالثة من القرن العرشين؟
هناك مجموعة من العوامل واالعتبارات التي دفعت بالبحث إلى 

اختيار هذه المدة:
: ألن بعض كبار السن الذين ولدوا وترعرعوا في هذه المدة، 

ً
أوال

المصدر  هم  البحث،  لهذا  بالتحضير  البدء  عند  أحياء  وكانوا 
إن  األساس وربما الوحيد للمعلومات عن ظروف تلك المرحلة. 
قيمة وحصيلة هذا البحث هي نتيجة للمعلومات التي استقيناها 
من العشرات من كبار السن على مدى أكثر من عقد الزمان. وكل 

يافع يف بداية القرن العرشين الميالدي
بعض مالمح الحياة االقتصادية واالجتماعية والمعيشية
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معلومة شملها هذا البحث كانت حصيلة تدقيق من عدد من 
المصادر.

ثانًيا: ألن تلك المدة )العقود الثالثة األولى من القرن العشرين(؛ 
لم تكن قد شهدت أي مؤثرات خارجية أو أي مظهر من مظاهر 
وأساليبهم  الناس  وسائل  وكانت  والتكنولوجي.  العلمي  التطور 
ا تقريًبا  لتلبية متطلبات حياتهم ومعيشتهم ومواجهتها تعتمد كليًّ
على ما توفره المنطقة والمناطق المحيطة القريبة منها، وعلى ما 

اكتسبه سكانها وتوارثوه من خبرات ومهارات ومعارف.
أن مالمح الحياة االقتصادية واالجتماعية والمعيشية في  ا: 

ً
ثالث

ثالثينيات القرن العشرين التي يسعى هذا البحث إلى رصدها، 
التي  الظروف  تلك  مع  ومالمحها  مؤشراتها  معظم  في  تتماثل 
سبقتها.  التي  والقرون  العقود  في  يافع  مناطق  سكان  عاشها 
لقد ظلت مناطق يافع معزولة عن العالم الخارجي وبعيدة عن 
مؤثراته، وكانت بذلك أشبه بمحمية طبيعية بعاداتها وتقاليدها 
ا تقريًبا في معيشتهم على  واقتصادها ومعيشتها. واعتمد الناس كليًّ
ما توفره لهم من مقومات الحياة بمشقة بالغة، وإنتاج شحيح، 
وكانت األمراض السيما الوبائية  ودخل محدود لغالبية سكانها. 
تفتك بالناس من دون رحمة، ومن دون توافر أي وسائل فاعلة 
وقد تالزم الفقر مع المرض ومع مشاق الحياة لدى  لمواجهتها. 
كثير من األسر. ومن شدة الفقر والعوز والمعاناة كان الميسور 
)امرأة وبقرة ومحزن حبوب ذرة(.  القادر على امتالك  منهم هو 
في  انخفاض شديد  إلى  والمرض  والفقر  الجوع  تالزم  أدى  وقد 
ووصل األمر  متوسط عدد أفراد األسرة بسبب كثرة الوفيات، 
سيتناول البحث بعض مالمح  أحياًنا إلى انقراض بعض األسر. 

العناوين  تحت  واالجتماعية  والمعيشية  االقتصادية  الحياة 
والمكاييل،  والمقاييس  والموازين  والتجارة،  االقتصاد  اآلتية: 
والغذاء، والوقود واإلنارة، وأدوات الطبخ واألكل وأوانيها، والفرش 
والتعليم، واألمراض والتداوي  والمالبس والحلي وأدوات الزينة، 

واألدوية، والسفر من يافع إلى عدن.

: األنشطة االقتصادية والتجارية:
ً

أوال
تنقسم األنشطة االقتصادية التي كان يزاولها الناس في ثالثينيات 
مدّرة  غير  وأنشطة  للدخل،  مدّرة  أنشطة  إلى  العشرين  القرن 
)عائلية(، أي التي كان يقوم بها أفراد األسرة في أمالكهم  للدخل 
كما أن األنشطة المدّرة للدخل تنقسم إلى  الخاصة ومنازلهم. 
بها مهارات وخبرات  القيام  يتطلب  كان  أنشطة مهنية وحرفية 
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كتَسب بالتوارث والممارسة، وتتخصص بالقيام بها عائالت أو 
ُ
ت

قرًى أو حتى مجموعة قرى. واألنشطة األخرى المدّرة للدخل كانت 
مرتبطة باإلنتاج الزراعي والحيواني والتجارة والنقل.

وفيما يلي أبرز هذه األنشطة وفًقا لهذا التقسيم:
1 .األنشطة المهنية والحرفية المدرة للدخل:

البناء،  وتكسيرها(،  البناء  حجارة  )استخراج  اشة 
َ
ق الّنِ منها: 

الزيت،  عصر  النجارة،  الحدادة،  والفضة(،  )الذهب  الصياغة 
األرا�شي  قياس  البارود،  صناعة  َزف، 

َ
والخ ار  الفخَّ صناعة 

الزراعية، تحديد مواقع حفر اآلبار، تجارة الحطب، قص صوف 
دباغة الجلود  الغنم، غزل الصوف ونسج الُفُرش من الصوف، 
والمعدنية  الفخارية  األواني  ترميم  الجلدية،  األوعية  وصناعة 
الشبابة  وعزف  الطبول  )ضرب  الترفيهية  األنشطة  وإصالحها، 

والخدمة في المناسبات ونقل الرسائل(.
2. األنشطة الزراعية المدّرة للدخل:

إنتاج األلبان  رعي الغنم،  الحصاد،  البذر،  حراثة األرض،  منها: 
والسمن للبيع، تربية النحل وإنتاج العسل، بيع فضالت الموا�شي؛ 

ألغراض الزراعة والبناء.
3. أنشطة التجارة والنقل المدرة للدخل:

المتاجرة بالموا�شي،  المتاجرة بالحبوب والُبن،  الدكاكين،  منها: 
المتاجرة في األسواق العامة، الداللة والسمسرة، الجمالة لنقل 

البضائع والحبوب والحطب والخشب، ونقل أمتعة المسافرين.
4. األنشطة غير المدرة للدخل )العمل العائلي(

الخاصة  في أمالكهم  بها أفراد األسرة  التي يقوم  وهي األنشطة 

والمنازل. وتشمل كافة األعمال المرتبطة باإلنتاج الزراعي وتربية 
األنشطة  معظم  فإن  المنزلية.  واألعمال  والدواجن  الموا�شي 
ولم يكن  المرتبطة باإلنتاج الزراعي كان يقوم بها أفراد األسرة، 
يلجأ إلى العمل المأجور إال في حاالت نادرة، وكان يلجأ إليه عادة 

ذوو الملكيات الواسعة والمقتدرون.
الزراعية،  األعمال  في  للنساء  الفعالة  المشاركة  عن   

ً
وفضال

مثل تربية األطفال  يقمن باألعمال المنزلية العديدة،  فقد كنَّ 
والطباخة وأعمال التنظيف والغسل وتربية الموا�شي والدواجن، 
 عن جلب المياه من اآلبار، واألعالف والحطب من المزارع 

ً
فضال

 شاقة وكثيفة يقمن بها من الصباح 
ً
والشعاب، وتلك كانت أعماال
ا. الباكر إلى قبيل المنام يوميًّ
5. التجارة ومصادر السلع:

عدد  حيث  من  سواء  ا؛  جدًّ محدوًدا  التجاري  النشاط  كان 
 عن الدكاكين كانت هناك 

ً
الدكاكين أم السلع المتاجر بها. وفضال

على  والحطب  الحبوب  جلب  منها  والشراء،  للبيع  أخرى  صور 
للبيع،  لعرضها  القرى؛  في  بها  والتنقل  الجمال والحمير،  ظهور 
كما أن األسواق األسبوعية  وكذا جلب األغنام للغرض نفسه. 
التي كانت تسمى بأسماء األيام التي كانت تقام فيها )سوق السبت، 
سوق األحد، سوق الثلوث، سوق الربوع، سوق الخميس(؛ كانت 
وبعض السلع المجلوبة  تباع فيها مختلف المنتجات المحلية، 
كثير من عمليات  في  ال  فعَّ دور  للداللين  وكان  يافع.  من خارج 
البيع في هذه األسواق. وكانت وسائل الدفع األساسية في عملية 
هي المقايضة بالسلع مقابل البن والذرة والـريال  البيع والشراء 

الميالدي العشرين  القرن  بداية  يافع في 

تراث الشعوب
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الفرن�شي )ريال ماريا تريزا الف�شي(. 
ال  بها،  المتاَجر  للسلع  األساس  المصدر  كان  المحلي  واإلنتاج 
ُرش النوم 

ُ
وف وأدوات الطباخة وأوانيها،  سيما السلع الغذائية، 

ب من عدن بوساطة الجمال، في 
َ
جل

ُ
والمجالس. وكانت عدة سلع ت

رحالت شاقة كانت تستغرق ما بين أسبوع إلى عشرة أيام. كان أهم 
ما يسعى إليه المزارعون هو تلبية احتياجاتهم الغذائية )الحبوب 
وكان  أراضيهم،  منتوج  للموا�شي من  واألعالف  الذرة(،  ال سيما 
ضمان توفير ذلك يعتمد على هطول األمطار بمواعيدها المالئمة 
لزراعة الحبوب، وعلى عدم تعرض المزروعات لآلفات الزراعية 
أو لهجوم أسراب الجراد. وفي حالة توفر أكثر من االحتياج السنوي 
لألسرة من الحبوب )الذرة( كان ُيخَزن الفائض في أوعية في البيوت 
أو في مدافن تحت األرض. وكان المنتوج والمخزون يستخدم لتلبية 

احتياجات السنة واحتياجات السنة الالحقة لمواجهة احتمال 
وهو األمر الذي كان يتكرر حدوثه أحياًنا لعدة  شحة المنتوج، 
مواسم، إلى الحد الذي كان يشتد معه الفقر وتنتشر المجاعة، إذ 
كان بعض الناس يضطر إلى بيع أمالكه أو جزء منها للبقاء على قيد 
م الناس من تجاربهم المريرة أهمية خزن الحبوب 

ّ
الحياة. وقد تعل

اإلنتاج  من  محدوًدا  جزًءا  فإن  ولذلك  وضرورتها.  واألعالف 
ه إلى السوق لبيعه. وهذا األمر لم  الزراعي من الحبوب كان يوجَّ
إذ إن معظمه كان يوجه لبيعه في  يكن ينطبق على منتوج الُبن؛ 
وبما  داخل منطقة يافع وخارجها من المناطق المحيطة بيافع. 
إن أشجار البن ال تنمو في الغالب إال في األودية حيث تتوفر عوامل 
الدفء والحماية من الرياح؛ فإن أودية البن ال تزرع فيها الحبوب 
كبير من منتوج البن  ولذلك يلجأ منتجو البن إلى بيع جزء  عادة. 
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أو مقايضته لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية واالستهالكية. 
ومع ذلك كان يحرص مالكو البن على االحتفاظ بجزء من المنتوج 
)السدر(  ب 

ْ
وفي أودية البن تنمو أشجار الِعل لمواجهة أي طارئ. 

التي كانت المصدر األساس لألخشاب المستخدمة في البناء.
أهم السلع الُمتاَجر بها ومصادرها:

1. السلع المجلوبة من عدن: وفيما يلي أسماء السلع التي كانت 
تباع في دكاكين يافع في العقود الثالثة األولى من القرن العشرين، 
والتي كان يتم جلبها من عدن: قماش )كار، ريط، بركالة(، فوانيس، 
ة )ج: 

ّ
غاز )كيروسين(، قازة )ج: قوز: مصابيح على شكل علب(، دل

حبال،  زنجبيل،  )فناجيل صين(،  صياني  كتالي نحاس(،  دالل: 
ط )كبريت(، سكر نبات، تمباك، بخور، خيوط وإبر للخياطة، 

ْ
خ

َ
ش

مضروب )حلوى(.
2. السلع المنتجة محلًيا:

منها: الُبن، الحبوب )ذرة، قمح، دخن، دجر(، الموا�شي، العلف، 
الجلجل )السمسم(، السليط )زيت السمسم أو الترتر - الخردل(، 
ْرب 

َ
األ الكراث،  الفّجل،  العسل،  الِحّناء،  الَهَدس،  الَوْرس، 

ْرب: وعاء جلدي لنقل الماء(، الخطة )فرش من جلد الغنم 
َ
)الغ

القفاش )من  ق )فرش من العزف(، 
َ
ل الّسِ مع الصوف(، السمن، 

)من العزف لوضع األكل فوقه(،  ال 
َ
ف ِ

ّ
الذ العزف لحفظ األكل(، 

ف )مقعد من العزف يوضع فوقه قدح العصيد(، الَفريقة 
َ
الَمْوك

َدح )صحن من الخشب 
َ
)فرش من صوف الغنم للمجالس(، الق

من  مصباح  )الرمش(،  النعال  الجلد(،  )من  الدلو  للعصيد(، 
ْوبة )فنجان كبير من خشب(، 

َ
َحَجر، الحلي الفضية، الحطب، الق

الخنازر  الخزف،  أواني  النخل(،  جريد  من  )مكنسة  الِعْزفي 
والسحوب )لحراثة األرض(.

3. السلع المجلوبة من خارج يافع )َبْيحان والبيضاء(:
منها: الملح الصخري، القماش المصبوغ بالنيلة، الحبوب.

ثانًيا: المقاييس والمكاييل والموازين:
الصنع  ومحلية  بدائية  والوزن  والكيل  القياس  وسائل  كانت 
معظمها كانت موحدة المعايير في معظم مناطق  واالستخدام، 
 زيادة 

ً
يافع في بداية القرن العشرين، وبعضها كان يتفاوت قليال

أو نقصاًنا.
من المقاييس لقياس المسافات واألطوال واالرتفاعات:

ذراًعا   60 )طوله  الزراعية،  األرا�شي  مساحة  لقياس  الحبل: 
وعرضه 12 ذراًعا(. 

مد  مع  الجسم  تشمل طول  التي  المسافة  وهي  والمد:  القامة 
الذراع إلى األعلى.

الباع: المسافة بين طرف الذراع األيسر إلى طرف الذراع األيمن.
القامة: طول قامة اإلنسان.

الذراع: طول ذراع اإلنسان من الِمرفق إلى طرف األصبع السبابة، 
ولقياس القماش واألرا�شي  ويستخدم الذراع في قياس المباني، 

الزراعية.
ْبر: المسافة من طرف اإلبهام إلى نهاية الخنصر، وتساوي 12  ِ

ّ
الش

بنانة = 25 سم. 
السدح: المسافة من طرف اإلبهام إلى طرف السبابة. 

البنانة: عرض األصبع.
المكاييل لقياس الحبوب والبن والسوائل:

والربعي أو الكاس:  رباعي،   2 ونصفها:  )كؤوس(،  رباعي   4 الكيلة: 
وكان  أسطواني مصنوع من الخشب لكيل الحبوب والبن،  وعاء 
يساوي بين 17 و20 وقية )مقدار صيني(، والثميني: نصف الربعي، 
وبة: فنجان من الخشب يساوي 2 صياني، والصيني: فنجان 

َ
والق

كف اليد من  ملء  واألوقية:  يعادل وزن أوقيتين،  من الصين، 
الحبوب أو البن )أصابع اليد معطوفة إلى األعلى(.

لقياس السوائل:
كان هناك وعاء متعارف عليه ومتفق على سعته يسمى الزيطي. 
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دِخل الصيني الحًقا.
ُ
وأ

4 صياني. ولم يكن يوزن السليط أو السمن بل  الرطل السليط: 
يكال بفنجان صيني أو الزيطي.

الرطل= 12 أوقية، وست أوقيات: نصف رطل سليط أو سمن.
األوزان:

أوقية،   16 ْركالي)2(:  والرطل الّسِ أوقية وثلث،   13 الرطل العربي: 
)الوقية(: كانت تقاس بوزن  20 أوقية. واألوقية  والرطل اإلمامي: 

الريال الفرن�شي )ماريا تريزا( الذي يساوي وزنه أوقية.
)عارضة(  كان الميزان المحلي في يافع عبارة عن عصا  الميزان: 
مستقيمة، تتكون من ذراعين غير متساويي الطول. وتقّسم العصا 
متساوية منحوتة على العصا.  إلى أجزاء  األطول منها  في الجزء 
وتربط إلى العصا بخيط حجر )ثقالة( بوزن محدد )رطل محلي(. 
ويقاس الوزن بتوازن ثقل معلوم معلق على الذراع الطويل مع 

الحمل المجهول المعلق على الذراع القصير. ويحدد وزن ال�شي 
توازن  يحدث  الطويل حتى  الذراع  على  الميزان  ثقل  بتحريك 

ويكون الذراع أفقًيا تماًما.

ا: الوجبات الغذائية:
ً
ثالث

لم يكن هناك فرق كبير في نوع الوجبات الغذائية بين الميسورين 
والفقراء إال من حيث ضمان توافرها من عدمه. وما كان يمتاز 
به الميسورون هو قدرتهم على توفير الثالث الوجبات يومًيا على 
أو  بحكم ما يمتلكونه من مخزون من الحبوب،  مدار العام، 

قدرتهم على الشراء.
الوجبات اليومية:

ر من الذرة أو الذرة  الصباح: كسرة ِفْدرة )الِفْدرة: قرص خبز مدوَّ
والظهر:  مع قهوة،  الدجر(  أو  الدخن  أو  الشعير،  أو  الشامية، 
صار )إدام( من اللبن 

ُ
كسرة فدرة مع قهوة، والعشاء: عصيد مع خ

أو المرح )الدجر(.
وفي األعياد والمناسبات كان يضاف اللحم مع المرق في العشاء 
والمناسبات المقصودة هي أيام  ف(. 

َّ
الُمَعط ُمول، 

َّ
)الذ وخبز البر 

معدودة في السنة، تشمل األعياد، والزواج، والختان، والمدخل 
وهذه الوجبات لم تكن  )بداية شهور رجب وعاشور ورمضان(. 
ا إال للميسورين، أما األسر الفقيرة )وهي غالبية الناس(  متاحة يوميًّ
واألوقات،  الكمية  ذلك من حيث  من  أقل  وجباتها  كانت  فقد 
بعض وجبات الفقراء  وتضاف قشور الحب إلى قرص الفدرة. 
والشعير،  والدخن،  ن(، 

ْ
خ )قشور الدُّ ْوب  الشُّ كانت تتكون من: 



88

ورفة الذرة )قشور الذرة(.
صار )اإلدام( مع العصيد كان لبن )َصَعة، َحِقْين( ومرق دجر 

ُ
الخ

ِسن )عدس(. وفي أحيان قليلة كان الخصار مرق 
ْ
)مرح( ومرق الِبل

اللحم مع السمن أو السليط الجلجل والهال )زيت الشحم(.
وما كان يتوفر منها في المواسم  الخضار والفواكه كانت نادرة، 
ار،  والُبعَّ ْوم،  والدَّ الشوكي،  والتين  الِفْرِسك،  مثل  محدود 

يلة. وب(، والفجل، والكراث، والثومة، والُبّصِ رُّ
َ
راميط )الخ

َ
والق

وعند تناول الوجبات اليومية أو في المناسبات والضيافات كان 
يعطى لكل شخص نصيبه من الفدرة والخبز واللحم إلى يده، إال 
وكانت وجبة  العصيد فقد كانت تقدم مشتركة في قدح خشب. 
أما الوجبات في رمضان فقد كان  المناسبات هي عصيد الذرة. 
)ونادًرا  وقهوة  )فدرة(  خبز  قرص  أو  كسرة  من  مكوًنا  اإلفطار 
والسحور:  )فدرة( وقهوة،  والعشاء: كسرة أو قرص خبز  التمر(، 

عصيد أو زوم )عصيد غير ثخينة(.
ومن ذكريات كبار السن في تلك األيام )بداية القرن العشرين( أن 
المقدار الذي تتكون منه كل وجبة نادًرا ما كان يكفي الشخص 

الواحد حتى يشبع منها.

رابًعا: الوقود واإلنارة:
كان الوقود المستخدم في الطباخة هو الحطب بمختلف أنواعه، 
)الحسفة(،  البر  الذرة وقصب  )قصب  الحبوب  وجذور قصب 
ف( وأوراق الشجر اليابسة  ومخلفات البقر )الضفع بعد أن ُيَجفَّ
)علبة  ولإلضاءة كانت تستخدم القازة  )قشاش البن والورس(. 
بالة(، ويستخدم القاز 

ُ
صفيح صغيرة فوقها أنبوب صغير بداخله ذ

وكان المصباح حينها يستخدم لإلضاءة،  لإلنارة،  )الكيروسين( 
أو  )الَحَرض(  الحجر  وهو عبارة عن صحن صغير مصنوع من 
الَمَدر، ويوضع فوقه هال )دهان( أو سمن، وتوضع فوقه الذبالة، 

وعندما تشتغل تستهلك الهال أو السمن. وإلشعال الحطب كان 
ط(.

ْ
خ يتم تبادل الجمر من بيت آلخر لندرة وجود الكبريت )الشَّ

خامًسا: أدوات الطبخ وأوانيه:
جر  وة العصيد )مصنوعة من المدر(، ُمْدري للحم والدُّ

ْ
ش

َ
منها: ق

من  )مصنوعة  الِفْدرة  لطباخة  ى 
َ
الَمْقل المدر(،  من  )مصنوع 

ى 
َ
المدر(، الَحَرضة للسمن )منحوتة من الحجر - الحرض(، الُمْوف

ة للقهوة )مصنوعة من 
ّ
للفدرة )الخبز( )مصنوعة من المدر(، الدل

ويوضع القدح  )منحوت من الخشب(  قدح للعصيد  النحاس(، 
)سفرة  فال  ِ

ّ
الذ العزف(،  من  )مصنوعة  )َمْوكف(  قاعدة  فوق 

المدر(،  من  )مصنوعة  للقهوة  الَجَبنة  العزف(،  من  مصنوعة 
ْبعة  الرَّ الخشب(،  من  مصنوع  )فنجان  القهوة  لتناول  القوبة 
ْورة لحفظ الفدرة  التَّ )صغيرة الحجم(،  )الخبز(  لحفظ الفدرة 
الربعة والتورة وعاءان مع عطاءات مصنوعان  )كبيرة الحجم(، 

من العزف.
الشت لحفظ البن الدقيق، مطحن الحبوب )حجر الرحى(، مطحن 
ِعبة لتكسير البن. الِمْنحاز - لدق )طحن( البن 

ْ
ة والُمش

ّ
البن - الَمَدق

ْرب )األرب(: كيس مصنوع من جلد 
َ
ة حجر داخل البيت. الغ

ّ
في مدق

ع الماء من 
َ
الغنم والمعز لنقل الماء من البئر إلى البيت. وكان يرف

البئر عبر الدلو المصنوعة من المطاط أو الجلد، ويحفظ الماء 
المصنوع من  )الزير(  داخل المنزل في حمامات المنزل في الدوح 
ب من البقر 

َ
المدر. المحلب - كان يحَفظ فيه الحليب الذي يحل

والغنم. المواض أو الدبية - كان يحَفظ فيها حليب البقر والغنم 
)الزبدة(  وبعد أن يتخثر ُيَرج داخل المواض الستخراج الّدهنة 
بالِحلبة  مخلوطة  فُتقلى  الَحَرضة،  في  تجَمع  كانت  والتي  منه، 
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لصناعة السمن البلدي اليافعي. 
جلود  من  مصنوعة  )األكبر حجًما(:  ْرعة 

َ
الق

ونقل  لحفظ  تستخدم  والماعز  الغنم 
مستطيلة  مدورة  وهي  وغيرها.  الحبوب 
ويرَبط أعالها بحبل مثبت مصنوع  الشكل. 

ْفرة 
ُ
من الجلد. الَمَسب )المتوسط حجًما(، الغ

ّرة: وهي  الصُّ األفرة، وهي األصغر حجًما(،  )تنطق: 
مصنوع من جلود البقر على  والجلعاب:  عاب الكبير، 

ْ
الِجل

جوانبه  في أجزاء  وتثبت  دائري ومفتوح من أعاله،  شكل شبه 
سيور من الجلد مثبتة في طرفيه لتسهيل حمله على ظهور الرجال 
والجلعاب كان يستعمل لحمل الحبوب والعلف والبن  والنساء. 
وفي  واألمتعة.  األغذية  وغيرها من  َمان(  )الدَّ العضوي  والسماد 
تلك المدة وإلى عهد قريب في نهاية الثمانينيات يندر أن تشاهد 
النساء من دون جلعاب على ظهورهن وهن ذاهبات أو عائدات من 

الحقول وإليها، أو عند توجههن ألي مهمة خارج البيت. 
كيس كبير مرتفع كان ُيصنع من الجلد لحفظ الحبوب  ل: 

َ
الَعط

ن: حفرة في الصخر، لها فوهة 
َ
والبن في مخزان داخل البيت. الَمْدف

مربعة، كانت تستخدم لخزن حبوب الذرة لعدة سنوات، وكانت 
تغلق فوهتها بصخرة مربعة لضمان عدم تسرب الرطوبة والهواء 

إلى داخل المدفن.
ُرش والمالبس والحلي:

ُ
سادًسا: الف

1. الفرش للجلوس والنوم: َبَجاد: مصنوع من صوف الغنم، للنوم 
للنوم والجلوس.  ِرْيقة: مصنوعة من صوف الغنم، 

َ
ف والجلوس. 

قة: 
ْ
ل خطة: مصنوعة من جلود الغنم، للنوم والجلوس. الّسِ

ني: 
ْ
مصنوعة من العزف، لفرش أرضية غرف الجلوس. ِمث

عبارة عن قطعة قماش كار مخيط على شكل كيس 
الجلد  من  مصنوع  هندول  ُمْزُبأ:  داخله.  للنوم 

يوضع فيه األطفال للنوم.
2. المالبس:

للرجال: كان لباس الرجال غالًبا مئزر من القطن، 
يغطي الجزء األسفل من الجسم، بينما يبقى الجزء 
ب 

َ
أو مع َمْقط )عمامة أو كشيدة(،  للرأس  األعلى عارًيا مع غطاء 

)عمامة بيحان(،  ّدة 
َ

َمش ومنها:  يوضع على الكتف أحياًنا.  )رداء( 
أبيض  قماش  )الكار  كار  حزمة  بيحان.  في  بالنيلة  تصَبغ  كانت 
مقطب  للجسم بقطعة كار،  وهذه الحزمة دفاء  قطني خشن(، 
فرادي أو مثني. الَفْروة: مصنوعة من جلود الغنم مثل الجاكيت، 
األحذية  ولكنها نادرة االستخدام إال من قبل بعض الميسورين. 
البعيد.  للسفر  االستخدام  نادرة  كانت  الرمش(  أو  )الحيوش 
وللنساء، منها: َرْيطة )قطعة قماش من الكار الخشن مصبوغة(، 
َمْعَجز  )قطعة قماش من الكار خفيف مصبوغ بالنيل(.  َبْركالة 
َبكة )َمْقَرمة( 

َ
)قطعة قماش لربط وسط الثوب عند ارتدائه(. ش

َمْصَون للصالة  قميص للصالة مصنوع من الكار.  على الرأس. 
)قطعة قماش خفيفة(. طل�شي. كسوة قماش من النسيج الالمع 

الناعم، لألعياد والمناسبات.
3. الحلي وأدوات الزينة:

فضة  الشعثة:  والصدر.  الرقبة  على  توضع  فضة  الدق:  منها: 



90

توضع فوق مقدمة الرأس. المصبر: فضة توضع في وسط الرأس. 
الفضة:  سوار فضة يلبس بأسفل الساق على الّرِجل.  الِحْجل: 
عقود من رياالت فضية فرنصية )عملة ماريا تيريزا( أو ربابي )عملة 
هندية( توضع على الرقبة. المعصم: فضة أو حلي توضع على اليد. 
الفتخة والخنصار: خواتم على أصابع اليد. الجبارة: فضة تلبس 
على معصم يد المرأة. الضمدة: فضة تلبس على الرقبة. الِحْرز: 
س( يتوسطه قفص صغير 

ْ
مصنوع من الفضة على شكل ِعْقد )ِسل

توضع فيه تميمة الحرز.
الزينة وأدواتها: 

ومنها: هرد، َمْهَردة، كحل، مكحلة، َوْرس، ُحْسن، ُمشط )مصنوع 
مجموعة من الروائح  ُحْوس: 

َ
ف )المرآة(،  الِمْسياة  من الخشب(، 

ْسل )مسحوق من ورق العلب - السدر(، 
َ
الطيبة، هدس، حناء، غ

ُقر )بما فيه  َزب )السمق(، الشُّ
َ
َصْم )صمغ يستخدم مع الهرد(، األ

ُحوس )ِطْيب مسحوق(.
َ
ْيمان(، ِطْيب وف الريحان والرَّ

سابًعا: التعليم:
المعالمة كانت الشكل الوحيد الذي كان متوافًرا لتعليم القراءة 
)قراءة القرآن(، ولم تكن المعالمة متاحة إال نادًرا، ولعدد محدود 
الحروب  المعالمات  ندرة  أسباب  من  وكان  األطفال.  من  جًدا 
التعليم  تكاليف  تحمل  على  األسر  قدرة  لعدم  والفقر  القبلية 
الذي كان يتناوب طعامه في بيوت آباء  )الفقيه(  وطعام المعلم 
الملتحقين بالمعالمة. وكانت المعالمة عبارة عن موقع في العراء، 
ظ األطفال فيها  وُيَحفَّ فيها على األرض،  )الّدَرَسة(  يجلس الطلبة 

م فيها القراءة والكتابة. 
َّ
القرآن، وكان أحياًنا تعل

كان شخًصا يتَفق معه إلحضاره من منطقة  )الفقيه(  والمعلم 
ليقوم بتحفيظ القرآن أو كان يقوم بذلك أشخاص من  أخرى؛ 
بيوت تتوارث مهمة تحفيظ القرآن مقابل أجر متفق عليه. وعندما 
تنشب أي حروب قبلية كان يتعذر قيام المعالمات المعتادة؛ 
مما يؤدي إلى توقف دورها بسبب تعذر انتقال الفقيه والطلبة 
)الَدَرسة(. وحتى في الظروف العادية التي ال تسود فيها الحروب 
القبلية؛ لم يكن يلتحق بالمعالمات إال عدد محدود من األطفال.

وفي المراحل السابقة قبل الثالثينيات من القرن العشرين )قبلها 
كانت قد نشأت مراكز أو أربطة للعلم في  بعقود أو حتى بقرون( 
قرًى أو بيوتات محددة تقوم بهذه الوظيفة مقابل الحصول على 
ربع العشر )ربع عشر محصول اإلنتاج الزراعي خاصة الحبوب(، 
ومن بين هذه البيوتات واألربطة؛ رباط الَعّبادي، وآل الشيخ علي 
هرهرة )قبل السلطنة(، وكذلك بيت الطّيار، وبيت الدعوة، وبيت 
بيوًتا  يشمل  التعليم  كان  العّبادي  رباط  وفي  وغيرهم.  الفقيه، 
ومقابل  للسكن واألكل للطلبة الذين يأتون من مناطق بعيدة، 
بينما كان يدفع ربع العشير  ذلك كان يدفع لهم نصف العشير، 
من المناطق القريبة حيث ال يحتاج الطلبة إلى السكن في البيت 
المخصص للسكن. كان عدد من يجيدون القراءة والكتابة عموًما 

 جًدا.
ً
محدودا
التوثيق:

 عن التعليم كان الذين يجيدون القراءة والكتابة من بيوت 
ً

وفضال
بيع  )سجول(  العلم مثل آل باعّباد يقومون بمهمة توثيق عقود 

الميالدي العشرين  القرن  بداية  يافع في 
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إال  األرا�شي الزراعية وشرائها. كما كانوا يقومون بعقود الزواج. 
)السجول(  األرا�شي الزراعية  أن مهمة توثيق عقود بيع وشراء 
بل كان يقوم بها أيًضا مشايخ  لم تكن محصورة ببيوت العلم، 
وكان  والكتابة.  القراءة  يجيدون  كانوا  الذين  ال  والعقَّ المكاتب 
الزراعية وشرائها،  للملكية يشمل عملية بيع األرا�شي  التوثيق 
المنازل  ملكية  يشمل  كما  الورثة،  بين  التركة  توزيع  وكذلك 
والمساحات المخصصة للبناء )الِعِرص: مفردها عرصة(، وتوثيق 
ملكية الشعاب والمضارف التي كانت تجمع منها الحشائش التي 
ا. كما كان التوثيق يشمل رهن األرا�شي والملكيات 

ً
تستخدم أعالف

حاالت  في  التوثيق  وشمل  األجل،  محدد  َدين  مقابل  األخرى 
محدودة قضايا التحكيم في المنازعات.

ا: التطبيب والمداواة لألمراض:
ً
ثامن

حتى الثالثينيات من القرن العشرين كان التطبيب والمداواة ال 
تزال بدائية وتقليدية بالكامل، ولم تكن مناطق يافع قد عرفت 
ويمكن تقسيم وسائل  أي شكل من أشكال التطبيب الحديث. 

التطبيب إلى ثالث مجموعات:
1. التداوي الذي كان يمتهنه ويمارسه أشخاص محددون.

ونقاشة  وتجبير الكسور،  والكي،  الحجامة،  ويشمل هذا النوع: 
العيون، ونزع األسنان واألضراس، وختانة المواليد. كما يمكن أن 
يشمل ذلك المساعدة على الوالدة وتسرير المولود الذي كانت 

تقوم به نساء )من القرى نفسها( اكتسبن الخبرة من الممارسة.

المتوارثة. وخبرتهم  الناس  معارف  إلى  المستند  التداوي   .2
على  الناس  تعارف  حيث  باألعشاب،  التداوي  ذلك  ويشمل 
استخدام أعشاب محددة لعالج أمراض محددة. وكانت األعشاب 
أو  ويشرب السائل،  إما أن تغلى مع الماء  تستخدم بعدة طرق: 
كما كان  أو تمضغ وتؤكل.  أو عالج موضعي،  يدهن بها الجسم، 
التي هي عبارة عن خيوط  )المغراة(  الناس يستخدمون المئراة 
مفتولة معمولة من شعر الماعز أو من قماش مصبوغ بالنيل، 
وتربط بها الرؤوس أو األيادي أو األرجل للتخفيف من اآلالم أو 
أورام الغدد الناتجة عن الجروح. وعندما كانت تنتشر األمراض 
الوبائية الخطيرة والمعدية؛ كان الناس يلجؤون إلى عزل المريض، 

وتجنب استخدام مالبسه وفرشه ما أمكن لهم ذلك.
3. وسائل التداوي المعتمدة على الشعوذة.

كان الناس يلجؤون أحياًنا إلى بعض المشعوذين؛ لطلب معالجة 
المعالج  وسيلة  وكانت  العضوية.  أو  النفسية  األمراض  بعض 
الرئيسة هي كتابة طالسم على أوراق، ويطلب حفظها مع المريض 
عبر تغليفها بجلد أو فضة )الحرز(، ويربط الحرز على يد المريض 
السيما األطفال. وأحياًنا كان يكتب المشعوذ طالسم على أوراق، 
ويطلب أن توَضع الورقة في ماء، وبعد أن تذوب الكتابة يشرب 
الماء. وأحياًنا كان المشعوذ يطلب من أسرة المريض أن يقيموا 
أو  الفداء  ولكن  المريض.  على  فداًء  ا؛ 

ً
يذبحوا خروف أو  مولًدا 

الموالد كانت في الغالب تتم بمبادرة )نذر( من أسر المر�شى طلًبا 
لشفاء المريض. وكان النذر يشمل أيًضا تقديم النذور لألولياء.
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تاسًعا: األمراض الشائعة والمعروفة )بتسمياتها المحلية(:
العشرين كانت األمراض وال سيما  القرن  الثالثينيات من  حتى 
الوبائية تفتك بالناس في يافع، وهم عاجزون تماًما عن الوقاية 
منها أو معالجتها. وكان الفقر الشديد والواسع االنتشار يفاقم من 

تأثير األمراض وشدة فتكها. 
قد عكستها  وآثارها  المرض  مع  الفقر  تالزم  مظاهر  أبرز  ولعل 
ونتيجة لذلك فإن  كثرة الوفيات السيما بين األطفال واألمهات. 
بل إن  أفراد.   4  -  3 متوسط عدد أفراد األسرة لم يكن يتجاوز 
والملفت  كثيًرا من األسر انقرضت أو وصلت إلى حد االنقراض. 
للنظر برغم كل ذلك أن الناجين من آثار المرض والفقر كانوا 
. ولعل ذلك يعود إلى أن العمل الشاق كان يساعد 

ً
رون طويال يعمَّ

على تكوين أجسام صحيحة، كما أن التغذية على شحتها كانت 
الصحية الخالية من كثير من  صحية، ويضاف إلى ذلك األجواء 

عوامل التلوث.
واألكثر إثارة لالنتباه واالهتمام هو أن ذاكرة الناس لم تذكر سوى 
حدوث أو انتشار مجموعة قليلة من األمراض أو أنها كانت نادرة 

الحدوث والتي سأسرد أمثلة لها فيما يلي:
1. األمراض المنعدمة أو النادرة الحدوث: 

بكافة  اإلعاقة  التام،  أو  النصفي  الشلل  األطفال،  شلل  ومنها: 
األمراض  أمراض القلب أو الضغط،  الجذام،  الفالج،  أنواعها، 
الجنسية )الطير(، البرص والبهق، الذيبة أو الريح )التواء الفك(، 

الصلع، الربو )األستما(.
2. األمراض المنتشرة والمعروفة )بتسمياتها المحلية(:

ومنها: الخاِمج )الُجدري(، السابع )الكوليرا(، الحصبة، الُجَديعاء، 
ْقوة )استسقاء(،  فار، الَجَرب، السَّ الرمد، الخناق )الدفتريا(، الصُّ
ود،  والدُّ الَحَماشير  )اإلمساك(،  الَحَصر  )اإلسهال(،  البطن 
)وجع وأعاصير في  الالوي  )مالريا(،  الِوْرد والحمى  )الثلث(،  ل  السُّ

الدقن(،  في جانب  )ورم  الُعراض  )الصنافير(،  ّمل  الدُّ البطن(، 
)مرض جلدي فطري(،  الِقْرِضعة  )اللشمانيا(،  الَبَدأة  الُمَسْيك، 
)وجع الرأس(،  الضارب  الشقيقة،  )األنفلونزا(،  رة 

ْ
الزكام والَجش

والصرع(،  )اإلغماء  شوة 
َ
الغ الُهزر،  )في الصدر(،  الُفك  الباسور، 

سا، 
َّ
ِعْرق الن )ورم خفيف في الصدر أو مواقع أخرى(،  العاشة 

أم الجلود،  )تشقق في باطن القدم(،  الفطور  قح(، 
َ
ْرن

َ
)ق باكعب 

الكبد )ألم في الصدر والسعلة والطرش(، الُحمرة والُنَفط )مفرد: 
التنفس(،  )ضيق  ة 

ّ
ظ

َ
الك حساسية(،   - )أمراض جلدية  نفطة( 

النكار )حساسية  لَفة )طرش وإسهال(، 
ُ
الخ )في العين(،  البياضة 

في الجلد بسبب تغير الظروف(، األمراض التي كان يسببها انتشار 
القمل والكتن.

عاشًرا: السفر من يافع وإليها:
كانت معظم تنقالت الناس بين مختلف مناطق يافع وإلى خارجها 

السيما عدن تتم سيًرا على األقدام.
 وكان استخدام الجمال والحمير يقتصر غالًبا على نقل البضائع 
أو في حاالت نادرة لنقل كبار  واألحمال الثقيلة مثل األخشاب، 
السن والمر�شى غير القادرين على الحركة، وفيما عدا ذلك كان 
السير على األقدام هو وسيلة التنقل الوحيدة، بما في ذلك سفرات 
الحج. ولقد كان استخدام الحذاء )الرمش، النعال( نادًرا جًدا في 
الرجال  ذلك  ويشمل  البعيدة.  األسفار  وفي  الداخلية  التنقالت 

والنساء واألطفال وكبار السن.
كانت األسفار الطويلة تتم غالًبا إلى عدن وإلى حضرموت؛ للتجارة 
بيافع  المحيطة  المناطق  إلى  للتجارة  وفي حاالت أقل  والعمل، 
وإلى بيحان؛ لجلب الملح والقماش المصبوغ بالنيل. وكان السفر 
لغرض الحج ال يقدر عليه سوى عدد محدود جًدا من الناس. ولم 
ُيسَمع حينها أن امرأة استطاعت أن تحج، ومن كان يتمكن من 
الحج كان لقب الشهرة يضاف إلى اسمه ويتوارث كاسم عائلي )بن 

الحاج، أهل الحاج(. 
وكان لكل منطقة وقرية مسار للطريق ينطلق منه السفر إلى عدن، 
وكلها كانت تلتقي في أربعة مسارات هي: طريق َيَهر، وطريق َمُحوس 

اط.
َ
ب، وطريق َحط

ُ
- بنا، وطريق ُسل

األقدام،  غالًبا سيًرا على  المسافة  يقطعون  المسافرون  وكان 
الجمال  ظهور  على  أو  ظهورهم  على  أمتعتهم  معهم  ويحملون 
والحمير إذا كانت األمتعة كثيرة وثقيلة. وتشتمل األمتعة على زاد 
وكانوا يقومون بطبخ  )غالًبا دقيق ذرة أو أقراص خبز(،  الطريق 
غذائهم بأنفسهم، ويبيتون في العراء؛ لعدم توفر سكن أو مطعم 

في الطريق غالًبا.
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1. طريق وادي َيَهر: 
على  سيًرا  والرحلة  أيام،  سبعة  إلى  خمسة  من  الرحلة  مدة 
األقدام، والجمال تحمل األمتعة، إلى لحج ومن لحج إلى عدن في 
أواخر الثالثينيات بالسيارة. ومسار الطريق: لبعوس - يهر - ُوِطن- 
ْبوة - الحبيلين - الِمالح  العسكرية - وادي بنا - حبيل َجْبر - نقيل الرَّ

ْيم - لحج - عدن.
َ
- ُدك

ب:
ُ
2. طريق وادي ُسل

الجمال  ووسيلة النقل:  من سبعة إلى عشرة أيام،  مدة الرحلة: 
وكانت رحلة  وبالسيارة أواخر الثالثينيات إلى عدن.  إلى زنجبار، 

المسافرين سيًرا على األقدام، والجمال تحمل األمتعة والطعام.
ب 

ُ
مسار الطريق: لبعوس - ذي ناخب - ِمْحوال - َسّباح - َسْيلة ُسل

قرة - زنجبار - عدن. وهناك مسار 
ُ

ْوق - الروضة - )يرامس( - ش - الزَّ
ْرجاج - َجَعار - بئر مجهر - عدن. ب - الّدِ

ُ
آخر من ُسل

اط:
َ
3. طريق وادي َحط

مدة الرحلة: من سبعة إلى عشرة أيام، ووسيلة النقل: الجمال إلى 
زنجبار وبالسيارة في أواخر الثالثينيات إلى عدن.

معهم  غذاءهم  يحملون  المسافرون  كان  والسكن:  الغذاء 
ويطبخون في الطريق ويباتون في العراء. وكانت الرحلة سيًرا على 

األقدام، والجمال تحمل األمتعة والغذاء.
رور 

ْ
غ مسار الطريق: لبعوس - جبل اليزيدي - حمومة - ُرُصد - الزَّ

اط - 
َ
ب - َحط

َ
ك بة )أعلى حطاط( - الرَّ

َ
- بين الواديين- َسَرار - َمْسك

َحبيل َبَرق - باتيس - َجَعار - زنجبار - عدن.
4. طريق َمُحْوس:

الجمال  ووسيلة النقل:  من سبعة إلى عشرة أيام،  مدة الرحلة: 
لحمل األمتعة إلى لحج، ومنها بالسيارة إلى عدن، ولسنوات قليلة 

استخدم القطار بين لحج عدن.
معهم  غذاءهم  يحملون  المسافرون  كان  والسكن:  الغذاء 

ويطبخون بالطريق، أما النوم فكان بالعراء.
مسار الطريق: لبعوس - صانب - محوس )نقيل( - الروضة - بنا - 
َضينة - الَمعدي 

ُ
ْرعة - بير غ

َ
ام ش َرج - يسري - حمَّ جاد - ِجربة الدَّ الّنِ

ولة - الحبيلين - الِمالح - ُدكيم - لحج - عدن 
ُ
- الَمْرك

* باحث في التراث

 الهوامش:

ناطحات السحاب الحجرية الفريدة في   :2008 عدد أكتوبر  مجلة تراث،  انظر:   .1

العالم، طراز المعمار اليافعي في فن العمارة اليمنية، للكاتب.

ق على اإلنجليز.
َ
ركال، وهو االسم الذي كان ُيطل 2 . السركالي: نسبة إلى الّسِ
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هو الشيخ أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي 
الطائي األندل�شي  ينحدر نسبه إلى قبيلة طيء، جده األكبر هو حاتم 
في شهر رمضان   ولد   »ابن عربي«.  لقبه أهل األندلس بــــ  الطائي، 
عام 558هـ الموافق  بـــــــــ 1164  في مدينة مرسية  باألندلس. انتقل 
ابن عربي من قرطبة إلى إشبيلية،  وهناك تعلم  الفقه والحديث 
والقرآن وهو في الثامنة من ُعمره. دخل في التصّوف وانغمس في  ما 
فات مثل »التدبيرات 

َّ
يعرف  الفيض االلهي. وضع عدًدا من الُمؤل

التي شملت إرشادات  و»الخلوة«،  و»مواقع النجوم«،  اإللهية«، 
اطلع على علوم ومعارف ابن سينا والفارابي وابن حزم  صوفية. 
وإخوان الصفا. يقول ابن عربي: »ال يأخذ العلم إال بمن يعمل به« 
والتقى بالعلماء ومن بينهم الفيلسوف ابن  تنقل بين بالد كثيرة  
رشد.  دون ابن العربي الحوار الذي دار بينه وبين ابن رشد في كتابه 
 بقرطبة على قاضيها 

ً
الفتوحات المكية  فيقول: »لقد دخلت يوما

أبي الوليد بن رشد وكان يرغب في لقائي لما سمع وبلغه ما فتح الله 
في خلوتي، فكان ُيظهر التعّجب مما سمع فبعثني والدي  به علّي 
 منه حتى يجتمع بي فإنه كان من أصدقائه 

ً
إليه في حاجٍة قصدا

وأنا صبّي ما بقل وجهي وال طّر شاربي. فعندما دخلت عليه قام 
قلت له:  نعم!  فعانقني وقال لي:  ؛ 

ً
وإعظاما  

ً
محبة من مكانه إلّي 

نعم. فزاد فرحه بي لفهمي عنه، ثم إني استشعرت بما أفرحه من 
فانقبض وتغّير لونه وشّك فيما عنده، وقال:  ذلك فقلت له: ال! 
كيف وجدتم األمر في الكشف والفيض اإللهي، هل هو ما أعطاه 
تطير األرواح  و»ال«  »نعم«  وبين  ال،  نعم...  قلت له:  لنا النظر؟ 
لونه وقعد يحوقل،  من مواّدها واألعناق من أجسادها. فاصفّر 
 
ً
 نظرا

ً
 فريدا

ً
وعرف ما أشرت به إليه. هذا اللقاء التاريخي كان حدثا

لالختالف الهائل في رؤيتيهما للوجود. يعتمد  الفيلسوف ابن رشد 
على النظر والمنطق والعقل الذي ينظر إلى المحسوسات  فيراها 
من خالل  قوانينها  فهم  ويحاول  فيدرسها  بذاته  قائمة  حقائق 
بينما ابن عربي المتصوف منهجه يرتكز على الحدس  التجارب، 
)حين يصفو وتنفتح عيونه على  والمشاهدة واإللهامات الربانية 
إن أنماط المعرفة عند الصوفيين تقفز مباشرة  عالم الغيب(. 
م الغيبّي وما وراء حدود العقل. والعقل الذي يعتمد في 

َ
إلى العال

ما يخطئ في حين   
ً
نه كثيرا

ّ
نظرهم يصيب في أغلب األحيان ولك

د أّن العلم الذوقي الكشفي الذي يستمّد منه 
ّ
إّن ابن العربي يؤك

 بشرط سالمة المحّل المستقبل 
ً
 صحيحا

ً
الصوفّيون يكون دائما

ه يحصل في التأويل وليس في 
ّ
له، وهو القلب، وإن حصل خطأ فإن

أصل الكشف. 
كتاباته: أهم رحاالته كانت في مكة وفيها كتب »الفتوحات المكية« 
أربعة  في  باب   500 على  يشتمل   .

ً
عاما أربعين  كتابته  استغرق 

من  »العظيمة«  بــــــــ  مجلدات ضخمه تشمل على أسرار وصفت 
تركبية  مراتب العلوم والمعارف والسلوك والمنازل والمنازالت. 
الكتاب يشمل على ثالثة مواضيع كبرى يتخللها أشعار ابن عربي 
، حضرة األسماء الحسنى، حضرة 

َ
وهي متداخلة مع بعضها بعضا

القرآن الكريم وحضرة الحروف وأعددها. وفيما ذكره في حضرات 
كلمات  لبنات  هي  الكريم  القرآن  »حروف  وأعدادها؛  الحروف 
آياته البينات التي تكلم بها الحق وبالتالي صفات هذه الحروف  
في اآلفاق  تمثل تجليات لحقائق الحضرة اإللهية ولها مظاهرها  
الكونية  عبر مراتب الوجود السيما عالم اإلنسان«. استنبط ابن 
عربي سنة استرجاع المسلمين بيت المقدس من الصليبيين  سنة 
583 للهجرة من اآلية األولى من سورة الروم، وسنة انتصار جيش 
للهجرة من   591 الموحدين على المسيحيين في األندلس سنة 
 559 )ينظر اسم الفتاح من الباب  اآلية األولى من سورة الفتح 
أستاذ الفلسفة  ذكر أبو العال عفيفي،  من الفتوحات المكية(. 
بالتراث العقلي  بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية، ابن عربي ألم  
ره وفًقا للوجهة التي  والروحي، وفهمه على النحو الذي أراد، وفسَّ
ثم أضفى عليه صبغة قوية من تفكيره  تر�شي نزعته وفلسفته، 

ف العجيب. وتجاربه الروحية حتى خرج على العالم بهذا المصنَّ
»فتوحات«  عن  عبارة  بل  االخرين  آراء  عن   

َ
نقال ليس  الكتاب 

الهامات  أغدقت عليه  وهو في مكة . ذكر فيها  »كنت نويت الحج 

نورة صابر المزروعي 
أكاديمية من اإلمارات

إضاءة
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في  وتعالى  الله سبحانه  أقام  القرى،  أم  فلما وصلت  والعمرة، 
خاطري أن أعِرّف الولي بفنون من المعارف حصلتها في غيبتي، 
عند طوافي  الله سبحانه وتعالى عليَّ  وكان األغلب منها ما فتح 
»ما قصدت في كل ما ألفته  ذكر في متن كتابه  م«.  في بيته المكرَّ
مقصد المؤلفين وال التأليف، وإنما كان يرد عليَّ من الحق موارد 
تكاد تحرقني، فكنت أتشاغل عنها بتقييد ما ُيمكن منها، فخرجت 
فته عن أمٍر إلهي 

َّ
مخرج التأليف، ال من حيث القصد، ومنها ما أل

 :
ً
أمرني به الحق في نوٍم أو مكاشفة« علق ابن عربي على أفكاره قائال

»ثم يبرر ابن عربي عدم تنظيم  )مبعثره(   
ً
»جئت بأفكاري مبددا

أبوابه  بقوله: »أعلم أن ترتيب الفتوحات لم يكن عن اختيار وال 
وإنما الحق تعالى ُيملي علينا على لسان ملك اإللهام  نظر فكر، 
جميع ما نسطره، وقد نذكره كالًما بين كالمين ال تعلق بما قبله 
: »أنا لغز 

َ
وال بما بعده«. ويستطرد مرة أخرى  يجعلها كاأللغاز قائال

ربي ورمزه، ومن عرف أشعار األلغاز عرف ما أردناه«  وعن ما  ذكر 
ضمن  موضوع  األسماء الحسنى وفي صف ارتباط  اإلنسان بالله 
عزوجل: »لو )تفيد االستحالة( علمَته لم يكن هو، ولو  جهلَك لم 
ه. فهو هو ِلُهَو، ال لك، 

َ
تكن أنت. فبعلمه أوجدك، وبعجزك عبدت

ُه. فأنت مرتبط به، ما هو مرتبط بك. الدائرة، 
َ
وأنت أنَت ألنَت ول

مرتبطة  ليست   ،
ً
مطلقة النقطة،  بالنقطة؛  مرتبطة   ،

ً
مطلقة

 ،
ً
بالدائرة؛ نقطة الدائرة مرتبطة بالدائرة. كذلك الذات، مطلقة

ليست مرتبطة بك. 
ألوهية الذات مرتبطة بالمألوه »أنت« كنقطة الدائرة »في ارتباطها 
بالدائرة«. ق�شى الشطر الثاني من حياته  بين دمشق ومكة التي 
بلغت ذروة نضوجه الفكري في مجال التصوف وكتب أشهر كتبه 
اعتبره  الكبرى،  اإللهية  أسرار  فيه   يسرد  الحكم«.  »فصوص 
من أعظم كتب التصوف اإلسالمي التي تشمل على  المفكرون  

والرسل مبينة الحقائق الوجودية  أسرار األنبياء 
اإلنسان  وعالقة  الثالث: الله والكون واإلنسان، 
مع الكون ومع خالق الكون.  يذكر بعض الباحثين 
أن  ابن عربي استخدم  لغة رمزية مشفرة  شديدة 
أن  إلى  يرجع  والسبب  الفهم.  صعبة  التعقيد  
مشاهداتهم  نقل  عملية  أن  يرون  الصوفّيين 
من قبل  لفهمها     

ً
كبيرا  

ً
تحديا تواجه   ومعارفهم  

مبهمه  لغة  يستعملون  ما   
ً
كثيرا لذلك   اآلخرين. 

ألّنهم لو نقلوا كلَّ مشاهداتهم ولرّبما اّتهموا بالهرطقة أو الكفر. 
لتشتيت  قصد   عن  أفكاره  بعثر  عربي  ابن  باحثون  يذكر  كما 
حتى  ام  

َّ
المغالين في الدين ضد الصوفية وتجنب غضب الحك

بينما تؤكد الدكتورة هالة فؤاد أستاذ الفلسفة  ال تحرق كتبه. 
اإلسالمية في األصل عدة  كتب ابن عربي للفئة النخبوية »نحبة 
النخبة«  ومن هنا جاءت صعبة في فهمها على العامة. كما  أكد 
الدكتور يوسف زيدان على الدارسين والمتدبرين لكتب ابن عربي  
قراءة ما وراء األسطر للوصول إلى المعاني الباطنيه التي أخفاها 

ابن عربي عن قصد.  
من   

َ
واعتبروه ملهما  

َ
روحيا   

َ
قائدا بشكل عام اعتبره الباحثون  

الله وسعى بشكل باطني إلى  امتالك أرواح  البشر. ومن يخاطب 
األرواح يمتلك قلوب البشر. لذا التفاف العامة حول آراء وكتابات 
وجهت  لذا  الفئات.  بعض  نهج  على  خطورة  تشكل  عربي  ابن 
أفكاره  على مدى العصور بالنقد والتكفير لعدم فهمها وإعطائها 
إلى  شودكوفيتش  ميشال  المستشرق  ذكر  الدراسة.  في  حقها 
أن  يمكن  ال  الحكم«.  ية« و»فصوص 

ّ
المك تأليف »الفتوحات 

بالرجع إلى  الفهم في محتواها وفي ترتيب أجزائها إال   تفهم حّق 
 Serge De Laugier De بوركوي  دي  لوجييه  دي  وذكر  القرآن. 
المطلق  الوجود  ابن عربي هو  تصّور  في  الله  بأّن    Beaurceuil

فليست الموجودات مماثلة لله  ذي عنه تكّونت الموجودات، 
ّ
ال

ما هي مجّرد انعكاسات ألسمائه وصفاته. وذكر 
ّ
متطابقة معه، وإن

الشاعر غوطة االلماني أن ابن عربي أحق أن يكون بوابة اإلسالم 
الموشاة بسقوف الحكمة والحب وهمزة وصل بين التراث العالمي 
 
َ
إنسانيا  

َ
الخطاب الصوفي خطابا يرى المستشرقون   واالسالمي. 

 منهجه الترقي والعلو والمحبة والتسامح وذوبان في االخر 
َ
عالميا

التغاطى عن االختالف والبحث في المشتركات  

مصادر والمراجع:
ج4/دار الكتب العلمية ط-2 ابن عربي الفتوحات المكية،   .1

2006، بيروت لبنان/ص171 .
2. عبد الباقي مفتاح، بحوث حول كتب ومفاهيم الشيخ  األكبر 
محيى الدين ابن عربي، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، 2011.
3. https://www.youtube.com/watch?v=LHh_Ft6DbZg.
4. https://www.youtube.com/watch?v=82MY7HUx7Y0 .
5. https://www.mominoun.com/articles.
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 فهد عيل المعمري

بها  يرتبط  بيئته،  النبطي اإلماراتي وال يزال ابن  كان الشاعر 
فينعكس ذلك على قصائده من خالل األلفاظ   ،

ً
كلّيا  

ً
ارتباطا

واإليحاء  التشبيه  خالل  من  البيانية  والصور  والمعاني 
اعتاد  وقد  ومتنوعة،  كثيرة  معاٍن  على  تدل  التي  والكنايات 

ومن  الشاعر النبطي أن ينّوع مصادره من خالل هذه البيئة، 

هذه المصادر نجد ذكر الطير سواء الطيور البرّية مثل القمري 
والراعبي والورق وأم طوق والبلبل وغيرها من األسماء الكثيرة، 
الطيور الجارحة مثل الصقر والباز والعقاب والنسر   

ً
وأيضا

لت في أشعار النبط اإلماراتيين 
ّ
وارتباطها برياضة القنص، وتشك

األسماء الكثيرة من هذه الطيور، كما تنوعت دالالتها وأساليبها 
  ليس بالقليل في أشعارهم.

ً
عند الشعراء، وأخذت حيزا

النبطي  الشعر  في  الطيور  استخدام  في  األساليب  تنّوع  ويعود 
اإلماراتي نتيجة تنّوع الثقافات والدالالت واالرتباط بين الشعراء 

وبين الطيور، وجاءت هذه األساليب على النحو اآلتي:

 
ً
وغالبا االسم  بتحديد  سواء  الطيور  بذكر  القصيدة  افتتاح   •
الورق والراعبي والقمري، ويذكر في أغلب األشعار الجمري بقلب 

القاف جيم.
أو  الطير  للطيور وهو  المطلق  بذكر االسم  القصيدة  افتتاح   •

الحمام.
 برسالة العاشق.

ً
 إلى المحبوب محمال

ً
• إرسال الطير مندوبا

• بث لواعج الشوق والغرام والمعاناة والسهر إلى الطيور.
• بناء الشاعر قصيدته كاملة على أسلوب مخاطبة الشاعر لهذه 

الطيور.
ذكر الطيور في مسألة ترحيب الشاعر بقصيدة واردة إليه من   •
 ما تأتي بعد كلمة الترحيب كيفما كانت، وبعد 

ً
شاعر آخر ودائما

أو َعَدد أو باعداد الدالة على كثرة الترحيب لقصيدة  كلمة َعْد 
الشاعر الواردة إليه.

• افتتاح القصيدة بذكر كلمة الطائر بصيغة النداء بحرف »يا«، 
 كلمة يا طير.

ً
وتحديدا

• ذكر الطيور في ختام القصيدة، وتأتي بعد عّده ألفاظ متنوعة 
مثل، الختم أو واختمت أو والختام، أو وصلوا، وأيضا كلمة َعد إذا 

دراسات إماراتية

ذكر الطري يف الشعر النبطي اإلمارايت
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كانت مرتبطة بألفاظ دالة على ختام القصيدة .
• ذكر الطيور في فن الغطو مثل الدرسعي والجّمل والريحاني، وهي 

أشعار األلغاز.
• ذكر الطيور في وصف المرأة خالل بعض األوصاف مثل العين 

وسواد الشعر والنهود.
 لها بالصقر أو الباز 

ً
• ذكر الطيور في وصف الناقة بالسرعة تشبيها

أو العقاب.
وأنه يخفق كما تخفق  العاشق  في وصف قلب  الطيور  ذكر   •

أجنحة الطيور.
• ذكر الطيور في باب الحكمة واألمثال.

• ذكر الطير في باب التشاؤم وخاصة في ذكر البوم والغراب.
• ذكر الطيور في باب التمني.

الوزن  في  وإدخالها  الشعبية  األمثال  في  الواردة  الطيور  ذكر   •
الشعري.

والتشبية والكنايات غير المباشرة  ذكر الطيور في باب اإليحاء   •
باسم الطير، وإسقاطها على المعنى المراد ذكره مثل: طير المنايا، 
طير الصدر، طير الهنا، طير السعد، طير القلب، وغيرها من هذه 

األلفاظ الدالة على اإليحاء والتشبيه.
• ذكر الطير كناية عن الحبيب.

• ذكر الوصف الدقيق للصقر وبعض أنواع الطيور الجارحة.
• ذكر رحالت القنص.

فإذا ما عرفنا األساليب الكثيرة والمتنوعة للشاعر في استخداماته 
للطيور، أدركنا أن مكانة الطيور في نفس الشاعر النبطي اإلماراتي 
 
ً
لت فّنا

ّ
فشك حيث شاركته الحياة بكل تفاصيلها،  مكانة كبيرة، 

وقلّما تخلو قصيدة من قصائدهم  في المعنى،   
ً
وإبداعا  

ً
وأسلوبا

وعلى سبيل المثال فإننا نختصر الكثير في  إال والطيور لها ذكر. 
ولكن ماال  �شي،  هذا المقال حيث ال يتسع المجال إلى ذكر كّل 
ه، وسوف نذكر بعض هذه األساليب التي 

ّ
ه ال يترك جل

ّ
يدرك كل

تتمايز بين الشعراء وتتنوع بتنوع البيئات ومقدرة الشاعر في صْوغ 
المعاني المبتكرة وتوظيفها في أشعاره أفضل توظيف.

وذكر اسم الورق،  فمن خالل افتتاح القصيدة بذكر الطيور، 
يقول الشاعر مسباح بن مبارك المرر:

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي صــــــــــــــــــــــــــــــوٍت يت بــــــــــــــــــــــــــــــه الورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بخال

ّ
ذك
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الشاعر عبدالله بن عامر الفال�شي:
حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورق أشجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــي

يغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق االغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال دمعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الخديــــــــــــــــــــــــــــــن واوجانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الشاعر خلفان بن يدعوه:

ورٍق لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عالــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز
أّرق نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زال 

ويقول الشاعر مطر بن خادم المهيري في أم طوق:
يــــــــــــــــــــــــــــــتي اّمــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــي

ّ
ْم طــــــــــــــــــــوق غث

ْ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

 الوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اْبــــــــــــــــــــــــــــــالك
ّ
زولي عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ان

مــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــو صحــــــــــــــــــــــــــــــتي هبــــــــــــــــــــــــــــــاِب
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــوالك 
بحرف  النداء  بصيغة  الطائر  كلمة  بذكر  القصيدة  افتتاح  أّما 
 
ً
 كلمة يا طير وبعدها إّما أيكون هذا الطائر مندوبا

ً
»يا«، وتحديدا

يقول الشاعر  أو يشاطره الشاعر أحزانه وأشجانه،  للمحبوب، 
راشد بن محمد بن عبالن:

يــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــير لــــــــــــــــــــــــــــــي تلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــــروب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني مــــــــــــــــــــن غنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

ْ
أّرق

ترقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص علــــــــــــــــــــــــــــــى روس الصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وش بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك

ْ
خّبرن

بك شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق لو فرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْمحبــــــــــــــــــــوب
عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّن باحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل ْدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك 

الشاعر علي بن شاهين القصيلي:   
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــير ياللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ترفع اصــــــــــــــــــــــــــــــوات

يــــــــــــــــــــه
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه فــــــــــــــــــــــــــي قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مخف

ّ
وش

خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني آبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ْ
ش ْبــــــــــــــــــــالك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

وانا ضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيري فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــي فيــــــــــــــــــــــــــــــه
الشاعر عبدالله بن عمير الشام�شي:

يــــــــــا طير وش بــــــــــــــــــــك بالبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتني
أسهرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وانا بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل مبتلـــــــــــــــــــــــي

تلعــــــــــــــــــــــــــــــي طرب واال بكــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــن حاجــــــــــــــــــــــــــــــه
واال على فرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك االولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
وتأتي بعد عّدة ألفاظ  وأّما في ذكر الطيور في ختام القصيدة، 
 
ً
وأيضا أو وصلوا،  والختم أو واختمت أو والختام،  متنوعة مثل، 
إذا كانت مرتبطة بألفاظ دالة على ختام القصيدة،  كلمة َعْد 

يقول الشاعر سعيد بن هالل الظاهري:
ألف صلـــــــــــــوا عّد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يسجع حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ساجعــــــــــــــــــــــــــــــاٍت فــــــــــــــــــــــــــــــوق مرتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع مــــــــــنيف
الشاعر محمد بن علي الكوس: 

ـــــــــــــــــــــــــــوا على طــــــــــــــــــــه الرسيــــــــــــــــــــــــــــــل
ّ
والختــــــــــــــــــــم صل

النبي باعــــــــــــــــــــــــــــــداد ما نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الشاعرة ـ سوايب ـ  آمنة بنت علي بن حمد المعال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ع النبي راعـــــي النصيحــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
وصل

عدد مـــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍر ثم حــــــــــــــــــــــــــــــّلِ
الشاعر محمد بن علي الكوس:

تّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــدد مــــــــــــــــــــــــــــــا غّردن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
طــــــــــــــــــــــــــــــير الحمايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وقــــــــــــــــــــت االغــــــــــــــــــــــــــــــواق

الشاعر محمد بن راشد الشام�شي:
ــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد ما بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ّ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وصل

طــــــــــــيٍر لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى في نايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

اإلماراتي النبطي  الشعر  الطير في  ذكر 
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الشاعر الماجدي بن ظاهر:
وصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يا حضــــــــــــــــــــــــــــــور ْعلى الرســـــــــــــــــــــــــــــول

عدد مــــــــــــــــــــــــــــــا غّرد القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الشاعر علي بن محين الشام�شي:

والف صّل اللــــــــــــــــــــه على الهــــــــــــــــــــــــــــــادي النذيــــــــــــــــر
مــــــــــــــــــــا لعت جْمرّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في غصــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــاِن
وأّما في ذكر الطيور في وصف قلب العاشق وأنه يخفق كما تخفق 

أجنحة الطيور، يقول الشاعر سالم الكاس:

ق طــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍر كِسر بالحــــــــــــــــــــوم
ْ
يا خفق قلبي خف

ــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
ــــــــــــــــــــع سبوقــــــــــــــــــــه والهبــــــــــــــــــــــــــــــايب يزاِغن

ّ
قط

الشاعر كميدش بن نعمان:

قلبـــــــــــــــــي خفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لك قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب شاهــــــــــــــــــــين

ياللــــــــــــــــــــــــي ع طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد منهــــــــــــــــــــــــــــــد
الشاعر حمد بن سوقات:

لــــــــــــــو بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت القلــــــــــــــــــــــــــــــب يهدا يا نــــــــــــــــــــــــــــــدام
يخفـــــج قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبي كما طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍر يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:
قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي خفــــــــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــين المعاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

خفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الذي مقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض بسبــــــــــــــــــــــــــــــوق
الشاعر راشد بن ثاني:

عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ْيرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبي
وْيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــــــــــــروى حــــــــــوم لعقــــــــــــــــــــــــــــــاب

الشاعر محمد بن دعفوس المزروعي:
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الونــــــــــــــــــــــــــــــين

ْ
ساهـــــــــــــٍر وآجــــــــــــــــــــــــــــــّر صل

ساهــــــــــــــــــــٍر ف الليــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــــــــــور الح

ضـــــــــــــــــــــــــــــيين
ْ
 عيني مــــــــــــــــــــع اللي مغ

ْ
ما غضــــــــــــــــــــــــــــــت

كّن في عيــــــــــــــــــــــــــــــني جديــــــــــــــــــــــــــــــد التــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــــــــاح

حــــــــــنين
ْ
ه ال

ْ
ب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــذ

ْ
 قلــــــــــــــــــــــــــــــبي عق

ّ
خف

ــــــــــــــــــــــــــــــق الطــــــــــــــــــــير خفــــــــــــــــــــاق الجنــــــــــــــــــــاح
ْ
 خف

ّ
خف

وأّما في ذكر الطيور في باب التمني، يقول الشاعر راشد الخضر:
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ْ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طيريــــــــــــــــــــــــــــــن ِلـذ

عن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز عــــــــــــــن قانـــــــــــــــــــــــــــــــــــص يرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
أو كوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرج ِكن

ِجْريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوغ ْو غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غصنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره فن

ْ
أو ف ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواس ْو غرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم أك

ّ
ان

الشاعر يعقوب الحاتمي:

يا ليتــــــــــــــــــــــــــــني طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍر بآطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ْوباحـــــــــــــــــــــل

على القـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم لي من مشــــــــــــــــــــــــــــــــت بالكــــــــــــــوِش

الشاعر مبارك العقيلي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي جناحـــــــــــــــــــــــــــــــــــين طايــــــــــــــــــــــــــــر
ّ
كأنــــــــــــي مـــــــَع خل

بحال الهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا في أرفـــــــــــــــــــــه البال مـــــــــــا بالـــــــــــــــــــــي
الشاعر أحمد بو سنيدة:

يا ليـــــــــــــــــــــت لي في كـــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍب جناحــــــــــــــــــــــــــــين   
أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل جداهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم مدة أسبــــــــــــــــــوع زوار
وأّما في ذكر الطيور المستعملة في فن الغطو مثل فنون الدرسعي 

والجّمل والريحاني، يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

ِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدك عــــــــــــــن طير في غــــــــــــــــــــــــــــّبة بحـــــــــــــــــــــر
ْ
بن

ف الَبَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وفي بّره يســـــــــــــــــــــــــــــــــــير

حذر ما ينصــــــــــــــــــــــــــــاد وفي لمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خطـــــــــــــــــــــر

يحمل ْجناحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وابهــــــــــــــــــــــــــــن ما يطيـــــــــــــــــــــر
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الشاعر راشد بن طناف:
تّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وشــــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يريــــــــــــــور

سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع وفوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كّروانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
شاعر مجهول:

نونـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ويغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني علـــــــى ف

نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــع أكلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حّيــــــــــــــــــــــــــــه
الشاعر الجمري:

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب تـــــــــــــــــــــــــــــــــــين وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر جرنــــــــــــــــــــــــــــاِس
أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وسْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّداِد

الشاعرة عوشه بنت خليفة السويدي ـ فتاة العرب:
مرسولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تخشخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش

أرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وطـــــــــــــــــــــير وعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
الشاعر راشد بن طناف:

ْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ْعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

والبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِب
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر خّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
وشكوى  وأما في بث لواعج الشوق والغرام والمعاناة والسهر، 

الفراق وألم البعد إلى الطيور، يقول الشاعر محمد الكوس:
يـــــــــــــــــــــاك

ْ
يــــــــــــــــــــــــــــا ذا الحمــــــــــــــــــــــــــــام الالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اش

مشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق واتغــــــــــــــّرد علــــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
أسهــــــــــــــــــــــــرت عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــل عينـــــــــــــــــــــاك

البارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذن
قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك سجْعت ْبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح شـــــــرواك

لو طـــــــــــــــــال عوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كان بــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــن
اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــواك

مـــــــــــــــــــــن كاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب خلخالــــــــــــــــــــــــــــه ْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن 
الشاعر محمد بن إسماعيل الزعابي:

غ سالمــــــــــــــــــــــــــــي وافتســــــــــــــــــــــــــــــر منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم نبــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
بل

يا طير يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عاني جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِن
باعطيك وابشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالعــــــــــــــــــــوض واّما تبـــــــــــــــــــــا

 خلــــــــــــــي لو طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت أثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
ّ

في شف
قلـه حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ف المحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متعبـــــــــــــــــــــــــــــا 

يشكـــــــــــــــي وزا من ليعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحـرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
 مـدري عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـب دايـــس و ال أنـك ماتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

وال خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذك عنـى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى النسيــــــــــــــــــــــاِن
وأما في ذكر الطيور في وصف المرأة خالل بعض األوصاف مثل 
يقول الشاعر  العين وسواد الشعر والنهود، ففيى وصف النهود  

عي�شى بن قطامي:
الجدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــوق متنينــــــــــــــــــــــــــــه بريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

لي نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده مثل مــــــــــــــــــــــــــــا بيــــــــــــــض الحمـــــــــــــــــــــام 
الشاعر عبدالله بن عامر الفال�شي:

ونهديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍن كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيض الحمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ي 

ّ
علــــــــــــــــــــــــــــى بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض الترايــــــــــــــــــــــب فّرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

الشاعر سالم الكاس : 
موم على بو نهوْد مثـــــــــــــــــــــــــــــل بيض الحمــــــــــــــــــــــــــــام زْ

ـــــــــــــــــــــه 
ّ
زين المعانـــــــــــــــــــــــــــــــــــي واسمـــــــــــــــــــــر الراس كاسن

الشاعر علي بن رحمه الشام�شي:
لـــــــــــــــــــــــــــــــي نهــــــــــــــوده يشبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بيض الحمـــــــــــــــــــــام

والعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اللي كمــــــــــــــــــــــــــــا عين الوعيــــــــــــــــــــــــــــل 
الشاعر عبدالله بن عمير الشام�شي:

فوق النهـــــــــــــــــــــد وصفـــــــــــــــــــــه على شكل فنجـــــــــــــــــــــان
متعــــــــــــــــــــــــــــّزالٍت شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بيض الحمامــــــــــــــــــــــــــــه 

الشاعر محمد بن صبيح:
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بيــــــــــــــــــض الحمامـــــــــــــــــــــه

ْ
وتش

ْنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدره مواجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف
ما   

ً
ودائما وأما وصف شعر المرأة وضفائرها بالسواد الحالك، 

يقول  الحالك،  لسواد شعره   
ً
نظرا الغراب  بذكر  الوصف  يأتي 

الشاعر جويهر الصايغ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِب

ْ
عقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح غ

أسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وجانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
الشاعر سالم الجمري:

ى
ّ
وميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوٍل على متنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

كســـــــــــــــــــــــــــــــا متنــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــرى ْيناح الغـــــــــــــــــــــراِب

اإلماراتي النبطي  الشعر  الطير في  ذكر 
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يقول  الصقر،  أو  الحر  بعين  وصفها  يتم  ما   
ً
فدائما العين  ما 

ّ
أ

الشاعر سالم الجمري:

ــــــــــــــــــــــــــــــال
ّ
عينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الرشــــــــــــــــــــــــــــا لمجف

أو كمـــــــا حّرٍ يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ويـــــــــــــــــــــن

الشاعر أحمد بن علي الكندي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق
ّ
 خف

ّ
والعين عــــــــــــــــــــــــــــين اللي على الكف

ــــــــــــــــــــــــــوٍل م الحبارى بتثقــــــــــــــــــــــــــــــــــيف لي شاف جــــــــــــــــ
الشاعر الماجدي بن ظاهر:

يسبن قلــــــــــــــــــــــــــــوب العاشقـــــــــــــــــــــين ابمبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم
بيـــــــــــض الحواجــــــــــــــــــــــــــــب مثل بيض البلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــِل

الشاعر سالم الجمري:    
والعين ســــــــــــــــــــــــــــــــودا كّنهــــــــــــــــــــــــــــا عين جرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

من سحرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كم عاشِق قد غدا ليـــــــــــــــــــــس
ونقل المعنى المباشر إلى معنى  والتشبيه،  وأّما في ذكر اإليحاء 
بما يقارنه ويجانسه في معنى الطير،   ووصف كل �شيء  مجازي، 

يقول الشاعر خميس السماحي: 
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مرســــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــاب
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يوصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ماشــــــــــــــــــــــــــــي ورك مـــــــــــــــــــ

 ان كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان م الجيبـــــــــــــــــــــات مضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــون
ّ
إال

ِلعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
ْ
ياللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يزّرق مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ا

لي ف الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــال ما يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�سي ْبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
يطرح ميــــــــــــــــــــــــــــه ْوعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين بحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

الشاعر محمد بن مسعود األحبابي:
بــــــــــــــــــــين السبــــــــــــــــــــــــــــوق ْمرّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه
ّ
قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي أخذتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ْوربط

الشاعر محمد الكوس:
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير قلــــــــــــــــــــــــــــبي قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــع اشبوقـــــــــــــــــــــه     

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــره عـــــــــــــــــــــــــــــــــــني اتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
الشاعر علي بن شمسه:

يــــــــــــــــــــوم اعتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا به شامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍخ فــــــــــــــــــــــــــــوق
واطلـــــــــــــع طيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب سّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق
وأما في بناء الشاعر قصيدته كاملة على أسلوب مخاطبة الشاعر 

لهذه الطيور، فمنها قول الشاعر خميس السماحي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت طـــــــــــــــــــــيٍر يصقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الون

قلــــــــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وْش يالعـــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــا

ّ
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شّوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الغن

فــــــــــــــي هــــــــــــــوى الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب ْو مشاريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ى
ّ
قلــــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شرواكـــــــــــــــــــــم أتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

عيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
ت
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ا

ْ
والتمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عن

ــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عْن تْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ثن

مــــــــــــــا يراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى شيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
ـــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب بالن

ْ
قل

ْمصيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
والبلّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ا

ِمّية  في ذكر 
َ
م واألمثال الَحك

َ
وأما ما يدخل في باب الحكمة والِحك

الطيور فهو باب كبير نختار منه يقول الشاعر راشد بن سالم بن 
م المنصوري:

ّ
مسل

ْبِنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اليديــــــــــــــــــــــن الكثيـــــــــرة
َ
والِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّز ت

ــــــــَدر ْيِطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ْ
َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـا ِيق

ْ
وطيــٍر َبــال ِجن
الشاعر الماجدي بن ظاهر:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــوم ْيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير يومـــــــــــــــــــــه كل

ف الليـــــــــــــــــــــــــــــــل ما يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازم بغير أوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِع
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وانظر يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــّن الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــير سعـــــــــــــــــــــــــده ريشــــــــــــــه
وان قّص مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة وارفــــــــــــــــــــــــــــاِع

الشاعر علي بن قمبر:
يــــــــــــــــوم استـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الشاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يطــــــــــــــرد

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــور
ْ
والديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج يــــــــــــــازم سّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ط

الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي ـ فتاة العرب:
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاِن

ْ
ِقِطـــــــــــــــــــــع وْش عـاد الن

ْ
 ِلي ِين

ّ
ــــــــــــــف

َ
والك

ــــــــــــــــــــــــــــاِحيِن
َ
يـــــــــــــــــــــــــــــر ِلي َماِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِجن

َ
الط

َ
ْيُعـود ك

وذكر البعد وخراب المحبة،  أما في ذكر الطير في باب التشاؤم، 
سعيد  مانع  د.  الشاعر  يقول  والغراب،  البوم  ذكر  في  وخاصة 

العتيبة:
الهـــــــــــــــــــــوى قصره غــــــــــــــدى ْبقلبــــــــــــــك خــــــــــــــــــــــــــــــــراِب

فــــــــــــــوق أطاللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــــــق ولد الغــــــــــــــــــــــــــــراِب
الشاعر الماجدي بن ظاهر:

ـــــــــــــــــــــب اللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
ْ
ه عايـــــــن الطل

ْ
حيــــــــــــــــــــــــــــــث أن

وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل اليوم في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِب
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

أنا محتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ف الدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشحيحـــــــــــــــــــــه
يهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم البــــــــــــــــــــــــــــوم فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والغـــــــــــــــــــــراِب
المثل  اقتباس  باب  من  تأتي  فهي  األمثال،  في  الطير  ذكر  وأما 
وإدخاله في القصيدة ضمن الوزن الشعري،  الشعبي المنثور، 

تقول الشاعرة فتاة العرب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِكظ

َ
وِهـــــــي ِبالِغيــــــــــــــــــــــظ ُدوم إلن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الِغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراِب
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َيِلـى ش
َ
ين

ّ
ِتَمن

مقتبس من المثل القائل: يوم يشيب الغراب ويلتحي الصفصوف.
األمر،  تمام  وعدم  واالستحالة،  للتعجيز  المثل  هذا  يضرب 
ولن يكون لونه أبيض مهما   ،

ً
أسود حالكا  

ً
فالغراب يكت�شي لونا

ْعَره يبقى أسود 
َ

ش والمعنى أّن  طال الزمن وبلغ من العمر عتّيا، 
أحد عندما يشيب  بأن كل  وكما هو معهود  اللون وإن شاب، 

يتحول لون الشعر من السواد إلى البياض.
الشاعر فتاة جلفار:

ـــــــــــــــــــــــــــــارا
َ
ق ــــــــــــــــــــــــــــــدر الّصِ

َ
ِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي َمـــــــــــــــــــــا ِعـــــــــــــــــــــــَرف ق

َيشـِويـــــــــــــــــــــــــــــه َيـــــــــــــــــــــــــــــاَعـاِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِبِليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوع
مقتبس من المثل القائل: اللي ما يعرف الصقر يشويه.

فمن يشويه كأنه  شَوى، 
ُ
ل وال ت

َ
ؤك

ُ
والصقر من الطيور التي ال ت

اليعرف طبيعة هذا الطير، ويضرب المثل بمن يقوم بأعمال ال 
ْعَمل، ألنه تعامل مع الصقر بغير الطبيعة 

ُ
يعرف كيف يجب أن ت

ويعد هذا المثل شائع الصيت  التي يجب أن يتعامل بها معه، 
ومشتركا مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي العربي.

يقول شاعر مجهول:
ــــــــــــــــــــــــــــم الّديـــــــــــــــــــــك َعمَّ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــاِهين وت

َ
أْرَمــــــــــــــى ِبَها الش

ل ـــــــــــــــــــــّد َحــــــــــــــــــــــــــــوَّ
ّ

ِديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ْوَراِعي الش ب الّرِ
ْ
ِرك

ـــــــى عنهـــــــــــــــــــــا.
ّ
أرماهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أي ألقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتخل

ّم، وضعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا على رأسه كالعمــــــــــــــــــــــــــــامة. َعمَّ
َ
ت

مقنبس من المثل القائل: أرماها الشاهين وتعمم بها الديك
ى عنه الرجال 

ّ
أن الوضيع يسارع ليتزّين بما تخل ومعنى المثل، 

النجباء.  
الشاعر حميد بن ذيبان:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ْيِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر ــــ
َ
الِحـــــــــــــــــــــــــــــّر ِلـــــــــــــــــــي ف الِبيض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص َراعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
ن

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ف الِمق

َ
ِيْرت

مقتبس من المثل القائل: الِحّر في البيضة يصر.
الِحّر، هو الصقر القانص.

.
ً
يصر، يصدر أصواتا

 
ً
دائما ويحاول  الظلم،  يقبل  ال  الذي  باإلنسان  يضرب  والمثل 
من  بالخروج  يهم  عندما  كالِحّر  فهو  القيود،  من  التخلص 
وحسن  بأصالته،  ر 

ّ
ليبش  

ً
وصريرا  

ً
صوتا يصدر  فإنه  البيضة، 

معدنه.
أوجزناها  والتي  للشعراء  المتنوعة  األساليب  ومن خالل هذه 
هنا، يتضح أن الطيور قد أخذت مساحة كبيرة عند الشعراء، 
طوق  وأم  والورق  والقمري  الراعبي  مثل  الكثيرة  فأسماؤها 
الجارحة  الطيور  بجانب  والبوم،  والغراب  والنعام  والكّروان 
كالحر والصقر والجرناس والباز والنسر والعقاب، قد تم توظيفها 
بمعاٍن كثيرة ومتنوعة منها المباشر ومنها غير المباشر، ليشكل 
 مع القصيدة النبطية اإلماراتّية، 

ً
 جاء متناغما

ً
 جميال

ً
 شعريا

ً
فنا

د الشاعر النبطي اإلماراتي أنه بحق يمثل ابن بيئه 
ّ
وأك

اإلماراتي النبطي  الشعر  الطير في  ذكر 

دراسات إماراتية
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ترجمات

 ترجمهما عن اإلنجلزيية: محمد عبدالفتاح

• البعوضة والثور

في يوم من األيام، كانت البعوضة تطير هنا وهناك في جنبات المرج 

األخضر وهي تطنُّ طنيًنا عالًيا ال يتناسب مع جسمها الضئيل، ثم 
استقرت في النهاية لتقف على الطرف المدبب لقرن الثور. وبعد 
أن استراحت فترة قصيرة، استعدت لمواصلة الطيران مرة أخرى. 
أخذت تعتذر للثور وترجوه أن يسامحها  ولكنها قبل أن تطير، 
ألنها استخدمت قرنه كاستراحة لها، فقالت: »ال بد أنك في قمة 

السعادة اآلن برحيلي بعيًدا عنك«.
فأنا  أو ذهبِت..  بقيِت  »ال فرق عندي سواء   :

ً
فأجابها الثور قائال

حتى لم أشعر بوجودك«.

• الشجرة العقيم
الصيف  أيام  من  يوم  يسيران صبيحة  كانا  الرحالة  من  اثنان 
الحارة. وعندما أصبحت الشمس في وسط السماء، آويا إلى شجرة 
ظليلة يحتميان بظلها من أشعة شمس الظهيرة الحارقة. وبينما 

اكتشفا  هما مستلقيان على ظهريهما يتأمالن أوراقها الجميلة، 
أنها شجرة عقيم غير مثمرة.

: »كم هي عديمة الفائدة تلك الشجرة 
ً
تحدث أحدهما لآلخر قائال

 
ً
العقيم! ليس بها أي ثمار على اإلطالق.. كل وظيفتها أن تبعثر أوراقا

على األرض«.
ناكرين  من  لكما  »يا   :

ً
قائال الشجرة  من  صادر  أجابهما صوت 

للجميل! تستلقيان في ظلي المنعش ثم تقوالن إنني بال فائدة! أيتها 
السماء هكذا يستقبل بنو اإلنسان نعمك بالجحود والنكران!« 

من حكايات إيسوپ   )قصتان لألطفال(
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سوق الكتب

األبداع وجزالة األسلوب الطبيعة في مكامن  العاطفة وجمال  الخيال: جمال  الروايح« للشاعر محمد  ديوان »طش 

 أنور الزعايب

اإلمارات  إنسان  خلجات  عن  المعبر  الشعبي  الشعر  يعد 
ففي  القديم وخاصة في صراعه مع الحياة القاسية الجلفة.  
بعبارات   

ً
محمال البر يسمع الشعر ويتردد صداه في الصحراء 

الشوق والهيام وتتفجر كلمات الحزن بمحسنات بدیعية غاية 
وفي البحر حيث الغواص ووداعه لألهل  في الجمال واإلبداع، 
والخالن وما يعترضه من مصاعب قد تودي بحياته، ومن هذا 
وفي  المحك الحقيقي تفجرت مواهب ابن اإلمارات الشعرية. 
قراءة لديوان طش الروائح للشاعر محمد الخيال والذي قام 
ذكر  وقد  المزروعي.  أحمد  راشد  الدكتور.  وإعداده  بجمعه 
أسمع  لقد كنت   :

ً
قائال للديوان  بداية مقدمته  في  المزروعي 

 
ً
دائما أستمع  وكنت  صغري  منذ  االسم  بهذا 
من  بل   

ً
منه شخصيا ليس  ولكن  أشعاره  إلى 

حفظه أشعاره من اآلباء واألجداد ومن جيرانه 
فالكل يحفظ  وأصحابه من الرجال والنساء، 
البر  في  البادية  سكان  بها  ويتغنى  شعره،  من 
عندي  وتولدت  الساحلية.   المناطق  وسكان 
عام  الشاعر  توفي  عندما  أشعاره  فكرة جمع 
الشعر  من   

ً
ضخما  

ً
تراثا ترك  أن  بعد   1984

في  يجمع  ولم  الناس  لدى   
ً
محفوظا النبطي 

ديوان كباقي الشعراء.
 

الشاعر وديوانه »طش الروايح«
في  الخيال ولد  المرحوم محمد بن علي بن محمد  الشاعر  هو 
البادية في المنطقة الوسطة من اإلمارات ما بين 1900  و 1905، 
وأغلب الظن أنه ولد في مدينة الذيد وهو ينتمي لقبيلة الطنيج 
بالذيد.  وأما اسم الخيال فقد اكتسبه   

ً
التي أرتبط اسمها دائما

وعاش في بادية المدام وفي  من اسم العشيرة التي ينتمي إليها، 
واستلهم الشعر منذ حداثة سنه وكان يرتجل  منطقة المرييل. 
األشعار في المناسبات ويقول أشعار الرزفة والتغاريد والعزاوي 
 
ً
والطارج، وهي كلها من فنون الشعر النبطي.  عاش الشاعر متنقال
بين ربوع بادية اإلمارات وخاصة في الشتاء حيث  مرابع الخضرة 

ومواقع المياه مثل مناطق سهيلة والفريخ وفلج المعال ثم يذهب 
إلى مناطق الجري والساعدي والحمرانية برأس الخيمة، وفي فصل 
الصيف يعود مع جماعته إلى نخيل الذيد وشريعتها فيصّيف على 
وفي عام  العذب ويشدو بشعره الجميل ألهلها.   الرطب والماء 
أصيب بمرض عضال وانتقلت روحه الى بارئها في العام   1984

.
ً
نفسه عن عمر يناهز الثمانين عاما

ويعتبر دیوانه »طش الروايح« من دواوين الشعر الشعبي اإلماراتي 
ويبين  األصيل الذي يستمد لهجته من لهجة المواطنين البدو، 
وهذا ما  التصاق الشاعر الروحي والعاطفي بالمجتمع البدوي، 
نلمسه من خالل األوصاف والكلمات والمعاني التي تحاكي الطابع 
الواقعي للمجتمع. حيث يحمل في طياته العديد من القصائد ذات 
الفنجان  وخاصة قصائد  والخطابي  واالجتماعي  الغزلي  الطابع 
وهذه القصائد تأخذ أسلوب  والمرأة،  والعصاء 
حيث إن  الوصف أكثر من أسلوب المخاطبة، 
الطير  ومن  محدثه  الجماد  من  يجعل  الشاعر 

كذلك. 

ديوان »طش الروايح« للشاعر محمد الخيال:

جمال العاطفة وجمال الطبيعة يف مكامن األبداع وجزالة األسلوب
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كما لمسنا في الديوان الكثير من قصائد المشاكاة والتي وصلت 
آخرين أو أنه هو المبادر لآلخرين بالشكوى.   للشاعر من شعراء 
كما يحتوي الديوان على الصور الجمالية المستمدة من الطبيعة 
والمطر  والحمام  والماء  والشجر  والليل  والشمس  القمر  مثل 

والنسيم إلى آخر ذلك.  
في المعجم الوسيط:   - في عنوان الديوان   - ومعنى كلمة »طش« 
رش المياه بقوه، ويسمى بالعامية طشاش أو نفاف المطر الروايح. 
وهي جمع ريح الرياح التي تهب في وقت الصيف وعادة ما تجلب 
وهذا  روايح.   األمطار  هذه  وتسمى  األمطار  معها  الروايح  هذه 
االسم مستمد من اسم البئر التي تقع في وادي الذيد أو البطحاء 
على طريق فلج المعال، قريبا من محطة المطافئ الحالية بالذيد، 
ولشدة عذوبة مائها كانت تسمى طش الروايح وکان يرتوي من 
هذه البئر أهل الذيد ومنهم الشاعر الخيال وكم تغنى الشعراء بهذه 

البئر وعذوبة مائها حتى قال أحدهم:
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش الروايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يتناعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يردونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كسايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزون
البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق صوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

وجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
وبما أن أغلب قصائد الشاعر في الغزل والنوق والمياه والعشب 
والخضرة، وهذا ما أشار إليه الشاعر في أكثر من قصيدة. وال شك 
أن هذه اآلبار، بما فيها من »طش الروايح« وطش البرد والمربيل 

والصنم وغيرها، يسكن بجانبها البدو ويرتوون منها، وقد أعجب 
في  الشاعر  قصائد  وشبه  المزروعي  أحمد  راشد  الدكتور  بها 

عذوبتها وسالستها وجمالها بعذوبة بئر أو طوي طش الروايح.

من قصائد الديوان
ذات  الجميلة  القصائد  من  الكثير  على  الديوان  اشتمل  لقد 
األغراض المتعددة مثل المديح والغزل العذري العفيف والحكم 
تمتزج  شعر  رسائل  بمثابة  هي  التي  األخرى  الشعبية  واألمثال 
بالعذوبة والشوق والوله والحنين. وفي مجال االجتماعيات نجده 
ينصح المجتمع من الناحية الدنيوية ويذكر الخصال المحمودة 

عند البدوي حيث يقول:
طالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍب نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

رافـــــــــــــــــــــــــــــــــع سمـــــــــــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده تصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف األمـــــــــــــــــــــــــــــــــور

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التثـــــــــــــــــــــــــــــــــني والمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه على أمـــــــــــــــــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج دور

ينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دروب الفســـــــــــــــــــــــــــــــــاد
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أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل كتابـــــــــــــــــــــــــــــــــه في سطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
كلـــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين للعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
وفي هذه القصيدة يذكر الشاعر أحوال الدنيا وقد قالها في وقت 
انقطع فيه الغيث والمطر وأصبحت الصحراء جرداء مما أثر على 
حياة البدو واإلبل والتي أصيبت فيه بمرض أتلف منها الكثير.  

ونختار منها بعض األبيات:
دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــا أزاهيـــــــــــــــــــــــــــــــــلك وهي مستحيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

اوال زينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يزمن او ياخـــــــــــــــــــــــــــــــــذ طوايـــــــــــــــــــــــــــــــــل
فيها هبيـــــــــــــــــــــــــــــــــل الراي ضايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع دليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

بي ما معـــــــــــــــــــــــــــــــــه تفسيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــا في المثايـــــــــــــــــــــــــــــــــل
شــــــــــــــــــــــــــروات لمسافــــــــــــــــــــــــر بليـــــــــــــــــــــــــــــــــا صميلـــــــــــــــــــــــــــــه

ايـــــــــــــــــــــــــــــــــروغ ال ل اوال وراء الــــــــــــــــــــــــــالل ظايــــــــــــــــــــــــــــــــل
كثـــــــــــــــــــــــــــــــــر الحســـــــــــــــــــــــــــــــــد فيها وقول النجيلـــــــــــــــــــــــــــــــه

وال فســـــــــــــــــــــــروا عدالتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مالتمايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

في هذه األبيات نالحظ بأن الشاعر ينعت الدنيا باالستحالة، وأن 
زينتها ال تزمن وال تطول، وكذلك قليل الفكر والرأي يضيع فيها ألنه 
ال يعرف أمورها مثل المسافر في طريق يجهلها ويتبع فيها السراب 

البعيد.
 

قصيدة الفنجان
من المعروف أن للقهوة العربية منزلة خاصة عند العرب عامة 
الفناجين،  بواسطة  القهوة  هذه  وتشرب  خاصة  البدو  وعند 

وهي مثل كؤوس الشاي ولكنها أصغر وأرق وهي أشكال وألوان، 
وعادة ما تصنع من الفخار أو الخزف وفي هذه القصيدة نالحظ 
بأن الشاعر يخاطب الفنجان ويسأله عن من شرب القهوة به، 
ويقصد الشاعر أن هذا الفنجان مر على الكثير من الناس ويناشده 

بأن يعطيه أوصاف هؤالء فيقول الشاعر:
بنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك يالفنجـــــــــــــــــــــــــــــــــان وش ريـــــــــــــــــــــــــــــــــت

وأنتـــــــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــــــــــــك واكـــــــــــــــــــــــــــــــــد من الزيـــــــــــــــــــــــــــــــــن
برضيـــــــــــــــــــــــــــــــــك باللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيت

ما يصـــــــــــــــــــــــــــــــــور منـــــــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــبرن ايــــــــــــــــــــــــــــــــــبين
عليـــــــــــــــــــــــــــــــــك من ماحـــــــــــــــــــــــــــــــــب المشامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت

وأفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الم المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين
والســـــــــــــــــــــــــــــــــد ماكـــــــــــــــــــــــــــــــــد به انـــــــــــــــــــــا أفضـــــــــــــــــــــــــــــــــيت

باللـــــــــــــــــــــــــــــــــه  لو بعطـــــــــــــــــــــــــــــــــى الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
:
ً
فأجابه الفنجان قائال

وش لــــــــــــــــــــــــي معـــــــــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــــــــان أنا أتلـــــــــــــــــــــــــــــــيت
وأنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زد الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــاجين

فرقـــــــــــــــــــــــــــــــــان وإال أشهـــــــــــــــــــــــــــــــــد بصافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
أنصـــــــــــــــــــــــــــــــــاد وأوقـــــــــــــــــــــــــــــــــع في أمـــــــــــــــــــــــــــــــــر محـــــــــــــــــــــــــــــــــين

لـــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــرت بتعـــــــــــــــــــــــــــــــــذر وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــــــــــــــــك
جـــــــــــــــــــــــــــــــــايب دليـــــــــــــــــــــــــــــــــل اوشيفـــــــــــــــــــــــــــة  العـــــــــــــــــــــــــــين
ومن القصائد الغزلية للشاعر الخيال هذه القصيدة التي يصف 
الغزالن  من  نوع  وهو  بالسولعي،  ويشبهها  قلبه  يهوى  من  فيها 

الجميلة. ويقول:

األبداع وجزالة األسلوب الطبيعة في مكامن  العاطفة وجمال  الخيال: جمال  الروايح« للشاعر محمد  ديوان »طش 

سوق الكتب
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يوم شفـــــــــــــــــــــــــــــــــت السولعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طايـــــــــــــــــــــــــــــــــف
صوبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه وأشغـــــــــــــــــــــــــــــــــب أسعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

حسبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شايـــــــــــــــــــــــــــــــــف
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــد وخـــــــــــــــــــــــــــــــــذت تحييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــور اهضـــــــــــــــــــــــــــــــــاب وأنحايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
خـــــــــــــذ عمـــــــــــــــــــــــــــــــــق من قايـــــــــــــــــــــــــــــــــد الصيـــــــــــــــــــــــــــــــــدي

والجدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل سمـــــــــــــــــــــــــــــــــر وأسفايـــــــــــــــــــــــــــــــــف
ينحشـــــــــــــــــــــــــــــــــن من غالـــــــــــــــــــــــــــــــــي الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

الثنايـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق ووذايـــــــــــــــــــــــــــــــــف
يشبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــب المباريـــــــــــــــــــــــــــــــــدي

مـــــــــــــــــــــــــــــــــن فريجـــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــا نهـــــــــــــــــــــــــــــــــي اليـــــــــــــــــــــــــــــــــف
قـــــــــــــــــــــــــــــــــابض ن  للسمـــــــــــــــــــــــــــــــــت ترتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

قصيدة »حمام الورق«
ويتأثر الشاعر عند سماعه لطائر الحمام وهو يصيح ويغني على 
فاهتم  فروع األشجار حيث كان في تلك األيام يصاد بالبنادق، 
 
ً
الشاعر بذلك وأحزنه قتل الحمام بهذه الطريقة، ويخاطبه قائال
 عن الذيد واذهب إلى غيل بوبادي، ويرفض الحمام 

ً
له: طر بعيدا

رغم ما يعانيه من قساوة  ويصر على البقاء  فراق وطنه الذيد، 
الصيادين:

يـــــــــــــــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــــــــــــــــام الورق لمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمناحـــــــــــــــــــــــــــــــــه دوم وش لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

بـــــــــــــــــــــــــــك عيب لو بـــــــــــــــــــــــــــــــــدك أحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
شفـــــــــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــــــــال ن هوب هاونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

كـــــــــــــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــوري يا علـــــــــــــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــــــــــــادي
سيركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالقصـــــــــــــــــــــــــــــــــد خلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

أرتعـــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــــــــــــــــــل بوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
وين مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــش للعـــــــــــــــــــــــــــــــــرب منـــــــــــــــــــــــــــــــــه

يوردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــل  لرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
والدمـــــــــــــــــــــــــــــــــن  باليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ينصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وارتعـــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــي السيـــــــــــــــــــــــــح والـــــــــــــــــــــــــــــــــوادي
والفـــــــــــــــــــــــــــــــــال  ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امسونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وأجلســـــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــي روس العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي
ون ختلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن باتشوفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وان ضرب عالبعـــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــادي
صـــــــــــــــــــــــار ضربـــــــــــــــــــــــــــــــــه في الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــاء كنـــــــــــــــــــــــــــــــــه 
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البيت المشّي  على سور 

 لولوة المنصوري 

 في 
ً
ينهض السور في وجه البرق والمياه والوحول األزلّية، ُمحّدقا

األمطار ودورة األشياء في الطبيعة.. تنهض األضالع األربعة لذاكرة 
سور  الداخلّي،  الدفء  لنبع  الحارسة  األعين  وتنفتح  البيت 
من وجع العابرين وُحزن الراحلين،  ستٌر  البذرة،  البيت غطاء 
السور الحارس الشخ�سّي للعائلة، كائن حّي يحمينا من العيون 
المتطفلة والعابثة، قد كان على نحو ما في تاريخ نشوء األسوار 
تحوي  بصوفية،  متراّصة  ُعشبّية  حجرية   

ً
ألواحا العتيقة 

الوصايا ورموز الشعوب والنقوش وذكريات الوجود البشرّي 
ثم صار السور صفحة من الطابوق واإلسمنت  وانتصاراتهم، 
في المدن الحديثة، يحوي الكتابات الشعرية بالفحم وعبارات 
يحتمل العتاب  العاشقة،  والحروف األولى لألسماء  الحكمة  
يقاوم كلمات الجفوة  باأللوان على صدره ووجهه،  المندلق 
والبكائيات . فضّحى بصدره لتكوين أدٍب رفيع: )أدب السور ( .  

يستدير سور البيت وسط صليل الزمن وأزقة الغيب وسجال 
األحداث ليحمي ما خلف العتبة من قلق وكرامة وخزائن وأشجار 

و أشجان و ذكريات .. قلما ندرك روحانية سور البيت !
ثمة حوطة  كبير مفتاحه السماء،  قفٌل  )الحوطة(   سور البيت.. 
ُدسَّ  قديمة أحتفظ بها في ذاكرتي يحوي طوبها فجوات كثيرة، 

 لبنّية صغيرة مهترئة 
ً
فيها بقايا شعر وأظافر أسياد البيت ، وأسنانا

وُمتخّرمة، صفراء ضئيلة، في مناديل خضراء مزركشة . 
هيف صغير 

ُ
ثمة ثغرة أشبه بك في العدم،  بعيد منزٍو  وفي سوٍر 

الكاسيت،  وأشرطة  الوجدانية  المراسالت  من  وديعة  يحوي 
ّحت فيه 

ُ
 أقرب للعشق الصوفي، في تاريخ ش

ً
تبادل أصحابها ِشعرا

ُدرت فيه فرص انعتاق القلوب وتعانقها رغم 
َ
احتماالت التالقي، ون

. كان ثغر الرسائل ذاك يقبع  جذوة البراءة والنور في ذلك الزمن 
يتأهب في الثمانينيات للتمدن والتحّضر واالرتفاع  في بيت سهلّي 
.. تحّركت العائلة في البيت ورحلت، وتحّرك سور البيت في المطر 
زمن  منذ  الرسائل  تتحّرك  ولم  وترّهل،  والمستنقعات  والّريح 
رى هل 

ُ
تموضعها.. مّرت ثالثون سنة، ولم نم�شي نحو سور العدم، ت

ذابت الرسائل في الطوب؟ هل حدس المرسل إليه بمكانها؟ هل 
يئس الُمرِسل وعاد إلى تجميعها من فم ثغر السور؟ أيزال السور 
 عليها؟ هل ثمة ُمكتشفون آخرون غيرنا ألمر الرسائل؟  هل 

ً
مؤتمنا

 عن السور أو فاض بأفكار 
ً
قرأوها؟ وحاك أحدهم من وحيها مقاال

روايته األولى؟  وحدها فجوات حوطة الحوش الهرم كانت تتكّفل 
 لألحياء من النساء واألطفال، أما الرجال القدماء 

ً
باألمنيات ودائعا

فكانوا ُيلقون ودائع أحالمهم في البحر . في بيتنا في جلفار ، تعلمُت 
 - من األمهات و منذ نعومة أسناني اللبنّية أن أقذف كل ضرس 
 
ً
انخلع عن مكانه - في فجوة حوطة الحوش، متمنية آخر صحيحا
عطني  )عطيتك ضرس شيطان،  مخاطبة السور قائلة:  أجمل، 

الميشّ  عىل سور البيت 
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بيل ليلة العيد تأتمن كل واحدة مّنا على 
ُ
ضرس إنسان(.  وكنا ق

خصالت من غّرة شعرها في فجوة جدار، ونتمنى الصحة والبركة 
منيات . 

ُ
والجمال.  فكان لكل مّنا في الجدار ُجحور أمانات وأ

في غرقي الكامل داخل عفوية األشياء، حيث منزل رأ�شي الفسيح 
على األجرام البعيدة ، مذ ذاك اليوم الذي اختفى فيه سور البيت 
 
ً
ت الرؤية وكأن ال سور لنا وال سقف ، صار إيماني كبيرا

ّ
فجأة وتجل

ذوي أقدار  رجالها ظالل،  بأني أنتمي إلى ساللة عجيبة األطوار، 
أترى هل تأخرت الخرافة عن والدتهم في ذلك الزمن  قصصية، 
البدائي البعيد المليء بالبراءة والحكمة الشفوية وسرد المالحم؟
ال يفصلنا عن الجبل والكهوف غير سور داخل سور، ال يفصلنا 
سور عن األسرار القديمة وعالم غيب البلدة ، في طفولتنا تسلقنا 
 ذات 

ً
 عالية، أرعبنا عجائز الجيران، ارتفعنا معا

ً
باحتراف أسوارا

اختلسنا النظر إلى ظل جسد مسّجى  صباح على أسوار األرض، 
خلف الستائر، ُيغسل بوقار تحت مظلة الحوش الشرقي للبيت، 
واألبناء  واألخوة  المصطبة،  على  بهدوء  ينام  الميت  جّدنا  كان 
الهواء  ويكشف  الحناء،  شجرة  تحت  مهيب  بصمت  يغسلونه 
ثم يفيض  الستائر،  الكثير مما أوهمته  الكافور  برائحة  الطلق 
الماء، وتتحول البالد إلى أنهار عظيمة. تتداعى حكاية ساحل عربّي 
قديم اشتهر رجاله بالكرامات، بتحريك أسوار الحقول وتسييرها 
من منطقة البساتين أق�شى شرق لنجة إلى غربها الموّزع بين قرى 
األرامل واأليتام والفقراء. لكم أن تتصوروا موائد للطعام وأكياس 
حصاد موسم كامل، تم�شي بها األسوار العتيدة مسافات شاهقة 
الساحلية والشواطئ لتنزل بحرص شديد إلى بيوت  بين القرى  

األرامل واأليتام !
)كان الجدار يم�شي ببركة الله لهم( تقول النساء..

ذلك الساحل البعيد  األسوار المتحركة وراء  ماذا لو كنا أبناء 
 ،

ً
ثمة أسوار أضحت نائية ووحيدة وبعيدة جدا ؟ 

ً
والقديم جدا

أن  بعد  الحراسة  في  دورها  انتهى  بقاياها،  على  الغربان  تنعق 
أو  بالترميم  وموعودة  لة 

ّ
ُمعط أسوار  البيت،  أصحاب  هجرها 

عمق  في   
ً
تدريجيا وتغوص  الزمن  مع  تنخفض  باإلزالة،  مهددة 

 بعد 
ً
األرض، تتهّدل وتتآكل ويتأهب الباطن البتالعها، تهبط عاما

أسوار بيوت عربية  عام من منصة السهول والسواحل والّروح، 
واألصداف معّتقة بالتراث والطراز الخليجي  من الطين والجّص 
وأسوار أخرى لبيوت سبعينية  القديم الممزوج بنقوش نباتية. 
 
ً
 نحو أحشاء األرض .  قديما

ً
وثمانينية إسمنتية باتت تعود تدريجيا

، فما 
ً
 ورحوما

ً
قبل البيوت اإلسمنتية.. كان السور الطينّي عريضا

من طفل إال وجّرب الم�شي على الجدار  وسقط عنه من دون أن 
وحضن.  وماء  ورمل  طين  كله  األرض  فسطح  بمكروه،  ُيصاب 

ووضع  والتحرر  االكتشاف  فن  الطفولّي  الُحلم  تمنح  الحوطة 
الخالف  إمكانية  حول  والتساؤل  األولى  الشجاعة  احتماالت 
والخروج عن النطاق المألوف، واختبار القدرة والسطوع كطير 
ق لرأس العالم . سور العالم .. حدود وجدران 

ّ
في المطر أو كمتسل

كئيبة  وحوطة موحشة غير مرئية.
األسوار  البيوت الحجرية والمقابر في الجبال ليست لها أسوار، 
للبيت  أو لنقل إن الجبال هي السور األوحد  تجرفها السيول، 
 
ُ
 رجاال

ُ
الحجري والمقبرة، تحيطه بدفء و طمأنينة وعظمة. أعرف

تحفظ أسرار القبور   
ً
أسوارا  ،

ً
في الجبال تعبوا من كونهم أسوارا

خلف  كالبهلوان  الولُد  يم�شي  السور  وعلى  السيول.  وتجرفها 
وكذلك تحاول  القطط ويتقافز بين أسوار البيوت المتالصقة، 
اللصوص  ُيهّرب  السور  وعبر  وتردد،  حيرة  في  تقليده  الفتيات 
كانت األمهات   

ً
الّصغار اللوز والّنبق والَحَمام، وعلى السور أيضا

يضعن في وجه الشمس ُعلب زجاجية ألسماك مملحة )المالح(، 
ويخطفها اللصوص الجائعون في الليل. الّسور.. قصة بيت بأكمله، 
ثمة سور أمين ورصين يصون سر البيت ويدعو ألهل البيت بالخير 
والبركة، وسور ضعيف خائن ُيثرثر وُيعّري ويفضح األسرار، وسوٌر 
ي في وجه 

ّ
 للطيور، وسوٌر يصل

ً
عر، أو مسجدا

ّ
 للش

ً
يستحيل كتابا

والبذرة  باألرواح  الممتد  لألفق  يتصّدى  قاٍس  وسوٌر  الشروق، 
والجّن  والنمل  ير 

ّ
الط ّمة عظيمة من 

ُ
أ الّسور  بالحرية.  الحالمة 

والغيب . الّسور جيُش البيت، فيه المقّدمة والمؤخرة والميمنة 
والميسرة . الّسور مرّبع، ُيرهف الّسمع للفصول األربعة، ُوِلد من 
عناصر الطبيعة األربعة، وهكذا يبدو شكل األرض بين الكواكب، 
إنها  بالمربعات..  ترى كوكبك المليء   

ً
ليال ق في السماء 

ّ
حل

ُ
حين ت

أسوار بيوتنا، تومض بروحانية، تتكاثر بحميمية وتتالصق وتكبر 
عبر تعاقب الزمن البشري  

* روائية وأديبة
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 الفاضل أبوعاقلة

 من طبيعة الشخصية 
ً
الشعر النبطي في اإلمارات يمثل جزءا

اإلماراتية وهويتها الثقافية واالجتماعية والَجمالية، إضافة إلى 
 تاريخ المكان ونبضه وتراثه الحي. منذ الماجدي 

ً
ذلك هو أيضا

 براشد الخضر وسالم بن محمد الجمري انتهاًء 
ً
بن ظاهر مرورا

منذ  »شاعر المليون«  باألجيال الجديدة التي يقدمها برنامج 
عشرة مواسم، استمر اإلماراتيون في قول الشعر الذي امتازت 

قصائده بالمعاني الراقية واأللفاظ الجزلة العذبة.
إلتقت الشاعر مساعد بن طعساس الحارثي،  »تراث«  مجلة 
والذي  الموسم العاشر،  »شاعر المليون«  الفائز في مسابقة 

استضاف فريقها في مجلسه العامر بضاحية »الشامخة«.
على  الكبير  بالحجم  فوزك  صور  اتباهنا  لفت  البداية،  في 
الجدران الخارجية للمنزل. يعلق مساعد بن طعساس الحارثي: 
المليون«  »شاعر  مثل  كبرى  بجائزة  أحدهم  يفوز  »عندما 
»هنا  ويشار إلى منزله وكأن الناس تقول:  يحتفى الجميع به، 

يوجد شاعر ويقول أهل البيت في بيتنا شاعر«.

اهلوية الوطنية
يقول ابن  طعساس: »يدخل الشعراء مسابقة »شاعر المليون« 
ولديهم هدف واضح أو يمكننا القول خطة للفوز وفق مراحلها، 
ومنذ بدايتي اخترت أن تبرز مواضيع قصائدي الهوية الوطنية، 

وأن اعبر عن بيئتي، فالشاعر ابن بيئته من دون شك«.
وأهم  »لذا كانت المواضيع عن دولة اإلمارات،  يكمل الحارثي: 
 
ً
األحداث الجارية، واألشياء التي أسهمت اإلمارات في إبرازها: مثال
كانت قصيدتي األولى عن »أصحاب الهمم«، حيث عبرت عن دور 
الدولة في الِعناية بهذه الفئة والمجهودات المقدرة لدمجهم في 
المجتمع، وكيف كان تبني الدولة لهذا المسمى كبير األثر لالبتعاد 
عن التمييز وهو نهج دولة اإلمارات وحكامها وشعبها«. وأقول فيها:

على خطى دارنا نكسيهـــــــــــــم أغلــــــــــــــــــــى الثيــــــــــــــــــــاب

تهــــــــــــــــــــم باسم ينعش صـــــــــــــــــــروح من بعد ما توجَّ
يقول مساعد الحارثي:  الثانية في المسابقة،  أما عن قصيدته 

»تناولت القصيدة الكتاب، وكيف أن اإلمارات أعلنت عن العديد 
من المبادرات القرائية والثقافية التي تجاوزت بأهدافها وتأثيراتها 
وألني محب للقراءة  اإلطار الوطني إلى اإلطار العربي واإلسالمي.. 
يمكن أن اعتبر هذه القصيدة األقرب إلى قلبي« وأقول في مطلعها: 

اضيق من حضن الرفوف ومنكبي اسنده الخواني واقول
ترى العقول لًيا اجفلت من نورنا راحت ضحاياها سـنين
ويشير الحارثي إلى أن لجنة التحكيم في المسابقة أشادوا بموضوع 
القصيدة، ويذكر ما قاله سلطان العميمي، عضو اللجنة بأنه لم 

يقرأ من قبل قصيدة نبطية تحدثت عن الكتاب! 
وعنه  في قصيدته الثالثة اختار مساعد بن طعساس الخنجر، 
يقول: »هو رمز القوة وعنوان األصالة ويعتبر أيقونة تراثية تحمل 
يعد الخنجر القطعة األغلى في   

ً
أيضا الكثير من القيم الوطنية، 

شاعر المليون..
مساعد بن طعساس الحاريث: الرتاث رافد مهم لحارض بخربات عميقة
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الزي اإلماراتي، لذا تجدها في العملة الوطنية فئة العشرة دراهم 
وصف  قصيدتي  في  »المعنى  ويضيف:  أبوظبي«.  إمارة  وشعار 
 للدفاع عن مكتسبات الوطن 

ً
الشعب بالخناجر المستعدة دوما

واستقراره ورفاهيته كيفما وجهت القيادة«. وأقول في القصيدة:
فاض تنفس من انية االمجاد شعر وطيب فاح

واستوقفني صـــــــــــــــــــــورٍة تروي شمــــــــــــوخ اطاللــــــــه
فيها تنفس سور قصر الحصن وسنين الكفاح

وزايد يضمه خنـــــــير االمجـــــــــــــــــــــــــاد فوق رمالهــــــــــــا
 تناولت قصائدي الجواز اإلماراتي والذي يعد 

ً
يقول الحارثي: »أيضا

، في ما يفسر قوة الدبلوماسية اإلماراتية بقيادة 
ً
من األقوى عالميا

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون 
الدولي، ومكانة الدولة في ظل قيادة رشيدة وطموحة«.

وأقول في أبياتها: 

ماكرك اقـــــــــوى جواٍز يعســـــــــــــــف المستحيـــــــــــــــل
هيبته من هيبـــــــــــــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــــــــــــة وشيخانهــــــــــــــــــــــــــا
يبرز الحارثي دوردولة اإلمارات في  في القصيدة الختامية ختام، 

دعم مواطنيها وإنجازاتها بشكل عام، ويقول في مطلع قصيدته:
بروٍق تـــــــــالال في السمـــــــــــــــــــــــــــا منوة العســـــــــــــــــــــــــــاس

رعدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تحنحن والمزن ذابحة شوقــــــــــــــــــه
تناثر علـــــــــــــــــــــــــــى صدر الثرى كنـــــــــــــــــــــــــــه لول وماس

وينقش على عنــــــــــــــــــق الرمل عقد بشقوقـــــــــــــــــــــــــــه
أن  يبين الحارثي:  وفي حديثه عن مراحل المسابقة وصعوبتها، 
وقوة  المشاركين  لمستوى   

ً
نظرا المسابقة صعبة،  مراحل  كل 

اللجنة واحترافيتها في الفرز. ويزيد »مرحلة الـ )48( كانت األصعب 
بالنسبة لي، ألن بها أول ظهور على البث المباشر«.. ويشير الحارثي 
إلى أهمية االنطباع األول لدي الجمهور رغم الضغط، فما يترسخ 



112

ما قد يزعزع ثقة المتسابق  في أذهان الناس صعب أن يتغير، 
بنفسه وهنا يدخل الشاعر في نفق مظلم. وعن استعداده لهذه 
 بعمل بروفات أمام زمالئي الشعراء، 

ً
المرحلة: »استعديت جيدا

 ألدائي وإلقائي ونبرة الصوت 
ً
 تلو األخرى منتبها

ً
أعيد القصيدة مرة

بما يتناسب مع معاني القصيدة ومفرداتها«.

عجلة الشعر
»إن البرامج المتخصصة تسهم في تحريك عجلة  يرى الحارثي: 
وتبرزهم  المبدعين،  على الشعراء  الشعر، حيث تسلط الضوء 
مع ذكر مراكز   

ً
تقوم اللجنة بتقديم الشاعر فنيا  

ً
أيضا  ،

ً
إعالميا

إبداعه وما ينتجه من ابتكار شعري. والدخول في تفاصيل الفكر 
الشعري للمبدع والتعرف على كيفية تكوينه األبيات الشعرية 
ونسجه لألبيات، وما يراعيه في تسلسل نصوصه«. ويتابع: »قيمة 
الجائزة الكبيرة في برنامج »شاعر المليون« تأتي من أهمية الشعر 
لدى أبناء اإلمارات، ووعي الدولة بأهمية التراث، لذا جاء الدعم 
 ال يقتصر على قيمة الجوائز المادية بل بالحضور والمتابعة 

ً
كبيرا

، أضافت المسابقة لي 
ً
يفيد ابن طعساس: »شخصيا والتكريم.  

الكثير، فقد كانت أشبه بورشة عمل كبيرة، يلتقى فيها الشعراء 
األفكار،  يتبادلون  العربية  والدول  الخليج  دول  مختلف  من 
تفيض قريحتهم  يحملون ثقافاتهم وحب أوطانهم في دواخلهم، 
بالتصاوير التي تبدو متشابهة للبعض ولكنها متفردة وخصوصية 

في عين الشاعر، وهنا يأتي َجمال الشعر«.

الحفاظ عىل الرتاث
»المسابقات تعتبر أحد األساليب  يقول الشاعر ابن طعساس: 
ولكنها حسب تقديري ليست  الناجحة في الحفاظ على التراث، 
»التراث يحضر بصورتيه المعنوية والمادية،  ويؤكد أن:  كافية« 
وبطرق مختلفة، فهو موجود في أفكار الشخصيات ونمط حياتها 
»التراث  ويضيف:  المعاشة وفي العادات والتقاليد التي تتبعها« 
مادة مهمة وغنية، أثرت الشعر بشكل خاص، فالتراث وهو الذي 
»ما خلفه السلف من آثار علمية وفنية وأدبية وفكرية  يعرَّف بـ 
الحاضر  العصر  لتقاليد  بالنسبة   

ً
نفيسا يعدُّ  مما  واجتماعية، 

في  وبالتالي يعد كل هذا مادة خصبة يؤدي تضمينها  وروحه«، 
في  تحققها  إلى  الشاعر  يسعى  مهمة،  وظائف  الشعري  النص 
إلى أن الشاعر اإلماراتي أفاد من التراث  نصه«. ويذهب الحارث  

رافد مهم لحاضر بخبرات عميقة التراث  الحارثي:  المليون.. مساعد بن طعساس  شاعر 
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وفعله  التراث  ألهمية  بإدراكه  الشعرية،  تجربته  إغناء  »في 
الوظيفي المتحقق، من نواحي عدة، أهمها: أن التراث رافد مهم 
لما ينطوي عليه من مضامين حيوية،  للحاضر بخبرات عميقة، 
بقوالبه  واالرتقاء  فيه،  التجديد  وسبل  الواقع  فهم  في  تسهم 
فالتاريخ هنا لن يعيد نفسه كما في المقولة  الفنية ومضامينه؛ 
ًرا وأداةَ ارتقاء  المتعارفة، بل يكون هذا التراث، وهذا التاريخ مطّوِ

للواقع.

القصيدة االماراتية
لها  بوصفه  اإلماراتية  القصيدة  خصوصية  الحارثي  يوضح 
واللهجة  المحلية  »المفردة  ويقول:  المعنى«  وعميقة  »بسيطة 
ويضيف:  القصيدة يعطيها خصوصيتها ورونقها«  في بناء   

ً
عموما

ومن  وأوزانها،  القصيرة،  بحورها   
ً
أيضا المميزة  العوامل  »من 

وجهة نظري أكثر ما يميز القصيدة اإلماراتية التغرودة باإلضافة 
ودليل على تميز  والونة«.  فن العازي،  إلى الفنون األخرى مثل: 
 
ً
القصيدة اإلماراتية، االنجاز الكبير في الحفاظ على البيرق إماراتيا
للموسم الثاني على التوالي، يقول الشاعر: »عودنا الشيوخ على 
الدولة  كان لشعراء   

ً
وأيضا المراكز األولى في مختلف المجاالت، 

الحضور المميز والتفوق والفوز، وهذا يعني أن للشعر جمهوره 
ثم أود أن أقدم الشكر لـ»عيال زايد« على وقفتهم    ،

ً
الواسع أوال

وعن  الطيبة فالفضل يعود لهم بعد الله على فوزي وتتويجي«. 
أسباب تميز الشاعر واستمراره يؤكد مساعد بن طعساس على 
واالطالع على الشعر الجاهلي والحديث  أهمية القراءة للشاعر، 
والمتابعة الدقيقة لكل ما هو جديد في  الفصيح منه والشعبي، 
المنصات  أو  اإلجتماعي،  التواصل  منصات  عبر  الشعر  ساحة 
 بحالته اإلبداعية 

ً
اإلعالمية، حيث يجب أن يكون الشاعر متصال

حسب وصفه.

القصيدة االولى )أصحاب الهمم(
يقرب الليــــــــــــــــــل مركــــــــــــى للسهـــــــــــــــر لين طـــــــــــــــــــــــــــــاب

في عين معزوفهــــــــــــــــــــــــا لموادع النــــــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــــوح
يستدرج حروفيــــــــــــــــــه والصمت يخنق جـــــــــــواب

بسباب نظرات اخــــــــــــــــــــــــوي اللي تــــــــــــــــبين وتشوح  
لمحت فيها بقايــــــــــــــــــــــــا  ذكريــــــــــــــــــــــــات و عتـــــــــــــــــــــــــــــاب
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فيها االمــــــــــــــــــــــــــــــل من ألمها يستمــــــــــــد الطمـــــــــــــــــوح 
 ولسان حالــــــــــــــــــــــــه يقول ان الهقـــــــــــــاوي ركــــــــــــاب 

تشيــــــــــــــــــــــــل مــــــا ال تطيقــــــــــــــــــه لو غزته الجــــــــــــــــروح
 سما وهمتــــــــــــــــــــــــه تخطم كايدات الصعــــــــــــــــــــــــــــاب

لو كان نهــــــــــــــــــر االمــــــاني للضوامــــــــــــــــــــــــي شحـــــــــــــــوح 
 ما هــــــــــــــــــــــــد حيله بعض تفكيرنا واستجـــــــــــــــــــــــــاب 

عزمه لصوت االمــــــــــــــــــل من قلب شفقـــــان بوح
 و أسر في نفسه عتــــــــــــــــــــــــاٍب تحت ضلع شــــــــــــــــاب

ما وده اخوانـــــــــــــــــــــــــه يشوفـــــــــــــــــــــون قلبه يفـــــــــــــــــــــوح 
 يجفل من العطـــــــــــــــــــــف والدمعه بعينه تهـــــــاب

ال تروي الخــــــــــــــــــــــــــــد وبروق المشـــــــــــــــــــــاعر تلــــــــــــــوح 
و عبرته تكشف ظالٍم مـــــــــــــــــــــنزوي خلف بــــــــــــــاب

وضحكته تكســــــــــــــف شعاع الحزن وتبث روح
وقفته لو تتعبـــــــــــــــــــــــه يشمـــــــــــــــــــــخ بها للسحـــــــــــــــــــــاب

فيها دروس العزيمـــــــــــــــــــــة تتعب اهـــــــــــــل الشروح
و ليــــــــــــــا زقر ترتفـــــــــــــــــــــع له مــــــــــــــن غاله الرقـــــــــــــــــــــــاب

وتفرع النيـــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــراء  يديـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــزوح
سميت به من غــــــــــــــال ما ابغــــــــــــــي مديح وثـــــــــــواب

أروح واسمه من اعمـــــــــــــــــــــاق الزمن مــــــــــــــا يروح
على خطــــــــــــــى دارنا نكسيهـــــــــــــــــــــم أغلى الثيـــــــــــــــــــاب

جتهم باسم ينعش صــــــــــــــــــــــــروح من بعــــــــــــــد ما توَّ
تروم في خدمة أصحــــــــــــــــــــــــــاب الهمم للهضــــــــــاب

بالعــــــــــــــزم و ترّوض لهــــــــــــــم كل عســــــــــــــٍر جمــــــــــــــوح
اليــــــــــــــاس في معجــــــــــــــم بالدي لقيتـــــــــــــــــــــه ســــــــــــراب

من وين مـــــــــــــــــــــا اروح صوبه ما لثاره وضـــــــــــــــــــــوح

 القصيدة الثانية بعنوان ) الكتاب(
اضيق من حضن الرفوف ومنكبي اسنده الخواني واقــــول 

ترى العقول لًيا اجفلت من نورنا راحــــــت ضحاياها سنين
يوم احترقنا جهل وين العقــــــــــــــــــــــــــــــــل حيلي قل يا هٍم يطـــــــــــول

مخلب وناٍب ينهش عضــــــــــــــــود االدب تاريخ يعزفه االنــــــــــــــــــــــــين
اعظم كتب من عنــــــــد ربي انزلت، اتحرفت بيـــــــــــــــــــــد الجهول

ارضيٍة خصبــــــــــــــــة نما فيها التخلــــــــف وارتوى منها اللــــــــــــــــــــــــــــــــين 
سالــــــــت دموعي من على ويهي بحبر اسود مزج دجله ذهول

يوم ان بغــــــــــــــــــــــــداد اكتساها حزن خيم في ضمايرنا يــــــــــــــــــــــــبين 
الرف سجني اعتقوني بالقرايــــــه واطلقــــــــــــــــوا سرب العقول

حلمي اعيش بكل قلٍب واعــــــــــــــــــــــــي  وحلمي اسامر كل عــــــــــــــــين
ياللي تقول اني وفي غابـــــــت خطا عينك من السطر الحزين

كم من حضارة تكحــــــــل عيون المحال بميل حبر الملهمين

)واليوم( صفحاتــــــــــــــــي تقلبها يدين الفخر في وتسل الحلــول
لين انبلج صبح يبشــــــــــــــــــــــــر باالمــــــــــــــــــــــــل فرحه لكل الحالمــــــــــــين 

في دار زايد يا ظالم الجهل يــــــــــــاك العلم سهمــــــــــــــــــــــــك في نزول
يوم المعارض للكتــــــــــــــــب في دارهــــــــــــــــم حضٍن دفي للكاتبــــــــــــــــين

في ظل مارس تعـــــــــــــزف حروف الرواه الحانهـــــــــــــــا في كل حول 
شعارهم اقرأ وارقى وارتقــــــــــــــــــــــــي واظفر بهــــــــــــــــــــــــا دنيــــــــــــــــــــــــا ودين

اقراء هي اول كلمٍة دبت خطاويها على سمــــــــــــــــع الرســـــــــــــــــــــــول
يبداء بها اصدق كتاٍب شــــــــــــــــــــــــع بانواره هـــــــــــــــــــــــدى للميومنين

القصيدة الثالثة بعنوان )الخير االماراتي(
فاض الفخــــــــــــــــــــــــــــــــر من انية االمجــــــــــــــــــــــــاد شعر وطيب فــــــــــــــــــــــــاح

واسوقفتــــــــــــــــــــــــــــــــني صــــــــــــــــــــــــورٍة تروي شمــــــــــــــــــــــــــــــــوخ اطاللهــــــــــــــــــــــــــــــــا 
فيها تنفس ســــــــــــــــــــــــــــــــور قصــــــــــــــــــــــــــــــــر الحصن وسنين الكفــــــــــــــــاح

و زايد  يضمــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــــنير االمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد فوق رمالهــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــاء نور الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح يومه تعلل معــــــــــــــــــــــــه سولف للمســـــــــ

والصبــــــــــــــــــــــــح ابلج والمواقف شاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة بافعالهــــــــــــــــــــــــــــــــا  
)للخنير( اللي صافــــــــــــــــــــــــــــــــح بقرنه كفــــــــــــــــــــــــــــــــوف اهل الفــــــــــــــــالح

)جبيرته( تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــــــــــــــــزاوي من عــــــــــــــــــــــــنى لرجالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
)طوقه( شرات الجيش لحــــــــــــــــدود الوطن يضفــــــــي الجنــــــــاح

بين القيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة والشعــــــــــــــــــــــــــــــــب ينقــــــــــــــــش جزال امثالهــــــــــــــــــــــــا
و)النصل( من )بادره( الح النصــــــــــــــــــــــــر والعــــــــــــــــــــــــزه وشــــــــــــــــــــــــاح
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يوم المنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عشق دون اللي سترهــــــــــــــــــــــــــــــــا شالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 من غافنا )قطاعتــــــــــــــــــــــــــــــــه( خضــــــــــــــــــــــــــــــــٍن لجنده الســــــــــــــــــــــــــــــــتراح

تاخذ من خشـــــــــــــــــــوم الدالل الصفــــــــــــــــــــــــــــــــر عكس هاللهــــــــــــــــــــــــــــــــا 
و)الطمس( لم الشمــــــــــــــــــــــــل شل الحمــــــــــــــــــــــــل والخنير ســــــــــــــــالح

)سبتته( محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم للرجــــــــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــيا بركة الحمــــــــــــــــــــــــــــــــالها
عادات من مبطــــــــــــــــي ورمز التضحيــــــــــــــــــــــــة ما يوم طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

في صدر عملــــــــــــــــــــــــــــــــة دولتي يرمــــــــــــــــــــــــس فخــــــــــــــــــــــــــــــــر الجيالهــــــــــــــــــــــــــــــــا
حنا )خنــــــــــــــــــــــــــــــــاير( دولٍة تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب من المجد القــــــــــــــــــــــــراح

ال كشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت االيــــــــــــــــــــــــام شبــــــــــــــــــــــــــــــــع من القهر عيالهــــــــــــــــــــــــــــــــا

القصيدة الرابعة بعنوان )الجواز االماراتي(
يتنـــــــــــــــــــــفس الفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن داري وعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــه تخيـــــــــــــــــــــل

خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار يوم تســــــــــــــــــــــــــــابق ازمانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ورايــــــــــــــات االمجــــــــــــــــــــــــــــاد ورث لجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل من عقب جيـــــــــــــــــــــل

وعزومنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للسحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني اللحانهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
لصقورنـــــــا نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة تثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سنــــــــــــــــــــــــــان الصقيــــــــــــــــــــــــــــل 

االرض مــــــــــــــــــــــــــــن شرقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب حدانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ياطير من هيبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب من السلسبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع االرض لك تقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاى
 يا طير تحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك رايــــــــــــــــــــــــــــٍة ما تميـــــــــــــــــــــــــــل

سبعـــــــــــــــــــــة نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم حوتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واعتلـــــــــــــــــــــــــــــــــى شانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ماكــــــــــــــــــــــــــــرك اقــــــــــــــــــــــــــــوى جواٍز يعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف المستحيــــــــــــــــــــــــــــــــــل

هيبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه من هيبــــــــــــــــــــــــــــة الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وشيخانهــــــــــــــــــــــــــــا
سنام االمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد مطمعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تروال لــــــــــــــه بديــــــــــــــــــــــــــــل

وسفينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق نتفاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بربانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الشيخ عبداللـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ المحنك االصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

بو زايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  اللي سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة دولتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه صانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
مهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس الدبلوماسيــــــــــــــــــــــــــــة وفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره دليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

يوم ان سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــــــــــــــــــيره لبســــــــــــــــــــــــــــــــت اكفــــــــــــــــــــــــــــانها 
يتبخــــــــــــــــــــــــــــتر الفخــــــــــــــــــــــــــــر ويجر النســـــــــــــــــــــخ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ويواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده صبــــــــــــــح دولــــــــــــــــــــــــــــه تصنــــــــــــــــــــــــــــع انسانهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

القصيدة الختامية )االمارات(
بروٍق تـــالال في السمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا منوة العســــــــــــــــــــــــــــاس

رعدها تحنحـــــــــــــــــــــن والمزن ذابحه شوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
تناثــــــــــــــــــــــــــــر على صدر الثرى كنه لول و مـــــــــــــــــــــاس

وينقش على عنــــــــــــــق الرمل عقد بشقوقــــــــــــــــــــــــــــه
يطم الوطا ويعـــــــــــــــــــــم متراميــــــــــــــــــــــــــــة االطعـــــــــــــــــــاس 

وينقـــــــــــــــــــــش على عنق الرمل عقد بشقوقـــــــــــــــــــــه
هبايبه معزوفة لحــــــــــــــــــــــــــــونه تحبس انفـــــــــــــــــــــاس

لقامت يدين النسمــــــــــــــــــــــــــــه تضم معلوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لعين البتــــــــــــــــــــــــــــول اللي غالهـــــــــــــــــــــا بدون قيـــــــــــاس 

عليها رقــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــــــــــــون والنـــــــــــــــــــــاس منتوقـــــــه
تبسامهــــــــــــــــــــــــــــا لمســـــــــــــــــــــــاميرن المســـــــــــــــــــــاء نبراس

يغيض المســــــــــــــاء ويهمش الصبح وشروقـــــــــــــــــــه 
بعمر الزهــــــــــــــور وتفـــــــــــــــــــــتن الظبي والنسنــــــــــــــــاس

تن�سي غريــــــــــــــــــــــــــــب الدار لو شافهـــــــــــــــــــــا شوقـــــــــــــــــــــه
وفي عامهـــــــــــــــــــــا الخمسين تسمو عن الجـــــــــــــالس

على نحرهـــــــــــــــــــــا عقد اكسبو الحــــــــــــــت بروقـــــــــــــــــــــه
بنــــــــــــــوره يقدي ناس من مختلــــــــــــــق االجنــــــــــــــاس

حدث عالمي باطاللــــــــــــــٍة هـــــــــــــــــــــيب مسبوقـــــــــــــــــــــة 
فتح للتطـــــــــــــــــــــور باب فيه العقـــــــــــــــــــــول تقـــــــــــــــــاس

بداٍر سحـــــــــــــــــــــاب افكارهـــــــــــــــــــــا محــــــــــــــٍد يفوقـــــــــــــــــــــه
تروم الصعـــــــاب وتعـــــــــــــــــــــتزي في ساليـــــــــــــــــــــل ياس

ما دام ان خليفـــــــــــــــــــــه قادهــــــــــــــا منهو يعوقــــــــــــــــــــــــــــة
صنـــــــــــــــــــــع حاضٍر كفه يصافح جميـــــــــــــــــع الناس

وسقى باالصالــــــــــــــــــــــــــه ما�سٍي نجني عذوقــــــــــــــــــــــــــــة
على كـــــــثر ما قهـــــــــــــــــــــوى بالدة مــــــــــــــن النومـــــــــــــــــاس 

مـــــــــــــا هـــــــزت فناييلـــــــــــــــــــــة وتتصـــــــــــــــــــــوع لذوقــــــــــــــــــــــــــــة
ك�سى الرمل من بشته شموخ وعطاه احساس

ولون الذهــــــــــــــــــــــب يزهـــــــــــــــــــــاه ويطرز عروقـــــــــــــــــــــه 
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دراسات

الحموي وموسوعيته  ياقوت  الرحلة والوراقة في نبوغ  دور 

  عبد هللا يحىي الرسييح

وصقل  ياقوت  شخصية  تكوين  في  عوامل  عدة  أسهمت 
وسالمة  ومعارفه  مداركه  وتوسيع  وتنمية  وموهبته  ذكائه 
ذوقه وميوله األدبية حتى وصل إلى ما وصل إليه من غزارة 
نظر وسعة أفق وقوة عزيمة ومقدرة على البحث  علم وُبْعِد 
والتق�سي واالستنتاج والتمييز بين الغث والسمين حتى أصبح 
في عداد العباقرة الذين تركوا بصماتهم في تاريخ الفكر العربي 

واإلسالمي، ومن أبرز تلك العوامل الرحالت والوراقة.

وياقوت الحموي مشهور في أوساط الباحثين، وغني عن التعريف، 
العاديين لتكون  للقراء   

ً
موجزا  

ً
ولكني آثرت أن أعّرِف به تعريفا

الصورة واضحة لديهم:
األفق  سعة  على  الدليل  الحموي  ياقوت  شخصية  م  قّدِ

ُ
ت

التي  العربية،  العلمية  الشخصيات  بها  زت  تميَّ التي  والعبقرية، 
العربية اإلسالمية،  للحضارة  الهائل  الصرح  فاتها  شادت بمصنَّ
ولد ياقوت نحو سنة 574ه/1178م، أو 575 هـ/1179م ، في بالد 
الروم )األناضول أو اليونان(، وتعرَّض لألسر في طفولته، وهو في 
نحو الخامسة من عمره، وُجلب إلى بغداد فبيع فيها، واشتراه تاجر 
من أهل حماه يسكن بغداد، اسمه عسكر بن إبراهيم الحموي، 
ا، ولم يكن  ومن حسن حظ ياقوت أن التاجر الذي اشتراه كان ثريًّ

يحتاج إليه في الخدمة، فقد أدمجه مع أوالده، 
 

ً
وأشركه معهم في التعليم، ليستعين به مستقبال
ًيا،  ّمِ

ُ
أ كان  ألنه  والحسابات،  الدفاتر  في مسك 

ا 
ً
فأقبل الفتى على التعليم بشغف، فنال قسط

وافًرا من الثقافة والعلوم العربية واإلسالمية، 
واألدباء  وتتلمذ بعد ذلك على جهابذة العلماء 
الذين كانت تزخر بهم حلقات العلم في مدينة 
مزاولة  وفي المدن التي رحل إليها أثناء  بغداد، 

عمله التجاري وطلبه للعلم.
إذ اصطحبه مواله  ة أخرى،  وخدمه الحظ مرَّ
نعومة  منذ  التجارية،  ورحالته  أسفاره  في 

وأحياًنا كان  أظفاره ليساعده في أمور تجارته وضبط حساباته، 
ضج 

ُ
وكان لهذه السفريات أبلغ األثر في ن فه بالسفر بمفرده،  ِ

ّ
يكل

العلمية  واتجاهاته  ميوله  وتعزيز  مداركه  وتوسيع  شخصيته، 
واهتماماته الجغرافية.

وعندما بلغ الحادية والعشرين من العمر، )سنة 596هـ(، وقعت 
ت إلى إبعاده عنه وعتقه. فكان حصوله  بينه وبين مواله جفوة، أدَّ
ة في حياته، فقد بدأ يشق طريقه  ل مهمَّ نقطة تحوُّ على حريته، 
بنفسه للحصول على مصدر رزقه، وألنه لم تكن لديه معرفة بغير 
أمور التجارة، التي اكتسب خبرتها مع مواله، وألنه ال يمتلك رأس 
ة، ونظرا لشغفه بالعلم فقد امتهن حرفة  المال الالزم لهذه المهمَّ

ب بنسخها.  »الوراقة«، يتاجر بالكتب ويتكسَّ
603( يبدو أن مواله السابق َرقَّ  وبعد فترة من الزمن )نحو سنة 
قيس  إلى جزيرة  تجارة  في  وأرسله  المال  بعض  فمنحه  لحاله، 
في الخليج العربي غير بعيدة عن مضيق هرمز، عاد منها  )كيش( 
فأعطى ورثته  606هـ،  ولما عاد كان مواله قد توفي سنة  رابًحا، 
من الربح ما أرضاهم به، وبقيت في يده منه بقية، اتخذها رأس 
ق بالكتب - كما أسلفنا - فاتخذها 

َّ
مال لتجارته، وألنه كان قد تعل

 
ً

حامال اإلسالمية،  الحواضر  مختلف  بين  بها  ل  يتنقَّ له،  تجارة 
الكتب منها وإليها.

وكانت أخصب فترة علمية في حياته، هي التي أمضاها في الترحال، 
لم تتخللها سوى فترات  حتى وفاته،  عاًما،   20 واستمرَّت زهاء 
قصيرة من االستقرار، زار خاللها تبريز والموصل، 
وبعد ثالثة أعوام  في طريقه إلى مصر والشام. 
رمية 

ُ
عاد إلى دمشق وتوجه منها إلى حلب فإربل فأ

فتبريز، وأم�شى عامين بـ)الشاذياخ( في نيسابور، 
وانتقل منها إلى َهراة وسرخس، إلى أن بلغ مدينة 
اهَجان«،  بـ»مرو الشَّ  

ً
مرو الكبرى، وتعرف أيضا

)في جنوب جمهورية  إقليم خراسان،  حاضرة 
أعوام،  ثالثة  بها  وأم�شى  حالًيا(  تركمانستان 

 بين مكتباتها ومجالس شيوخ العلم بها.
ً

متنقال
وكان يعتزم االستقرار والبقاء بها إلى آخر عمره، 
عندما  وكان قد أزمع على زيارة خوارزم وبلخ، 

دور الرحلة والوراقة يف نبوغ ياقوت الحموي وموسوعيته 

1 - )الرحلة(
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واستيالئهم على بخارى  هـ،   616 بلغه خبر خروج المغول سنة 
وراءه بعض مادته   

ً
تاركا فهرب ياقوت من خراسان،  وسمرقند، 

العلمية ورأس ماله، ومرَّ في طريق عودته بالري وقزوين وتبريز، 
، وحلَّ فيها على الوزير 

ً
 معدما

ً
إلى أن بلغ الموصل، فدخلها فقيرا

الذي  646هـ(،  )المتوفى سنة  واألديب علي بن يوسف القفطي 
»معجم  في  العمل  في  االستمرار  من  مساعدته  بفضل  ن 

َّ
تمك

وأهدى مخطوطته  هـ،   621 تسويده عام  أتمَّ  حيث  البلدان«، 
ا بفضله. وفي العام 624هـ رحل مرة أخرى إلى 

ً
البن القفطي اعتراف

فلسطين ومصر، ثم رجع إلى حلب، وظلَّ خالل هذه المدة يعمل 
في تنقيح وتهذيب المعجم، ثم أقدم على تبييضه، ابتداء من 21 
محرم 625 هـ، وقد تمكن بفضل قوة عزيمته وهمته العالية من 
استنساخ ثالث نسخ خالل فترة قصيرة ال تتجاوز السنتين حتى 
وفاته في 20 رمضان 626هـ )الموافق 11 آب أغسطس 1229م(، 

ولم يتجاوز الخمسين من عمره. 
الرحلة في حياة ياقوت:

 
ً
ى ياقوت معظم حياته في الترحال منذ نعومة أظفاره مرافقا ق�شَّ
 بتجارته بعد نيل حريته، وبلغ 

ً
لمواله في صباه وشبابه، ومستقال

عدد المدن والقرى التي زارها وذكرها في معجم البلدان قرابة 
»رأيتها،  مثل:  بعبارات  إليها  أشار  وقرية،  مدينة  وخمسين  مائة 
فارقتها،  اجتزت بها،  مررت بها،  قدمت إليها،  شاهدتها،  وردتها، 
منذ   

ً
عهدي بها«. صحب مواله في أسفاره وتجارته مبكرا تركتها، 

عدة  )كيش(  فقد رحل بمعيته إلى الخليج جزيرة قيس  صباه، 
مرات، وإلى الشام ومصر وجنوب )تركيا(: ماردين وديار بكر، قال 
إلى كيش   ،

ً
وبحرا  

ً
»ثم سافر في بضائع مواله برا ابن الشعار)1(: 

 ال تح�شى، 
ً
َوبا

ُ
أربع مرات)2(، وإلى مصر عدة مرات، وإلى دمشق ن

)دنيسر(:  إن كان في حكم مواله وبعده«، وقال المؤلف في رسم 
بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين  ْيِسر: 

َ
»ُدن

بينهما فرسخان.. رأيتها وأنا صبّي وقد صارت قرية، ثم رأيتها بعد 
 وكثرة أهل 

ً
 ال نظير لها كبرا

ً
ذلك بنحو ثالثين سنة وقد صارت مصرا

ولم يذكر تاريخ أي من الزيارتين لمعرفة عمره  وعظم أسواق«، 
عند زيارته األولى، ومن المعروف أن الرحالت وما فيها من مشاهد 
وتنوع  والتقاليد  والعادات  والبنيان  الحياة  مظاهر  الختالف 
الثقافات بين البلدان التي يزورها وما يصحبها من حب لالستطالع 
البلدان  بتلك  المعارف  من   

ً
عاليا  

ً
قدرا تمنحه  واالستكشاف 

وعندما تكون تلك الرحالت لمن هو في سن صغيرة  والثقافات، 
مرتبطة بالتجارة فإنها تتيح له فرصة التعامل مع مختلف شرائح 
المجتمعات التي يقصدها للتجارة فتكسبه مرونة ومقدرة على 
الحوار والجدال واإلقناع، ونظرا لشغفه بالعلم وتعلقه الشديد 
به فإنه ما أن بلغ مرحلة المراهقة وبواكير الشباب حتى تفتحت 
 آخر لرحالته بزيارته للعلماء 

ً
ميوله األدبية والعلمية فأضاف ُبْعدا

واألدباء في البلدان التي يقصدها واألخذ عنهم واإلفادة من علومهم 
)بعد وفاة مواله  »وانفرد بنفسه  قال ابن الشعار)3(:  ومعارفهم، 
ثم رجع إلى ديار مصر  وسافر إلى بالد خراسان،  606هـ(  في سنة 

قىَّضَّ ياقوت معظم حياته يف الرتحال منذ 
نعومة أظفاره مرافقاً لمواله يف صباه وشبابه، ومستقاًل 
يته، وبلغ عدد المدن والقرى اليت  بتجارته بعد نيل حر
زارها وذكرها يف معجم البلدان قرابة مائة وخمسني 

ية مدينة وقر
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وشاهد أدباءها وفضالءها،  ولقي مشائخها وعلماءها،  والشام، 
وجالس صدورها وكبراءها، وأخذ عنهم اآلداب الكثيرة، واستفاد 
في  النصوص  من  الكثير  بالفعل  ونجد  الغزيرة«.  الفوائد  منهم 
معجميه مما أفاده ياقوت شفاها من أفواه هوالء العلماء واألدباء 
وفوائد   

ً
كما جمع نصوصا الذين التقاهم في أسفاره ورحالته، 

جّمة من أساتذته وزمالئه وأصدقائه.
وهي الجزيرة الواقعة على  كيش(   - )قيس  وذكر ياقوت في مادة 
مقربة من مدخل مضيق هرمز في الخليج العربي والتي زارها عدة 
مرات - كما ذكرنا -  أنه رأى »فيها جماعة من أهل األدب والفقه 
لفظه  اتفق  فيما   

ً
جليال  

ً
كتابا رجل صنف  بها  وكان  والفضل، 

وافترق معناه، ضخم، رأيته بخطه في مجلدين ضخمين وال أعرف 
14 سنة أو أقل،  وأعتقد أن عمره حينها كان نحو  اسمه اآلن«. 
)بلجان( على الخليج العربي  فقد ذكر ياقوت أنه زار قرية وميناء 
بين البصرة وعّبادان عدة مرات، آخرها سنة 588 أو بعدها، وهي 
في الطريق التجاري بين كيش والبصرة، وحكى المؤلف عن نفسه 
في جنوب شرق تركيا(   

ً
)مدينة ديار بكر حاليا أنه زار مدينة آمد 

وكان عمره عند زيارته األولى  594هـ(،   ،593( مرتين خالل سنتي 
، قصد بها األديب والشاعر علي 

ً
ثمانية عشر أو تسعة عشر عاما

بن الحسن بن عنتر المعروف بشميم الحلي )المتوفى سنة 601هـ( 
لإلفادة منه. 

ويبدو أن إقامته في تلك المدن التي كان يقصدها للتجارة وهو في 
كنف مواله وبعد تحرره من العبودية كانت تطول لتصريف وبيع 
تجارته التي يتنقل بها، بحيث تتجاوز العام، فقد تجاوزت إقامته 
في )نزوة- نزوى( بُعمان، وجزيرة )كيش( ثالث سنوات حينما رحل 
اليها عندما صالحه مواله وزوده برأس مال، كما ذكر ابن الشعار 
الموصلي في ترجمة ياقوت)4(، مما يتيح له فرصة لقاء علماء تلك 

البلدان واألخذ عنهم.
 كما كانت المكتبات التي تزخر بها حواضر العالم اإلسالمي التي 
وقد كانت   ،

ً
زارها ياقوت ومكث بها للتجارة من مقاصده أيضا

مساجد ومدارس وزوايا تلك المدن عامرة بالمكتبات التي تضم 
قبضة  في  منها  الكثير  سقوط  قبل  فن،  كل  في  الكتب  نفائس 
التتار وتدمير وإحراق تلك المعالم الحضارية بشكل لم يشهد له 
، فقد كانت بغداد التي نشأ بها ياقوت وتلقى تعليمه 

ً
التاريخ مثيال

في معاهدها من أهم مراكز العلم والحضارة في العالم اإلسالمي 
العالم  أرجاء  العلم من  وطلبة  للعلماء   

ً
وكانت مقصدا آنذاك، 

اإلسالمي، تليها حلب، ودمشق، والقاهرة، وآمد، وتبريز، والموصل 
 
ً
سابقا ذكرنا  التي  آنذاك(  خراسان  )حاضرة  الشاهجان  ومرو 
وصف ياقوت لمكتباتها: »وتركت مرو في سنة 616هـ على أحسن 
ما يكون، وأقمت بها ثالثة أعوام فلم أجد بها عيًبا.. ولوال ما َعَرا 
من ورود التتر إلى تلك البالد وخرابها، لما فارقتها إلى الممات، لما في 

الحموي وموسوعيته  ياقوت  الرحلة والوراقة في نبوغ  دور 

دراسات



119    /   العدد 273  يوليو 2022

أهلها من الرفد ولين الجانب وحسن العشرة وكثرة كتب األصول 
المتقنة بها، فإني فارقتها وفيها عشر خزائن )مكتبات( للوقف، لم 
أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة... وكانت )الكتب والمكتبات( سهلة 

التناول ال يفارق منزلي منها مئتا مجلد وأكثر بغير رهن..«.  
ولم تكن البلدات والمدن الصغيرة في العالم اإلسالمي آنذاك أقل 
شأنا في التحّضر والعناية بالكتب والمكتبات من المدن والحواضر 
الكبرى، ومن ذلك على سبيل المثال بلدة )ساوة( في إيران الواقعة 
130كم،  بين الري )طهران( وهمَدان، جنوب غرب طهران بنحو 

ذكر ياقوت أن التتار »خربوها )سنة 617( وقتلوا كل من فيها ولم 
 البتة، وكان بها دار كتب لم يكن في الدنيا أعظم منها، 

ً
يتركوا أحدا

بلغني أنهم أحرقوها«.
كذلك  كانت  فقد  أمامه  متاحة  العامة  المكتبات  كانت  وكما 
ففي بغداد كان من بين  رة له،  المكتبات الخاصة متاحة وميسَّ
من أصحاب الكتب من ال يبخل  واألدباء  أصدقائه من العلماء 
بإعارة الكتب، مثل العالمة األديب الحسن بن محمد بن الحسن 
بن محمد بن حمدون )المتوفى سنة 608هـ(، الذي وصفه ياقوت 
وفي  رهن)5(،  بغير  العلم  لطلبة  بإعارتها   

ً
سمحا  

ً
كان جوادا بأنه 

بي سعد عبد الكريم 
َ
مرو كانت مكتبة شيخه عبد الرحيم بن أ

617هـ(، زاخرة بنفائس الكتب متاحة  ْمعاني، )المتوفى سنة  السَّ
بين يديه، ومنها نسخ كتاب »تهذيب اللغة« كما سيأتي، وفي حلب 

كانت مكتبة الوزير واألديب علي بن يوسف القفطي 

                         *  دار الكتب )دائرة السياحة والثقافة - أبو ظبي(
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مطرب اليحّ محّمد عبد السالم

ورّبما إعادة النظر في كيفّية  اهتمام،  على ضرورة إيالء  نموذٌج 
.
ً
، والنغم تخصيصا

ً
التعامل في ديار أّمتنا مع اآلداب عموما

 خاّصة أهل النغم أو 
ّ

حّتى في بلده إال ال يكاد يعرفه أحٌد  صوٌت 
خاّصة السّميعة، صرف اهتمامه في النغم لغناء النغم المقامّي 
ذي ترّبى عليه في بلده »دبّي« وسائر ساحل الخليج من 

ّ
الفصيح ال

شبه الجزيرة العربّية. سّجل ضمن أّول من سّجلوا مع »دبّيفون« 
لّفة،   78 أقراص  على  بالهند  بنبي  في  للتسجيل  ذهب  حيث 
لُتنشر هذه التسجيالت في دبّي  المعروفة باألسطوانات الحجر، 
وسائر حواضر ساحل الخليج من الجزيرة العربّية سنة 1950، بل 
لتذاع بعض هذه األلحان بعد بضع سنين في برامج إذاعة »صوت 

العرب« فيصدح صوته في سائر ديار األّمة.
في  والحكومّية  الرسمّية  المؤّسسات  عنى 

ُ
ت الدنيا،  بقاع  كّل  في 

والعقول  المؤّسسات  هذه  من   
ً
علما منها،  بالفصيح  اآلداب 

المدّبرة لها أّن اآلداب العاّمّية والفنون االستهالكّية لن تعدم من 
يرعاها للترّبح، هذا في كّل أشكال اآلداب من شعٍر أو نثٍر أو نغم، 
فبسبب الخلط بين   في النغم، 

ّ
كذلك الحال في أغلب ديارنا إال

القديم والفصيح، وبسبب مفهوم الحنين السائد في التعامل مع 
 في النغم، فالمؤّسسات الحكومّية 

ً
اآلداب، أصبح الحال معكوسا

 أو 
ً
، حّتى لو كان الشعر المغّنى فصيحا

ً
تدعم الشكل السائد نغما

 على كالٍم غير هذا، أّما النغم 
ً
 هجينا

ً
ذا معاٍن سامية، فيصبح لحنا

 من أغلبهم 
ً
ِرك االعتناء به للهواة حنينا

ُ
الفصيح في ديارنا، فقد ت

للفروق بين األنماط الفصيحة   
ً
ليس استيعابا ما هو قديٌم  لكّل 

واألنماط الدارجة أو االستهالكّية، فكّل ما هو قديٌم ُيعتنى به عند 
المسّجلة  بالماّدة  العناية  أّما عن فكرة  درته، 

ُ
ون لِقَدِمِه  الهواة 

، فالهواة، مع كّل التقدير واالحترام لهم، 
ً
 من حيث إنها ماّدة

ً
مثال

ما تجد من 
ّ
قل القديمة بصفتها مقتنيات،  يتعاملون مع المواّد 

النوع  أو ذاك  العناية بهذا الجيل من األقراص،  يدرس كيفّية 
فهو يحفظها  أو تلك األشرطة النحاس،  من أسطوانات الشمع، 
 بالما�شي، وإن أتاحها، 

ً
لندرتها وقيمتها المعنوّية بالنسبة له عالقة

ما ُيتيحها لالستئناس بها مع غيره، وهذا أمٌر محمود، فلم نكن 
ّ
فإن

الهواة من  ما أخرج  لوال  السالم  عن محّمد عبد   
ً
لنعرف شيئا

مقتنياتهم له، لماذا لسنا أكيدين حّتى من تاريخ وفاته؟ لماذا ال 

تراث النغم

مصطفى سعيد 
باحث في علم النغم 

 مطرب الحّي محّمد عبد السالم
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ً
نعرف عن رحلته مع النغم؟ لماذا ال نعرف آثاره في النغم تصنيفا

تي عرض فيها فّنه ونغمه؟
ّ
أللحانه واألماكن ال

وطبع  تحميض  معامل  من  للهند؟  ذهابه  تاريخ  عرفنا  كيف 
األسطوانات هناك، ومن لوائح  Gramophone HMV إنگلترا.

من حيث النغم والكفاءة، يستحّق محّمد عبد السالم أن يقف في 
 كبار أهل النغم في العالم العربّي، ويستحّق االحتفاء به ال 

ّ
مصاف

ه من قليل ما تبّقى من أرث النغم 
ّ
لكونه من رموز الما�شي، بل ألن

 للبحث 
ً
الفصيح في هذه المنطقة، واألجدر أن يكون هذا مدخال

عن هذا النغم، هذا من وصل، كم من أهل هذا النغم الفصيح 
غاب عّنا؟

 
ّ

إال له  يصل  لم  السالم  عبد  محّمد  أّن  حسبُت  طويلٍة  لفترٍة 
 

ّ
فلم يصلنا إال البسيط من تسجيالته مع دبّيفون،  هذا الجزء 
أحد الهواة وقد   

ً
لكن وجدُت صدفة من ثلث ما ُسّجل له،  أقّل 

أو  السّتينيات  أواخر  في  يبدو   
ً
تسجيال اإلنترنت  على  له  نشروا 

الريل  أشرطة  على  ُسِجل  أن  الظّن  أغلب  السبعينيات،  أوائل 
الپلستيكّية، لكن لم أستطع التثّبت، لبدائّية طريقة الترقيم، من 

كيفّية أصل التسجيل لتأريخه وفهم أبعاده.
جمع المواّد األصلّية لهذه التسجيالت من الهواة، شراًء 

ُ
لماذا ال ت

؟
ً
أو استعارة

نشأ وحدة توثيٍق صوتّيٍ بأقسام مواّد التسجيل على مدار 
ُ
لماذا ال ت

؟
ً
 ال هواية

ً
ق بحثا

َّ
وث

ُ
م هذه الماّدة وتؤّرخ وت

ّ
رق

ُ
تاريخ التسجيالت فت

لماذا ال يصاحب هذا العمل عمل بحثي توثيقي لحياة أولئك 
الدارج  مع  يجروا  ولم  الفصيح  للنغم  حياتهم  وهبوا  ذين 

ّ
ال

االستهالكّي؟
ليس القصد من هذا إحالل �شيٍء مكان �شيء، فالنغم االستهالكّي 
وسيبقى هو األذيع واألشيع  وسيبقى،  العصور،  على مّر  موجوٌد 
ما أن يزيد الدعم للنغم الفصيح فيصبح 

ّ
إن بين الناس،  واألعّم 

، فإذا كانت المؤّسسات 
ً
با  ال ُمغيَّ

ً
للسامع أن يختاره فيجده حاضرا

الرسمّية ما يدعم اآلداب الدارجة، والهواة من يدعمون اآلداب 
حفظ حضارة هذه األّمة وتتطّور؟

ُ
الفصيحة، فكيف ت

الدارجة  اآلداب  أّن   
ً
تماما الدول  درك 

ُ
ت الدنيا،  ربوع  كّل  في 

المصاعب  في عصور  أّما  يدعمها،  مّمن  تعاني  واالستهالكّية ال 
هي  عليها  ُيخ�شى  الّتي  فاآلداب  هذا،  عصرنا  مثل  االجتماعّية، 
صعبٍة  عصوٍر  في  ه 

ّ
ألن وحاضرها،  ماضيها  الفصيحة،  اآلداب 

كعصرنا هذا، يغفل أغلب الناس عن اآلداب والفنون النشغالهم 
بتدبير لقمة عيشهم ومن يعولون، فإلى حين أن يستوعب الناس 
 مثل الغذاء والملبس والسكن، 

ً
 إنسانّية

ً
أّن اآلداب والفنون حاجة

نأمل أن تنتبه مؤّسساتنا الرسمّية لهذه اآلداب والفنون الفصيحة 
ماضيها وحاضرها عساها أن تنهض وال تندثر فتكون نواة إشراق 

مستقبل أّمتنا 
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 سارة عتيق اهلاميل

يستخرج اللبان من شجرة Boswellia serrata، وموطنها الهند 
وشمال أفريقيا والشرق األوسط.  حيث يقوم المزارعون بالنقر 
على جذوع الشجرة لجمع مادة الراتنج التي تسمى بوزويليا وهو 
ذو رائحة وطعم غني ويحظى بشعبية كبيرة باستخدامه كبخور 
ويتكون من خليط من  وفي الصناعات الدوائية والتجميلية. 
إلى  باإلضافة  والريبوز،  االرابينوز  مثل  المتعددة  السكريات 

مجموعة من األحماض واألمالح والمعادن.

يستخدم في األيورفيدا، وهي واحدة من أقدم الممارسات الصحية 
والرحالة  المؤرخين  من  العديد  تطرق  العالم.  في  التقليدية 
اللبان وأهمية المادة المستخرجة  والباحثين إلى مكانة شجرة  
كالحضارة  القديمة  الحضارات  في  مقدسة  تعتبر  والتي  منها 
المصرية والرومانية والصينية حيث كان اللبان يتمتع باألهمية 
لخواصه العطرية واستخداماته   

ً
ويصل إلى أسعار خيالية نظرا

تنمو أشجار اللبان في مجموعات وعادة ما  العالجية والدوائية. 
يكون ارتفاعها نحو ثالثة أمتار وفي بعض المناطق قد تكون أطول 
وتكون  فوق سطح األرض،   

ً
حيث تكون أغصانها مباشرة بكثير، 

األوراق شديدة الخضرة تشبه أوراق شجرة الزيتون، ولها رائحة 
جميلة محببة كتلك التي تنبعث من بخور اللبان، وأزهارها تميل 
إلى البياض وتصبح قادرة على اإلنتاج بعد ثماني أو عشر سنوات 
يسيل  أصفر  الشجرة صمغ  أغصان  على  ويخرج  زراعتها،  من 

ويتجمد على شكل حبيبات  الشجرة،  من جروح تعمل في لحاء 
وكلما كان النوع أصفر وأرق كان  صغيرة تعرف باللبان الذكر، 
 3 اللون أكثر شفافية. معدل االنتاج التقريبي لشجرة اللبان من 
4 كيلوغرامات ومن الممكن أن يصل حجم اإلنتاج في بعض  إلى 
 
ً
و10كيلوغرامات حيث تزهر أشجار اللبان سنويا  8 األشجار إلى 
خالل الفترة من نهاية شهر مارس وحتى شهر يونيو، وترتبط جودة 
المميزة لكل  المناخية  الجغرافية والعوامل  بالنطاقات  اإلنتاج 
نطاق وكذلك خبرة ومهارة المشتغل على جني هذا المحصول 
اللبان  صمغ  يستخدم  ما  وعادة  الحصاد.  ومواقيت  وفترات 
لتعديل بعض الخصائص الفيزيائية لألطعمة والمشروبات مثل 
الملمس، أو إطالة عمر المنتج، حيث يمكن الحصول عليه على 
الماء  في  للذوبان  أو على شكل كبسوالت قابلة  شكل مسحوق 
ويدخل في العديد من الصناعات الدوائية والغذائية.  الدافىء، 
كبخور  يحرق  أو  العطرية  الزيوت  في  اللبان  يستخدم  كذلك، 
والصابون.  التجميل  مستحضرات  في  أيًضا  الزيت  ويستخدم 
وغالًبا ما يتم تناوله عن طريق الفم أو وضعه على الجلد لعالج 
والتخفيف من حدة بعض األمراض مثل: الربو وإلتهاب القولون 
التقرحي/مرض كرون وإلتهاب المفاصل الروماتويدي وتشنجات 

الحيض وضد األلم والنسيان.

اللبان يف الطب
الطبية  الممارسات  من  العديد  في  اللبان  استخدام  حيث 
الطبيعية وذلك في عدة قرون مضت ومنها عالج اإللتهابات المزمنة 

اللبان.. شجرة ذارفة للدموع..لعالج األمراض
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قليلة  المجال  هذا  في  البحوث  تعتبر  الحقيقة  وفي  المختلفة. 
مقارنة بغيرها، ولكن تشير العديد من هذه البحوث على فعالية 
المواد المتواجدة في اللبان مثل حمض البوسويلك حيث إن له 
 على اإللتهابات. بعض النتائج المتعلقة ببحوث اللبان 

ً
 قويا

ً
تأثيرا

 من بينها مادة 
ً
 كيميائيا

ً
العماني تمكنت من التعرف على 98 مركبا

مهمة جدا تستخدم في عالج بعض أنواع مرض السرطان مثل 
وتشير الدراسات  سرطان القولون والمعدة والدم والبنكرياس. 
تأثيرات مضادة لاللتهابات ومضادة  له  اللبان قد يكون  إلى أن 
وفيما يلي نظرة على نتائج البحوث المقدمة في هذا  لألكسدة، 

المجال:
اللبان والسرطان:

أن أحماض البوزويل قد يكون لها   2016 إشارة دراسة في عام 
خصائص مضادة لألورام وتكون سامة على الخاليا السرطانية. 
إلى استنتاج أن هذا مدخل جديد ومفيد في  مما دفع العلماء 
التجارب  نتائج  تظل  ولكن  المستقبلية،  السرطان  عالجات 
دراسة  وأشارت  وتأكيدها.  النتائج  لحسم  ضروروية  السريرية 
حديثة في مجلة )Oncotarget( أن الزيت العطري من البوزويليا 
يضعف خاليا سرطان الجلد العدوانية من دون إلحاق الضرر 
ونماذج  الباحثون خاليا  استخدم  وقد  السليمة.  الجلد  بخاليا 
حيوانية. في حين أن هذه النتائج المبكرة تبدو واعدة، إال أن المزيد 
من األبحاث على البشر تحتاج إلى التوسع في هذه النتائج األولية 

لتحديد كيف يمكن أن تساعد البوزويليا في عالج السرطان.
الشلل الرعاش:

يحمي  والذي  لألكسدة،  ومضاد  لإللتهابات  مضاد  تأثير  للبان 
الخاليا العصبية في الدماغ ويحسن الوظيفة الحركية في التجارب 

التي أجريت على الحيوانات.
الربو:

قد يكون لحمض البوزويليك دور في عالج الربو وأظهرت نتائج 

في  يكون  قد  الهوائية.   الشعب  في  االلتهاب  يثبط  أنه  األبحاث 
المستقبل دور للبان كعالج تكميلي مفيد للربو ولكن الدراسات 

على البشر تحتاج إلى توسع أكبر إلثبات فعاليته.
أكددت  دراسة صغيرة عام 2015 إن اللبان قد يساعد في التقليل 
األشخاص  لدى  االستنشاق  أجهزة  استخدام  إلى  الحاجة  من 
من  المقدمة  الدراسة  في  األشخاص  يعاني  بالربو.  المصابين 
استخدموا إما أجهزة االستنشاق للربو  إلى شديد.  ربو خفيف 
مع مكمل اللبان عن طريق الفم أو أجهزة االستنشاق وحدها. 
بعد أربعة أسابيع، احتاج أولئك الذين تناولوا مكمل اللبان إلى 
استخدام أقل ألجهزة االستنشاق مقارنة بأولئك الذين لم يأخذوا 

المكمالت.
التهابات األمعاء:

 )IBD(األمعاء التهاب  مرض  أعراض  عالج  في  البان  يساعد  قد 
بفعل التأثيرات المضادة لاللتهابات، مثل التهاب القولون التقرحي 
ومرض كرون. بحثت دراسة في المجلة العالمية ألمراض الجهاز 
حيث  الحيوانية(،  )النماذج  المركبات  هذه  عمل  في  الهضمي 
حسنت أحماض البوزويل عالمات مرض التهاب األمعاء من دون 
التسبب في آثار ضارة على األعضاء المحيطة. لذلك، قد تثبت أنها 
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عالج داعم مفيد لهذه الحاالت المزمنة وسيحتاج البحث على 
البشر إلى دعم هذه النتائج قبل أن يتمكن الخبراء من تقديم أي 
توصيات. قال األستاذ الدكتور لؤي جميل رشان الباحث الرئيس 
بمركز أبحاث جامعة ظفار لوكالة األنباء العمانية أن مركز األبحاث 
منتجات على   7 بالجامعة استكمل الدراسات الخاصة بتطوير 
هيئة كبسوالت تم نشرها في مجالت أكاديمية عالمية في مجال 
الحميد  البروستات  وتضخم  التقرحي  القولون  أمراض  عالج 
الحروق  لعالج  مراهم  إلى  باإلضافة  والربو  المفاصل  والتهابات 

والجروح والتشققات الجلدية والتهاب المفاصل.
 إلى أن الدراسات أثبتت فاعلية بعض مستخلصات 

ً
 أيضا

ً
مشيرا

من الخاليا السرطانية   
ً
نوعا  15 راتنج اللبان وزيت اللبان على 

كالثدي والقولون والرئة والبروستات والمعدة والكلية والحالب 
إنجازها  سيتم  أخرى  دراسات  هناك  ان  مبينا  والدم  والمثانة 
في دورية   2020 وقد تم نشر دراسة عام  في المستقبل القريب. 
)نيتشرال بيولوجي( قام بها باحثون ألمان من جامعة »فريدريش 
الجزيئية  اآللية  إلى  لويزيانا  والية  من جامعة  وأمريكان  شيلر« 
أو ما يعرف  »راتينغ اللبان«  الكامنة التي تمنح المنتج الطبيعي 
تأثيره  في  »الكندر«،  أو  الشحري«  »اللبان  أو  الذكر«  بـ»اللبان 
المضاد لاللتهابات. وكذلك، تم نشر نتائج دراسة في مجلة التغذية 
)Nutrients( اعتدت من قبل جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
وجامعة الشارقة والجامعة الهاشمية في األردن وجامعة ملبرون 
للحد من خطر  العربي  اللبان  تأثير  األستراليتين على  وفكتوريا 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، وفاعليته لألشخاص 
الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي.  وأظهرت نتائج 
الدم  في ضغط   

ً
كبيرا  

ً
انخفاضا التغييرات عند متناولي الصمغ 

وتحسن  العضلية،  الكتلة  وتحسن  واالنبساطي،  االنقبا�شي 
األلياف  كمية  في  زيادة  إلى  باإلضافة  الدم،  سكر  في  ملحوظ 

الغذائية المتناولة، وتحسن في حركة األمعاء وانخفاض حاد في 
وزيادة  الشهية  في مستوى  انخفاض  إلى  باإلضافة  االنتفاخات 

الشعور بالشبع 
* إدارة التغذية المجتمعية - مستشفى توام - أبوظبي
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 عيل تهامي

بين  مقاربة  اإلمارات..  دولة  في  الشعبية  »الحكاية  كتابها  في 
محمد  بن  مركز حمدان  عن  والصادر  والعالمية«،  المحلية 
مريم  اإلماراتية  والباحثة  الكاتبة  بنا  تغوص  التراث،  إلحياء 
- في عوالم الحكاية الشعبية في دولة  - رحمها الله  جمعة فرج 
الحكاية  شكلت  كيف  لنا  وتبين  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
من روافد التراث الشفاهي اإلماراتي   

ً
أساسيا  

ً
الشعبية رافدا

والعربي واإلنساني، كما تعدد لنا إسهامات الحكاية الشعبية 
األغنية  أو  الشعر  سواء  الوطني  التراث  من  الكثير  حفظ  في 
الشعبية، وكذلك األلفاظ الدارجة، وما جادت به من نصوص 
الشعراء،  وحتى  والرواية  المسرح  كتاب  منها  اقتبس  أدبية 

الكثير من أعمالهم. 

المجتمعات  من  كغيره  اإلمارات  مجتمع  أن  المعروف  ومن 
اإلنسانية »يزخر بالحكايات الشعبية التي طالما رددتها الجدات 
 
ً
ووفقا واألمهات والرواة الشعبيون وتناقلتها األلسن والشفاه«. 
لكتاب »الحكاية الشعبية في دولة اإلمارات.. مقاربة بين المحلية 

جمعة  مريم  الراحلة  اإلماراتية  والباحثة  للكاتبة  والعالمية«، 
فقد أثبتت الكثير من الدراسات أن الحكاية الشعبية في  فرج، 
المجتمعات اإلنسانية على اختالف مشاربها متشابهة في الكثير من 
ويلقي الكتاب  تجاربها اإلنسانية وقيمها االجتماعية واألخالقية، 
الشعبية  للحكاية  الثقافي  اإلنساني  التقارب  هذا  على  الضوء 
بين المحلي  التقاربية  »العالقة  العالمية  اإلماراتية مع الحكاية 

والعالمي«. 
وتجول بنا مؤلفة الكتاب - رحمها الله - في مصادر شتى باحثة عن 
حلُق بنا 

ُ
مدى تشابه التجارب اإلنسانية، وإلى أي مدى تختلف، وت

أو الحكاية الشعبية اإلماراتية من أجل  »الخّروفة«  في فضاءات 
وتلفت الكاتبة  المقاربة بينها وبين الحكاية الشعبية في العالم. 
والباحثة الراحلة أنظارنا إلى الخصائص التي تتفّرد بها الحكاية 
الشعبية على المستوى اإلنساني، والشعور بالذات الذي تمنحه 

الحكاية الّشعبّية يف دولة اإلمارات.. 

مقاربة بني المحلية والعالمية

تراثيات
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تراثيات

اإلمارات..  الّشعبّية في دولة  الحكاية 

لكل قارئ ومستمع، وتلك العالقة المشتركة التي 
تخلقها بيننا، وتلك العالقة التي تربطنا بالحكاية 
آذاننا  وتتعود  نسمعها  إن  ما  والتي  الشعبية، 
ذاكرتنا،  في  محفورة  تصير  حتى  إليها  االستماع 

محفوظة في تاريخنا. 

تفاعل إنساين 
وتوضح لنا كيف إن الحكاية الشعبية في صيغتها 
ظروف  مع   

ً
إنسانيا  

ً
تفاعال إال  ليست  العملية 

الذي  الوعاء  باعتبارها  وذلك  المختلفة،  العصور  عبر  الحياة 
يحفظ فيه أي مجتمع إنساني تراثه الدال على هذا التفاعل، وما 
وكل ما له عالقة  يتصل به من قيم معرفية اجتماعية ثقافية، 
وتقاليدهم  وعاداتهم  ومعتقداتهم  سلوكهم  في  الناس  بحياة 
في حين أن عالميتها وكونيتها تأتي من تطابق  ومزاجهم وميولهم، 

واختالف دالالت هذا النشاط. 
ومن خالل فصول وصفحات الكتاب، سعت المؤلفة - رحمها الله 
- إلى إلقاء المزيد من الضوء على البعد اإلنساني الكوني للحكاية 
 
ً
أيضا والسعي  بها،  للوعي  األساسية  الركيزة  باعتباره  الشعبية 
لإلجابة على بعض األسئلة مثل السؤال: هل يعود أصل الحكاية 
إلى تشابه التجربة اإلنسانية في البحث كل مكان وزمان في أنحاء 
العالم أم أن أصل الحكاية واحد في األساس، والبحث في الخيط 
بقراءة  والقيام  وعالميتها،  خصوصيتها  بين  الفاصل  الرفيع 
نفي خصوصية  من  كنوع  ال  العالمية  مفهوم  لتأصيل  دقيقة 

هذه التجربة، ولكن لزيادة الوعي بها. وهي تؤكد 
لنا - هنا - مدى الحاجة إلى التوسع بشكل عام في 
والحكاية  الدراسات التي تتناول األدب الشعبي، 
الشعبية على وجه الخصوص في إطارها المحلي، 
ورأت  عالميتها.  مفهوم  تأصيل  بهدف  وذلك 
المؤلفة أن المناهج العلمية الحديثة يمكنها أن 
تساعد في تحليل النصوص والحكايات الشعبية، 
وذلك بهدف بيان الكيفية التي تؤدي من خاللها 
وكيف  الثقافية،  االجتماعية  الداللية  وظائفها 
يتشابه ذلك أو تختلف في البيئة االجتماعية الواحدة، وفي بيئات 
متعددة تأخذ في االتساع الجغرافي ليتسنى توضيح العالقة بين 

المحلي والعالمي.

سمات متشابهة
الكثير من الباحثين في مجال التراث  وقد أورد لنا الكتاب آراء 
الشعبية  »الحكاية  أن  على  أجمعوا  والذين  الشعبي،  واألدب 
ويحمل  العالم  في  المتواجد  الشعبي  الموروث  من  حصاد  هي 
ويذهب بنا الكتاب إلى أنه إذا كان كل شعب  سمات متشابهة«. 
فإن  من الشعوب يحصد حكاياته من فروع أشجاره الشعبية، 
يغذيها الموروث  هذه الفروع جميعها تنتمي إلى شجرة ضخمة، 
وتؤمن الكاتبة والباحثة مريم  الشعبي المتشابه في العالم كله. 
- على أن مسألة كالسعي إلى البحث في  - رحمها الله  جمعة فرج 
من الموروث الثقافي المحلي ومقاربتها  الحكاية الشعبية كجزء 

 مريم جمعة فرج
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، ال بد من اعتمادها على الدقة والحذر، مما 
ً
 وعالميا

ً
 وعربيا

ً
محليا

يمكننا من فرز المعاني والدالالت مع توسيع دائرتها ليتحقق لنا 
الوصول إلى مثل هذا المستوى، وأن أول ما يساعدنا على هذا هو 

تدوينها كفعل ضروري يأتي قبل كل �شيء. 

حكايات بكل النكهات
»الحكاية الشعبية في دولة  ونتعرف من خالل صفحات كتاب 
والباحثة  للكاتبة  والعالمية«،  المحلية  بين  مقاربة  اإلمارات.. 
اإلماراتية الراحلة مريم جمعة فرج، على الخّروفة اإلماراتية وما 
تقدمه لنا من حكايات بكل النكهات، كما نتعرف على ما ُيطلق من 
تسميات على الحكاية الشعبية في العالم العربي مثل: »الحدوتة« 
وقطر،  والبحرين  الكويت  في  و»الحزاية«  وفلسطين،  مصر  في 
و»الحجاية والخريريفة« في المغرب، و»خبيرة وخرفينة« في بعض 
مناطق المملكة العربية السعودية، إلى آخر ذلك من المسميات.

العربية  اإلمارات  دولة  في  »خّروفة«  مسمى  عليها  ُيطلق  فيما 
 لكلمة خرافة. وتتميز الخروفة 

ً
المتحدة، وربما كان ذلك تصغيرا

ويندر احتواؤها على بعد أسطوري  عادة بالبساطة والوضوح، 
ملحمي، كما هو موجود في قصص السيرة الشعبية.

 لمؤلفة الكتاب - رحمها الله - فإن الحكاية اإلماراتية تتميز 
ً
ووفقا

البيئة  نجد  حيث   ،
ً
بسيطا ولو   

ً
جغرافيا  

ً
تعددا لهجاتها  بتعدد 

وكذلك البيئة البدوية والزراعية  الحضرية بمالمحها الثقافية، 
والجبلية، وعلى الرغم تعدد الحكاية الواحدة بين بيئة وأخرى إال 
أن ما يميزها هو احتفاظها بالمضمون، لكن مما ال شك فيه أن 
الحكاية الشعبية اإلماراتية هي الوعاء الحافظ لموروث األجداد 

واآلباء الثقافي الفكري الذي يمتد عبر أجيال ومراحل زمنية. 
الحكائي  السرد  فإن  الكتاب،  صفحات  وبحسب  هنا،  ومن 
الموروث  يميز  ما  هو  المتعددة،  الكثيرة  الشفاهي وموضوعاته 
 في األساس ال ينزع عنه غطاء 

ً
الحكائي في اإلمارات، وكونه شفاهيا

، على أال يظل كذلك من  دون تدوينه. 
ً
الشرعية في أن يكون أدبا

وأما موضوعاته فيدور بعضها ب�شيء من الموضوعية حول حياة 

السيرة  أو  والمتخيل،  والخوارق  الجان  أو  والحيوان،  الناس 
الشعبية العربية، كما أن هناك حكايات تتصل بالموروث الديني 
في  التحليق  أسلفنا  كما  علينا  يملي  ما  فهو  ثم  ومن  األخالقي، 
فضاءاته بأجنحة القراءة والبحث، من أجل إيقاظ الوعي به في 

داخلنا. 

العالقة بني الحكاية الشعبية باإلمارات والعالم العريب 
وتتوقف المؤلفة عند تلك العالقة القوية بين الحكاية الشعبية 
وتؤكد على أن الحكاية  اإلماراتية وشقيقتها الخليجية والعربية، 
الشعبية في عالمنا العربي ككل: شرقه وغربه، لم تحظ بما يفيها 
حقها من الدراسة والبحث الثقافي.  كما تعرف المؤلفة الحكاية 
تداولها  يتم  التي  »القصة  بأنها  فتقول  بشكل بسيط  الشعبية 
تتعدد رواياتها من دون معرفة اسم   من جيل إلى جيل، 

ً
شفاهيا

مؤلفها، كما أن بعض هذه القصص مبني على الخيال وبعضها 
اآلخر ينطوي على جزء من الحقيقة المغيبة بمرور الزمن«، كما 
وعن   ،

ً
وعالميا  

ً
وعربيا  

ً
تتساءل عن مفهوم األدب الشعبي محليا

موقع الحكاية الشعبية منه... وكيف كان وما زال األدب الشعبي 
 للباحثين عن معطيات لها عالقة بالفكر اإلنساني، لمقاربتها 

ً
منهال

والكشف عن حقيقة مهمة تتعلق به، وهي أن هذا األدب كغيره 
هو  بل   ،

ً
جامدا اإلطالق  على  ليس  الثقافي  اإلبداع  أشكال  من 

ما  يزدهر ويتطور ويزداد غنى بالتواصل بين الثقافات،  متجدد، 
يعني إنسانيته وعالميته 

إن الحكاية الشعبية يف صيغتها العملية ليست إال 
فاعاًل إنسانياً مع ظروف الحياة عرب العصور المختلفة، 

وذلك باعتبارها الوعاء الذي يحفظ فيه أي مجتمع إنساين 
تراثه الدال عىل هذا التفاعل، وما يتصل به من قيم 

معرفية اجتماعية ثقافية، وكل ما له عالقة بحياة الناس يف 
سلوكهم ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم

 ومزاجهم وميوهلم
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وجوه ال تغيب

 مريم النقيب

لهذا العدد هو الشاعر الرائد  »وجوه ال تغيب«  نجم صفحة 
محمد الكوس.. الشاعر المعلم، الذي امتهن التدريس في فترة 
من فترات حياته فأصبح الشاعر المعلم، الذي يعتبر،، رحمه 
بدايات  في  اإلمارات  في  المواطنين  المعلمين  أوائل  من  الله 
ولد الشاعر محمد بن علي الكوس في قرية  التعليم النظامي. 
وجه  على   1930 عام  القيوين  أم  إلمارة  التابعة  »اللزيمة« 
.. توفى والده وهو  التقريب. ويعود نسبه إلى قبيلة آل بو مهير 

ابن سنتين وتربى في كنف والدته وأبناء عمومته ..

تعلم شاعرنا في الكتاتيب كما هو شائع في ذلك الوقت العلوم 
العامة واللغة العربية والحساب ودرس الفقه وحفظ القرآن في 
سن مبكرة، عمل في صباه في مهنة الغوص لعدة سنوات وذلك 
في أواخر ازدهار هذه المهنة ثم سافر للعمل في دولة البحرين ثم 

الكويت ثم الدمام بالمملكة العربية السعودية 
وذلك في أواخر األربعينيات. كما اشتغل شاعرنا 
ذلك  بعد  وإيران،  الخليج  دول  بين  التجارة  في 
عاد شاعرنا ليعمل في مهنة التدريس.. ثم انتقل 
 في 

ً
شاعرنا لإلقامة بإمارة الشارقة وعمل موظفا

وحتى   1956 دائرة الجمارك بالشارقة من سنة 
تقاعده عام 1996. عاصر شاعرنا محمد الكوس 
وكانت تربطه بهم  في حياته الكثير من الشعراء 
عالقة صداقة أخوية وثيقة متميزة منهم الشاعر 

بن  وربيع  الظاهري،  بن هالل  وسعيد  الجمري،  الراحل سالم 
ياقوت، وعلي بن رحمه الشام�شي، ونسيبه أحمد خليفه الهاملي 
واألديب الشاعر حمد خليفه بو شهاب وراشد بن طناف زميله 

 في أسلوب المشاكاة والرد.
ً
الذي شكل معه ثنائيا

 ولهذه المحطات أثر كبير في صقل شخصيته وإثراء فكره وقريحته 
الشعرية والتي تجلت في قصائده من حيث األسلوب والغزارة في 
وكانت أكثر قصائده في المديح والغزل التي اشتهر بهما،  المعنى، 
كما يتضح لنا من تجربته الشعرية الطويلة تأثره بزمالئه الشعراء 

منهم يعقوب الحاتمي وراشد بن طناف رحمهما الله . 
في بداية   - رحمه الله   - محمد بن علي الكوس  أسهم الشاعر/ 
السبعينيات في تأسيس برنامج مجلس شعراء القبائل في تلفزيون 
بو شهاب  الراحل/حمد خليفه  األديب  يقدمه  كان  والذي  دبي 

وبمشاركة عدد كبير من شعراء اإلمارات المتميزين .
 
ً
 مهما

ً
 شعريا

ً
 بعده إرثا

ً
توفي شاعرنا رحمه الله في مايو 2013 ، تاركا

 في مسيرة الشعر اإلماراتي .
ً
ومؤثرا

من قصائده :

ي
ّ
كم شكيت من الدهر وفراق خل

ه
ّ
ه فــــــــــــــــوق عل

ّ
وْمرضــــــــــــــــــي يزداد عل
ــــــــــــــــي

ّ
أبعــــدوا به وتركونــــــــــــــــي وين أول

ــــــــــــــــــه
ّ
حالتي يا نــــــــــــــــاس عقبه في مذل

ي
ّ
أســــــــــال اليوم الدياجـــــــي: وين خل

ه
ّ
والقمر اللي ســــــــــــايرن في الليل كل

الشاعر محمد بن عيل الكوس )الشاعر المعلم(

 محمد بن علي الكوس

المعلم( )الشاعر  الكوس  الشاعر محمد بن علي 
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ي
ّ
ر الِتســــــــــــــــل

ْ
قــــــــــــــــــــــــــــــــْل حشــــــــــــــــا ما يفيــــــــــــــــدني كــــــــــــــــث

ــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
َول

ُ
كــــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــوم يزيــــــــــــــــد شوقــــــــــــــــي والت

ــــــــــــــــي
ّ
ذّر وداده فــــــــــــــــي حشايــــــــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــــــــــــازِل الل

ــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
ل

َ
 قلــــــــــــــــبي ما رحمــــــــــــــــــــــــــــــــني يوم ش

ّ
مــــــــــــــــــــــــــــــــط

: 
ً
وله أيضا

يوم الدجـــــــــــــــــــــــــا نجومــــــــــــــــه طوالع مناكيــــــــــــــــــــــــــــــــس
وهــــــــــــــــب الهــــــــــــــــوى من مطلــــــــــــــــع التــــــــــــــــيرالفـــــــــــــــــــــــــي

بــــــــــــــــت بسهــــــــــــــــر واال الدالهــــــــــــــــا مناعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

وانشـــيت مكنــــــــــــــــــــــــــــــــون الشعــــــــــــــــر م الخوافــــــــــــــــي
يا طي قلــــــــــــــــــــــــــــــــبي يصطــــــــــــــــدم بالهواجــــــــــــــــــــــــــــــــيس

أكظــــــــــــــــم وعوقــــــــــــــــي باطن الجــــــــــــــــوف خافــــــــــــــــــــــــي
لــــــــــــــــّول أنــــــــــــــــا فاهــــــــــــــــم واعــــــــــــــــرف التــــــــــــــــــــــــــــــدّريس

واقــــــــــــــــرا الهيو وافهــــــــــــــــــــــــــــــــم حـــــــــروف القوافــــــــــــــــي
واليــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة ربــــــــــــــــوٍع مفالــــــــــــــــــــــــــــــيس

وان سلــــــــــــــــت عن حالــــــــــــــــي فـــــــــال الربع صافــــــــــــــــي
ما فــــــــــــــــادني كــــــــــــــــتب المحــــــــــــــــو والطالميـــــــــــــــــــــــــس

وحــــــــــــــــّرات قلـــــــــــبي ما انطفــــــــــــــــت بالمطافـــــــــــــــــــــــــي 

 الغوص على »اللؤلؤ«



الثقافة130 بوابتها  أبوظبي 

أبوظيب بوابتها الثقافة

يختلفون  لكنهم  المشتركة،  العامة  صفاتهم  في  البشر  يتشابه 
التي يشبهها  وكذلك هو حال المدن،  أيًضا حسب شخصياتهم، 
رقة،حيوية.  لما تمتاز يه من جمال،  بالمرأة،  المبدعين  بعض 
صفاتها  ينسبون  أو  والرياحين،  الزهور  بأنواع  يشبهونها  كما 
لكني هنا سأقف عند صفة واحدة أال وهي  لبعض تضاريسها، 
المدن هي أكثر من مجرد مساحة أرض يعيش  الصفة الثقافية. 
يعيشون  عليها  اجتماعية،  جغرافية  مساحة  البشر،هي  عليها 
من  تتكون  التي  المشتركة،  ثقافتهم  يخلق  وهذا  ويتفاعلون، 
وطقوس  وقيم،  وتقاليد،أخالق  عادات  آداب،  فنون،  معارف، 
الحياة اليومية، وأساطيرهم القديمة والجديدة، أي أن الثقافة 
المادية والمعنوية لها دور فاعل في إدراكهم إلرثهم السابق، قيمهم 
حاجاتهم،  إدراك يساعدهم على فهم ذواتهم،  وهو  وأخالقهم، 
أحالمهم، معنى حياتهم، من خالل هذا الفهم تتعزز بعض القيم 
األساسية مثل االنضباط والشعور بالمسؤولية، التي من خاللها 
يساهمون في تحقيق طموحاتهم،أحالمهم، ومن ثم ازدهار بلدانهم 
وتطورها. يمكن وصف كل إمارات الدولة بصفة الثقافية، فكل 
واحدة منها تمارس هذا الدور بشكل مختلف عن األخرى رغم 
مما يعزز الدور التكاملي بين  وجود صفات مشتركة ومتشابهة، 
وألن المجال اليتسع هنا  وتأثيًرا؛  إبداًعا،  إمارات الدولة إنتاًجا، 

فسأركز على أبوظبي العاصمة الحبيبة.
أبوظبي هي عاصمة الثقافة وبوابتها، حيث جّسد الحضور الثقافي 
 منذ نشأة دولة اإلمارات العربية 

ً
والفني واإلبداعي وجوًدا أصيال

المتحدة، فاهتم المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان بالثقافة؛ إليمانه بدورها الفعال في الحراك االجتماعي، 
ولمحبته لإلبداع األدبي بشكل عام، والشعر بشكل خاص، حيث 
تجلى ذلك بإنشاء المجمع الثقافي بمدينة أبوظبي، الذي اضطلع 
بدوره الرائد منذ ثمانينيات القرن الما�شي، من خالل فعالياته 
المختلفة التي استضافت أهم المبدعين من العرب وغيرهم في 
لدور  إضافة  والسينمائية.  التشكيلية  والفنون  األدب  مجاالت 
ثقافي  حراك  من  يحدثه  وما  للكتاب،  الدولي  أبوظبي  معرض 
وإبداعي، وتشجيع صناعة الكتاب ونشره. وكان له دور ملموس في 
ترسيخ بعد أعمق لمفهوم معارض الكتب في العالم العربي، حيث 
وأسهم في  الحقوق الفكرية،  شجع على تفعيل اتفاقيات شراء 
تحجيم سرقة الحقوق، بمنع مشاركة الدور التي ال تلتزم بالحقوق 
وأقام فعاليات كبيرة مصاحبة للمعرض مثل  الفكرية وتنبيهها. 

واهتم باستقطاب شرائح المجتمع كافة،  مؤتمر كلمة للترجمة، 
الطبخ  ولركن  األطفال،  نشر  لدور  مخصصة  قاعات  فهناك 
ومؤسسات اإلمارة  حيث كانت مهمشة سابًقا.  وثقافة الطعام، 
لدوره  خاصة مركز أبوظبي للغة العربية،  كلها معنية بالثقافة، 
الفاعل في تعزيز حضور اللغة العربية، ومن خالل مشروعه الرائد 
كلمة، ومشاريعه األخرى في مجال نشر الكتب، وآخرها موسوعة 
وموسوعة الشعر  الشعر العربي التي صدر منها خمسون كتاًبا، 
غطى  الذي  التشكليين  للفنانين  كتب  لنشر  إضافة  الفرن�شي، 
النقص في المكتبة اإلماراتية. هنا البد أن أشيد بالدور المتألق 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تقيم أنشطة متنوعة وثرية على 
حيث تهدف لتقدير دور  داخل اإلمارات وخارجها،  مدار العام، 
المبدعين ودعمهم. في المجال األدبي هناك اهتمام بالفن الروائي 
من خالل تخصيص جائزة البوكر العربية ألفضل رواية عربية، 
وإنما ترجمة العمل للغات  وال يقتصر األمر على تكريم الفائز، 
أما  إضافة إلى عقد ورش متخصصة في كتابة الرواية.  األخرى، 
في مجال تشجيع اإلبداع الشعري فتقام مسابقات مختلفة، منها 
برامج تلفزيونية مثل شاعر المليون وأمير الشعراء، وهما يتميزان 
بكونهما أصيلين، وليسا نسختين معربتين عن غيرهما من البرامج 
العالمية. إضافة إلى دور المهرجانات في ترسيخ الهوية اإلماراتية 
ومهرجان  والحفاظ على التراث مثل مزاينة الرطب في الصيف، 
األنشطة  من  وغيرها  الشراعية  السفن  وسباقات  الظفرة، 
وأما افتتاح متحف اللوفر فأدى إلى  المتعلقة بالتراث البحري. 
نقلة ثقافية مميزة، من خالل وجوده، ومن خالل أنشطته المقامة 

على مدار العام، فهو جسر تواصل حقيقي ومؤثرمع اآلخر 

برزة تراث

فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات
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إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



شمسة حمد العبد الظـاهري

العمـارة
 التقليدية والحضرية 

في دولة اإلمارات العربية 

كتاب يتناول اهتمام دولة اإلمارات بتراثها املعماري  »العمارة التقليدية والحضرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة« 
والعمراني والذي يتكون من ثنائية نمطيها املتمثلة في العمران التقليدي واآلخر النمط الحضري الذي شاع تنفيذه في كل 
أرجاء العالم بعد اكتشاف واستخدام العديد من مواد البناء الحديثة. ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمفردات التراثية التي 
تستخدم في العمارة التراثية والحديثة، وذلك ملا يحتويه من أبواب وفصول وموضوعات مختلفة غطت جوانب مهمة من 
تاريخ وثقافة العمارة في الدولة. ومن أهم املوضوعات التي يستعرضها الكتاب، عمارة سعف النخيل، وعمارة املساجد 
وكذلك يتناول العمارة الحضرية والتخطيط والتطوير و مشاريع الطرق واملواصالت في  والقصور والعمارة الدفاعية. 
إمارة أبوظبي منذ التأسيس وحتى  استشراف املستقبل، فيستعرض على سبيل املثال مجموعة من املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية واملعمارية التي شهدتها إمارة أبوظبي منذ أواخر ستينيات القرن املا�شي، كمصنع اسمنت العين ومشروع مركز 

أبحاث األرا�شي القاحلة في جزيرة السعديات.


