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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

األهازيج الشعبية
أقدم أشكال التعبير الفني الشعبي

تعتبر األهازيج من أقدم أشكال التعبير الفني الشعبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو نشيد شعبي 

في لغة العامة من الناس تنشده كل الشعوب وفي مناسبات كثيرة ومتنوعة، فاألهازيج تعبر عن واقع الحياة 

االجتماعية والمزاج النف�سي للمجتمع، من مشاعر الحب والفرح والغضب والحزن والسعادة والشكوى، 

تتناقلها األجيال وتضيف إليها من تجاربها خبرتها ما يغذيها ويدعمها.  

ولكل دولة أهازيجها الشعبية، التي تعبر بصورة أو بأخرى عن موروثها وحضارتها وتقاليدها، وتعكس صورة 

حية عن شعبها، وكذلك هي دولة اإلمارات، فاألهازيج الشعبية من أكثر األنماط الشعرية الملتصقة بابن 

اإلمارات وهو مرتبط بها منذ والدته وعند لعبه واختيار شريكة حياته..الخ، ويحييها في مناسباته الوطنية 

وتتنوع األهازيج الشعبية في اإلمارات حسب البيئة والنمط السكاني فلكل منطقة أو  العامة والخاصة. 

موضع جغرافي مالمح حياتية وإبداعات تراثية أصيلة، ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسة منها، األهازيج 

المدنية وهي التي تمارسها الفرق أو الناس وتعبر عن وجدانهم ومشاعرهم وأحاسيسهم في المناسبات 

المختلفة، واألهازيج البحرية التي يمارسها البحارة على ظهر السفينة أو على اليابسة أثناء ترميم السفينة 

أو غير ذلك من الممارسات التي تتعلق بالسفينة والعمل البحري، واألهازيج البدوية وهي التي يمارسها أهل 

باإلضافة إلى األهازيج الجبلية والعربية والدخيلة من خارج نطاق  آلة الربابة،   
ً
البادية وتصاحبها أحيانا

الوطن العربي على المجتمع.  

بل في  من أقدم أشكال هذه األهازيج الشعبية ليس في اإلمارات فحسب،  ويمكن أن نعد فن الحداء 

المنطقة برمتها، وهي ترنيمات الراعي التي ينشدها لإلبل فتجتمع حوله إن كانت متفرقة، أو تسير في اتجاه 

محدد إن كانت في قافلة أو تؤدى على ظهور الجمال أثناء سير القافلة للتسلية وللتخفيف من عناء ومشقة 

السفر، وهي مستمدة من بيئة البدو وثقافتهم. 

ومن خالل إعادة إحياء موروث األهازيج الشعبية الموغلة في القدم والتي يطرأ عليها كل فترة وحقبة تغير 

وتطور إما بتغيير الكلمات للقصائد أو من خالل حذف آالت موسيقية وإيقاعية أو اختالف بعض مساراتها 

اللحنية أو األداء والحركة أو باختالف المناسبات أو تستجد ظروف دنيوية تحد من انتشارها، جاء اختيارنا 

 لعدد »تراث« لهذا الشهر، وكلنا أمل بأن تستمتعوا بموضوعات هذا العدد المتنوعة.
ً
له ليكون ملفا
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بله ِويلفرد ِثيسجر أثناء ِزياته لإلمارات.. د. محمد أحمد عنب
َ
امَتطاها ق

المستريح: فنان يساوي »فيلسوف«

ل الفنان اإلماراتي عبدالله المستريح النعيمي، 
ّ
بصوته القوي ورحلته متعددة األوجه، مث

المستريح  تجربة غير مألوفة على الساحة الفنية المحلية والخليجية وربما العربية. 

الذي رفض في لقاء تلفزيوني مع أسمهان النقبي في برنامج بالتفصيل على قناة اإلمارات، 

 في عالم الفن، رغم أنه 
ً
وصفه بالفنان، اعتبر أن تجربته الجماهيرية بدأت متأخرة كثيرا

... أحمد عبد الحليم
ً
صاحب الفن منذ نعومة أظفاره تقريبا
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يهدف نادي تراث اإلمارات إلى تأصيل مفهوم التراث في نفوس األجيال الجديدة، 
وفًقا لتوجيهات  علمية وعملية واعية،  بطرٍق  الشخصية الوطنية،  من أجل بناء 

القيادة الرشيدة، بشكل يحافظ على قيم التراث واألصالة اإلماراتية واإلرث الثقافي 

والحضاري للدولة، بما يصب في تعزيز أنموذج النهضة الذي تمثله دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي في القلب منها. يعمل نادي تراث اإلمارات من خالل 

عّرفه اللغة العربية وكما عرفه العرب، هو مجلس 
ُ
فهم دقيق لدوره؛ فالنادي كما ت

ثهم، والنادي - حسب اللفظ القرآني الكريم - هم عشيرة الرجل وأهله.  القوم ومتحدَّ

 
َ
لذا يعمل نادي تراث اإلمارات بالمنطق الشامل لهذا المفهوم، الذي يشمل رعاية

ما يجمع بين القوم من مصالح، وما نجتمع عليه هنا هو تراث اإلمارات األصيل، 

الحياة  تفاصيل  في  وجوده  وإحياء  والعملية،  العلمية  بالرعاية  تعهده  وهدفنا 

اليومية ألفراد المجتمع، وفي مقدمتهم األجيال الجديدة، التي باتت اليوم بفضل 

من  والتكنولوجيا  والمعرفة  العلم  ناصيتي  بين  تجمع  الرشيدة،  القيادة  جهود 

ناحية، واالنتماء الثابت لتراٍث أصيٍل.

 نفخر أن يكون نادي تراث اإلمارات ذراًعا تنهض بشؤون التراث في الدولة، ضمن 

رؤية إمارة أبوظبي الساعية إلى تعزيز بناء الشخصية بمكونها األصيل من الما�سي 

الناعمة  النادي  والبحوث قوة  للدراسات  زايد  يكون مركز  وأن  وتراث األجداد، 

المعنية  والعالمية  والعربية  المحلية  النخب  مع  تواصل  شبكة  لبناء  الساعية 

« إحدى أدوات  « بقضايا التراث بشقيه المادي والمعنوي، وأن تكون مجلة 

التواصل األصيلة المحافظة عبر سنوات طويلة على جمهورها من القراء، تساندها 

باقة نوعية من أدوات التواصل اإلعالمي المهنية طورها نادي تراث اإلمارات خالل 

فترة التباعد الجسدي التي فرضها وباء كوفيد - 19 على العالم، فظل ثابًتا على دوره 

في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في خدمة خطط التنمية التي تضع اإلنسان في 

مقدمة اهتماماتها. 

باعتبارها من  نحتفي باألهازيج الشعبية اإلماراتية،  في العدد الذي بين أيديكم، 

نضعها  أفضل وسائل التعبير عن أحالم وقيم وعادات وتقاليد شعب اإلمارات. 

داخل إطارها األشمل، جنًبا إلى جنب مع أهازيج البشر عبر العالم، لتكتمل الصورة 

لدى القارئ ليكتشف إلى أي حد يقف شعُب اإلمارات على أسس راسخة  من الفكر 

قة. وعلى وعد بلقاء شهري وإضاءات تعيد تقديم التراث من 
ّ

والثقافة والقيم الخال

وملفات تكشف جوانب من أصالة دولة اإلمارات العربية المتحدة  زوايا مميزة، 

داخل اإلطار اإلنساني الراقي الذي تنتمي إليه. 

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

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

8
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االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.

وجوه من اإلمارات
120

رئيس التحرير 

شمسة حمد الظاهري

مدير التحرير 

وليد عالء الدين 

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 
موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتير إدراي وشؤون الكتاب
سهى فرج خير

torath@ehcl.ae

مصورون: 
- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

walid@ehcl.ae  :مدير التحرير 

هاتف: 024092200  - 024456456 

اإلمارات للتوزيع

عناوين املجلة

ّ
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اط عبد الله الُمساوى 
ّ
اعر الخط

ّ
الش

اعر 
ّ

فقدت الساحة األدبية والثقافية في اإلمارات مؤخًرا شاعًرا وأديًبا كبيًرا، هو الش
اط اإلماراتي األستاذ عبد الله محمد الُمساوى الهاشمي رحمه الله تعالى. 

ّ
الخط

وقد كان الُمساوى شاعًرا غزير اإلنتاج ترك ثمانية دواوين شعرية مطبوعة والعديد 
في شتى  األدبية األخرى  الكتب  إلى عدد من  باإلضافة  المخطوطة،  القصائد  من 
وسنحاول في هذه المقالة المختصرة التعريف به وتقديم نماذج من  المجاالت. 

أشعاره... عبد الحكيم الزبيدي

تراث اإلمارات
108

البحث عن المدن المفقودة في اإلمارات

فال يخفي ذلك أصالة  رغم أن الكتاب ال يخلو من طرافة تجعله سهل القراءة، 
والجزيرة  بخاصة  المتحدة  العربية  اإلمارات  آثار  المؤلف حول  وجدية دراسات 
العربية بعامة، بما يضفي مزيًدا من األهمية والجدة على محتوى الكتاب، وأبسط 
مثال على ذلك ما يتعلق بالخليج العربي، وعدد من يعرفون أنه ظاهرة جغرافية 
حديثة للغاية لم تظهر إال قبل ستة أو ثمانية آالف سنة وذلك عند ارتفاع مستوى 

سطح البحر  بنهاية العصر الجليدي... ياسر شعبان



الشارقة 8 أيام  اللبنانية وإثراء  اإلماراتية  التراث واإلعالم والعالقات  النوعية  اإلمارات يواصل أنشطته  تراث  نادي 

تراث الشهر

 إعداد: قسم اإلعالم بالنادي

تواصلت أنشطة نادي تراث اإلمارات النوعية الهادفة لتوعية 
األجيال الجديدة بإرث اآلباء في الثقافة والفنون ومناحي الحياة 
ا جديدة للتفكير في التراث واإلفادة منه 

ً
المختلفة وإلهامهم طرق

في تطوير حياة الحاضر والتمهيد لمستقبل مميز. 
من أبرز ما شهده برنامج األنشطة خالل الفترة الماضية ندوة 
عن:  »التراث واإلعالم«، ومحاضرة عن ُبعد بعنوان: »العالقات 
 ،»2021 اإلماراتية اللبنانية«. إضافة إلى »ملتقى الثريا التراثي 
إلى جوار مشاركة نوعية لجناح نادي تراث اإلمارات في الدروة 
معهد  نظمها  التي  التراثية،  الشارقة  أيام  من  الثامنة عشرة 

الشارقة للتراث واختتمت أعمالها الشهر الما�ضي. 

ندوة »التراث واإلعالم«
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات 

ضمن موسمه الثقافي يوم 23 مارس ندوة بعنوان »التراث واإلعالم 
عالقة تفاعلية في تعزيز الهوية الوطنية«، تحدث فيها نائب رئيس 
المزروعي،  سيف  عي�سى  التراثية  والبرامج  المهرجانات  لجنة 
ومقدم  واإلعالمي المتخصص في البرامج التراثية عي�سى الميل، 
واإلعالم  التراث  في  والباحثة  السويدي،  حارب  التراثية  البرامج 
للدراسات  زايد  مركز  في  الباحث  الندوة  أدار  الكتبي.  ناجية 
والبحوث الدكتور محمد الفاتح. وأكد عي�سى سيف المزروعي في 
 إلى 

ً
حديثه على أهمية دور اإلعالم في حفظ وإبراز التراث، مشيرا

 
ً
أن التراث بدروه يخدم اإلعالم بتوفير المادة والمحتوى، مضيفا
 من 

ً
أن تشابه التراث اإلنساني يجعل المادة التراثية تجد اهتماما

مختلف الشعوب نسبة لتقارب العناصر التراثية.
التعليم واإلعالم وسيلتان أساسيتان  وشدد المزروعي على أن 
بأهمية اإلعالم الموجه لألطفال في تشكيل   

ً
لنشر التراث، منوها

 أن البرامج والمبادرات التراثية يجب 
ً
هويتهم واهتماماتهم، مؤكدا

 عن 
ً
متحدثا أن تنتقل من مرحلة التفعيل إلى مرحلة التدريس، 

»ملتقى الثريا« للمرة األولى عبر المنصة االفتراضية 

نادي تراث اإلمارات يواصل أنشطته النوعية
التراث واإلعالم والعالقات اإلماراتية اللبنانية وإثراء أيام الشارقة 
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وتطبيقه في مدارس الدولة بالتعاون مع  »كتاب السنع«  تجربة 
كما أشار إلى أن الدور األهم لإلعالم هو  وزارة التربية والتعليم. 
نشر ثقافة الدولة وتسليط الضوء على تراثها، قبل أن يتطرق إلى 
التحديات التي تواجه اإلعالم بشكل عام في إنتاج المادة التراثية 

لكونها تحتاج إلى الوقت والصبر من أجل البحث والتوثيق.
إلى أن المادة   

ً
وأكد عي�سى الميل ما ذهب إليه المزروعي مشيرا

التراثية تحتاج إلى تدقيق المعلومة والرجوع إلى مصادرها األصلية 
أكبر في البحث، وأشاد بأهمية دور نادي تراث   

ً
مما يستهلك وقتا

إلى زيادة اإلنتاج   
ً
اإلمارات في توفير المادة التراثية لإلعالم داعيا

 
ً
إعالميا الجديدة  لألجيال  التراث  تقديم  الميل  ودعا  اإلعالمي. 
 إلى أن هناك فجوة 

ً
بشكل جاذب وجميل بما يتناسب معهم، مشيرا

 إلى ضرورة فهم 
ً
بينهم وبين التراث حال تقديمه لهم كما هو. مشيرا

التراث، وأضاف »الحداثة ال تعني الجديد فقط، بل تعني أن نأخذ 
من الما�سي لبناء حياتنا الجديدة ومستقبلنا«.

ودعا حارب السويدي إلى االهتمام بمختلف أنواع التراث وليس 
 
ً
 أكثر من غيرها، متحدثا

ً
التركيز فقط على بعض العناصر إعالميا

لتغطي مختلف  للمساحة اإلعالمية  الجيد  التوزيع  عن أهمية 
وطالب بأن تكون البرامج التراثية موجودة طول  أوجه التراث، 
بين  والتنسيق  الشراكة  إلى   

ً
داعيا اإلعالم،  وسائل  في  السنة 

اإلذاعات والقنوات ونادي تراث اإلمارات.
عن  أعدتها  التي  دراستها  نتائج  الكتبي  ناجية  استعرضت  فيما 
التراث الشعبي في القنوات المتخصصة بالتطبيق على مجموعة 
نظرية  باستخدام  الوسطى  قناة  التي عرضت على  البرامج  من 
التي  النتائج  إن  وقالت  المضمون.  لتحليل  اإلعالمي  التأطير 
توصلت إليها أفادت بأن البرامج تعتمد فقط على الرواة في غياب 
للمصادر التراثية األخرى مثل الكتب والوثائق، كذلك فإن معظم 
البرامج تعرض باللهجة المحلية مع القليل من الفصحى، مشيرة 

إلى أهمية أن تحدد المؤسسات اإلعالمية جمهورها ومن ثم تجد 
أفضل الطرق للتواصل معه. وقدم الدكتور محمد الفاتح إضاءة 
حول قسم اإلعالم في نادي تراث اإلمارات الذي ترأسه السيدة 
سميرة عمر العامري، وقال إن القسم رسخ تقاليد مهمة ووضع 
 قوية في مجال العمل اإلعالمي المتعلق باألنشطة التراثية. 

ً
أسسا

: »يمكننا اإلشارة باطمئنان، إلى أن قسم اإلعالم في نادي 
ً
مضيفا

في  تسهم  التي  المهمة  الركائز  واحدة من  يمثل  اإلمارات،  تراث 
الحفاظ على الهوية الوطنية من خالل العمل على تعزيزها لدى 

األجيال الجديدة«.
حضرت الندوة فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات 
في نادي تراث  المناعي مدير إدارة األنشطة  وسعيد  والبحوث، 
النادي،  في  اإلعالم  قسم  رئيسة  العامري  وسميرة  اإلمارات، 
والبحوث،  للدراسات  زايد  بمركز  اإلداري  المدير  األميري  وبدر 
ونخبة  بالمركز،  الشفاهي  التراث  في  الباحث  العامري  ومسلم 
وموظفي  من اإلعالميين والباحثين في مجاالت التراث والثقافة، 

النادي والمهتمين.
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ملتقى الثريا التراثي 2021
»ملتقى  عبر منصته الرقمية نظم نادي تراث اإلمارات فعاليات 
أبريل الماضيين.   8 مارس وحتى   28 في الفترة من   »2021 الثريا 
للنادي  التابعة  والنسائية  الشبابية  المراكز  الحدث  في  شارك 
خالل  من  وسويحان  والوثبة،  والسمحة،  والعين،  أبوظبي،  في 
وقال مدير إدارة  بث األنشطة التي قدمها المدربون التراثيون. 
األنشطة في نادي تراث اإلمارات سعيد المناعي: إن ملتقى الثريا 
من الملتقيات الرئيسة التي ينفذها النادي في مثل هذا الوقت 
نجاح النادي على مدى األشهر السابقة في   

ً
مؤكدا من كل عام، 

التواصل مع المجتمع والطالب، من خالل برامج موجهة لعموم 
نقدم  وأضاف:  الرقمية.  المنصة  تراثية عبر  في ورش  المجتمع 
»ملتقى الثريا« للمرة األولى عن ُبعد، من أجل إثراء ثقافة أبنائنا 
ينظم ملتقى الثريا  الطلبة المتابعين بما تقدمه الورش التراثية. 
 في إجازة الربيع لطلبة المدارس، وقال مدير ملتقى الثريا، 

ً
سنويا

خادم  راشد  اإلمارات  تراث  بنادي  المراكز  قسم شؤون  رئيس 
الرميثي: لقد شاركت جميع المراكز التابعة لنادي تراث اإلمارات، 
وأثنى على جهودهم في إبراز تراث اإلمارات كهوية وطنية أصيلة 

والحفاظ عليها ونقلها لألجيال في إطار رسالة النادي لتأصيل التراث 

واالهتمام بجيل الشباب والناشئين. وأكد الرميثي أن الهدف من 
أنشطة الملتقى توعوي باألساس من أجل غرس المعرفة بالتراث 
لديهم،  الوطنية  الهوية  وترسيخ  الناشئة  نفوس  في  اإلماراتي 
رئيسة  التميمي  فاطمة  واستعرضت  لوطنهم.  انتمائهم  وصقل 
قسم األنشطة النسائية في نادي تراث اإلمارات أنشطة األسبوع 
صص للمراكز النسائية التابعة للنادي، 

ُ
األول من الملتقى الذي خ

ا متنوعة لتعليم الحرف اليدوية كالغزل والسدو والتلي 
ً

وضم ورش
ا عن القهوة 

ً
وورش وصناعة البرقع والزرابيل وصناعة الخوص، 

وقالت التميمي إن هدف هذه الورش  العربية والطبخ الشعبي. 

تنمية المهارات الِحرفية للطالبات والحفاظ على التراث اإلماراتي 
وتقاليده العريقة. بينما شمل األسبوع الثاني من الملتقى، والذي 
الورش  من  عدًدا  للنادي،  التابعة  الشبابية  للمراكز  صص 

ُ
خ

التراثيين  المدربين  من  نخبة  قدمها  والفنية  والثقافية  التراثية 
عن السنع والتراث البحري والهجن والصقارة والبيئة الزراعية 
بهدف تأهيل قطاع الشباب والناشئة ليكونوا أعضاء فاعلين في 
وبما يتواكب مع  في إطار من ثقافة وتراث اإلمارات،  المجتمع، 

طبيعة العصر ومتطلباته.

مشاركة نوعية في أيام الشارقة
أيام  من  عشرة  الثامنة  الدورة  في  اإلمارات  تراث  نادي  شارك 
الشارقة التراثية، التي نظمها معهد الشارقة للتراث، وقدم جناح 
منها الورش  يومية حية،   

ً
النادي خالل فترة المهرجان عروضا

للدراسات  زايد  مركز  وقدم  النسائية.  الحرف  وورش  البحرية 
من  كبيرة  مجموعة  ضم  النادي،  معرًضا إلصدارات  والبحوث 

العناوين التراثية ودواوين الشعر النبطي وأعداد مجلة »تراث«.
من  عدًدا  النادي  جناح  داخل  الثقافي  مقهاه  في  واستضاف 
المختلفة  التراث  مجاالت  في  والباحثين  واألكاديميين  الباحثين 
وتاريخ  تراث  من  مختلفة  جوانب  تتناول  محاضرات  لتقديم 

الدولة، في تجربة حظيت باهتمام إعالمي كبير وحضور مميز.
من أبرز ما استضافه النادي من محاضرات محاضرة »دور الشعر 
الشعبي  واألدب  التراث  في  للباحث  األمكنة«  توثيق  في  الشعبي 
للفنان  ومحاضرة  المزروعي،  أحمد  راشد  الدكتور  اإلماراتي 
التشكيلي والباحث في التراث واألكاديمي في كلية الفنون في جامعة 
الشارقة الدكتور محمد يوسف حول أهمية تدريس التراث في 
حول  ومحاضرة للمصور اإلماراتي علي الشريف،  كلية الفنون. 
في  للباحث  وأخرى  »عكوس سالمين«،  تجربته في إعداد كتابه 
شؤون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي تحدث 
فيها عن كتابه »إمارات الخليج العربي من الحماية البريطانية إلى 
الدولة االتحادية«. كما استضاف المقهى الشاعرة مريم النقبي 
في محاضرة »الشعر النسائي في التراث األدبي االماراتي«، ورئيس 
المركز العربي لإلعالم حسين علي المناعي الذي تحدث عن المركز 
العربي وأدواره، والسياحة التراثية في دولة اإلمارات، ومدير تحرير 
 بشهر القراءة 

ً
مجلة »تراث« وليد عالء الدين في محاضرة احتفاال

كما شارك نادي تراث اإلمارات  »صناعة العقل القارئ«.  باسم 
»المقهى الثقافي«  في   في منتسبيه من الباحثين والخبراء 

ً
متمثال

حيث قدم الباحث في مركز  المصاحب أليام الشارقة التراثية، 
زايد للدراسات والبحوث الدكتور محمد الفاتح محاضرة بعنوان 

الشارقة  أيام  اللبنانية وإثراء  اإلماراتية  التراث واإلعالم والعالقات  النوعية  اإلمارات يواصل أنشطته  تراث  نادي 

تراث الشهر
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»ذاكرة الطين: شواهد من التراث المعماري والعسكري في مدينة 
وشاركت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث فاطمة  العين«. 
المنصوري إلى جانب مسؤولة النشاط الثقافي في المركز لطيفة 
وشارك  التراث«.  لحفظ  المؤسسية  »الجهود  ندوة  في  النعيمي 
الدين في جلسة حوارية حول  مدير تحرير مجلة تراث وليد عالء 
تجليات التراث في الصحافة الثقافية والكتابات السردية، رفقة 

الكاتبة اإلماراتية فاطمة المزروعي.

العالقات اإلماراتية اللبنانية
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات 
»وسام  بعنوان  بعد  عن  محاضرة  الما�سي  أبريل   11 يوم 
االستحقاق اللبناني تعبير عن األخوة بين دولة االمارات وجمهورية 
لبنان« حاضرت فيها الكاتبة واإلعالمية هيفاء األمين وأدار الحوار 
زايد  مركز  مديرة  رحبت  العامري.  مسلم  والباحث  اإلعالمي 
وأشارت إلى  للدراسات والبحوث فاطمة المنصوري بالحضور، 
أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج »محطات تاريخية في حياة الشيخ 
زايد« الذي أطلقه المركز بداية شهر فبراير الما�سي بهدف تسليط 
على األوسمة التي حصل عليها المغفور له الشيخ زايد  الضوء 
 
ً
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« من رؤساء الدول، تكريما
والتعاون على كافة  مبادئ اإلخاء  بجهوده في إرساء   

ً
له واعترافا

الصعد. في إطار جهود نادي تراث اإلمارات في االهتمام بهذا التراث 
الحضارية  وربطه بسياقاته  ونقله لألجيال،  والمحافظة عليه، 
والثقافية المختلفة. وقالت هيفاء األمين في حديثها إن العالقات 
اإلماراتية اللبنانية ترتكز على أسس راسخة من االحترام المتبادل 
في كافة  والرغبة الصادقة في تعزيز التعاون المثمر بين البلدين، 
تميزت  اللبنانية  االماراتية  العالقات  أن  إلى  مشيرة  المجاالت. 
بعمق الرؤية وصدق المشاعر وااللتقاء حول هموم وطموحات 

مشتركة. وأشادت الكاتبة بمواقف دولة اإلمارات قيادة وحكومة 
 تجاه لبنان على جميع الُصعد ودعمها لالقتصاد اللبناني. 

ً
وشعبا

الدرجة  من  اللبناني  االستحقاق  وسام  على  الضوء  وسلطت 
له  للمغفور   

ً
تقديرا دم 

ُ
ق الذي  أكبر،  وشاح  برتبة  االستثنائية 

ولمواقفه  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
الخالدة تجاه لبنان، وأشارت األمين أنه تم إنشاء الوسام بموجب 
القرار رقم 108 بتاريخ 16 يناير 1922، ويعد أعلى وسام في لبنان.
اللبناني  االستحقاق  لوسام  مصورة  لقطات  المحاضرة  تخلل 
اإلمارات،  تراث  لنادي  التابع  زايد  الشيخ  معرض  في  الموجود 

وبعض المشاريع التي قدمها الشيخ زايد للشعب اللبناني.
زايد  بمؤسسة  المستشار  من  مداخالت  المحاضرة  وشهدت 
بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية الدكتور عبد 
الحميد عبد الحي، والمستشار اإلعالمي محمد القد�سي، وأستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة اإلمارات الدكتور يحيى محمود، والباحث 
في مركز زايد للدراسات والبحوث الدكتور محمد فاتح زغل. شهد 
تراث  نادي  في  للدراسات واإلعالم  التنفيذي  المدير  المحاضرة 
مدير إدارة األنشطة في النادي  اإلمارات علي عبد الله الرميثي، 
سعيد المناعي، والمدير االداري في مركز زايد للدراسات والبحوث 

بدر األميري، ولفيف من األكاديميين والباحثين والمهتمين 

منصة تراثية عن رمضان
 

التراثية  »المنصة  برنامج  اإلمارات  تراث  نادي  أطلق 
الورش االفتراضية عن  لتقديم سلسلة من  الرمضانية« 
التي تستمد معالمها  أبرز العادات والطقوس الرمضانية، 
من روح التراث الشعبي المحلي، وبقيت ثابتة وراسخة في 
مثل تحري الهالل واالستعداد  جذور المجتمع اإلماراتي، 
االجتماعية  والعادات  الفضيل،  الشهر  الستقبال 

والمجالس، والمأكوالت واأللعاب الشعبية.
ويبث البرنامج الساعة العاشرة مساء يومي اإلثنين واألربعاء 
 Torathehc -( من كل أسبوع على قناة النادي على اليوتيوب
YouTube( وحسابات النادي في مواقع التواصل اإلجتماعي. 
الذي  »على درب األوليين«  البرنامج مبادرة  كما يستكمل 
أطلقه مركز    زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث 
اإلمارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نهاية شهر 
إلى  التراثية  والورش  األنشطة  لتقديم  الما�سي  فبراير 

األجيال الناشئة.



المريحانة12 أهازيج  من 

قصيد

من أهازيج المريحانة

 لدى مجتمع المرأة حيث تلعبها الفتاة والمرأة 
ً
المريحانة أو األرجوحة هي من أكثر األلعاب إقباال

وتعتبر من أقدم األلعاب النسائية عند العرب لما تتميز به من حركة وأصوات غنائية.  وتمارس 

بطريقة معينة بأن يربط حبل في غصون إحدى األشجار وعند اللعب تركب الالعبة فوق الحبل 

وتتولى باقي الفتيات دفع حبل المريحانة إلى األمام والخلف.  وأثناء التمرجع تقوم الفتيات بالغناء 

الجماعي، فللمريحانة أهازيج جميلة ترددها الفتيات أثناء اللعب ومنها هذه األهزوجة الشعبية التي 

انتشرت في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــويت

ْ
لك ســـْرت  َمـــــــــــــــا   

ْ
َبخـــــــــــــــت لْيـــــــــــــــــــــــــــه  لـــــــــــــُو 

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت تَميَّ لْولـــــــــــــــــــــــــــف 

ْ
إ َصديـــــــــــــــــــــــــــــــــق   

َ
إبـــــــــــــــــــــــــــــــــال

ْ
ريـــت َيـــــــــا   

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت

ْ
قل  

ْ
الحَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايف ومـــــــــــــــــــــــــــن 

ْ
ـــس وكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لْمبيـــت

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــب إن

ْ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ُعق

ْ
ْيت

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
ش

َ
ت فـــــــــــــــــــــــــــي  َحـــــــــــــــــــــالي  َولُيـــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

ْ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــي  ـــُك 

َّ
خل ْحَبـــــــــــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ْ
يف

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

َ
وط

َ
ل  

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ْ
ــــــــــــــــــاَرق

َ
ف بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد   

َ
وال

ْ
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــد ُروحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َوْحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

ْ
مَست

ن
َّ
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب 

ُ
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليُعق عزَّ

ً
وأ

ْعَيـــــــــــــــــــــــــــان
َ
ل َمْدُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْي   

ْ
َدَمـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

َ
ومن

َوربـــــــــــــــــــــــــــه وبرقـــــــــــــــــــــــــــــــــان ْحَمـــــــــــــــــــــــــــــــــدي 
َ
ل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن 

ْ
ن

َ
ْعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ل َمْدُعـــــــــــــــــــــــــــــــــوْي  ـــْك 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ل ْويبَّ
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األهازيج غناء الشعوب 

إماراتي عريق  تراث  »التغرودة« 

مؤنسة الحداة 

»التغرودة« تراث إماراتي عريق 

 مودة بحاح

في ليالي الصحراء القديمة حيث الهدوء والسكينة يلف المكان، 
إال لإلبل في قوافلها تسير قاطعة الصحراء إليصال   

َ
وال صوت

ووسط هذا الحال يتقطع الصمت فجأة  ركابها إلى وجهتهم، 
 أو بيتين من الشعر استوحاهما 

ً
بصوت شاعر بدوي يلقي بيتا

من ذكرى تجول في خاطره أو من موقف مر به، وما هي إال دقائق 
حتى تسري روح الحماس في كل أفراد القافلة، وتتردد األبيات 
على ألسنة الجميع لتسلية أنفسهم وتمضية الوقت، وتشجيع 

إبلهم في الوقت نفسه.

)راكب إبل(  بعدما ينهي البدوي قصيدته القصيرة يبادره حادي 

آخر بأبيات حفظها عن ظهر قلب في جلسة ليلية مشابهة، ويستمر 
 من 

ً
 طويال

ً
الحداة في تبادل األبيات وتكرارها حتى يقطعوا شطرا

الليل من دون أن يشعروا بملل أو خوف وسط رمال الصحراء 
وهي  التغرودة،  عرف باسم 

ُ
ت العفوية  هذه القصائد  الالمنتهية. 

تراث توارثه سكان البيئة الصحراوية، والمناطق الجبلية، والقرى 
الريفية في دولة اإلمارات العربية المتحدة قبل تأسيس االتحاد 
عمان،  سلطنة  مناطق  بعض  به  اشتهرت  كما  طويلة،  بعقود 

ويقول غسان الحسن مؤلف كتاب )التغرودة اإلماراتية - دراسة 
بإن التغرودة إبداع صوتي وشعري وفن جميل تبلور  علمية(، 
وجماعات.   

ً
أفرادا أناسه  ومتطلبات  عصره  لظروف  استجابة 

في  التلحين  هو  رُد 
َ
غ

َ
وال غّرد،  لفعل  تغرودة  كلمة  أصل  ويرجع 

د اإلنسان تعني رفع صوته وطرب، وتقال  رَّ
َ
الصوت واإلنشاد، فغ

لهذا ارتبط هذا الفن الشعبي  والديك،  كذلك للحمامة والمكاء 
 بين الذكور 

ً
بالغناء بصوت مرتفع عادة، كما إنه كان أكثر انتشارا

البالغين، الذين اعتادوا قضاء الكثير من أوقاتهم على ظهور اإلبل 
في الصحراء، ولكن ذلك ال يعني أن النساء لم تمارسنه إذ يوجد 
مقارنة  قليل  عددهن  لكن  األبيات  من  العديد  ألفن  شاعرات 
 
ً
بالرجال. ليس من الضروري أن يكون من يلقي التغرودة شاعرا
باألصل يتقن كل البحور، إذ إن الكثير من األشخاص المعروفين 
التغرودة على اإلنشاد المتكرر،   النطواء 

ً
بهذا الفن مؤدون نظرا

عبيد  التراثي:  »التغرودة«  المشهورين في فن  ومن بين الشعراء 
وأحمد بن سالم بالعبدة  )منطقة الوجن(  بن معضد النعيمي 
الشام�سي )العين( ومحمد بن حامد المنهالي )المنطقة الشرقية(. 
تمثلت الوظيفة األصلية لهذا الفن في تسلية المسافرين وحث 
المطايا على السير مع اإليقاع، كما كان له دوره في تمتين أواصر 
الشفهي  التبادل  عبر  المجتمع  أفراد  بين  االجتماعي  الترابط 
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الرسائل  إرسال  في  دوًرا  ولعب  تتناولها،  التي  للموضوعات 
للمحبوب واألقارب واألصدقاء وشيوخ القبائل، وال يمكن نسيان 
وجذب انتباه  دوره بتسوية النزاعات بين األشخاص والقبائل، 
الناس إلى بعض اإلنجازات التاريخية، وعالقات الجوار الجيدة مع 
الرأي ببعض القضايا كما يحدث  إبداء   

ً
وأيضا القبائل األخرى، 

اليوم من خالل تطويع شعر التغرودة للحديث عن قضية معينة 
تشغل الرأي العام.

أنواع فن التغرودة
لهذا الفن العريق عدة أنواع، ولكن الكل ُيجمع بأنه فن صحراوي 
بامتياز، نشأ وتربى بين الكثبان الرملية وفي ليالي البادية المظلمة، 
ومن أشهر  ويرفضون ربطه بالفنون المرتبطة بالبحر والصيد، 

أنواعه:
- تغرودة البوش

في أول سرعته بعد الم�سي،  ينشدها صاحبها على ظهر الِجمل، 
في  ألنه  الشعر،  أبيات  لترديد  إيقاعات  بمثابة  حركتها  فتصبح 
حال زادت سرعة الركوبة على هذه السرعة فإن أي إنشاد فوقها 

َفسه. اعتمد في 
َ
؛ ولن يتمكن الراكب من التقاط ن

ُ
سيكون صعبا

وهو  الما�سي الحداة هذا األسلوب في رحالت السفر الطويلة، 
إنشاد جماعي في صورة نغمية ثابتة تتميز باستطالة حروف المد 
الركاب،  المسموعة لحركة سير  في نغمة متموجة هي الصورة 
لهذا يسمى »بشلة الركاب«، وقد يسمى )همبل الركاب( أو )همبل 

البوش( للسبب نفسه، ومن نماذجه:

لوع مصاعيبهــــــــــــــــــــــا وطــــــــــــــــــــــوال نجودهـــــــــــا

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ناقــــــــــــــــــــــتي يا حلــــــــــــــــــــــوة اليهيــــــــــــــــــــــال
عــــــــــــــــــــــو الصبــــــــــــــــــــــا عني وعنــــــــــــــــــــــش نيــــــــــــــال

والشيـــــــــــب خضــــــــــــــــــــــب بو ذراعه مـــــــــــــــــــــــــال

- تغرود الترحال
وهو إنشاد  يؤدى لزيادة حماسة الخيل أو راكبها من الفرسان، 
الخيل  تهيئة  )عند  وتحّمسها  الخيل  تنشيط  صيحات  تتخلله 
للمشاركة في السباق(، وتزخر كلماته بمعاني الشجاعة واإلقدام 
والشهامة، والمبادرة إلى نجدة الضعيف، وقد تتركز هذه المدائح 

على الخيل أو على من يركبها، ومن أمثلته:

اتالحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا طبيبان لــــــــــــــــــــــي متلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ترابناتـــــــــــــــــــــــــــــــــه قاطعــــــــــــــــــــــات الهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

- تغرود الخيل
ويوجد أنموذج آخر في وصف الحصان في الحرب، والشرر يتطار 

من حوافره، وهو ينطلق في عزيمة وقوة:
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شيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍخ على العالـــــــــــــــــــــــــــــــــم حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاْب
بالخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وبروس الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراْب

يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرم علــــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــــــــــــــاين منـــــــــــــــــــــــــــــــــام
ترمـــــــــــــــــــــــــــــــــي حوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام

مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّو نيران اليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
سّون فـــــــــــــــــــــــــــــــــي َهالدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

:
ً
ويقول أيضا

يوم الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــم غّير وخـــــــــــان عهـــــــــــــــــــــــــــــــــوده
مـــــــــــــــــــــــــــــــــا خاف من سيٍف رهاف حــــــــــــــــــــــدوده

أول يهـــــــــــــــــــــــــــــــــابي حجتـــــــــــــــــــــــــــــــــه مزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة
مــــــــــــــــــــــا قال آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الحرايب عـــــــــــــــــــــــــــــــــوده

يوم طغى وشـــــــــــــــــــــــــــــــــافه تعدى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده
َسّير عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــم عسكــــــــــــــــــــــره وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــوده

اإليجاز والبساطة 
يمتاز فن التغرودة باإليجاز والبساطة فهو ال يحتوي على أوزان 
ما يمكنه من توثيق التاريخ االجتماعي والثقافي  شعرية صعبة، 
للمنطقة، وبشكل عام تعتبر مواضيع الحماس وتحدي الصعاب 
أبرز مواضيع، ويمكن أن يتطرق صاحبه للغزل أو إسداء النصائح 
في بعض الموضوعات، أو التحدث عن صفات أحد الشخصيات 
ما قاله هذا الشاعر العامري حول نجابة  ومن األمثلة،  المهمة. 
منذ  تظهر عليه  النجابة  بوادر  رأى  إذ  الله،  زايد رحمه  الشيخ 

صباه، فيقول في مدحه:
ه( هزري على زايـــــــــــــــــــد يشـــــــــــــــــــــــــــــــــابه يّده )َجدُّ

رغيب مــــــــــــــــــــــا َسدَّ العرب مــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــده
يسلـــــــــــــــــــــــــــــــــم زبينـــــــــــــــــــــــــــــــــه والطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب يرده

ره بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
ّ

واللي معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ضي يبش
وقلق  من شكوى،  يعانيه  كان  ما  الرميثي،  الشاعر  عن  وننقل 
المبيت، وهروب إلى الشمال، والسبب حب ذات العيون الثالل، 

فيعبر عن مكنونات نفسه بالقول:
يا عــــــــــــــــــــــم يا ليتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك درْيت بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

لمــــــــــــــــــــــبيت فـــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــّده وفي ولــــــــــــــــــــــــــواِل
ولو مـــــــــــــــــــــــــــــــــا مطيلة ما نجعت شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل

ودي بضّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بو عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ثــــــــــــــــــــــالل
من   

ً
وقد جمع الدكتور غسان الحسن ثالثة وعشرين موضوعا

يتصل  وما  الهجن  وهي:  الفن،  هذا  تناولها  التي  الموضوعات 
الندم  العتاب،  التحدي،  الحروب والمعارك وما يتعلق بها،  بها، 
اجتماعية،  قضايا  ذاتية،  قضايا  المدح،  الهجاء،  واالعتذار، 
قضايا  الغزل،  الحكمة،  األنساب،  تكريس شخصيات شهيرة، 
الطلب من  االستنهاض،  اإلخبار،  التشوق،  السياسة،  إنسانية، 

الشيوخ، الشكوى، العادات والتقاليد، المشاكاة والمرّدة. 

خصائص التغرودة
، وغالبها بأقل من سبعة أبيات، 

ً
تتميز التغرودة بأنها قصيرة جدا

إال في العصر المتأخر،   
ً
بيتا  15 ومن النادر أن تصل ألكثر من 

)مستفعلن مستفعلن  ويعتمد ناظمها على بحر مشطور الرجز 
ويعلل الباحثون سبب قصر التغرودة،  في كل بيت.  مستفعلن( 
ما جعلها تتسم  لظروف قولها العملية من على ظهور المطايا، 
عنها  يتحدث  التي  األمور  تفصيالت  في  الدخول  باإليجاز وعدم 
الثانوية  أو  الجانبية  الموضوعات  إعطاء  وعدم  الشاعر عادة، 
وسواها  وصور  محسنات  عن  الشاعر  وابتعاد  زائدة،  أهمية 
فيها  الشعرية  العبارة  أن  ونالحظ  الشاعر،  من   

ً
وقتا تستغرق 

قصيدة  حضور  تراجع  الحالي  الوقت  في  ومضغوطة.  مكثفة 
التغرودة بشكل كبير في حياة اإلماراتيين بسبب تغير ظرف الحياة 
وربما األسباب التي أدت لظهور هذه القصائد  وتطور الفنون، 
يبق  ولم  الوحيدة،  التنقل  وسية  تعد  لم  فاإلبل  اليوم  تغيرت 
للشعر حضوره في حياة الناس كسابق عهدهم في الما�سي. ويصر 
ى هذه  غنَّ

ُ
اإلماراتيون على حماية تراثهم الشفهي من االندثار، إذ ت

والمهرجانات  الهجن  وسباقات  األعراس  حفالت  في  القصائد 
العروض  بعض  في  التغرودة  ستخدم 

ُ
وت والوطنية،  التراثية 

التقليدية كفن العيالة الشعبي، وتهتم الدولة بتوفير الدعم المالي 
وتدريس التغرودة كأحد المواد في أكاديمية  المميزين،  للشعراء 
الشعر، ونشر المجموعات الشعرية والدراسات والبحوث حولها، 
المتخصصة  والصحف  المجالت  في  التمثيلية  القصائد  ونشر 
وبعض برامج القنوات التلفزيونية الوطنية. كما نجحت اإلمارات 
في إدراج فن التغرودة عام 2012، ضمن القائمة التمثيلّية للتراث 
الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو، وقد بذلت هيئة 
كي  لتحقيق هذه الغاية،   

ً
كبيرا  

ً
أبوظبي للسياحة والثقافة جهدا

تضاف هذه األشعار لمفردات التراث اإلماراتي األخرى الموضوعة 
ضمن القائمة، مثل الصقارة والسدو 

إماراتي عريق  تراث  »التغرودة« 

األهازيج غناء الشعوب 
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اإلمارات18 البحرية في  األهازيج 

 عبد العليم حريص

األهازيج الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، متنوعة 
بتنوع بيئاتها بحرية وبدوية وجبلية وزراعية وسهلية. ولكل بيئة 
أهازيجها التي تعبر عنها. واألهازيج قطع من الفلكلور الشعبي، 
منها ما اقترن باألحزان والمعاناة،  ال يعرف من قائلها،   

ً
غالبا

ومنها ما اقترن باألفراح أو باألعمال التي تؤدى. وتكون األهازيج 
دافًعا لهم لتكملة العمل، كما هو الحال في أعمال الرجال أيام 
في تربية  للنساء   

ً
وأيضا والتي تعرف بالّنّهامة.   ،

ً
الغوص قديما

األبناء أو األعمال المنزلية.

من  المنطقة  عن  عرف  لما  البحرية،  األهازيج  على  هنا  ونركز 
واإلنسان  البحر  بين  فالعالقة  فجرالتاريخ.  منذ  بالبحر  ارتباط 
في البيئة الخليجية ال تشبه غيرها، عالقة تبادلية قديمة، قدم 
واألهزوجة البحرية وسيلة ناجعة لوصف حالة  اإلنسان ذاته. 
مزاجية شعبية، تخرج تلقائية من دون تكلف، نابعة من األعماق، 

تحكي حال صاحبها والموقف الذي قيلت فيه.
ا مليًئا بالحكايات وقصص العناء، 

ً
وتمثل األهازيج البحرية تاريخ

ومدى تحمل األجداد لويالت البحر. إذ كانوا يقضون فيه أغلب 

اإلمارات تاريخ مع البحر،  وألبناء  عن الرزق.   
ً
بحثا أيام عمرهم، 

تحفظه هذه األهازيج الخالدة في ذاكرة الزمان والمكان.
 في حفظ 

ً
 مهما

ً
وقد لعبت الفرق الشعبية في دولة اإلمارات دورا

ورقصات  وشالت  أهازيج  من  الشعبي،  الثقافي  الموروث  هذا 
ما  بعد جيل،   

ً
تتناقله األجيال جيال الذاكرة  في  ليظل  شعبية، 

حفظ لهذه الفنون االستمرارية في ذاكرة أبناء اإلمارات.
ويرتبط فن األهزوجة بالهوية الوطنية لمجتمع اإلمارات، إضافة 
في تحليالت  بالبحث  الهمم،  المعنويات وشحذ  في رفع  لدورها 
مضمون األهازيج وكلماتها نجد أنفسنا أمام دراسات تفصيلية 
هذه  في  تغيرات  من  يصاحبها  وما  الشعبية  والبيئة  للمجتمع، 
الفترة، كتأريخ حي لفترات زمنية محددة. ومن الموروثات الشعبية 
والفنون التراثية التي أورثها األجداد ألحفادهم، الشالت البحرية 
ومنهال أهزوجة »هب وابرد يا هوى الكو�سي/    هات لي م الصاحب 

بشارة/    لي خوي ساير الغو�سي/    على هير زين مّحارة«.
الله،  يا  وقول  هيلي،  بين  الشعبية  األهازيج  أسماء  وتعّددت 
البحرية،  والعيالة  وغيرها.  مال  يا  وهيلي  البحرية،  والحدوات 
وتختلف عن العيالة البرية من حيث االيقاعات التي تسير على 
وترتبط الحدوات البحرية  مع الفرق في تلزيم اإليقاع،  الشلة، 
بمؤلف كلماتها ومغنيها حين اشتغال البحارة، فكل عمل له شلة 

األهازيج البحرية في اإلمارات

األهازيج غناء الشعوب 
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خاصة به وتميزه، عن غيره. ومن أشهر أهازيج طلب المطر وشكر 
»حمامة  أهزوجة  القديم،  اإلماراتي  المواطن  عند  الماء  نعمة 
نودي نودي«: حمامة نودي نودي/ سلمي على سعودي/ سعودي 
صنيديقي ما له  أحطه بصنيديقي/  إّيب ثياب عكة/  سار مكة/ 
مفتاح / والمفتاح عند الحداد / والحداد يبغي فلوس/ والفلوس 
حليب/  يبغون  والعيال  عيال/  تبغي  والعروس  العروس/  عند 
يبغي  والحشيش  يبغون حشيش/  والبقر  البقر/  والحليب عند 
مطر/ والمطر عند الله/ ال إله إال الله/ محمد رسول الله. وهناك 
قيلت  بعضها  الخليجي،  التراث  حفظها  للغوص  كثيرة  أهازيج 
ليحفظهم الله من شرور البحر وتقلبات الطقس  بصيغ الدعاء 
أراجيز تحدد مسارات  للرزق والعودة بسالم وبعضها  ويوفقهم 
الطرق  وإثبات  المواقع  لتحديد  وبعضها  الريح  واتجاه  النجوم 
والمسافات، وممن اشتهر بها المالح أحمد بن ماجد. ومن أشهر 
األهازيج تلك التي اعتاد البحارة أن يودعوا بها أهاليهم وأحباءهم 
الذين خرجوا لوداعهم على الشاطئ في رحلتهم إلى الغوص، ومنها: 

ـن.
َ
شّدن بسفن لهن/ قطعن بحـور وِسك

رحالتهم  هناك العديد من األهازيج التي يترنم بها البحارة أثناء 
األهازيج  هذه  وتعرف  األسماك.  لصيد  أو  اللؤلؤ  الستخراج 
وتعني  الهاء،  وإسكان  النون  وتشديد  بفتح  ْهمة(  بـ)النَّ البحرية 
امة(  هَّ ام والجمع )النَّ هَّ الطرب البحري، ويسمى المطرب البحري: النَّ
بتشديد النون والهاء. وينقسم فن النهامة إلى ثالثة أنواع: اليامال، 

والخطفة، والحدادي. يختص اليامال بالخراب وهو حبل يمسك 
السفينة سواء كانت راسية في البندر أم كانت في مواقع الغوص 
التي تقال عند إخراج الشراع  همة  النَّ أما الخطفة فهو  )الهير(. 
من )ِخن( السفينة ورفعه إلى أعلى الدقل. وأما الحدادي فهو ما 
يتغنى به البحارة في أوقات الراحة للترويح عن أنفسهم والستعادة 
أغاني  مع  الخليج  في  البحارة  أغاني  أقسام  وتتشابه  نشاطهم. 
البحارة في اليمن. حيث تنقسم أغاني البحارة في اليمن وهي ثالثة 
والمضمون.  النغم  اآلخر من حيث  يختلف عن  نوع  كل  أنواع 
النوع األول أغاني العمل او االستعداد بشباك الصيد ولوازمه، 
ويهدف هذا لتنشيط البحارة ورفع همتهم في العمل، وتكون أغاني 
البحارة  التي يغنيها  الثاني هي األهازيج  والنوع  فردية وجماعية. 
أثناء اإلبحار والتجديف ورحلة الذهاب إلى الصيد والعودة منه، 
وهذه تشبه الخطفة. ولها أنواع متعددة فهناك أغنية للتجديف، 
وعندما يتوجه إلى داخل البحر لقدوم وإذا تعمقوا في غب البحر 
كانت لهم أغنية يبدأونها بهيلي بانوش، وحين يبدأون رحلة العودة 
الحمد  أغنية  )سوبان(  أغنية  يغنون  بالسالمة  وعند وصولهم 
لالستقبال  التجلوب  أغنية  ثم  الوصول،  سالمة  على  والشكر 

باألحضان.
وسيبقى صوت البحر وتالطم أمواجه، أهزوجة اإلمارات الخالدة، 
التي تعييد لألذهان حكايات وأهازيج، مازالت تتناقل بين أبناء هذا 

البلد الطيب 



اإلماراتي20 الموروث  المطر في  ترنيمات وأهازيج 

 جميع سالم الظنحاني

تختلف الثقافات المتعلقة بالممارسات والعادات والتقاليد 
الخاصة بنزول المطر بين الشعوب، ففي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، يتدافع الصغار والكبار أثناء سقوط المطر للوقوف 
خارج المنزل معبرين عن سعادتهم بنزوله عبر األهازيج الشعبية 
وقد  تكون متشابهة ومشتركة في بعض البيئات،   

ً
التي أحيانا

 في بعض المفردات.  
ً
تختلف قليال

وقد تختلف عند أهل ساحل اإلمارات وكذلك عند البدو القاطنين 
وبعض منها درج عند سكان  في المناطق الصحراوية الداخلية، 
الساحل الشرقي، ونقصد بهم سكان المناطق المجاورة لمدينة 
دبا إلى كلباء، ويذكر أنها انتقلت إلى الساحل الشرقي مع رحالت 
القّياظه وكذلك من خالل وسائل اإلعالم التي ظهرت فيما بعد 
من راديو وتلفاز، ولم تنتشر األهازيج الدارجة في الساحل الشرقي 
خارج نطاق المنطقة، ولم نجد من قام بتدوينها وحفظها لألجيال 
عميقة وقيم  فقيمتها بمفرداتها التي تحوي على معاٍن  القادمة، 
ومع كل مرة تحل  ومنذ أيام الطفولة،  وفي منطقة دبا،  جليلة. 
فيها قطرات المطر، أو عند سماع صوت الرعد أرى أمي وهي في 
فناء المنزل، ناظرة إلى السماء وتقول: »يا الله يا الله بالرحمة«، 
بأن  واالبتهال إلى الله(  )الغيث والدعاء  والمقصود بالرحمة هنا 
)يا ربي يا ربي يا ربي(  ما كانت تردد   

ً
يسقيهم سقيا رحمة ودائما

بصوت ال يمكن وصفه أو التعبير عنه، مع لحن عفوي نابع من 
 تقول : )ُيودي ُيودي يا ِسِنّيات 

ً
السليقة، مناجاة العبد لرّبه. وأيضا

أو)سيلش  عودي()1(  ُيوِدي ُيودي بالُبوارق والرُّ الخصب ُعوِدي.. 
ُويوِدش()2( وهذه الترنيمات ال تردد إال مع نغمات المطر، حتى وإن 
كانت تمارس عملها اليومي المنزلي أو الحرف اليدوية الشعبية 
ترددها، فتن�سى المشقة والعناء، وعلى الدوام كانت أمي تتذكر 
وتدعو  بكثرة،  عليهم  تهطل  األمطار  كانت  وكيف  الما�سي  أيام 
الله بأن تعود مرة ثانية مبتهلة إلى ربها لزيادة كميات المطر، عبر 
األدعية واألهازيج والمقوالت التي ترددها مع كل هطول بتناغم 
التي  األهازيج  تلك  اليومية،  الحياة  واقع  مع  المطر  سمفونية 

تناقلت من جيل إلى جيل، حتى وصلتنا. 

حكاية أهزوجة
كان  ومن الروايات المتداولة عند كبار المواطنين عن المطر، 
مزارعهما  به  تجود  مما  يقتاتان  ووئام،  أنس  في  يعيش زوجان 
ويوفران منه قوت يومهما ومخزونهما السنوي، ومرت عليهما سنة 
غ زوجته 

ّ
محل، شحيحة المطر، حتى وصل الحال بالزوج إلى أن بل

بنيته الرحيل، وقال: »ال نستطيع مواصلة العيش سوية بسبب 
الفراق«،  إال  لنا  ما  األرض،  أصاب  الذي  والقحط  المطر  قلة 
واختار الزوج أن يظعنا في الصباح الباكر ليوصلها إلى بيت أهلها 
ويذهب يبحث عن مكان خصب وبه مورد مياه، قضت الزوجة 
الليلة حزينة باكية رافعه يدها إلى السماء طالبة الرحمة، وعند 

ُيودي ُيودي يا ِسِنّيات الخصب ُعوِدي

ترنيمات وأهازيج المطر في الموروث اإلماراتي

األهازيج غناء الشعوب 
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يلوح باألفق من جهة الشرق، ومن المتعارف   
ً
الفجر لمحت برقا

عليه في المنطقة، أنه إذا شوهد البرق من جهة الشرق فهو يبشر 
بنزول بركات السماء، فهاضت قريحتها. وقالت هذه األهزوجة :

)3( ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرق

َ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرق         الح بــــــــــــــــــــــــــــــــاِرق وش

ْ
يـــــــــــــــــــــــــاَحبيــــــــــــــــــــــب الت

)4( ْ
ــــــــــــــــــــــــاِرق

َ
عش

َ
ـــــــــــــــــــــــْر ال

َ
ض

ْ
ِتخ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــاِرق          ِلين

َ
ويـــــــــــــــــــــــــــاَحِبيـــــــــــــــــــْب ال تف

وهناك الكثير مثل هذه الحكاية المتوارثة التي حملت في داخلها 

رساالت عميقة عن أهمية األمطار كونها  مصدر المياه وأساس 
الحياة وسبب ديمومتها واستمرارها ونمائها وكذلك الراحة التي 
ت هذه الحكاية على األطفال  صَّ

ُ
تؤمنها لكل من يعيش عليها، وقد ق

بقيمته  وتعريفهم  بالمطر،  تحبيبهم  أجل  من   
ً
مرارا بأهازيجها 

كي تتمسك  كما إنها تبعث إشارات األمل في النفوس،  وأهميته، 
به وال تقسط وال تيأس من رحمة الله، فبعد الشدة يأتي الفرج، 
فترتوي األرض بالمطر وتكت�سي بالثوب األخضر الذي يبهج النفس، 
وسيحصدون المحاصيل ويعيشون بأمن وأمان وسالم واكتفاء. 
كما إن هذه الحكاية تؤكد على أن وقت نزول الغيث هو وقت 
فضل ورحمة من الله على عباده، وتوسعة عليهم بأسباب الخير .

أهازيج المطر عند األطفال والنساء
 
ً
 على ترديدها فرحا

ً
ومن أبرز األهازيج التي عكف األطفال قديما

 بنزوله:
ً
بالمطر وطلبا

روِلــــــــــي دِفــــــــــــــــــــْه)6(
ُ
ت
ْ

ومــــــــــــــوا اش
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)5(         ق

ّ
»طاَحت َعليــــــــــــــــــــه نف

ــــــــــرَحــــــــــــــــــــــــــــوي َسعــــــــــــــــــــودْه)7( سَّ
َ
ــــــــــــــــــــْر ِبْرُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَده          ك

َ
طاح الَمط

طاح المطــــــــــــــــــــر ِبيد اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه          كّســــــــــرَحــــــــــــــــــــــــــــــوي عبـــــــــــــــــــــــــــــداللْه

 »
ْ
ــــــــــوق

ُ
طــــــــــاح المطــــــــــر مــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــوق        كّســــــــــــــــــــرَحــــــــــوي ِبـــــــــــــــــن ط

 من األهازيج:
ً
وأيضا

طاح المطـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن اللــــــــــــــــــــه          وكّسر بيـــــــــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــــداللــــــــــــه
ــــــــــــــــــــوق

ُ
ــــــــــوق        وكّسر ِبيــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــن طـ

ُ
طاح المطــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن فـ

ــــــــــــــــــــوَده        وكّسر ِبيــــــــــــــــــــــــــــــت َمْسعـــــــــــــــــــــــــــــــوَدة
ُ
طاح المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ِبْرعـ

تختلف الثقافات المتعلقة بالممارسات والعادات 
والتقاليد الخاصة بنزول المطر بين الشعوب، ففي 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، يتدافع الصغار 
والكبار أثناء سقوط المطر للوقوف خارج المنزل 

معبرين عن سعادتهم بنزوله عبر األهازيج الشعبية 
 تكون متشابهة ومشتركة في بعض 

ً
التي أحيانا

البيئات، وقد تختلف قليال في بعض المفردات

السحب واألمطار على ساحل إمارة الشارقة

ً
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِدي
ْ
 بــــــــــــــــــــــــــــــِه بـ

ْ
َرت

َ
َباش

ْ
طاح المطـــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي الوادي        وت

وتصور أهزوجة إماراتية أخرى، أشكال التغّني والفرح بالمطر:
»طاح المطـــــــــــــــــــــــــــــــر بيد اللـــــــــــــــــــــــــــه

ي عبــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه        عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اللــــــــــه ربه اللــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
لــــــــــ

َ
اللـــه ْيخ

طاح المطــــــــــــــــــــر بيــــــــــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــه        كّســــــــــــــــــــر ُحِوي عبــــــــــد اللــــــــــــــــــــــــــــــه
ُيوَمــــــــــــــــــــه        كّســـــــــــــــر ُحــــــــــِوي َمْريوَمــــــــــــــــــــــــــــــه)8(

ْ
طاح المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ِم غ

في فصل  الغيم في السماء  أهزوجة تقال عندما تشاهد النساء 
الصيف قائالت:

ْ
 ْدماَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه        والمطر وقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ّ
غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إال

 ْعمــــــــــــــــــــــــــــــاَمه        واْصــــــــــــــــــــــــــــــِبر علــــــــــــــــــــى الِخـــــــالت)9(
ْ
 ْوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

ْ
ق وَّ

َ
ط

أهزوجة تردد أثناء طلوع قوس قزح:

ْح 
َ
ز
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل        الَيــــــــــــــــــــــــــــــواري وان

َ
ــــــــــــــــــــَزْح َمــــــــــــــــــــــــــــــَزْح ش

َ
ق

دبا ومن  في  تردد عند طلوع قوس قزح دارجة  هذه األهزوجة 
المتعارف عليه عند األوائل وتناقلوها عن آبائهم بأنه إذا طلع 
قوس قزح نهاية سقوط المطر، والمسمى العلمي له قوس المطر.
وهذا  ِجَدح(  ُبو  ْوس 

َ
)كوسك به قوس قزح  المقصود  قزح مزح 

ْهزوَجٍة 
ُ
المسمى دارج في الساحل الشرقي، ترُد هذه األلفاظ في أ

يرددها الصبية أثناء مشاهدتهم قوس قزح في السماء :

جـــــــــــــــدح
ْ
ــــــــــــــــــــْل العيــــــــــــــــــــــــــــــاِيز ون

َ
ْوس كــــــــــــــــــــوس ُبْو َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدح        ش

ُ
ك

 عند النساء دارجة بالساحل الشرقي، 
ً
أهزوجة تردد وتغنى أيضا

ومناطـــــق أهـل الحير:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِمي
ُّ
َيْر والل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ّ
رعــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــــــــــه اْعسّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم        دار الش

َمغــــــــــــــــــــــــاِتيْل ْوَمــــــــــــــــــــــــاها ْيُحــــــــــوِمي       ومــــــــــــــــن َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْد مـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا 
 ِلْيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال)10(

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــَرت سَّ

َ
ك

ْ
ات

ِعَسِيم منطقة تابعة إلمارة رأس الخيمة وتقع منطقة عسمه تقع 
منطقة جبلية مرتفعة تتميز ببرودتها لدرجة أن  شمال مسافي، 
الَيحال تتكسر من شدة البرودة و اليحال جمع يحله: هي الوعاء 

الفخاري المصنوع من الطين يستخدم لحفظ الماء .
وأهزوجة غنائية يرددها األطفال عند سقوط األمطار معبرين عن 

ابتهاجهم بالغيث، ويقولون :

ي فلسطـــــــــــــــــــــــــين
ّ
ـــــــــــــــــين       اللـــــــــــــه يخــــــــــــــــــــــــــــــل

َّ
ى الط

َ
ــــــــــْر َعـــــل

َ
ـــــــــــــــاْح الَمط

َ
ط

ي َعْبـــــــــــــــداللــــــــــــه
ّ
ـــــــــــــــاْح الَمطــــــــــــــــــــْر مـــــــــــــــن اللـــــــــــــــــــه       اللــــــــــه يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

َ
ط

عبــــــــــــــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــه َربـــــــــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــــه       طــــــــــــــــــــــاح المطــــــــــر بيـــــــــــــــد اللـــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــاح المطـــــــــــــــر برعـــــوده)11( ْر ُحــــــــــــــــــــِوي عبــــــــــد اللـــــــــــــــــــه      طـــ

ّ
ســــــــــــــــــــ

َ
ك

للغيث عند رعي الحالل كي   
ً
طلبا وهناك أهازيج ترددها النساء 

ترفهن عن أنفسهن وكي تظل البهائم بالقرب منهن أيضا فتسمع 
وللعلم بأن الحيوانات بشكل عام تحس  وتطرب لسماع رعاتها، 

بقدوم المطر قبل اإلنسان بالغريزة التي هداها لها ربها:
ر الَهِشيــــــــــــــــــــــــم 

َ
ض

ْ
ه فيهــــــــــا خ َسحابة وْسِميَّ

ِعي والّرِيم)12(
َ
ول ه والسُّ

َ
ْوَعال

ُ
 ل

ْ
َعت

َ
فيها اْرت

اإلماراتي الموروث  المطر في  ترنيمات وأهازيج 

األهازيج غناء الشعوب 
مة

خي
 ال

س
أ  ر

ر،
ط

مم
م 

يو
ي 

ق ف
برا

 ال
ي

واد
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أهازيج المطر على لسان الطير
 عن فرحته 

ً
هذه األبيات يرددها األطفال على لسان الطائر تعبيرا

بسقوط المطر، ومن األهازيج الدارجة بالساحل الشرقي لدولة 
اإلمارات:

ــــــــــــــــل)14(
َ
َحّريــــــــــــص ِيْبت

ْ
)13(        حـــــــــــــــــــتى ال ْ

ـــــــــــــــّل
َّ
يـــــل والط يــــــــــــــاللـــــــــــه بالّسِ

ـــــــــــــــــــــْل)15(
َ
ت

ْ
نــــــــــــــــــــــــــــــا َبِكــــــــــــــــــــــــْل ْوَبش

َ
ْوأ

يردد األطفال هذه األهزوجة على لسان الطائر الذي يدعو الله 
البر وغيرها  الذي يحرص حب  المطر ويبتل الحارس  أن يهطل 
ليحصل على  من المزروعات الموسمية في الضواحي الزراعية، 
الفرصة ويأكل على راحته ويطير، وهذه داللة على أن المطر رحمة 

وخير على كل من ينتظره. ومن األهازيج الشعبية:

ـــــــــــــــــــــه وِميَّ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ل

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــه      َحمــــــــــــاَمه ف ِسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ِسيـــــــــــــل سيِليَّ

ــــــــــــــــــــــــــة)16(       واِدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا َحـــــــــــــــــــــَدْر َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْر وِليَّ
ـــــــــــــــــــــَرح ْوزُ

ْ
تبـــــــــــــــــــــا مط

ْحَمه)17( والَمَدر)18( ــــــــــــــْل الّسِ
َ

ش
سقوط المطر الغزير إلى مكان آمن غير  فالحمامة تحتاج أثناء 
شجرة الليمون لتأوي عليها من البلل لذلك تحتاج إلى الفراش 
لتحتمي من وقع المطر، وإن حدر أي سال الوادي بقوة سيحمل 

معه السحمة والمدر، أي الح�سى الصغير والطين.
 على لسان الطير:

ً
الكل يستمتع في المطر وأوقاته ويقال أيضا

ـــــــوح
ُ
ور َمْرُبــــــــــوح      وْيـــــــــــــن الَحَمام ْيِحـــــــــــــــــــــــــْن ِوْين  ودُّ

ْ
َهــــــــــــــــــــــــــا اْنِهَيـــــــــــــت

ْ
ِكل

فِيــــــــــه
ْ
ْرض يك

َ
ْرع األ َ

ـــــــــــــومْ بـــــــــــــروح      مـــــــــــــا شاف ز
ُ
ـــــــــــــه ق

َ
ف

ْ
ِيْزِقـــــــــــــر عَ ِول

تقال على لسان الطير بأنه سيتنقل إلى مكان آخر خصب يكفيه 
وأهزوجة للشاعر سالم  يأويهما.  إلى مكان  ويعيش بأمان وألفة 

المزروعي :

مدينة خورفكان اإلماراتية في إمارة الشارقة أثناء هطول األمطار والثلوج
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ْر
َ
يـــــــــــــ

َّ
ي ُعْصفــــــــــــــــــــــــــور الش

ّ
ــــــــــــــــــن

َ
يـــــــــــــــــــــــــــــارب ِتْسقينـــــــــــــا المطــــــــــــــــــــــــــر      وْيغ

ــــــــــــــــــــــــلى َصباَحـــــــــــــه والعصـــــــــــــر ـــــــــــــــه ِيميــــــــــــــــــــــــــْل      عـــــــــ
َ
والغِصـــــــــــــن َبْوراق

بين      والغيـــــــــــــم يبقــــــــــــــــــــــــــي ليِلتـــــــــــــين)19( ّيِ
َّ
يـــــــــــــا رب ِتْســــــــــــــــــــــــــقي دار الط

هذه األبيات النثرية تعبر عن طلب المطر، وتغريد العصافير على 
أغصان األشجار إلى أن يميل غصن الشجر والعصافير التي تحل 

عليه وقت الصبح والعصر مع الدعاء باستمراره وسقوطه.

أهازيج من الساحل الشرقي اإلماراتي
لدولة  الشرقي  الساحل  سكان  عند  دارجة  أهازيج  عدة  هناك 

اإلمارات منها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وَبـــــــــــــات ْمها َهْرقــــــــــــــــــــــــــين     عـــــــــــــلى الِيزاِير قيَّ َ

ا وآز
َ
سِيـــــــــــــــــــل ِغف

وأهزوجة أخرى)20( دارجة بالساحل الشرقي: 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار)22(

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وال ك  المطــــــــــــــــــــر على الِفْرفار)21(      ال ِسمَّ

ْ
حت

شرحها: سمة وكفار أي عند سقوط المطر بغزارة يحتاج إلى غطاء 
:
ً
يحتمى به. وأخرى دارجة بالساحل الشرقي أيضا

)24( ْ
ت

َ
ِغف

ْ
ف

َ
     وْبرام الكـــــــــــــاِمي)23( غ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــت

َ
ِنف

ْ
ف

َ
طــــــــــــــــــــــــــاح السيـــــــــــــل ون

تساقط  ليتناغم  المطر  سقوط  أثناء  اللبن  خض  عند  تقال 
قطرات المطر مع األداء الحركي لخض اللبن واالستمتاع بالخض 

بال مشقه والعناء. من األهازيج المتعارف عليها بالساحل الشرقي: 

ـــــــــــــروْس
ُّ
وادينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َحــــــــــــــــــــــــــَدْر َحــــــــــــــــــــــــــَدْر       واِدينـــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــَدر ِم ال

ــــــــــــــــــــــــــدوس)25(
ْ
ه والَمن

َ
ْل الطين

َ
ش

وأهزوجة أخرى: 
ـــــــــــــم َعلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     يــــــــــــــــــــــا مطر أمطــــــــــــــــــــــــــر علينــــــــــــــــــــــــــــــــا يَّ

َ
يــــــــــــــــــــــــــا ِغيم غ

ــــــــــــــــــال)26( 
َ
ك بالخ

َ
واْربـــــــــــــــــــــــــــــط حصانـــــــــــــك عندنـــــــــــــا    وارِبط َعجــــــوز

* باحث في التراث 
الهوامش والمصادر:

1. اليود: المطر المفيد للبشر والكائنات  الحية واألرض ، والمقولة  التحسف والتمني 

بعودة تلك السنوات المطيرة ، وتقال أيضا أثناء طحن الحب .

2. سيلش ويودش : مقولة يقصد بها سقيا رحمة على العباد والبالد وتردد أثناء طحن 

. 
ً
الحب الرحى أيضا

3. بمعنى تألأل. انظر: معجم ألفاظ لهجة اإلمارات وتأصيلها، مركز زايد للتراث والتاريخ 

اصدار 2008. 

في  تستخدم  الموسمية  المحلية  النباتات  من  مفردها عشرق:  العشارق جمع   .4

األدوية الشعبية .

5. نّفه: بداية قطرات المطر.

6. دفة: غطاء حيث يقوم النساء واألطفال بتغطية رؤوسهم به احتماء من المطر. 

7. كسر حوي سعوده: تقال داللة على شدة هطول المطر، والحوي هو فناء المنزل.

8. غسان خروب - الحبيب األسود ، عنوان المادة دار اإلعالم العربية التاريخ 20 مايو 

اإلماراتي الموروث  المطر في  ترنيمات وأهازيج 

األهازيج غناء الشعوب 
بي

وظ
 أب

نة
دي

ي م
ر ف

طا
ألم

ا
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2012 جريدة البيان .

9. كتاب األلعاب الشعبية في اإلمارات ص 177 ، الباحث عبد الله الطابور.

 عن الراوية 
ً
10. مقابلة مع الراوية شيخة بنت سالم سليمان بن جميع الظنحاني نقال

رايه الصريدي- دبا الفجيرة 2019.

11. األلعاب الشعبية في اإلمارات، عبد الله الطابور: ص 177.

12. مقابلة مع الراوية سعيدة بنت علي بن غليطة القمزي عام 2019 .

دى. 13. الطل : النَّ

14. حتى الحريص يبتل: الحريص هو الحارس، يبتل من المطر حتى يتسنى للطير األكل 

على راحته من المحاصيل وهذا تعبير على فائدة المطر لكل الكائنات الحية.

15. مقابلة مع الراوية شيخة على بن ربيع النقبي، في مهرجان زايد التراثي، جناح هيئة 

أبوظبي للسياحة والثقافة  2018.

- مهرجان زايد التراثي،جناح هيئة  16. مقابلة مع محنه بنت سالم راشد الشام�سي 

أبوظبي للسياحة 2018.

17. السحمه : الح�سى الصغير.

18. المدر: الطين  كان يستخدمه أهالي اإلمارات في صناعة البيوت قبل اإلسمنت. 

19. مقابلة مع مريم سعيد سالم الواجف المزروعي  في مهرجان سوق عكاظ جناح 

اإلمارات هيئة أبوظبي لسياحة والثقافة 2019 .

20. مقابلة مع الراوية عائشة شمروخ الظنحاني ملتقى الطرايق القرية التراثية دبا 

الفجيرة 2019.

21. الفرفار: منطقة جبلية تابعة إلمارة الفجيرة .

 يستخدم  
ً
22. كفار: بساط يصنع من النخيل، وهو أصغر من الصرود األكبر حجما

بساط لطعام ويستخدم للحماية من المطر.

23. الكامي:  يستخرج من اللبن وهي من الوجبات الشعبية المتعارف عليها عند أهل 

اإلمارات

24. غفغفت : أي امتألت  من المطر. مقابلة  مع الراوية شيخة محمد اليماحي )ملتقى 

الطرايق بدبا الفجيرة ( 2019 وأيضا والدتي مريم عبدالله عبيد الظنحاني.

25. مقابلة مع الراوية فاطمة بنت راشد بن خلفان النقبي، أيام الشارقة التراثية في 

خور فكان 2019.

26. مقابلة مع الراوية هويه العبد خزام العامري في جناح االتحاد النسائي مهرجان 

زايد التراثي 2019.



الشعبية 26 واألغنية  النبطي  الشعر 

أسهمت األغنية الشعبية في دولة اإلمارات منذ بداياتها في العقد 
الخامس من القرن العشرين بالفنان األول عبدالسالم محمد 
1952 للميالد لدى دبي فون وزينل  الذي سجل اسطوانات عام 
فون في تجديد الشعر النبطي ودخول التراكيب واألساليب التي 
 لما تطلبه األغنية من 

ً
تعد جديدة في الشعر النبطي وذلك توافقا

خالل نمط خاص، إضافة إلى ذائقة المجتمع الذي يسمع هذه 
ويطرب لما فيها من التجديد الذي لحق بالقصيدة  األغنيات، 
عشرات  ومع  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  النبطية 

المطربين الشعبيين ومئات القصائد المغّناة بدأ بشكل واضح 

بعض من التجديدات التي أدخلتها األغنية الشعبية في الشعر 
النبطي اإلماراتي ومن هذا البعض مخاطبة المطرب باسمه في 
 
ً
القصيدة سواء في مطلعها أو في أثنائها، وأصبح هذا النوع منتشرا
كَتب لألغنية، واشتهر من هؤالء المطربين الذين 

ُ
في القصائد التي ت

 هو 
ً
 جديدا

ً
روا على الشعراء وجعلوه فنا

ّ
خاضوا في هذا النوع وأث

الفنان المعتزل علي بالروغة، وبشكل خاص مع قصائد الشاعر 
سالم بن محمد الجمري الذي أكثر من ذكر اسم المطرب علي 

بالروغة في كثير من قصائده التي تغّنى بها علي بالروغة. 
وكيف  ونرى كيف تناولها الشعراء،  ولنقف على هذه الظاهرة، 
وظفوا اسم هذا المطرب في قصائدهم التي غّناها الفنان المعتزل 
علي بالروغة، ونستنج من خالل األغنيات أن هناك أربعة أسماء 
وردت في أغانيه: ذكر االسم الصريح وهو: علي. وذكر الكنية، وهي 
بو حسن، وهي كنية كل من اسمه علي، وإن كانت كنيته التي يعرف 
بها هو أبو عبدالله.  والخطاب بصيغة النداء وهو يا علي، وهي التي 
 في أغنياته. وذكر اللقب وهو بالروغة. ففي ذكر 

ً
 كبيرا

ً
أخذت حّيزا

اسم اللقب وهو بالروغة، يقول الشاعر محمد بن سوقات:
فـــــــــــــي هواهــــــــــــــم جّر بالروغـــــــــــــة االغــــــــــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــة داخلّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
 ون

ّ
واستصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ْوون

ويقول الشاعر سعيد بن خلفان المطيوعي الحّتاوي:

ى
ّ
ولو مـــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح بالروغــــــــــــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــــــن

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود عنــــــــــــــــــــــد المطربينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
ودق

يقول الشاعر الدكتور سعيد  وأما ذكر الكنية وهي بو حسن، 

مانع العتيبة:
يا بو حســــــــــــــــــــــــــن سر ف الهـــــــــــــوى بحماســـــــــه

ى يلــــــــــــــــــــــــــو جـــــــــــــاســـــــــــــــــــيت من كابوســــــــــــــــــــــــــه
ّ
حت

ويقول الشاعر حسين بن ناصر بن لوتاه:
يـــــــــــــا بو حســـــــــــــن مــــــــــــــــــــا مطلبي م الســــــــــــــــــــــــــاير

واللي سلـــــــــــــب عقــــــــــــــــــــــــــلي مهـــــــــــو بالســــــــــــــــــــــــــاير
ويقول الشاعر الجمري:

يـــــــــــــا بـــــــــــــــو حســــــــــــــــــــــــــن ويــــــــــــــــــــــــــن الظنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
لـــــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــزورني فـــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــّل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ويقول الشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة:
بـــــــــــــو حســـــــــــــن تشـــــــــــــكي مــــــــــــــــــــــــــن الجفــــــــــــــــــــــــــــوى

ومــــــــــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المحــــــــــــــــــــــــــّبيِن
ويقول الشاعر حمد بن سوقات:

بو حسن يــــــــــــــــــــــــــا مطـــــــــــــرب الجيل الجديـــــــــــــد 
ع قلــــــــــــــــــــــــــب أضنــــــــــــــــــــــــــاه الغـــــــــــــــــــــرام

ّ
يا مــــــــــــــــــــــــــول

أما ذكر االسم صراحة وهو علي، يقول الشاعر الجمري:
علـــــــــــــي بـــا نـــــــــــــوح نوحــــــــــــــــــــــــــات الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايم

ــــــــــــــــــــــــــه
ّ
عــــــــــــــلى فرقــــــــــــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مزعلن

ويقول الشاعر الجمري في موضع آخر:
علـــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــا خوي قلــــــــــــــــــــــــــبي ال تلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وليــــــــــــــــــــــــــع ْبحــــــــــــــــــــــــــب مريم فــــــــــــــــــــــــــي حيــــــــــــــــــــــــــاتي
ويقول الشاعر محمد بن زنيد:

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ْدبـــــــــــــــــــــــــــــــي انتظــــــــــــــــــر
ي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ّ
وّد إل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

الشعر النبطي واألغنية 
الشعبية 

فهد علي المعمري
باحث من اإلمارات

تراثيات
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ويقول الشاعر الجمري:
ــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّور عــــــــــــــــــلي سبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــ

وكّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِي
ويقول الشاعر الجمري في موضع آخر:

علـــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي ال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــزف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِن

ّ
تذك

أما صيغة النداء »يا علي« فقد جاءت كثيرة، وتعددت أغراضها 
وإما  الطلب  تقديم  إما بصيغة  األغنية  بداية  في  ما جاء  فمنها 
بصيغة الشكوى وتعريف الحال، ومنها ما جاء في أثناء األغنية إما 
بصيغة المشاركة في طبيعة حال الشاعر وإما مخاطبة المطرب 
باسمه، أما ما جاء في بداية األغنية بصيغة تقديم الطلب، يقول 

الشاعر خليفة بن مترف:

ـــــــــــــــــــــه
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــوق ون

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــيت ون

ّ
يـــــــــــــــــــــا علي ون

مـــــــــــــــــــــن صواٍب فـــــــــــــــــــــي حشــــــــــــــايه يا عــــــــــــــــــــــــــــلي
يقول الشاعر الجمري:

يـــــــــــــــــــــا عــــــــــــــلي اعزف بصـــــــــــــــــــــوت ْوغــــــــــــــّن لــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــوادي ترانــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهين 

ْ
وانــــــــــــــس ف

ويقول في موضع آخر:
 لـــــــــــــــــــــي

ّ
يـــــــا علـــــــي لـــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــّن عــــــــــــــودك رن

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وهّيضـــــــــــــــــــــت الكنـــــــــــــــــــــين
ْ
قلــــــــــــــبي ت

يقول الشاعر السبيج:
وا لـــــــــــــــــــــي الفرت الخضـــــــــــــــر

ّ
يـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــلي دن

بالعجــــــــــــــل يــــــــــــــا خــــــــــــــوي تكـــــــــــــــــــــفى جّيكـــــــــــــــوه
يقول الشاعر الجمري:

يـــــــــــــــــــــا عــــــــــــــلي قم انتبـــــــــــه عْجـــــــــــــــــــــٍل وقــــــــــــــــــــــــــــوم
هات لــــــــــــــي حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر وقرطــــــــــــــــــــــــــــاس ْودواه

ويقول في موضع آخر:
انتبـــــــه لــــــــــــــــــــــــــــي يا عـــــــــــــــــــــلي وانت الخــــــــــــــــــــــــــــــــوي

ــــــــــــــــــــــــــــم بالمثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ّ
جــــــــــــــــــّرب العـــــــــــــــــــــود ْوترن

يـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــوي 
ْ
سّجـــــــــــــــــــــل الحانـــــــــــــــــــــك وغّن ل

كـــــــــــــــــــــاد يبرى يـــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــلي قلٍب عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
في بداية األغنية بصيغة الشكوى وتعريف الحال،  وأّما ما جاء 

يقول الشاعر حمدان الكعبي:
ـــــــــــــــــــــراق الحــــــــــــــــــــــــــــبّيب

ْ
ني ف

ْ
ل
ّ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــلي عل

 القلـــــــب أكــــــــــــــثر وأكـــــــــــــــــــــثر
ّ
والعنــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــط

يقول الشاعر هالل بن سعيد:
يــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيْرنا

صوب مــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــي حلـــــــــــــــــــــو منطـــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
يقول الشاعر الجمري:

ــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
يـــــــــــــــــــــا علي لو شفـــــــــــــــــــــت ريـــــــــــــــــــــــٍم شايفن

فـــــــوق مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــراٍف زمامــــــــــــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــــــــــــــــتلي
يقول الشاعر حمد بن سوقات:

أرعـــــــــــــــــــــى نجـــــــــــــــــــــوم الليــــــــــــــل فــــــــــي نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــراِن
كــــــــــــــل مــــــــــــــن أفــــــــــــــل نجــــــــــــــٍم رقبـــــــت الثـــــــــــــــــــاني

يلـــــــــــــــــــــين نــــــــــــــور الصبــــــــــــــــــــــــــــح بّين والضـــــــــــــــــــــحى  
وانــــــــــــــــــــــــــــا بوجــــــــــــــدي يـــــــــــــــــــــا عــــــــــــــلي هيمــــــــــــــــــــــــــــاِن

يقول الشاعر الجمري:
ي 

ّ
ي يــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــلي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍد لــــــــــــــــــــــــــــفن

ّ
تّيمـــــــــــــــــــــن

ي بالمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل
ّ
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ّ
ذايـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ْمول

يقول الشاعر حمدان الكعبي:
يــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــي فـــــــي ليلــــــــــــــــــــــــــــة الجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ْبليعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات قّضيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
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العربية 28 الجزيرة  شبه  في  الطفولة  أهازيج 

 نوال يتيم

مجتمع  توارثها  التي  الشعبية  الغنائية  الفنون  مستوى  إن 
الخليج العربي عن أجداده كغيره من المجتمعات تدل داللة 
واضحة على مدى التحضر الذي كانت عليه القصائد الشعبية 
ومستواها الفني العالي واعتنائهم بهذا الفن كواجهة تعبر عن 
 عن 

ً
تجارب مختلفة يرددها المجتمع في أفراحه وأتراحه تعبيرا

سعادته أو همومه، ممثلة جميع الحاالت اإلنسانية الشعورية 
والمجتمعية مشكلة  الذاتية  تجاربه  داعمة  الخليجي،  للفرد 
تجاربها  إليها  مضيفة  األجيال  تتناقلها  مهمة  قولية  ذاكرة 
المتناقلة  الشعبية  األغاني  فواصل  في  والمتمعن  الخاصة. 
عددها   

ً
وأسماطا  

ً
قطعا تأتي  كلماتها  أن  يالحظ  وأشكالها 

وجناسها يختلف باختالف المذاهب الفنية المتوارثة فمنها ما 
هو ثنائي ومنها الثالثي ومنها الرباعي.

يميزها عن غيرها في المسمى والدالالت   
ً
وتحمل كل قطعة اسما

 
ً
التي تعد تراثا »األهازيج«،  تندرج جميعها ضمن فن واحد هو 

تمتد عراقته في عمق التاريخ الشفهي. والهزج فن قديم   
ً
ال ماديا

مختلفة،  مسميات  عليه  وأطلقوا  الجاهلية  منذ  العرب  عرفه 
كانوا  الذي  »الرجز«  ومنه  األطفال«،  بـ»بترقيص  كتسميته 
يتناشدونه في الحروب، ومنه الُحداء الذي كانوا يحثون به اإلبل 
على السير، ومنه  اليامال، والخطفة، والحدادي. يختص اليامال 
كانت راسية في  مثال بالخراب وهو حبل يمسك السفينة سواء 
همة  البندر أم كانت في مواقع الغوص )الهير(، أما الخطفة فهو النَّ
التي تقال عند إخراج الشراع من )ِخن( السفينة ورفعه إلى أعلى 
الدقل، وأما الحدادي فهو ما يتغنى به البحارة في أوقات الراحة 
للترويح عن أنفسهم والستعادة نشاطهم. ومنها التسميات حسب 
أشكال النص كـ »المربوع«، و»الفردي«، و»المردوف«، و»الواحد 
ونصف«، و»العريض«، و»القاصف«، و»القائدي«، و»الملقوط«، 
و»زوج  و»المقوص«،  و»الميكول«،  و»الطويل«،  و»األعرج«، 
وهي تسميات وافدة مع نصوص المغرب  و»المشرقي«.  بزوج«، 
لها  واتخذت  ذاته  الفن  على  أبقت  العربي  المشرق  إلى  العربي 
تسميات أخرى منها: المواليا والزهيري والريحاني والمذّيل. تماما 
ويسمى كذلك  المحلية،  بالفنون  وامتزج  »النوبان«  انتقل  كما 

أهازيج الطفولة في شبه الجزيرة العربية 

األهازيج غناء الشعوب 
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نسبة إلى أصله األفريقي النتمائه إلى القبائل التي هاجرت من 
إقليم النوبة واستوطنت ضفاف الخليج ويسمى أيضا الطنبورة. 
ويتميز  الليوا  مثل  الجماعيين  والرقص  الغناء  بين  ويجمع 
باشتراك العنصر النسائي في أدائه عكس الليوا، ويتكون من ثالث 
ومجموعة الرجال وهم المؤدون  مجموعة النساء،  مجموعات، 
وكذلك الدان أو الميدان  ومجموعة العازفين.  والرقص،  للغناء 
األهازيج  وتعددت  العربي.  الخليج  دول  إلى  عمان  من  الوافد 
العالمة  ويذكر   .

ً
ومقصدا  

ً
غرضا وتشبهت  ومسمى  وشكال  لونا 

عبد الرحمان ابن خلدون في مقدمته أشكال األغنية التي كانت 
مستعملة في عهده، ويصف المربوع بقوله: »ولهم فن آخر كثير 
التداول في نظمهم، يجيئون به مغّصنا على أربعة أجزاء يخالف 
ويلتزمون القافية الرابعة في كل بيت الى  آخرها الثالثة في رويه، 
آخر القصيدة...«. من ذلك قولهم فيه وهو نفسه شكل من أشكال 
الموال األعرج وهو مؤلف من شطرات تتحد  الزهيري المسمى  
األولى والثانية والثالثة في قوافيها وتأتي الشطرة الرابعة من قافية 

مختلفة:

 فجودك عـــــــــــام
ً
الغيث إن خص أحيانا

دوام والبحــــــــر يغرق إن بكفـــــــــــــــــك عــــــــــــام

والليث من خوف باسك سالم األنعام

والدهر لمــــــــــــا شكــــا الحاجة أتى النيروز

واألهزوجة كما وردت في المعاجم العربية واألنطولوجيا من الهزج 
وهي كل كالم متقارب  م خفيف مطرب، 

ّ
وهو كل صوت فيه ترن

متدارك فيه نوع من أعاريض الشعر كما ورد بلسان العرب.
وقيل هي كل صوت فيه بحح وهو صوت الخفة والطرب، وهو نوع 
من بحور الشعر العربي والفار�سي، سمي بذلك لتقارب أجزائه وهي 
 على بحري الرمل 

ً
مفاعيلن مفاعيلن، يعود ألصل مسدس حمال

والرجز إذ تركيب كل منهما من وتد مجموع وسببين خفيفين. 
ويوردها الفيروز أبادي في القاموس المحيط بأنها تلفظ محركة 
ٌم، وقد  غاني وفيه ترنُّ

َ
وهي من مادة )ه-ز-ج(: الَهَزُج وهي نوع من األ

أن التهّزج هو  »أبي إسحاق«  ى، كما جاء عن  غنَّ
َ
ِإذا ت كَفرَِح:  َهزَِج 

بأنها   
ً
فيما تعرف األهازيج اصطالحا تردد التحسين في الصوت. 

»أغاٍن شعبية تعبر عن تراث المنطقة الشعبي، تنقل واقع الحياة 
ويعتبر التنوع سمة  االجتماعية ومناسباته المفرحة والمحزنة«. 
بالغة األهمية في األهازيج الشعبية لمرونة الموسيقى الشعبية 
وسعة مجاالت توظيفها خدمة لهدف مرتبط بتعدد المناسبات. 
مسميات  العربية  الجزيرة  شبه  منطقة  في  الهزج  على  وتطلق 
الحكيم  الدكتور عبد  اإلماراتي  الباحث  عن  كما جاء  مختلفة 
نشد فيه، فأهازيج البحارة 

ُ
الزبيدي، حسب نوعها والغرض الذي ت

ْهمة« وتعني الطرب البحري، ويسمى المطرب البحري:  عرف بـــــ»النَّ
ُ
ت

وفي اللغة النهام:  بتشديد النون والهاء،  امة«  هَّ »النَّ ام والجمع  هَّ النَّ
األسد بصوته، والناهم هو الصارخ. والظاهر من معنى النهمة أنه 
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العرضة والرزفة والشلة.  وهناك أهازيج أخرى مثل  )الحداء(، 
امل( وهي   ما ُيعرف بــــ )الزَّ

ً
ومن األهازيج الشعبية المعروفة أيضا

»أطفالنا في  في كتاب  كما جاء  )زوامل(  منتشرة باليمن وجمعها 
عيون الشعراء«  لصاحبه »أحمد سويلم«. وكلمة زامل هي مرادف 
الزمخشري:  قال  وقد  األهازيج.  هي  والزوامل  أهزوجة  لكلمة 
ولهم َزَمٌل  والسقاة َيْزِملون،  صوٌت،  ولها أْزَمٌل:  »زملت القوُس، 

َجز، وتزاملوا أي تراجزوا. ومن ذلك قول الشاعر: وهو الرَّ
َمــــــــــــــــــــــــــــــْل          لــــــــــن يغلــــــــــب النـــــــــــــــــــــــــازع مـــــــــــادام الزَّ

 فقد خَمــــــــــــــــــــــــْل
ً
فــــــــــــــــــــــــــــــإن أكــــــــــــــــــــب صامتــــــــــــــــــــا

أهازيج يرددها األطفال 
يؤلفها األطفال  الكبار  أغاني  تتولد من  أهازيجية  تقاليد  هناك 
 ألعمارهم من 

ً
مناسبا  

ً
 عن أنظار الجميع ليبدعوا لهم جوا

ً
بعيدا

وفي كثير من األحيان تعلمهم  تالئم طبيعتهم،  المرح في ألعابهم، 
إياها األمهات. وتتجلى بساطة أهازيج الطفولة في بساطتها اللغوية 
اإلنتماء  عن  المعبر  الشفوي  المأثور  من  وهي  واستخداماتها 
والخصوصية، وهي ليست إيقاعا فحسب وليست مجرد نظم أو 
 للكلمات وإنما هي لحن 

ً
 متناظرا

ً
تلحين أو موسيقى وليست ترتيبا

والبهجة،  والفرح  المتعة  ويوفر  الطفل  يستثير  متناغم  جميل 
مؤديا غرض السمو الحقيقي بمداركهم ومشاعرهم من خالل 
إغناء حياتهم بكل ألوان النشاط التي تبعث شتى أنواع السعادة 
والمعرفة في آن واحد، حيث يعد هذا األمر من الوسائل المؤثرة في 

حياة الطفل التي تشكل أساس بقاء المجتمع واستمراريته. ومن 
ذلك ما كان يردده األطفال أثناء لعبهم:

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه 
أمــــي أمــــــــــي في البستـــــــــــــــاني 
تقطــــــــع خـــــــــــوخ ورمـــــــــــــــــــــاني 
أمــــي أمـــــــــــــي فـــي الطويــــاني 
تمـــــــــــــــــــــزر كــــــــــــل الوعيــــــــــــاني

ممسكة  منهن  مجموعة  بتشكيل  الصغيرات  تردده  ما  ومنها 
الواحدة بيد األخرى، ويضربن األرض وهن يغنين:

عمــــــــــتي مـــــــــــــــــــرت أبويـــــــــــــــــــــــــــه 
يــــــوم يــــــــــــابــــــولـــــــــــــــــي هديـــــــــــــــة 
دستهــــــــا فـــــــــــــــــــــي الزوّيـــــــــــــــــــــــــــة 
تحسبـــــــــــــــــــــــــــــــني طالبـــــــــــــــــــــــــــــــــة! 
أطلــــــب عـــــــــــــــلى البيبـــــــــــــــــــــــان 
ما جن أبويه تاير )تاجر( 
يصـــــــــــــــــــــــــــوغ لـــــــــــــــــــــــــــي الدالل 
داللـــــــــي بأربــــــــــــــــــع إميــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ومعلقــــــــــــة فــــــــــــي الخيـــــــــــــــدة 
جــني مـــــــــن بنــــــــــات هـــــــــــــــــالل

ال  األطفال  يرددها  أغنيات  مجرد  األهازيج  هاته  تكون  وأحيانا 
عالقة لها باللعبة، بل كنوع فلكلوري يثير الحماسة للعب 

العربية  الجزيرة  شبه  في  الطفولة  أهازيج 

األهازيج غناء الشعوب 
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من  الكثير  تاريخها  فجر  منذ  البشرية  المجتمعات  أوجدت 
العادات والممارسات التي صبغت طبيعتها وعرفت عنها ومنها، 
وتعددت الممارسات واألفعال واألنشطة البشرية التي اختص 
 
ً
كل مجتمع بلون أو شكل، بات يعرف به، بل يمثل هوية وعنوانا
له. وهذه ظاهرة ملموسة على مستوى العالم بأسره، من حيث 
 من حيث الفنون 

ً
المالبس والمعارف والحرف والصناعات وأيضا

المعرفي  كنزه  ولديه  إال   
ً
بشريا  

ً
مجتمعا تجد  ولن  والثقافات. 

 عن جد، وستجد أن هويته ماثلة في منتجة الثقافي 
ً
المتوارث أبا

والفني، مثل العمران والمهن والحرف اليدوية والموسيقى والغناء 
والرسم والنحت ونحوها من األعمال والمهام الحياتية. والتي عند 
دراستها يمكن أن تعرف بيئتها وطبيعة المجتمع الذي أوجدها بل 
فهم االهتمامات وفي أي سياق تم صنعها أو تأليفها. أتوقف عند 
االهازيج والكلمات الطربية التي وصلتنا من األجيال الماضية، 
والتي كانت متداولة في المجتمع بين اآلباء واألجداد، وشكلت هوية 
 من حياة نحن امتداد لها، توضح أن 

ً
 قويا

ً
 وملمحا

ً
 تاريخيا

ً
وعمقا

إنسان تلك الفترة ورغم صعوبة الحياة وقوتها إال أنه كافح للتغلب 
ومهارات  تقنيات  باستخدام  وذلك  التحديات،  وتجاوز  عليها، 
تشحذ في نفسه الحماس وتبعده عن مشاعر التعب واإلرهاق أو 
الشعور باليأس والخيبة والفشل، لذا عند دراسة تلك االهازيج 
 
ً
والعمق وسط مفرداتها ستجدها تضج بالحياة والسعادة، فضال

عن الحماس والحيوية. 
أن مثل تلك   ،

ً
ومن الالفت عند الحديث عن اإلمارات تحديدا

الفنون الغنائية تنوعت بتنوع التضاريس الطبيعية وبالتالي أصبح 
لكل بيئة لونها في األهازيج، وهذا يؤشر لقوة المكان وحضورة في 
الذاكرة البشرية. الملحن اإلماراتي إبراهيم جمعة، في حديثه حول 
»المتابع لطبيعة  األهازيج التراثية اإلماراتية قال لجريدة البيان: 
وتبّين  القدم،  في  موغلة  أنها  يجد  المحلية،  الشعبية  الفنون 
مراحل التطّور التي مر بها مجتمع اإلمارات، والذي تنقسم فنونه 
الجبلي والسهلي والبحري والصحراوي،  هي:  أنواع رئيسة،   4 إلى 
وحتى  وأهازيجه،  إيقاعاته  بطبيعة  منها  واحد  كل  يتميز  حيث 
ويمكن  في أركان المجتمع المحلي«.  تأثيره  عن   

ً
فضال رقصاته، 

رصد ومالحظة هذا التنوع في أهازيج البحارة وهم على قوارب 

 عن حداء على ظهور اإلبل في 
ً
الصيد في البحر، والتي تختلف تماما

الصحراء أو عن نشيد الراعي وعزفه وهو بين الجبال مع أغنامه. 
كل بيئة مكاني اختصت بلون وطريقة وكلمات وآليات تختلف 
عن البيئة األخرى. وقد حافظ هذا التنوع على حضوره ووهجه 
حتى اليوم، وفي هذا العصر والذي يتميز بالتقنية والتطور، والذي 
معه دخلت آالت موسيقية حديثة وتم التطوير في هذا المجال 
الفنون  هذه  مثل  على  إيجابي  بشكل  انعكس  كبيرة،  بدرجات 
الشعبية التراثية، حيث دخلت اآلالت الجديدة وتم استخدامها 
 جديدة، وأضفى 

ً
عند تقديم مقطع غنائي تراثي، مما أكسبها روحا

، ليس 
ً
 وانتشارا

ً
عليها لمسة حضارية متقدمة جعلت لها حضورا

على مستوى اإلمارات وحسب وإنما العالم. بل كأن تلك االهازيج 
والفنون الغنائية القديمة أسهمت في ظهور شكل غنائي جديد، 

يتواكب مع روح العصر الحديث. 
ومن هذه النقطة أو الجزئية، نكتشف أن التراث فاعل ومفيد، بل 
يمكن البناء عليه وتأسيس أشكال جديدة وغير مسبوقة بفضله 
ومع أن مثل هذه  وبفضل تميزه وحضوره في الذاكرة البشرية. 
األلوان الشعبية حاضرة، لكنه حضور خجول أو حضور متواضع 
وفي  ال يتواكب مع أهميتها وأثرها البالغ في حياة اآلباء واألجداد، 
من دون شك أننا نحتاج للمزيد من الجهود  حياتنا المعاصرة. 
التي  تراث األهازيج والمناسبات  الفني والغنائي،  التراث  لحفظ 

كانت حاضرة وفاعلة في المجتمع اإلماراتي. 
جهد يتناول إخراجها للجمهور كفعاليات مستمرة ودائمة، وليس 
بتناولها كبحوث ودراسات علمية وحسب، ألننا نحتاج لسماعها 

 من واقعنا الحياتي 
ً
وتذوق الناس لها، وأن تصبح جزءا

األهازيج والفنون في 
اإلمارات

فاطمة المزروعي
كاتبة من اإلمارات 

إضاءة



الفلسطينية32 الشعبية  األهازيج 

 ميسون عبد الرحيم

األهزوجة الشعبية أحد عناصر التراث الفلسطيني التي يمكن 
الحياة  أساليب  على  يده  يضع  أن  متمعن  بكل  خاللها  من 
والعادات والتقاليد واألدوات التي استخدمها هذا الشعب على 
واألهزوجة نشيد شعبي في لغة العامة من الناس  مر الزمن. 
مثل الحروب،  ينشده القرويون في مناسبات كثيرة ومتنوعة، 
وعند الوفاة، واالستعراض واألعراس، واالستقبال والتوديع، 
والختان والحصاد وال يصاحبها أي نوع من اآلالت الموسيقية 
فهي تعتمد في إلقائها على المد الطويل للكلمات مع إصدار 
الصوت الواضح الدال على هذا التمديد، وسميت باألهازيج 

ألنها تكون على بحر الهزج. 

النص  لتزاوج  نتيجة  الفلسطينية  الشعبية  األهزوجة  ظهرت 
وهو من أشهر أنماط األغنية   - الشعري مع اللحن ففي الموال 
الفلسطينية - يمزج الفلسطيني بين األرض والحب والمرأة بصورة 
والموال الفلسطيني هو فن غنائي  يمتزج فيها الوجد مع األمل، 
شعبي وأحد فروع األهازيج الشعبية وهو شائع في معظم البالد 

العربية، وله أنواع متعددة منها البغدادي واألعرج والنعماني.
وقد مرت األهازيج الشعبية الفلسطينية بعدة مراحل تطور أولها 
اإلقطاع  طبقة  مفاهيم  حول  وتتمحور  الكالسيكية،  المرحلة 
الشعبية  األغنية  محور  هو  فالدين  الوقت،  ذلك  في  السائدة 
الكالسيكية، والقضاء والقدر والقبول التام إلى حد القناعة هو 
أق�سى ما تقدمه هذه األغاني لطبقة الفالحين والفقراء والحرفيين.
وفي المرحلة الرومانسية التي بدأت مع سقوط طبقة اإلقطاع 
كانت البرجوازية التجارية قد نشأت وأفرزت طبقة جديدة من 
وقد نتج عن ذلك مرحلة جديدة في األغنية  الصناع واألجراء؛ 
التي  الشعبية  للطاقة  منفذا  الرومانسية  في  وجدت  الشعبية؛ 
تدفقت في مناخ أوسع وأشمل؛ ولكنه منفذ لم يتجاوز الهوامش 

البرجوازية، ومن أمثلة أهازيج تلك المرحلة:
مـن بعــد هشيـم  العظـام  لـيش  التقطـيب

بتقطبوني يا ناس  وأنا  أصلي كنت طـبيب

فتـشت  بالجسـم لقـيت جـرح بـال  تقطـيب
كل ما أخيط دوايره يفلت مني  وال يطيب
ثم المرحلة الواقعية التي جاءت نتيجة لحتمية تطور الصراع 
الثورات  وبداية  العشرين  القرن  في مطلع  في فلسطين  الوطني 

الوطنية الشعبية ضد االستعمار البريطاني ومن أمثلتها:
مهمــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــال عتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

بتجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شمــــــــــــــــــــــــــــــس ا لحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــال الليــــــــــــــــــــــــــــــل وطــــــــــــــــــــــــال

وغطــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــــواده ع األطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل
عنــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــي الوطــــــــــــــــــــــــــــــن أبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

بتعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الزيتونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

وأشجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلينـــــــــــــــــــــــــــــا
بدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب حتى نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

أو ترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع فلسطينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
اللهجة  هي  الفلسطينية  الشعبية  األهازيج  في  السائدة  اللغة 
العامية، وهذه اللهجات أصلها القبائل التي سكنت فلسطين قبل 
اإلسالم، وقد تناوب في فلسطين منذ أقدم األزمنة التاريخية حتى 
اليوم ثالث لغات وهي الكنعانية واآلرامية ثم العربية الحديثة، 
ومن  اللهجة،  بهذه  أنواعها  اختالف  األهازيج على  وقد صبغت 

أهمها األهازيج المرتبطة بالعمل. 
العمل  ضرورة  من  تنبعث  أصوات  العمل  أغنية  في  واألصل 
 منها، ودورها بث الحماس، 

ً
بأدوات معينة يصاحبها وتكون جزءا

بل للمالك  والتحمس ليس للعامل واألجير والتشغيل فحسب، 
فإذا كان العامل يرى في األغنية  ورب العمل والرأسمالي أيًضا، 
نافذة وجدانية لتمرير وقته المرير، فإن المالك أورب العمل يرى 
ومن  فيها وسيلة ناجعة لتنشيط قوة العمل التي يسيطر عليها، 

هذا المنطلق كانت األهازيج تردد من قبل هذه الفئات ومنها: 
يــــــــــــــــــــا زارع  الود هو الــــــــــود  شجــــــــــرة قــــــــــــــــــــــــل

وســــــــــــــــــــــــــــــواقي الوداد نزحــــــــــــــــــــــــت وماءها قل
أيام بنــــــــــــــــــــاكل عســــــــــل  وأيـام  بناكل خــــــــــــــل

أيام ننام ع الســــــــــرير وأيام ننــــــــــام ع التــــــــــل 

األهازيج الشعبية الفلسطينية

األهازيج غناء الشعوب 
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أيـام  نلبـــــس  حـريــــــــــــــــــــر  وأيـــــــــــام نلبس فـــــــــــل
أيام بتحـكـــــــــــــم عــــــــــلى  أوالد  الكـرام تنــــــــــذل
بأنها قصيرة   

ً
الفلسطينية عموما وقد تميزت األهازيج الشعبية 

قليل  عدد  وهناك  مازورات؛  ثمان  مازوراتها  تتجاوز  ال  الجمل 
 
ً
 مما يتجاوز االثنتي عشرة مازورة؛ وتتكرر هذه الجمل مرارا

ً
جدا

وتميزت كذلك بأن  وقوة،   
َ
عديدة ورغم ذلك فهي تزيدها جماال

الفلسطينية بسيطة وقصيرة؛  في األلحان الشعبية  المسافات 
حيث إنها تنحصر في دائرة الطبقات الواحدة )أي مرتبــة  الديوان 
أو األوكتاف(؛ حيث أن المسافات الصوتية في األغنية الشعبية 
ما تكون من نوع مسافة الثانية والثالثة أو   

ً
الفلسطينية غالبا

الرابعة؛ والقليل من األغاني التي تستخدم القفزات أو مسافات 
يعطى  الذي  األمر  ذلك؛  من  أكثر  أو  والسادسات  الخامسات 
 في سير اللحن، كما 

ً
 صاعدا

ً
 هابطا

ً
 واتجاها

ً
 متسلسال

ً
اللحن شكال

هو المقام المسيطر على األهازيج الشعبية  »البياتي«  أن مقام 
ثم  »السيكاة«،  ثم مقام  »الراست«،  ويليه مقام  الفلسطينية، 
»الحجاز«، وغيرها من المقامات األخرى، أما أهازيج األطفال فهي 
مبنية على الساللم الكبيرة والصغيرة؛ وتنقسم إلى أغاني الميالد، 
وأغاني ترقيص األطفال، وأغاني الختان، وأغاني ألعاب األطفال، 
وربما يعود ذلك إلى سهولة الغناء على هذه المقامات، ويمتاز لحن 
 بالجاذبية المنخفضة مثل األهازيج 

َ
األهزوجة الفلسطينية أخيرا

التركية والهنغارية. ومن األهازيج ذات المضمون الديني: 
يا سامعين الصــــــــــــــــوت صلوا على محمــــــــــد

كــــــــــــــــــــــــــــــل الدنيــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــــــــــلي على محمــــــــــد
يــــــــــــــــــــا ريت إلي ما يصــــــــــــــــــــلي علــــــــــى محمــــــــــــــــــــد

يمــــــــــــــــــــوت وبخــــــــــــــــــــــــــــــاطره شــــــــــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــوى
ومن أهازيج الغزل:

شفــــــــــــــــــــــــــــــت الزين قاعــــــــــــــــــــد بــــــــــاب طابـــــــــــــــون
يقطب فــــــي جروحــــــــــــــــــــــــــــــه وما ِظن يطيبون

نيــــــــــــــــــــالك يـــــــــــــــــــــــــــــــــا زبل بــــــــــــــــــــــــــــــاب طابـــــــــــــــــــــــــــــــون
يطولك مــــــــــــــــــــــــــــــن دوس الحبــــــــــــــــــــاب نــــــــــــــــــــدى

ومن أهازيج األعراس:
عريــــــــــــــــــــــــــــــــسنـــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر عبــــــــــــــــــــس  

عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس عريسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
صفــــــــــــــــــــــــــــــوا الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�ضي للعريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن داركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لدارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وأهزوجة:

عــــــــــــــــــــالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى عــــــــــالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

وش تقــــــــــــــــــــــــــــــول يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
واحنــــــــــــــــــــــــــــــا التقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

وأهزوجة:
وابن عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ظربــــــــــــــــــــــــــــــني في شبريتـــــــــــــــــــــــــــه

لمســــــــــــــــــــح الدم وامشــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــلى نيتـــــــــــــــــــــــــه

وابن عمــــــــــــــــــــــــــــــي ظربني في مطــــــــــرق حديــــــــــــــــــد
لمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الدم وام�ضي علــــــــــى ما يريـــــــــــــــد

ومن أهازيج الرثاء والتحسر:

يــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــــــرتي يــــــــــــــــــــــــــــــــا غالبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني
مــــــــــــــــــــــــــــــا أصعــــــــــــــــــــــــــــــب كتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

شــــــــــــــــــــــــــــــوف عيــــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــــــــــــد حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي
وأعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عوينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وأهزوجة:
إجمـــال محملــــــــــــــــــــــــــــــة وإجمــــــــــــــــــــال بتعــــــــــــــــــــــــــــــن

وإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم مظــــــــــــــــــــــــــــــت عالبــــــــــال بتعــــــــــــــــــــن

زميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بظاعــــــــــــــــــــــــــــــتي ورحت أبيعــــــــــــــــــــن

غريب ومــــــــــــــــــــــــــــــا اشترى مــــــــــــــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 



والطبيعة34 بالمكان  إحساس  اإلماراتية  األهازيج 

 استطالع - فاطمة عطفة

األهازيج الشعبية كالحكايات واألمثال ذخيرة عريقة من ذخائر 
الشعوب. حرصت »تراث« على لقاء كوكبة من المهتمين بتراثهم 
في  ليستحضروا  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  العريق 
خواطرهم لمحات ومقتطفات من تلك األهازيج التي سمعوها 
من أمهاتهم وجداتهم وكانوا يرددونها بين أصحابهم في الرحالت 

وساحات اللعب والتسلية. 

تقول:  أول عازفة أوبرالية في اإلمارات،  الفنانة إيمان الهاشمي، 

من أجمل األهازيج المقربة إلى قلبي والتي تعبر عن فرحة أيام 
الطفولة وألعاب البراءة: )حمامة نودي نودي، سلمي على زيودي(. 
وتشير الهاشمي إلى أن الموسيقى الشعبية األصلية جزء ال يتجزأ 
بنيت أصالة الموسيقى اإلماراتية  من التراث الشعبي اإلماراتي، 
أم  اجتماعية  كانت  سواء  المختلفة،  المناسبات  أسس  على 

فاألصالة ال تتغير مهما مر  ولم تبن على أساس الزمن،  وطنية، 
الزمن. لكل مناسبة رقصة تؤدى بطريقة خاصة وفي زمن ومكان 
مناسب، وتعد »العيالة« أهم أشكال الرقص الشعبي للتعبير عن 
فرحة االنتصار بعد معارك الدفاع عن الوطن والشعب. ولذلك 
ال تخلو من دق الطبول والوقوف في صفوف متراصة لتمثيل قوة 
 بيد. وتتابع الهاشمي:  ينتشر »فن الرمسة« في 

ً
االتحاد والعمل يدا

، حيث يتم من خالل 
ً
المناطق الخاصة بزراعة النخيل تحديدا

المنطقة،  أهل  ورجولة  شجاعة  استعراض  والرقص  الغناء 
فتراهم يتحركون بنشاط كبير، يضربون آالت اإليقاع والطبول، 
في حين يستعرض الباقون مهاراتهم باألسلحة والمبارزة بالسيوف. 
في  متمثلة  اإلماراتية  الشعبية  الموسيقى  أن  الهاشمي  وتوضح 
الرقصات المعبرة واألشعار المصفوفة واألهازيج المبهجة واألغاني 
مارس بدون دوافع فعلية، بل ترتكز على 

ُ
الصحراوية الذهبية  - ال ت

أصالة حقيقية، فكل وصلة وكل شلة غنائية، وكل حركة راقصة، 
تمثل قصة ابن أو ابنة اإلمارات ومدى االعتزاز المستمر بالنفس 

راسخة في ذاكرة المبدعين

األهازيج اإلماراتية إحساس بالمكان والطبيعة

األهازيج غناء الشعوب 
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والوطن والبيئة، وتؤكد عمق االرتباط الوثيق بالتاريخ والعروبة، 
كما تبين قدرة اإلماراتي على التواصل مع العالم الخارجي. 

دعوة لتوثيق األهازيج
ويقول الشاعر الشاب هزاع أبو الريش: األغاني التراثية، واألهازيج 
الشعبية، تسكن في وجدان الناس بالفطرة، وتتخلل في داخلهم 
مثلما يتخلل الماء الرقراق في وجدان األرض، كونها تعكس طبيعة 
ابن اإلمارات ومكانه، ويستحضر من خالل تلك النغمات العفوية 
ويبين الشاعر أبو الريش أن  كل تاريخه وذكرياته التي عايشها. 
بقدر ما  الدول ال تقاس في تطورها وتقدمها ومبانيها الشاهقة، 
الحية  الصورة  يعكس  ما  وكل  العريق،  وتراثها  بماضيها  تقاس 
إال  يسمع  ال  »العالم  الفلسفة:  تقول  وكما  وتقاليده.  لشعبها 
أصحاب األخفاف الثقيلة«، بما يعني العالم ال يحترم إال أصحاب 
التفاصيل  بأدق  إال  يأتي  ال  فالتاريخ  الثقيل،  والوزن  التاريخ 
نفسه.  والمجتمع  األفراد،  مع  يتعايشون  اآلخرين  تجعل  التي 
وكل ما يتعلق في التاريخ والما�سي واإلرث العريق هو عبارة عن 
في قلب   

ً
، حاضرا

ً
وجواز سفر للمجتمع ألن يكون موجودا هوية، 

المجتمعات األخرى، ولكي تعبر هذه الدولة إلى الضفة األخرى من 
نهر الحياة حتى  تكون بمصاف الدول المتقدمة والمتطورة.

ويرى الشاعر هزاع أن في اإلمارات أهازيج شعبية عديدة تعكس 
اإلرث العريق والتاريخ المجيد التي مرت به هذه المنطقة، ولكل 
بيئة في اإلمارات هناك أهازيج وأغان وألحان معينة تختلف عن 
أن البيئات   

ً
مبينا غيرها حسب البيئة والمكان الذي تكون فيه، 

وجبلية  وصحراوية  بحرية  بيئة  إلى  وتنقسم  متنوعة  اإلماراتية 
وسهلية، ولكل بيئة لحونها وتراثها وأهازيجها الخاصة بها. ويضيف 
أن ثقافة األهازيج الشعبية، واألغاني التراثية ممتدة على خارطة 
الوطن بامتداد األفق، من رمال السلع إلى جبال الفجيرة وبحار 
على رغم  الثقافات متداخلة بعضها ببعض،  تلك  فكل  شعم، 
يميزها،  الذي  المنفرد  طابعها  لها  ولكن  البسيطة  اختالفاتها 
فتختلف اإليقاعات البحرية عن اإليقاعات الصحراوية والجبلية 
ألن لكل بيئة طبيعتها في تكوين األهزوجة التي تتناسب مع المكان 
ينسجون  الذين  وجدان  مع  تتواكب  حتى  فيه  أنتجت  الذي 
ويتابع الشاعر أبو الريش  من مشاعرهم لحون فنهم وشجونه. 
عصر التكنولوجيا نرى أن الجيل  اليوم في هذا العصر،  قائال: 
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الحالي ربما ابتعد عن هذا الموروث بطبيعة الحال، ويلفت نظر 
المعنيين والمسؤولين وخاصة في الجهات التعليمية إلى إبراز هذا 
وخاصة في األهازيج الشعبية حتى  اإلرث وااللتفات إلى التاريخ، 
 مع ماضيه، وال 

ً
 من تاريخه، منسجما

ً
يكون الجيل الجديد قريبا

 بمشاعره وأفكاره  إلى معان ومفردات وألحاٍن هجينة 
ً
يذهب بعيدا

ودخيلة ليس لها أي عالقة بتاريخ المكان الذي يعيش فيه، وينتمي 
ألن من ليس  وحتى ال تكون ذاكرة الجيل القادم مثقوبة،  إليه، 
له ماض ال يبحث عن الحاضر، وال ينتظر المستقبل، فالما�سي 
هو الهوية واألساس الذي يبني عليه طموحاته وأحالمه وآماله 

المشرقة، والجدار الحصين الذي يستند إليه.
ويختم الشاعر هزاع أبوالريش حديثه بدعوة المؤرخين والباحثين 
وكتاب الوطن إلى توثيق مثل هذه األهازيج التي تسكن في وجدان 
الكثيرين، وإدخال تلك اإلصدارات إلى المناهج التعليمية ليكون 

النشء في قلب التاريخ، وفي مضمون الوطن.

األهازيج متنفس الروح
الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في األرشيف الوطني، 
وصاحب  النفس،  والترويح عن  الروح  األهازيج متنفس  تقول: 
مطرب  وهو صوت  بالفرح  الهزج  في وصف  يبدأ  العرب  لسان 

ونوع  متدارك  متقارب  كالم  أيضا  والهزج  َبَحح،  فيه  يكون  قد 
للترنيم   

ً
وفي األغاني يكون الهزج مصاحبا من أعاريض الشعر، 

والتجميل والرقة في األداء، كما إن الهزج هو ذلك الصوت الذي 
يدركه المرء في خفة وسرعة. وفي تراث دولة اإلمارات الذي نرى 
األهازيج  تشغل  الممتدة  العربية  الحضارة  في  العميقة  جذوره 
حيزا ال يستهان به من مساحات حياة اإلنسان والذاكرة التراكمية 
لمن عاشوا ومارسوا وتشربوا لذة تلك األهازيج. وتوضح بالخير أن 
إذ تنشد له والدته  الطفل له نصيب األسد من ذلك الموروث، 
واألسرة الممتدة، بل الفريج بأكمله، أهازيج قد تكون من الذاكرة 
وقد تكون من إبداعاتهم اللحظية وقدرتهم على تركيب بيوت شعر 
لحن  مع  تتناسب  قافية  وذات  التذكر،  سهلة  الكلمات،  قليلة 
الفتة إلى أن هناك أهازيج التحية التي تلقيها األم علي  النشيد، 
وليدها عندما يستيقظ من نومه فتغني له »صباحك صباحين.. 
صباح الكحل في العين، صباح الناس مرة وصباحك صباحين.. 
صباٍح يطرد الفقر.. وصباٍح يوفي الدين«. وهناك أهازيج يرددها 
األطفال عند سقوط المطر وغيرها عند لعب الصقلة أو المراداة 
التي أذكره منها الحوار الذي يقوم بين إحدى البنات وأختها فتقول 
 بك؟ األولى: أشوه غداكم؟ 

ً
األولى: سالم عليكم، الثانية: يامرحبا

الثانية: حبة برندش، األولى: ماخليتوا لي؟ الثانية: ياختي نسيتك! 

رقص العيالة اإلماراتي التقليدي

والطبيعة بالمكان  إحساس  اإلماراتية  األهازيج 

األهازيج غناء الشعوب 
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األولى: بازعل عليكم! الثانية: زعلي فقدتك! ومن الملفت أن تراث 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تراث ذو تصميٍم محكم، فلو نظرنا 
لعب البنات بالمريحانة )األرجوحة( لشهدنا دقة هذا التصميم، 
الغافة،  اللوزة،  شجرة  في   

ً
حبال يربطون  كانوا  الما�سي  ففي 

البنات على اللعب وترديد األهازيج   
ُّ

حث
ُ
أو الرولة وت الشريشة، 

»عمتيه مرت أبويه الله  صعود األرجوحة ونزولها ويغنون  أثناء 
تحراني طالبة  خشتها في الزوية..  يوم يتها الهدية..  يسلط عليها.. 
وأطلب على البيبان.. ماجن أبوية تاير يصوغ لي دالل«. وفي مرحلة 
البلوغ تستذكر المرأة اإلماراتية تلك األهازيج فتستخدمها عند 
هزها لمهد طفلها، أو عند قيامها بأعماٍل مضنية ورتيبة، فالعودة 
إلى الما�سي والغناء يجلبان الفرح.. وهذا التصميم الدقيق الجترار 
أهازيج الما�سي المحفورة في ذاكرة المرأة على مدى مراحل نموها 
وتوظيفها لمخزون الذاكرة في خدمة الحاضر والمستقبل ماضمن 

استدامة هذا الموروث وحافظ على توثيقه وبقائه.

يالله بالسيل والطل
االجتماعية  الفجيرة  جمعية  رئيس  الظنحاني،  خالد  الشاعر 
الثقافية، قال: إن دولة اإلمارات تعمل منذ نشأتها على استدعاء 
لدينا  التراث وربطه بالحاضر لتستشرف من خالله المستقبل، 
كنوز إماراتية خالصة متمثلة في الموروثات الثقافية والموسيقية 
واإلنسانية، أسهمت في تشكيل شخصية اإلنسان اإلماراتي الفذة، 

ومكنته من التصالح مع ذاته، وبالتالي القبض على الحقيقة. 
ويرى الظنحاني أن الموسيقى الشعبية وما فيها من أشعار وأهازيج 
وأغان تعد من أجمل الموروثات التي تعايش معها ابن اإلمارات 
وبقي يستذكرها إلى يومنا هذا، ألنها تبين ارتباطه الوثيق بتاريخه 
 صلته بالعالم الخارجي المحيط 

ً
وجذوره وإنسانيته، وتؤكد أيضا

به عبر البحار وارتحاله إلى عدد من بلدان العالم. وهو يلفت إلى 
 فيما يتعلق باستنهاض التراث 

ً
 مهما

ً
أن اإلمارات قدمت أنموذجا

اإلمارات يعتبرون التراث الشعبي  فأبناء  واستلهام الحاضر منه، 
للمشهد االجتماعي والثقافي بشكل عام، حيث ال بد   

ً
ثقافيا  

ً
كنزا

من العودة إليه إلثراء األعمال الوطنية واألدبية التي تنجز اليوم، 
ألن  لألجيال القادمة،   

ً
وأدبيا  

ً
فكريا  

ً
وستعتبر في المستقبل تراثا

من الضرورة أن تنشأ هذه األجيال في بيئة تعزز مفهوم المواطنة 
وفي هذا السياق يؤكد الشاعر الظنحاني على  والوالء.  واالنتماء 
ضرورة دمج التراث في المناهج التعليمية إلحيائه بشكل متواصل 
بأوقات ومناسبات تعقد بين الحين واآلخر، كما  وعدم االكتفاء 
 في حث األبناء على القيام 

ً
 كبيرا

ً
يرى أن على األهل في البيت، دورا

بمسؤوليتهم في الحفاظ على التراث، داعيا األهل إلى عدم التنصل 
أدمغة األطفال  يتجنبوا حشو  المسؤولية وعليهم أن  من هذه 
ألن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف  بمبادئ الثقافات الدخيلة، 
المهرجانات  وينوه الشاعر الظنحاني بأهمية  الهوية.  إلى ضياع 
التراثية اإلماراتية ودورها في تعزيز موروثنا الشعبي من الموسيقى 
واسترجاع  واألجداد،  اآلباء  إلى ما�سي  بنا  تعود  فهي  واألشعار، 
شباب  ألن  الجديدة،  لألجيال  وتعريفه  الجميل  الما�سي  ذلك 
اليوم ال يعرفون الكثير عن عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا، ومثل هذه 

المهرجانات تجّسد لهم ماضيهم العريق وتراثهم األصيل. 
خالل  من  يتم  التراث  توظيف  أن  الظنحاني  الشاعر  ويختم 
العصر  متطلبات  مع  يتناسب  بما  واألخذ  ودراسته  به  اإللمام 
لنتمكن من تشكيل حلقة وصل بين إرثنا وأعمالنا الخاصة من 
قصائد وروايات ودراسات وأبحاث تستمد من الموروث مفرداته 
وتراكيبه الفنية واللغوية ومعانيه المعبرة عن خصائص ثقافتنا 
إلى كل  من نقل حضارتنا   

ً
ومستقبال  

ً
لنتمكن حاضرا وتاريخنا، 

بقاع العالم بلغة عصرية تعكس المراحل الزمنية التي مرت بها 
ثقافتنا. ومن األهازيج التي نتداولها في إمارة الفجيرة قديما: »بالدي 
لي في الكتب مطرايه/ من سابق  أحلى من اليونان/  دبا ومربايه/ 
األزمان«. وكذلك:»يالله بالسيل والطل/ حتى الحّريص يبتل/ وانا  رقص العيالة اإلماراتي التقليدي

هزاع أبوالريش  فاطمة المزروعيخالد الظنحانيد. عائشة بالخير
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يات الخصب عودي/ 
َ
شتل«. وكذلك: »يودي يودي ياِسن

ْ
كل وبا

ْ
با

يودي يودي بالبوارق والرعودي«.

مهددة باالنقراض
وتقول الروائية فاطمة المزروعي: تتنوع األهازيج والفنون الشعبية 
في اإلمارات على حسب البيئة والنمط السكاني، فلكل منطقة أو 
موضع جغرافي له مالمح حياتية وإبداعات تراثية أصيلة ظهرت 
من بوتقة الحياة وإرهاصاتها، مبينة أن الفنون واألهازيج الشعبية 
تستمد كلماتها من الذاكرة وطبيعة حياة اإلنسان وتؤثر في حياته 
ونمطها، وقد انتشرت هذه األهازيج من خالل إحياء االحتفاالت 
األمطار وختم  وسقوط  المواليد  واستقبال  باألعراس  الخاصة 

القرآن التومينة أو التحميدة إلى جانب االحتفال بالقرقيعان حيث 
يتجمهر األوالد داخل الفريج ويبدؤون بالطرق على أبواب المنازل 
فرحين مبتهجين منادين : إعطونا الله يهديكم/ بيت مكة يوديكم/ 
أعطونا من حق الله/ وال منذبح العجيلة. وكذلك األعياد وأثناء 
األلعاب الشعبية التي تعكس طبيعة الحياة التي كانت موجودة 
الذكريات  تحيي  التي  وألفاظها  القديمة  بكلماتها  الفترة  تلك  في 
واألذهان: عمتي مرت أبويه/ يوم يابولي هدية/ دستها في الزوّية/ 
)تاجر(/  ما جن أبويه تاير  أطلب على البيبان/  تحسبني طالبة! 
جني  الخيدة/  في  ومعلقة  إمية/  بأربع  داللي  الدالل/  لي  يصوغ 
)كأني( من بنات هالل. إلى جانب األغاني اإلماراتيه القديمة، تزخر 
ثقافة اإلمارات باألهازيج منها  عند مشاهدة الغيم: غيم إال دمامة/ 
والمطر وقته فات/ طوق وحط عمامة/ واصبر على الخالت انهى/ 
والشهامة أبو لولها الضيجات. وفي الختمة )التحميدة(: الحمد لله 
آمين/ سبحانه من  للدين واإلسالم اجتبانا/  آمين،  الذي هدانا/ 
آمين/ نحمده حقه  آمين/ بفضله علمنا القرآن/  خالق سبحانا/ 
طول  آمين،  ليس يح�سى عددا/   

ً
كثيرا  

ً
حمدا آمين/  أن يحمدا/ 

الليالي والزمان سرمدا/ آمين، وأشهد أن الله فردا أحدا/ آمين.  
والخليج  اإلمارات  في  الشعبية  األغنية  أن  المزروعي  وتوضح 
المؤسسات  جميع   من  جهد  إلى  وتحتاج  باالنقراض،  مهددة 
رقابية  لجنة  تشكيل   إلى  وتدعو  بالتراث،  والمعنية  الثقافية 
األغنية  وتوثيق  اإلماراتية  واألغنية  الشعري  المحتوى  لمتابعة 
الشعبية واألهازيج قبل اندثارها، كما تقترح مشاركتها في المناهج 
المدرسية ليتعرف عليها الجيل القادم. أما في ظل التطور الذي 
نشهده حاليا، فهي تعتقد أن األغنية واألهازيج تحتاج إلى توثيق 
وإعادة إبرازها وتقديمها على الساحة من جديد، وذلك حتى تظل 
وتميزها  استعادة حضورها  من  وتتمكن  رونقها  على  محافظة 
على الساحة، كما يجب إعادة تسجيل األهازيج الشعبية في بيئة 
مالئمة للمساعدة على انتشارها، وال بد من السعي نحو نشرها بين 
الجمهور بطريقة علمية تساعد في الحفاظ عليها وعدم اإلساءة 
وتفعيل  إلى األلفاظ والمعاني حتى ال يتغير معناها مع الوقت، 
المحاضرات والفعاليات والورش الخاصة باألهازيج بالتعاون مع 

المؤسسات األرشيفية والبحثية والتراثية واإلعالم.

إحساس بالمكان والطبيعة
وتحدثنا الروائية مريم الغفلي قائلة: األهازيج الشعبية إحساس 
أرض  ولكل  وتعايشه،  اإلنسان  نبض  وهي  والطبيعة،  بالمكان 
وتظهر األهازيج الشعبية في  أهازيجها الشعبية للكبار والصغار، 

والطبيعة بالمكان  إحساس  اإلماراتية  األهازيج 

األهازيج غناء الشعوب 
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وغيرها،  وأعياد  وحناء  وميالد  زواج  من  المختلفة  المناسبات 
عبود  وبنعاطي  لبقرة  بنذبح  العيد  »باگر  مثل:  فكاهي  بعضها 
المنخرة!«. وبعضها ذو طابع حما�سي مثل: »تعاونوا والعوين الله 
والغز هنا هو قطعة من التمر المدلوگ  وتعاونوا لو على الغز«. 
»وتقال أثناء العمل الجماعي . وبعضها لألطفال: »مثل طفة خالي 
وهي تقال عندما يقفز الطفل  ما تنطف طفوها اعيال الطف«. 
»راشد م�سى  أما أهزوجة م�سي الطفل فتقول:  من مكان عال. 
راشد م�سى.. زچرو لمطوع للعشاء«. وكذلك هناك أهازيج للمطر 
و»طاح المطر  قوموا اشترولي دفه«.   »طاحت عليه نفه/  مثل: 
طاح المطر من عالي/ كسر بيت   / برعوده./ كسر حوّي سعوده 
الشعالي/ وطاح المطر من عند الله/ كسر حوّي عبدالله«. وكذلك 
أهازيج ليلة النصف من شعبان: أعطونا حق الليلة/ وإال بنذبح 
لعييلة. ومن أشهر أهازيج تنويم الطفل: هوا هوا يالهادي.. محمد 
)هو هو يا  ال ماي وال زادي  هوا هوا يا سنادي..  ساكن الوادي، 
وليدي محمد زين محمد زين مولود بضحى االثنين .. ينشق القمر 
 ... وال إله إال الله ال اله إال الله   .. نصفين في حضرة رسول الله 
وهكذا. وعند البدو »يا وليدي يا غناتي ال ترقد في السيوحي.. ارقد 
.. وكذلك أهازيج الفرح: »شلني  في ظل بارد بين الحشاء والروح« 

شالت يا الغالي بشلك فوق حضن الريل خلني بنام«. و»ومعرس 
عرس حذانا ع�سى الفريج وال عشانا«. وكذلك: أمي يا أمي يا أمايه 
راعي البحر ما باه/ شال مزماة العومة وتصل على علباه/ ابغي وليد 
عمي بخنيره ورداه . ومن أهازيج الحناء:  يا أمي حنيني قصه/ باخذ 

حمد عن حصه/ يا أمي حنيني غمسه/ باخذ حشر عن شمسه.
والخطاب  ابوها/  بنت  فاطمة   بالبنات:  خاصة  أهازيج  وهناك 
يدق  واحد  أبوها/  عند  والثامن  البيت/  ورا  سبعة  اخطبوها/ 

الزعفران/  والثاني يقول يا ليتني خادم أبوها.
والتمسك  والنسب  باألصل  االعتداد  في  تقال  األهزوجة  وهذه 
بالعائلة وكانت تغنيها األمهات للبنات: يا بنيتي يا بنتي/ من اليوع لو 

مّتي/ ما يوزج شّتي/ بيوزج تاير/ لو بالحجي جاير/
يا بنيتي يالزينه /صبي لبوج دهينه/ جان ما رضا ولد عمج/ صبي 
وكان عمي  ومن أشهر األهازيج التي سكنت قلبي،  واجلعي عينه. 
رحمه الله يرددها دائما :لي بغيت تخاوي إنسان خاوي راعي الثوب 

المَيزع/  بآيحطك وسط الجنان أو بيتم وياك يتهزع .
ولكن التراث راسخ في األذهان وعلينا  وهكذا هي األيام تم�سي، 
الحفاظ عليه ونقله لألجيال القادمة ألن األهازيج ذاكرة مكان 

وإنسان وزمان 



الفرانين 40 أهازيج 

 جمال بربري

تقول الحكاية الشعبية إن الشيخ صاحب الفرن كان يخصص 
والمحتاجين والعمال عقب صالة  حصة من األرغفة للفقراء 
الفجر. لكن فجأة انقلب عليه عمال الفرن مطالبين بزيادة في 
أجورهم أواإلضراب. استمهلهم عدة أيام ووعدهم بأنه سوف 
يفكر ويحسب حسابه، لكنهم فجأة وبدون سابق إنذار لم يأتوا 
جميًعا. راح يفكر طيلة الليل كيف يعمل وحده حتى يخرج خبز 

الفقراء الذين يأتون كل صباح؟ 

حتى سمع آذان الفجر فأغلق الفرن وانصرف إلى الصالة، ودعا ربه 
وبكى في السجود، وبعد الصالة اتخذ جانًبا وأمسك بالمصحف 
فإذا بواحد ممن يعطي لهم العيش )الخبز( يقول مسرًعا: »إلحق يا 
 غريبة والفرن مقفول«.

ً
رنك فيها عفاريت. سمعنا أصواتا

ُ
شيخ، ف

أسرع الشيخ وفتح الفرن فوجد العيش على األقفاص الخشبية 
ا بكف غير مصدق ما حدث.  جاهًزا. كان ينظر حوله ويضرب كفًّ

 من عرفوها منذ 
َّ

أمام نيران قاسية وحياة صعبة ال يقوى عليها إال
الصغر فصارت جزًءا منهم وتركت آثارها على األجساد النحيلة. 
يستيقظون عند منتصف الليل ويهرولون والناس نيام إلى لقمة 
عيشهم التي قسمها الله لهم، ألسنتهم تردد كلمات فنانهم الراحل 
يا كاتبين الوجع ما تخطوا اوجاعى/ هاتوا طبيبي  محمد العجوز: 

هنا ال تفرحوا الحساد/ شرب القليب المرار وأتطفح األحزان.
 في الفرن أمام فتحة صهد تلفها درجات حرارة مرتفعة، تجمعت 
على وجوههم الحمراء، حبات عرق متناثرة، بفعل نيران مشتعلة، 
تحمي  مناديل  جبهاتهم  على  لقمة سائغة.  إلى  »العجين«  حول 

ُ
ت

أعينهم من سقوط ملح العرق. هم يعرفون أن هذا قدرهم وتلك 
إلى بيوتهم  ولكن سعادتهم تكمن في العودة  هي لقمة عيشهم، 
حاملين بعض أمتعة صغيرة. لكنها فرحتهم! مهنة الفّران ال تتطلب 
فقط القوة الجسدية والسالمة الذهنية، إنما تحتاج التعود على 
الصبر والجلد أمام نيران مستعرة ال ترحم  حتى في الشتاء القارس، 
برفع  يطالبون  فهم  لذلك  جهنم.  نار  هي  بالطبع  الصيف  وفي 
أجورهم أحياًنا حتى تتواكب مع غالء المعيشة، ولكن العصفورة 

تسمع همسهم وتنقل كالمهم إلى صاحب الفرن. وبالتالي هو يقف 
 

ً
أم خيارين، إما أن يزود لهم األجرة، أو أن يحاول جلب عمال بدال
لو كان   

ً
منهم. من اصحاب العمل من يرضخ لمطالبهم خصوصا

قد اشتغل معهم وعرف قسوة الحياة، ومنهم من يكابر ويرفض 
 بال خبرة حتى لو خسر الزبائن بسبب اإلنتاج السيىء. 

ً
ويجلب عماال

كل فرن وله نظامه وقواعد التعامل بين جدرانه. هكذا قص علي 
العم عبود - البالغ من العمر سبعين عاًما - حكاية صاحب الفرن، 
حين سألته عن أشهر أهازيج العمل أمام نار الفرن. وعم عبود لم 
يجلس يوًما في البيت من وقت الصغر، فهو يدرك تماًما أن جسد 
مثلما  األمراض  عليه  تتراكم  البيت سوف  في  لو جلس  الشقاء 
يصمت دقائق ثم يتذكر كلمات أغنية  المهنة.  حدث ألصدقاء 
للفنان جمال اإلسناوي يستعينون بها على تعب العمل: الصبر لو 
كان تقاوي الزرعه بـغيطان/ وأرويه بدمع الندم ع اللي جرالي وكان.
 يشعل سيجارة ثم يحكي لي عن أيام )فرن الطاقة( الفرن البدائي،  
تتكون  الذي  الفرن  أدوات  وعن  والبركة،  الطيبة  الناس  وأيام 
يردد  ثم  والخميرة؛  والملح  الدقيق  فيها  يوضع  من حلة عجين 
لي الغالبة والمحتاجين/ ميه 

َّ
أهزوجته: »دوري يا حلة العجين َوك

ودقيق وعلى الله التوفيق/ الماء والملح والخميرة بمقادير، وعلى 
المولى التدبير« يعلق الراديو في مسمار على حائط بجواره، ويردد 
منسجًما مع صوت أم كلثوم: يا عطارين دلوني الصبر فين أراضيه/ 
ولو طلبتوا عيوني خدوها بس أالقيه. ويختلط الماء مع الدقيق 
، ثم ينقله في صندوق خشبي طوله متر 

ً
 أو لحاما

ً
حتى يصنع له ِعرقا

ا األرض ويغني 
ً

ونصف ثم يغطيه حتى يختمر. يجلس بعدها مفترش
بصوت خشن: عا�سي يا ناس/ البس م الشقا توبي/ ساعدني يا 
واغفر ذنوبي وارجعلك يا كريم بال دين.  ربي أغسل ذنوب توبي/ 
يضع بعض الدقيق على لوح خشبي يطلق عليه  يقوم للعمل، 
يزن أول وزنة وبعدها يقطع العجين  وعليه الميزان،  )سانيس( 
وكل رغيف ال بد بأن ُيغّمس في الدقيق حتى  كرة،  على هيئة  
يمتص آثار الماء من فوقه. يأخذها بعد ذلك العامل الذي خلفه، 
فيجعلها  الذي يطبطب على األرغفة   ّداع، 

َ
نطلق عليه اسم الخ

على هيئة دائرة. يضحك )القراص ( ثم يقول للخداع الذي خلفه: 
ي عندك ذمة 

ّ
»يا خداع اخدع/ دوس على الرغيف زي الناس/ خل

لي الغالبة 
َّ
ة العجين َوك

ّ
ُدوري يا حل

أهازيج الفرانين 

األهازيج غناء الشعوب 
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وضمير وإحساس/ ده عيش بتاكل منه الناس«. يرد عليه الخداع: 
»وانت عامل ضميرك زي الناس/ وضّبط السنجة/ واشتغل على 
الميزان، ده صاحب الفرن ملهش أمان/ بكرة تقف على الميزان 
وتقول ياريت اللي جرى ما كان«. يضع الطاوالت في قائم وبعدها 
يكتب عدد الطاوالت ويكتبها في ورقة نطلق عليها بالغ. يأتي بعدها 
دور الطاولجي الذي نطلق عليه لقب )حمار الفرن( ألنه يسير في 
خطوات ثابتة ال تتغير. يحمل الطاوالت إلى بنك، والبنك عبارة عن 
حتى يرمي  من المسلح أو الرخام،  حائط ارتفاعه متر مسقوف، 
يرفع الرامي األرغفة ثم  بها إلى الرامي الذي يقف بجوار الخباز. 
يضعها على شوال )جوال( فيه دقيق يأخذها الخباز ويضعها على 
كوريك خشبي وتمتليء، ثم يسحب ما قد نضج بالبروة، يأخذها 
السحلجي على أقفاص  ثم يذهب بها إلى البائع. وعند وفود عامل 
جديد صغير السن ال يفقه في المهنة نطلب منه طلبات غريبة: 
يأخذ  روح بسرعة اجر اشترى شحم نمل من أي دكان فاتح، 
عليه  نضحك  اليدين،  فارغ  ويعود  الطلب  ويبحث عن  النقود 
قائلين: شربت المقلب يا مغفل! يعود للعمل في البداية، ينظف 
المحل وبعدها يتعلم السحله، وهي جمع العيش من أمام الخباز 
ووضعه على أقفاص، أو يتعلم الطاولة وكيفية رش الردة بإتقان 
»عامل«  إن كان يحب الصنعة سوف يتعلم أو يظل  وتسويتها، 
آلة  يعلو صوت  شديد.  الحياة ببطء  هكذا تدور  الحياة.  مدى 
وكوب  السيجارة  ومتولي.  وشفيقة  الهاللية  بسيرة  التسجيل 

والشاي ال تغادر أياديهم، لكن العصفورة تأتي بخبر وصول صاحب 
الفرن، تدور المشاحنات المعتادة.  في تلك اللحظة عندما زعق 
صاحب الفرن في الخباز، أسرع إلى مالبسه الداخلية فارتداها، 
خارجي  برداء  مكتفًيا  الداخلية  الخباز من مالبسه  يتخلص  إذ 
من صهد النار. أمسك به زمالؤه العمال ورددوا: »صِل على النبي 
واخلع لباسك«. يتوقف المخبز دقائق، يتركه صاحب الفرن حتى 
يهدأ، وبعدها يعطيه سيجارة. يخلع لبسه ويعلقه وتبدأ من جديد 
حياة الفرن. ولكن الخباز متأثر فيعلق بكالم للعصفورة التي تنقل 
األخبار: »يعيش ولد الخسيس وال يرفعه عينه م األرض/ يكمش 
ياما  متغندر/  ّم 

ُ
يا ما�سي تهز الك كما العيل لو بحتروله العرض/ 

ناس، ياما كتير ماتوا/ كانوا بطول العرض!« بعد دخول السيراآللي 
فال  مع قلة ساعات العمل؛   ،

ً
الكهربائي أصبح الجهد مضاعفا

الجميع منخرط بقوة في عمله ليالحق   وقت للمزاح وال الهدوء؛ 
انقرضت بعض المعدات البدائية مثل  دوران السير الكهربائي. 
الكوريك والبروة وبراميل البخار، حتى الجاز )الكيروسين( أصبح 
والمصيبة األكبر هي دخول من ليس لهم شأن بالمهنة في  غاًزا. 
يتباهى كل واحد  هذا المجال. هم أصحاب رؤوس أموال فقط. 
منهم بأنه صاحب فرن وال يفقه شيًئا في أعماله. ومن السهل أن 
تضحك عليهم، وأحياًنا البعض يسرقهم وهم ال يشعرون. وبالتالي 
لجأوا  لمن يملك الخبرة حتى يتعلموا منه كيف يدار الفرن، لكن 

ل )أكل( نصه« 
َ
بال فائدة، فقالوا: »إّدي العيش لخبازه لو ك
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ينشده  الناس  من  العامة  لغة  في  شعبي  نشيد  األهزوجة 
وعند  مثل الحروب،  القرويون في مناسبات كثيرة ومتنوعة، 
واالستقبال  واألعراس،  )العراضة(  واالستعراض  الوفاة، 
والتوديع. ولعل األهزوجة مأخوذة من )الَهَزج( وهو، كما يعّرِفه 
»الَهَزُج،  )هـ-ز-ج(:  مادة  المحيط  القاموس  في  الفيروزأبادي 

ى«.  غنَّ
َ
رَِح: ِإذا ت

َ
ٌم. وقد َهزَِج كف

ُّ
غاني وفيه ترن

َ
: من األ

ً
ة

َ
ك محرَّ

والهزج فن قديم عرفه العرب منذ الجاهلية ولكنهم أطلقوا 
عليه مسميات مختلفة. فمن ذلك ما يعرف بترقيص األطفال، 
ومنه الُحداء  ومنه الرجز الذي كانوا يتناشدونه في الحروب، 

الذي كانوا يحثون به اإلبل على السير)1(

الدلعونا وظريف الطول 
للتراكمات    

ً
نظرا لكنها  القاموس،  في  معنى  لها  ليس  »دلعونا« 

ا من الغناء، 
ً
تبلورت لتعني نمط المختمرة في الوجدان الشعبي، 

المفرح،  ولذا يقصد بها الغناء  خاصة ما يرتبط منه باألفراح، 

بالصالة  تبدأ  »الدلعونا  أغاني  ومعظم  أي غّنى،  »دلعن«  يقال 
على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم تنطلق لتعبر عن مكنون القلوب. وأغاني 
الدلعونا أبرز نماذج أغاني العشق واألفراح، ال يخلو  منها عرس 
كما إن تجاوبها مع وقع الدبكة  فلسطيني خاصة عند الرجال. 

جعلها من أهم األنغام في مصاحبة رقص الدبكة. 
علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دلعونـــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــى دلعونــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

صلــــــــــــــــــوا ع النــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي يــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــاضرونــــــــــــــــــــــــــــــا 
أول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــــــــدي نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدح نبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

سيدنــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كحيـــــــــــــــــــــــــــل العينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
وتشبه أغاني ظريف الطول أغاني »الدلعونا« من حيث شيوعها 
وهذا النمط من األغاني يتميز بالعشق والتشبيب  وكثرة أدائها. 
األغنية  في  تلفظ  »ظريف«  أن  ذكره  الجدير  ومن  بالمحبوب 

»زريف«.
يـــــــــا ظريــــــــــــــــــــــــــف الطـــــــــول مــــــــــــــــــــــر وما حكـــــــــــــــــــــــــــاش

واستحــــــــــــــــــي يطلــــــــــــــــــــــــــع كالمــــــــــــــــــــــــــــــــه ع البــــــــــــــــــالش 
لو بدنــــــــــــــــــا مــــــــن السمـــــــــر ملينـــــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــواش

لكـــــــــن عذبنــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ضي الرهدنـــــــــــــــــــــــــــا)2(

األهازيج ، هوية فلسطين الشعبية 
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العتابا أو الميجنا 
ومن األغاني الشعبية المشهورة على طول الوطن العربي وعرضه 
»العتابا أو الميجنا«، وأغنية العتابا تعرف بهذا االسم أو  أغنية 
باسم »أوف« أو الميجنا إال أن االسم األول هو األعم. وإذا صادف 
 في الريف األردني، خاصة في الضفة الغربية، فإن 

ً
أن تكون مسافرا

يغنيها  من الممكن أن تتاح لك فرصة االستماع ألغنية العتابا، 
الرعاة على أنغام الربابة واليرغول، ويغنيها الحراثون والحصادون 
أو مقتطفو الزيتون، أو في واقع الحال في أي مناسبة أخرى أو في 

موسم آخر.)3(
يـــــــــا ميجنــــــــــــــــــا ويا ميجنـــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــــــــا ميجنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لوال عيونــــــــــــــــــك في الجبـــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا طلعت انـــــــــا 
يـــــــــا ميجنـــــــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــا ميجنــــــــــــــــــا ويـــــــــا ميجنــــــــــــــــــــــــــــــا

زحلـــــــــــــــــــــــــــــــــق حبيــــــــــــــبي ع الدرج وقعــــــــــــــــــت أنـــــــــا)4(
جفرا 

يد ابنة  )أحمد عزيز علي حسن(  طلب  عكا،   - في قرية كويكات 
خالته، لكن الفتاة رفضت، ألنها تحب شخًصا آخر. عندئذ هام 
عشًقا بالفتاة، واخترع لها اسًما رمزًيا هو )جفرا(، وظل يردده في 
وياها  )جفرا..  شاعت أغنية   1939 ومنذ عام  أغانيه الشعبية. 
الربع( على كل لسان وصارت جزءا من النسيج االجتماعي للفكلور 
الفلسطيني. وفي عام 1975 أحب الشاعر عز الدين المناصرة فتاة 
فلسطينية في بيروت، لكنها استشهدت في غارة إسرائيلية، فكتب 
خليفة،  مرسيل  وغناها  أمي(،  غابت  إن  أمي  )جفرا  قصيدته 

فاشتهرت. والجفرا في اللغة هي الفتاة الجميلة في ريعان شبابها، 
الشعر  في  تحولت  لكنها   ،

ً
تبلغ حوال لم  التي  الماعز   

ً
أيضا وهي 

الحديث إلى رمز ألرض فلسطين.)5(

هدهدة األطفال 
ألنها  من التهاليل وسواها،  تبلغ األم أوج خصب غنائها الفردي، 
تغني من أعماقها، فهي تأتمن الوجود عليه، وتشعر برغبة جارفة 
في البوح بعواطفها كافة حتى لتكاد تجزم أن طفلها يبادلها الشعور 
فتندفع بتلقائية وعفوية للتعبير عن فيض جارف دافق  ذاته، 
 وعبر 

ً
 تصدر عن نبع غزير يفيض حنانا

ً
من انفعاالت تعطي أنغاما

كلمات بسيطة. 
أثناء التهاليل تذكر األم لطفلها أسماء حيوانات البيئة وطيورها، 
الحمام منها بخاصة، كما تذكر له أسماء العديد من المكسرات 
)التسالي( أمثال البندق والفستق التي تعده بأنه سيأكلها عندما 

تظهر أسنانه ويصبح قادًرا على أكلها: 
صبــــــــــــــــــاح الخير يالـــــــــــــــوز بـــــــــدي لحبيبي جــــــــــــــــــوز

ي الخوابـــــــــي جـــــــــوز
ّ
يكون غــــــــــــــــــني وفرحان ويمل
صبـــــــــاح الخير بزياده يقلع عين الحّســـــــــــــــــــــادفه

واألم بتهاليلها لطفلها بغية النوم تنأى بمباهجها الحياتية، وتسهر 
معه الليالي الطويلة ،إنما توقظ فيه الحس الباطني )لتجعل قلبه 
التي غمرت أمه فيرحمها  المعنوية  يذعن لفيض اآلالم  البريء 

وينام(إنها بتهاليلها هذه تكرر شكواها وتبرمها. 
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إنها تغير النغمة ونسبها، تغني بمقامات مقامية يغلب عليها عدم 
االستقرار النهجي فيتموج الصوت من تحوالت مقامية أقل ما يقال 

عنها إنها قد تكون خادعة للطفل فينام.
 مرحبــــــــــــــــــا بالزائــــــــــــــــــرين

ْ
 مكـــــــــْه وقالــــــــــــــــــــــــــت

ْ
لت

ّ
َهل

ْ
مرحبا بالشيخ فيكــــــــــــــــــْم ولطفالف الراضعين

 مرحبـــــــــــــــــــــــــــا بالزائــــــــــــــــــــــــــــــــرات
ْ

 مكـــــــــْه وقالت
ْ

لت
ّ
َهل

مرحبا بالشيخـــــــــــــــْه فيكن والبنات الراضعات
 ترحْب لفو وخيل العرب تلعْب لــــــو

ً
يـــــــــا مرحبا

يــــــــــــــــــا مرحبتين وترجيَحـــــــــه يابو قامفه ملــــــــيَحْه
يا مرحبتين يا مرحْب يا ميتين حصان أشهْب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب)6(
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يْرك

ّ
مفن

َ
للحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ت

أغاني الطفولة والتهاليل
يـــــــــا ربنا يا ربنا/ واحنا الصغار ويش ذنبنــــــــــــا 
طلبنا الخبز من أمنــــــــــــــــــا/ضربتنا علـــــــــى تمنا

شوربنه شوربنه
يا ربنا ما هي بطر/ تعجل علينا المطر 
شو بدك ع قلة/ واحنا مطر بده سيل 

شوربنه شور بنه 
يا ربي بل الشرموخ / واحنا تحتك وين نروح

شور بنه شوربنه 
 عن امرأة في العقد السابع 

ً
سجلت هذه األغنية في رام الله، نقال

من عمرها. وقد جرت العادة أن تغنى هذه الطلبة عند انحباس 

فترسل األمهات أوالدهن عند الغروب فيشكلون جوقة  المطر، 
من األطفال واألحداث تجوب شوارع القرية طالبة من المولى أن 

يمر عليها بالمطر)7(.

أغاني األعراس
َبة، فيجتمع الرجال من 

ْ
أول التقاليد المتبعة في األعراس الخفط

وعندها يتجه إلى بيت  أهل العريس والعروس إلعالن القبول، 
ونساء  والجارات  العروسين  قريبات  من  كبير  موكب  العروس 
ف التي تحمفل عليها السكر 

ّ
القرية ويحمل القريبات أطباق القش

المجاورة  القرى  من  والنساء  الرجال  ويأتي  والكعك.  والقهوة 
للمشاركة، يرحب بهم أهل القرية المضيفة

ـــــــــــــــــــــــــــــا ضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف ومرحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــ
ً
 وسهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ً
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
والغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف

والعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ومرحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

ً
 وسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ً
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
والغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب)8( 

العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
ً
 حرا

ً
واستمرارية وجود التراث وعدم تالشيه، يعني أن هناك شعبا

 مهما حاول األعداء. أما الفلسطيني، فيجب 
ً
 ملتحمان معا

ً
وأرضا

أن يحافظ على عاداته وتقاليده من أجل اإلبقاء عليها،وبالتالي من 
أجل الحفاظ على شخصيته وهويته ووطنيته)9( 
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األهازيج غناء الشعوب 

الشعبية  فلسطين  هوية   ، األهازيج 
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 نور سليمان أحمد

األهزوجة كما صنفها الشعبيون والمهتمون بالثقافة الشعبية 
وتاريخها هي نوع من األناشيد الشعبية الغنائية، وال يشترط أن 
فردية   

ً
يصاحبها أي نوع من اآلالت الموسيقية وتؤدى أحيانا

 جماعية. وتعتمد في إلقائها على المد الطويل للكلمات 
ً
وأحيانا

وترافق  مع إصدار الصوت الواضح الدال على هذا التمديد. 
 زغرودات، حيث ال غنى عن الزغرودة في أي مكان 

ً
األهازيج دائما

يتم فيه إلقاء أهزوجة. وتختلف األهازيج من بلد إلى آخر ومن 
دولة ألخرى حسب ثقافتهم ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. 
وفي بالدنا العربية ترتبط األهازيج غالًبا بالمناسبات والمواسم، 
ففي دولة اإلمارات العربية المتحدة  ولكل طقوسه الخاصة. 
تزخر ثقافة اإلمارات  وإلى جانب األغاني اإلماراتيه القديمة، 
ونزول  باألهازيج التي يتم ترديدها في األعراس، وختم القرآن، 

المطر، وحق الليلة ومشاهدة الغيم والختمة )التحميده(.

وقد تنوعت األهازيج الشعبية ومثلت جميع الحاالت اإلنسانية 
بكل تنوعاتها وتقلباتها، وعند ممارسة األعمال، فعند طحن حب 
وتي الَحب، 

ُ
يال ِدقوا خ »الله يا الله،   يردد الحضور: 

ً
القمح مثال

ِحنوه، عينوه، كلوه، صبيان يا بني، يال ِدقوا الَحب، الله يا الله، 
َ
ط

قلبي،  صاحبي  جمبي،  خوتي  كلوُه  خبزوه  عينوه  طحنوه  دقوه 
ولألهازيج الفلسطينية مذاقها الخاص النابع  يطلع ينزل دقوه«. 
الفلسطيني  الشعبي  الفلكلور  ويعج  وعقائدهم،  موروثاتهم  من 
التعبير  بكم هائل من اإلبداعات الشعرية والحرفية وأساليب 
المختلفة، وأساليب العيش واللباس وألوان الدبكات والرقصات 
والعادات والتقاليد الموروثة لدى الذاكرة الشعبية الفلسطينيه. 
بها  آمن  التي  الفلسطينية  القيم  الشعبية  األهزوجة  وتصور 
الشعب الفلسطيني، وما ينكره ويستهجنه من تصرفات ممجوجة 
غير مقبولة. وتتعدد أشكال األهازيج الشعبية بتعدد المناسبات 
والمواقف التي نظمت من أجلها، فنجد أهازيج الحماسة، ونجد 
وأهازيج  الختان،  وأهازيج  الحصاد،  وأهازيج  الجهاد،  أهازيج 
الرثاء... وغيرها مما تعج به الحياة من مواقف. وفي المغرب العربي 
تمتزج األهازيج بالمناسبات الدينية والوطنية، فقد أبدع الخيال 
وقد جاءت بعض هذه  عدة أهازيج،  الشعبي في شأن عاشوراء 

األهازيج الشعبية، باللسان الدارج ومن بين ما يذكر منها:
ـــــــــــــــــــدا نعطيـــــــــــــــك عشـــــــــــــــوري عيشـــــــــــــــــــــــــــوري عيشــــــــــــــــــــــــوري..           غـ
عويـــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــوق عــــــــــــــــــــــــــويد ..          اللــــــــــــــــــــــــــــه يعطيــــــــــــــــــــــــــــــك وليــــــــــــــــــــد
أبـــــــــــــــابـــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــوري ..           عليــــــــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــدلي شعــــــــــــــــــوري
من الثقافة   

ً
مهما  

ً
الشعبي واألهازيج جزءا وفي مصر يعد الغناء 

توثيق  في  عصور  مدى  على  المصريون  استخدمه  المصرية، 
جميع جوانب حياتهم، من أعياد واحتفاالت وانتصارات ونكبات، 
وحتى لحظات الحزن والوفاة، وكان لموسم الحج الذي يقدسه 
وحظي  الشعبي،  المصريون نصيب كبير ومهم من ثقافة الغناء 
 برحلة الحاج 

ً
 من لحظة البشارة بالحج، مرورا

ً
بطقوس خاصة بدءا

إلى بيت الله الحرام، وحتى عودته مرة أخرى إلى بالده بعد أدائه 
أستاذ األدب  يقول الدكتور أحمد مر�سي،  الفريضة المقدسة. 
»الحج ارتبط في الذاكرة الشعبية المصرية  والفولكور الشعبي 
بنوعين من األغاني، األول في الذهاب، والثاني عند عودة الحاج إلى 
 ،

ً
 إلى أن »أغاني الذهاب كانت األكثر شهرة وانتشارا

ً
وطنه«، مشيرا

وتسمى حنون الحجاج، وتغنيها السيدات وتعد زفة الحجاج من 
 
ً
أهم الطقوس الشعبية في وداع زائري بيت الله الحرام خصوصا
في األقاليم، وتحفظ ذاكرة كبار السن أغنية مثل »رايحة فين يا 
و»اركبي يا حاجة وردي غطاكي...  يا أم شال قطيفة«،  حاجة... 
سيد  قلوعك...  ألحني  السفر  و»ياوابور  المالح«،  مايرعبكيش 
وعند عودة الحاج يتم تزيين واجهة  المرسلين يكتب رجوعك«. 
المنزل، بالرسومات المرتبطة بالمخيلة الشعبية عن الحج، مثل 

الكعبة الشريفة، والطائرة، والباخرة والجمل، وغيرها« 

تراثنا من األهازيج 



والكّف 46 رشاد 

 وليد مكي

لما أراد الراحل »رشاد عبد العال« وصف حبيبته وعلو شأو 
جمالها بين الناس غنى على العود والطبلة هذه األبيات: هايل 
يا بدر عالي/ جمالك حكاوي الليالي/ وفيه �ضيء سمعته جايز/ 

إن دا عايز ودا عايز/ في بعضيها وقعت قبايل.
ة على آذان 

َّ
استمرت الطبلة والعود في مواصلة األلحان المحدث

السميعة في ليلة صعيدية قحة، لكن حق لنا أن نتوقف، لنعيد 
التأمل في المسموع، ونعيد الكتابة من جديد عن فٍن أسهمه 
راحل كبير أتى من قلب قرى  وفناٍن  بدأت في طريق الخفوت، 

أسوان اسمه »رشاد عبد العال«.

فن الكف ليس مجرد شعر تستلهمه قريحة بدوي كان يجلس 
وينظر في نجوم   - على عظمة هذه الجلسة   - على رمل الصحراء 
ليقول وتتناقل األلسنة ما قال. فن الكف نشأ باإليقاع  السماء 

الموسيقي الذي تنظمه ضربات أكف الرجال في صف يتراصون، 
في ليلة عرس، يبتدع أحدهم خانة شعرية، كتلك التي صدرنا بها 
ويتوالى إيقاع األكف على المستوى الذي تحدده خانة  مقالنا، 
الشعر للرجال، إلى أن يرتجل مطربهم - في دقائق معدودة - رًدا على 
هذه الخانة، يقوم بمعارضتها على ذات القافية والوزن، والزيادة 
أن رده يكون على ذات اإليقاع، ويكون على الفنان هذا أن يكمل 
سلسلة ردوده طالما ظل الرجال لم يتعبوا من ضربات الكفوف. 

»القّوال«. وال  »الكّفافة« ومطربهم يسمى  الرجال يسمون  هؤالء 
والرد عليها  كرامة فٍن أليهما إال بقدر تمكنه من إبداع الخانات، 
. أما عن »رشاد عبد العال«، فقد ُولد في إحدى قرى مركز 

ً
ارتجاال

القرآن  في صغره حفظ  أسوان.  لمحافظة  التابع  امبو«  »كوم 
اإلسالم،  وصدر  الجاهلية  وأشعار  والمعلقات،   ،

ً
كامال الكريم 

وهذا اإلدراك المبكر نمى فيه ملكة الشعر وسطوته، ولعل هذه 
البدايات هي ما مكنته من تبوء هذه المكانة في تاريخ فن شعبي 
ا »رشاد عبد العال« تحديًدا؟ في إحدى 

ً
عريق كفن الكف. لماذا إذ

 
ّ

رشاد والكف

األهازيج غناء الشعوب 
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حفالته الليلية، خطب »رشاد عبد العال« في الناس عن شروط 
فنان الكف الزم تتوافر فيه عدة  )الفنان،  فقال:  فنان الكف، 
: الزم يكون عنده ذكاء، لو اتحط في موقف يخرج منه 

ً
شروط، أوأل

، مثققف! )هكذا نطقها بتأٍن( 
ً
إزاي؟ نمرة اتنين: الزم يكون مثقفا

ألن مطرب الكف بتمر قدامه كل األحداث السياسية اليومية؛ 
نمرة تالتة: الزم يكون مالي   عشان يعرف يرد. 

ً
فالزم يكون مثقفا

الزم تكون كلمته كلمة  نمرة أربعة:  الكر�سي اللي هو قاعد عليه. 
لحمدان،  وكلمة  لحمد،  وكلمة  لحسين،  كلمة  ميديش  شرف؛ 
دا نصاب  والميعاد يكون واحد مع دول كلهم.  وكلمة إلبراهيم، 
هذا كالم واضح،  دي شروط الفنان عشان ينجح(.  مش فنان. 
وبسيط، ودقيق.  وكان »رشاد عبد العال« يتمثله على ما وصلني 
ا في هذه 

ً
من أخبار، وإال ما كان لُيكتب له النجاح. كان الرجل صادق

الكلمات التي نثرها على مستمعيه، وهم أحسوا بمدى الصدق؛ 
فتجاوبوا - كما يظهر ذلك موقع اليوتيوب - بالتهليل لكلماته. 

أنا لما رأيت النور/ قلت  يكمل »رشاد« على وقع الطبلة والعود: 
الدنيا فيها حور/ مفيش زيك في بني اإلنسان/ وال ف الزمان وال ف 

المكان/ حقيقة وصدق اللي قايل/ هايل يا واد انت هايل.
لم يكن إال ثابًتا  »رشاد عبد العال«  لكّن  الطبلة راقصة غاوية، 
كالعود الذي يردفه في الجلسة، ولعل هذا أحد األسباب التي كتب 
لفنه النجاح ولتجربته الرسوخ، لم يكن الرجل متكلًفا في شعره، 
كأولئك الذين يفضحهم تصنعهم، وال دليل بيًنا على هذا التصنع 
أكثر من الخانات المردودة على ذات القافية والوزن، لكنها تخطىء 
اإليقاع، وتحيد عن فكرة الخانة األم، وهذا مما لم يكن لرجل مثل 
»رشاد« أن ينزلق فيه أبًدا. السبب؟ ألنه كان فناًنا بالشروط التي 

وضحها هو ذاته في تلك الليلة القمراء.
واألثر الكبير لرشاد في فن الكف تمثل في تطويره وتغيير أساليبه. 
لم يكن الكف قبله سوى إيقاع تصنعه أكف الرجال وكلمات 
متداولة بين الكفافة والقوال، بصورة تعتمد فقط على المالحظة 
»رشاد«  بعد  أما  للكفافة.  كانت  السطوة  إن  القول  لنا  يمكن 

وبسبب ثقافته، وإخالصه، فقد أصبحت السطوة للقوال، كان 
يرتجل كالبحر الهادر، معانيه ال تنضب، وأفكاره بكر أصيلة. وهذا 
المسلك من الرجل لم يثنيه عن التطوير، إذ إنه أول من أدخل 
نجاًحا  في ذلك  ونجح  الكف،  في جلسات فن  العود  استخدام 
باهًرا، وظل سمت لحن عوده هو المتبع عند أهل الدرب من بعده. 
في لقائه مع  الفنان عمار الشريعي على فضائية دريم المصرية، 
أخبر »رشاد« مضيفه أنه يتمنى لو يغني أغنية من تلحين الملحن 
قبل تحقيق هذه  »رشاد«  غّيب الموت  »عمار الشريعي«.  الكبير 
األمنية، وظل فن الكف من بعده يعاني ال من سطوة القوال أو 

سطوة الكفافة، بل من سطوة التجديد الذي ال يناسبه!
والجزء  واألقصر  قنا  في  حصرية  بصفة  ينتشر  الكف،  وفن 
هذه التسمية استمعت إليها   - من أسوان  )الشمالي(  الصعيدي 
من الروائي الكبير عبد الوهاب األسواني في لقاء تلفزيوني - ويمكن 
والرعاية  األكاديمية  الدراسة  يستحق  إنسانًيا  ا 

ً
تراث اعتباره  لي 

الفنية من المؤسسات المعنية بهذا األمر، فهل من مستجيب؟ 

فن الكف، ينتشر بصفة حصرية في
 قنا واألقصر والجزء الصعيدي )الشمالي(

 من أسوان - هذه التسمية استمعت إليها 
من الروائي الكبير عبد الوهاب األسواني في 

ا
ً
لقاء تلفزيوني - ويمكن لي اعتباره تراث
 إنسانًيا يستحق الدراسة األكاديمية

 والرعاية الفنية من المؤسسات المعنية بهذا 
األمر، فهل من مستجيب؟



اليمن 48 في  الشعبية  األهازيج 

 اليمن - زهورعبد الله

تنتشر في اليمن ألوان وأصناف ال تح�ضى من األهازيج الشعبية 
منطقة  فلكل  واللهجات  المناطق  باختالف  تختلف  وهي 
ولكل مهنة ومجال نوع معين من األهازيج  أهازيجها الخاصة، 
السهول  ومن  المدن،  إلى  الريف  من  تختلف  التي  الغنائية 
وحتى المدن الساحلية على  والتهايم إلى الجبال والسواحل، 
الواقعة على شواطئ  تلك  تختلف عن  البحر األحمر  شاطئ 

البحر العربي جنوب وشرقي البالد. 

شعرية  كلمات  تبقى  العربية  البلدان  في  كغيرها  اليمن  أهازيج 
كما   - لكنها  الدارجة  المحلية  واللهجات  البساطة  عليها  تطغى 
يقول الباحث في التراث الشفهي التهامي عبدالجبار باجل - تظل 
محتفظة بالوزن والموسيقى الشعرية والدالالت العميقة التي 
تحمل رسائل ومفاهيم مهمة في الحياة تتخطى أغراضها القريبة 
بعض المصاعب والتحديات  في بث روح الحماس أو األنين إزاء 
التي يواجهها الناس على غرار ما يواجه الصيادين على ساحل 
اليمن الغربي من معاناة جراء هبوب الرياح الموسمية الشديدة 
والتي يسمونها هناك »األزيب« والتي قيلت عنها الكثير من األهازيج 
ومن تلك االهازيج عن  واألغاني الشعبية في القديم والحديث، 
األزيب ما تحولت إلى أغان شهيرة لفنانين معروفين مثل الموسيقار 
أحمد فتحي ومن قبله الفنان الراحل محمد مرشد ناجي وأغنيتهما 
والتي كانت مطلًعا ألهزوجة شعبية  »وأزيب قر«  ذائعة الصيت 
الراحل  التهامي  الشاعر  لها  يضيف  أن  قبل  فقط  بيتين  من 
 من األبيات لتصبح أغنية يظهر من خاللها 

ً
عبدالله غدوة عددا

وربط  الرياح  هبوب  أثناء  الصيادين  معاناة  بين  الرائع  المزيج 
ويضيف باجل إن معظم األهازيج  ذلك بمشاعر الحب واألمل. 
التي يرددها الناس في مختلف مناطق اليمن إن لم تكن جميعها 
 بعد جيل وال 

ً
تبقى من التراث الشفهي الذي يتوارثه الناس جيال

 إلى أن مشاريع تسجيل وتوثيق هذا 
ً
أحد يعرف من قائلها، مشيرا

اللون من التراث محدودة للغاية وإن وجدت بعض الجهود في هذا 

الجانب فهي بسيطة وبمبادرات ذاتية وال تستطيع اإللمام بكل 
األهازيج الكثيرة والمتنوعة والمتناثرة في مختلف أنحاء البالد.

أهازيج البحر 
في قرى وتجمعات  وشهرة   

ً
انتشارا االكثر  الصيادين هي  اهازيج 

 2000 نحو  الممتدة على  البالد  الصيادين على طول سواحل 
كيلو متر وهي متنوعة وكثيرة غير أن أشهرها تلك المتعلقة برياح 
»ابوعلي«  الذي يرد في كثير من تلك االهازيج بمسمى  »األزيب« 
وهو كنية االزيب ومنها األهزوجة »ياابو علي دال دال علينا القلب 
ويمتد هبوب الرياح القوية والمحملة  فاض من هبتك علينا« 
بالرمال الرملي في موسم »األزيب« على أرياف تهامة الغربية لليمن 
يستمر لستة أشهر كاملة وتصل ذروتها   

ً
لشهور طويلة وأحيانا

وخاصة   
ً
خالل شهر آذار وفي هذه الفترة يعاني الصيادون كثيرا

أصحاب القوارب التقليدية الصغيرة والمتوسطة الذين يجبرون 
على التوقف عن ممارسة مهنة االصطياد أثناء هبوب الرياح التي 
تجعل من البحر شديد االضطراب، أما من يغامر ويخوض غمار 

 أربعة شلوا جمل والجمل ما شالهم 

األهازيج الشعبية في اليمن 

األهازيج غناء الشعوب 
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البحر أثناء األزيب فيكون أمام مخاطر الغرق وكثير من الصيادين 
بسبب رياح األزيب ومن كلمات   

ً
قد غرقت قواربهم وقضوا غرقا

هذه األهزوجة الشهيرة وهي باللهجة التهامية الخالصة:
)وا زيب قر وا زيب قر

مال أمبحر ما استقر، ماله هاج وستمر
خلى مركبي شمر، وامبتان له حزر

يا خوفي إذا عبر، يقلب به على امحجر
وا زيب قّر وا زيب قر

ليلي طال واستمر »نجمه« وقمر
وا زيب قر وا زيب قر طال العزف بموتر

يا حنيش ويا زقر وازيب قر وازيب قر
وأنا عاشق أمبحر حبيته من أمصغر

في حلي وفي امسفر ألقى فيه ما أمر
وأقبل منه ما خطر حتى لو يكون خطر

وا زيب قر وا زيب قر(

وتصور هذه األهزوجة التي يرددها الصيادون في الساحل الغربي 
لليمن الى اليوم جوانب من المخاطر التي تعترضهم جراء الرياح 
وقسوة التقلبات الناجمة عن تغير الطقس والمناخ والشدة التي 
لكن ذلك ال يمنع وجود أهازيج في  يالقونها في مهنتهم الخطرة. 
 إلى حد ما وهو ما 

ً
 وفكاهيا

ً
 رقيقا

ً
أوساط الصيادين تحمل طابعا

يتجسد في األهازيج الجماعية التي يقولونها خالل سحب الشباك 
المحملة باألسماك، وذلك لبث روح الحماس واستنفار الطاقات 
عمليات  أثناء  تقال  التي  الشهيرة  التهامية  األهزوجة  تلك  مثل 
وفي كل األعمال الجماعية:  االصطياد أو ترميم شباك الصيد، 

تنتشر في اليمن ألوان وأصناف ال تحصى من 
األهازيج الشعبية وهي تختلف باختالف المناطق 
واللهجات فلكل منطقة أهازيجها الخاصة، ولكل 

مهنة ومجال نوع معين من األهازيج الغنائية التي 
تختلف من الريف إلى المدن
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وكذلك  أنا  بموت  كالليمة  خضراء  أنا،  بموت  حليمة  )زوجونا 
أهزوجة قدني شاه قدني شاه، من أجل حاجتي قدني شاه يرعى 
وهناك  وأشتهيه.  أريده  بمعنى  شاه  وقدني  شاه(  قدني  شويتهي 
عشرات األلوان من األهازيج الرائجة في مجتمعات الصيادين على 

ساحل البحر األحمر غربي البالد وكلها تعود إلى أزمنة بعيدة.

أهازيج العمل الجماعي
في كل مناطق   

ً
القليلة التي تنتشر تقريبا من األهازيج الشعبية 

أثناء  اليمن مدنها وريفها وفي السهول والجبال تلك التي تقال 
إنجاز  أو  الزراعية  المحاصيل  قطف  خالل  الجماعي  العمل 
تحشيديه  تعبوية  وهي  وغيرها،  العمرانية  والمنشآت  المنازل 
وتبين فضل التعاون والتعاضد بين الناس.  يقول الحاج محمد 
الهمداني - وهو عجوز أفنى كل عمره في أعمال الزراعة في منطقة 
للعاصمة صنعاء  الشمالية  الضواحي  في  الواقعة  بني حشيش 
بأن من أهازيج العمل   - التي تشتهر بزراعة أجود أنواع العنب 
اليوم/  ما  )هييال  تقول:  التي  ماليوم(  )هييال  أهزوجة  الجماعي 
)أربعة  وكذلك اهزوجة  واليوم دائم(.  اليوم يالله/  هييال دائم/ 
 
ً
شلوا جمل والجمل ما شالهم( وهاتان األهزوجتان األكثر انتشارا
اليمن، وحتى بين سكان المدن  بين المزارعين في مختلف أنحاء 

بالزراعة  تختص  التي  األهازيج  من  الكثير  جانب  إلى  الحضرية 
ومنها ما يردده المزارعون في مناطق يافع وأبين وحضرموت ولحج 
وكذلك في أرياف تعز وإب وذمار في  وشبوة والمهرة في الجنوب، 
مواسم  خالل  الشمال  في  وصعدة  والجوف  ومأرب  المحويت 
الموسم  وهذا  »الصراب«  موسم  عليها  يطلقون  التي  الحصاد 
المنتشرة في  »ياجربة الخير«  له أهازيج خاصة به مثل أهزوجة 
)أال يا جربة  الجنوب ومناطق اليمن الوسطى وتقول األهزوجة: 
الخير/ هذا اليوم يومش/ أال جاني مبشر/ يبشرني بخيرش(. كما 
يسمى هذا اللون من األهازيج في يافع »مهاجل الصراب« ونذكر 
)اال الحمد  »المهجل«:  هذا  منها على سبيل المثال ال الحصر، 
الله/ ربي عالفضيله/ أال مقسم الرزق/ كال له مكيله/ وا عسكري 
موسم الصيف/ فقير وقت الُقالمة/ ليت الُقالمه ُمدامه/ شهرين 

واال ثالثه/ يا رب تسقي بالده(.

أهازيج الحب 
تبقى أهازيج الحب حاضرة بقوة في كل المناسبات والحاالت التي 
تحضر فيها األهزوجة الشعبية في اليمن سواء في مواويل الريف أو 
في أعمال الزراعة ورعي الماشية، وكلها تعبر عن مشاعر فياضة 
وتطلعات للحب ولجمال الحياة ومن هذه األهازيج: )وا قلب مالك 

اليمن  في  الشعبية  األهازيج 

األهازيج غناء الشعوب 
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ما ارتويت من الحب/ وأنت الذي بكل عرق تسكب/ مشتيش هوى 
يحرق شموع عمري/ أشتي هوى يروي الغصون واللب/ يا جانيات 
الصبح والكاذيات/  رشين روحي بطلَّ  الورود الحمر يا جانيات/ 
غواني  هوى  أال  معين،  أال  واسجعين/  غبش  األغاني  ورددين 
المحبوب  وجمال  بصفات  تتغنى  التي  األهازيج  ومن  يحصب(. 
 في أرياف اليمن هذه األهزوجة: )أفدي المليح وأفدي 

ً
وتنتشر كثيرا

خلوقة الجيد/ مثل القمر سامر بليلة العيد(. وهناك من األهازيج 
ما يتناول ظاهرة االغتراب وشوق المحبين إلى أحبابهم الغائبين 

وهو الشوق الذي يتزايد مع المناسبات الدينية واالجتماعية مثل 
العيدين ومنها هذه األهزوجة التي تنسب إلى إحدى الفتيات في 
الزمن القديم والتي قالت فيها: )العيد جاء كلن لقى حبيبه/ وانا 
وانا  كلن حزب وعيد/  العيد جاء  أين أجيبه/  حبيب قلبي من 
بحبك يالحبيب مقيد/ قلبي يحبك يامليح ياجيد/ أمنيتي توصل 
 بعض أهازيج الحب التي تأتي على ذكر 

ً
بليلة العيد(. وهناك أيضا

الفقر وقلة الحيلة وما تتسبب به على صعيد الوصال بين المحبين 
حال  ين/  )الله عليكن وا طيور غنَّ ومنها هذه األهزوجة الريفية: 
»الطفر« فرَّق ما بين قلبين/ مشتاق لك يا اللي احرموني وصلك/ 
به وال كان/  بختي الحراف وانت ضحية اهلك/ كيف الفراق ال كتَّ
شبكي عليك ما شرتوي وال  شاموت بعدك وا كحيل األعيان/ 
اهني/ كيف الحياة وانت بعيد عني(. وهكذا يبقى هذا اللون من 
ا في ثقافات الناس وممارساتهم على الرغم من  التراث اليمني حيًّ
 
ً
غياب الجهد الرسمي في الحفاظ على هذا التراث الشفهي رصدا
، األمر الذي يهدد باندثاره ذات يوم قريب، خاصة 

ً
ودراسة وتوثيقا

وأن هناك من المهتمين بهذا اللون من التراث باتوا يحذرون من 
 من ألوانه بدأت باالنقراض في كثير من المناطق 

ً
تالشيه وأن كثيرا

 إال عند 
ً
التي تأثرت بوسائل االتصاالت الحديثة ولم يعد موجودا

قلة من كبار السن 
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بقنا   
ً
مرورا سوهاج  من  ابتداء  الواقعة  المنطقة  هو  الجنوب 

أهل  ويمتاز  الصعيد.  جنوب  ويسمى  بأسوان،  منتهًيا  واألقصر 
الجنوب بصفات عديدة منها الشهامة والشجاعة والطيبة والبراءة 
إلى جانب حبهم للفرح  والصالحين،  وحبهم آلل البيت واألولياء 
والغناء وعشقهم للحكايات والسمر تخفيًفا عن قلوبهم من البيئة 
القاحلة التي نشأوا فيها وترّبوا والجو القاري شديد الحرارة صيًفا 
من تراث الجنوبيين  والفرح الجنوبي جزء  شديد البرودة شتاء. 
يحاولون التشبث به أمام هجمة الحضارة والمدنية الحديثة، 
لكن هيهات فبعد أن كان الفرح يقام في ساحة القرية أو أمام 
منزل العريس، أو في ساحة عائلته، أصبح يقام في نوادي المدينة 
أفراح،  القرى صالة  في بعض  بل أصبح  القريبة وفي صاالتها، 
 من المزمار البلدي والتحطيب أصبحت الفرق الموسيقية 

ً
وبدال

إلى  عدنا  وإذا  الموقف.  سادة  هم  األفراح  ومطربات  ومطربو 
الستينيات والخمسينيات من القرن الما�سي، واسترجعنا طقوس 
وليلة الزفاف  ليلة الحناء  الفرح الجنوبي نجدها تقام في ليلتين: 
)ليلة الدخلة(، الليلة األولى خاصة بالعروس، تقام في بيت أبيها، 
فتجتمع صديقاتها وقريباتها ونساء القرية المدعوات، تغني البنات 
العرائس.  غناء  في  متخصصة  يجلبن سيدة   

ً
وأحيانا ويرقصن، 

وتقدم أسرة العروس العشاء للمدعوات. ثم تحضر الفتيات طبًقا 
 به عجينة الحناء ليضعن منها على كفي العروس وقدميها، 

ً
كبيرا

ثم يحنين أنفسهن. ثم تقوم الحاضرات بإعطاء العروس أو أمها 
 أسماء من دفعن 

ٌ
مبالغ من المال تسمى »النقطة«، وتكتب فتاة

النقوط وقيمة ما دفعت كل واحدة، وُيرسل ما تبقى من عجينة 
في يديه. في هذه  إلى بيت العريس ليضع أصدقاؤه الحناء  الحناء 
الليلة تحرص الفتيات أن يكن في مظهر جميل وأناقة كاملة، فهذه 
الليلة مصيدة العرسان، من خالل أمهات الشباب الموجودات 
في  وفي بعض القرى توضع الحناء  يبحثن عن عرائس ألوالدهن. 
إناء كبير على صينية من النحاس وبها الشموع المشتعلة، يحملها 
صبي صغير أو صببية صغيرة، ومن خلف حامل أو حاملة الحناء 
مجموعة كبيرة من الشباب يجوبون بها شوارع القرية مغنين: 
النساء  فتخرج  البيوت،  كل  على  ويمرون  حناوي«،  يا  »حنيني 
ويضعن على الصينية العمالت المعدنية تحية ومباركة منهن. في 
ليلة الزفاف يختار األهل مكاًنا متسًعا قد يكون في ساحة القرية، 
وقد يكون أمام بيت العريس أو في ساحة عائلته التي تحتوي على 

المندرة المفروشة بالدكك الخشبية وهو المكان الذي يتم دعوة 
يأتي موعد النقوط  وبعد العشاء  المدعويين إلى طعام العشاء. 
أو نقطة العريس إذ يمر شخص ومعه صندوق كبير ليضع كل 
النقود  جامع  ويرافق  للعريس،  مال  من  سيقدمه  ما  شخص 

شخص ثان معه دفتر ليدون األسماء والمبالغ. 
بعدها يبدأ الحفل ويكون المزمار البلدي من فرقة المزامير هو 
بطل الحفل حين يعزف العازفون أنغاًما شجية يتراقص عليها 
الشباب أو يلعبون بالع�سي لعبة التحطيب التي تجري بين شابين 
يحاول كل منهما إظهار قوته أما الحاضرين وأمام البنات الالئي 

يختبئن خلف الشبابيك التي تطل على ساحة العرس.
وقد تكون فرقة الموالدية هي البطلة والمكونة من خمسة أو ستة 
منشدين يجلسون على دكتين متقابلتين ومع واحد منهم طبلة أو 
دف وجمعها دفوف ويقف رئيسهم أو شيخهم ويبدأون في إنشاد 

المدائح النبوية التي تتخللها قصائد الغزل: 
رأيت ظبيا على كثيٍب 

الال
َ
كمثِل بدٍر لنا ت

فقلت ما االسم؟ قال: لولو
: لي لي 

ُ
فقلت

فقال: ال ال
أو

سلبت ليلى مني العقال
 ياليلى ارحمي القتلى

ُ
قلت

وينسجم المدعوون مع الغناء ويصيحون الله وقد تبلغ النشوى 
بالشباب فيقومون بالرقص على طبلة الموالديه، ثم يأتي حالق 

أهازيج الجنوب

عزت الطيري
شاعر من مصر

إضاءة
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المرحين ويسمونه  بالشباب  ا 
ً
الجلدية محفوف بحقيبته  القرية 

مدة  يطيل  أن  على  ويحرص  العريس  شعر  ليحلق  المزين، 
خلف الله يامحبين،  ف ويقول: 

َ
ل
َ
الحالقة ليقوم بما يسمى الخ

ويقوم هو برد التحية  فيتلقى النقود من المدعوين تحية له، 
 .
ً
وتزداد التحية كالًما كلما كان المبلغ كبيرا لمن أعطاه التحية، 

بعد ذلك يصحب العريس صديقان مقربان أو إخوانه إلى مكان 
مستتر فيخلع مالبسه كلها ما عدا الداخلي ويجلس في طشت من 
النحاس ويقوم من معه بصب الماء عليه ودعك جسمه باللوف 
البيضاء  المالبس  بارتداء  يقوم  االستحمام  وبعد  والصابون، 
والعمامة البيضاء والشال الحرير والحذاء الجديد. ثم تبدأ عمليه 
العريس فرقة  تتقدم موكب  والتخطير هو أن  العريس،  تخطير 
الموالدية أو فرقة المزمار البلدي وهم يغنون ليذهب إلى منزل 
وقد يصطحبها  العروس الصطحاب العروس إلى بيت الزوجية. 
على حصان أو في سيارة خاصة أو على األقدام إذا كانت المسافة 
قريبة. ومن الكلمات التي ينشدها الموالدية أثناء تخطير العريس: 
ا لما خطر/ خير البشر/ تألألت نجوٌم/ وازدهر القمر. وبعد أن  لمَّ
يعود العريس بالعروس إلى بيت الزوجية يصعدان معا إلى عشهما 
ويظل أهل العروس تحت النافذة حتى يلقي عليهما العريس ما 
وتنطلق  الزغاريد  تنتشر  حينئذ  بكًرا،  كانت  وأنها  يثبت شرفها 

األعيرة النارية 

فرح في الجنوب
شعر عزت الطيري 

منذ عاميِن أو
لم تذق قريتي طعَم أضوائها اللؤلؤيِة

لم تزدهر بالغناِء، 
 سهرتها

ولم يرتعْش ِرقُّ
لم ُيهّرِب حزيٌن مواجعُه

من ثقوٍب المزاميِر نحو فضاِء الصباباِت
لم ينتصب راقٌص بعصاُه

 ولم يخرق الجوَّ
لم يعلن الفرُح مولدُه في الحقوِل

ولم ترتفع في الهواء

سحابات )عين الغزال( بخورا
يلون أنسام ساحتها بازرقاٍق مريٍب

 ُحلما، ويسرقن َ بعَض 
َ
 بصبايا يراقبن

ٌ
ولم تستعر شرفة

الدقائِق 
من حزِن ليِل القرى

 أحزانهن بزهِر البساتيِن واألغنياِت
َ
زن كي يعشَن، يذبَن، يطّرِ

قن حول الفوانيِس،  ِ
ّ
 فراشاِت عشٍق، يحل

َ
يطرن

 وقلوبا لهنَّ
ً
يحرقن أجنحة

 ألقى عصاُه
َ
 رقَص الفتى، حين

َ
ويرقبن

وغنى مواويلُه المثقالت بطمي عذاباتِه
 ماذا سأفعُل

ُ
يابهية

، بزنار أفراحها  الضلوعَ
ْ

 بحنائها، لم تلف
ٌ
لم تتدثر فتاة

َص أعنابها، وتقوَم، وتقفَز كالظبي، ِ
ّ
رق

ُ
كي تميَل، ت

تختال كالخيزراِن
ٌ
إلى أن تميَد بها األرُض تسندها نسوة

، تخاف على بنتها، فتصلي على كامِل الُحسِن وتزغرد أمٌّ
تزعق صلوا عليِه.

صبي يذوُب من الوجِد، يعلُن عصيانُه وهواُه.
ولم يأِت حالق قريتنا، 

كي يزيَن العريَس، 
يعطر أثوابُه بالعطوِر ويهتف:

حيوا ابن قريتكم، 
عِر، يصرخ: سيُد ُعقبى لُه وألوالدِه

َّ
 من الش

ً
ويقص قليال

ثم تهوي النقوُد عليِه، يخبئها في جراٍب قديٍم
إلى أن يملَّ العريُس، ويهمُس في مرٍح للصحاِب

خذوني إلى جنتي ومالذي 
ٌ
، وغناٌء غليظ

ٌ
 بالضجيج، رجاٌل وجلجلة

ٌ
شوارُع مرشوشة

رصاٌص يزغرُد
 ويخدُش وجهَ أبيِه

ُ
طفٌل يخاف

أوٌز يسافُر في الترعِة المستحمِة بالضوٍء
 أحالمها نحو بيت الجميِل

ُ
سلط

ُ
 ت

ُ
يهرب نحو البيوِت، البيوت

الجميُل سيدخُل بعد قليٍل
وبعد كثيٍر سيخرُج

ْ
نت  لّوِ

ً
يحمُل في كفِه راية

 .
ْ

قانيا كان لون الشرف
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 تيسير النجار

سعيد   .. ح 
ّ
من َعرق النبي فت  .. الورد كان شوك  شووووبش، 

يا نبي سعيد .. من صلى عليه يسعد. هكذا تبدأ الزفة، يتحلق 
الشباب حول العريس ويصيحون في صوت واحد مرددين ثالث 

مرات: عريس ، عريس، عريس.  أو:  قمر ... قمر ... قمر.
وأخرى  طويلة  زغرودة  القرية،  سماء  في  الزغاريد  تنطلق 
تجتاز الزفة دروب القرية بأصدقاء  ملحنة على نحو متقطع. 
العريس وأهله من الفتيات يتبعن الشباب حتى منزل العروس، 
 مرددات: شووووبش، 

ً
صديقاتها وأقاربها يتحلقن حولها أيضا

.. سعيد يا نبي سعيد  ح 
ّ
.. من َعرق النبي فت الورد كان شوك 

. ينضم العريس إلى عروسه في خجل  .. من صلى عليه يسعد 
مرة أخرى  يصيحون بـ»شووووبش«  من الجمع الناظر إليهم، 

ويرددون: قمرين .. قمرين .. قمرين.

عادة تتم هذه الطقوس قبل ليلة الحنة بيوم، تبدأ المراسم في 
، يوم )لف الجامع( يتجمع الشباب 

ً
العصر حتى بعد المغرب قليال

والفتيات يمشون بخطوات بطيئة في دروب النجع حتى يصلون 
إلى الجامع، يتم عجن الحناء بيد فتاٍة والداها على قيد الحياة، 
توزع الحناء  ثم فردها في صينية مستديرة ووضع الشموع بها، 
الفناء  في  والجلوس  الجامع  إلى  الوصول  عند  الحاضرين  على 
رأسها  على  المجموعة  تنطلق  به.  الملحقة  المناسبات  دار  أو 
أحد الشباب يمسك  العريس والعروس بأصدقائهما وعائلتهما، 
ا اإليقاع ويغني، ويردد الجميع خلفه، ويصفق 

ً
بالدف ويدق ضابط

ملحنين األغنية المرددة: 

»إحنا الهوا بنالعبوا .. بنالعبوا

يا عقرب يا مدفونة ياللي ريحتك عافونة  

ياللي قاعدين شرفتونا

وإحنا الهوا بنالعبوا .. بنالعبوا

 القميص 
ّ

عند بيت الشيخ إدريس والهوا قال

زغرودة ألم العريس

وإحنا الهوا بنالعبوا .. بنالعبوا

ما�ضي ورايا بعجلته وحياتك ياما ما عبرته 

رته
ّ
صايم رمضان وفط

وإحنا الهوا بنالعبوا .. بنالعبوا«
تقودهما  أن  إلى  والعروس  العريس  حول  الغناء  وتطول وصلة 
المجموعة إلى مكان الكوشة، ومن أشهر األغاني التي ترددها فرق 

الزفاف واألصدقاء: 

1
يقول المغني: لما أنادي له، فتردد المجموعة: إيه؟ 

واقف بره ماسك في إيده دبلة وما  )اسم العريس(  منير  يرد: 
شـــــاء اللــــــــــه

واتكـــــل   ... دخل عـــــلى األودة لبسها الموضة   .. أول ما دخــــــــــل 
عـــــلى اللــــــــــه

لما أنادي له.... إيه؟ منير واقف بره ماســــــــــك في ايده دبلة ومــــــــــا 
شاء الله

أول ما دخل .. دخل على التسريحة رشاها بالريحة ... واتكــــــــــل 
على الله

إيه؟ منير واقف بره ماسك في ايده دبلــــــــــة وما  لما أنادي له.... 
شــــــــــاء الله

أول ما دخل .. دخل على السرير لبسها الحرير... واتكل على اللـــه

الفرح يعني الغناء

األهازيج غناء الشعوب 
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وأهل العروس األغنية  ورًدا على األغنية السابقة يردد أصدقاء 
التالية:

يا فرحة يا حيلة ... هي أها .... يا أم عيون كحيلة هي أها
يا فرحة يا دلـــــع ... هي أها .... خليتي الشارع ولع هي أهــــــــــا

وقفتي الشارع ع الصفين  هي أها....   ... يا فرحة يــــــــــا دلوعتين 
هــــــــــي أهــــــــــا

يا فرحة يا بطه ... هي أها .... خليتي الشارع شطة هي أها
يا فرحة يا وزه ... هي أها .... خليتي الشارع هــــــــــزا هي أهــــــــــا
يا فرحة يا حبي ... هي أها .... يا حتة مــــــــــن قلبي هــــــــــــــي أهـــــا

2
آآآآآآه يا عربي .... يا منفذ لي طلـــــبي

عملت له الملوخية في الحلة المصديــــــــــــــة
ل تعال كل تعال كل 

ُ
قلت له تعال ك

ويعيط ويصوت ويقول لي ده مش طلــــــــــبي
آآآآآآه يا عربي .... يا منفذ لي طلـــــبي

عملت له المسقعة في الحلــــــــــة المرقعــــــــــة
ل تعال كل تعال كل 

ُ
قلت له تعال ك

ويعيط ويصوت ويقول لــــــــــي ده مش طلبي
آآآآآآه يا عربي .... يا منفذ لي طلـــــــــــــــبي

فرشت له السرير حرير في حرير في حــــــــــرير
قلت له تعال نام تعال نام تعال نــــــــــام 

ويعيط ويصوت ويقول لي ده مش طلــــــــــبي
آآآآآآه يا عربي .... يا منفذ لي طلــــــــــــــــــــبي

طلعت له السطوح بالقميص المفتـــــــــوح 
قلت له تعال شوف تعال شوف تعال شوف 

يتنطط ويزغرد ويقول لي ده هو طلــــــــــبي

3
دو�ضي ع الصينية دو�ضي ع الصينية

ياما ناس فرحانة لينا وياما ناس مهرية
دو�ضي ع المشمع دو�ضي ع المشمع

ياما ناس فرحانة لينا وياما ناس هتولع
دو�ضي ع البسبوسة دو�ضي ع البسبوسة

ياما ناس فرحانة لينا وياما ناس مفروسة
دو�ضي ع السجادة دو�ضي ع السجادة

ياما ناس فرحانة لينا وياما ناس متكادة.

4
وهناك بعض األغاني باسم العائلة تعبر عن الفخر واإلعجاب:

إحنا النجاجرة اللي بيقولوا علينا ... لو جوزونا صغيرين سدينا
إحنا يا شربات إحنا في كوبايات

إحنا يا كحك العيد إحنا يا بسكويت
إحنا النجاجرة آكلين الضاني ... البت حلوة والجدع شراني

إحنا يا شربات إحنا في كوبايات
إحنا يا كحك العيد إحنا يا بسكويت

إحنا النجاجرة آكلين الفينو ... البت حرة والجدع عارفينه
إحنا يا شربات إحنا في كوبايات

إحنا يا كحك العيد إحنا يا بسكويت.

5
مش كل يوم يا أسطى / تضرب تليفون يا أسطى
مش كل ساعة يا أسطى / تعمل إذاعة يا أسطى

يا مأكلني جبنة رومي يا مطلعني من هدومي يا أسطى
مش كل يوم يا أسطى / تضرب تليفون يا أسطى
مش كل ساعة يا أسطى / تعمل إذاعة يا أسطى

يـــــا مغديني بسكويت يا معشيني بسكويت يا معيشني سمبتيــــــــــك 
يا أسطى

مش كل يوم يا أسطى / تضرب تليفون يا أسطى
مش كل ساعة يا أسطى / تعمل إذاعة يا أسطى

على  معلمني  يا  شيكوالتة  معشيني  يا  شيكوالتة  مغديني  يا 
األالطة يا أسطى

مش كل يوم يا أسطى .... تضرب تليفون يا أسطى
مش كل ساعة يا أسطى ..... تعمل إذاعة يا أسطى 
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 كنت في السنة الثامنة من 
ُ
بدأت صيام رمضان - بانتظاٍم - منذ

»صناديد«،  في  الصغير  يلف عالمي  الصيف  كان  وقتها  عمري، 
وكنا ما زلنا في أيام دراسة، أواخر تلك األيام، يتبقى على امتحان 
وفي يونيو من كل عام يكون الطقس في مصر  نهاية العام برهة. 
ا في هذا، 

ً
ال احتباس حراري كان معروف عموًما شديد الحرارة، 

، ويجف الريق،  وال ثقب أوزون، فقط نعرف أن »بؤونة« قد حلَّ
ة الشمس  ؛ لتخترق أشعَّ

ً
ة وتبقى جلُّ الحقول فارغة من الزرع مدَّ

الحارقة، وتتغلغل في التربة السمراء، وتحيي األمل في موسم قادم 
ها، تمنع أكثَرها التحاريُق،  يحمل الخير الوفير... تمتنع المياه عن رّيِ
ح«، 

َّ
»تمل يخافون من أن  ة،  بالبقيَّ ل أرباب تلك األرا�سي  ويتكفَّ

ضاُر حلم الصابرين.
َ
ما الخ والملح كثير، وِملُح األرض أكثر، لكنَّ

هناك،  الموتى،  إلى  الشرقي،  برها  من  »آمون«  يرحل  بؤونة  في 
يعلم أن القيظ  ويهدهدهم،  عليهم،  يطمئنُّ  ها،  الراقدين في غربّيِ
يأكل حتى العظام، وكان أن بدأُت رحلة الصيام في نفس التوقيت، 
أو ما ال أعلم بالدقة من األعوام  الفارق بيننا ألفان، أو خمسة، 
المديدة، وهو - بؤونة، الذي هو »بؤونة الحجر«، وبؤونة الذي 
 - نس« 

َ
»َبش مع   - يأتي ثاني اثنين   - ه من الماعونه«  ف الميَّ ِ

ّ
»ينش

فيه  تستوي  المعادن  أن  رغم  »الشيمو«،  الحصاد،  ميثاق  في 
ولفح  بينها،  يعود هناك فارق كبير  إذ ال  الكريمة؛  مع األحجار 
التنافس بين هؤالء  األول َحِمَي  »رمضان«  الحر هكذا.في ذلك الـ 
يقفون غير بعيد من مشارف الرجولة األولى،  األطفال الصغار، 
والخوف من فضيحة اإلفطار في  ومدفوعون بتشجيع المنازل، 
نهار رمضان؛ إذ »يا فاطر رمضان يا خاسر دينك...«، إلى ما هنالك 

من أنشودات التجريس. كان الناظر، الذي هو ناظر على مجموعة 
تش«،  من الفصول التي حفرتها يد القدر في كومة صغيرة من »الرَّ
ال تحجب أسقفها ماء مطر، وال لهيب شمس، والتي عندما تخلت 
عن اسمها القديم »مدرسة سيدنا« لم يجدوا لها اسًما أكثر تعبيًرا 
ة«: من أعانها، وِلم هي 

َ
عن بؤسها من أن تكون »المدرسة الُمعان

عان؟ أسئلة للنسيان بالطبع - كان الناظر التاريخي 
ُ
عاُن، وعالم ت

ُ
ت

ة« 
َ
رط

ُ
»ش ن  قد عيَّ  - ته ورهبته في آٍن  الذي ُحِفَرت داخلنا محبَّ  -

ة«، هذه الصنابير األربعة البائسة، التي تروي مياًها  على »المشربيَّ
»ترد الروح« في جهنم بؤونة، لكن هيهات، والنواطير يتربصون بمن 
يفكر في إتيانها دوائر الَمْحق أمام شرر عيون أساتذتنا، وقبلهم: 
ناظرنا المبجل... تحاريق العائلة، وصنابير الناظر المغلقة، وبين 
هذا وذاك انسحق الفم في عطش صباحي مرير. »وقيل يا أرض 
ما؛  ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي«... هل انتهى األمر عند بؤونة؟ ربَّ
ًما في آثارهم،  فلم ُيِشر األقدمون لهذا، في كتبهم، وال ما جاء منجَّ
التي لم تترك حتى عصا مو�سى وهي تقتل العمالق بضربة في كاحل 
أ  إذ أتوضَّ لكنني بلعت الكثير؛  بعد قفزة عمالقة منه،  القدم، 
الظميء، من »الوضوءات«  الذي يكفي ريَّ  العدَد  لصالة واحدٍة 
« هناك، 

َ
ة

َ
رط

ُ
المكرورة، تحت صنبور منزلنا الَبرَّاق، حيث ال »ش

لطان ما ال ُيوَزع بغيره،  ما َيزع بالسُّ الذي ربَّ وحيث يسامح الله، 
، وأمامه المصحف، صائًما، 

ً
والسلطان القائل نفسه مات قتيال

ا، كما كنت قبل الوضوء.
ً

عِطش
بعد-  -فيما  الترع  ضفاف  على  الصيام«  »عصاري  رحالت  في 
قة، ووضوء  نستعيد ذاكرة صيامنا األول، ونقهقه، بشفاه متشّقِ

واحد منذ شمس بؤونة األولى 

في رمضان األول

محمود شرف
شاعر وإعالمي

وجهة سفر
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ارتياد اآلفاق

زايد الخير في كتابات الرحالة
مارتن بكماستر 

 د. محمد أحمد عنب
     



الرحالة مارتن بكماستر 58 الخير في كتابات  زايد 

ارتياد اآلفاق

 د. محمد أحمد عنب

الَرحالة الِبريطاني َمارتن ِبكماستر Martin Buckmaster أحد 
الُدبلوماسيين والّرحالة الِبريطانيين الَمشهورين الذين َعِشقوا 
ارها  زَ الذي  الُبلدان  شهر 

َ
أ وِمن  حبوه، 

َ
وأ َبه  أثروا 

َ
َوت رق 

َ
الش

عجب 
ُ
وأ  - َرِحمه الله   - ايد  يخ زَ

َ
ابل الش

َ
د ق

َ
وق َدولة اإلمارات، 

لسفته في الُحكم واإلدارة. ولد الَرحالة الِبريطاني 
َ
خصيته وف

َ
ِبش

خرج ِمن َمركز 
َ
َمارتن ِبكماستر سنة 1921م وتوفي سنة 2007م. ت

ابط ِسيا�ضي 
َ
ول ض

َ
َوُهو أ رق األوسط للِدَراسات الَعربية، 

َ
الش

ترة 
َ
ي الف

َ
قر ِبها ف

َ
بي، است

َ
بو ظ

َ
ِبريطاني يعين ِفي أ

ّمبنى  ّيد ُهناك 
َ

َوش 1958م،  إلى  1955م  ِمن 
انتقل  ثم  1956م،  الِبريطانية سنة  الة 

َ
الِوك

الِبريطانية  الِسفارة  ِفي   
ً

أوال للَعمل سكرتيًرا 
ل للعمل بين 

ّ
نق

َ
بِليبيا َحتى َعام 1963م، ثم ت

ولبنان والَيمن  أكثر من دولة ِمنها الَبحرين، 
اعد سنة 1981م)1(.

َ
ق

َ
وغندا وغيرها حتى ت

ُ
وأ

 
ً
القة، فضال

َ
ان ِبكماستر َيتحدث الَعربية ِبط

َ
ك

رق الَعربية 
ُ
غفه بالَصحراء َوَمعِرفته ِبالط

َ
َعن ش

الَعامة)2(.  خالق 
َ
األ ضايا 

َ
ِبق  

ً
ُمهتما ان 

َ
وك َبها، 

بذة 
َ
عطينا ن

ُ
همية ِكتابات الرحالة َمارتن ِبكماستر في أنها ت

َ
كمن أ

َ
ت

الَمنطقة  في  الَصحراوية  الَمناطق  في  الَحياة  كل 
َ

ش َعن  َوافية 
َعما   

ً
فضال أسيس َدولة اإلمارات، 

َ
ربية َبأبوظبي َمع ِبدايات ت

َ
الغ

لسفته الِسياسية 
َ
يخ َزايد وف

َ
خصية الش

َ
ناوله بكماستر حول ش

َ
ت

اني 
َ
وِبكماستر هو الّرحالة الِبريطاني الث َوِحكمته َوأهم إنجازاته. 

الذي َيزور اإلمارات َبعد الُمستكشف والَرحالة ِويلفيرد ِثيسجر
ِبرحلته  ِبكماستر  ام 

َ
وق 1948م،  َعام  في   Welford Thesiger

ات 
َ
زالة(، َوهي ذ

َ
هيرة )غ

َ
اقة الشيخ َزايد - َرحمه الله - الش

َ
 ن

ً
ُممتطيا

بله ِويلفرد ِثيسجر أثناء ِزياته لإلمارات.
َ
الَناقة التي امَتطاها ق

الشيخ زايد وِبكماستر 
ترة وجود 

َ
يخ َزايد - َرحمه الله - ِخالل ف

َ
ان الش

َ
ك

بوظبي، 
َ
َبكماستر حاكًما لَمدينة الَعين ِفي إمارة أ

يخ َزايد - طّيب 
َ

خصية الش
َ

عجب ِبكماستر ِبش
َ
َوأ

اصة 
َ
الَتنظيمية خ درته 

َ
ُبق َوأشاد   - راه 

َ
ث الله 

الِرجال  ِمن  ِبكماستر  احتاجه  َما  جهيز 
َ
ت ِفي 

ِفي  لك 
َ
وذ واإلبل؛  والُمؤن  والَزاد  والخِيام 

الِرحلة الَتفُقدية الذي َصحبه فيها في الَفترة 
وأثنى  1952م،  وَمايو  َمارس  هري 

َ
ش َبين  َما 

زايد الخير في كتابات الرحالة
مارتن بكماستر 

تر
س

ما
بك
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يخ ّزايد 
ّ

ّصص الش
َ
قد خ

َ
رمه واهتمامه به؛ ف

َ
ِبكماستر َعلى َمدى ك

وفير ُسبل 
َ
ِفي ت  

ً
وال الِرحلة لم َيألُوا ُجهدا

َ
له َرُجلين ِفي ِخدمته ط

الَراحة له ِبَتقدير َوَمسؤولية َوَوالء)3(.

إنجازات زايد وفلسفته
لسفته الِسياسية 

َ
يخ َزايد وإنجازاته وف

َ
َيَتحدث ِبكماستر َعن الش

اإِلمارات  هل 
َ
أ ُحب  كسبه 

َ
أ ِمَما  الُمشكالت؛  ِمن  ثير 

َ
ك َحل  ِفي 

َحاكم  َزايد  َيعرف  الِمنطقة  عب 
َ

ش ل 
َ
)ك يقول: 

َ
ف له  قديرهم 

َ
َوت

غسطس 
ُ
ن َيتولى َمقاليد ُحكم الِبالد ِفي أ

َ
بل أ

َ
رقية ق

َ
الِمنطقة الش

 َعن َحل ِعنده ألي 
ً
لهم َيلجأ ِلَزايد ِفي َمدينة الَعين َباحثا

ُ
1966م، َوك

ل الَمشاكل(. 
ُ
ديه َحل ِلك

َ
ان ل

َ
عترُضه، َوك

َ
ُمشكلة ت

َحول  انوا ُسعداء 
َ
الَجميع ك ّن 

َ
ما َيذكر ِبكماستر ِفي ُمالحظاته أ

َ
ك

ِفيها؛  َيعيشون  انوا 
َ
ك التي  اسية 

َ
الق روف 

ُ
الظ َرغم  َزايد  يخ 

َ
الش

وله أنه: 
َ
ما َيذكر ِبكماستر ِبق

َ
ربه ِمنهم ك

ُ
لك ق

َ
َولعل الَسبب ِفي ذ

ر أو 
ُ
ل أمر َصغ

َ
ُيشرف ِبَنفسه َعلى ك  - يخ زايد 

َ
َيقصد الش  - ان 

َ
)ك

و َعمل َوتد 
َ
مر بإطعام َصقر ِمن ُصقوره أ

َ
ق َهذا األ

ّ
عل

َ
ت بر َسواء 

َ
ك

استحق 
َ
ف جبير َعظم َجمل َمكسور أو غيرها(، 

َ
يمة أو ت

َ
ِلَنصب خ

ِفي  الَسبب  ن 
َ
أ ِبكماستر  َوُيؤكد  َجدارة،  َعن  ير« 

َ
الخ »َزايد  لقب 

ه إلى إنسانيته َوِرَعايته 
َ
اعتهم الَتامة ل

َ
هل اإلمارات له َوط

َ
ُحب أ

الَتامة لهم، َوِحكمته َوِحنكته ِفي الَتعامل َمع أي ُمشكلة، وّيذكر 
طلب 

َ
د ُجرح ِفي َحادث ف

َ
يخ َزايد ق

َ
أحد أتباع الش ّن 

َ
)أ ِبكماستر: 

 ِمن أن ُيعرض َعلى 
ً
 ُبسرعة إلى الَبحرين َبدال

ً
أن ُيرسل الَرجل َجوا

قديم 
َ
 َعلى ت

ً
يخ َزايد َحريصا

َ
ان الش

َ
ما ك

َ
بيب الُمقيم ِبُدبي(، ك

َ
الط

م َيتحدث الّرحالة ِبكماستر 
ُ
كل َدائم)4(. ث

َ
بائل ِبش

َ
الُمساعدات ِللق

ِمنه ِفي   
ً
َرغبة موحه الِسيا�سي؛ 

ُ
يخ َزايد الَناضج َوط

َ
َعن ِفكر الش

بعد 
َ
ان َينظر ِإلى أ

َ
قد ك

َ
ليج َعامة، ف

َ
بي َوأبناء الخ

َ
بو ظ

َ
بناء أ

َ
قد ِخدمة أ

َ
ف ليج الَعربي، 

َ
َبل ِمن ُجدران الخ بي، 

َ
بو ظ

َ
ِمن ُجدران ُحدود أ

بناء 
َ
أ َبين  فصل 

َ
ت التي  َوالُحدود  ن ُيحطم َجميع الَحوائط 

َ
أ راد 

َ
أ

ان َيقول 
َ
رقية، فقد ك

َ
ِللمنطقة الش  

ً
ان َحاكما

َ
ن ك

َ
الِمنطقة ُمنذ أ

مكن 
َ
و أ

َ
وية، ل

َ
وحيد َهذه الِبالد ِفي َدولة َواحدة ق

َ
و أمكن ت

َ
 )ل

ً
َدائما

و ِلم َيظهر 
َ
ختفي َحتى ل

َ
مراض الُمجتمع َسوف ت

َ
 ِمن أ

ً
ثيرا

َ
لك فإن ك

َ
ذ

شكيل اإلتحاد ِفي 2 ديسمبر1971م َعلى 
َ
الِبترول)5(، واستمر ُمنذ ت

عوب الَعربية 
ُ

أحبته الش
َ
ف ارجية؛ 

َ
فس ِسَياسته الَداخلية َوالخ

َ
ن

قب )َحكيم الَعرب(.
َ
ِلمواقفة الَنبيلة واسَتحق ِبحق ل

ايد وَمشكلة الِمياه  يخ زَ
َ

الش
بل 

ُ
ن َعلى  ُدل 

َ
ت التي  َزايد  يخ 

َ
للش الَمواقف  حد 

َ
أ ِبكماستر  َيروي 

ية
اع

ر ز
 ال

ب
ار

ج
للت

د 
اي ز

خ 
شي

 ال
له

ر  و
غف

لم
ة ا

بع
تا

م



60

الِمياه  وفير 
َ
ت َعلى   

ً
َحريصا ان 

َ
ك قد 

َ
ف صرفه، 

َ
ت َوُحسن  خالقه 

َ
أ

اسَتدعى  د 
َ
َوق الَعين،  َمدينة  ِفي  الُفقراء  للُمزارعين  وإمداداها 

لب ِمنهم ُحقوق َري الَمجاني 
َ
ِمن الِمنطقة َوط الُمزارعين األثرياء 

ُضوا اقتراحه، َوِعندئذ َسمح للُفقرء 
َ
ادمين، َولكنهم َرف

َ
لَجميع الق

لج َجديد َوحظر َعلى الُمزارعين 
َ
سرته وَبنى لهم ف

ُ
أن َيروا ِمن آبار أ

 
ً
د َبناه ِخصيصا

َ
ي ق

َ
األثرياء َمن أن َيستخدموا الَفلج الَجديد والذ

السماح لهم  ثرياء 
َ
ِمما َدفع الُمزارعين األ وا الَحاجة، 

َ
َوذ للُفقراء 

َبالري والتزموا بذلك)6(.

ايد يخ زَ
َ

خصية الش
َ

ُرؤية ِبكماستر ِلش
رب؛ َولذا استطاع 

ُ
عامل َمعه َعن ق

َ
يخ َزايد َوت

َ
اهد ِبكماستر الش

َ
ش

د َوصفه ِبالَعديد َمن 
َ
َوق خصيته، 

َ
لش  

ً
َدقيقا  

ً
حليال

َ
أن ُيقدم لنا ت

شهرها ِبره ِبوالدته؛ ِتلك الِخصلة التي 
َ
َهمها وأ

َ
الِخصال الَحميدة، أ

وفيق الله له ِفي َجميع 
َ
 ِفي ت

ً
انت َسببا

َ
اشُتهر ِبها َزايد - َرحمه الله - َوك

مّيز 
َ
ما ت

َ
ك اعتهم الَتامة له، 

َ
َوُحب الَجميع واحترامهم َوط عماله، 

َ
أ

خصيته الِقيادية والتي َوصفها بكماستر: 
َ

نظيمه َوش
َ
َزايد ِبدقة ت

)ُدون  لك َبقوله: 
َ
َوُيؤكد ذ خالقية َسامية( 

َ
توجها َمبادئ أ

ُ
نها ت

َ
)ِبأ

ُهو َيظفر بإحترام 
َ
ف وة؛ 

ُ
يوخ َساحل ُعمان ق

ُ
بلغ ش

َ
ان َزايد أ

َ
ك ك

َ
ش

يخ ِفي الَساحل الُعماني(.
َ

ي ش
َ
لك أ

َ
َوافر الُيدنيه ِفي ذ

طيف، 
َ
بعه َول

َ
)َودود ِبط يخ َزايد ِبأنه: 

َ
ما َيذكر ِبكماستر َعن الش

َ
ك

ُيمكنه  بق 
َ
ل ُمتحدث  اآلخرين،  َمع  ُمتعاطف  دير 

َ
ق َرجل  َوَهو 

الَعربية  مثال 
َ
األ ِمن  اعتباًرا  الُموضوعات  َمن  َعدد  ِفي  وض 

َ
الخ

راه َيتحدث ِفي 
َ
َون راث، 

ُ
ما َيتحدث َعن الت

َ
ك التي َيستلهم َمعانيها، 

 
ً
ضال

َ
ا ف

َ
رية(، َهذ

َ
وروبية َوَعن الُقنبلة الذ

ُ
ُموضوعات الِسَياسة األ

َعلى  الِحفاظ  َعلى  َوِحرصه  راث 
ُ
للت الَبالغ  َزايد  يخ 

َ
الش َعن ُحب 

املة 
َ

َيذكر ِبكماستر َعنه أنه ُيمثل َموسوعة ش
َ
راث والَموروث؛ ف

ُ
الت

لك ِبكماستر: 
َ
رق اإلبل، وَيذكر في ذ

ُ
َوافية ِفي َمعرفة الَصحراء َوط

الرحالة مارتن بكماستر  الخير في كتابات  زايد 

ارتياد اآلفاق
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ِإبلها  َوِسَباقات  اراتها 
َ
َوغ اِئعاتها 

َ
َوش ِبأخبارها  الَصحاري  بقى 

َ
)َوت

فقه الَحقيقي(، 
ُ
لِئها ِهي أ

َ
َبارها َوَمواطن َمَراِعيها َوَمواقع ك

َ
َوأخبار آ

لك اللقب الذي َمَنحُته 
َ
ذ ول( 

َ
)َرُجل الِبيئة األ قب 

َ
ِلذا استحق ل

ي الَمجال الِبيئي والصحراء؛ 
َ
 ِلُجهوده ف

ً
قديرا

َ
ه ُمنظمات َدولية؛ ت

َ
ل

َناَعاته 
َ
الدة ِمن ُمنطلق ق

َ
 خ

ً
بيعة ِقيما

َ
ل ِلُدعاة ِحماية الط

َّ
 َمث

ُ
َحيث

ير َمسبوق، َوفوق 
َ
حو غ

َ
بيعة َوالَحياة الَبرية َعلى ن

َ
َجاُربه َوُحبه للط

َ
َوت

حسن 
َ
َوأ َماء  قطة 

ُ
ن ل 

ُ
ك َعلى  الُمحافظة  همية 

َ
أ درك 

َ
أ لك، 

َ
ذ ل 

ُ
ك

نا 
َ
ن َينقل ل

َ
 اسَتطاع الّرحالة َمارتن ِبكماستر أ

ً
استثمارها)7(. أخيرا

ما َصّور َما 
َ
هم انجازاته، ك

َ
خصية الِشيخ َزايد َوأ

َ
 ِلش

ً
 َدقيقا

ً
َوصفا

قاليدهم واحتفالتهم 
َ
َراثهم وّعاداتهم َوت

ُ
ق ت

ّ
ان َيدور ِفي الَبادية، َووث

َ
ك

صيل ال َيتجزأ ِمن 
َ
أ راث الذي ُهو ُجزء 

ُ
ّهذا الت مط َحياتهم)8(، 

َ
ون

ما 
َ
- ك راث َدولة اإلمارات والذي َيرجع الَفضل ِفي الِحفاظ َعليه 

ُ
ت

يخ َزايد.
َ

ّيذكر ِبكماستر- إلى الُجهود التي َبذلها الَمغفور له الش
جمع َجميع الّرحالة َوكل َمن 

َ
يس َرأي ِبكماستر َوحده َبل أ

َ
َهذا ل

خصية َعظيمة ال ُيمكن 
َ

يخ َزايد - َرِحمه الله - ِبأنه ش
َ

عامل َمع الش
َ
ت

رك 
َ
ِبعدما ت لوب َوِوجدان الَوطن الَعربي؛ 

ُ
ن ُيغيبها الَموت َعن ق

َ
أ

َدولة  وأّسس ِلبناء  له، 
ُ
لفه إنجازات َوصل َصداها إلى الَعالم ك

َ
خ

روف َوالِصعاب َوَجعل ِمن َدولة اإلمارات 
ُ
حدى الظ

َ
َوت َعصرية، 

نجاله 
َ
هجة أ

َ
، وَسار َعلى ن

ً
طورا

َ
 َوت

ً
موا

ُ
كثر ُدول الَعالم ن

َ
َواحدة ِمن أ

ير
َ
ل خ

ُ
هم الله َووفقهم ِلك

َ
ير سلف َحِفظ

َ
ير خلف لخ

َ
انوا خ

َ
فك

الهوامش:
1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Buckmaster,_3rd_Viscount_
Buckmaster.
2 - https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1554422/Viscount-
Buckmaster.html.
- عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، روايات غريبة عن رحالت في شبه الجزيرة العربية،   3

الجزء الثالث، دار الساقي، بيروت، ط1، 2013، ص 380.
يونيو   22 منشور بجريدة الحياة بتاريخ  مقال بعنوان عيون وآذان لجهاد الخازن،   -  4

2007م.
5 - علي عفيفي، الشيخ زايد بن سلطان بعيون الرحالة، مجلة اإلمارات، العدد 68 - يوليو 

2018م، ص 90 )88 - 91(.
6 - Michael Quentin Morton, Buraimi: The Struggle for Power, Influence and 
Oil in Arabia, I.B Tauris&Co Ltd, London, 2013, P.62.
7 - https://www.alittihad.ae/Article/27080/2018/.
8- https://www.thenational.ae/uae/sifting-history-from-the-sand-1.528937.
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والحضارة62 التاريخ  مدينة  العين 

سوق الكتب

 شمسه الظاهري

يذكر التاريخ الحديث أن اسم مدينة »العين« مأخوذ من كبرى 
الجزيرة  في  الواحات  في أسماء  الحال  قراها وأهمها كما هو 
من  الشرق  إلى   

ً
كيلومترا  160 بعد  على  تقع  وهي  العربية. 

العاصمة أبوظبي. وتعد ثاني أكبر المراكز السكانية في اإلمارة. 
 والقرى الخمس المجاورة 

ً
وتشكل مدينة العين المبنية حديثا

لها، هيلي والقطارة والمعترض والمويجعي والمسعودي، حصة 
أبوظبي من كامل الواحة التي كان يطلق عليها في األدب األوروبي 
خالل العقود القليلة الماضية، اسم البريمي نسبة إلى إحدى 

القرى الثالث المجاورة والواقعة في أرا�ضي سلطنة عمان.

وسيا�سي  اجتماعي  وتاريخ  كموقع  العين  مدينة  ألهمية   
ً
ونظرا

واقتصادي أصدر »مركز زايد للدراسات والبحوث« التابع لنادي 
ضمن  »العين مدينة التاريخ والحضارة«،  كتاب  تراث اإلمارات، 
»السلسلة التراثية الثقافية«، وجاء في مقدمة اإلصدار أن موقع 
الداخلية  المناطق  نحو  الممتد  الطريق  في  المحوري  »العين« 
لعمان على مر القرون، وعلى تقاطع طرق القوافل عبر صحارى 
من  الكثير  وملتقى  السعودية،  العربية  المملكة  شرق  جنوب 
- منحها مكانة تاريخية بارزة يشهد  القبائل البدوية في المنطقة 

عليها عدد من الحصون الموجودة فيها إلى اليوم. وتدين »العين« 
بوجودها إلى وفرة المياه الجوفية العذبة عند سفوح الجبال، 
حيث يتم جر بعض من هذه المياه إلى الواحة عن طريق قنوات 
 في حقبة غير 

ً
محفورة تحت األرض تدعى األفالج، تم حفرها يدويا

 أن المغفور له الشيخ زايد بن 
ً
متفق عليها. وجاء في المقدمة أيضا

سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - قد قام منذ أن استلم زمام 
أمرها في أربعينيات القرن الما�سي، بتنظيف األفالج وتوزيع المياه 
لري مزارع النخيل بصورة عادلة بين األغنياء والفقراء، وأمر بحفر 
من أجل زيادة  آبار جديدة وتوصيلها بالمجرى الرئيس لألفالج؛ 
ثم َحّدث لهم وسائل  كمية المياه، وشجع األهالي على الزراعة، 
 من الري التقليدي حتى شهدت الزراعة في 

ً
الري بالتنقيط بدال

وتحولت من زراعة تقليدية   ،
ً
باهرا  

ً
وتقدما  

ً
جذريا  

ً
العين تطورا

تعتمد على النخيل وبعض الزراعات البيئية األخرى إلى زراعة 
عصرية تتحدى الظروف الصحراوية، وتصل إلى تحقيق االكتفاء 
الذاتي وسد حاجة المستهلك من المنتجات الزراعية. كما أنشأ 
إلنعاش الحركة   

ً
تجاريا  

ً
المغفور له الشيخ زايد في العين سوقا

بتأسيسه   1956 واهتم بإدخال التعليم منذ عام  التجارية فيها، 
المدرسة الفالحية االبتدائية والكثير الكثير حتى أصبحت مدينة 
العين تحت حكمه تنافس أبوظبي من حيث األهمية إن لم تكن 
أشهر معالم  تتفوق عليها بعد أن وضع أسس تخطيط للمدينة. 

العين
مدينة التاريخ والحضارة
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حفيت  جبل  تطوير  مشروع  هو  اليوم  »العين« 
والمبزرة الخضراء وهي شاهدة على اهتمام المغفور 
بل  للمدينة،  السياحي  بالجانب  زايد  الشيخ  له 
خريطة  على   

ً
ومهما  

ً
بارزا  

ً
سياحيا  

ً
معلما وأصبح 

والزائر  المواطن  يقصدها  الداخلية  السياحة 
للعين. أما موضوعات كتاب »العين مدينة التاريخ 
والحضارة«، والتي جاءت في عدة أبواب، فيتناول 
القدم  في  والعراقة  الموقع  أوله  في  اإلصدار 
والتاريخ من خالل التسمية والشهرة والمواقع 
األثرية وعن رماح ومدسوس والمقورة وغدير 
بوسليم وعن غدران الماء في العين، ومتاحف 

الذي  المربعة  شرطة  ومتحف  الوطني  العين  كمتحف  العين 
افتتح عام 2018 بعد تكثيف الجهود لتحويل قلعة المربعة وهي 
إلى متحف للشرطة وعن  العين  المقر السابق لمديرية شرطة 
لعبت  فقد  والقالع،  للحصون  واالجتماعي  االقتصادي  الدور 
وكمركز  المارة  التجارية  للقوافل  األمن  ووفرت  المحكمة  دور 
ويتحدث اإلصدار  إلدارة النشاط الزراعي ولإلغاثة والحتفاالت، 
عن الحكاية االيكولوجية للمياه األحفورية وأنماط عمارة   

ً
أيضا

المساجد التقليدية في العين وغيرها. وفي الباب الثاني، يستعرض 
اإلصدار الحياة االقتصادية لسكان مدينة العين وقصة األفالج 

واحة  وعن  إدارتها  ونظام  إحيائها  وطقوس 
للتراث  اليونسكو  مواقع  أول  تعد  التي  العين 
العالمي وقد صنفت هذه الواحة كأحد النظم 
التراثية الزراعية المهمة على الصعيد العالمي، 
فيها  افتتحت  التي  الزراعية  المعارض  وعن 
المركزية  العين  القديمة كسوق  أسواقها  وأهم 
وسوق القطارة ونشاطه االجتماعي والتربوي وعن 
التعامالت التجارية في السوق من خالل الروايات 
الشفاهية وعن ملكية المحالت والكلمات المحلية 
كيف  الباب  يتناول  كما  بالسوق،  ارتبطت  التي 
أسس مصنع إسمنت العين نهضة صناعية شملت 
الحياة  عن  الثالث  الباب  ويأتي  برمتها.  المنطقة 
الساحل  االجتماعية التي عاشها السكان وكيف كان يهرب أبناء 
الدكتور  وعن ذكريات  في الصيف،  الطقس  العين من حر  إلى 
لسكان  العالج  تقديمهم  وعن  مليحة  الدكتورة  وزوجته  ثابت 
العين وذلك في منتصف القرن الما�سي، وعن عيدان المويجعي 
وأسطورتها الشعبية وكذلك عن عود اليارح وهو عود غاف يقع 
ويتناول  قرب محطة تعبئة المياه في منطقة الخبي�سي بالعين. 
رحلة الروائي االنجليزي هاموند إنز إلى العين الذي   

ً
الباب أيضا

طمح من زيارته هذه إلى الخروج بعمل روائي يستمد شخصياته 
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الروايات  عن  كذلك  ويتحدث  المنطقة.  بيئة  من  وأحداثه 
الشفاهية التي تصور حال العين قبل أن يحكمها المغفور له 
كرواية أم   ،- - طيب الله ثراه  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»ورواية  »إن العين كلحة والشيخ زايد كحلها  سيف التي قالت 
كنوشة الحميري التي قالت »في وقت زايد كثر الخير وزاد األمان«. 
العين ابتداء من  ويتناول الباب الرابع سير أعالم ورواه من أبناء 
حاكمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومسيرته 
التي صنعت التاريخ، ويتحدث عن شخصيات بارزة كان لها دور 
كأحمد  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الحياة  في  فّعال 
بن هالل الظاهري ومحمد بن سالم الظاهري والقا�سي سيف 
بافتتاحه  التجاري  الظاهري ومشروعه  الشام�سي وعن مصبح 
ملتقى  وكان  الما�سي  القرن  ثالثينيات  في  وذلك  شعبي  مقهى 
للسكان وكيف كانت له فكرة دعائية يجذب بها   

ً
وترفيهيا  

ً
ثقافيا

الناس لشراء »النخي« والتي هي أكلة شعبية تطلق في اإلمارات على 
، فدون على ورقة من كرتون البضائع فوائد 

ً
الحمص الصغير جدا

بالشعر وعلقها على   
ً
الصحية بأسلوب شائق مستعينا »النخي« 

واجهة القهوة، وكذلك عن الدرعي الذي كانت له رحلة إلى الحج 
على ظهر ناقة، وبالل الدرمكي الذي استعاد ذكرياته مع الغوص 
 أهم 

ً
والبحر وحياة البادية والقنص والطيور. ويتناول الباب أيضا

سير وحياة شعراء العين وممن كانت لهم بصمة في الشعر النبطي 
التي  في دولة اإلمارات وممن أسسوا وانضموا لمجالس الشعر 
كانت تعرض على شاشات التلفزة في ثمانينيات القرن الما�سي، 
كالشاعر الكاس ومعيوف الكتبي، وبن كلفوت وبن مترف وسالم 
بن ثعيلب العامري وسعيد بن محمد بن هالل الظاهري وشاعر 
الجمال عتيق بن روضة والشاعر حمد العميمي وراشد بالعبده 
النعيمي  حميد  والشاعر  العامري  حم  بن  ومحمد  الشام�سي 
وراشد بن عبالن الكتبي وعبيد بن معضد النعيمي ومحمد بن 
والشاعر الشهيد هادف الشام�سي والشاعرة  سلطان الدرمكي، 
فاطمة الظاهري التي هي من أبرز شاعرات المعترض والشاعرة 
موزة بنت بطي المزروعي التي اشتهرت بشاعرة الياهلي وغيرهم 
العرب،  الكثير من شعراء وشاعرات العين. وت�سيء كتب األدباء 
عبر نصوصهم السردية الذاتية، ِبعّدة زوايا تتعلق بمعالم رئيسة 
الواقع جنوب شرق العين. فقد  لمدينة العين كــ»جبل حفيت«، 
جاء الباب األخير من اإلصدار بعنوان »العين في الكتابات األدبية«، 
»جبل  تجاه  ومشاعرهم  برواياتهم  ّتاب 

ُ
الك فيه  جسد  والذي 

 لعمق العالقة الوجدانية أو الحالة الخاصة التي 
ً
حفيت« صورا

يمتلكها هذا الجبل عند سكان العين، فقيمة الجبل ال تنحصر 
عند جانب أو جوانب محددة، بل تشمل في أبعادها شتى الجوانب 

الجمالية والتاريخية والثقافية واألنثروبولوجية. كما تناول الباب 
حب »العيناوي« وهو فريق نادي العين الريا�سي، في قلوب سكانها 
من أبناء الجالية العربية، حيث يصف كاتب المقال المعنون بــ 
»كيف انطبع حب العيناوي في قلوبنا إلى األبد؟« أيام صباه وكيف 
 له وأن حبه لم يقتصر على هذا 

ً
كانت انتصارات الفريق انتصارا

»نادي العين الريا�سي  النادي فقط بل امتد إلى نمط الحياة في 
قبل تأسيس شركة كرة القدم ودخول عهد االحتراف،  الثقافي« 
وانخراطه في أنشطته الرياضية من مسابقات للشطرنج والمسابح 
 15 وكذلك في المعسكرات الكشفية الصيفية لألوالد دون سن 
سنة. كما تناول الباب قصيدة أهداها الشاعر واألستاذ في األدب 
االنجليزي من جامعة كينت األمريكية روجر كريك إلى مدينة العين 

إبان زيارته لها في مطلع عام 2012. وفي قصيدته قال:
شرقي العاصمة السـاحرة أبوظبي الساهرة

ذات الربــــــــــــــــــوع العامـــــــــــرة مدائـــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــرم
»العين« أنشودة الشرق تفك رموز المـــــــبهم

»العين« أجمل قصــــــــــــــــــــة على مدار الموسم
»العين« عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس المدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

تسكـــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــي روحـــــــــــــــــــــــــــي. فــــــــــــــــــي دمـــــــــــــــــــــي

للباحثين  ومرجعية  مادة خصبة  تأمين  في  الكتاب  أهمية  تبرز 
معظم  صفحاته  بين  جمع  فقد  العين،  بمدينة  والمهتمين 
التاريخ االجتماعي والسيا�سي وعن السكان وبيئتهم  موضوعات 
بحيث  وسلس  شائق  بأسلوب  وقدمها  االقتصادي  وتاريخهم 
يحقق الفائدة المرجوة، فيه ربط للما�سي والحاضر، واستشراف 

لمستقبل المكان 
* مركز زايد للدراسات والبحوث

والحضارة التاريخ  مدينة  العين 
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البذرة في األرض  هو إلقاء   - في معاجم اللغة  كما جاء   - الحرث 
»من  كما في قوله تعالى  والحرث األجر والجزاء  وتهيئتها للزراعة، 
كان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه«، والحرث مكان زرع الولد 
أداة  والمحراث  لكم«.  »نساؤكم حرث  تعالى  قوله  في  كما جاء 
الحرث، عرفها الفالح منذ فجر التاريخ، شكلها من الحجر، ثم من 
وبحسب بعض الباحثين فقد  المعادن بعد أن عرف المعادن. 
ولقد أدركوا  »سكا«،  يسمون المحراث  كان المصريون القدماء 
 كافًيا فإنه يمكنهم أن يربطوا طرفها 

ً
أنهم إذا أطالوا يد الفأس طوال

وكان الحارث يعنى بالقائمين  إلى قائم يثبتونه بين رأ�سي ثورين، 
لتوجيه المحراث حيثما يشاء، وكانا يثبتان بحيث يلتقي المحراث 
ألقدم  يكن  ولم  الفأس،  الذي حل محل سن  المحراث  بسن 
المحاريث غير قائم واحد، ولم يمض وقت طويل حتى عرفوا أن 
وجود قائمين أفضل. وظل الفالح القديم يطور من أدواته حتى 
ولكن على الرغم من ذلك؛  وصل إلى آالت الحرث الميكانيكية، 
- والذي يسمى عند بعضهم  فما زالت للمحراث اليدوي البدائي 
ولدى البعض  بالمحراث الخشبي نسبة للمادة المصنوع منها، 
بالمحراث الحيواني نسبة إلى طريقة عمله بواسطة الحيوانات - 
منزلته وقيمته. لذا؛ لم يستغن عنه الفالح ألنه يتحكم في عمله 
بشكل أفضل وأدق، وألنه مرن وسهل الحركة، ولعل هذا هو ما 
دفع الشاعر الكبير محمود غنيم ليكتب قصيدة عظيمة عن دقة 

وإبداع هذا المحراث في تخطيط األرض وتهيئتها للزراعة: 
يخطط األرض في  نظم وإتقان

كأنه ريشة في كف فنان 
يخطط األرض لكن ال يلونهـا

فإن نما زرعهـا  ازدانت بألوان
 تلك السطور سطور بات ينقشها

في صفحة األرض بالمحراث  ثوران 
شاهدت في الحقل بعد الحرث هندسة

ليست تقوم على دعوى وبرهــان 
ما أجمل  األرض والمحراث ينظمها

قصيـدة ذات تقطـــيع وأوزان 
يم�ضي ومن خلفه كف توجهـه

كالفلك  سكانها في كف ربـان
ما قلقل األرض إال زاد غلتها

ضعفين فاعجب لهذا الهادم  الباني 
له سالح إذا ما شقها انفتحت

فيها كنوز يواقيت ومرجان 
لواله ما جاد  بالخيرات باطنها
وال جنى ثمًرا من ظهرها جـان

كذلك الشاعر محمود درويش حينما أراد أن يقدم بطاقة هويته 
كان من ضمن ما احتوت عليه تلك البطاقة:

أبي من أسرة المحراث
 ال من سادة نجب 
 وجدي كان فالحا 

بال حسب وال نسب 
يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب 

وبيتي كوخ ناطور
من األعواد والقصب 
فهل ترضيك منزلتي ؟

وهناك »عدة للمحراث«، وهي مجموعة أشياء ال يعمل المحراث 
إال بوجودها، وهي:

الناف: وهو عمود خشبي يثبت على عنقي البهيمتين اللتين تجران 
المحراث بشكل متواز، يربط في منتصفه المحراث البلدي.

السلبة أو المرد: وهو حبل طويل يتحكم من خالله قائد المحراث 
في توجيه الماشية التي تجر المحراث.

األنتوت: قطعة خشبية صغيرة صلبة تمسك الناف في المحراث.
السالح: وهو عبارة عن قطعة من الحديد الصلب؛ مسؤولة عن 
فج الترب. وتختلف مراحل الزراعة من الحرث إلى التزحيف إلى 

التقصيب إلى التخطيط والتني والفج 

المحراث قيثارة الفالح

أشرف قاسم
شاعر وكاتب من مصر

أدوات من التراث
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أدب ونقد

 لولوة المنصوري

لت الفكرة مع القاص 
ّ
قبل عامين تقريًبا، وفي جّو حما�ضي تشك

في  للقصة  الجديدة  الزاوية  حجر  وضع  في  سليمان  محسن 
مجاورة لحجر الزاوية الجنينّية األولى التي رصدت  اإلمارات، 
نحب  كلنا  )كلنا  كتاب  عبر  الثمانينيات  أوائل  في  القصة 
جمع  على  يعتمد  جديد  كتاب  إصدار  عبر  وذلك  البحر()1(، 
ن 

ّ
وتوفير قصص األلفية الجديدة، ليكون دليل استرشاد يمك

الباحثين من وضع خريطة مبدئية وتخمين نمّو المسار، ورسم 
وعّي  درجة  على  والتعرف  القصصية  الكتابة  تحوالت  مالمح 

القاص اإلماراتي ومدى ثقافته وتفاعله مع معارف عصره.

ينطلق الجيل الجديد في قصتنا من ثقافة العالم الموحدة، من 
جيل  هو  للنور،  والمواكبة  والتلقي  واالنفتاح  الحضارة  موسم 
ا من المقطوعة الزمنية الشاملة للفترة 

ً
القراءة المعولمة، منبعث

على  المنفتح  اإلنترنت  فضاء  حيث  والتكنولوجيا،  المعرفية 
األرض، ودور السينما والمنتديات اإللكترونية ومواقع التواصل 
االجتماعي ومراكز االنبثاق الفردي نحو التمازج العالمي، وحيث 

سفر  والتيسير،  والِحراك  بالحياة  الزاخرة  والّرحالت  األسفار 
ع للتغيير، محّصلته زخم نوعّي في الذاكرة، وكّمي في الصورة 

ّ
متطل

والضوء. أصوات جديدة تخرج طازجة ومكتنزة بالثقافة البصرية 
الحياة  في  الراقية  والتفاصيل  والحوار  الخيال  على  المتغذية 
اإلنسانية. هذه األصوات الجديدة في القصة اإلماراتية وإن نأت 
إال  بالّرواية،  منشغلة  القصة  فن  ملحوظ عن  وبشكل  مؤخًرا 
أنها بين حين وآخر تحاول التدفق داخل موجة طفيفة عائدة 
الفن  مع هذا  التشابك  مستعيدة  القص�سي،  السرد  مرافئ  إلى 
وفق خط يحاول الخروج من الحيز الجغرافي الضيق،  الحميم، 
والتعبير عن مختلف قضايا  العالم  وفهم  العالم  إلى فضاءات 
جيل له  اإلنسان برؤية نبيلة وطامحة وبثقافة إنسانية كبيرة. 
وميزته التقّبل والتفاعل مع الجمهور العالمي،  روحه وموقفه، 
لع ويتالقح فكرًيا وذوقًيا، وقد أفادته اإلمكانات 

ّ
يسافر ويحاور ويط

الراقية والمتطورة في التحصيل المعرفي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، والتي منحتها لنا قيادتنا الّرشيدة التي لم تأل جهًدا في 
توفير الطريق وتمهيده ورعاية سالكيه، على رأسها  حركة الترجمة 
والفلسفات،   والفنون  والمعارف  اآلداب  لمختلف  الواسعة 
المشروع الذي ُيعتبر دّرة المشروعات الغنية بالمعرفة والتثاقف 

درة.. نشيد الّساحل
ّ

كلنا الس

قوارب صيد في ميناء عجمان بدولة االمارات العربية المتحدة
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من خالل عنايتها بثقافة الكاتب اإلماراتي  والتواصل اإلنساني، 
التأليف  وحركة  العربية  الثقافة  بين  القائمة  الهّوة  وتجسير 
والنشر في الثقافات العالمية، ما يعني االقتراب من تطور المعرفة 
في عصر يزداد فيه  وتحقيق التواصل الفكري بين الحضارات، 
ما  فشّتان  الحضارات.  وتنافس  الثقافات  عن صراع  الحديث 
بين البدايات واليوم، من حيث القلق من المستقبل، والفارق في 
الوضع االجتماعي والتنموي، ومن حيث األحالم النبيلة في توفير 
مقولة  حسب  وعلى  المعرفية،  والمشاريع  العلمية  اإلمكانات 
فإن البدايات دائًما مليئة بالصخب، ألن حواس  إدوارد سعيد، 
أتوقع أننا قد تجاوزنا صخب  المرء تكون مشتبكة مع األشياء.  
البداية، وإن صح تخّيل البداية بخط زمن تتابعي له بداية ونهاية، 
حيث يكون  فإننا اآلن نسير في منتصف السلسلة ونهاية البدء، 
 رمزًيا للصخب والقلق. إننا نعيش في زمن جموح 

ً
)الجموح ( بديال

الّسرد، وال أعني هنا الوصول إلى ذروة المضمون الفكري والرؤية 
الفنية  والبنى  الخطوات  فالكثير من  السردي،  واالبتكار  الفنية 
والّصيغ والموضوعات اإلنسانية الكونية لم نطرق أبوابها بعد 
ولم نصل إلى ذواتنا اإلبداعية بثقة وتمّيز حتى الوقت الراهن، كل 
ما أعنيه هنا هو وصولنا إلى ذروة المستوى التشجيعي والتقديري 
إضافة إلى  المتجّسد بالجوائز والتكريم والتمثيل خارج الدولة، 
األقالم  اإلمارات فيه على منح  زت 

ّ
رك الذي  التنموي  المستوى 

اإلماراتية فرصة اقتحام الّسرد بثقة تعزيزية ورعاية مادية.
الثقافية  الجوائز  حققته  الذي  البارز  الدور  علينا  يخفى  وال 
ابُتِكرت  فقد  لإلبداع،  اإلنساني  والتعزيز  النور  عجلة  دفع  في 
والمتقدمون لهذه  الجوائز لتحرك المجال الساكن في المشهد، 
الجواز يشاركون بدورهم في دفع عجلة الحراك الثقافي وإبرازه 
ا على الصعيد العالمي. من شأن الجوائز والتكريم 

ً
ا ومشّرف

ً
مشرق

والكتابي  القرائي  المناخ  تخّصب  أن  والمهرجانات  والملتقيات 
واإلنتاج المعرفي، وهو أسلوب تنموي صحي درجت عليه الدول 
المتقدمة في تنمية وتطوير مختلف آدابها وفنونها. وبما أننا في فلك 
الحديث عن القصة القصيرة في اإلمارات فمن واجبنا االمتنان 
واإلشادة لتلك الجوائز التي أظهرت على الساحة السردية أصواًتا 
قصصية  إماراتية جديدة وسلطت الضوء على فرادة انتاجهم، 
مثل جائزة الشارقة لإلبداع العربي التي ترعاها دائرة الثقافة في 
الشارقة، وجائزتا جمعة الفيروز وغانم غباش المطلقتان من جهة 
اإلمارات، وجائزة لطيفة بنت محمد للقصة  اتحاد كتاب وأدباء 

ان ما بين البدايات واليوم، من حيث
ّ
فشت

 القلق من المستقبل، والفارق في الوضع 
االجتماعي والتنموي، ومن حيث األحالم النبيلة 

في توفير اإلمكانات العلمية والمشاريع 
المعرفية، وعلى حسب مقولة إدوارد سعيد، 
فإن البدايات دائًما مليئة بالصخب، ألن حواس 

المرء تكون مشتبكة مع األشياء

قوارب صيد في ميناء عجمان بدولة االمارات العربية المتحدة
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القصيرة، إضافة إلى اإلطالق السنوي من وزارة الثقافة لجوائز 
وفي هذا الصدد ال نغفل  القصة القصيرة الخاصة باليافعين، 
عن  مسابقة »قصتي« التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل 
والتي بدورها كشفت عن المستوى اإلبداعي الملحوظ  مكتوم، 
والّنفس القص�سي في السلك التعليمي لدى الطلبة والمعلمين. 
فثمة  يبدو أننا نحيا في الزمن الذهبي للّسرد والنشر اإلماراتي، 
فرص مبتكرة في إعمال الكثير من مشاريع النشر وتشجيع وتحفيز 
المنتج اإلبداعي، والشاهد هو أن السرد اإلماراتي يتدفق باستمرار 
إال أن هذا االندفاع وهذا التضاعف ال ينبغي  وتوتر وحماس، 
المنتج الذي يشكل إحدى  أن يكون على حساب تراجع قيمة 
فثمة  وحيوية المشهد الثقافي اإلبداعي في اإلمارات،  روافد نمّو 
أعمال تثير الشك في مدى نضج بنائها القص�سي ومدى تضافر 
الوعي بمتعلقات السرد وإدراك آليات فن القصة على حقيقته. 
في المقابل وفي ظل تلك الحماسة السردية يغيب وجود الناقد 
حقل  في  المتخصص  اإلماراتي  الناقد  وجود  يكاد  بل  المحلي، 
تسجيل  وتسارع  النقد  ح 

ّ
تسط في  يسهم  مما  منعدًما،  النقد 

يتشّبهون  انطباعيين  كّتاًبا  الساحة  على  يطفح  وأن  األحكام، 

بالنقاد ويحكمون على النصوص من زاوية انطباعية ضّيقة قائمة 
على االعتبارات الشخصية، ال تعدو مجامالت تساق هنا وهناك 
وفق أهواء شخصية ال عالقة لها بمعايير النقد وضوابطه.  غياب 
المتفّهم لمناخات السرد اإلماراتي وخصوصيته  ناقدنا المحلّي 
المحلي  الثقافي  المنتج  مواكبة  عن  الكبير  العجز  يفسر  ما  هو 
)تصوير المشهد القص�سي  الذي ما يزال في اضطراد مستمر. 
في اإلمارات يستلزم رؤية شفافة وقراءة متفحصة عقالنية، فهو 
متنوع بعدد الفترات الزمنية التي مّر بها، وهو أيًضا متفاوت بقدر 
تفاوت متعاطيه من حيث المعرفة، الموهبة، اإلبداع وااللتزام، 
إال من خالل  القص�سي  المشهد  نقّوم مضمون  أن  يمكن  فال 
تقييم متعاطيه، وبذلك فإن إعادة النظر فيما ُيطرح على الساحة 
األدبية أصبح أمًرا ضرورًيا)2(. وفي الحقيقة ال يمكننا أن نلقي كل 
مهام الوعي بالحراك القص�سي على المؤسسات الثقافية فقط 
ونتهمها بالتقصير، وإنما القاص اإلماراتي هو جزء أساس من ذلك 
سواء  السردية،  وإنتاجاته  بإسهاماته  يفّعله  من  وهو  الحراك، 
أدًبا  بإنتاجه  أو  الملتقيات والندوات والمشاركة فيها  بحضوره 
رصيًنا وغزيًرا يسهم في نهضة الثقافة وإعالء شأنها. ونحن كأقالم 

الّساحل نشيد  الّسدرة..  كلنا 

أدب ونقد
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جديدة على الساحة الثقافية في اإلمارات في حالة بحث متواصل 
السطور  على  األول  وحْبَونا  يحتضن مشوارنا  عن حقل صحي 
األعمال  في  الالفت  ولعل  والغزارة.  بالتدفق  المغرية  الفارغة 
ًفا، 

ّ
القصصية الجديدة هو الحضور األنثوي حضوًرا إبداعًيا مكث

بل أقوى من حضور الكاتب الّرجل، )فلقد حملت القصة األنثوية 
خطاًبا أنثوًيا جديًدا تمثل فيه معادلة األنثى / الذكر، ناهينا عن 
محاولة المرأة كسر التراتيبية في البناء الفني، ففي قصصها نلمح 
قة 

ّ
متعل جديدة  لفضفضة  كمعادل  النصوص  نهايات  انفتاح 

ن، أو استكمال الشكل كمنهج فني ضد 
ّ
إما بالحرية كهدف مبط

التراتب الذكوري المهيمن على النص. وهو أمر إن دّل على �سيء 
فإنما يدل على رغبة المرأة في المشاركة والتفاعل اإليجابي من 
ما يعكس حالة التقدم  خالل إسهاماتها الثقافية والمجتمعية، 
االجتماعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة()3( وخاتمة القول، 
ال يفوتنا أن نذكر المناخ الفكري الذي ترعرعت فيه األصوات 
لت قواعدها امتداًدا للنهج التعبيري الخاص 

ّ
الجديدة والتي مث

بالمؤسسين في فن القصة، أال وهو المناخ المتمثل في االحتكاك 
في  حضورها  أسهم  مثّقفة  وغربّية  عربية  عناصر  مع  المباشر 
في  القصة  مواضيع  أتت  وبذلك  جديدة،  أدبية  رؤى  تكوين 
اإلمارات متنوعة في طرحها ومعالجتها للقضايا اإلنسانية. عودة 
إلى تطلعاتنا في القصة اإلماراتية الجديدة، فإننا نرنو نحو النضج 
فثمة  واالختفاء،  العزلة  عتبة  وتخطي  الحّر  والبناء  والتجريب 
ثر اقتحموا القصة بوعّي فني ّوجدارة ثقافية، ثم سرعان 

ُ
كّتاب ك

ظاهرة  واالنحسار.  بالجفاف  أصيب  أن  المحصول  لبث  ما 
أن  شأنها  من  اإلماراتية  الساحة  اختفائه عن  ثم  قاص  ظهور 
تثير القلق والجدل والبحث في األسباب، فال زلنا نطمح بمّد رافد 
قص�سي ناضج، تنهل منه األجيال من بعدنا، ونراكم على ضفافه 
خصوصية السرد اإلماراتي ومالمحه االستثنائية. ولعل الم�سيء 

اضمحالل  في  أسهم  الذي   - الغامض  االختفاء  ذلك  نفق  من 
التراكم القص�سي في اإلمارات - هو الخروج من المحلّية المفرطة 
على  واالنفتاح  والمضمون،  الشكل  في  المكررة  والموضوعات 
وإنتاج محصولنا القص�سي بناء  التراكم اإلنساني قبل األوان، 
على فضولنا الواسع في االطالع على محاصيل اآلخر، واالستفادة 
من تجارب كّتاب القصة في الوطن العربي، والعالم اإلنساني، وال 
شك أنها فرصة عظيمة ألن تخرج أقالم إماراتية واعدة بالتنافس 

المشّرف على الساحة الثقافية اإلماراتية 
* كاتبة من اإلمارات

الهوامش: 

عنوان المقال استدعاء لتجربة إنتاج كتاب "كلنا السدرة.. كلنا نشيد الموجة"،   .1

1986 وشمل مجموعة  اإلمارات في العام  أول عنوان صدر عن اتحاد كتاب وأدباء 

مشتركة لكتاب وكاتبات القصة القصيرة في اإلمارات. 

المشهد القص�سي في دولة اإلمارات، رؤية تحليلية، د. سعاد زايد العريمي، ص:   .2

16، وقائع ملتقى الشارقة السابع للسرد، إعداد عبد الفتاح صبري، دائرة الثقافة 

في الشارقة.

3.  مالمح القصة اإلماراتية الجديدة، ميثاء الطنيجي، ص: 21، وقائع ملتقى الشارقة 

السابع للسرد، إعداد عبد الفتاح صبري، دائرة الثقافة في الشارقة.
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كله70 العمر  حكايات 

سوق الكتب

 حسين عبد الرحيم

عبر 301 صفحة  من القطع المتوسط أصدرت »الدار المصرية 
والذي كتبه  »حكايات العمر كله«  بالقاهرة كتاب  اللبنانية« 
 رحلته التي تخطت الخمسين 

ً
الفنان سمير صبري، مستعرضا

والتليفزيون  السينما  في  الفن،  وعالم  األضواء  مابين   
ً
عاما

واإلذاعة. صدر الكتاب بمقدمات للمؤلف وعالم اآلثار ووزيرها 
األسبق دكتور زاهي حواس باإلضافة لإلذاعي الكبير والمحاور 
مفيد فوزي. يطرق المؤلف أولى العتبات ليحكي عن دور القدر 
في مشواره في الحياة والفن، مع أبيه، اللواء الصارم اللطيف، 
الجنرال العسكري الكبير بنفوذه وكالمه القليل وتلك السمات 
االنطالق  يخص  فيما  الليبرالية  الفترة  جيل  بها  ارتبط  التي 

للتحليق في سماوات أكثر رحابة.

ُيظهر سمير صبري في مؤلفه الوحيد عالقتة بأبيه وخروجه من 
ودراسته  اإلسكندرية  بمدينة  النشأة  وبدايات  والمولد  مصر 

وكيف كان رفيًقا لعمر الشريف  »فيكتوريا كوليدج«،  بجامعة 
والملك حسين ملك األردن ويوسف شاهين وأحمد رمزي، وكذلك 
ما صنعته األقدار لتسيير خطى الفنان أو الطفل الحالم بالشهرة 
واألضواء ليلتقي بعبد الحليم حافظ صدفة في األسانسير ليقدم 
نفسه للعندليب تحت اسم »الطفل بيتر اإلنجليزي المولد« الذي 
يشاركه السكن بعمارة الفنانين، أو عمارة الفن التي كان يسكنها 

حليم ونجوى فؤاد وفنانون كثر.
ثنايا السرد قلق المؤلف للحفاظ على ما ال  يخفي الكتاب في 
يجب قوله أو سرده في مؤلفه الهادر الصاخب والمأساوي في آن. 
37 شخصية فارقة بمكانتها ووجودها اإلنساني والسيا�سي  وعبر 

واإلجتماعي.
واصل النجم الضاحك الباكي الساخر سمير صبري، سرد كيف 
تعرف على المذيعة آمال فهمي في برنامجها »على الناصية«، ومن 
خالل تبنيه كموهوب من قبل الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم 
»ركن  ليواصل التحليق ما بين العمل في برنامج  »حكاية حب« 
مع الفنانة لبنى عبد العزيز التي كانت تقدم برنامجها  الطفل« 

حكايات العمر كله 
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عبر البرنامج األوروبي المذاع باإلنجليزية عبر 
حدث كل هذا وكأن  أثير اإلذاعة المصرية. 
سمير صبري يحيا بأحالمه بعيًدا عن والديه، 
اللواء جالل صبري الذي انفصل عن والدته 
لتخبره األم بعد ذلك بضرورة ذهابه مع أبيه 
ويترك سمير اإلسكندرية عشقه  إلى القاهرة. 
وينزل بالقاهرة ليقيم  األبدي ومكان ميالده، 
في الزمالك وهو ال يدرك طبيعة وال حقيقة 
ماحدث بين والديه أو ما مزق األلفة في بيتهم.
ويقدم  السعيدة  القدر  ضربات  وتكتمل 
العندليب »بيتر« الطفل أو سمير جالل صبري 
النجمة  الخالية«  »الوسادة  فيلم  بطلة  إلى 

»ركن الطفل«  لبنى عبد العزيز ليحترف بعدها باإلذاعة ببرنامج 
ليواصل الصعود كمذيع مثقف ويجيد أكثر من ست لغات. 

مع  عبرها  يتواصل  كان  برنامج،  من  أكثر  رحلته  في  قدم سمير 
جماهير شتى في الوطن العربي ومصر ليختير من قبل الراحل عبد 
القادر حاتم، وزير إعالم الفترة الناصرية وهو من أنشأ التليفزيون 
المصري، بتبني سمير صبري فنًيا كونه قد اقتنع بنبوغه وجرأته 
وحراكه الدائم ليقدم برامجه التي تمثل كالسيكيات فنية وحوارية 
»هذا  الدولي«،  »النادي  في برامج:  للزمن الجميل تمثلت  تنتمي 
والذي تعرف وعرف الجمهور  »مشوار«  »كان زمان«،  المساء«، 
ورموز عديدة في المجال  المصري به ومن خالله على عظماء 
والسلطان  تايلور  اليزابيث  مثل  والموسيقي  والفني  السيا�سي 
قابوس وعمر الشريف وحليم وفاتن حمامة والصبوحة وسعاد 
والصحافة،  واالدب  والسياسة  الفن  نجوم  من  ومئات  حسني 

مثال مصطفى أمين الذي تعلم صبري منه 
وثمنها،  الطموح  معاني  يخص  فيما  الكثير 
اإلخالص  وضرورة  النجاح  ضريبة  وكذلك 
بالحرية واختيار  من منطلق اإليمان  للفن، 
يكشفه  ما  وهو  واحدة.  لعشيقة  اإلنسان 
سمير صبري من أنه تزوج وأنجب وأن ابنه 
يعيش بانجلترا، ويصر النجم المتأللىء الذي 
خاب سعيه في حصاد ما يستحقه وتستحقه 
رحلته أو مشواره مع الفن واإلعالم والشهرة 
وصخب األضواء، من تكريم يليق به وخاصة 
في  شارك  كونه  السينمائي،  المستوى  على 
 
ً
سينمائيا  

ً
عمال  130 الـ  على  مايزيد  بطولة 

بخالف إنتاجه لخمسة أفالم منها: منزل العائلة المسمومة، ودموع 
. فيكفيه حب 

ً
صاحبة الجاللة، ليحكي بآالم جمة أنه ليس حزينا

الجماهير ورأي رجل الشارع.
يعرج الكتاب على محطات مثيرة في رحلة الفنان، ومن بين ثنايا 
من  الكثير  يظهر  المدهش،  كتابة  في  والممتع  العفوي  حكيه 
والحب  الحياة  معاني  تجاه  التربوية  وثوابته  الخجل  مساحات 
والسلوك والتواصل وتقديم يد العون لكل محتاج ومريض من 
الوسط الفني وخارجه، ومن دون انتظار مقابل، وهذه هي حقيقة 
بمالمحه  ظاهره  ويختلف  بحكيه،  طلته  تتشابه  الذي  الفنان 
الضاحكة، عن حزنه الدفين تجاه ما ضاع وخاصة ونس األهل 
وكذلك بعده عن حبيبته األولى  األسرة بين األب واألم،  ودفء 
التي تقيم بالعاصمة البريطانية والتي يقول عنها إنها زوجته وأم 

ابنه الوحيد 
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كان ياما كان في سالف العصر واألوان، وما يحلى الكالم إال بذكر 
الملك  قام  الماضية:  الحلقة  في  والسالم.  الصالة  عليه  النبي 
الغطريف بتزويج ابنته سلمى لجمرة الحداد، على شرط أن يأتيه 

بالمهرة مزنة من األمير جندبة.
ولده  واصطحب  كالب  بني  قاصًدا  طي  بني  من  جمرة  فخرج 
شرارة، حتى إذا وصال إلى ديار بني كالب، أحنى جمرة ظهره وقوس 
ركبتيه وعوج فكه، وظهر كأنه ابن ألف سنة، وجعل ولده يقوده 
كاألعمى، وكان ولده أقبح وأنحس منه، وسارا بين ديار بني كالب 
ونادى نداء المنجمين وقال: أنا المنجم الحكيم الكاتب، أخبر بكل 
�سيء ذاهب، ولم يزل على حاله حتى وصل إلى بيت األمير جندبة، 
قال له ولده  إلى تلك المضارب والقباب والحراس،  فلما نظرا 
رميتنا في أضيق األقفاص، ولن نجد من هذا الحي خالص، فقال 
له أسكت يا جبان، وأثناء سيرهما بين الناس اختلق جمرة مشكلة 
مع أحد أبناء الحي وقال له أعلم أنك لص وسرقت جدي جارك، 
فلما تعاركا هو والرجل، قال جمرة إني أقصد برج الجدي الذي في 
السماء، غير أن جار الرجل أمسك بعنق جاره وطالبه برد الجدي 
فأخذهم  بالكالم،  معركة  والشيخ  بينهما  ودارت  سرقه،  الذي 
فلما دخلوا عليه سأل الشيخ عما  الجنود إلى دار األمير جندبة، 
ال أفرق  فقال له يا موالي إني كما ترى كفيف البصر،  حدث، 
وليس لي  وال أميز بين البهائم وبني البشر،  بين األشكال والصور، 
صنعة سوى أن أرقي البقر والمضارب، حتى ال يدخلها سارق وال 
ناهب، فقال له األمير جندبة أرقي هذه المضارب وأدفع لك ما أنت 
فأعطاه األمير دينار،  فقال له يا أمير ال رقوة إال برشوة،  طالب، 
بسم الله الواحد  فانطلق لسان جمرة مثل البلبل يرقي ويقول: 
ذو العز والمحامد، مسخر الرياح ومحيي األرواح وخالق األشباح، 
بعث لنا خير الورى وشرف به أم القرى، أعيذ خيلك يا أمير من 

الكبير ومن الصغير، ومن كل لص سارق ومن كل نحس مارق.
فتعجب الجميع من رقوته، وقال له األمير جندبة أريدك أن ترقي 
مهرتي مزنه، فقال له جمرة، أنا أرقيها لك يا أمير فدعني إليها أسير، 
)شرارة( بصحبة األمير جندبة ومعهم العبيد  فسار جمرة وولده 
حتى وصلوا إلى المهرة مزنه، فنظر إليها جمرة نظرة الحظها األمير 
جندبة، فاقشعر بدنه من تلك النظرة، وقال للشيخ جمرة: يا أيها 

المنجم الجبار إني أراك تنظر في الليل وتعمى بالنهار، فعلم جمرة 
أن األمير جندبة الحظه عندما فتح عينيه ليرى المهرة مزنه، فقال 

له جمرة والله يا أمير إني ال أنظر ال في ليل وال في نهار.
ليأتيه  الطبيب  طلب  جمرة  الشيخ  أمر  في  جندبة  شك  فلما 
ويكشف أمره، هل هو أعمى أم يدعي العمى، فلما اقترب الطبيب 
منه، مال جمرة عليه وقال له: يا طبيب ال تفضحني وتكون سبًبا 
في قطع رزقي، فقد وعدني األمير بناقة ودنانير وشيًئا من الحنطة 
والشعير، وإني سأقسمها بيني وبينك نصفين إن لم تفضح أمري، 
فضحك الطبيب وقال لألمير جندبة هذا الشيخ أعمى ال يبصر 
أرًضا وال سماء، فالم األمير جندبة نفسه وأكرمه وقال له كل ما 
تريده يأتيك به الغلمان، فقال له الشيخ جمرة: أريد النار والبخور 
ثم أطلق جمرة بخوره وأخذ يتمتم  ألطلقه حول المهرة وأرقيها، 
بكلمات يرقي بها مزنه والغمام، فلما انتهى من كلماته الساحرة، 
وطلب من غلمانه أن يفرشوا  منحه األمير جندبة عطايا كثيرة، 
له ولولده ليبيتا في ديارهم، فقال له جمرة يا أمير أريد من العبيد 
أن يفكوا قيد مزنه والغمام، كي يسيرا على البخور عندما يطلع 
نجم المشترى بعد منتصف الليل، فأعطى جندبة مفاتيح القيد 
ألحد عبيده وفك مزنه والغمام، وذهب لينام. فأخذ جمرة يشاغل 
الذي  وضع في الماء  العبيد ويضاحكهم ولما وجد غفلة منهم، 
يشربون منه نقطة من شراب يسمى )المرقد( إذا شرب منه أحد 
غلبه النوم، وبعد أن شرب العبيد وغلبهم النوم، قام عليهم وولده 
وركب جمرة على ظهر مزنه وركب شرارة  وذبحوهم بالخناجر، 
على ظهر الغمام، وسارا يقطعان البراري والقفار إلى أن طلع النهار.
وَجد جمرة وولده في السير، وفجأة أحس جمرة بالخيل قد أقبلت 
فأراد أن يهرب هو وولده غير أن القوم أحاطوا بهما  من بعيد، 

سيرة األميرة ذات
الهمة 9

محمد شحاته العمدة
حكواتي مصري

السيرة الشعبية
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من كل مكان، وطرحوهما أرًضا وقيدوهما، غير أن جمرة نظر إلى 
فتعجب جمرة مما  القوم فوجدهم ليسوا من رجال بني كالب، 
كانوا  القوم الذين حاصروا جمرة وولده،  غير أن هؤالء  يحدث. 
من قبيلة بني أسد وكان أميرهم يسمى )الليث بن فوز(، وكان لهذا 
األمير مهرة يقال لها )البرق( ال يوجد مثلها في الغرب أو الشرق، غير 
أن العرب كانوا يقولون له والله ما لهذه المهرة مثال إال مزنه مهرة 
بني كالب، وكان األمير الليث كلما سمع هذا الكالم اشتد غيظه 

وغيرته على مهرته البرق، ويقول والله ما لمهرتي مثال.
وكان بالقرب من بني أسد قبيلة يقال لها بني مخزوم، وكان أميرهم 
يسمى )رفاع بن حسان(، فلما بلغه أمر مهرة الليث، فتن بها وبذل 
ألجلها كل ماله، ولما فشل في الحصول عليها أشاع في الناس أن 
من يأتيه بمهرة الليث، سوف يزوجه ابنته )الحسنا( ذات الحسن 
والجمال، فلما سمع المتسللون هذا األمر طمعوا في جمال ابنته، 
 ،

ً
 ماكرا

ً
فأتاه رجل داهية يقال له )شواش بن عامر( وكان خبيثا

فقال له يا أمير إن أتيتك بمهرة الليث فهل تفي بوعدك، قال له 
ودفع  والله ألغنيك إلى ولد الولد وأزوجك ابنتي الحسنا،  رفاع: 
فأصطحب شواش أحد رجاله  إليه ما يريد من المال والثياب، 
بالشعر  وأخذ يمدحه  الليث في صفة شاعر،  إلى األمير  وذهب 
حتى فتنه ومن بمجلسه، فأعجب الليث بفصاحة لسانه وأمر له 
باإلكرام، فلما نامت العيون، أتيا شواش ورفيقه إلى حيث مهرة 
الليث وفكوها من قيدها وانطلقا بعيًدا عن ديار الليث، فوصال إلى 
وادي يقال له )وادي السباع(، فخرج عليهما أسد فقتلهما وجرح 
المهرة. ولما أقبل الصباح وعلم الليث ما حدث، خرج مع جمع 
من رجاله يتبع أثار شواش، حتى وصلوا إلى وادي السباع فوجودوا 
شواش ورفيقه مذبوحين، ولم يجدوا المهرة في أي مكان، فسار 
وأثناء سيرهم قابلوا جمرة وولده  الليث غاضًبا بصحبة رجاله، 
وظنوا في البداية أن المهرة هي  ومعهما مزنه والغمام،  شرارة، 
البرق مهرة الليث، غير أن الليث نظر إلى المهرة وعلم أنها ليست 
غير أنه أعجب بجمالها وقوتها وصارت مهرته عنده ال  تخصه، 
تساوي نعل مزنه، فلما سأل جمره عن صفته وعمله وبلده، قال 
ولما قدمت إلى  أنا شاعر أمدح أصحاب المفاخر،  له يا موالي: 
أعطاني المال وتلك الخيل،  األمير جندبة بن الحارث ومدحته، 
ثم قابلناكم وفعلتم بنا ما فعلتم، فقال له أحد الشيوخ كذبت 
يا قبيح المنظر، هذه الخيل ما تعطى لشاعر، والله ما أنت إال 

لص محتال، ثم قال الشيخ لألمير الليث، يا أمير لقد أخلف الله 
عليك عوًضا عن خيلك بهذه المهرة، ثم قبضوا على جمرة وولده 
الليل لم يستطع جمرة  ولما جن  شرارة وقيدوهما في ديارهم، 
أحد  ذلك سمع جمرة  وأثناء  النوم من شدة حيرته وحسرته، 
العبيد يبكي ويندب حاله، فعلم جمرة من كالمه أنه يعشق إحدى 
اإلماء، فناداه وقال له: عندي دواء لك يبلغك ما تتمنى ويجمعك 
بحبيبتك، وسأكتب لك حجاب يأتي بها إليك راكعة، ففرح العبد 
فقال له:  والحجاب،  إلى بالدواء  وقال له:  بما سمعه من جمرة، 
لو كنت تقدر على خال�سي أوصلتك إلى ما تريد، فقال له العبد: 
، فأخذ جمرة يكتب فيها 

ً
سمًعا وطاعة ولكن أكتب لي الحجاب أوال

بالهذيان وما جرى على اللسان فمنحها للعبد، فحل العبد قيد 
مزنه والغمام.

لكم قصة هروب جمرة  نحكي  الله  بإذن  القادمة  الحلقة  وفي 
وولده، أقعدوا بالعافية 
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حوار خاص

 أعده للنشر - أحمد عبد الحليم 

ل الفنان اإلماراتي 
ّ
مث بصوته القوي ورحلته متعددة األوجه، 

تجربة غير مألوفة على الساحة  عبد الله المستريح النعيمي، 
الذي  المستريح  العربية.  وربما  والخليجية  المحلية  الفنية 
رفض في لقاء تلفزيوني مع أسمهان النقبي في برنامج بالتفصيل 
على قناة اإلمارات، وصفه بالفنان، اعتبر أن تجربته الجماهيرية 
 في عالم الفن، رغم أنه صاحب الفن منذ 

ً
بدأت متأخرة كثيرا

 .
ً
نعومة أظفاره تقريبا

مع أول سؤال بدا أن المستريح غير مستريح للقب »فنان«، واعترض 
 اعتراضه على 

ً
على وصفه. قال عبد الله المستريح النعيمي مبررا

كبير  �سيء  »الفن  الفني:  اللقب 
قدم  هو شخص  والفنان   ..

ً
جدا

كلها  ولإلنسانية  ومجاله  لنفسه 
.. الفنان في مرتبة الفيلسوف أو األديب 

ً
 عمالقا

ً
شيئا

ليطلق   
ً
جدا  

ً
أما أنا فمازل الوقت مبكرا أو الشاعر.. 

علي أحد هذا اللقب. تعلمت هذا حين رأيت أساتذتي 
في الفن والحياة، يتحسسون من لقب فنان، وهم كبار 

، وخلفهم تجربة فنية هائلة 
ً
ولديهم الكثير جدا  

ً
جدا

ومتنوعة، فكيف بي أنا حين يلقبني الناس بالفنان 
عبد الله المستريح النعيمي.. طبيعي أتذكر هؤالء 
 أن أنظر إلى رحلتي في عالم 

ً
الكبار، وطبيعي أيضا

العظيم  اللقب  هذا  تكافئ  كانت  إن  ألي  الفن 
النعيمي روى في حواره مع برنامج  أم ال«.   

ً
جدا

بالتفصيل على قناة اإلمارات، رحلته الشخصية 
والمهنية، وكيف أثرت تحوالت المجتمع والفن 
بناء  على  االكتئاب،  حتى  والعمل  والدراسة 

شخصية صاحب »سيوف المعالي«.
جيلنا  »نحن جيل األحالم المكبوتة..  يقول الفنان: 

ما  وهناك أمور حدثت لنا خالل رحلتنا كجيل،   ،
ً
مظلوم جدا

نعم كانت لدينا أحالم مدهشة،  فينا..   
ً
تزال تحفر أثرها عميقا

 ،
ً
 جدا

ً
كأي شباب في العالم، لكن ما حدث بدا بالنسبة لي غريبا

 بشدة حتى أني أشعر باأللم حتى اآلن وأتذكر المواقف وما 
ً
ومؤلما

حدث فيها«.  يرصد النعيمي رحلته الشخصية ومؤثرات الدراسة 
واألسرة والمجتمع وكيف عرف الطريق إلى الفن وكيف انتزعت 
 في المدرسة، 

ً
منه الموسيقى فجأة. يضيف النعيمي: »كنا صغارا

كنت  لكنني  )شقاوة(،  األكثر  كنت  أنني  ورغم  بجدية،  ندرس 
إحدى  في  المدرسة فوجئت  في  هناك   ..

ً
دائما األول على صفي 

نعم اختفت فجأة من  السنوات أن مادة الموسيقى اختفت.. 
التي  الموسيقى  أصبحت  فجأة  أثر..  أي  لها  يعد  لم  المناهج.. 
 كأنه حلم انتهى.. 

ً
 خرافيا

ً
أحبها وأشعر بحقيقتي من خاللها، شيئا

ماذا  كانت األسئلة تتوالى في رأ�سي..   ..
ً
وقتها أتذكر شعوري جيدا

فعلت الموسيقى كي ينزعوها من مدارسنا ومناهجنا بهذا الشكل 
)عديمة  وماذا فعلنا نحن الطالب ليعاقبونا بدراسة  المفاجئ.. 
أحب  فقط  �سيء..  جيلي  يفعل  لم  الحقيقة  في  الموسيقى(؟... 
، سوى أنها بادلتنا 

ً
بعضهم الموسيقى.. ولم تفعل الموسيقى شيئا

ربما لهذا طردوا  الحب وفتحت أمام جيل كامل طريق األحالم.. 
الموسيقى من المناهج؟.. ربما«.

تبدو إشكالية عبد الله المستريح النعيمي مع غياب الموسيقى 
في المدارس كجزء مما يصفه بـ»كبت األحالم الذي تعرض 

 .»
ً
له جيلي ولفترة ليست بالقصيرة أبدا

يرى النعيمي أن المشكلة ال تكمن فقط في حذف 
سابقة،  الموسيقى من المناهج الدراسية في فترٍة 
والطرب  للموسيقى  المجتمع  نظرة  في  لكن 
»غريبة   

ً
أفكارا هناك  أن  ويعتبر  األساس.  من 

من  جعلت  والموسيقى،  والطرب  الفن  عن 
الذي يجمع البشر من كل الثقافات..  ال�سيء 
يتحسس منه بعضهم داخل مجتمعنا،   

ً
شيئا

وتحذر األسر أوالدها من غواية الفن والم�سي 

رأى أن لقب فنان يساوي »فيلسوف« 

عبد الله المستريح النعيمي: نحن »جيل األحالم 

المكبوتة« 
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الفنان  ضرب  كله«.  لجيلي   
ً
محبطا  

ً
أمرا هذا  كان  طريقه..  في 

: »بعضهم يقول تصور أن الفن �سيء يجب منعه ومالحقته 
ً
مثاال

.. لذلك نرى األسر تشجع أوالدها أن يلعبوا رياضة ولتكن 
ً
مجتمعيا

 ليفرغوا طاقاتهم ويكتشفوا مواهبهم، والرياضة 
ً
كرة القدم مثال

بشكٍل عام �سيء رائع، لكننا نفتح النوادي للشباب، ونمنع عنهم 
فالمجتمع يسمح لك بالتأكيد أن تكون العب كرة..  الموسيقى.. 
لكنه يتحسس حين تخبره بهدوء أنا مطرب أو عازف أو فنان.. هذا 
وأنا من هذا الجيل صاحب األحالم  ظلم تعرض له جيل كامل، 
 أعرف فنانين كثرين ال يستطيعون الزواج 

ً
المكبوتة.. أنا شخصيا

 عليهم 
ً
ألن المجتمع يرفضهم بسبب الفن.. فالشباب كان ممنوعا

دراسة الموسيقى لكن مرحب بهم في كرة القدم«. 

مقتنياتي الفريدة
فداخل  يسميها،  كما  خاصة  »صومعة«  في  يومه  النعيمي  يبدأ 
النعيمي الذي  غرفته يعيش ويغني ويؤلف ويلحن دفعة واحدة. 
أمامه  الوالد،  عقال  يضع  يزال  ما  سنوات،  قبل  والده  فقد 

ويطمئن على وجوده كل صباح.
هنا  »كل يوم أطمئن على مقتنياتي الفريدة في هذه الصومعة.. 
عقال والدي أحب الناس إلى قلبي وأول من استمع لي ووجنهي.. 
وبجواره مسبحة جدتي، وأول دفتر سجلت فيه أحالمي منذ الصبا 
المكان  هذا  وغيرها من كنوزي الشخصية..  الفن..  أن أحترف 
هو أهم مكان بالنسبة لي.. فيه أكون عبد الله المستريح النعيمي 

، وبين األشياء التي أحبها وأحترمها«. 
ً
بحق، على طبيعتي تماما

السّميع األول
يعتبر النعيمي والده هو »السّميع األول« لكل تجاربه الفنية، ورغم 
رحيله في 2016، إال أنه مازل »أول من يستمع رغم الغياب«. يحكي 
الفنان خالل اللقاء عن ثقل الرحيل، وكيف قاده والده بحسه 
الفني ومعرفته الواسعة بالموسيقى إلى دنيا الفن »كان يتابع كل 
 ما قال لي إن علّي الذهاب إلى مصر 

ً
حركاتي في عالم الفن، ويوما

ألق�سي هناك فترة وأكون في صحبة مجتمع الفن وهو ما حدث 
قال لي بوضوح عليك بالذهاب إلى هناك والخروج من  بالفعل.. 

دائرة القيل والقال وتبحث عن روحك بصدق«. 
للغاية،   

ً
مبكرا اكتشف المستريح عشقه للفن وخاصة العزف، 

المجتمع يشجعك لتكون العب كرة.. 
ويتحسس منك إذا سلكت طريق الفن

أبي نصحني: اخرج من دائرة القيل والقال واذهب 
إلى مصر وابحث عن روحك الحقيقية

أعرف فنانين ال يستطيعون الزواج بسبب 
»الرفض المجتمعي«
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تدرس  كانت  التي  عمته  إلى  أرسل  والسابعة،  السادسة  فبين 
الدكتوراه في القاهرة ليطلب منها هدية غير مألوفة لطفٍل في مثل 
سنة. طلب الطفل »عود من شارع محمد علي« وهو الشارع األشهر 
العاصمة  في  الموسيقية  األدوات  وصناعة  الموسيقى  ألرباب 

المصرية القاهرة. 
 
ً
ما يزال محتفظا العود األول بالنسبة للفنان هو الحب األول، 
به حتى اآلن ويتذكر معه رحلة التدريب والتعلم وكيف بدأ الفن 
 كصانع للطرب من خالل 

ً
يدق بابه ليس كمحٍب فقط، لكن أيضا

الموسيقى. 

شلة الموسيقى
في محطة الفنان   

ً
رئيسا  

ً
كانت سندا األسرة و»شلة الموسيقى« 

عبد الله المستريح النعيمي، فهو يقول: »ورثت عشق السنباطي 
تلك  والدي..  من  التون�سي  بيرم  وأعمال  كلثوم  أم  وشوقيات 
في دخولي   

ً
أصيال  

ً
المعرفة الموسيقية المذهلة لديه كانت ركنا

إلى عالم الفن حيث أجد نف�سي في الحقيقة، وما تزال بيني وبين 
نحن لدينا مقرأة   

ً
مثال مجموعة الفن التي أحبها روح خاصة.. 

 
ً
قرآن كل اثنين لتالوة القرآن بالقراءات المختلفة.. وألمس دائما
.. وكذلك الصحبة 

ً
 مميزا

ً
 صوفيا

ً
في األستاذ أمير عبد المجيد حسا

الفنية.. بيننا نوع من عشق الرجال كما يقولون«. 
مسيرة المستريح كانت مختلفة، فهو درس البكالوريوس في إدارة 
األعمال، ثم انتقل إلى دراسة العلوم السياسية، وعمل في وزارة 
الخارجية لفترة، هذه التنقالت المتتالية دفعت أسمهان النقبي 
لسؤال المستريح: »تنقلت كل هذه السنوات بين دراسات مختلفة 
من إدارة األعمال والتمويل إلى العالقات الدولية وشؤون الشرق 

ألم تفكر في  ثم العمل في الخارجية..  األوسط وشمال إفريقيا، 
دراسة الموسيقى التي تحبها؟«.

»تذكريني بشقيقي األصغر راشد الذي يدرس  يجيب المستريح: 
لكني   ماجيستير المسرح الموسيقى في الواليات المتحدة.. 

ً
حاليا

لكني  الموسيقى  دراسة  في  أرغب  نعم كنت  وبصراحة..  أقولها 
 من الفن والفنانين، لن 

ً
خشيت أن المجتمع الذي كان متحسسا

لكنه حقيقي بالفعل..   ..
ً
هذا مؤلم جدا جيد..  يستقبلني بشكٍل 

 فأول عرض بالغناء وصلني وأنا 
ً
 جدا

ً
 أن بدأت الفن متأخرا

ً
مثال

في 2001«. 
يسأل  كورونا وجعلته  فترة  في  الفنان  رفيق  كانت  التكنولوجيا 
نفسه: »هل كنا نحتاج لصفعة كورونا كي ندرك أن بوسعنا اإلنتاج 
 إلى هذا الدرس العالمي القا�سي 

ً
من منازلنا؟ هل كنا بحاجة فعال

لندرك حقيقة قدراتنا ونفكر في طريقة أخرى للعمل والحياة غير 
 
ً
تسجيل الحضور واالنصراف؟.. في فترة كورونا أنا استفدت فنيا
سجلت ولحنت وأرسلت وقدمت فني مباشرة للجمهور  للغاية.. 
بسبب كورونا والتكنولوجيا.. هذه التكنولوجيا التي يمتلكها اآلن 

بصورة أكثر احترافية الجيل األصغر سنا«. 

نار الجيل المقبل 
يتحدث المستريح عن الجيل المقبل وكيف يتوقع طريقه الفني 
بالتأكيد ال  »الجيل المقبل نار موجودة شئنا أم أبينا..  فيقول: 
أتمنى لهم ما تعرض له جيلي من كبت ورفض مجتمعي تجاه 
الفن.. فنحن خضنا تجربة قاسية.. نحرم الشباب من الموسيقى 
ونضيق عليهم في التعبير عن  التي تحكي جماليات الكون كله.. 
أنفسهم بالفن عبر الرفض المجتمعي.. وحين يتهور شخص أو أكثر 
في طريق خاطئ بالتأكيد نلومه هو فقط.. بالعكس يجب أن ننظر 
إلى الدائرة األوسع وندرك أن هذا ما تفعله األحالم المكبوتة في 

الشباب« 

درست إدارة األعمال والعالقات الدولية وليس 
الموسيقى بسبب الضغط المجتعمي

 
 أم أبينا«.. وأتمنى أن 

ً
الجيل القادم »نار شئنا

طريقهم أسهل من جيلنا المظلوم
 

لدي مقرأة قرآن كل اثنين.. وتجمعني مع صحبة 
الفن »حالة من عشق الرجال«

المكبوتة«  األحالم  »جيل  نحن  النعيمي:  المستريح  اهلل  عبد 
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إضاءة

ستعرف فيما  وتفكر فتمارس الم�سي،  أن تعتاد الم�سي لتفكر، 
بعد أنك تمّرن حواسك على التعايش، والنقاش فيما بينكم من 
جوالت في عمق النفس، تقف في حالة متخبطة ثم تعاود التجربة، 
هذا البراح الذي خلقته للتو دراما تتحقق ولو في مخيلة أنت بطلها 
الوحيد. كنُت أمرن عقلي رغم عدم قدرتي أحيانا على استكمال 
الطريق، إال أن تحفيزي الداخلي متواصل، كأنما قدرتي مثل طفل 
أشاغلُه،  أفتح له أفًقا،  سيفوز بقطعة حلوى في نهاية الرحلة، 
المباني  واجهات  تقلباتها،  في  الحياة  تلتقط  عيني  بينما  أم�سي 
الحديد  السكة  تخطيُت  بعدما  المحالت،  أسماء  القديمة، 
يكتمل، وصدى أم كلثوم   

ً
القمر تقريبا لشارع الحكمة في طنطا. 

»هذه ليلتي« المتتابع عبر بعض المحالت؛ يعطي مساحة أكبر من 
المتبقية لباعة يفترشون جانبي الطريق، وجوه يكسوها الشقاء 
ُتهمهم في نشوة الزحام، عيون ساهمة وأخرى تفرز المعروض من 
وهائمون في أحوالهم بينما أختزن اللحظات  الخضار والفاكهة، 
ر حلًما صغيًرا قد يكبر فور خروجي من هنا،  دّوِ

ُ
التي تفلت منهم، أ

 النظرات التي انطبعت بال حيلة وبأريحية السير في العالم. 
ُ

أأرشف
مثلما  األنفس،  أو خروج بشق  تناحر  بال  الزحام  حالة  أحببُت 

أحببُت الوحدة الصافية نحو الغيطان ساعة عصاري. 

لم تكفني المسافة من صناديد وأنا أعبث في أوراق بعضها لم 
يزل مفتوًحا، أدقق في مرآٍة مشروخة على يمين السيارة للشجر 
كان يمكن أن أختصر هذا الطريق  المنفلت بالزمن واألسفلت. 
 حيرتي التي تهتم بالتفاصيل، 

ُ
بآخر فيه وسائل المواصالت! أعرف

وربما حينما تشبع رغبتي  وقراءة الحكايا التي أتوهمها وأتبعها، 
ألحق بالباص من ميدان ستوتة، وأنشغل في حواديت أخرى حتما 
تقود إلى الجنون؛ إذا تجاذب بعض الركاب أطراف الحديث عن 
السياسة، أو كيف يقنع أحدهم راتبه الشهري بأن يظل معه على 
فرج الشفاه المضمومة، 

ُ
وفاق، ثم تسمع الكثير من النكات التي ت

وقد تنسيني قهقهاتهم العالية ما كنت أفكر فيه. 
كما إنه فتق مسارات  هذا االعتياد سمح لي بتفتيت الضغوط، 
ومسارات، أسئلة بال إجابات اختبأت في قصائد، وأحالم تتهيأ في 
المدى المفتوح ثم تختفي، أنظر لألزرق في تمعن، وأخ�سى انزالق 

قدمي في الحفر. 
أحايين كثيرة أصعد للسطوح، ال صوت إال قلبي والكروان »الملك 
لك لك«، أتبع تحليق الحمام وعودته إلى أبراجه القريبة، أختبر 
الذاكرة، أستعيد الما�سي في قماشة الحاضر، والعكس بالتحايل 
 به، 

ً
على اللحظة، ال مجال للتأنيب حتى وإن ضبطت نف�سي متلبسا

أتجاوز المشهد، فال عقاب سيحل، مثلما أقنعُت نف�سي بكوابي�سي 
البعيدة، ال �سيء سيحدث، مجرد جحيم وانفض. أرددها لنف�سي 
أنا حي. صدقني أفعلها بعفوية، وال أكترث   

ً
مرات ومرات، صارخا

للفضاء. أتعلم الم�سي والتفكير، أوجد لقلبي مناخا يخصه، لعقلي 
مدارج، وعندما يتخطاها كحصان ماهر، أصفق له، أربي ذائقتي 
ني وهي تنصت، أدرب عيني على اكتشاف الجمال، وكفى به 

ُ
عبر أذ

رفيقا.. أختبر حوا�سي، ورغم ما يعيق الحياة أمرنها على الحياة 

تمرين الحواس

هاني عويد
شاعر وكاتب – مصر



اإلسالمي 78 والتنوير  »جوته« 

 من 
ً
أنفقت الباحثة األميركية كاترينا مومزن أكثر من ستين عاما

عمرها في دراسة شعر وأدب وفكر األلماني الكبير يوهان جوته 
 - الثقافة العربية  1832(، بخاصة لجهة صلته بفضاء   -  1749(

اإلسالمية، وتشّربه أمداء روحها الخصوصية العالية. 
وقرأتها،  إال  ومخطوطاته،  مؤلفاته  في  وواردة  تترك شاردة  ولم 
وتعّمقت بها، وخرجت باستنتاجات عميقة تصّب في تكوين صورة 
الحكم القيمي النهائي على هذا العمالق الذي ُيصّنفه تاريخ الشعر 
وهم:  البشرية،  أثروا  أربعة  أهم  من  كواحد  العالم  في  واألدب 
هوميروس صاحب اإللياذة، وكونفوشيوس أبو الحكمة الخالدة، 
فيه  قالت  الذي  وشكسبير  اإللهية«،  »الكوميديا  مبدع  ودانتي 
الرمزي  لوجودها  الموضوعي  المعادل  إنه  العظمى  بريطانيا 

والوطني الشامخ بين األمم.
وأستاذة األدب  األلمانية األصل،  كاترينا مومزن  د.  ولم تكتف 
المراجع  في  بالبحث  األميركية  ستانفورد  جامعة  في  األلماني 
داخل  »جوته«  إليها  استند  التي  اإلسالمية  العربية  والمصادر 
بلده، بل سافرت إلى معظم الدول العربية واإلسالمية، وتواصلت 
مواطنها  في   )

ً
طبعا )وغيرها  والمصادر  المراجع  تلك  أمهات  مع 

بينها،  فيما  مستفيضة  نقدية  مقارنات  وعقدت  األصلية، 
»إنه لوال المشرق العربي  وخرجت باستنتاج الفت للغاية يقول 
في  »جوته«  لما صار  النافذة،  وإبداعيته  اإلسالمي بحضارته   -
 في بلده 

ً
الصورة األدبية والفلسفية الرفيعة التي صار عليها الحقا

ولما ارتفع منسوب فخر ألمانيا به بأن جعلت  وأوروبا والعالم، 
الثقافية  مراكزها  على جميع  أطلقته   

ً
وطنيا  

ً
ثقافيا  

ً
رمزا اسمه 

المتوزعة في دول العالم«. وفي حصيلة جوالتها الغنية والخصبة 
 عدة عن صاحب 

ً
في مدارات »جوته«، أعدت الباحثة مومزن كتبا

نقله الى  »جوته والعالم العربي«،  في طليعتها كتاب:  »فاوست«، 
الغفار  عبد  الترجمة د.  وراجع  عدنان عباس علي،  العربية د. 
 على صعيد الترجمة من األلمانية إلى العربية. 

ً
مكاوي، األهم عربّيا

في مقدمة الطبعة العربية األولى لكتابها )صدرعن سلسلة  كتب 
تشيد   )1995 فبراير   -  149 عدد   - الكويتية  المعرفة«  »عالم 
المؤلفة »بفضل العرب والمسلمين على واحد من أعظم شعراء 
هو  الذي أعجب بالعرب وأحبهم،  »جوته«  إن  أوروبا ومفكريها.. 
خير من ُيضرب به المثل للداللة على مدى تفتح الطاقة اإليجابية 
حدود  ى المرء 

ّ
وتخط المبدعة إذا صادفتها الظروف المالئمة، 

التفكير المحلي الضيق، وراح يحتك بفكر غريب ومختلف عنه... 
صديق  »جوته«  آمل أن تكون هذه الترجمة فرصة ألن يكسب 
عالقة  أن  نعرف  الِكتاب  ومن   .»

ً
جددا  

ً
عربا أصدقاء  العرب، 

إلى ظاهرة من أكثر  تحّولت  العربي،  وبالنبي  باإلسالم،  »جوته« 
الظواهر مدعاة للدهشة في حياته، فكل الشواهد تدل على أنه 
وأن معرفته  في أعماق وجدانه شديد االهتمام باإلسالم،  كان 
أوثق من معرفته  بعد الكتاب المقدس،  بالقرآن الكريم كانت، 

بأي كتاب من كتب الديانات األخرى.
ولم يقتصر اهتمام »جوته« باإلسالم، وتعاطفه معه، على مرحلة 
بها كل مراحل عمره  تميزت  كان ظاهرة  بل  معينة من حياته، 
الطويل، فقد نظم وهو في سن الثالثة والعشرين قصيدة رائعة 
اشاد فيها بالنبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص. وحينما بلغ السبعين من عمره، أعلن 

»جوته« والتنوير اإلسالمي 

أحمد فرحات 
شاعر ومترجم من لبنان
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على المأل أنه يعتزم أن يحتفل في خشوع بتلك الليلة المقدسة 
التي أنزل فيها القرآن على النبي )ليلة القدر(. 

وبين هاتين المرحلتين، امتدت حياة طويلة أعرب خاللها »جوته« 
وهذا ما نجده قبل  بشتى الطرق عن احترامه وإجالله لإلسالم. 
كل �سيء في ذلك الكتاب الذي ُيعّد، إلى جانب كتابه »فاوست«، 
»الديوان الشرقي  ونقصد به  من أهم وصاياه لألجيال األدبية؛ 
الغربي«، بل إن الدهشة لتزداد عندما نقرأ العبارة التي كتبها في 
إعالنه عن صدور الديوان، وقال فيها إنه »ال يكره أن يقال عنه 

إنه مسلم«. 
 في الدين اإلسالمي، 

ً
ويقول بعض األلمان أن »جوته« انخرط فعال

بين فريق مؤيد  في المانيا،   
ً
وعاصفا   

ً
واسعا  

ً
وهو أمر أثار جدال

للفكرة، وآخر معارض لها، امتّد إلى زمننا هذا. 
وسواء دخل »جوته« اإلسالم أم لم يدخله، فإن األمر يكشف عن 
مدى عمق إيغال هذا العمالق األلماني في ثقافة ديننا الحنيف، 
واستيعاب مبادئه وتعاليمه من خالل هدي القرآن الكريم الذي 

سّماه »كتاب الكتب«.
وفي المحّصلة رأى »جوته« أن اإلسالم هو دين العدل واإلنسانية 
والتسامح والعمران البشري التعددي الواحد؛ وذلك على عكس 
معاصره هيغل، الذي ألحق باإلسالم والمسلمين نعت العصبّية 

والتعّصب.

»جوته« والشعر الجاهلي 
ومن كتاب »جوته والعالم العربي« نعرف كذلك أن شاعر ألمانيا 
للغاية بالشعر العربي في مرحلتي الجاهلية   

ً
كان شغوفا الكبير، 

ترجم  إنه  حتى  السبع«،  »المعلقات  شعر  بخاصة  واإلسالم، 
وقد وصف المعلقات  القيس إلى اللغة األلمانية.  معلقة امرىء 
ما  »كنوز طاغية الجمال ظهرت قبل الرسالة المحمدية،  بأنها 
 بأن القرشيين كانوا أصحاب ثقافة عالية، وهم 

ً
يعطينا انطباعا

القبيلة التي خرج منها النبي الكريم محمد«.
 ،»

ً
ومن الشعراء الجاهليين الذين خلبوا لّب »جوته«، »تأبط شرا

الجاهلية الصعاليك، فنقل قصيدته الدرامية  أحد أبرز شعراء 
في   

ً
درسا األلمان   

ً
معطيا األلمانية،  إلى  الدماء«  »ثأر  المشهورة 

بخاصة لجهة المطابقة بين الطبع  القصيد العربي ال مثيل له، 
العفوي المباشر للشاعر العربي، وقوة إمساكه بالسبك اللغوي 

كي يأتي قطاف القصيدة في النتيجة بأبهى شكل فنّي  الُمحكم، 
مطلوب. ومن شعراء المرحلة اإلسالمية الذين انبهر بهم »جوته« 
نذكر: أبو تمام الطائي، ابن العصر العبا�سي، الذي استوعب على 
نحو مذهل بذور التغيير والتجديد الذي طرأ على شكل القصيدة 
ثم   ،

ً
ى ذلك في قصائده هو أوال

ّ
العربية ومضمونها فيه، وقد تجل

بعد ذلك في المختارات الشعرية التي جمعها في مصّنف واحد 
 من 

ً
351 شاعرا  فيه أصوات 

ً
سّماه: »ديوان الحماسة«، حاشدا

ومعيار الجمع لديه هنا كان  ين والمجهولين؛ 
ّ
المشهورين والمقل

، تقوم معادلته على الجمع بين البحث عن المعنى 
ً
 خالصا

ً
شعريا

الضارب، وقوة اللغة وجزالتها. 
هذا،  اإلبداعي  تمام  أبي  صنيع  إلى  »جوته«  انجذب  وقد 
تاريخ  في  إضمامة شعرية حصلت  أّول وأهّم  واعتبر»حماسته« 

الشعر في العالم.
من  »جوته«  بها  تشّبع  التي  األنواري  على روحّية اإلسالم  وبناء 
وتلكم اإلبداعية الشعرية العربية القديمة التي غمرته  ناحية، 
أوغمرها في الصميم من ناحية ثانية، دعا شاعر ألمانيا األول في 
مستهّل ديوانه: »الديوان الشرقي - الغربي« إلى الهجرة »إلى الشرق 

الطاهر النقي/ كي نستروح نسيم اآلباء األولين« 
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سوق الكتب

 عاطف محمد عبد المجيد

في كتبها التي تتناول جانًبا من سيرتها الذاتية، ال تكتفي د. لوتس 
عبد الكريم بالحديث عن نفسها وتجاربها الحياتية، بل تجعل 
ا لمتن أكبر، يتضمن حيواِت الذين 

ً
رحلة حياتها وتجاربها هامش

التي  تفاصيلهم،  أدق  من  واقتربت  معهم  وتفاعلت  تعايشت 
يرّية جوانب  ناقلة لقارئ كتبها الّسِ لم ينتبه إليها أحد غيرها، 
ا إن لم يقرأ  من حياة هؤالء، جوانب ربما لن يعرف عنها شيئً
في كتابها »سيرتي وأسرارهم« الصادر عن الدار  كتاباتها عنهم. 
سنوات  عاشت  إنها  الكريم  عبد  تقول  اللبنانية،  المصرية 
تستعير  وقتذاك  كانت  وكأنها  وآسيا،  أوروبا  دول  في  طويلة 
قاس 

ُ
حيوات أقطاب التصوف والفلسفة، مؤمنة أن الكتابة ت

قاس بكمها.طوال رحالتها وتجوالها كانت 
ُ
بنوعيتها وكْيفها، وال ت

تسعى للوصول إلى اليقين المستحيل، عبر المشاهدة والتأمل 
م.في رحلة بحثها هذه صارت واحدة ممن ينتمون 

ّ
والبحث والتعل

الطرق  ويرتادون  العوالم  ويكشفون  اآلفاق  يجوبون  من  إلى 
الصعبة. ما تراه الكاتبة هنا، وأوافقها في رؤيتها، أن اإلكثار في 
، وأن اإلقالل ليس عيًبا أو نقيصة في 

ً
اإلنتاج ليس ميزة أو فضال

 مثلما قد 
ً

ا عن الجودة، ليس كسال
ً
ذات الكاتب، واإلقالل، بحث

يراه بعضهم.

تعبير رقيق دقيق
أسفارها  من  الكثير  استفادت  أنها  إال  الكتابة،  في  إقاللها  رغم 
إفادة صقلتها  ودراساتها والحياة الدبلوماسية وبعدها الوزارية، 
وهو ما لم تكن ستجده في مجاالت  ومنحتها المحن والتجارب، 
أخرى. هنا تعترف الكاتبة أنها انشغلت وحملْت أعباء كثيرة، كان 
بقي على روحها شفيفة ومتوقدة 

ُ
عليها التخلص منها مبكًرا، كي ت

وجاهزة للفيض، وكي يظل عقلها متوهًجا مفكًرا رائًيا مهجوًسا بما 
حلمت به منذ البواكير وهو الكتابة. وألنها كانت تكتب كثيًرا دون 
أن تنشر ما تكتبه، فقد وصفها إحسان عبد القدوس بأنها الكاتبة 
عبر مراسالت عائلية  فيما يراه يوسف السباعي،  التي ال تكتب، 

وحياتية بينهما، كاتبة محترفة، تحترف الكتابة ال المشاعر. 
وقدرة  راقًيا،   

ً
جميال أسلوًبا  تمتلك  الكاتبة  يرى  كان  السباعي 

وتصوير المشهد المكاني  مدهشة فائقة في التقاط التفاصيل، 

عن  الدقيق  الرقيق  للتعبير  امتالكها  جانب  إلى  رسامة،  كأنها 
إحساًسا  قلبي  مألْت  لقد  قوله:  في  ذلك  كل  مختصًرا  روحها، 
ُمترجمة لروحها الطليقة.  بمشاعرها، فهي كاتبة مرهفة الحس، 
عبد الكريم التي كانت تخ�سى مواجهة نفسها والحركة األدبية، ما 
جعلها تنشر روايتين باسم مستعار، وباالسم نفسه كانت تكتب في 
مجلة صباح الخير، أضاعت الكثير مما كتبت في رحلة تنقلها من 

بلد إلى آخر، نتيجة إهمالها وعدم اهتمامها بنشر ما تكتب.
هنا تتساءل الكاتبة عما جعلها تذهب إلى معرفة اآلخر وكتابة 
المجهولة  المناطق  ارتياد  وهل هو نزوع شخ�سي نحو  سيرته، 
في البشر، واستبطان دواخلهم وتحليلها وكشفها؟ أم آلنها كانت 
الكثير من  في حياتها  أم ألنها عرفت  النف�سي؟  بالتحليل  مولعة 
شرك من يقرؤها في معرفة هؤالء 

ُ
وأرادت أن ت البارزة،  األسماء 

إلى   
ً
هادفة غائصة في المناطق المخفية من ذواتهم،  عن قرب، 

المكاشفة ومساءلة النفس ومحاسبتها، ومعرفتها بذاتها هي أيًضا؟  

وثيقة ناقصة
في »سيرتي وأسرارهم« كتبت عبد الكريم عن شخصيات كثيرة، 
مكتفية بما تعرفه عن هذه الشخصيات، من دون أن يكون ما 
تعرفه عنهم متاًحا لغيرها، بحكم الصداقات اإلنسانية بينها وبين 
الوجه  وهو  لهم،  الجانب اآلخر  تكتب عن  تكتب عنهم.هنا  من 
الحقيقي الذي ينبغي أن ندركه من دون مواربة، ونعرفه من دون 
وتنقي  هنا تكتب عبد الكريم لتطهر روحها،  كما ترى.  مداراة، 
نفسها مما علق بها من غبار الحياة، وتنعتق من أي سر يمكن أن 
ُيقيدها، وكي تتحرر من المشاعر الضارة، وهذا ما يحقق المتعة 
ويؤثر فيه ويجعله  للقاريء،  للكاتبة قبل أن يحققها  الجمالية 
، وهذا ما تعلمته الكاتبة من أرسطو أيام كانت 

ً
مشدوًدا ومنفعال

تدرس الفلسفة في الجامعة. هنا وفي كتابتها لِسَير هؤالء، منحت 
ليعتبر ويتعظ ويفيد مما عنيْت  الكاتبة تجاربها وخبراتها لآلخر، 
وعاينت وعانت.والسيرة، تقول عبد الكريم، هي مسار حياة موجز، 
ضمر 

ُ
وثيقة ناقصة، ألننا ال نكتب كل �سيء، ومؤكد أننا نصمت ون

خفي ما ال نريد ألحد أن يعرفه 
ُ
طمر ونستر ونحذر وننكرر ونزّور ون

ُ
ون

زّين ونزّيف ونزخرف ونجّمل.أما بالنسبة للكاتبة فهي 
ُ
ن أو  عنا، 

من دون  وهي التي ُولدْت حرة مغامرة مقدامة،  ال تخ�سى أحًدا، 
وقد اكتسبت حرية أخرى،  أن تنصاع ألعراف وتقاليد مجتمع، 

الكاتبة التي ال تكتب
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لدراستها للغتين الفرنسية واإلنجليزية، ملخصها أنها تتبع روحها 
ى شاءت وحيثما ذهبت، لكن النفس بطبيعتها انتقائية وحاذفة 

ّ
أن

وتختار ما يوائمها في فترة زمنية معينة. عبد الكريم التي تعلن هنا 
ترى أن  شغفها بأدب االعترافات والسيرة التي تحفل باألسرار، 
هذا األدب نادر في ثقافتنا العربية سواء بين النساء أو الرجال. هنا 
 

ً
تكتب لوتس عبد الكريم ما هو حقيقي، وتكشف ما رأته مجهوال
لدى الناس، حيث كانت قريبة منهم. هي ترى أنها تكتبهم، ال تكتب 
عنهم، وهي التي اعتادت أال تكتب عن شخص أو �سيء ال تعرفه 
المعرفة التي تكفي إلنشاء نص مكتمل من دون بنيان متماسك.

ً
الفن أوال

كذلك ترى أن ما كتبته هنا ما هو إال كتابة تقع بين المذكرات 
شكل في النهاية 

ُ
واليوميات والرسم الذاتي وأدب الوقائع، بحيث ت

صورة كلية أو شبه كلية، ذاكرة أن ما تكتبه هنا هو سيرة شخصية 
أو ترجمة ذاتية بضمير المتكلم، وليس لضمير الغائب مكان هنا. 
منها  قسم كتابها هذا إلى ثمانية أبواب، 

ُ
لوتس عبد الكريم التي ت

عرفت أحوالهم، تحت شجرة الدين، فرشاة أرواحهم، أوتار روحي 
تكتب هنا عن شخصيات  أماكن في الروح،  التي عزفها هؤالء، 
عديدة منها: إحسان عبد القدوس، لويس عوض، ثروت عكاشة، 
حسين  صالح طاهر،  عبد الحليم محمود،  مؤنس طه حسين، 
بيكار، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، سيد 

مكاوي، الملكة فريدة، وغيرها. 
وهي تكتب عن أم كلثوم وآثارها التي ضاعت، تقول إنها لم تكن 
تظن أن القلم سيستجيب لها، ونحن نمر بأزمات وظروف صعبة، 
وتكتب عن هذا الجمال الذي عشناه وأصبحنا نفتقده، غير أن 
وما حفل به  الرغبة تتغلب في استعادة الشعور بهذا الجمال، 
وكيفية االهتمام  من ذكريات تحفزنا على الدفاع عن تاريخنا، 
تقول إن كل  وهي تكتب عن فؤاد زكريا،  بالحفاظ على التراث. 

التوجهات البشرية فيها جانب من التقييد، وانعدام الحرية، بينما 
الفنان هو صاحب المهنة أو المهمة الوحيدة التي يكون له منها 
حرية مطلقة، وميزة الفنان أنه يعمل، وعمله غاية في ذاته، وليس 
وسيلة ل�سيء آخر، حتى وإن كان يرتزق من الفن، هو يمارس الفن 
، وبعد ذلك يمكن أن يعود عليه هذا الفن بمكاسب أو أرباح، 

ً
أوال

وإن لم يعد عليه، فهو يظل يمارسه ولن يتوقف عن االستمتاع 
الشرق  دول  تقدمت  لماذا  الكريم  عبد  تتساءل  أيًضا  هنا  به. 
مجيبة أن االقتصاد والحضارة  األق�سى بينما ساءت أحوالنا؟ 

يسيران جنًبا إلى جنب، وهكذا نهضت دول الشرق األق�سى 

* كاتب ومترجم من مصر 

عبد الحليم حافظأم كلثوممحمد عبد الوهابلويس عوض



العربي82 الخليج  الحلي في  نماذج من 

تراث الشعوب

 أسماء الهاملي

المجاالت  في مختلف  فيها  بالمبدعين  ارتبط رقي الحضارات 
ومنهم الحرفيون والمعماريون والصاغة الذين مارسوا حرفهم 
لتتجلى لنا من خالل أعمالهم كال من الثقافة، والمعتقدات، 
والتقاليد والبيئة التي أثرت  عليهم في ذلك الوقت، فالعناصر 
النباتية والهندسية كانت من أبرز سمات العصور اإلسالمية، 
فكل عصر وكل رقعة من الدولة اإلسالمية طغى عليها طابع 
بها  زخرفت  التي  المتنوعة  العربية  الخطوط  كذلك  يميزها، 
المساجد والمنسوجات وبعض المصوغات، وبالنسبة للحلي 
في الخليج العربي فقد كان للذائقة العربية كذلك تأثيًرا على 

التصاميم.

فقد استعملت المرأة الخليجية قديًما حلًيا من الحديد والذهب 
وتنوعت الحلي فمنها ما يوضع على  والفضة واألحجار الكريمة. 
واألقدام  والرسغين  والخصر  والعنق  األذنين  في  ومنها  الرأس 
أما الالتي  وذلك وفقا لحالتها االجتماعية واالقتصادية.  وغيرها، 
لم تكن لهن القدرة على اقتناء الحلي فعادة ما كن يستعرن من 
أخريات ليتحلين بها في المناسبات ثم يعدنها لصاحباتها في صورة 

من صور التكافل والتعاون)1(.
كما جلب من الهند  من الهند،  وقد ُجلبت الحلي لزينة النساء 
الصاغة  بتصنيعه  وقام  الخام،  والذهب  الخام  الفضة  أيًضا 
المختلفة حيث إن المحالت كانت  الهنود في بيوتهم في األحياء 

من السعف ولم تكن من األمان بما يكفي)2(. وفي فترة من الفترات 
كانت تجارة اللؤلؤ مزدهرة  في أبوظبي ويصدر منها إلى الهند ومنها 
فعاش مجتمع أبوظبي رفاهية لم يعهدها من قبل،  إلى أوروبا)3( 
وكان ذلك في حكم الشيخ زايد بن خليفة رحمه الله، فتوسع أهل 
أبوظبي في المأكل والطيب والمالبس الفاخرة وجلبت من الهند 
سّرة بأنواعها والصناديق الجميلة والصور البهية والساعات، 

َ
األ

وتحلت النساء بالذهب المطعم باللؤلؤ ولبسن الحرير)4(. 
الشيخ زايد  ومن المعروف عن   أثر ذلك في الذائقة وتطورها، 
والشيخ راشد رحمة الله عليهما والحكام أنهم كانوا يهدون القالئد 

والمصوغات للملوك واألمراء.
إن التنوع في التصاميم والمواد المستخدمة واختالف تقنيات 
ا راقًيا ما زالت النساء تتحلى به إلى اآلن  على 

ً
الصياغة ترك لنا إرث

الرغم من وجود تصاميم حديثة. وهنا نماذج قالئد لبستها أمهاتنا 
استعملتها  التي  الحلي  ألغلب  واستعراض  لنا،  ونقلنها  وجداتنا 

النساء في دولة اإلمارات قديًما. 
اعتمدت في اعداده على كتابين لكل واحد أسلوب بحث مختلف، 
أبوظبي واللؤلؤة قصة لها تاريخ، للدكتورة  فاطمة سهيل المهيري، 

ص 585،586. 
وكتاب مالبس وحلي سكان إمارة أبوظبي قبائل حلف بني ياس 

)1850 - 1950( بثينة سالم القبي�سي، ص 65 - 87. 
وأود اإلشارة إلى أنني لم أذكر معاني جميع القطع لغوًيا ألنها لم 
ولمن أحب االستزادة   ترد في المعاجم العامية للهجة اإلمارات، 

العودة لمعاجم اللغة العربية الفصيحة. 

نماذج من الحلي في الخليج العربي

شة
تع

مر
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حلي الرأس 
يثبت  معراض  ولها  دائري  شكلها  الفضة،  من  تصنع  الحلقة: 
الشعر المضفر بها. والطاسه والريش: قطع ذهبية يزين بها الشعر 
إسطوانات من الذهب لها  والظبة:  توضع أعلى األذن أو خلفها. 
ذواري يجمع بها الشعر أو توضع في نهاية الضفيرة. وهناك كذلك 
الشباصة، والهيار، ومشموم، وهيره. ولزينة األنف هناك الزميم، 
213 أنه  ورد عنه في معجم ألفاظ لهجة اإلمارات وتأصيلها، ص 

حلية ذهبية على شكل الوردة تحلي بها المرأة أنفها.

المخنقات
وهي زينة العنق والصدر كما كانت تسمى قديًما، ومنها المرتعشة، 
والشناف ويكون على الصدر  الحب بشناف أو بدون،  والمريه، 
عمالت  أي  حروف  عن  عبارة  والخناقة:  دائرة.  نصف  بشكل 
فرقا،  أم  والعلطة  شناف.  الوسط  وفي  وحب  صغيرة  ذهبية 
والدالل وهي عبارة عن جنيهات أكبر حجًما  والعلطة المثولثة، 
وبوقظين،  والدج وهي مرية الحب.  من الموجودة في الخناقة.  

والسمط، والسيتمي أو الستمي. والطبلة، والمنثورة.

زينة القدم
الفتخ وهو خاتم ُيلبس في اإلبهام فقط. والخلخال وهو حلقة توضع 

حول القدم، وليست كتصميم الخلخال المعروف باألجراس.   

زينة األذن
الشغاب وهي ثالثة أنواع: رمليات، مشخالت، كبس. والفتر ويوضع 
في ثقب في أعلى األذن. والكوا�سي. والكالليب، أو مشال ويكون أحد 
طرفيها في الفتور من أعلى أو في الشغاب والطرف اآلخر يغرس في 

الشعر.  

زينة الخصر 
الحقب وهو حزام من الذهب الخالص.  

الخواتم
الحيسه وتكون في الخنصر. والخاتم في البنصر، والمرمى جمعها 
مراٍم ويكون في الوسط. والشاهد ويلبس في السبابة، واليبيره في 

اإلبهام.  

زينة اليد
وقيل إن  الملتفت وهو السوار الذي تلبسه المرأة في ساعدها، 

الملتفت ال تطلق إال على السوار العريض. وهناك حيول أمهات 
الشوك. وحيل الشكول. والحيل أو البنجري، وحيل قرض الهيل أو 
حب الهيل. وحيل الشميالت. والمرصغ، والزند )زنود( وهي حلقة 

تلبس في الزند.

زينة المالبس
البرقع.  من  العلوي  الجزء  بها  يزين  دائرة  حلقات  وهي  النيوم 
البراقع  بها  وتزين  النيوم  من  أكبر  أقراص  وهي  والمشاخص 
والمالبس، وورد عنها في معجم ألفاظ اللهجة اإلماراتية وتأصيلها، 
أنها حبات من الذهب أو  ص447،  مركز زايد للتراث والتاريخ، 
الفضة أو غيرهما، تستعمل في تزيين مالبس النساء أو مقدمات 
ومفردها  الذهبية،  الليرات  من  أحياًنا  وتصنع  الوجوه  براقع 

مشخص وهي في العربية دنانير مصورة 

الهوامش:

1. أبوظبي واللؤلؤ قصة لها تاريخ، د. فاطمة سهيل،ج1، ص585.

2. األسواق الشعبية القديمة في اإلمارات، ص40.

3. السابق، ص50.

4. أبوظبي واللؤلؤة قصة لها تاريخ، د.فاطمة المهيري، ص560، ج1.
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تراث الشعوب

 موسى فقير

 
ً
األزمان سكنا غابر  منذ  الرعوية  الشعبية  األلعاب  تعد 
لإلنسان وبمثابة باحة االستراحة يلجأ إليها الرعاة ساعة 
تعبهم وضجرهم للتخفيف عن معاناتهم من متاعب الرعي 
والتنقل بين الفيافي والبيداء، ونشير هنا أن هذه األلعاب 
قد تطورت مع مرور العصور واألحقاب  موضوع مقالنا، 
والبيوت  وانتقلت من بساط الرعي وفضاءاته إلى األحياء 
واألزقة يمارسها األطفال في الكثير من البلدان العربية. من 
هنا نعتبر هذه األلعاب الشعبية القديمة أحد المكونات 
 يستوجب منا 

ً
 مهما

ً
 معرفيا

ً
الثقافية التراثية تشكل حقال

التكنولوجية  الوسائل  استثمار  عبر  وتدوينها،  توثيقها 
المتطورة الحديثة، والسبيل للوصول إلى هذا المطمح، 
للتنمية  قاطرة  وجعله  الرقمي  التوثيق  إلى  االرتهان  هو 
الثقافية في مجتمعاتنا العربية، وبالتالي نكون قد أسهمنا 
في تشييد وتخليد التواصل الفكري والثقافي في ماضينا 

التراثي المشترك .    

دراسة  الرقمي  التدوين  علينا  سيسهل  المنحى  هذا  وفق 
خصوصية هذه األلعاب الشعبية واستغوار رموزها الداللية 
واالجتماعية، التي كانت تنطوي عليها أشكال تراثنا القديم، 
وعليه فجدير بنا اليوم أن ننظر إلى ثقافتنا الشعبية وإعادة 
والالمادية  المادية  الشفهية  فروعها  شتى  في  لها  االعتبار 
للحفاظ على مقومات هوية الحضارة العربية من الزوال في 
ظل عصر العولمة، حتى  نضمن ألجيالنا االفتخار بمخزون 
وبالتالي سنواكب  موروث ثقافة األسالف على مر األزمان، 
المعرفة  مجال  في  اليوم  العالم  يشهدها  التي  المتغيرات 
الرقمية. في هذا الصدد ارتأينا أن نسلط الضوء على بعض 
مجال  من  المستمدة  القديمة  الشعبية  التراثية  المظاهر 
البيئة الجغرافية في الجبال والسهول وقرب األنهار وبجانب 
البوادي  في  الرعي  مجال  بذكريات  والمرتبطة  البحيرات 
ذلك أن فعل  المغربية والقديمة قدم اإلنسان،  واألرياف 
ممارستها في يومنا هذا قد زال وانقرض. وسنحاول في دراستنا 

بالتطبيق على ألعاب الرعاة

التوثيق الرقمي لأللعاب الشعبية القديمة
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مازالت  التي  األلعاب،  هذه  من  نماذج  بعض  استحضار  هذه 
ذكراها ماثلة فقط في أذهان األجداد، واختيارنا في هذا الموضوع 
انصب على ألعاب الرعاة القديمة بالبوادي المغربية كنموذج، 
ونورد هنا على سبيل المثال ال  والتي تنتمي إلى عصور خلت، 

 منها على الشكل التالي:
ً
الحصر بعضا

لعبة »نزلة اعظم«
أصول هذه اللعبة ضاربة في عمق التاريخ العربي، ألن ممارستها 
في مسمياتها  وتتشابه  العربية،  األقطار  من  الكثير  في  منتشرة  
وقواعدها، فعلى سبيل المثال في المغرب تسمى ب )نزلة اعظم( 
وفي واإلمارات بــــــ )اعظيم السرا( أو)اعظيم لواح( وفي السعودية 
 )أعظيم ساري( وكذلك في تونس تسمى 

ً
تسمى بنفس االسم تقريبا

بلعبة كرة المعقاف)1(، ويدل هذا التشابه في أسمائها بكون الثقافة 
التراثية الشعبية في الدول العربية تجمعها الروابط اإلنسانية 
واالجتماعية والثقافية المشتركة، التي من الممكن أن نستثمرها 
لتكون رافعة للتنمية الثقافية الفكرية وللتجارب اإلنسانية بين 
هذه الدول العربية.وفي المغرب ترتبط هذه اللعبة بشكل كبير 
)الكولف(  بمجال الرعي وتسمى بلعبة )شيرا(، وتشبه كثيرا لعبة 
في عصرنا الحالي، ورغم تعدد مسمياتها وشيوع ممارستها من لدن 
األطفال في األزقة والحارات، فإنها في العمق الثقافي والفكري كان 

يمارسها الرعاة قديما بالمغرب بالمناطق ذات المجال الرعوي 
الشاسع والممتد األطراف، ومن قواعد لعبها أن يأتي أحد الرعاة 
بعظم أبيض ناصع اللون يتم قذفه بعصا طويلة بعيدا عن زمالئه، 
أو  )نزلة عظم(  ومن يتمكن من الحصول عليه يعد فائزا برهان 
)شيرا(، ويحكى في بعض الروايات أن هذه اللعبة كانت تصنع من 
 
ً
بقايا الثياب القديمة البالية وقواعدها هي أن يتم رميها بعيدا
بواسطة صولجان بطريقة عشوائية في زمن الليل، ومن يتمكن 
من العثور عليها يسمى منتصرا، ومن ال يحالفه الحظ في إيجادها 



86

ومن خصائصها أنها تشعر ممارسيها بفعل النشوة   .
ً
يعد خاسرا

باإلضافة إلى هذا تكمن قيمة  والتسلية والمرح وتزجية الوقت، 
والفطنة والنباهة،  ممارستها التدريب على تحريك فعل الذكاء 
على  تنحو  الداللية  ورمزيتها  وجذورها  أصولها  طبيعة  فأسئلة 
أثر قطيع  وجه العموم نحو الترفيه على الرعاة من تعب اقتفاء 
رحالت الرعي  أثناء  )أغنام وماعز وجمال وخيول...(،   الموا�سي 
اليومية الطويلة في السهول والمروج وبجانب والوديان والغابات 
حسب  )شيرا(  أو  )سارة أعظم(  أو  )نزلة اعظم(  لعبة  والبراري. 
مسمياتها المتباينة عند كل بلد لم يبق لها أثر في عصرنا الحالي في 
جميع المناطق المغربية، والحديث عنها أضحى من األمور الغريبة 
النادرة، ونحن في هذا الصدد نراهن على إعادة إنتاجها وتوثيقها 
سمعيا وبصريا بواسطة  أجهزة الرقمنة اإللكترونية، لتصبح في 
متناول الباحثين حول التراث والفكر والثقافة اإلنسانية العربية . 

 

لعبة »هاه أو طرس«
ترتبط هذه اللعبة بالواقع واألسطورة وزمن ممارستها يكون في 
ليلة مقمرة، حيث يقف مجموعة من الذكور حول دائرة مرسومة 
ويتطوع أحدهم ليقف في مركزها ليتم اللعب باألرجل ويشرع كل 
من المشاركين في لمس رجل هذا المتطوع داخل الدائرة  بطريقة 
سريعة، مثل خطف البرق، وفي حالة  تمكن المتطوع من ضرب 
الرجل الذي لمسته بطريقة متبادلة يقوم من حصل عليه فعل 
 للعبة .

ً
 ومستأنفا

ً
الضرب تعرض لضرب المتطوع بدوره متطوعا

اللعبة  هذه  أن  المغربية  البدوية  األوساط  بعض  في  ويروى 
كانت ترتبط باألسطورة، حيث كان الجن يشارك فيها إلى جانب 
المشاركين بشكل واقعي في ضفاف نهر سبو بالقرب من موقع 
بإقليم  بلقصيري  مشرع  مدينة  قرب  الموجدود  األثري  بناصا 
شعبية  روايات  تبقى  األمور  وهذه  بالمغرب،  قاسم  سيدي 

وال يمكننا في هذا اإلطار  شفهية متداولة في األوساط القروية، 
إثبات صحتها أو نفيها، وما يهمنا في هذا التنقيب هو كون ألعاب 
اللعب  خانة  في  وتدخل  الجغرافي  بالمجال  مرتبطة  الرعاة 
الذي يخدم القبيلة وسكانها من  الجماعي التطوعي التضامني، 
أجل التعاون على كسب القوة اليومي ومجابهة الحياة وأحوالها 
في حفالت األعياد والمواسم والزفاف   

ً
ومرحا  

ً
الطارئة تارة فرحا

 من الكوارث الطبيعية: 
ً
 وحزنا

ً
والوالدة وغيرها، وتارة أخرى خوفا

أو تعرض لمواقف اجتماعية  فيضانات وجفاف وصقيع وثلوج، 
غير مرغوبة فيها نزاع بين األسر أو سرقة من قبل غرباء وغيرها من 

األحوال التي تستدعي التضامن.

لعبة »شد احبـل«
من األلعاب الشعبية القديمة النادرة التي تمتد جذورها إلى تاريخ 
وتلتقي مع فرجات دول عربية أخرى لعبة »شد الحبل«،  بعيد، 
يتجاذبان  فريقين  بين  المنافسة  خلق  هو  اللعبة  هذه  وقانون 
يستطع  ومن  اللعب،  فضاء  وسط  في   

ً
خطا ويرسمان  الحبل 

والمنهزم تفرض عليه   
ً
جذب منافسه إلى هذا الخط يعتبر فائزا

الغرامة حسب أعراف كل قبيلة، وقد تطورت هذه اللعبة حتى 
أضحى تمارس من قبل مجموعة من النسوة ضد مجموعة من 

القديمة الشعبية  لأللعاب  الرقمي  التوثيق 

تراث الشعوب
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الرجال، كما هو الحال في القبائل الجنوبية للمغرب، حيث نجد 
بـــــــ  وتسمى  الزفاف،  في حفالت  كبير  بشكل  تمارس  اللعبة  هذه 
)ثناتير لبنود(، حيث يقوم مجموعة من أهل العريس ومجموعة 
باب  عند  واألسود  األبيض،  الثوب  بتجاذب  العروس  أهل  من 
الخيام، ومن يجذب الثوب بكامله يكون هو المتحكم في مراسيم 
اللعبة  هذه  إن  إقامته)2(.  مدة  طيلة  العرس  احتفالية  وتسيير 
اختبار  نحو  تنحو  وداللتها  المشترك،  اإلنساني  بطابعها  تتميز 
خصائصها  ومن  والفرجة،  الترفيه  وخلق  الجسمانية  القوة 
وظلت صامدة في وجه كل  أنها قاومت الزمان وتقلباته،  كذلك، 
لذلك  الرياح والمتغيرات التي فرضتها ظروف العصر الحديث. 
فهي جديرة بالتدوين الرقمي كي ترتهن إليها أجيال اليوم لتصبح 
رياضة قابلة للممارسة والتنافس وزرع القيم التنافسية النبيلة 

بين المجموعات اإلنسانية. 

لعبة »سب سبوت« 
شعوب  كل  عند  ممارستها  نلفي  أن  اللعبة  هذه  في  المثير  من 
كما إنها في العالم العربي ذائعة الصيت وتسمى   ،

ً
العالم تقريبا

في اإلمارات لعبة )خبز رقاق(، وفي العراق )سنبيلة السنبيلة( وفي 
وتتشكل  )سب سبوت()3(،  المغرب والسعودية لها نفس االسم 
قواعد لعبها من خمسة أفراد تقريبا أو أكثر، حيث يقوم واحد 

منهم باالنحناء، ومن تم ينطلق اللعب في القفز على ظهره بخفة 
من دون لمس أحد أطرافه السفلى، وإذا حصل اللمس من أحد 
حتى  المشاركين ينحني هو اآلخر ويستمر اللعب بهذه الطريقة، 
يحصل التعب لجميع المشاركين، ومضمون لعبة )سب سبوت( 
اللعب  وروح  القفز  في  والخفة  الجسدية  القوة  اكتساب  هو 

الجماعي المبني على احترام قوانين وقواعد اللعبة. 
في هذا المقام سيكون التوثيق الرقمي لهذه النماذج من األشكال 
العلمي  البحث  لعملية   

ً
مسهال  

ً
معرفيا  

ً
مختبرا وغيرها،  التراثية 

حول التراث العربي، وبالتالي سنمتلك مكتبة رقمية تستوعب كل 
العادات والتقاليد التي كانت تمارس في العهود السالفة 

* شاعر وباحث من المغرب

الهوامش:

1. فريد الصغيري االلعاب الشعبية التونسية، مؤشرات التنمية الثقافية واالندماج 
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ووادي الذهب،  الترحال واالستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء  محمد دحمان   .2

مطبعة كوثر برانت، الرباط سنة 2006، ص 252.

3. HYPERLINK "http://www.aleqt.com/2012/05/10/article_655430.html" 
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والبحر88 والعجوز  اهلل، 

ما الذي يشعر به المرء لحظة أن يكون وحده وسط المحيط، 
غير الزرقة،  وال �سيء  من كل مكان،  وحوله الماء  فوقه السماء 

والقارب وبعض األسماك، وصمت الكون؟
الذي  األعظم  بالخالق  اللحظات  هذه  مثل  في  اإلحساس  يعلو 
خلق هذا الكون ثم استوى على العرش، فتكون المناجاة أصدق 
والمونولوج  واالبتهال،  والدعاء  ويكون القرب والرجاء  ما تكون، 
الداخلي، هو الخيط الرفيع بين العبد وربه، أنت مع الله والماء 
والقَدر والرياح والشمس والظالم، وعدة أسماك تظهر من وقت 

آلخر، وطيور بحرية وأعشاب ودالفين.
للكاتب  »العجوز والبحر«  هكذا كان شعور سنتياجو في رواية 
األميركي آرنست هيمنجواي التي تعد من أهم الروايات العالمية 
التي كتبت عن البحر وعن صراع اإلنسان مع الطبيعة، وشعوره 
بالتوحد مع البحر، والتوحد مع أسماكه وحيتانه، رغم إقدامه 
 
ً
85 يوما على صيد إحدى السمكات الضخمة ليعوض بها نحس 
 فيها، لدرجة أن أهل الغالم الذي كان يعمل معه 

ً
لم يصطد شيئا

أمروه أن يعمل مع صياد آخر، بدال من سنتياجو المنحوس. ولكن 
كثيرة  لهذا العجوز الذي تعلم منه أشياء   

ً
جدا  

ً
الغالم كان وفيا

ويذهب لمعاونة   
ً
وكان الفتى يخادع أباه أحيانا في عالم البحر، 

العجوز، ويجلب له الطعام والشراب من مقهى »الشرفة«.
إال أن رحلة الصيد األخيرة خرج فيها العجوز بمفرده، مع زورقه 
وخطاف  وأخشاب  حبال  من  البدائية  الصيد  وعدة  الفقير، 
وصنارة وسكين وطعوم، وخبرة السنين، والثقة والعزم واإلصرار 

النحس  هذا  به  يعّوض  ثمين  صيد  على 
المالزم له منذ أسابيع طويلة. في البحر يمكث 
سنتياجو ثالثة أيام بلياليها في محاولة تعقب 
عم 

ُّ
سمكة كبيرة جاد بها البحر، فتعلقت بالط

تحاول  السمكة  وظلت  العجوز،  رماه  الذي 
الفرار، وظل العجوز يحاول جذبها إلى سطح 
الزورق الذي اتضح أن طوله أقل من طول 
السمكة الكبيرة التي ظل يحلم بها ويناجيها 
ويخاطبها كأخت وصديقة وحبيبة وعشيقة، 
لدرجة أن األلم الذي كان يحس بها في بعض 
ترتيبها  وإعادة  الحبال  جذبه  أثناء  األحيان 
على كتفيه ووسطه، يكاد يشعر أن السمكة 

إنسانية  منولوجات  في  العجوز سمكته،  أنسن  لقد  به.  تحس 
: كيف حالك اآلن يا سمكتي؟ ويطمئنها على 

ً
رائعة، ويخاطبها سائال

نفسه وعلى يده وكأنهما صديقان حميمان بقوله: إنني بخير ويدي 
بعدها.   

ً
اليسرى تحسنت وعندي من الزاد ما يكفيني ليلة ويوما

يشبهها بالشجرة   
ً
وأحيانا اقطري الزورق ما شئت أيتها السمكة! 

الثابتة في أرضها، عندما يجد أنها ال تتحرك وأنه ال يستطيع أن 
وعندما يشعر  يعتذر لها ألنه اصطادها.   

ً
وأحيانا يجذبها نحوه، 

غير أن رثاءه لم  من األكل يرثيها،   
ً
أن السمكة لم تتناول شيئا

ف من حدة شوقه إلى قتلها. لقد خرج من داره أو عشته أو  يخّفِ
ي  وأخذ يمّنِ بعد نحس طال أمده.  كوخه من أجل هذا الهدف، 
كم من أفواه الناس سيأكل من لحم هذه   :

ً
نفسه ويهمهم قائال

 ال .. إن هذه 
ً
السمكة؟ ولكن أهذه األفواه أهٌل ألكلها؟ ال .. طبعا

السمكة بعظمتها وبراعة تصرفها ال تجد من هو أهل ألكل لحمها. 
لم يتخل العجوز عن الدعاء والمناجاة طول 
صفحات الرواية القصيرة التي ترجمها د. زياد 
الشرق  دار  وصدرت عن  العربية،  إلى  زكريا 
قبل  عليه،  السمكة  تشتد  وعندما  العربي، 
يدعو  الماء،  للصعود على وجه  أن يجذبها 
: اللهم أعّنا عليها! ال أظن 

ً
سنتياجو الله قائال

أنها مضت إلى سبيلها .. الله وحده يعلم. وفي 
صراعه مع السمكة التي لم تقفز إلى سطح 
الماء، بعد أن بلعت الطعم، يقول سنتياجو: 
وعندما ُجرحت يده  ليعنها الله على القفز. 
وأحس باأللم الشديد أثناء شده الحبال كي 
يسحب السمكة الهائلة قال لنفسه: أنا لست 

الله، والعجوز والبحر

أحمد فضل شبلول
روائي وناقد مصري

إضاءة
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، ولكني أتوسل بجميع اآلباء المقدسين، وبجميع العذارى 
ً
متدينا

المقدسات، عشرات المرات، أن أظفر بالسمكة، وأعد بالحج إلى 
مقر العذراء، لو أنني ظفرت بها، إنه عهد أقطعه على نف�سي. وبدأ 
يردد صلواته بطريقة آلية، والعناء يبلغ به في بعض األحيان مبلغه 
إلى حد نسيان أدعيته، فيسارع بترديد نغماتها حتى تعاوده كلماتها 

من تلقاء ذاته. وينهى صلواته ويختمها بقوله: آمين!
ي من أجل مصرع هذه 

ّ
صل المقدسة.  أيتها العذراء  ثم يضيف: 

بعد ترديد صلواته ودعواته  وأحّس  السمكة مهما تكن جبارة! 
ويدخل  وتم�سي الساعات على ظهر الماء،  أنه أحسن مما كان. 
الضعيفة  الوجبات  معتمدا على بعض  الثاني،  يومه  سنتياجو 
من سمك التونة التي أتى بها الغالم له قبل التوغل في البحر، 
وبعض الماء العذب الذي يرطب به شفتيه وعطشه خاصة تحت 
ه بعد أن قفز إليه خاطر  ويناجي العجوز ربَّ الشمس الحارقة، 
مجيء الحيتان للتغذي على تلك السمكة التي اصطادها وما تزال 
في األعماق، فيقول عن الحيتان: إن هي أقبلت فليرحم الله هذه 
السمكة، وليرحمني أنا اآلخر. وعندما بدأ يشعر باقتراب السمكة 
، قال يستجمع 

ً
منه، وأنها أصبحت قريبة المنال وتسعى إليه سعيا

عزيمته بعد سلسلة من اإلخفاقات: ال ينبغي لي أن أسقط وأفشل 
وألقى مصرعي أمام سمكة كهذه، وال سيما أنها تسعى نحوي اآلن 
سوف أصلي للسماء  ي الله على االحتمال.  فليعّنِ  ،

ً
جميال  

ً
سعيا

فلتكتب لي هذه  ولكني ال أملك اآلن ترديد صلواتي.  مائة مرة، 

وعندما بدأ يشكو من يديه وما  وسأؤديها بعد ذلك.  الصلوات، 
أصابها من تقلصات نتيجة المجهود الكبير الذي يقوم به من أجل 
األتيان بالسمكة، قال يشجع نفسه في هذا الخالء المائي الكبير: 

 .
ً
ال تقلص بي والحمد لله وستصعد السمكة حاال

وهو في صبره على القروش التي بدأت تهاجم الزورق وتنهش في 
يشّبه نفسه بأيوب في صبره على البالء،  لحم السمكة الكبيرة، 
من خالل عبارة دالة ورامزة يقول فيها: لقد تعبت أيها العجوز .. 
ك الضرُّ من الداخل. لقد واجه العجوز سنتياجو القروش  ومسَّ
أن  أستطاع  أن  بعد  بسمكته  فتكت  التي  الفتاكة  المفترسة 
يظفر بها، فأصبح في مواجهة أخرى لنوع آخر من األسماك ينهش 
في السمكة التي كان يحلم بأن يبيعها ويربح المال الوفير الذي 
 70 ر أن وزنها نحو  فقد قدَّ لم يحصل عليه منذ شهور طويلة، 
كيلوجراما، فيقول في آخر أدعيته: إنني مدين بكل هذه الصلوات 
التي وعدت بأدائها إذا ظفرت بالسمكة، ولكني اآلن مجهد إلى حد 
أنني ال أملك ترديد الدعاء. ويعود العجوز إلى قريته - بعد نضال 
ومواجهة وعزيمة وإصرار - بذيل السمكة وعمودها الفقري، ليجد 
ما  أهل القرية والصيادين والغالم وصاحب المقهى في انتظاره، 
بين شامت وساخر ومشفق وحزين على حال العجوز، ويصحبه 
معدات  من  تبقى  بما  كوخه  إلى  الوصول  في  ويساعده  الغالم 
الصيد، ويتواعدان - رغم جرح الهزيمة - على رحلة صيد جديدة 

يكون الغالم في صحبته، ولكن بعد أن تتحسن أحوال الطقس 
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إلى نهاية الطريق بالصورة الطبيعية،   
ً
يصل ماليين البشر يوميا

الموت رغًما عنهم، ورغم بذلهم كل المحاوالت للتمسك بالدنيا 
والتشبث بها والتمرغ في ترابها، ولو مع الهم والمرض واأللم. غير أن 
قلة قليلة من الناس تتعجل النهاية، فتفاجىء الموت وال يفاجئها، 
وتذهب إليه وال يذهب إليها، وتسلم نفسها للموت قبل أن يطلبها، 
وتهدي نفسها إليه بدل أن تصارعه، وتقبض روحها بقبضة يدها 
تصل إلى درجة من اليأس والخزالن  قبل أن تقبضها يد القدر، 
والنقمة تخلق فيها قوة سلبية هائلة تجعلها تقدم بثبات على ما 
يهرب منه كل البشر، وتفزع إلى ما يفزع منه الناس، وتسعى بإرادتها 
إلى ما يخافونه ويتقونه بكل قوتهم، وتنزل بنفسها من العذاب ما 

يتألم االنسان أشد األلم حين ينزل بغيره. 
فما الذي يدفع اإلنسان إلى ركوب أصعب الصعب، وحمل نفسه 
على ما تكره أيما كره؟ هل هي الظروف المحيطة به أم أن في نفسه 
شيئا يسر له أعسر األمور؟ هل ضاقت به السبل إال من سبيل 

الموت؟ أم ضاقت به نفسه فلم تريه سبيال غير سبيل الموت؟ 
خلق الله عز وجل في البشر قوة نفسية جبارة تجعلهم يتكيفون 
مع مختلف الظروف واألوضاع ويتغلبون في نهاية المطاف على 
سبيل  فعلى  شدتها،  بلغت  مهما  ومصائبهم  وآالمهم  أوجاعهم 
المثال في أوقات الحروب والكوارث الطبيعية التي تجبر الناس 
على االنتقال من رفاهية القصور إلى بؤس المخابىء أو المالجىء، 
ويحل فيها الخوف والفزع والقلق محل األمن والسالم واالستقرار، 
ال نجد الناس ينتحرون بل على العكس يتعايشون ويتكيفون مع 
الواقع الجديد ويخرج من بينهم من يقاومون ويحاربون ويتطوعون 
يتوزعون على  الناس  ففي هذه األحوال نجد  الباقين،  لخدمة 
 على حياته وفريق 

ً
فريقين: فريق يلزم مخبأه أو ملجأه أو بيته حرصا

يخرج إلنقاذ الباقين، وكال الفريقين يصدر سلوكه عن حرص على 
الحياة، أشد الحرص، حياة نفسه أو حياة المجموع، إنها غريزة 
وقوة الحياة وروح التحدي في اإلنسان التي جعلها الله  البقاء 
فيه كالدم في جسمه، فهي تجري في نفسه مادام الدم يجري في 
ا في النفس قوة تحفظ لها توازنها، قوة تشبه الجهاز 

ً
إذ عروقه. 

المناعي للجسم الذي يهّب لنجدة الجسم وينشط حين يتعرض 
فيق�سي عليها ويمنعها من  لهجمات الميكروبات والفيروسات، 
تدمير الجسم. وكذلك النفس فحين يتعرض اإلنسان للمصائب 
تهدئته  على  فتعمل  لنجدته  القوة  هذه  تهب  القوية  والهزات 

والتقليل من حجم المصيبة في نفسه حتى يستطيع تجاوزها، 
فبعد كل هزيمة يمنى بها اإلنسان تتحرك هذه القوة لتمد إليه يد 
العون وتساعده على النهوض من كبوته واستكمال مسيرة الحياة.  
هذه هي قوة التوازن النف�سي التي أودعها الخالق في خلقه، وثمة 
توازن آخر خارجي في الظروف واالبتالءات والمصائب، ضمنه الله 
فإنه عز وجل ال يجمع على إنسان كل صنوف البالء  لإلنسان، 
دفعة واحدة وفي وقت واحد، فإننا نرى الهموم والمصائب تتوزع 
على عمر اإلنسان كله وال تتركز في زمن واحد، كما إنها ال تخص 
 بعينه وإنما تتوزع على جميع الناس، فهذا يتعرض لحادث 

ً
إنسانا

سيارة وهذا يفقد عزيز لديه وذاك يخسر وظيفته ومصدر دخله أو 
يصاب بمرض، إلخ. ومن خالل التوازن النف�سي الداخلي والتوازن 
 ،

ً
مهما كان وعرا الخارجي يحيا اإلنسان ويسير في طريق الحياة، 

قوة التوازن 

محمد خلف
كاتب من مصر

إضاءة
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 كل الصعاب. 
ً
 كل العقبات ومتجاوزا

ً
متخطيا

نعود إلى السؤال، فإذا كان هذا هو حال اإلنسان وحال الظروف 
من حوله فلماذا يلجأ إلى االنتحار؟ 

يبدو لي أن الشخص حين يلجأ إلى االنتحار إنما يفعل ذلك بسبب 
خلل ما أصاب جهازه المناعي النف�سي، إن جاز لنا التعبير، جعله 
 عن 

ً
غير قادر على تحقيق التكيف مع الظروف الصعبة وعاجزا

فأصبحت  عين صاحبها،  في  الحياة  تحلية  نحو  بمهمته  القيام 
سوداء قاتمة بعد أن كانت بيضاء ناصعة، شاحبة غاضبة بعد أن 
كانت باسمة مستبشرة، ناقمة حاقدة بعد أن كانت هانئة راضية، 
ولم يقدر هذا الجهاز على رد الحياة في عين الشخص إلى حقيقتها 
من الجمع بين الخير والشر والنعمة والنقمة. وال يمكن القول بأن 
الخلل الحادث قد أصاب التوازن الخارجي، أي أن الشخص قد 
اجتمعت عليه مصائب وابتالءات ال يتحملها أحد، ذلك أنه مهما 
 فإن 

ً
كان الظرف الذي تعرض له الشخص ودفعه لالنتحار صعبا

غيره كثيرين يعيشون به ويتجاوزون مرارته ويحيون بسالم نف�سي، 

فلو كان الظرف هو السبب النتحر كل شخص تعرض له، وهو ما ال 
(. قال 

ً
يحدث. يقول تعالى )فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا

العلماء إن معنى اآلية أن العسر الواحد يأتي معه يسران، ونرى 
أن الله تعالى ما خلق البالء إال ومعه اللطف وكأن البالء واللطف 
قرينان ال يفترقان، وهذا ما نراه في الحياة فنجد اإلنسان تصيبه 
المصيبة ومعها اللطف أو يعقبها خير يعوض صاحبها عنها أو عن 
 أصاب الدنيا فجعلها 

ً
بعض آثارها، فالشخص ال ينتحر ألن خلال

 حل بنفسه فجعلها غير قادرة 
ً
غير قادرة على حمله بل ألن خلال

على تحمل الدنيا. 
والذي نخلص إليه أن المنتحر قد نال منه داء أشبه بالسرطان، 
أصابه في نفسه ال في جسمه، فأجهز على قوته الدفاعية النفسية، 
وق�سى على كل أمل في رد النفس إلى هدوئها وسالمها، وجعلها غير 
بما  نفسها  تسلية  أو  عليه،  والصبر  األلم  احتمال  على  قادرة 
 في رحمته، وهو 

ً
عندها عما فاتها، فدفعت نفسها إلى الموت أمال

أشد العذاب 
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سوق الكتب

دراسات في التراث الشعبي اإلماراتي 

 محمد زين العابدين  

والعراقة.  والتنوع،  الثراء،  شديد  اإلماراتي  الشعبي  التراث 
ا عن معهد الشارقة للتراث،  ضمن 

ً
وهذا الكتاب الصادر حديث

سلسلة )دراسات في تراث اإلمارات(، يقدم جولة شيقة، تربط 
بين الما�ضي، والحاضر، في التراث الشعبي اإلماراتي، من خالل 
موضوعات، ودراسات بحثية متنوعة، يقدمها بأسلوب جميل، 
د.سالم  المرموق،  اإلماراتي  واألكاديمي  الباحث،  ومبسط، 
بعض  عن  الكتاب  من  األولى  الفصول  تدور  الطنيجي.  زايد 
رموز الشعر الشعبي اإلماراتي. أما بقية الفصول، فتستعرض 
أو  الشعبي،  الموروث  في  سواء  بالعصا،  المرتبطة  الجوانب 
قديًما،  الستخداماتها  استعراض  ثم  العسكري،  أو  الديني، 
والمفردات المرتبطة  واألهازيج الشعبية،  واألمثال،  ا، 

ً
وحديث

عند  لألمثال  استعراض  ثم  اإلماراتية،  اللهجة  في  بالعصا 
فيما يتعلق بالرياح،  أهل بادية المنطقة الوسطى اإلماراتية، 
فيدور عن  أما الفصل األخير،  واإلبل.  والنباتات،  واألشجار، 

دالالت البشارة عند أهل البادية اإلماراتية.

فرسان الشعر النبطي اإلماراتي 
يقدم الكتاب ثالثة نماذج من فرسان الشعر النبطي في اإلمارات، 
وهم: هالل بن خليفة السالفة الطنيجي، شاعر الراعبي )الراعبي 
)شاعر التراث واإلبل(،  وابن خليف الطنيجي  من الحمام(،  نوٌع 
وعلي بن شمسة السويدي )شاعر الغزل والبادية(.                                            

هالل بن خليفة السالفة الطنيجي
)الراعبي(، هالل بن خليفة السالفة  يشير المؤلف إلى أن شاعر 
الوسطى  المنطقة  في  المجيدين  الشعراء  من  يعتبر  الطنيجي، 
)الذيد تحديًدا(. ورغم أنه لم يكتب عنه من قبل، أو يتم توثيق 
بين  متقدًما  مقعًدا  لنفسه  يحجز  أن  استطاع  أنه  إال  شعره، 
الشعرية  بلوحاته  ويتميز  )الذيد(،  بمدينة  النبطيين  الشعراء 
كما  والحاضر.  ويجمع في شعره بين الما�سي،  الغزلية الرائعة، 
استطاع توظيف عناصر البيئة المحلية في شعره، أفضل توظيف، 
كالصحراء، والخبّي ، واألمطار. ينتمي )الطنيجي( إلى قبيلة )طنيج(. 

كما عاش لفترة   مع والديه على اإلبل. 
ً

وقد عاش حياته متنقال
 

ً
زمنية، مرافًقا للشيخ )صقر بن سلطان القاسمي(، وكان مسؤوال
في أبوظبي،  وعاش فترة أخرى،  ثم انتقل،  عن رعى إبل الشيوخ. 
مرافًقا للشيخ خالد بن سلطان آل نهيان. ثم انضم للعمل في قوة 
والتي انضمت إلى  في ستينيات القرن الما�سي،  دفاع أبو ظبي، 
هناك مجموعة من القصائد التي  القوات المسلحة اإلماراتية. 
و)الورق(،  )الراعبي(،  ومنها:  في الَحمام،  )هالل الطنيجي(  نظمها 
»عندما أسمع  الحمام:  يقول عن شعره عن  وهو  و)الحمامة(. 
صوت الحمام على باب بيتي، أو بجانبه ، فإنه يحرك األشجان، 
ويجعلني أكتب إحساًسا بما يجول في خاطرها، وتضامًنا معها في 

المعاناة التي تحسها«، فأرد عليها بهذه الكلمات:                          
ــــــــــــــــني يااللــــــــــــــــــــــــــه

َّ
يالراعــــــــــــــــبي دايــــــــــــــــم تغ

ْ
عــــــــــــــــ�ضى مــــــــــــــــا ّحــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــك ُعــــــــــــــــْوق

ــــــــــــــــــــــــــــــــني  تجَّ
ّ
هـــــــــــــــــــــْل بــــــــْك طـــــــــــــــــــــــــــّرب واال

ْ
 عليــــــــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــــــــــو مرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق

ّ
واال

ــــــــــــــــــــــــي  
ّ
أسَهــــــــــــــــــــــــرتني، والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دن

ْ
يالراعــــــــــــــــبي واْش لْك مــــــــــــــــن حقــــــــــــــــوق

ابن خليف الطنيجي.. شاعر التراث واإلبل
بدأ  والواعدين في الشعر النبطي.  الناضجين،  وهو من الشعراء 
في كتابته منذ ما يزيد على الخمسة، وعشرين عاًما. له إسهامات 
العالية  القدرة  يمتلك  النبطي.  الشعر  في  ومتنوعة  جميلة، 
لخدمة  وتوظيفها،  اإلماراتية،  الشعبية  المفردات  تطويع  على 
أغراض الشعر النبطي. وقد أجاد في المشاكاة، والمدح، ووصف 
)اإلبل(،  والمطراش  بالصقور،  والصيد  والمطر،  الطبيعة، 
وتمجيد الشهداء، وله أيًضا إبداعات متميزة في شعر الغزل. ولد 
)ابن خليف( في بيئة صحراوية، فتميز قاموس مفرداته الشعرية 
والموسيقى الشعرية  وبراعة اختيار األلفاظ،  والقوة،  بالجزالة، 
قصيدة يمتدح فيها  من قصائده اللطيفة في المدح،  الجميلة. 
ر(، ويشيد بشجاعتهم، وطباعهم الفاضلة، من الكرم،  قبيلة )شمَّ

ع نجوم(:                            والتواضع، ويصنف مرتبتهم بال )سبَّ
ســــــــــالْم من شرق الجزيرة لبـــــــــــــــــــــاريْس

ْبْع
َ
ــُرُهْم عــــــــــلى ط

ْ
بوا ِمـــــــــــــــــــْن ُصغ ـي ِتـرَّ

ّ
لل

اإلماراتي  الشعبي  التراث  دراسات في 
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شامــــــــــــى والرجاْل األشــــــــــــــاويْس
َ
طْبْع الن

تصنيفهْم في الُجوْد حاِصْل على َسْبْع

علي ابن شمسة السويدي .. شاعر الغزل، والبادية
امتهن الشاعر في بداية حياته مهنة الغوص، ومن ثم رافق الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى- آنذاك - ورافقه في الصيد 
فاستقر فيها مدة من  ثم اضطر للعودة إلى البادية،  بالصقور، 
ثم عمل في صحبة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي،  الزمن، 
غلب على قصائده   .1978 توفي في سنة  حاكم الشارقة سابًقا. 

الغزل، ومن قصائده في هذا المجال، يقول: 
لينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى رْبــــــــــــــــــــــــــــــــــعي مخ

 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــا هايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم بوديانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه
ّ
وإال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه
َ
أتبــــــــــــــــــــــــــــــــــع الزيــــــــــــــــــــــــن، ومضاعين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه رده، وتركــــانـــــــــــــــــــــــــــــــْه  
ّ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عن

العصا في الموروث الشعبي والديني
واالجتماعي،  والديني،  الشعبي،  الموروث  في  العصا  جاءت 
ال  التي  الشخصية  األدوات  من  د  عَّ

ُ
ت لذا  مختلفة،  بمسميات 

وهي ترمز إلى الوجاهة االجتماعية  يستغني عنها اإلنسان قديًما. 

والراعي،  للراكب،  أساسية  حاجة  قديًما  العصا  وكانت  للفرد. 
الشعراء  بعض  تناولها  وقد  والخطيب.  والمتحدث،  والما�سي، 
البدوي،  المحيط  في  للعصا حضور قوي  كان  وقد  الشعبيين. 
والنظام القبلي، إذ ترافق العصا الراعي، وسيد القوم، والمسافر 
بل هي أيًضا أداة للقتال،  فلم تكن مجرد عصا،  في الصحراء، 
والدفاع عن النفس، وتأديب الموا�سي، واألغنام، واإلبل. واشتق 
المثل  العصيان،  مواجهة  في  استخدامها  على  دالالتها  من 
وفي الموروث الديني أشهر عصا في  السائر»العصا لمن عصا«. 
التاريخ، وهي عصا سيدنا مو�سى، عليه السالم، والتي فلق بها البحر 
نصفين، وعبر مع قومه، وأودع الله له بعض المعجزات األخرى 
في عصاه، منها أنها كانت تبتلع الحيات، والحبال. كما كانت أداته 
األساسية التي يق�سي بها كل حوائجه، يتوكأ عليها، ويهش بها على 
التي كان  غنمه، ومن بين المنافع العجيبة لعصا سيدنا مو�سى، 
يبلغ طولها عشر أذرع، أنها كانت تماشيه، وتحاوره، ويسلطها بأمر 
التي تتعرض له هو وغنمه، فتهجم  أو األعداء  الله على السباع، 
عليهم، وكان لها رأسان متشعبان منها، يعلق عليهما أحماله، من 
القوس، والسهام، وعندما يخيم ظالم الليل، كان رأساها يضيئان 
كالشمع، وكان إذا أراد أن يشرب من بئر، تطول العصا بطول البئر 
- مهما كان عميًقا - ويتحول رأساها إلى ما يشبه الدلو، فيملؤه، 
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ويشرب منه. أما إذا عطش في صحراء، ليس 
بها بئر، ولم يكن معه ماء، فإنه يغرز العصا 
في جوف الرمال، فتنبع ماًء بإذن الله، فإذا 
ومعجزات  نضب الماء!  رفعها عن األرض، 
عصا مو�سى ال تعد، وال تح�سى. واستخدام 
الشعب اإلماراتي،  العصا متوارث بين أبناء 
له،  المغفور  الوالد،  نهج  على  ويسيرون 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأصحاب 
السمو من بعده، فالعصا لها مكانة كبيرة في 
ومرتبطة  وثقافتهم،  اإلمارات،  أبناء  نفوس 
أظافره،  نعومة  منذ  اإلماراتي،  بالمواطن 
حيث ينظر إليها على أنها مكملة للشخصية، 

وتضفي على صاحبها الوقار. 
يضفي  لكى  والزيوت،  بالدهن،  العصا  يسقي  من  الناس  ومن 
عليها لمعاًنا، ونضارة، وليونة، ومتانة، خالل استعمالها اليومي. 
وأفضل أنواع الع�سي في األعراف اإلماراتية، هي المصنوعة من 
خشب الخيزران، وتكون قليلة الكعوب، وكلما كانت ذات مفصل 
واحد، كانت أفضل، وأن تكون ذات انحناء متوسط، وقد توصل 
أهل اإلمارات إلى الطريقة المثلى للحصول على اإلنحناء المطلوب 
للعصا، حيث يضعونها في دلة القهوة، وهي حارة، ثم تربط هذه 
وتقص بطريقة  الرباط،  ثم يفك  اإلنحناءة بحبل صغير أليام، 
بطريقة سلسة.  حتى تكون مناسبة للتحكم في قبضتها،  متقنة، 
نى بالعصا الكثير من الشعراء الشعبيين، مثل شاعر الذيد، 

ّ
وقد تغ

ال الطنيجي، والذي قال عنها:                              محمد بن علي الخيَّ
بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجي لْك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايْه

والمشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكى لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد
ألنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى يمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ومطيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اليَّ
أو بــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرج بالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وانــــــــــــــــــــــــــــتي جتومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد
 فـــــــــــــــــــــــــــــــي حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ْ
بـــــــــــــــــــــي ُعــــــــــــــــــــــــــــوق

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْح وال ينّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد                                         

األمثال الشعبية المرتبطة بالشجر واإلبل
المرتبطة،  الشعبية  األمثال  من  العديد  المؤلف  استعرض 
البيئة  عناصر  من  وغيرهما  واإلبل،  والنباتات،  باألشجار، 
الصحراوية في اإلمارات، ومنها: »يوم يقيض الشرشر«، فالشرشر: 
نبات صحراوي، ال يتحمل الحرارة، وينمو عادة بعد سقوط األمطار 

الشتوية، وثماره مثل الكيزان، ال تستوي إال 
في الصيف. ومن األمثال الشعبية المرتبطة 
باألشجار أيًضا: »الطول طول نخلة، والعقل 
عقل صخلة«، والصخلة: هي األنثى الصغيرة 
عن  للتعبير  المثل  هذا  ويضرب  للماعز، 
لكن  الجسم،  فارع  يكون  الذي  اإلنسان 
تفكيره ناقص - »عوانة طاحْت، ارتحت من 
لقاطها: العوانة: هي النخلة المعمرة شديدة 
وجنى  تلقيحها،  يصعب  بحيث  اإلرتفاع، 
فعندما تسقط يرتاح صاحبها من  ثمارها، 
تخلص  عن  ويعبر  معها،  التعامل  صعوبة 
»يوم يبلغ الكنار،  اإلنسان من هم يؤرقه. 
هو  والكنار:  والنهار«،  الليل،  يتساوى 
)النبق(، حيث يحين موعد نضج ثمار السدر  ثمرة نبات السدر 
عند تساوي ساعات الليل مع النهار، ويعبر عن تساوي الليل مع 
اب«: 

ّ
م أكثر من الُرك

ْ
ط

َ
»الخ ومن األمثال المرتبطة باإلبل:  النهار. 

م:هو مقود الناقة، ويعبر عن األشياء الزائدة عن الحاجة - 
ْ
ط

َ
والخ

وق«: والشوق: هو االشتياق العاطفي، 
ُ
وق، وَرْعية ن

ُ
»ما ِيْستوي ش

ويعبر المثل عن صعوبة الجمع بين عملين في وقت  أو الغرام، 
واحد، فإما الحب، والغرام، أو رعى اإلبل.

دالالت البشارة عند أهل البادية
عاش أهل اإلمارات قديًما بتفاؤل كبير، فقد كانت الحياة بسيطة 
جًدا، والقناعة إحدى القيم المتجذرة لدى الكثيرين، والتي توجه 
وهناك كلمات  السلوك بطريقة فطرية لدى البدو في الصحراء. 
ومن  )البشارة(،  ويستخدم فيها تعبير  تقال في مواقف مختلفة، 

أمثلتها ما يلي: 
- بشارة العودة من الحج

 كانت رحلة الحج قديًما محفوفة بالمخاطر، لصعوبة المواصالت، 
ومعاناة تستغرق شهوًرا، فتصبح عودة بعض الحجاج ألهلهم غير 
مضمونة، فعندما يعود الحجاج، يأتي البشير بوصولهم، وينادي: 
ومن العادات أن ُيعطى هدية  الحجاج وصلوا«.  بشارة.  »بشارة. 

مقابل هذه البشارة.             
ب

ّ
- بشارة الُرط

من  وفيًرا   
ً

محصوال النخيل،  وأصحاب  الصحراء،  أهل  ينتظر 
وتكريب،  وسقاية،  من رعاية،  ويبذلون جهوًدا كبيرة،  ب، 

ّ
الُرط

ب، يأتي البشير ألصحاب 
ّ
ِشر النخلة بحّبات الُرط بَّ

ُ
وتلقيح. وعندما ت

رت النخل« 
ّ

: »بشارة. بشارة. بش
ً

النخيل، قائال

سوق الكتب

اإلماراتي  الشعبي  التراث  دراسات في 
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أدب ونقد

 د.حنان الشرنوبي

ولكن قد يشعر بالغربة من لم  الغربة هي البعد عن الوطن. 
يفارق وطنه، وهو معنى آخر من معاني الغربة هو اغتراب الذات 
تتمثل في عدم القدرة على تواصل الفرد مع نفسه وشعوره 

باالنفصال عما يرغب في أن يكون عليه.
آليات  الغربة«  استعمل خالد خميس السحاتي في »شواطىء 
ونراه  »اللون الرمادي«  معّبرة عن الشعور باالغتراب أبرزها: 
: )ثم أخذت حقيبته الرمادية التي لم  ذلك في أكثر من موضع 
تعد جديدة - ص 9(، )كزهرتين تفتحتا لتّوهما في خرابة عتيقة 
16(  ويصف جده بأنه )كان يرتدي  ملطخة بلون الرماد - ص 

قبعة رمادية - ص 36( وغيرها.  
هذا اللون من األلوان المحايدة التي ال تنتمي للبياض الناصع 
يحدد  ولم  مًعا،  دمجهما  عن  تنتج  إنما  الحالك  السواد  وال 
وتمثل ظالل  السارد درجته ليؤكد ارتباطه بالمعاني الباهتة. 
اللون  بتأثير   والحزن  واإلحباط  الوحدة  مشاعر  اللون  هذا 
األبيض.  اللون  بتأثير  والنزاهة  والشفافية  والصدق  االسود 
وأصحاب الصفات األخيرة عادة يعانون من الحزن واإلحباط، 

لذلك فاللون الرمادي أبلغ رمز للتعبير عن الغربة. 

فهو من عالمات  )الصمت(  الدالة على االغتراب  الكلمات  ومن 
الوحدة والحوار ذاتي، والبحث عن الما�سي 
...)متسمر على مقعده الهزاز،  والتأمل فيه 
يطالع صوره القديمة بنهم، تعود به كل منها 
أن يشعر  والسارد من دون  إلى لحظتها..(. 
المتلقي  توّجه  ومعاني  مفردات  يستعمل 
القصص  في  استعمل  إذ  الزمن،  لمعاني 
بعض اإلشارات الرامزة لحساب الوقت كما 
يراها، ففي قصة )خربشات صبيانية( نجد 
حقيبتها  تحمل  رياضيات  مدرسة  البطلة  
الجديدة التي تتحول - بمفارقة ما، إلى قديمة 
في لحظات. فبعد أن سقطت محتوياتها بين 
أيدي التالميذ العابثين الذين لّون بعضهم 
آخرون على حوائط الفصل  وجهه ورسم  

وبهذا تحولت الحقيبة إلى  الفصل(  )المكان/  حتى تغيرت معالم 
قديمة ألن المكان الذي يحتويها أصبح كذلك. واالغتراب ال يكون 
فربما يشعر به للحظات من الزمن  بالضرورة عبرعدة  سنوات  
إذ أصبح الغريب صديًقا حينما تحول  )تجليات القدر(  كما في 
صديق العمر المتمثل في البحر فأصبح متقلًبا مضطرًبا هائًجا ال 

نرى منه إال سطحه وال نعرف ما تخبئه لنا أعماقه من أقدار. 
فيه  يفكر  ما  فكل  األحالم،  فقد  االغتراب  يكون سبب  وأحياًنا 
في  كما  الصغار.  متطلبات  وشراء  الديون  من  الخالص  البطل 
حينما يشعر السارد بالخوف والتيه الداخلي  )المحفظة(  قصة 
فيجد أنه وحده والبيوت خاوية وما هي بخاوية، إنما هي رؤيته لما 

يحتويه الكون من عدم. 
كما في قصة متاهات التشظي التي تشير لما تؤدي إليه مشاعر 
الوحدة. ومن نتائجها أيًضا أن يبيع البطل الوهَم للبطلة فتفعل 
ذلك مع غيره بعد فقدها كل �سيء.. فأصبحت تفعل كما حدث 
معها؛ إذ استغل البطل حرمان البطلة من كلمات الحب والعطف 
فباع لها كلمات بثمٍن بخس لم تقاومها.  فانتقمت منه في  كل رجل 
ا( إذ يقرر السارد أن يطيح  يقابلها.  وهناك ما أراه )اغتراًبا إيجابيًّ
بكل ما يبعده عن محبوبته فيزداد إصراره على مواصلة السير 
فاالغتراب هو التحدي الذي به تتحقق اآلمال.  لنيلها،  والتقدم  
ولكن ماذا لو كانت فترة السعادة التي يحياها بعضهم ما هي إال 
وهًما ومشاعر نعتقدها نحن فقط في مخيلتنا وهي منفصلة عن 
الذي اكتشف  )القلب الذهبي(  الواقع كما في 
أنه عاش مرحلة عابرة على حياته وليس له 
اختيار  إلى  عمد  السارد  ولعل  مؤنس؟  من 
عناوين المجموعة بما تحمله من معاٍن زمنية 
)انتظار، طوابير، مشوار العمر،  مثل قصص 
طيف، لقاء، أطالل، متاهات التشظي، حلم، 
العمل.  لثيمة  إشارات  وكلها  �سيء(  ال  ندم، 
في مجموعته اللغة الشاعرة  كذلك استعمل  
مع مفارقات كادت أن تكون  )شعرية السرد( 
هدوء  في  )نومنا  في  كما  للمجموعة.   

ً
بطال

ازعاًجا؟  يصنع  والهدوء  متى  فمنذ  يزعجهم( 
وغيرها  )صفق الجمهور بحرارة باردة(  وأيًضا 

كثير إلثارة ذهن المتلقي 

االغتراب في »شواطىء الغربة« 
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)اإليثار(  عن  ستيس  ولتر  يحدثنا  األخالق(  )مفهوم  كتابه  في 
والدوافع،  األخالق  فكرة  من   

ً
انطالقا للسعادة   

ً
سبيال باعتباره 

وهو في ذلك يعتمد على )المعرفة(؛ أي معرفة اإلنسان باآلخر من 
ناحية، ومعرفته بذاته من ناحية أخرى، حيث نستطيع نحقيق 
السعادة ويتعاظم شعورنا بها كلما قدمنا لآلخر ما يسعده، األمر 

نفسه قد نشعر به إذا ما قدمنا ألنفسنا ما يسعدنا. 
  إن المبدأ الذي يقدمه ستيس هنا يقول: »اعمل دائما كي تزيد 
من سعادة البشر كلما أمكنك. في نفس الوقت اعمل بمبدأ أن كل 
األشخاص - بما فيهم أنت - متساوون في القيمة بدرجة حقيقية«، 
وهو الفعل األخالقي الذي يتأسس عليه معنى اإليثار. غير أن اإليثار 
الحقيقي المادي وحسب بل أيضا العطاء  ال يقوم على العطاء 
عد الغاية األخالقية األسمى. 

ُ
المعنوي الذي يعزز السعادة، التي ت

التي  بوصفه أحد تلك العطاءات األخالقية  )األمل(  يأتي  ولهذا 
نقدمها لآلخر وألنفسنا على حد سواء، فهو فعل أخالقي مجتمعي 
على  والمجتمع  الفرد  وقدرة  اإلنسانية،  الطبيعة  على  يتأسس 
 .- ستيس  بحسب   - األخالقي(  )االلتزام  مبدأ  على  بناء  العطاء 
إن األمل بوصفه فعل أخالقي نافذة لتحقيق السالم اإلنساني 
واألمل  التفاؤل  فإن  ولهذا  العام،  السالم  إلى  وصوال  الداخلي 
تصيب  قد  التي  الشدائد  أو  للمصائب  الضمني  الخالص  هما 
المجتمعات؛ ذلك ألن الفرد في حاالت عجزه ليس له سوى تلك 
 بغد أجمل وأكثر سعادة. ولعل هذا ما 

ً
اآلمال التي ينشدها حالما

دفع تزفيتان تودوروف في كتابه )األمل والذاكرة( للربط بين األمل 
وبينه وبين  باعتباره أخالقا وبين السياسة والسلطة من ناحية، 
الما�سي )التاريخ، والذاكرة( من ناحية أخرى؛ إذ يرى أن اإلنسان 
رهين ماضيه وأن أفعاله األخالقية هي نتاج ممارسات فعلية في 
عالقته بأهله ومجتمعه، والتي ستحدد )شكل الدوافع الالواعية 
خالله  تودوروف  يقدم  الذي  األمر   .- تعبيره  حد  على   - لديه( 
مرتبطة  األخالق  وألن  للذاكرة.  فعل  ردود  باعتبارها  )األخالق( 
بالظروف التي يمر بها اإلنسان على الصعيد الفردي والمجتمعي، 
فإن األمل كذلك يتخذ المسار نفسه، غير أننا ال يمكن أن نحدد 
آفاق التفاؤل أو الشعور باألمل لدى اإلنسان، ألن األمر مرتبط 
والثقافة(.  للتاريخ  )نتاج حصري  تودوروف  يعدها  التي  بالقيم 
األهداف  لتحقيق  رغبة  باعتباره  نفسه  يقدم  بذلك  األمل  إن 
)قيمة(  إلى اعتباره  )فعال(  ولذلك فإنه يتعدى كونه  الطموحة، 

يرتبط بمفهوم  )األمل(  إن  تشعرنا باالستقالل الذاتي والتطلع. 
يوصل  أسا�سي  أخالقي  فعل  العطاء  من  يجعل  الذي  )الخير( 
الفرد وبالتالي المجتمع إلى السعادة، ولهذا فإن تودوروف يرى أن 
اإلنسان عليه أن يفّرِق بين الخير والشر لكي يستطيع فهم معنى 
األمر الذي سيجعله بحسب تصورنا قادر على تعزيز  )األخالق(، 
)األمل( داخله وبالتالي رؤية أثره األخالقي في المجتمع، ألنه  فعل 

الخالص األسا�سي لالبتعاد عن )الشر(. 
 هو من أين يأتينا الشعور 

ً
والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا دوما

من   
ً
أيضا هناك  متفائلين   

ً
أناسا هناك  أن  حين  ففي  باألمل؟؛ 

فيها  نحتاج  أوقات  في  السموم  حولنا  يبثون  متشائمون،  هم 
يصطدم  )األمل(  األمر الذي يجعل من  إلى الطمأنينة والهدوء، 
بمجموعة من العالقات المتضادة في مجتمعات أصبحت   

ً
دوما

استهالكية واقتصادية أكثر من كونها إنسانية أو ثقافية. إن هذا 

عائشة الدرمكي
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان

سيمياء

ا
ً

األمل أخالق
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المنظور يتعاظم اليوم في ظل العديد من المتغيرات السياسية 
والتي باتت تؤرق األفراد والمؤسسات  واالقتصادية والصحية، 
ة سواء  ، وأصبح وجود )األمل( حاجة ملحَّ

ً
بل وبلدان العالم جميعا

. إن األمل في عالقاته اإلنسانية ال يقدم 
ً
 أم حقيقيا

ً
 وهميا

ً
أكان أمال

 
ً
 خاصا

ً
 أخالقيا

ً
لإلنسان الفعل االستهالكي بقدر ما يقدم له فعال

ولهذا فإن روجيه غارودي في  إلنتاج أو تعزيز طاقته اإليجابية، 
 
ً
كتابه )مشروع األمل( يقدم الفعل األخالقي عامة باعتباره جوهرا
التعلم بحيث يتم تأسيس نظام قائم على  على   

ً
معتمدا  

ً
تربويا

»إيقاظ الطاقة الخالقة وتنميتها وليس التكيف والتمثل« - على 
حد تعبيره -. األمر الذي يدفعه إلى إيجاد مجموعة من المتطلبات 
مقدمتها  في  وتأتي  األخالقي؛  التوجه  هذا  تعزز  التي  الثقافية 
)الفنون( سواء أكانت الفنون الجميلة أو تلك القائمة على التأمل، 
باإلضافة إلى ما أسماه بـ )االستقبالية(؛ أي تلك الممارسات التي 
وربط ذلك  تعزز التأمل والشعور بالمستقبل والوعي باإلبداع، 
بين  ويوازن  المجتمع  أفراد  عالقات  يقوي  الذي  بالتاريخ  كله 
الوصول  معيار  التأمل هو  ليكون  والجماعية،  الذاتية  الغايات 
 
ً
إلى هذا التوجه األخالقي. فالمشروع الذي يقدمه غارودي قائما
 
ً
على تأسيس أخالقي يبدأ منذ الصغر؛ بحيث يصبح الفرد قادرا
 
ً
، األمر الذي سيجعله قادرا

ً
على النظر إلى )الفنون( باعتبارها قيما

 على اإلحساس باألمل 
ً
على التفريق بين الخير والشر، وبالتالي قادرا

المتجدد والقدرة على بث هذا الخطاب في المجتمع بديال لخطاب 
القلق  من  حالة  في  المجتمع  يجعل  الذي  والتطير،  التشاؤم 
والخوف، ولعل اعتماد مشروعه على التأمل في الفنون والجمال 
)لو كانت حالنا  يذكرنا بمقولة بليز باسكال الشهيرة التي تقول: 
ل عن التأمل فيها لنكون سعداء(. ، لما وجب أن نتحوَّ

ً
سعيدة حقا

   إن األمل فعل أخالقي له أبعاد معرفية وثقافية ترتبط بالعاطفة 
باعتبار أن  من ناحية أخرى؛  )األحكام األخالقية(  وبـ  من ناحية، 
األمل يصدر بفعل معطيات فردية ومجتمعية وبالتالي هو قرار 
 نفسية، قادرة على توجيه الفرد وبالتالي المجتمع 

ً
يصدر أحكاما

وعلى الرغم من أن األمل ال يحقق ذلك  نحو تحقيق السعادة. 
بشكل ملموس في تلك الظروف العصيبة التي تعصف ببعض 
إال   ،

ً
المجتمعات الواقعة تحت وطأة الحروب أو المجاعة مثال

الروحية والرضا ويقي  المالذ الذي يقدم السعادة  أنه سيظل 
المرء من االنتكاس على مجتمعه أو على ذاته، كما نراه في كثير من 

حاالت االكتئاب واليأس. 
 هو طريق الخالص والخطاب الذي علينا 

ً
لهذا فإن األمل يبقى دوما

بثه في مجتمعاتنا سيما في مثل هذه الظروف الراهنة التي   
ً
دوما

ر، واالستمتاع بالحياة والعمل  نحتاج جميعا فيها إلى العطاء الخّيِ
نحو مستقبل أفضل، مبتعدين عن خطابات الكراهية والتشاؤم 

متجهين نحو خطاب المحبة والتفاؤل 



النبط في رمضان98 اإليمان عند شعراء  نفحات 

تراث اإلمارات

 خالد صالح ملكاوي

يحتفظ شهر رمضان في المجتمع اإلماراتي بطقوسه األصيلة، 
وتحتفظ عادات  وعبق ذكرياته التي تلّم شمل معظم األسر، 
والتكافل  اإلحسان  شهر  فالشهر  بروحها،  الكريم  الشهر 
رمضان  سلوكيات  وترتبط  اإلنساني،  والتآزر  االجتماعي 
وطقوسه بقيم دينية وعادات توارثتها األجيال، وحافظ الناس 
وتلتقي في طابع عام يجّسد مفاهيم التسامح واإلخاء  عليها، 

واأللفة والمودة التي نشأ معها وكبر أفراد هذا المجتمع.

 ،
ً
خاصا  

ً
ويستقبل أهل اإلمارات شهر رمضان المبارك استقباال

 لكونه 
ً
شأنهم في ذلك شأن المسلمين في كافة بقاع األرض، نظرا

والطاقة  الروحي  بالزاد  منه  يتزودون  روحية،  دينية  محطة 
التالوة  ويكثرون  الكريم،  القرآن  معين  من  فينهلون  اإليمانية، 

والذكر، ويعمرون بيوت الله بالصالة والقيام والدعاء.

الناس  معامالت  على  الروحي  االيماني  الجو  هذا  وينعكس 
الحي  أهل  ويلتقي  والتسامح،  التراحم  قيم  فتنتشر  وعالقاتهم؛ 
ملتقى  في  الصلوات  يؤدون  الله  بيوت  في  وكبيرهم  صغيرهم 
وفوق كل ذلك يوا�سي الغني الفقير بالزكاة  تغشاه مالئكة الله.. 
والصدقات، ويسعى أهل الخير في فّك كرب اآلخرين وإعانتهم على 

نوائب الدهر، فيتحقق التكافل والتراحم في أسمى معانيه.
وألن الشعر مرآة لحياة المجتمع، وسجّل حافظ لمكنوناته ولوقع 
الحياة فيه، وألن الشعراء ذوو حظوة أكثر من غيرهم في التفاعل 
الوجداني والسمو الروحاني مع مكونات الحياة التي تكت�سي بمثل 
في التعبير عن النفحات   

ً
أكثر تميزا هذا الثوب، فقد يكون هؤالء 

ر النفوس وتتغلغل في عمق 
ّ
اإليمانية والنزعات الدينية التي تؤط

 في ما أثرانا به 
َ
األفئدة في شهر رمضان الكريم، وهذا ما يتبّدى جلّيا

 على وقائع شهر كريم في 
ً
شعراء النبط في اإلمارات، وتركوه شاهدا

حياة مجتمع رحيم طامح في غفران رب عظيم.  

نفحات اإليمان عند شعراء النبط في رمضان
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ب الشهر وتحّري الهالل
ُّ
ترق

يستعد الجميع لفعل  بانتظار اإلعالن عن موعد غّرة رمضان، 
 
ً
وطلبا لله   

ً
شكرا بالتقوى  والتزّود  الكريم  الشهر  في  الطاعات 

لمغفرته وإدامة نعمه، وتجّسد فتاة العرب هذا التهيؤ بقولها:
شهــــــــــــــــــر الرضــــــــــا والصوم مجبــــــــــــــــــل علينـــــــــا

واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يزّودنـــــــــــــــــــــــــــا من الّزاد تقـــــــــــــــــــــــــــواه
ـــــــــــــــــــــــــــَرح ما ِبجينــــــــــــــــــا

َ
ِدْيــــــــــــــــه طاعـــــــــه فــــــــــــــــــي ف

َ
ن

كــــــــــــــــــر للــــــــــــــه
ّ

بالعافيـــــــــــــــــــــــــــه والعفـــــــــــــــــــــــــــو والش
 ِنبْينـــــــــــــــــــــــــــا

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــة

ّ
ــــــــــــــــــْه وسن

ّ
ِنحيـــــــــــــــــــــــــــا على المل

ويدوم فينــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــير واألمــــــــــــــــــن ِبرضــــــــــــــاه
َعْينــــــــــــــا فوِفنــــــــــــــــــا اّدِ

ْ
ــــــــــــــــــْي مــــــــــــــــــن رفعنــــــــــــــــــا اك

َ
ل

ـــــــــرك في دعــــــــــــــاه
ّ

اللــــــــــــــــــه وحده نرفـــــــــض الش
ِتَجْينــــــــــــــــــــــــا

ْ
سبحـــــــــان َمـــــــــن نرجــــــــــــــــــو وفيـــــــــه ال

 ِبْرجـــــــــــــــــــــاه
ْ

قــــــــــــــــــت
َّ
ــــــــــــــــــْي ِتَعل

َ
واللــــــــــــــــــه أْبقــــــــــــــــــى ل

ولرؤية هالل رمضان انتظار وشوق ولهفة، فعندما يقترب موعد 
 
ً
الشهر يجتمع الرجال كل يوم بعد صالة المغرب ويشكلون فريقا
من بينهم رجال موثوق بهم لتحري الهالل، وإذا ثبت رؤية الهالل 
يتم اإلعالن عن ذلك بإطالق األعيرة النارية أو بإرسال المناديب 
إلى تجمعات سكان البادية والقرى الصغيرة يخبرونهم بدخول 
الشهر. تقول موزة المهيري تصف جمال هالل شهر رمضان وهي 
الناس على صيام الشهر وتأدية فرائضه   

ُّ
ترّحب ببزوغه وتحث

 لله عز وجل:
ً
با ونوافله تقرُّ

ّرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــي روس العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجيب
َ

ش
واكفيـــــــــــــــــــــــــــت عيـــــــــــــــــــــــــــن الحْســـــــــــــــــــــــــــد باللـــــــــــــــه

شفتــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــری زرع الياللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب
سبحـــــــــــــــــــــــــــان ربـــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّواه

رویــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ِوْمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــالليب
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه البيــــــــــــــــــدار واْسقـــــــــــــاه
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خالفــــــــــــــــــوا فيـــــــــــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــيب
َ
وال ت

حــــــــــــــــــٍد عطـــــــــــــــــــــــــــاه وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــاه
مـــــــــــــــــــــــــــن ِمرِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد ســـــــــــــــــــــــــــّوى تنّحـــــــــــــــــــــــــــــــيب

أسقـــــــــــــــــــــــــــاه لـــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــــــــــــْن بْعطــــــــــــــــــاه
أسقــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وِلْمغـــــــــــــــــــــــــــــــيب

ولــــــــــــــــــــــــين البحـــــــــر مــــــــــــــــــا لْحجـــــــــــــــــوا أقصــــــــــــــــــاه
صلـــــــــــــــــــــــــــوا وصومـــــــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــي توّهيـــــــــــــــــــــــــــب

حّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــاس للـــــــــــــــــــــــــــه
ْ
وت

صلـــــــــــــــــــــــــــوا فروضــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي المواجــــــــــــــــــيب
لـــــــــــــــــــــــــــــــي داس ِمْعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين يل

ْ
ِوغ

ترحيب واحتفاء بقدوم الشهر
ينهل اإلماراتيون من معين القرآن الكريم في شهر رمضان، ويكثرون 
ويعمرون بيوت الله بالصالة والقيام والدعاء،  التالوة والذكر، 
ويجلون أفئدتهم من كل غّلٍ أو ضغينة، ويكسونها ثوب المحبة 
يقول ابن قطامي وهو يرّحب بقدوم  والتسامح والصلة الطيبة، 

رمضان:
يـــــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــا شهـــــــــــــــــــــــــــر رمضــــــــــــــــــان

شهـــــــــــــــــــــــــــر التهّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والتراويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
رّحـــــــــــــــــــــــــــبت بـــــــــــــــــــــــــــك اعـــــــــــــــــــــــــــداد مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان

واعــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد فـــــــــــــــــــــــــــّنٍ هـــــــــــــــــــــــــــّزه الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــان انتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تزيـــــــــــــــــــــــــــد المؤمـــــــــــــــــــــــــــن ایمـــــــــــ
ل والتسّبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ّ
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثر التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

م الرّب يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو العبـــــــــــــــــــــــــــد غفـــــــــــــــــــــــــــران
صـــــــــــــــــــــــــــيح

ْ
يـــــــــــــــــــــــــــــوم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليق كلهـــــــــــــــــــــــــــا ت

ي مـــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــده ایمـــــــــــــــــــــــــــان
ّ
يعـــــــــــــــــــــــــــذر الل

لـــــــــي في السعــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــاده ْمصيـــــــــــــــــــــــــــح

حايــــــــــــــــــر ويتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــع درب شيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع رّبه قلبــــــــــــــــــــــــــــــه ْمريــــــــــــــــــح

اطلــــــــــــــــــب لذي لي منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان

ي السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في الريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
ّ
وامره يمشـــــــــ

ْهـــــــــــــــــــــــــــَو الذي يعلــــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
وْمقـــــــــــــــــــــــــــّدر األشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ْبتفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح

ي يفعـــــــــــــــــــــــــــل احســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ّ
مبخـــــــــــــــــــــــــــوت يـــــــــل

فـــــــــي ذا الشهـــــــــــــــــــــــــــر يتبـــــــــــــــــــــع مناصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

عــــــــــــــــــن المسّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وقطـــــــــع هجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

ــــــــــــــــــع الرحـــــــــم مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــــه تربيـــــــــــــــــــــــــــح وقطـــــــــ
وعـــــــــن ال تهـــــــــــــــــــــــــــاجر خـــــــــــــــــــــــــــوك االنســــــــــــــــــــــــــان

ريـــــــــــــــــــــــــــح
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجهــــــــــــــــــك ف

ّ
وللضــــــــــــــــــيف خل

ترى البشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــل االحســـــــــــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــن ْوجـــــــــــــــــــــــــــوه المكاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ّ
وجن

النبط في رمضان اإليمان عند شعراء  نفحات 

تراث اإلمارات
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 بقدوم الشهر:
ً
 ومهنئا

ً
ويقول السماحي مرحبا

يـــــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــــا بشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصيــــــــــــــــــــــــــام
ي عــــــــــــــــــلى اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ّ
يــــــــــــــــــــــــالل

اللـــــــــــــــــــــــــــه يعـــــــــــــــــــــــــــوده كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفضايــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتزاد

ى وصــــــــــــــــــام
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْ
وا بخ

وأّدى فروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــإجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ى التهّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والقيـــــــــــــــ

ّ
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وفــــــــــــــــــي طاعـــــــــــــــــــــــــــة اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

شـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دار الـــــــــــــــــــــــــــــوالم
أرفـــــــــــــــــــــــــــع تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني واالنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

من  بالتزّود   
ً
ناصحا الكريم  بالضيف   

ً
مرحبا األحبابي  ويبتهل 

فضائله:
مرحبا مرحبـــــــــا بالضيف ضيٍف حشيــــــــــــــــــم

رّحبـــــــــت دولة االســـــــــالم بــــــــــــــــــابرك شهـــــــــــــــــــــــــــر
 برمضـــــــــــــــــــــــــــان اهــــــال بضيٍف كريم

ً
مرحبــــــــــــــــــا

مرحبــــــــــــــــــا به عد ماهــــــــــــــــــل وان�ضى المطــــــــــــــــــر
فيــــــــــــــــــه تمحى الذنوب ويستفيد اليتيـــــــــــــــــــــــــــم

ي فيـــــــــه جــــــــــــــــــــــّد وصــــــــــــــــــبر
ّ
مربح المســـــــــلم الل

ت شيــــــــــــــــــاطين اللعين الرجیـــــــــــــــــــــــــــم
ّ
وفيه ِغل

ت بوسط البحــــــــــــــــــر
ّ
قيت بعـــــــــــــــد مـــــــــا ِغل

ّ
ِوال

وفيه تفتــــــــــــــــــح ِجنان الخلــــــــــــــــــد للمستقيـــــــــــم
ــــــــــــــــــت اقفال بيبان الجحيم وصقــــــــــــر

ّ
وصك

ي على عبده عطوٍف حليـــــــــــــــــــــــــــم
ّ
يــــــــــــــــــا الله يل

ال تخّيب تعبنـــــــــا یـــــــــــــــــــــــــــا سميــــــــــــــــــع البصــــــــــــــــــر
يــــــــــــــــــا الله يــــــــــــــــــا محّيٍي بالسيل بيد الهشيـــــم

نّجنــــــــــــــــــا من عذابك يـــــــــــــــــــــــــــا سميــــــــــــــــــع القدر
ال يفوتـــــــــــــك ثواب صیــــــــــــــــــام شهٍر عظيــــــــــــــــــم

مــــــــــــــــــا يعوضك إلى فاتك صيـــــــــام الدهــــــــــــــــــر
انتبــــــــــــــــــه واجمع الحسنـــــــــات دامك مقيـــــــــم

ر الزاد قبــــــــــــــــــل يـــــــــاتى رحيـــــــــــــــــــــــــــل السفر
ّ
وكــــث
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استبشار بالبركات
نزل القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر هي ليلة 

ُ
في شهر رمضان أ

القدر، هذه الليلة التي تكون حديث الناس وشغلهم الشاغل منذ 
ولها  فالكل يستعد للظفر برؤيتها والفوز ببركاتها،  شهر شعبان، 
في الذاكرة الشعبية مئات القصص والحكايات التي تصّور شكل 
والكرامات التي ينالها الفائزون برؤيتها، ويستحضر  هذه الليلة، 
 بقدوم شهر رمضان ليلة ثبوت مطلعه: 

ً
القصيلي كل ذلك مرحبا

َهــــــــــــــــــال يا شْهــــــــــــــــــِر االسالْم لي فيــــــــــــــــــه تهتدي

ضــــــــــــــــــوا واصبحوا ِكّل الِعبــــــــــــــــــاد ْصيـــــــــــــــــــــــام

ه شهر مخلص الرضـــــــــــــا
َ
ِع الَحْسن

ْ
شهر داف

ـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــي النهـــــــــــــــــــــــــــار َحرام
َ
 قوت

ْ
ومـــــــــن ذاق

َصده
ْ
هـــــــــــــــــــــــــــا نال َمق

ْ
شهـــــــــــــــــــــــــــر ليلٍة من شاف

زْل فيـــــــــــــــــــــــــــه من عنـــــــــــــــــــــــــــد اإلله ْعظـــــــــــــــــــــام
َ
ِون

 َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم وَيْس ِم الّسما
ْ

ــــــــــــــــــــــت
َ
ِزل

ْ
فيــــــــــــــــــه ان

كميــــــــــــــــــل الكريم تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
َ
بـــــــــــــــــــــــــــارك وت

َ
وت

ه اللــــــــــــــــــه بالهـــــــــــــــــــــــــــــــــدى صَّ
َ
عــــــــــــــــــلى نـــــــــــــــــــــــــــبٍي خ

ـــــــــــــــــــــــــــة سيــــــــــــــــــد األنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام شفیـــــــــــــــــــــــــــع األمَّ

ــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــه ِنْهِتدي
ّ
ع�ضى ِحْن على مـــــــــــــا سن

ــــــــــــــــــــام
َ
قـــــــــــــــــــــــــــين ْضخ

َّ
دي جمـــــــــــــــــــــــــــوع المت

ْ
وِتغ

ترى الدين نوٍر کاشـــــــــــــــــــــــــــٍف واِضْح النقــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــدٍر والطريـــــــــق ظـــــــــــــــــــــــــالم
َ
ْر غ

ُ
ف

ُ
وترى الك

:
ً
ويستبشر الدرمكي بقدوم الشهر مهنئا

هـــــــــــــــــــــــّل رمضــــــــــــــــــان وهّل بالدين وااليمـــــــــان
ي بـــــه

ّ
قدومــــــــــــــــــه رخا وامــــــــــــــــــان صـــــــــرنا نهــــــــــــــــــل

ونستغفر الرحمــــــــــــــــــن رب السمــــــــــــــــــاء دّيــــان
ي بــــــــــــــــــه

ّ
ويـــــــــــا شيـــــــــخ واجبنــــــــــــــــــا قـــــــــدومه نـــــــــنه

 عنـــــــــــــــــــــــــــوان
ً
لكم ويجعلكــــــــــــــــــم لنـــــــــا دايمــــــــــــــــــا

وعهــــــــــــــــــٍد نعاهــــــــــــــــــد به علينــــــــــــــــــا ننادي بـــــــــــــــه
ويؤكد الكاس على ركائز العبادة في رمضان:
في الحفظ یا شهر العبـــــــــــــاده یـــــــــا رمضـــــــــــان

مــــــــــــــــــاجور من صامـــــــــــــــــــــــــــه وکّمل صیامــــــــــــــــــه
شهـــــــــــــــــــــــــــٍر مبــــــــــــــــــارك فيـــــــــــــــــــــــــــه نّزل القــــــــــــــــــرآن

فرٍض علينـــــــــا نصـــــــــــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــّدة أيـــــــــــــــــــــــــــامه
ينـــــــــــــــــــــــــــا ونطلــــــــب الغفــــــــــــــــــران

ّ
صمنــــــــــــــــــا وصل

مـــــــــن عمـــــــــل طّيب عنـــــــــد ربــــــــــــــــــه عالمـــــــــــــــــــــــــــــــه
فرٍض علينــــــــــــــــــا ركــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن ركن االيمـان

على أّمــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــد لين يوم القيـــــــــــــــــــــــــــامه
بـــــــــه تنزل الرحمــــــــــــــــــه من الرب سبحـــــــــــــــــــــــــــان

عـــــــــلى عبده المخلوق ويحمــــــــــــــــــد أنعـــــــــــــــــامه 

تكافل وتراحم
وينعكس الجو اإليماني الروحي على معامالت الناس وعالقاتهم، 
الغني  يوا�سي  معانيها؛  في أسمى  والتكافل  التراحم  قيم  فتنتشر 
الفقير بالزكاة والصدقات، ويسعى أهل الخير في فّك كرب اآلخرين 

النبط في رمضان اإليمان عند شعراء  نفحات 

تراث اإلمارات
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ذلك  كل  على  قطامي  ابن  ويؤكد  الدهر.  نوائب  على  وإعانتهم 
 :
ً
موصيا

مرحوم مــــــــــــــــــــــــــــــــن صامــــــــــــــــــه وتابع ْركــــــــــــــــــــــــــونه
ْينــــــــــــــــــال مـــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــــــــه عطايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــير

وصّيــــــــــــــــــٍة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الدين ال تتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــونه
وترى اللــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــْي بصـــــــــــــــــــــــــــير

وصل الرحــــــــــــــــــم يا نـــــــــــــــــــــــــــاس ال تقطعـــــــــــــــــونه
مكتـــــــــــــــــــــــــــوب في القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن بالتفســــــــــــــــــــــــــــــير

ــــــــــى ديونـــــــــــــــــــــــــــه
ّ
یــــــــــــــــــا کم واحـــــــــــــــــــــــــــد راح ما وف

ــــــــــــــــــتّر في الدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــــــــير نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
ْ
مغ

مـــــــــن قّدم الحسنـــــــــــــــــــــــــــه ترّجـــــــــــــــــح وزونــــــــــــــــــــــــــه
فـــــــــي االخــــــــــــــــــرة يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى مقّر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير

ومـــــــــن تابـــــــــــــــــــــــــــع الشيطان تكـــــــــثر حزونــــــــــــــــــــــــه
وفــــــــــــــــــي االخــــــــــــــــــرة يـــــــــازم مديـــــــــــــــــــــم خســـــــــــــــــــــير

:
ً
وكذلك يفعل األحبابي مرشدا

شهـــــــــر الكـــــــــرم واجـــــــــب علينـــــــــا احترامــــــــــــــــــــــــه
وواجـــــــــب علينـــــــــا نكرمـــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــر وجهـــــــــــــار

مـــــــــــن صــــــــــــــــــام وانفق فيـــــــــه والليــــــــــــــــل قامـــــه
يـــــــــاتي سليـــــــــــــــــــــــــــٍم م المصايـــــب واالخطـــــــــــــــار

ويدخـــــــــــــل مــــــــــــــــــع االبـــــــــــــــــــــــــــرار دار الســــــــــــــــــالمه
ــــــــــــــــــات وانهـــــــــــــــــــــــــــار

ّ
يدخــــــــــــــــــل مع االبــــــــــــــــــرار جن

شهـــــــــٍر کســــــــــــــــــب منــــــــــــــــــه ابليس الندامــــــــــــــــــــــه
بأمـــــــــــــــــــــــــــر اإللــــــــــــــــــه يغّل وألقي باالبحـــــــــــــــــــــــــــــــــار

ويوجز األمر نفسه ابن مسلم المنصوري:
وشهٍر لمن صامـــــــــه يضاعف لـــــــــه األجــــــــــــــر

اِف
َّ
َهِني َمــــــــــــــــــْن صامـــــــــه وفـــــــي الَعِشــــــــــــــــــْر َعك

ی تراویحــــــــــــــــــه وأّدى فرايضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
َصـــــــــــــــــــــــــــل

وابن السبيـــــــــل أعطــــــاه ماَصّك االكفـــــــــاِف
ر یــــــــــــــا خســـــــــارته

َ
ط

َ
ِمـــــــــْن صـــــــــام ِرْبح وِمـــــــــْن ف

ــــــــــــــــــــــــــاِف
ّ
بيوٍم تَحْضـــــــــر النـــــــــاس َعْریــــــــــــــــــين َوق

یا سامعـــــــــين الجيــــــــــــــــــل ِسْمعوا نصيــــــــــــــحتي
نصيحة فهيٍم شـــــــــاف من الدهـــــر ما عاِف 
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أدبي 104 محرر  المهنة 

يحفظ التاريخ لنا نصوًصا أرسلها ملوك وعظماء إلى نظرائهم، إال 
أن البحث كشف لنا عن وجود شخص مسؤول عن صياغة أفكار 
والتاريخ يكشف أن هناك من الملوك والعظماء  تلك الرسائل. 
الرسائل  لكنه  بالقراءة،  بالكتابة وال  من لم يكن على دراية ال 
بنصاعتها وأسلوبها ُسجلت في التاريخ باسمه ألنها أفكار الملك 
في  رغم التأكد من وجود ذلك اآلخر »محرر النص«  أو الراسل، 
الذي قام بتحرير نص الرسالة. »المحرر األدبي« موجود  الظل، 
ا - قد يكون متعمًدا - تسبب في 

ً
إذن منذ القدم، لكن يبدو أن خلط

إخفاء دوره، ربما كي ال ينتقص من صورة الملك أو الزعيم. اليوم، 
يعترف سوق الكتب والطباعة والنشر بوظيفة »المحرر األدبي«، 
إال أنها وظيفة - لألسف في مصر وعالمنا العربي - مختلطة في فهم 
و»المدقق  الصحفي«  الديسك  »محرر  مثل  بوظائف  طبيعتها 

اللغوي«، و»المحرر الصحفي لألخبار«. 
ولألسف كبرى المؤسسات اإلعالمية والصحفية في عالمنا العربي 
تقع في هذا الخلط، وهو ما ُيسبب ضياع كثير من الحقوق المادية 
واألدبية لهذا المحرر األدبي، والذي يكون موهوًبا باألساس كتابًيا. 
يمكن أن تكون الظروف المادية واالقتصادية ألغلب العاملين في 
مجال الكتابة والنشر والصحافة في عالمنا العربي هي السر وراء 
هذا الخلط، إذ يضطر الناشر إلى دمج وظائف الديسك والمراجعة 
في عمل المحرر األدبي، علًما أنه يختلف تماًما عن الديسك وعن 
عن عدم   

ً
وربما وللحقيقة يكون ذلك ناتجا المراجعة اللغوية، 

الفهم  وعدم  األدبي«  »المحرر  لطبيعة عمل  ذاته  الناشر  فهم 
وأن  بأنه شخص موهوب مثله مثل الكاتب بمختلف توجهاته، 
طبيعة عمله داخل الدار على نص الكتاب المحرر تختلف عن 
طبيعة العمل بالتحرير الصحفي والديسك والمراجعة اللغوية، 
إال أنه وبسياق عمله التحريري األدبي؛ يقوم بذلك ضمن حدود 
 أن نضع معادلة 

ً
موهبته، وليس العكس صحيًحا، فلو أردنا مثال

الصحفي  الديسك  يجيد  أدبي  محرر  )كل  سنقول:  منطقية 
وليس كل محرر ديسك  والمراجعة اللغوية والتحرير اإلخباري، 

ومحرر إخباري ومراجع لغوي يصح أن يكون محرًرا أدبًيا«.
ويبرز هنا سؤال عن السر في عدم الجواز للخلط بين تلك األمور؟ 
وهو  ودقيًقا،  خاًصا  تعقيًدا  يحمل  لكنه  بساطته،  على  واألمر 
االعتبار الذي يتم النظر به إلى كل من يمتهن مهن الكتابة وما 
حولها في عالمنا العربي، إذ يغيب عن صناع الكتاب والمحتوى أن 

»المحرر األدبي«، مهنة خاصة ومغايرة لتلك المهن الثالث »محرر 
الفهم  عدم  لكن  اللغوي«،  المراجع  األخبار،  محرر  الديسك، 
وعدم التخصص، إلى جانب قلة االحترافية التي تطال الغالب من 

دور النشر هي التي تتسبب في هذا الخلط.

المهنة محرر أدبي
ُيعترف  ال  إذ  للعين،  الواضح  الغبن  هذا  على  األمر  يتوقف  ال 
قطاع  داخل  وخاصة  شريفة  كمهنة  األدبي«  »المحرر  بعمل 
النشر والطباعة والتأليف والصحافة، فنحن ال يمكننا أن نجد 
العربي مكتوًبا  الوطن  أو بطاقة هوية داخل  في أي جواز سفر 
»كاتب«  »صحفي«  يوجد  لكن  أدبي«،  »محرر  المهنة:  في خانة 
وحتى »روائي« و»باحث« وذلك غبن آخر جديد للمهنة، إذ ينظر 
الكثيرون إلى مهنة التحرير األدبي باعتبار صاحبها يندرج تحت 
تاب«، وحتى إن جاز هذا باعتبار التحرير األدبي كتابة 

ُ
»اتحاد الك

في النهاية، إال أن ذلك ال يجوز بزاوية أخرى، فالمحرر األدبي ليس 
 للفكرة المطروحة، وإنما دوره دور طبيب التجميل 

ً
صاحًبا أصيال

الذي يعيد إصالح تشوهات النص اإلبداعي، وهذا عمل ال مساس 
ا بكاتب النص، حتى وإن حكم عليه أدبًيا وإبداعًيا، لكنه 

ً
له إطالق

تاب حول العالم 
ُ
عمل مستقل تماًما عنه. ولما كانت اتحادات الك

تختص بعضوية أصحاب النصوص األصليين، ولذلك لم نسمع 
في العالم كله عن »محرر أدبي« تمكن من الحصول على عضوية 
 آلخرين في كتب حمل 

ً
اتحاد الكتاب في بلده باعتباره حرر نصوصا

غالفها اسم المؤلف واسم المحرر مًعا، وهو أمر طبيعي في العالم 
»المحرر  إذ ال تزال النظرة إلى  كله، خال عالمنا العربي لألسف، 

المهنة محرر أدبي 

د. مختار سعد شحاته
روائي وباحث من مصر

إضاءة
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األدبي« باعتباره مدقًقا لغوًيا في غالب دور النشر المنتشرة، والتي 
تثير بدورها شجًنا كبيًرا حول المهنية والجدية، وهو ما يبرر وصف 

نقاد لها وتصنيفها تحت مسمى »دور نشر بير السلم«.
فحتى تلك الدور التي  يجب أن نكون منصفين في تلك النقطة، 
ال نعرف  وتمأل الدنيا بمبيعاتها وكتبها،  »من بير السلم«  ليست 
عن كثير منها من هو المحرر األدبي أو المحررين األدبيين الذين 
تعتمدهم الدار. والسؤال هنا؛ لماذ تقوم دور نشر كبيرة بإغفال 
ُيعد  الكتب  أحد  على  المحرر  اسم  أن وجود  تظن  هل  ذلك؟ 
انتقاًصا من قيمة الكاتب الذي تروج له الدار، وغالب ما تسبقه 
بوصف »الكاتب الكبير« أو»األكثر مبيًعا« أو حتى تسبقه بألقابه 
أو حتى  و»األستاذ الدكتور فالن«  »الدكتور فالن«  العلمية مثل 
بمسماهم الوظيفي »الوزير السابق... أو رئيس مركز كذا لكذا...« 
فهل يعفي ذلك الدار من  »الحاصل على جائزة كذا«،  وأحياًنا 
 غريًبا وعجيًبا 

ً
يبدو األمر فعال إبراز اسم المحرر األدبي للكتاب؟ 

في آٍن، في حين نجد أسماء كبيرة جًدا في العالم ال تشعر بانتقاص 
في وضع اسم المؤلف إلى جانب اسم المحرر على غالف الكتاب، 
بل إن دور النشر المحترفة العمالقة تجد في تسويق اسم المحرر 
الزعيم فالن  المنشور والذي يحمل اسم  للكتاب  أكبر  تروجًيا 
ولنا في عائلة كلينتون المثل،  أو الشخصية المشهورة الكبيرة، 
عام  في  المنشورة  روايته  في  كلينتون  بيل  األمريكي  فالرئيس 
تم وضع اسم المؤلف عليها  »ابنة الرئيس«  تحت اسم   2019
»بيل كلينتون« إلى جانب اسم محررها »جيمس باترسون« أحد 
تاب روايات التشويق واإلثارة والذي قام بتحرير الرواية، 

ُ
أشهر ك

واألمر مثله مؤخًرا مع هيالري كلينتون الزوجة ووزيرة الخارجية 
األمريكية السابقة، والتي أعلنت عن مشاركتها الكاتبة والمحررة 
األدبية الكندية المشهورة »لويز بيني« للعمل معها على نشر كتابها 
القادم »قصة رعب«، حسب ما أعلنت دار النشر األمريكية الكبيرة 
دار »سايمون آند شوستر آند سانت مارتن برس« للنشر والتوزيع، 
يمكننا بقليل  القادم.   2021 أكتوبر   12 والتي تصدر الكتاب في 
من الحيادية واالحترافية أن نعترف بوجود تلك المهنة »المحرر 
األدبي«، وأقترح هنا أن نخصص لها قسًما أو فرًعا خاًصا داخل 
اتحادت كتابنا العرب، إن تعذر تشكيل وحدة نقابية خاصة بهم 
على أن يتم االعتراف بها كمهنة موثقة يمكن  للعمل المستقل، 
كتابتها ضمن البيانات الشخصية في األوراق الرسمية، وفي ظني 

هذا يعفي الكثيرين من الموهوبين في مهنة »التحرير األدبي« من 
الحرج الذي قد يشعرون به حال تحريرهم لبعض الكتب والتي ال 

يظهر عليها أسماء المحررين للنص. 
وأختم هنا بمالحظة بسيطة خالل بحثي ومراجعاتي لكتابة هذا 
أدبي  محرر  على  تعتمد  والتي  النشر،  دور  بعض  عن  المقال، 
ومقارنة منشورات واحدة من الدور  للنصوص المنشورة فيها، 
والوقت الذي  في الوقت الذي كانت تستعين فيه بمحرر أدبي، 
تخلت فيه عن محررها األدبي، ألكتشف الفارق األدبي واإلبداعي 
في جودة النصوص المنشورة، ناهيك عن مقارنة بسيطة يمكن 
المنشورة عن  الكتب   

ً
مثال وخذ  كتابين،  أي  بين  بها  تقوم  أن 

هيئة كبيرة مثل الهيئة العامة المصرية للكتاب، وقارن كثير من 
منشوراتها غير المحررة أدبًيا لألسف، وبين منشورات دور نشر 
خاصة اعتمدت المحرر األدبي لنصوص نفس الكاتب، وستعرف 
»بطاقة  الفرق بوضوح. فهل يأتي اليوم الذي أغير فيه مهنتي في 
هويتي الشخصية« وجواز سفري ألكتب بفخر المهنة: محرر أدبي، 

 من حاصل على الدكتوراه أو مدرس؟ 
ً
بدال



المسمار106 أو  القرنفل 

تراث الغذاء

 إيمان سعيد الحميري

القرنفل من أقدم وأشهر التوابل عند سكان دولة اإلمارات 
وهو من األعشاب الطبية التي استخدمت  العربية المتحدة، 
وله عدة مسميات في الجزيرة العربية  في العالج منذ القدم. 
الملوك  جزر  األصلي  وموطنه  المسمار.  أو  كالعويدي 
ويزرع في عدة بلدان مثل تنزانيا  بأندونيسيا وجنوب الفلبين، 

ومدغشقر وجبال األنديز والبرازيل.
وتستخدم بذورها المجففة كبهارات في الكثير من األطعمة، 
إلى  باإلضافة  العربية  والقهوة  للطعام  كمنكه  ويستخدم 
معجون  االستخدامات التجميلية في مستحضرات التجميل، 

األسنان، الصابون والعطور وله استخدامات طبية كثيرة. 

 12  -  8 وشجرة القرنفل نبات دائم الخضرة يصل ارتفاعه نحو 
، مع أوراق كبيرة وأزهار قرمزية، يكون لون براعم الزهور في 

ً
مترا

البداية شاحًبا ثم يتحول تدريجًيا إلى اللون األخضر، ثم ينتقل إلى 
 للحصاد.

ً
اللون األحمر الفاتح عندما يكون جاهزا

سم ويتكون من كأس طويل ينتهي   2  -  1.5 يتم حصاده بطول 
بأربعة كؤوس منتشرة، وأربع بتالت غير مفتوحة تشكل كرة مركزية 
صغيرة ويمتاز برائحة عطرية قوية. يحتوي القرنفل على العديد 
أهمها: فيتامين ك، فيتامين ج، فيتامين  من العناصر الغذائية، 
الفيتامينات  من  وغيرها  الفسفور  المغنيسيوم،  الحديد،  أ، 
والمعادن. ويساعد القرنفل في عالج العديد من االلتهابات بسبب 
احتوائه على مضادات أكسدة قوية تدعى الفينوالت والتي تعمل 

على محاربة الجذور الحرة، وله العديد من الفوائد، أبرزها:
ويتم ذلك بتدليك زيت  عالج التهابات المفاصل والروماتيزم،   •

القرنفل على العضالت.
عالج التهابات العين المعدية، ولكن ال ينصح استخدامه على   •

العين من دون استشارة الطبيب.
ذلك  ويتم  الهضمي،  الجهاز  سرطانات   

ً
وخاصة السرطانات،   •

بتناول القرنفل بكميات مناسبة.
الوقاية من أمراض الجهاز التنف�سي الناتجة عن نزالت البرد،   •

واإلنفلونزا، والسعال، والزكام، والربو.
• الوقاية من التهابات القصبة الهوائية، والتهاب الجيوب األنفية 

وطرد البلغم والتخلص منه سريًعا.
المساعدة في عالج وتسكين االم األسنان واللثة، باإلضافة إلى   •
 للجراثيم فهو يحتوي على زيت يعمل كمخدر 

ً
 ومضادا

ً
كونه مطهرا

لالسنان، ويتم استخدامه أيًضا إلزالة رائحة الفم الكريهة.
يعزز من صحة الجهاز الهضمي ويساعد على تسهيل عملية   •
المعدة،  اآلم  تخفيف  القيء،  تخفيف  الغازات،  طرد  الهضم، 
عالج اإلسهال، تقليل خطر اإلصابة بقرحة المعدة، والمساعدة 

على التئامها.
• يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم لدى مر�سى السكري، 

وبالتالي التقليل من خطر إصابتهم بالمضاعفات المختلفة.
 لفائدته في تقليل خطر 

ً
• يساعد في تحسين وظائف الكبد، إضافة

اإلصابة بتليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية.
لتقييم  والدراسات  األبحاث  من  المزيد  إلى  حاجة  هناك  لكن 
 لالستخدام طالما 

ً
فعالية القرنفل لهذه االستخدامات، ويعد آمنا

تم استخدامه بكميات مناسبة وبسيطة، ولكن إذا زاد عن الحد 
اآلمن قد يسبب بعض المشكالت فهناك بعض اآلثار الجانبية 

المترتبة على استخدامه:
• استخدام القرنفل لألطفال غير آمن، قد يسبب لهم مشكالت 

صحية، مثل: اختالل توازن سوائل الجسم، وتلف الكبد.
زيادة  ولكن  الجلد،  على  الستخدامه  آمن  القرنفل  زيت   •
استخدامه في تسكين آالم األسنان واللثة قد يسبب في بعض 

المشكالت كالحروق.
قد يسبب القرنفل المجفف الحساسية عند بعضهم والتهيج، 

لذا يجب الحذر عند استخدامه.
 لدى بعضهم، إذ إنه يحتوي على بعض 

ً
قد يسبب القرنفل نزيفا

المواد التي تمنع التخثر أو تبطئه، ولهذا أيًضا ال ينصح باستخدامه 
قبل العلميات الجراحية وبعدها.

من  اآلمنة  للكميات  والمرضع  الحامل  قبل  من  االنتباه  يجب 
القرنفل بالنسبة لوضعهن.

العلمية  التجارب  زادت   19 كورونا  فيروس  أزمة  تصاعد  ومع 
وحتى اآلن ال يوجد عالج  العدوى،  فعال ضد  الستخدام دواء 
منظمة  أعلنت  وقد  مستمرة،  التجارب  زالت  وال  عليه  يق�سى 
الصحة العالمية أن العالجات العشبية ال يمكنها التصدي للوباء، 
واإلفراط في استخدامها يتسبب في المشكالت الصحية، ويجب 

القرنفل أو المسمار
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تناولها باتباع ضوابط محددة مع استشارة الطبيب.
مثل  عوامل  عدة  على  القرنفل  من  المناسبة  الجرعة  تعتمد 
عمر المستخدم وصحته وحاليا ال توجد معلومات علمية كافية 
بعض  هناك  القرنفل.  جرعات  من  مناسبة  مجموعة  لتحديد 

الفوائد الجمالية لزيت القرنفل، وتشمل االتي:
 للبشرة 

ً
 طبيعيا

ً
• ترطيب البشرة الجافة: يعد زيت القرنفل عالجا

الجافة، قد يساعد في تقليل انتفاخ الجلد وعالمات التمدد، من 
خالل إضافة زيت القرنفل في منتج غير معطر، مثل غسول أو كريم 
للوجه، ثم استخدامه على البشرة، ينصح بتخفيف القرنفل إلى 
المنتج غير المعطر بنسبة 1 إلى 2.5 % للبشرة العادية، و0.5 إلى 

1 % للبشرة الحساسة.
في عالج  القرنفل  زيت  استخدام  يمكن  الشباب:  عالج حب   •
يخفض  إذ  األوجينول،  مركب  على  احتوائه  بفضل  الحبوب 
ويحتاج إلى تخفيفه لتفادي تهيج  االستجابة االلتهابية للحبوب، 

الجلد والتهابه.
• تحسين نمو الشعر: لتحسين نمو الشعر يجب إتباع نظام غذائي 
معين، واللجوء إلى العالجات الطبيعية من خالل مزج زيت القرنفل 
مع زيت جوز الهند للتخلص من الشعر التالف وزيادة لمعانه، 
ويمكن خلط ست قطرات من زيت جوز الهند مع قطرتين من زيت 

القرنفل، قد تحتاج إلى تقليم أطراف الشعر التالف الستخدام 
ضع  التالية:  الطريقة  باتباع  استعماله  تستطيع  القناع،  هذا 
المزيج بين راحة يدك لتدفئة الزيت قبل وضعه على فروة الرأس. 
 .
ً
قم بتدليكه بلطف في حركة دائرية حتى يتم امتصاصه جيدا

اترك الزيت على الشعر، ومن ثم قم بغسله بالماء الفاتر في صباح 
اليوم التالي.

بسبب خصائصه المضادة لاللتهابات،  منع تساقط الشعر:   •
قم بخلط زيت  الشعر،  القرنفل على منع تساقط  يعمل زيت 

الكافور مع زيت القرنفل وتدليك فروة الرأس.
لون  تجديد  على  القرنفل  زيت  يعمل  الشعر:  لون  تحسين   •
الشعر، يمكنك وضع محلول زيت القرنفل على الشعر بعد االنتهاء 

من صبغه، لتحصل على لمعان وشعور باالنتعاش.
وتظل هذه الوصفات تجارب شخصية ال تستند إلى أبحاث علمية، 
وضع في اعتبارك أن المنتجات الطبيعية ليست بالضرورة آمنة 
دائًما وقد تكون الجرعات مهمة، تأكد من اتباع التعليمات ذات 
الصلة على ملصقات المنتج واستشارة الصيدلي أو الطبيب أو 

غيره من أخصائي الرعاية الصحية قبل االستخدام 

* إدارة التغذية المجتمعية - مستشفى توام - شركة صحة، أبوظبي



المفقودة في اإلمارات108 المدن  البحث عن 

تراث اإلمارات

 ياسر شعبان

فبينما تجتذب  المتباينة،  مدينة تثير العديد من اآلراء  دبي، 
أعداًدا كبيرة من السائحين بما تتفرد به من مراكز تسوق، 
مستشرفة  معمارية  وطرًزا  والرفاهية  األناقة  باذخة  فنادق 
والمستثمرين،  األعمال  رجال  كذلك  وتجتذب  للمستقبل، 
المتحدة  العربية  واإلمارات  بل  دبي،  يرى  آخر  قطاع  هناك 
بأكملها ليست سوى سراب آخر في الصحراء العربية الشاسعة، 
فليس لدى دبي ما تتفرد به من ثقافة وتاريخ وشخصية، فهي 
مدينة بال قلب، بال روح، بال تقاليد.. تبدو كما لو كانت ظهرت 
فجأة على صفحة الرمال. وكمحاولة للرد على المزاعم السابقة 
دبي..  )ما وراء  يأتي كتاب  وإثبات مجافاتها للواقع والحقيقة، 
البحث عن المدن المفقودة في اإلمارات العربية المتحدة(، 
2015 عن دار  الصادر عام  )ديفيد ميالر(،  للكاتب اإلنجليزي 

. Melting Tundra Publishing نشر

القديم  بين  يجمع  ألنه  الكتاب،  هذا  تصنيف  الصعب  من 
والحديث، بين العلمي والتاريخي، ورغم أنه ألدب الرحالت أقرب 
لكن أسلوب السرد فيه ال يطابق الشائع من أساليب السرد في 

األعمال المعروفة من أدب الرحالت.  
الحفريات  علوم  ميالر(  )دايفيد  الكتاب  مؤلف  درس  ولقد 
كصحفي  عمل  ثم  وكمبريدج،  بريستول  بجامعتي  والجليديات 
ومحرر علمي. وبعد فترة اهتم بقطاع البترول، وسافر إلى مدينة 
لفت  ما  أكثر  لكن  لمدة عشر سنوات.  هناك  دبي حيث عاش 
انتباهه وجذبه للبقاء طوال هذه السنوات، كان مجال الحفريات 
؛ يستعرض خاللها 

ً
واآلثار. ويتكون الكتاب من ستة عشر فصال

المؤلف ما قام به من أبحاث واستكشافات حول مراحل ما قبل 
التاريخ لإلمارات العربية المتحدة وذلك في إطار حواري بين الراوي 

وخطيبته. 
فال  ورغم أن الكتاب ال يخلو من طرافة تجعله سهل القراءة، 
يخفي ذلك أصالة وجدية دراسات المؤلف حول آثار اإلمارات 
يضفي  بما  بعامة،  العربية  والجزيرة  بخاصة  المتحدة  العربية 
وأبسط مثال  مزيًدا من األهمية والجدة على محتوى الكتاب، 
على ذلك ما يتعلق بالخليج العربي، وعدد من يعرفون أنه ظاهرة 
جغرافية حديثة للغاية لم تظهر إال قبل ستة أو ثمانية آالف سنة 

وذلك عند ارتفاع مستوى سطح البحر  بنهاية العصر الجليدي.

ماجان.. أرض األساطير
قبل خمسة آالف عام شهدت سلسلة جبال الحجر، شرق دبي، 
تعرف  لم  السنين  آالف  فبعد  العالم.  وجه  غيرت  اكتشافات 
خاللها هذه المنطقة سوى مجموعات صغيرة متناثرة تعيش على 
تم اكتشاف خام النحاس في هذه الجبال بالقرب من  الصيد، 
وبعد فترة قصيرة تعلم البشر التنقيب عنه،  الحدود مع عمان. 
بالرصاص للحصول على  النحاس ثم خلطه  واستخالص خام 
المصدر الرئيس  )ماجان(  وسرعان ما أصبحت بالد  )البرونز(. 
األوسط  الشرق  لمنطقة  واألسلحة  األدوات  لصناعة  للبرونز 
السومريتين. وساعد البرونز في  و)أوروك(  )أور(  عامة، ولمدينتي 

ا ميسوًرا لنشأة الحضارة في هذه المناطق.
ً
جعل الزراعة نشاط

وتم تشييد العديد من البيوت والمقابر واألفالج )قنوات المياه( 
شمال  شقها عبر مساحة خمسين آكر في واحة الهيلي،  التي تّم 

البحث عن المدن المفقودة في اإلمارات
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ضمتها  التي  باإلمارات  الوحيدة  المنطقة  وهي  العين،  منطقة 
منظمة اليونسكو للتراث العالمي.    

ولمقابر الهيلي تصميم دائري الشكل يبلغ قطره نحو عشرة أمتار، 
أعلى كل  بدقة  المها منحوت  بزوج من حيوان  ويزين مدخلها 
مدخل. وتعد هذه المقابر بمثابة أنموذٍج مصغٍر للجدران األنكا 
الحجرية ضخمة الحجم في ماتشو بيتشو)1(، والتي تم بناؤها قبل 

خمسمائة عام، بينما مقابر الهيلي تم بناؤها قبل 4700 عام.

مدن عصر الحديد المفقودة
وبعد ألفي عام من العصر البرونزي، تم اكتشاف الحديد، لتبدأ 
وتعد منطقة مليحة  حقبة عصر الحديد في شبه جزيرة العرب. 
واستخدام  واستخراج  باكتشاف  يتعلق  فيما  مركزية  منطقة 
الحديد، وتقع عند حافة صحراء الزاهد التي تبعد نحو ساعة عن 
دبي. وتعد منطقة مليحة من أقدم وأكبر المستوطنات البشرية 
 مربًعا، وتضم 

ً
في منطقة شبه جزيرة العرب، وتبلغ مساحتها ميال

منطقة  واستمرت  التعدين،  ألعمال  ومناطق  المنازل  مئات 
500 عام، بداية  مأهولة بالسكان ومركًزا صناعًيا وتجارًيا طوال 
الميالدي حينما  األول  القرن  الحديد وحتى  من منصف عصر 
تعرضت لعملية إبادة ومحو، ولم يتبق منها سوى جدران مهدمة 

ومطمورة بالرمال.  
وكشفت عمليات التنقيب بهذه المنطقة عن مسبكين للحديد 
حيث تمت صناعة األسلحة وسك العملة، تحميهما قلعة ضخمة 
بما يرشح وجود مجموعات من  المنازل  للعديد من  باإلضافة 

البشر عاشت وعملت بهذه المنطقة. 
وعبر مينائي تل األبرق والُدر على الخليج العربي، كان يتم شحن 
من  الحديد؛  من  المصنوعة  واألدوات  واألسلحة  الحديد  خام 

مليحة إلى بالد الرافدين والشام.
واستمر استيطان منطقة تل األبرق ألكثر من 2000 سنة متصلة، 
أثرية خاصة.  بأهمية  واتسمت  )هيلي(،  منطقة  احتالل   بعيد 
وبالقرب من هذه المنطقة تقع منطقة )الُدر( على الساحل قبالة 
منطقة )أم القوين( الحالية، وتبلغ مساحتها نحو 4 أميال مربعة. 
وتشتهر باحتوائها على منازل قديمة متناثرة على الكثبان الرملية 

بامتداد الساحل.  

جلفار.. مدينة العصور الوسطى المفقودة
تعد )جلفار(  من أشهر المدن المفقودة بجزيرة العرب، فلقد عثر 
األثريون والمؤرخون على سجالت مدونة تؤكد وجودها، من دون 
أن يعثروا على أثر لها.  وتعد مدينة جلفار موطن الرحالة العربي 
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ومنشأ قصة السندباد البحري.  )أحمد بن ماجد(،  األسطوري 
ولقد استمر وجود وازدهار مدينة جلفار آلالف السنين، قبل أن 
قرابة  اإلنساني  التاريخ  سجالت  من  واالختفاء  للدمار  تتعرض 
قرنين من الزمان. وبخالف المدن الصحراوية المذكورة سابًقا، 
كانت جلفار ميناء تجارًيا مزدهًرا على الخليج العربي خالل حقبة 

العصور الوسطى. 
ولم يتحدد موقعها بدقة إال في ستينيات القرن العشرين عندما 
حدد علماء اآلثار موقعها بما عثروا عليه من حفريات تعود للقرن 
عرفوا  المنطقة  هذه  سكان  أن  إلى  تشير  الميالدي؛  السادس 

التجارة المنتظمة مع الهند والشرق األق�سى. 
عد الفترة من القرن العاشر الميالدي حتى القرن الرابع والعشر، 

ُ
وت

بمثابة الفترة الذهبية لمدينة جلفار، فخاللها انطلقت الرحالت 
األسطورية،  المدينة  هذه  وإلى  من  واالستكشافية  التجارية 

لتجوب أكثر من نصف الكرة األرضية. 
فلقد جذبت انتباه القوى  ونظًرا ألنها كانت مركًزا تجارًيا قيًما، 

االستعمارية. 
وهكذا احتلتها البرتغال في القرن السادس عشر الميالدي، وخالل 
هذه الفترة بلغ عدد سكانها نحو 70 ألف نسمة. وبعد قرن آخر، 
احتلها الفرس قبل أن يجبروا على الرحيل عنها عام 1750 ميالدية 
لتأسس  الهزيمة،  )الشارقة(  بعد أن ألحقت بهم قبيلة القواسم 

مدينة رأس الخيمة التي ما زالت موجودة حتى اليوم. 
وتراجع االهتمام بمدينة جلفار تدريجًيا حتى تحولت لمدينة أطالل 
طوتها الكثبان الرملية. وما زالت هذه األطالل حتى اليوم مخفية 

تحت الرمال بمحاذاة الحدود الشمالية إلمارة رأس الخيمة. 
ومن أقدم المباني األثرية التي ما تزال شاهًدا على تاريخ اإلمارة 
الذي يعود تاريخه للقرون الوسطى، ويقع على قمة  قصر الزباء 
جبل مطل على منطقة شمل الحديثة الواقعة شمال إمارة رأس 
اإلمارات  في  عرف  الذي  الوحيد  القديم  القصر  وهو  الخيمة، 
ويعرف في علم األساطير بقصر الملكة الزباء، ولهذا القصر ارتباط 

بمدينة جلفار التاريخية التجارية .
ويتكون القصر من جدران دفاعية وخزانات مياه على الهضبة 

الموجودة في منطقة شمل الواقع شمال إمارة رأس الخيمة.
عسكرية  قلعة  وهي  ضاية،  قلعة  هناك  القصر،  جانب  وإلى 
وتقع شمال  الخيمة،  تاريخ رأس  في  األهمية  بالغة  استراتيجية 
مربع  تل  السادس عشر على  القرن  في  الرمس وشيدت  مدينة 
القرن  في  المساكن  الفلية شيدت  وفي منطقة  الخليج،  يواجه 
من   %  95 تغطي  التي  الرمال  زالت  ما  وتأكيًدا  عشر.  الثامن 
من  العديد  تخفي  زالت  ما  المتحد؛  العربية  اإلمارات  مساحة 

األسرار. وليس من قبيل المبالغة القول بأنه سنوًيا يتم الكشف 
عن العديد من االكتشافات األثرية التي تكمل جزًءا من مشهد 

تاريخي ثري لم يبح إال بالنذر اليسير من خباياه وكنوزه. 
البحث عن  )ما وراء دبي:  وجميع هذه المدن التي يقدمها كتاب 
المدن المفقودة في اإلمارات(، باإلضافة لمدن أخرى تبعد ساعة 
بما  الجمهور،   لزيارة  بالسيارة عن مدينة دبي ومتاحة  واحدة 
يضفي مزيًدا من األبعاد التاريخية التي ال تخلو من غرائبية على 
كل زيارة لمدينة دبي؛ كواحدة من أكثر المدن حداثة وتطوًرا في 

العالم 

الهوامش:

وتعني كلمة ماتشو  Machu Picchu: مدينة ماتشو بيتشو أو )القلعة الضائعة(،   .1

بيتشو باللغة اإلنكية »قمة الجبل القديمة«. 

 بنيت هذه المدينة من قبل شعب اإلنكا في القرن الخامس عشر. وتقع هذه المدينة 

فوق   
ً
مترا  2340 في كوزكو في البيرو بين جبلين من سلسلة جبال األنديز على ارتفاع 

قامت  متر،   600 وعلى كال جانبيها هاوية سحيقة يبلغ ارتفاعها نحو  سطح البحر، 

وهي   .1983 منظمة اليونسكو بتصنيف هذه المدينة في قائمة التراث العالمي عام 

إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

المفقودة في اإلمارات المدن  البحث عن 

تراث اإلمارات
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إضاءة

التأثير الثقافي دائًما هو ناتج فعل تراكمي؛ فما تتراكم عليه الثقافة 
لذا فالشعور  يحدد مدى صالحيتها لقيادة فصيل من البشر، 
بمدى التغير دائما هو شعور نسبي إلى حد كبير، لكن ال شك أـن 
هناك قصوًرا في اإلنتاج الثقافي عموًما، وفي مدى جدواه في حالة 
على المدى الطويل أو  ا سواًء 

ً
التنوير المنتظرة كي تحدث حراك

القصير، بحيث يظهر مدى انهيار المقاومة وعدم وجود رد فعل 
استباقي للقوة الناعمة التي تتجه إلى نرجسية التعامل واالنفصال 
عن الشأن العام بداعي أن المثقف هو كائن منفصل بمرجعياته 
ومفهومه لما يقدم من مادة ثقافية أو إبداعية، ويطلقها في الهواء 

وليستجب من يريد.
من  آخر   

ً
قطيعا أرادت  ربما  لصفوة  موجه  خطاب  على  بناء 

التي  النظريات والفرضيات  أثرها مرددين  المثقفين كي يقتفوا 
على  ومقصورة  قاصرة  دائما  فالنظرة  الصفوة،  تلك  تمنحها 
ليكون الناتج هو الجزر  مجموعات تتشابه وتتناص فيما بينها، 
المنعزلة التي ال تخدم الواقع العام وال تقدم نهضة ثقافية ترتهن 

بها سبل التقدم في كافة مناحي الحياة.
ليس هناك وقت محدد لكي تختلف المعايير إلى األفضل، وال وقت 
، ذلك أن الثقافة 

ً
ينبغي أن توجه فيه الثقافة إلى �سيء ما تحديدا

هي في حد ذاتها قراءة واعية لكل ما هو آت، لكن أن تأتي الصفعة 
ونرجسيته  اإلنسان  غرور  إلى  الطبيعة  توجهها  التي  المؤلمة 
ومرجعياته، ال بد وأن تدفع به في األساس في طريق مراجعة ثوابته 
على فو�سى   

ً
فربما كان فعل التراكم مبنيا ومرجعياته الخاطئة، 

كارثية من المؤكد أنها كانت تنذر بهذا الحراك غير الطبيعي من 
أو غير وارد في  البشر بكل ما هو مباغت،  الطبيعة التي تفاجىء 
استرتيجيات التعامل الثقافي مع الطوارئ والمستجدات، كحدث 
عالمي أو وباء أو كارثة إنسانية محتمل حدوثها، وتستوجب فعل 
يمكن  لما  تفاهم  نقاد  ووضع  الثوابت،  تلك  لتقييم  المراجعة 
أن تقوم به الثقافة التي تنتج الوعي المرتكز عليه سلوك البشر 

وثقافته تجاه المتغيرات. 
للواقع من حوله وما  هو نظرة اإلنسان  يتغير وقتها،  ما سوف 
يستتبعها من حالة للمثقف الحقيقي من الكمون وقراءة الواقع 
من جديد، حتى يستطيع أن يقود حالة من استعادة الوعي التي 
فنحن ال نبشر بقدر ما نحذر من  تسبق حالة التنوير المرجوة، 

الوقوع في مغبة النسيان التي هي آفة كل البشر، وتلك آلية من 
الثقافي  التوجه  المعي�سي من خالل  النمط  مع  التعامل  آليات 
والنظرة  الذي ينعدم تأثيره إن لم توفر له الوسائط المحيطة، 

المتحفزة لهضم وفهم كل ما يدور حول هذا الواقع ويؤثر عليه.
العملية الثقافية عملية ممتدة وراسخة في الوعي، وهي التي تحتم 
ضروريات التعامل مع كل النواحي التي تمتد إليها يد الثقافة، 
والتي تتحدد ثقافتها من خالل المدلوالت القيمية، فثقافة الشارع 

تنبع من ثقافة السلوك.
كما تنبع من مجموعة القيم المتعارف عليه من خالل أنماط 
البشر المرتبطين بالمكان، والمتحلقين حول أفكار معينة تدخل 
فلو أردنا أن نعمم ثقافة تعامل ما أو  في حيز التراث االجتماعي، 
إلى قاعدة ربما كان  الروح فيها فعلينا الوصول  نحاول تجديد 
من الصعب اختراقها وإحكام التأثير الثقافي عليها، وهو ما يعول 
عليه في إحداث الثبات االنفعالي الذي ينم على كثير أو قليل من 
الوعي واإلدراك لثقافة التعامل مع األزمة التي تحيق بمجموعة 
من البشر أو كل البشر الذين توحدوا على تحمل تبعات األزمة، 
لتختلف الثقافات وتتعارض في تقبلها لحدود األزمة ومتطلباتها، 
تلك التي تسمح أو ال تسمح بإقامة متاريس يتحصن بها البشر 
ليكون للثقافة بعد رؤيوي تأثيري يختلف  من أفكارهم الضالة، 
بالحتم من مجموعة من البشر إلى مجموعة أخرى، في صراع لقمع 
المتواتر من األزمات اإلنسانية التي يأتي بها العالم كل فترة ليختبر 
قدره استيعاب البشر ووعيهم وإدارتهم لشأنهم اإلنساني الذي هو 

 بالغ األهمية! 
ً
باألساس شأن ثقافي يلعب فيه التأثير دورا

التأثير الثقافي

محمد عطية محمود
كاتب وناقد مصري
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 حجاج سالمة 

تحتفي الفنانة التشكيلية اإلمارتية، خلود الجابري، في لوحاتها 
وتقدم  وترسم معالم وطنها ومالمح مواطنيه،  بالدها،  بتراث 
تاريخ اإلمارات  في أعمالها رؤية مغايرة للمفاهيم االجتماعية. 
فهي  وكما تحتفي في لوحاتها بتراث وطنها،  حاضر دوما لديها. 
أيضا تستلهم الكثير من أعمالها الفنية من الما�ضي ومن أيام 
فتمزج ما بين الخيال واأللوان لتنتج لوحات بطعم  طفولتها، 
في  وما شهدته  فيها االنكسارات واالنتصارات،  الفرح واأللم، 
أن  استطاعت  ومحن  وصعاب  تحديات  من  حياتها  مسيرة 

تحولها إلى نجاحات الفتة.

جعلتها  التحدي،  على  وقدرة  قوية،  روًحا  »الجابرى«  وتمتلك 
تتغلب على كل المحن، حتى باتت روح االبتسامة بادية في ألوان 
يمكننا القول إن التشكيلية خلود الجابري،  وخطوط لوحاتها. 
لوحاتها  في  ويبدو  بالمرأة،  ومفتونة  االمارات،  بتراث  مسكونة 
إعجابها الشديد بالمرأة اإلماراتية، نتاجها التشكيلي يمتاز بطابع 
ولها دور  عالمي وتفرد الفت. كما إنها صاحبة تجربة فنية ثرية، 
على  حاصلة  وهي  اإلماراتية،  التشكيلية  الحركة  إثراء  في  بارز 

من  العديد  نالت  وقد   ،2010 عام  عربية  فنانة  أفضل  جائزة 
الفنية  مسيرتها  خالل  والدولية  المحلية  والتكريمات  الجوائز 
وبجانب مشاركتها ومعارضها الخاصة  التي تجاوزت الربع قرن. 
والمشتركة داخل اإلمارات، فإن للفنانة خلود الجابري مشاركات 
واسعة في المعارض والملتقيات التشكيلية في العديد من بلدان 
العالم، مثل بلجيكا، وبريطانيا، وألمانيا، وسنغافورة، وهنجاريا، 

التشكيلية اإلماراتية خلود الجابري:

لوحاتي توثيق للماضي 
واستشراف للمستقبل 
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وهولندا، والصين، والهند، ومصر، واألردن، والمغرب، والكويت، 
وُعمان، والبحرين، وغير ذلك من البلدان.

البيوت العتيقة
في مقابلة جرت مع الفنانة خلود الجابري، على هامش مشاركتها 
التاريخية  بمدينة األقصر  الدولية  التشكيلية  الملتقيات  بأحد 
بماضيها  قالت إنها متأثرة في أعمالها الفنية،  في صعيد مصر، 
وبتلك النشأة التي عاشتها وسط بيئة اإلمارات الغنية بالمناظر 
والبيوت  كالعمارة التاريخية،  والمفردات التشكيلية المدهشة، 
والصيادين  والبحر وسفن الصيد القديمة،  والدروب العتيقة، 
وصناع المراكب. وأضافت أنها تستخدم الرمزية في تناول تراث 
للما�سي  توثيًقا  أعمالها  تكون  ألن  وتسعى  بلوحاتها،  اإلمارات 

ا للمستقبل. 
ً
واستشراف

في ماضيها  اإلماراتية  المرأة  لوحاتها  في  تتناول  أنها  إلى  وأشارت 
الدائم  الداعم  لوحاتها كونه  في  الرجل حاضر  وأن  وحاضرها، 
للمرأة في اإلمارات، الفتة إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
اإلماراتية.  للمرأة  النجاح  الكثير من فرص  منح   - الله  رحمه   -
وشددت على أن ما أرساه مؤسس دولة اإلمارات الشيخ زايد بن 
حفظ حقوق  من قواعد ثابتة،  رحمه الله،  سلطان آل نهيان، 

ومكنها من طرق كل أبواب  المرأة وساعد في نهضتها وتقدمها، 
 بعد يوم على 

ً
العمل واإلبداع. وصارت حقوق المرأة تتعاظم يوما

يد أم اإلمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله.

سرديات لونية
وحول عوالمها الفنية الخاصة، وعالقتها بلوحاتها قالت الفنانة 
إنها ترى أن كل أعمالها التشكيلية  التشكيلية خلود الجابري، 
كمجموعة  لوحاتها  وخطوط  ألوان  ترى  وهي  قلبها،  من  قريبة 
مشاعر حرة وأحاسيس مفعمة تنادي الفرح والسعادة، وسرديات 
لونية تنتمي لجذور مترعة بالحب، وتنادي العالم قائلة »أنا هنا«.

 وعن عالقتها بالفرشاة، قالت »الجابري« إن فرشاتي هي رمحي، 
ألحقق  الرحيب  الواسع  األفق  إلى  أطير  وجناحي،  ريشتي،  وهي 
خلود  اإلماراتية  التشكيلية  الفنانة  ورأت   .

ً
يوما به  ماحلمت 

ذاتها،  عن  للتعبير  وسيلتها  هو  التشكيلي  الفن  أن  الجابري، 
فيها من ذاتها  »حكاية«  وأن لوحاتها  وأنها ترسم أكثر مما تتكلم، 
وحول رؤيتها للمشهد  ومن حياتها.  ومن قراءاتها،  ومن تجاربها، 
قالت إن تأسيس  التشكيلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الحركتين  إثراء  في  كبير  أثر  له  كان  بأبوظبي،  الثقافي  المجمع 



114

الثقافية والفنية باإلمارات، وساعد على ظهور الكثير من الوجوه 
إتاحة  في  أسهمت  والدولية  المحلية  أنشطته  وأن  التشكيلية، 
الفرصة لها ولجيلها في التعرف على المدراس الفنية المختلفة، 
مما أتاح فرصة كبيرة لفناني  فنية عالمية كبيرة،  وعلى أسماء 
اإلمارات لتبادل التجارب واألفكار والرؤى مع الكثير من فناني 

العالم، واإلطالع على الكثير من الثقافات عن قرب.

من الصحافة إلى الفن
بذاكرتها،  بقيت  التي  المحطات  وأبرز  الفنية،  بداياتها  وحول 
قالت الفنانة خلود  خالل مسيرتها مع ممارسة الفن التشكيلي، 
لها  تتاح  أن  األقدار  إذ شاءت  امرأة محظوظة،  إنها  الجابري، 
فور تخرجها في  فرصة العمل بمرسم المجمع الثقافي بأبوظبي، 
الجامعة، حيث درست الصحافة واإلعالم، وهو األمر الذي منحها 
فرصة كبيرة لكي تقترب من عالم الفنون أكثر، وتثري ما لديها من 
خبرات، ولكي تعوض الوقت الذي كانت تبتعد فيه عن ممارسة 
الرسم خالل فترة الدراسة، وما أن أنهت دراستها الجامعية، حتى 

داخل  التحقت بدورة الكتساب المزيد من مهارات فن الرسم، 
المجمع الثقافي، وكانت المفاجأة أنه فور أن أنهت تلك الدورة، 

تم اختيارها للعمل بمرسم المجمع.

مع البهجوري والتوني
وتشير الفنانة التشكيلية اإلماراتية، خلود الجابري، إلى أن عالقتها 
مع الحظ استمرت في مواقف أخرى بحياتها، وأنها كانت محظوظة 
مرة أخرى حين تحقق حلمها بلقاء الفنانين المصريين الكبيرين، 
سنوات  في  كانت  حين  وأنها  التونى.  وحلمي  البهجوري،  جورج 
الدراسة قبل الجامعية، كانت تتابع أعمال التشكيليين الكبيرين 
من  بقصاصات  خزانتها  في  وتحتفظ  و»التوني«  »البهجوري« 
رسومهما. وأن الحظ كان حليفها، حين التقت بجورج البهجوري، 
بقصاصات  احتفاظها  من   

ً
عاما  35 مرور  بعد  التوني،  وحلمي 

بل استمر الحظ معها  وأن األمر لم ينته عنذ ذلك،  لرسومهما، 
وسعدت بأن قام الفنان التشكيلي الكبير جورج البهجوري برسم 

صورة لها بريشته 

للمستقبل  واستشراف  للماضي  توثيق  لوحاتي  الجابري:  خلود  اإلماراتية  التشكيلية 

حوار خاص



115    /   العدد 259 مايو  2021



النخيل116 تنبيت  موسم 

مشاهدات تراثية

 صالح كرامة العامري

تصعدها  حين  يمكنك  واالنطالق،  بالحرية  انطباًعا  تمنحك 
فال يحاصرك  وأن تستقل الفضاء،  أن تالمس األفق البعيد، 
ا كلما طال الزمن، وتزداد مكانتها في 

ً
 وشموخ

ً
�ضيء، تتناهى طوال

عن األجداد وعنهما  يتوارث حبها اآلباء  نفوس المحيطين بها، 
ورثناه نحن جيل األبناء، لها من المسميات الكثير عالمة على 
الحب والثناء. هي التي تمنحك من كل جزء فيها بعض خيرها، 

إنها »خالتنا« النخلة. 

كادت أرواحنا تهفو حين ارتقى المزارع »أبو يوسف« النخلة وقت 
زيارتنا له في مزرعته بمنطقة الطقارة في العين، ظلَّ واقًفا وكأنه 
يلقي نظرة على مزرعته وارفة الظالل، ويشاهد نخيله وهي ترفل  في 
ها الممتد. استقبلتنا رائحة النباتات وهي تعيد ترتيب فصولها؛ 

ّ
ظل

فكان االخضرار من نصيب من يزور مزرعته، فتقفز إليك رائحة 
ولهذا تعد  أيام السنة،  والتي تذكرك حتًما بيوم من  التنبيت، 

المزرعة بعًضا من المكان، فصاحب المزرعة مّدها أمامه بما 
 في المزرعة؛ الحظنا  

ً
يشبه الغناء، فحين دلفنا نحو الداخل قليال

»أبو  خّصصها  »عابية«  عليها  طلق 
ُ
أ مرتفعة،  مساحة  وجود 

يوسف« ألجل زراعة الخضراوات، حيث زرع »الُبّر«. 
يتغنى الرجل الطيب دائما بهمته في زراعة محصوله، إذ حكى لنا: 
وأنا حين أزور مزرعتي،  فهي حصادي،  »إنني آكل من مزرعتي، 
أجد نف�سي في محيط حياتي وأشعربالدفء، فالنخيل يمنحني قوة 
وثبات، ومعها أتعلم أن الحياة ال تتوقف، وإنما تظّل على منحها 
تعطينا من  فكلما أعطينا للنخلة قيمتها،  وعطائها المتزايد لنا، 

ثمرها ال محالة«.  
: »إن 

ً
بقينا في صحبة الرجل نستمع إليه ونتعلم منه، فأردف قائال

موسم )تنبيت النخيل( يحلُّ علينا هذه األيام، ونحن نحرص على 
إدراكه، ونخاف دوًما أن ينق�سي من دون اللحاق به، خشية أن 
مصطلح  و»التنبيت«  يغادرنا موسمه من دون تنبيت النخيل«. 
بقوله:  حوله  يزيدنا  راح  إذ  فهمنا،  كما  النخيل(  )تلقيح  يعني 

موسم تنبيت النخيل
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فهو  ونحن نحبه للغاية،  هو موسم الفضل،  )التنبيت(  »إن موسم 
يغدق علينا بأفضاله، ولذلك كان عشقي للنخلة منذ الصغر، وظّل 
فأنا كلما دخلت مزرعتي هذه أشعر بالراحة  ينمو معي هذا الحب، 

واالطمئنان«. 
إلى عالم من التراث تاقت  »أبو يوسف«   أخذتنا جولتنا في مزرعة 
التنبيت«،  »موسم  المسمى  الموسم،  هذا  في  لمالمستة  أرواحنا 
فجاءت روحية النص من صميم تواجدنا هناك في تلك المزرعة، إذ 
بقوة، حين كان ُمضيفنا يهيئها  حضرت النخلة في ذاكرتنا مغروسة  
الستقبال موسم الثمر، وعندها بدأنا في تق�سي بداية هذا الموسم، 
والذي  يعرفه أهل المزارع جيًدا، فهم يعتبرونه محفًزا لحصاد ثمار 
جيدة في المستقبل، إذ متى نلت الموعد الدقيق في التنبيت حصلت 
فاتهم موسم  وإال  وقته  يتجاوزن  أال  يحرصون  فهم  مبتغاك،  على 
أي إنه عندما  الحصاد بُرمته، وعدوا أنفسهم وقتها من الخاسرين، 
يقولون:  فهم  والتمر،  الرطب  فاتك  فقد  التنبيت،  موسم  يفوتك 
«، فأنت عندما 

ً
»إن صلح موسم تنبيت النخيل صلح موسمك كامال

تبدأ خطواتك بدقة في توكيد موسمه، فإنك ستنعم بالراحة وبالخير 
الوفير طيلة السنة، وسيبدو عليك جالل مطلق، وشعور بأنك جدت 



118

في تحصيل موسمك، فهم يؤمنون بأنك متى بادلت نخلتك الحب، 
ستبادلك الحب نفسه، وتزيد في منحك الثمر. 

وتقصينا ألجل كل هذه المشاعر الطاغية على المزارعين مراحل 
الثمار،  عالم  استقبال  في  تبدأ  وكيف  إشراقتها،  من  النخلة؛ 
بالفرحة  إذ يستقبله أهل المزارع   »التنيت«،  حين يبدأ موسم 
الموسم من بداية شهر يناير وينتهي  وفي العادة يبدأ   والبشائر، 
وينبغي اإلشارة إلى أنه في هذه الفترة  بآخر أيام من شهر مارس. 
يصاحبها وجود النخل الفحل، والذي يميزه أهل المزارع ويعرفونه 
وهو  »العطيل«،  أو  »الشماريخ«  ويسمونه  واستقامة  بقامته 
فالفحل هو النخلة  الذي يستخرج من فسائله حبوب اللقاح، 
التي يستمد منها البذور التلقيح لنصل بعدها إلى عملية التلقيح. 
و»فحل الخريف«.  »فحل السكر«  وأفضل أنواع الفحول يكون 

وهذه الطريقة نمط متعارف عليه منذ أقدم األزمان. 
ويعيب تقليمها  وترتفع النخلة بصورة عامة بمقدار العناية بها، 
ولهذا  منها،   

ً
عزيزا  

ً
وكأنك تقلم جزءا وإزالة الشوك من ثناياها، 

ينصح عدم كسر الشوك، إال أن هناك بعضهم ممن يقلمه عند 
وهوما يتسبب مع مرور الوقت في ضعف  صعوده مخافة منه، 
مقاومة النخلة لآلفات. وهذه طريقة تعيب النخيل، وكأنه يكتم 
وينصح تركه،  مهم من ملكوت النخلة،  فالشوك جزء  نفسها، 
خاصة مع دخول غير المتخصصين في هذا المجال حيث يقومون 
بإزالة الشوك أو كسره، من دون أن يعلموا أن تركه كما هو، يجعل 
النخلة في تمام زينتها وزنتها، فحياة النخلة مثل كل الحيوات، لها 
حيويتها وطبيعتها، فإن عطلت �سيء عن النمو، فأنت تعمل على 
ذلك القانون  حيوي من قانون حياة النخلة نفسها،  إزالة جزء 

المحكوم بالعطاء والنمو. 
ويختلف درجة استقبال النخيل لنوعية »التنبيت«، وذلك اعتماًدا 
على مدى ما تحتاجه من »عطول«، أي بذور اللقاح الموجودة في 
»الشرموخ«، إذ تاتي بودرة النبات لنقل هذه البذور، عندها تخرج 

»العطول« وتتطاير بودرة بيضاء يطلق عليها »القمح«.
يقوم بربط هذه العطول،  »أبو يوسف«   وشاهدنا خالل زيارتنا 
وتناول حبل ربطه في خاصرته  م قام وطواها بخوصة النخلة، 

ُ
ث

هو »الحابول«، وصعد به إلى قمة النخلة، وبدأ في تنبيت النخلة. 
وعندما كان في أعلى النخلة راح يشرح لنا كيفية وضع شماريخ 

 إنها يطلق عليها »التشغين«.
ً
التنبيت في وسط النخلة، قائال

وهي في العادة مهمة في جودة النخلة ومدى إثمارها، وأضاف إنه 
هناك بعض النخيل يستهلك خمس عطول، وبعضها اآلخر أكثر، 
أما الخالص   ،»

ً
»عطال مثل الهاللي والذي يستهلك خمسة عشر 

عن  يوسف«  »أبو  سألنا  وعندما  »عطول«.  خمسة  فيستهلك 
درجة التفوات في تلقيح النخيل  واحدة عن أخرى، قال: »حسب 
وأشار أن زيادة  فسيولوجية النخلة، وهي طبيعة النخلة ذاتها«، 
التي  الدرجة  إلى  يعود  إنما  للجودة،  مقياًسا  ليس  »العطول« 
تحتاجها النخلة لتعطي ثمارها، ثمَّ يأتي بعدها موسم »لتوضيع«،  
وهو الموسم الذي يعتمد على وضع نبات التلقيح فوق السعف، 
بحيث يتموضع ويأخذ مكانه، ليتعرف على حركة النمو في النخلة، 
التلقيح  »عطل«  ربط  يتم  حيث  »التحدير«،  موسم  وبعدها 
بالسعف، وتلك المراحل الحقة لبعضها، والفاصل الزمني بينهما 
ُيقدر بعشرين يوًما، حتى نصل إلى مرحلة »الحب« وبعدها البسر.
وهكذا؛ يسير عالم النخيل حسب كثير من المراحل والتطور، حتى 
إذ كل مرحلة لها مميزاتها  ينتج الرطب، خالل دورته ومواسمه، 
وطبيعتها، والمشتغلون في هذا المجال يعون ذلك ويعرفونه جيًدا 

قبل أن يصلوا إلى مرحلة الرطب 

* باحث من اإلمارات

النخيل تنبيت  موسم 

مشاهدات تراثية
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إضاءة

 من خلفيٍة نقديٍة. كتابة 
ً
 علي بدر نصوصه الروائية انطالقا

ُّ
ط

ُ
َيخ

 فوق األنقاض بالمفهوم الهايدغري. إننا 
ٌ
ضد الكتابة، أو هي كتابة

أمام سرديات مغايرة وناجزة بمسارات جديدة في الكتابة والوعي 
 
ً
 رواية »بابا سارتر« التي تغوص عميقا

ً
بها، وهو معطى تؤكده مثال

 في ستينيات القرن 
ً
في دحض المقوالت السردية التي كانت سائدة

الما�سي، أو مواجهة النزعة االنغالقية التي عرفها المشهد النقدي 
العربي في تلك الفترة، إذ تلتحم روايات علي بدر بخلفيٍة فلسفيٍة، 
وتصوٍر نقدي للعملية اإلبداعية برمتها، من خالل المزاوجة بين 
تقنيتي الهدم والبناء في أفق كتابة رواية بمالمح مغايرة ومختلفة.

إن رواية »مصابيح أورشليم« تجسيد حيٌّ لصراع المثقفين في عدد 
دخل العسكري  من القضايا الشائكة، كغزو العراق للكويت، والتَّ
والدراسة في  وسقوط نظام صدام حسين،  األمريكي في العراق، 
من  وغيرها  الكتابة،  ومفهوم  األمريكية،  والمعاهد  الجامعات 
شخصيتين  خالل  من  الرواية  طرقتها  التي  السردية  الشواغل 
أيمن مقد�سي الشاب الفلسطيني األصل  محوريتين متنافرتين: 
والعراقي المولد، وعالء خليل العراقي األصل والمولد، وصراعهما 
وهو صراع وصل إلى باب  الثقافي حول قضايا راهنة،  الفكري/ 
الزمن  عن  بحث  هو  أولي،  تقرير  هو  الرواية  فأصل  مسدود، 
 في سراديب 

ً
الضائع، بحث عن القدس وبغداد أو بحث عنهما معا

تأتي  هي هكذا أعمال علي بدر الروائية،  التاريخ والقيم والهوية. 
غاصة بالكثير من  /السردي،  دائما منزوعة من شرطها الجمالي 

األسئلة التي تظل في النهاية أسئلة الراهن واآلتي والمستقبل.
كتابة ضد  ثم محو وكتابة.  ثمة كتابة ومحو،  في هذه الرواية،   
إلى  الوصول  أجل  من  الجليد  جبل  تفتيت  في  ورغبة  الكتابة، 
صراعه  في  سعيد  إدوارد  المفكر  ذاكرة  المستعادة،  الذاكرة 
المرير مع التاريخ والهوية وابتداع هويات جديدة ومآل اإلنسان 
من  بد  ال  أشياء  هي  والمكان.  واللغة  المنفى  في  الفلسطيني 
استعادتها من أجل البناء والهدم: فالبناء فكرة والهدم فكرة، كما 
إن الدولة تبدأ من فكرة وتهدم على أساس أنها فكرة. في سردية 
علي بدر، هناك اشتباك مع الهوية والتاريخ والمآل، وكل ذلك، في 
أفق تخصيب الخطاب الروائي وكتابة رواية، ليست أي رواية، بل 
هي عالمة وواعية بما تقدمه من مسارب روائية غاية في اإلدهاش. 
لعلَّ من الصعوبة بمكان كتابة رواية عالمة - رواية بحث - رواية 
حفريات في الما�سي القريب والبعيد، واتصاله الحميمّي والمبهم 

مع الحاضر والمستقبل، بل الذهاب إلى أبعد من ذلك: االنتقال 
أرض  إلى  المرير  واقعه  من  اإلسرائيلي  الفلسطيني-  بالصراع 
إلى اللعبة السردية عبر استحضار بارز للشخصيات  المتخيل، 
بانورامي يعكس جوهر   - في أفق نسج حوار تخييلي  )يائير مثال( 

االختالف في الرؤية واألحالم والمآل.
عليها  يغلب  بلغة  أورشليم«  »مصابيح  رواية  في  السرد  يتدفق 
 تعانق أفقها 

ً
الطابع الفلسفي الجدلي، وهي لغة - كما أشرنا - سلفا

 من قيمة 
ً
 من طبيعة المفكر فيه، وأيضا

ً
الداللي والتركيبي انطالقا

ذلك أن الخلفية الثقافية هي  السرديات التي يبدعها علي بدر، 
التي تتحكم في خيوط السرد، بل توجه دفة المسرود نحو معانقة 

لهب اللغة ال اللسان الذي تكتب به. 
ما نود اإلشارة إليه أن هذه الرواية ال تنفك في سرودها وعوالمها 
ورؤاها تجنح نحو الكتابة العالمة، ولبس تلك الكتابة الروائية التي 
تعتمد على السردية الواقعية، بل العكس، ثمة رهان على السردية 
إيديولوجية/ التدميرية التي تدخل في مواجهة متعددة الجبهات: 
تعمل  وبذلك،  وثقافية..،  دينية  فلسفية/  تاريخية/  حضارية/ 
رواية »مصابيح أورشليم« على مجاوزة السرديات التقليدية إلى 
سرديات منفتحة على التاريخ والتخييل والثقافة والقيم والهوية، 
وهي إشارات لماحة إلى قدرة السرد على محاربة وتقويض ودحض 
 ما يزال مرتهنا 

ً
مجموعة من المقوالت، وإن كان فضاء السرد عربيا

البنائي على حساب السرد الثقافي المتعدد  إلى الشرط الجمالي/ 
والمنفتح على إشكاالت شتى، والواقع، أن علي بدر في كتابته ضد 
الكتابة، غير معني بفعل السرد كتخييل وبناٍء وأفق إبداعي، بقدر 
تاريخنا المن�سي في  ما هي دعوة إلى إعادة كتابة تاريخ اإلنسان، 

األقبية المعتمة 

الكتابة ضد الكتابة

رشيد الخديري
 ناقد من المغرب
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وجوه من اإلمارات

 عبد الحكيم الزبيدي

في اإلمارات مؤخًرا شاعًرا  فقدت الساحة األدبية والثقافية 
اط اإلماراتي األستاذ عبد الله 

ّ
اعر الخط

ّ
هو الش وأديًبا كبيًرا، 

محمد الُمساوى الهاشمي رحمه الله تعالى. وقد كان الُمساوى 
مطبوعة  شعرية  دواوين  ثمانية  ترك  اإلنتاج  غزير  شاعًرا 
من  عدد  إلى  باإلضافة  المخطوطة،  القصائد  من  والعديد 
في هذه  وسنحاول  المجاالت.  في شتى  الكتب األدبية األخرى 

المقالة المختصرة التعريف به وتقديم نماذج من أشعاره.

1929م في أسرة  اط عبد الله الُمساوى سنة 
ّ
اعر الخط

ّ
ولد الش

 -  1903( علم وأدب فقد كان والده محمد بن شيخ الُمساوى 
وقد  ا له مكانته العلمية واألدبية. 

ً
شاعًرا وأديًبا معروف 1984م( 

أثر هذا الوالد العالم األديب في حياة أبنائه ومنهم شاعرنا حيث 
م فن 

ّ
عر واألدب وتأدب بأخالقه الّسامية، ومنه تعل

ّ
م منه الش

ّ
تعل

اعر الُمساوى عن والده في إهدائه الجزء األول 
ّ

الخط. يقول الش
من ديوانه إليه: 

والخلق  المتميزة  اعرية 
ّ

الش ذي  األديب  الفاضل  أبي  روح  »إلى 
مني وأّدبني كأحسن ما يرّبي األب ابنه، 

ّ
فقد عل الّسامي الرفيع، 

وقد نهلت على يديه من علوم اللغة العربية وآدابها، ومن موهبة 
 العربي الذي كان يتقنه كل اإلتقان ما أوصلني إلى أن أتقدم 

ّ
الخط

إلى المكتبة العربية بهذا الجهد المتواضع«. 
اعر الُمساوى تعليمه في المدارس التقليدية باإلضافة 

ّ
وقد تلّقى الش

إلى تلّقيه العلم على يدي والده الذي كان يعمل في التدريس. وفي 
مطلع حياته اشتغل شاعرنا بالّتجارة وحّقق فيها نجاحات بارزة، 
اط حتى تقاعد عن 

ّ
ثم اشتغل في القطاع الحكومي في وظيفة خط

عر واألدب منذ صباه إال 
ّ

العمل أواخر عام 1997م. ورغم حّبه للش
عر بشكل ثابت وغزير إال بعد تقاعده عن 

ّ
أنه لم يمارس كتابة الش

عر وتأليف الكتب في شّتى المجاالت 
ّ

العمل حيث تفّرغ لكتابة الش
األدبية والتاريخية. وبدأ طبع الجزء األول من ديوانه الذي اختار 
له عنوان )خلجات شاعر( عام 1999م وتوالت بعد ذلك األجزاء 
اعر 

ّ
وقد كان الش األخرى من الديوان حتى بلغت ثمانية أجزاء. 

الُمساوى ينشر قصائده في الّصحف اليومية في اإلمارات مثل 
)الخليج( و)االتحاد( باإلضافة إلى المجالت التي تصدر في اإلمارات 
العربية(  و)المجلة  و)الّصدى(  الخليج(  )زهرة  والّسعودية مثل 
اعر الُمساوى أنه يشير في 

ّ
و)الفيصل( وغيرها. ومن حسنات الش

مما يعين الباحث  هامش كل قصيدة إلى تاريخ ومكان نشرها، 
على تتبع نشاطه األدبي وتحديد أين نشر معظم شعره. وقد توفي 
اعر الُمساوى في أبوظبي في 18 فبراير 2021م بعد أن ناف على 

ّ
الش

سعين عاًما، وترك أربعة أبناء وخمس بنات وعدًدا من األحفاد، 
ّ
الت

وقد لحقت به زوجته بعد وفاته بستة أيام، ودفنت إلى جواره في 
مقبرة بني ياس، رحمهما الله تعالى.

تجربته مع الشعر 
عر بعد أن تجاوز مرحلة 

ّ
اعر الُمساوى بدأ كتابة الش

ّ
ذكرنا أن الش

باب، ولهذا جاءت قصائده متناسبة مع المرحلة العمرية التي 
ّ

الش
كان فيها، فغلب على شعره الجانب الوطني واالجتماعي واألسري. 
واضح العبارة يخلو من الّتقعر اللغوي   

ً
شعره سهال كذلك جاء 

اعر 
ّ

الش واأللفاظ الغريبة، حيث كان موضوع القصيدة هو هّم 
عرية 

ّ
الش أغراضه  تناول  وسنحاول  وجزالتها.  األلفاظ  ال صوغ 

والتمثيل لها بإيجاز.

شاعر الوطن واألسرة

اط عبد الله محمد الُمساوى الهاشمي
ّ
اعر الخط

ّ
الش
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شعره الوطني
اعر 

ّ
الش دواوين  من  وافر  بنصيب  الوطنية  القصائد  حظيت 

الُمساوى، حيث تغّنى باإلمارات في شعره فنجده يمدح شيوخها، 
ويصف  بإنجازاتها،  ويشيد  للدولة  الوطنية  باألعياد  ويحتفل 
جمال مدنها ومبانيها وشوارعها، مما يدل على عمق حّبه لإلمارات 
أشعاره  من  أمثلة مختصرة  تقديم  وسنحاول  وأهلها.  وحكامها 
اعر هو كثرة 

ّ
الوطنية ألنها كثيرة. وأول ما يلفت نظرنا في دواوين الش

فقد كان يحّبه محبة عظيمة،  يخ زايد رحمه الله، 
ّ

مدائحه للش
حّتى إنه أهدى ديوانه الثالث إليه:

يخ زايد بن 
ّ

الش الّسمو  إلى حضرة صاحب  »أهدي ديواني هذا 
.. وذلك  سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لطيبة قلبه وسمو أخالقه وحّبه الخير لجميع الّناس ولما قّدمه 
لشعب اإلمارات واإلنسانية جمعاء من العطاء الخّير الجميل ...«.

اعر بنظم قصيدة 
ّ

يخ زايد رحمه الله، لم يكتِف الش
ّ

وحين توفي الش
واحدة في رثائه بل كتب سّت قصائد، مما يدل على عظم الفاجعة 

في فؤاده وحّبه العميق له، يقول في مطلع إحداهن:

مــــــــــــــــــــِع أم بالّصبِر أرثيـــــــــــــك )زايــــــــــــــــــــــــدا( أبالدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلِ الُبــــــــــــــــــــّد واردا
ُ
وأمــــــــــُر القضــــــــــا للك

وفيها يقول:
ٌ
ّلِ البــــــــــــــــــــــــــــــالِد كثــــــــــــــــــــيرة

ُ
أيــــــــــاديــــــــــــــــــــَك فــــــــــــــــــــي ك

ــــــــــــــــــــا للجميــــــــــــــــــــِع محامــــــــــــــــــــدا   ُحبًّ
َ

بهــــــــــا ُجدت
ً
ال

ّ
طــــــــــــــــــــِر مجــــــــــــــــــــًدا مؤث

ُ
 لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الق

َ
بنيت

جهــــــــــوُدَك في علياه أضحــــــــــــــــــــــــــــــت قالئــــــــــــــــــــدا

إلى أن يقول في خاتمتها مادًحا الشيخ خليفة وإخوته حفظهم الله:
 للــــــــــورى

َ
)أزايُد( طْب نفًسا فقد ُسقــــــــــــــــــــت

 كراًمــــــــــــــــــــــــــــــا يعشقــــــــــــــــــــون المحامــــــــــــــدا
ً
رجاال

)
ٌ
رَّ منهــــــــــــــــــــم )خليفــــــــــــــــــــة

ُ
بنــــــــــــــــــــوك الكراُم الغ

ــــــــــــــــــــــــــــــه األبــــــــــراُر والكــــــــــــــــــــّل شاهــــــــــــــــــدا
ُ
وإخوان

كذلك نالحظ كثرة قصائده التي يشيد فيها باالتحاد ويتغّنى به، 
فمن ذلك قوله:

 سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
َ
اتحــــــــــــــــــــاٌد غمـــــــــــــــــــــــــــَر الكــــــــــــــــــــــــــــــون

وضيــــــــــــــــــــــــــــــاٌء شــــــــــــــــــــّع في الّدنيــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
جــــــــــــــــــــــــــــــاد بالخــــــــــــــــــــــــــــــيِر لشعــــــــــــــــــــٍب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيٍر

ــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــواه
ً
اق

ّ
فــــــــــــــــــــي دروب العــــــــــــــــــــــــــــــّز خف

ــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــــــال
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــوِد رسوخ

ّ
جــــــــــــــــــــــــــــــاء كالط

وكجود البحـــــــــــــِر فــــــــــي البــــــــــــــــــــذِل عطــــــــــــــــــــــــــــــاه
كــــــــــم جلبنــــــــــــــــــــا الخــــــــــيَر مــــــــــن أعمــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــه

ونهلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األمــــــــــــــــــــَن مــــــــــــــــــــن نوِر صفــــــــــــــــــــاه
 اللــــــــــــــــــــواء

َ
ــــــــــــــــــــــــاق

ّ
ســــــــــار فيــــــــــــــــــــه الّركــــــــــُب خف

عــــــــــــــــــــــــــــــِب منــــــــــــــــــــــــــــــاه
ّ

 الش
ُ
يتبــــــــــــــــــــاهي عـــــــــــــــــــــــــــــــــّزة
)زايــــــــــــــــــــــــــــــٌد( ُرّبانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه رمــــــــــــــــــــــــــــــُز الُعــــــــــــــــــــــــــــــال

طــــــــــــــــــــاه
ُ
بســــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــد ِالّرأي تحدونــــــــــــــــــــــــــــــا خ

 فــــــــــــــــــــــــــــــي نهِجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــاءة

ّ
 بن

ٌ
وحــــــــــــــــــــدة

حكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نظًمــــــــــا ُعـــــــــــــــــراه
ُ
واتحــــــــــــــــــــــــــــــاٌد أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه
َ
فــــــــــارعه رّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وُصــــــــــــــــــــــــــــــن أركان

ليعــــــــــــــــــــّم الخــــــــــــــــــــيُر فّياًضــــــــــــــــــــــــــا ُربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

خلت  سهلة األلفاظ،  أبيات صادقة العاطفة،  كما نرى،  وهي، 
من الّزخارف اللغوية، تالمس القلب في سهولة ويسر، وتصلح أن 

تكون أنشودة يتغّنى بها األطفال في المدارس. 

شعره االجتماعي
الغرض الثاني من أغراض شعر الُمساوى هو الجانب االجتماعي. 
ويشمل قصائد تدعو إلى الّتحلي باألخالق الحميدة وصلة األرحام 
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اعر قصائد في انتقاد 
ّ

مع التركيز على بّر الوالدين. كذلك نجد للش
بعض المظاهر االجتماعية الّسلبية من وجهة نظره، فمن ذلك 
اعر 

ّ
الش ترجمها  التي  القصيدة  وهي  غالة(، 

ّ
)الش عن  قصيدته 

المترجم الدكتور شهاب غانم إلى اللغة اإلنجليزية مع قصيدة 
عر واألدب في اإلمارات، وفيها يقول:

ّ
أخرى ضمن مختارات من الش

هــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بال

ُّ
أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل الن

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ُيدركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أخطاَرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 بيــــــــــــــــــــــــــن العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل

ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة

ّ
شغ

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيق

ُ
ت

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
َ
فســــــــــــــــــــــــــــــُد نطق

ُ
طـــــــــــــــــــــــــِق ت

ُّ
فــــــــــــــــــــي الن

وتريهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــــــــــــــراَرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
رى

ُ
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أدِر كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ت

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زال ُيشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرها
والُجــــــــــــــــــــــــــــــّل عـــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أمَرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

وتجّرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

شعره األسري
عر األسري، 

ّ
الغرض الثالث الذي يغلب على شعر الُمساوى هو الش

ونقصد به القصائد التي نظمها في أفراد أسرته من أب وأم وزوجة 
اعر رّب أسرة من الطراز األول فهو يحّب أسرته 

ّ
وأبناء وأحفاد. والش

ويفخر بها، وقد رّبى أوالده على حّب الخير ومكارم األخالق وغرس 
فيهم حّب العلم والطموح. ولن يتسع المجال الستعراض كل هذه 
القصائد، ولكننا نشير إلى نماذج منها للتدليل. فمن قصائده عن 

أبيه قوله: 
 اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــراعَ 

َ
 التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط

ُ
أبــــــــــــــــــــي إن أردت

ألنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم شعــــــــــًرا وأثــــــــــــــــــــــــــــــــــــني عليــــــــــــــــــــــــــــــْك
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن اليــــــــــــــــــــــــــــــراعَ سيعجــــــــــُز حتًمـــــــــــــــــــــــــــــا 

 ليــــــــــــــــــــــــــــــرقى إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْك
َ
وإن البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

فقدرك عــــــــــــــــــــــــــــــاٍل كنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم الّسمـــــــــــــــــــــــــــاِء 
مــــــــــــــــــــــــــــــِس ُبعًدا، كشــــــــــــــــــــوقي إليــــــــــــــــــــــــْك

ّ
وكالش

 ،
ً

ه خصص لها ديواًنا كامال
ّ
ومن قصائده الكثيرة في أمه، حتى إن

قوله: 
رى

ُ
يــــــــــــــــــــا من ترّبعــــــــــــــــــــــــــــــِت من قلبي رفيــــــــــــــَع ذ

ــــــــــــــــــــــــا أميَّ الحــــــــــــــــــــــــــــــبُّ في آفاِقــــــــــــــــــــِه انتشــــرا يــــــ
يــــــــــــــــــــا من بذلِت ربيَع الُعمــــــــــــــــــــــــــــــِر في كــــــــــــــــــــــــرٍم

فٍذ ألجلــــــــــــــــــــي وأغــــــــــــــــــــــــــــــدقِت العطــــــــــــــــــــــــــــــا نهرا
مــــــــــــــــــــــــــــــاذا تريــــــــــــــــــــن بوسعي أن أقّدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه

من أجــــــــــِل عينيــــــــــــــــــــِك أو أعطيــــــــــِك مقتـــــدرا

 البــــــــــــــــــــذِل في ِعظــــــــــــــــــــــــــــــٍم
َ
وأنِت قــــــــــدُرِك فوق

ّلِ العطــــــــــــــــــــا مهمــــــــــــــــــــا اعتــــــــــــــــــــلى كبرا
ُ
 ك

َ
وفوق

وللشاعر قصائد متعددة في زوجته أم أوالده، تدّل على عميق حّبه 
وتقديره لها، ومنها قوله: 

 الالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق بــــــــــــــي
ُ
ُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّبَي الصــــــــــــــادق

بعميــــــــــــــــــــــــــــِق القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــِب الُملتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب
فـــــــــــــــــــــي حنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــاي لَمــــــــــــــــــــــــــــن أحببُتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب ..
َ
أّم أوالدي التـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــم ت

ً
عـــــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي، ال وال ثــــــــــــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

حينمــــــــــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــري بِدفــــــــــــــِق الَعصــــــــــــــــــــــــــــِب
ومن قصائده التي تصّور عاطفة األبّوة أجمل تصوير، قوله: 

ـــــــــــــــــــــلُّ دٍم
ُ
ابنـــــــــــــــــــــي ونبُضـــــــــــــــــــــَك من نب�ضي وك

يجــــــــــــــــــــــــــــري بقلبـــــــــــــــــــــَك موصوٌل ِبِشريـــــــــــــــــــــاني
ــــــــــــــــــــــــــــلَّ ثانيـــــــــــــــــــــٍة

ُ
 أصبـــــــــــــــــــــُح أمســـــــــــــــــــــي ك

ُ
أبيت

جِحـــــــــــــــــــــَك في أعمـــــــــــــــــــــاِق أشجـــــاني
ُ
بأمـــــــــــــــــــــِر ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ُ
أُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ أيـــــــــــــــــٍد إلى الّرحمــــــــــــــِن أسأل

فـــــــــــــــــــــرَح القلــــــــــــــَب أن ترقى بوجـــــــــــــــــــــداني
ُ
أن ت

ًمـــــــــــــــــــــا العلـــــــــــــــــــــُم ســــــــــــاِعُده
ّ
فترتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُسل

هُر مــــــــــــــن تعميـــــــِق إيمــــــــــــــــــــاِن
ُّ
لــــــــــــــُق والط

ُ
والخ

ّلِ حيٍن أن تصــــــــــــــيَب هــــــــــــــوًى
ُ
أخـــــــــــــــــــــاف في ك

قتـــــــــــــــــــــفى أو شّرِ شيطــــــــــــــــــــــــــــاِن
ُ
مـــــــــــــــــــــن فتنٍة ت

وله قصائد متعددة في أحفاده، فمن ذلك قوله بمناسبة قدوم 

حفيدته )زهراء(: 
لك الحمـــــــــــــــــــــُد رّبـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــلى )زهــــــــــــــــــــــــــــرٍة(

ـــــــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الّصبــــــــــــــــــــــــــــاْح
ّ
أطل

ً
أشاعــــــــــــــــــــــــــــت بأعمــــــــــــــاِقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

نِعمنــــــــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــا بعظيــــــــــــــــــــــــــــِم انشـــــــــــــــــــــــــــــــــــراْح
ً
 الخـــــــــــــــــــــيِر يـــــــــــــــــــــا ُحلـــــــــــــــــــــوة

َ
أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــرة

ى والْح
ّ
ا تجـــــــــــــــــــــل

ً
لقــــــــــــــــــــــــــــد ُحــــــــــــــــــــــــــــزِت ُحســـــــــــــــــــــن

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِك اإللــــــــــــــــــــــــــــُه عنــــــــــــــــــــــــــــاَء الحيـــــــــــــــــــــاِة
جـــــــاْح

ّ
وأعطــــــــــــــــــــــــــــاِك منهــــــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوز الن

أغراض أخرى
أخرى  أغراض  في  بقصائد  الُمساوى  اعر 

ّ
الش ديوان  ويحفل 

وله قصائد  عر والّصداقة والّسالم، 
ّ

فقد كتب عن الش متفرقة. 
عدة في مدح الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فمن ذلك قوله:

ً
ـــــــــــــــــــــّرا

ُ
ــــــــــــــَد الرُّسِل ط يـــــــــــــــــــــا حبيــــــــــــــــــــــــــــبي، يا َسّيِ

افقــــــــــــــي ووريــــــــــــــــــــــــــــدي
َ
َك ُحــــــــــــــــــــّبي مــــــــــــــــــــــــــــن خ

َ
ل

الهاشمي الُمساوى  الخّطاط عبد اهلل محمد  الّشاعر 

وجوه من اإلمارات
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ً
 عمري طويــــــــــــــــــــــــــال

ُ
َك ُحّبي مـــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــت

َ
ل

ولــــــــــــــو امتـــــــــــــــــــــّد فــــــــــــــي مئـــــــــــــــــــــاِت الُعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوِد
ً
 بالّرســـــــــــــــــــــالِة هديـــــــــــــــــــــا

َ
أنت مـــــــــــــــــــــن جئـــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــاَس من ضـــــــــــــــــــــالٍل شديــــــــــــــــِد
ّ
 الن

ُ
ُينقــــــــــــــــــــــــــــذ

ً
 دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ـــــــــــــــــــــم البرّيــــــــــــــــــــــــة

ّ
أنـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن عل

ــــــــــــــــــــــــــــاَس في مســـــــــــــــــــــاٍر سديـــــــــــــــــــــِد
ّ
ُينقـــــــــــــــــــــذ الن

يخ 
ّ

وله قصائد متعددة في الّرثاء، فقد رثى والده ووالدته ورثى الش
عراء، كما 

ّ
زايد كما أشرنا من قبل، ورثى بعض أصدقائه من الش

اعر عمر أبو ريشة والمطرب محمد عبد 
ّ

رثى بعض األعالم مثل الش
عر؟( 

ّ
الوهاب وغيرهم. وله قصيدة جميلة )بعنوان ويسألني ما الش

ترجمها الدكتور شهاب غانم إلى اللغة اإلنجليزية ضمن مختارات 
عر اإلماراتي، وفيها يقول:

ّ
من الش

عــــــــــــــُر؟ قلـــــــــــــــــــــت: روائــــــــــٌع
ّ

ــــــــــــــني: ما الش
ُ
ويسأل

مــــــــــــــن الفكِر كالغيـــــــــــــــــــــِم الكثيــــــــــــــِف تجّمعـــا
ٌ
تلـــــــة

ُ
إذا ما استــــــــــــــوت في بعِضها البعِض ك

 والّرعــــــــــــــُد قعقعــــــــــــــا
ُ
وأشـــــــــــرق منهـــــــــــــــــــــا البرق

ا
ً
ا ولـــــــــــــــــــــؤلــــــــــــــــــــــــــؤ تهـــــــاوت عــــــــــــــــــــــــــــلى األوراِق ُدرًّ

لتصنَع باأللفـــــــــــــــــــــاِظ مــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان أروعــــــــــــــــا
إذا مـــــــــــــــــــــا استراَح الفكــــــــــــــُر في جّوِ شاعــــــــــــــٍر

ـــــــــــــــــــــــــَق فـــــــــــــــــــــي أفــــــــــــــِق القريِض وأبدعـــــــــــــــــــــا
ّ
تأل

والشاعر عاش حياته راضًيا سعيًدا مستمتًعا بما وهبه الله تعالى 
من نعم، فقد كان ال يحمل الهّم وال الحقد وال الحسد، وال يحمل 
في قلبه إال الصفاء والحّب لكل بني اإلنسان، وكان يدعو في شعره 

إلى التفاؤل واإليجابية:
ن فـــــــي الحياِة كطيِر الّروِض فرحانــــــــــا

ُ
كـــــــــــــــــــــ

طوَل المـــدى ُيرســــــــــــــَل األنغـــــــــــــــــــــاَم ألحانــــــــــــــا
 الهـــــــــــــــــــــمَّ مرتاًحــــــــــــــــــــــــــــا بعيشِتـــــــــــــــــــــــــِه

ُ
ال يعـــــــرف

بين الّزهـــــــــــــــــــــوِر ســــــــــــــــــــــــــــواًء حـــــــــــــــــــــلَّ أو بانـــــــــــــــــــــا
ن في الحيـــــــاِة مــــــــــــــع األجنــــــــــــــاِس أجمِعهـــــــــــــا

ُ
ك

انا
ّ
، أُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ً
ا، أزّوارا ـــــــــــــــــــــرًّ

ُ
الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِق ط

ــــــــــــــاِر ذي عبــــــــــــٍق
ّ
ْن كالعــــــــــــــبيِر لدى العط

ُ
كــــــــــــــ

ُيغري الجميَع ليشـــــــــــــــــــــروا منـــــــــــــــــــــه ما زانـــــــــــــــــا
سيــــــــــــــــــــــــــــــــِم إذا مـــــــــــــــــــــا هبَّ ُمكتســـــــــــــــــــــًيا

ّ
أو كالن

ي الّزهــــــــــــــَر عطشـــــــــــــــــــــانا
ّ
حلـــــــــــــــــــــَو الّرذاِذ ُيغذ

لـــــــٍق
ُ
مــــــــــــــا أجمــــــــــــــَل المــــــــــــــرَء أن ينساَب في خ

ــــــــــــــذا فـــــــي الورِد رّيـــــــــــــــــــــانا
ّ

حلٍو يفـــــــــــــــــــــوٌق الش
ي بها كان هو 

ّ
وهذه الصفات الرائعة التي يدعو الّناس إلى التحل

يؤكد ذلك قوله في هذه األبيات  يتحلى بها،  رحمه الله،  نفسه، 
الجميلة التي نختم هذه الجولة القصيرة في رياض شعره:

لـــــــــــــــــــــم أزل أكتـــــــب القصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة شعـــــــــــــــــــــًرا

رائًعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي الرؤى بلحـــــــــــــــــــــٍن أغــــــــــــــــــــــــــــّنِ
هــــــــــــــــــــــــــــم .. أصبايــــــــــــــــــا

َّ
ل
ُ
ـــــــــــــــــــــاَس ك

َّ
يعجـــــــــــــــــــــُب الن

باهــــــــــــــراٍت فــــــــــــــي الُحســـــــــــــــــــــِن في صغِر ِســـــــــــــّنِ
بـــــــــــــــــــــاَب ربيًعـــــــــــــــــــــا

ّ
أم شبــــــــــــــــــــــــــــاًبا يحيـــــــــــــــــــــا الش

ي
ّ
أم كباًرا فـــــــــــــــــــــي الِســـــــــــــــــــــّنِ في مثــــــــــــــــــــــــــــِل ِســـــــن

ــــــــــــــؤال: لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا لك أن تســـــــــــــــــــــــــــــــــــأل السُّ
ي؟

ّ
بــــــــــــــــــــــــــــاِب أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ّ
 كالش

ُ
أنا ال زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ي لـــــــــــــــــــــم أتــــــــــــــــرِك الَهــــــــــــــــــــــــــــمَّ يوًمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
ذاك أن

يستلمـــــــــــــــــــــني َيُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ عقـــــــــــــــــــــلي وذهــــــــــــــني
اط عبد الله محمد 

ّ
اعر الخط

ّ
وبعد، فهذه لمحة سريعة عن الش

الُمساوى الهاشمي رحمه الله، ال تفي بحّقه كان الهدف منها أن 
على صدور دراسات  نلفت الّنظر إلى شاعرّيته ع�سى أن تحفّز 
عري 

ّ
موّسعة عنه حتى يحتل المكانة الالئقة به في المشهد الش

في اإلمارات 

المراجع:

1. عبد الله محمد الُمساوى: ديوان خلجات شاعر، بأجزائه الثمانية.

2. بالل البدور: موسوعة شعراء اإلمارات، الجزء األول، 2014م. 

3. شهاب غانم: قصائد من اإلمارات )مترجمة إلى اإلنكليزية(، وزارة اإلعالم والثقافة، 

أبوظبي، 2006م.

اتحاد كتاب  )كتابات إماراتية مترجمة إلى اإلنكليزية(،  قهوة وتمر  شهاب غانم:   .4

وأدباء اإلمارات، الشارقة، 2007م.
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د. نورة صابر المزروعي
أكاديمية من اإلمارات

أبو الفرج األصفهاني علي بن حسين بن محمد يعد من أهم رواد 
الفن واألدب. ولد في أصفهان ونشأ في بغداد ونهل العلم على أيدي 
وصف  ومنهم الطبري واألخفش واألنباري.  والعلماء  كبار األدباء 
ياقوت الحموي شخصية األصفهاني في معجم األدباء بـ »العالمة 
النساب األخبري الحافظ الجامع بين سعة الرواية والحذق في 
فنها وحسن استيعاب  في  الدراية ال أحد أحسن من تصانفيه 
وعلم  والسير  والنحو  والبالغة  اللغة  في   

ً
علما وكان  جمعه«  ما 

الفلك. كان شاعًرا يحفظ من األشعار واألخبار واآلثار واألحاديث 
ما ال ينافسه فيه أحد من علماء عصره، ومن أهم مؤلفاته على 
يخبرنا التاريخ  مجلًدا.   25 الذي يقع في  »األغاني«  اإلطالق كتاب 
 باألدب والفنون 

ً
 كبيرا

ً
اإلسالمي أن الخلفاء العرب اهتموا اهتماما

ومن أهمهم الخليفة هارون الرشيد. ترجع قصة كتاب »األغاني« 
إلى طلب الخليفة من نديمه الموسيقار إبراهيم الموصلي بتجميع 
أفضل 100 أغنية، فاختار الموصلي أبا الفرج األصفهاني للقيام 
لألشعار  دقيقة  تفاصيل  على  الكتاب  اشتمل  المهمة.  بهذه 
المغناة، وسرد قصص الشعراء، وتحليل أشعارهم وبيان البالغة 
في األشعار، وسرد سير المغنين واأللحان. وذكر في محتوى الكتاب 
المتباينة وشرح معانيها وبينها وفسرها  بالتفصيل طرائق الغناء 
تكمن أهمية الكتاب في أنه تضمن  وأبدى رأيه الشخ�سي فيها. 
يقع  واألدباء.  والعلماء  والوزراء  أخبار المعارك وأحوال الخلفاء 
 - األغاني   - يغطي األول األصوات المائة  الكتاب في ثالثة أجزاء، 
التي اختارها الموصلي، وضم الجزء الثاني أخبار لمن لحنوا أغاني 
الكاتب،  اختيار  أغاني من  الثالث  وضم  وأقاربهم،  الخلفاء  من 
الجاهلي  العهد  من  الزمنية  الفترة  الكتاب  غطى  األصفهاني. 
 بصدر اإلسالم ثم العهد األموي إلى عهد الخليفة العبا�سي 

ً
مرورا

المعتضد بالله. ذكر الكتاب تفاصيل أهم الشعراء على مر العصر 
الفرزدق،  في التاريخ اإلسالمي على سبيل المثال عمر بن ربيعه، 
النابغة الذبياني كما اشتمل على  عبد الرحمن أبو بكر،  جرير، 
أهم المغنين في التاريخ اإلسالمي ومنهم على سبيل المثال ابن 

سريج، معبد ابن وهب، طويس، ابن مسجح، إلخ.
من ضمن الشخصيات التي ُسردت في كتاب األغاني، المغني ابن 
سريج، هو يحيى عبيد الله بن سريج ولد في مكة وهو مولى نوفل 

بن عبد مناف تلقى فنون الغناء على يد ابن مسجح وطويس في 
المدينة المنورة واشتهر عنه في المدينة )بالنائح( إذ ناح على مقتل 
- وعلى قتلى المدينة  - ر�سي الله عنه  الخلفية عثمان بن عفان 
وذاع صيته في المدينة زمن خالفة عثمان بن عفان ر�سي الله 
في العهد األموي. استلم  عنه، ولكنه نال شهرة واسعه في الغناء 
جوائز في مسابقات غنائية في المدينة واستدعي بعدها للسفر إلى 
دمشق زمن خالفة الوليد األول وأكرمه وأسبغ عليه. ُصنف ابن 
أنه واحد من األربعة الكبار في فن الغناء  سريج باجتماع األدباء 

وهم )ابن سريج، محرز، ومعبد ومالك(. 
وغنى للكثير من الشعراء األمويين ومنهم جرير الذي يعد من أهم 
شعراء العرب في فن الهجاء والمدح والغزل، والذي عاش عمره 
زمنه وأشهرهم الفرزذق واألخطل،كما غنى  وهو يساجل شعراء 
من أشعار عمر بن أبي ربيعة المخزومي. وحظي بمكانة مهمة في 
»ما خلق الله تعالى  عصره وأهم ما قاله هشام بن المرية عنه 
توفي زمن خالفة   من ابن سريج...« 

ً
بعد النبي داود أحسن صوتا

الغناء  في  مكانه  أخذ  ابن سريج  وبموت  الملك  عبد  ابن  يزيد 
دعاه  ابن معبد فأصبح المغنى األول بعده في المدينة المنورة. 
الخليفة الوليد الثاني إلى دمشق وأصبح نديم الخليفة ومحل 
معبد بن وهب يعد من كبار مغني العرب من  إقامته في قصره. 
أهل الحجاز. تعلم فنون الغناء عن طريق األستاذ سائب خاثر، 
ونشيط الفار�سي، وجميلة، وإسحاق بن إبراهيم الموصلي، وابن 
جامع. وقد غنى ألهم الشعراء على سبيل المثال ال الحصر تغنى 
والنابغة  ربيعه  بن  وعمر  وقصير  بكر  أبو  الرحمن  عبد  بأشعار 
الذبياني. يذكر أبو الفرج األصفهاني أنه تغنى أمام خلفاء بنى أمية 
وكان من المقربين للخلفية الوليد بن يزيد وأغدق عليه المال 

إضاءة
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والهدايا زمن خالفته. قال إسحاق الموصلي في معبد ابن وهب أنه 
 وهو 

ً
 وأجودهم صنعة وأحسنهم خلقا

ً
كان من أحسن الناس صوتا

إمام أهل المدينة في الغناء. قال أبو الفرج األصفهاني: عندما توفي 
معبد خرجت سالمة القس تلميذته وجارية الخليفة الواليد بن 

عبد الملك تندبه بشعر األحوص االنصاري:
يــــــــــــــلي

َ
َعمـــــــــــــــــــــــــــــــــري ِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُّ ل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ل

َ
ق

خي الــــــــــــــــــــــــــــــداِء الَوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِع
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
ك

ي
ّ
ِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ الَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمِ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

َ
َون

ِجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي
َ

دنـــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ض
َ
 أ

َ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ً
 َربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
بَصـــــــــــــــــــــــــــــــــرت

َ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

َّ
ل
ُ
ك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت ُدُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي
َ
اض

َ
 ف

ً
خاِليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ

ش
َ
منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِإن خ

ُ
ل
َ
ال ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِع
ُ

ش
ُ
و َهَممنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِبالخ

َ
أ

ذي َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ِبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
َّ
لل

ظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِع
َ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر الف

َ
َم ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن األ

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا َسّيِ

َ
ق

َ
ِإذ ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَر ُمضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِع
َ
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غ

َ
ل

اهتم كبار الشعراء أمثال البحتري وأبو تمام بإظهار مكانة معبد بن 

وهب في الموسيقى العربية. فحفظت األغاني المشهوره المعروفه 
»بحصون معبد« أو »مدن معبد« وعرفت باسم المعبدات لما له 

من الفضل في حفظ أشعار القدامى بالتغنى بها عبر األجيال. 
يذكر المؤرخون أن أبو فرج األصفهاني ق�سى في تأليف الكتاب 
إلى  المجلدات أهداها  إنجاز كافة  وبعد   ،

ً
األغاني خمسين عاما

سيف الدولة الحمداني في حلب ومنحه ألف دينار ولما سمع 
المستنصر بالله أمير الدولة األموية باألندلس عن كتاب األغاني 
ثم اهدى له   .

ً
ذهبا  

ً
ضاعف المكأفاة له وجعلها الف دينار عينا

نسخة منقحه للخليفة المستنصر بالله  
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تراث الشهر

 الشارقة - األمير كمال فرج

نادى تراث اإلمارات  التي يصدرها  »تراث«  استحوذت مجلة 
وكانت هذه  على الكثير من النقاش في أيام الشارقة التراثية، 
المجتمع  في  المجلة  قيمة  على  واقعية  داللة  النقاشات 
22 عاًما في  اإلماراتي والعربي. حيث نجحت المجلة على مدى 
تقدم التراث  تأسيس صحافة إماراتية متخصصة في التراث، 
اكتشاف  وتعيد  منهي،  صحفي  بأسلوب  المختلفة  بمفرداته 
وتعددت  التراث وتقديمه من خالل أساليب تعبيرية جذابة. 
أيام  في  اإلمارات  تراث  نادي  لجناح  الزائرين  جمهور  دوافع 
القتناء  النادي  جناح  إلى  حضر  مواطن  التراثية؛  الشارقة 
األعداد األخيرة من »تراث«، وفنان تشكيلي مهتم بالتراث جاء 
ا عن صور تراثية للموروث يستلهمها في لوحاته، ومواطن 

ً
بحث

وأسرة  المتخصصة،  جذبته إصدارات مركز زايد للدراسات  
جذبتهم  الجامعيين  الطالبين  وابنيها  أم  من  تتكون  إماراتية 
وأستاذ في الفقه  الكتب المتخصصة التي يعرضها الجناح، 
من المطبوعات   

ً
ليقتني عددا من العراق مهتم بالتراث جاء 

الخاصة بتراث اإلمارات ليرسلها إلى جامعة سامراء كي يدرسها 
طالب الماجستير والدكتوراة. مجلة »تراث« كانت هناك خالل 
أيام الشارقة التراثية، التي امتدت من 20 مارس وحتى العاشر 
من إبريل الماضيين، ورصدت الكثير من المشاهد، وسجلت 

العديد من اآلراء.

جسر بين الثقافات
يقول بدر عبدالكريم األميري المدير اإلداري في مركز زايد للبحوث 
والدراسات التابع لنادي تراث اإلمارات إن »مشاركة نادي تراث 
اإلمارات في أيام الشارقة التراثية مشاركة مميزة، تعودنا عليها كل 
سنة، حيث تزدان إمارة الشارقة كل عام بأيامها التراثية في ساحة 
قلب الشارقة، في هذا المكان التراثي والشواهد والمعالم التراثية 
هدية  وهي  الجميل،  الما�سي  الزمن  على  والشاهدة  الموجودة 
الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  السمو  من سيدي صاحب 
القاسمي للتراث، وهي عبارة عن جسر يعبر بين ثقافات الشعوب«. 

التراثية  الشارقة  أيام  في  اإلمارات  تراث  نادي  »شارك  وأضاف 
فلدينا مركز زايد للدراسات والبحوث  هذا العام بعدة إدارات، 
من خالل إصداراته، ونركز هذا العام على اإلصدارات الجديدة، 
ومجلة »تراث« التي تصدر منذ ديسمبر 1998، أسسها المغفور له  
الشيخ سلطان بن زايد يرحمه الله، الذي كان حامًيا لتراث دولة 
اإلمارات، والذي استطاع خالل فترة ترؤسه لنادي تراث اإلمارات 
وتم إشهاره حسب المرسوم األميري    ،1993 عام  الذي أن�سىء 
97، أن يزرع هذا التراث في نفوس الشباب والناشئة،  14 لسنة 
واستطاع النادي من خالل مسيرته الطويلة حيث أكملنا اليوبيل 

الف�سي - 25 سنة«.

مجلة تراث
رسالة  نوصل  أن  المجلة  هذه  من خالل  »أردنا  األميري  يقول 
في جوانب  العربي مجلة متميزة،  الوطن  في  يكون  وأن  النادي، 
بكل  اإلماراتي  التراث  العربي،  أو  اإلماراتي  التراث  سواء  التراث، 
أنواعه المادي والمعنوي، وأيًضا يشارك أخواننا الكتاب العرب 
وهي من المجالت القوية التي أردنا  بثقافاتهم في هذه المجلة. 
باإلضافة إلى بعض الدواوين  أن نركز عليها في هذا المعرض«. 

نادي تراث اإلمارات يثري أيام الشارقة 
» إقبال على إصدارات مركز زايد للدراسات وإشادات بمجلة »
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الشعرية، فالنادي يمتلك نحو 60 عنواًنا من الدواوين الشعرية 
في الشعر النبطي والموروث المحلي. 

واستطاع النادي بتوجيهات المغفور له الشيخ سلطان بن زايد 
يرحمه الله جمع هذا التراث وحمايته من االندثار، وهذا التراث 
يضم إنتاج العديد من الشعراء الذين توفوا، النادي حافظ على 

تراثهم من خالل توثيقه لسيرهم وإصداره لدواوينهم«. 
وأشار األميرى إلى أن »هناك أيضا مراكز أخرى مشاركة ومنها إدارة 
أيام الشارقة  مشاركة بالمراكز الشبابية والنسائية،  األنشطة، 
النسائي  المركز  األولى يشارك  أيام  العشرة  في   ،

ً
يوما  21 مدتها 

بالعين، والقرية التراثية ممثلة في الجانب البحري، المركز النسائي 
 
ً
وعرضا المرأة،  ترتديها  التي  البراقع  بالعين يقدم عرًضا ألنواع 
النسائية،  بالجوانب  يتعلق  ما  وكل  الخوص،  وصناعات  للتلي 
بالنسبة للجانب البحري لدينا المدرب البحري بدر محمد يقوم 
بتعليم الشباب والجمهور الذي يزور جناح نادي تراث اإلمارات 
في إطار دور النادي في  كل ما يتعلق بأدوات الصيد والغوص، 
 
ً
تدريب طلبة المدارس، فدور النادي كبير في المجتمع، فنحن مثال
نستقطب طلبة المدارس في العطل الصيفية وعطلة الربيع، نحن 
ولدينا ملتقيات كثيرة مثل سهيل الربيعي  مقبلون على عطلة، 
والصيفي. في هذه الملتقيات يتدرب الطالب من 8 : 18 سنة  على 

ركوب الهجن والخيل وصيد السمك والغوص«. 
الكثير من  وقال األميري إنه »بفضل وجود نادي تراث اإلمارات، 
مديري اإلدارات ورؤساء األقسام بالنادي حتى المدير التنفيذي 
كانوا طلبة في النادي، المدير عندما يكون لديه الجانب األكاديمي 
عنده الجانب التراثي يساعد ذلك على إدارة المؤسسة   

ً
وأيضا

كثير من المواطنين الذين يعملون في نادي تراث  بشكل أفضل. 
من  الكثير   

ً
وأيضا ومتدربيه،  النادي  من خريجي  كانوا  اإلمارات 

الموظفين كانوا من منتسبي النادي في صغرهم«. وقال إن النادي 
 من كل الفئات، من خالل فعاليات 

ً
 مميزا

ً
 كبيرا

ً
يستقطب جمهورا

النادي، وفي الفعاليات التراثية التي نشارك بها مثل أيام الشارقة 
زيارة  على   الجمهور  يحرص  حيث  الكتاب،  ومعرض  الثقافية 
إلى أن وجود النادي في مثل   

ً
أجنحة نادي تراث االمارات، مشيرا

هذه الفعاليات أيضا يسهم في نجاح الفعالية من خالل دورنا 
كشركاء استراتيجيين مع الجهة المنظمة. وأكد األميري أن الدعم 
الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
للتراث والثقافة كبير، ففاعليات التراث موجودة في الشارقة على 
المتميزة،  والمشاركات  بهذا الزخم،  ونحن سعداء  العام،  مدار 
والتواصل مع  والتواصل المتبادل بيننا ومعهد الشارقة للتراث، 

.
ً
الجهات الحكومية بالشارقة، فبذلك نكمل بعضنا بعضا

استقطاب الشباب 
دور  التراثية  للفعاليات  الشباب  استقطاب  أن  األميري  أوضح 
التراثية مثال على  الشارقة  أيام  الثقافية والحكومية،  الجهات 
وهناك دور لولي األمر في حث أسرته على زيارة مثل هذه  ذلك،  
ليمر األبناء  األيام التراثية لكي يغرس في نفوسهم حب التراث،  
على األجنحة الموجودة ليتعرفوا على معيشة األجداد والقيم التي 
وكيف ترسخ كل ذلك من خالل زيارة هذه الفعاليات  حملوها، 
التراثية المهمة. من خالل وجود األندية المختصة مثل نادي تراث 
اإلمارات، وهو دور نقوم به من خالل استقطاب الطلبة لدمجهم 
في هذه المراكز، وعمل برامج تعليمية تساعد األبناء على التعرف 
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على تراث األجداد، فمثال »السنع« يجب أن يعرف الطالب ماهو 
وماهو أدب المجالس واآلداب االجتماعية بشكل عام.  السنع، 
الدروس النظرية ال تكفي ولكن الحضور العملي يساعد أكثر، 
وإقامة مثل هذه األيام التراثية فرصة لألجيال الجديدة للتعرف 

على هذا التراث والتمسك فيه.

شراكة كبيرة
من جانبه قال سعيد بن علي المناعي مدير إدارة األنشطة في 
نادي تراث اإلمارات، رئيس فريق العمل المشارك في أيام الشارقة 
التراثية »نشكر الدور الكبير لمجلة تراث، وحرصها على التواجد 
الموروث  تعكس  التي  الكبيرة  التراثية  المحافل  هذه  مثل  في 
حقيقة  الفخر  ولنا  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الشعبي 
بالشراكة الكبيرة مع معهد الشارقة للتراث، والدعوات المتبادلة 
بيننا وبينهم، حيث تخدم هذه الشراكة تراث الوطن والموروث 
الشعبي، وتؤسس لهذا التراث ومخرجاته ليكون في المجتمع مرجع 
تراثي متأصل، وما نراه اليوم في أيام الشارقة التراثية تطور كبير 
وتأصيل لهذا التراث، حيث إن الزائر لهذه القرى وهذه األيام في 
الحقيقة يعود للما�سي الجميل لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

ويتعرف على بيئاتها المختلفة الجبلية والزراعية والبرية« .
وأضاف أن »نادي تراث اإلمارات يشكل مركز إشعاع بهذه األيام 
لما يحتويه حقيقة من مفردات تراثية، وأخص بالذكر مركز زايد 
للدراسات والبحوث الذي أتحف هذه األيام بأحدث إصدارات عن 
تراث اإلمارات، أيضا مجلة تراث حاضرة في هذا المحفل التراثي 
الكبير، كذلك المقهى الثقافي الذي أضيف حديثا لبرنامج نادي 
واستقطب العديد من المثقفين  تراث اإلمارات في هذه األيام، 

المحليين، وهو منصة تفاعلية بين  والمهتمين بالتراث والشعراء 
الجمهور والباحثين يستعرض الزوار فيه ماقدمه الباحثون في 
نادي تراث اإلمارات والكتاب بمجلة تراث نجدهم حاضرين في 

أيام الشارقة الثقافية«.   

الحرف التراثية 
»العديد من الحرف متواجدة معنا في هذه  وأوضح المناعي أن 
األيام التراثية لتعليم الطلبة والطالبات الحرف التراثية حتى ال 
إلى جانب التوثيق فالباحثون والباحثات في مركز زايد  تختفي، 
وثقوا لهذا التراث من خالل ما يعرضونه من دواوين شعر وكتب 
تراثية سواء كانت حديثة أم غير ذلك« وأبان أن »الزوار يتجولون 
وسوق  التراثية  والمفردات  النخيل  سعف  بين  األيام  هذه  في 
الحرف ونشاط الصقارة والزراعة يتوقون لهذا الما�سي الجميل، 
الذي و�سى عليه المغفور له الشيخ زايد رحمه الله الذي كان 
يقول »نحن ال نحيي التراث ألنه حي في قلوبنا، ولكننا نحمي التراث 
من خالل توصيل هذه الرسالة من خالل توصيلها إلى األبناء وإلى 
وبذلك يستمر هذا التراث  وغرسه في نفوسهم،  الجيل الجديد، 
وعبر المناعي عن شكر إدارة نادي تراث  حيا في نفوس أبنائنا«. 
اإلمارات والقائمين عليها من خالل المديرين التنفيذيين ومديري 
اإلدارات على تفاعلهم وحرصهم على أن يكون للنادي موضع قدم 
في مثل هذه األيام التراثية التي أسس لها الشيخ زايد رحمه الله، 
ووصانا عليها الشيخ سلطان بن زايد رحمه الله رجل التراث األول، 
الشارقة نحتقل  »نحن اليوم في المدينة الباسمة إمارة   وقال 
معهم بالموروث، ونضم جهودنا إلى جهودهم لنرفع راية التراث في 

جميع المحافل« .

نادي تراث اإلمارات يثري أيام الشارقة

تراث الشهر
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وصية الشيخ زايد 
يقول عبدالكريم عبدالله )رأس الخيمة( »كنت حريًصا على زيارة 
جناح نادي تراث اإلمارات، اطلعت فيه على العديد من اإلصدارات 
»تراث«  الشعرية واألدبية التي تدور حول التراث، وكذلك مجلة 
وأالحظ نشاط النادي المكثف في مجال  التي يصدرها النادي، 
التراث، وتواجده في فعاليات متعددة مثل مزايين اإلبل وفعالية 
كما  التراثية،  الفعاليات  صناعة  في  طويل  باع  ولهم  الصقور، 
يقوم نادي تراث اإلمارات بدور هام في الحفاظ على التراث من 
خالل فعاليات مثل سباقات القوارب وسباقات الهجن  والزراعة 
الشيخ  ذلك  وراء  والسر  الصقور،  وصيد  والجمال  والنخيل 

سلطان بن زايد رحمه الله الذي كان راعيا للتراث«. 
»تألق جناح نادي تراث اإلمارات في أيام  ويضيف عبد الكريم: 
الشارقة التراثية، فهو من األندية العريقة التي تحافظ على التراث 
ولها دور فعال في الحفاظ على التراث وتنميته وازدهاره بين أفراد 
المجتمع،  وأالحظ أن نادي تراث اإلمارات يشارك في العديد من 
الفعاليات ومنها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض الكتاب 
عام  كل  فيها  يشارك  التي  التراثية،  الشارقة  وأيام  أبوظبي،  في 
واإلصدارات  والحرف مثل السدو والخوص،  باألشغال اليدوية، 
ونجاح النادي ينعكس في إقبال العديد من الزوار من  التراثية، 

األجانب والمواطنين على أجنحته المختلفة«.

من التراث إلى الفضاء   
من  اإلسالمي  الفقه  في  باحث  عبدالهادي حمود حسين  يقول 
»شدتني في جناح نادي تراث اإلمارات في أيام الشارقة  العراق 
التراثية هذه الكتب التراثية المهمة، ومجلة »تراث«، ووجود ناٍد 
كلية للتراث،  في جامعتنا جامعة سامراء   ،

ً
رائع جدا للتراث �سيء 

تراث  نادي  جناح  لزيارة  حضرت  العميد،  مساعد  عمي  وابن 
يتعلق  ما  وكل  التراثية  المطبوعات  اقتناء  في  لرغبتي  اإلمارات 
بدولة اإلمارات الرسالها له، لكي يدرسوها  للطالب. خاصة طلبة 
المجال،  في هذا  لكي يقدمو أطروحات  الماجستير والدكتوراه 

ليتعرف الناس على تراث دولة اإلمارات«.
وأضاف أن »أكثر الناس يعتقدون أن اإلمارات دولة حديثة، بعد 
الحقيقة  في  ولكن  والحداثة،  والتقنية  العمران  تطور  رأوا  أن 
والبد أن يطلع  ضارب في التاريخ،  اإلمارات لديها تراث عريق، 
»اللي ماعنده قديم ليس  والمثل يقول  الشباب العربي عليه، 
وصاحبة  لديها قديم وجديد،  ودولة اإلمارات  عنده حديث«، 
تجربة رائدة في البناء، وياحبذا كل دول العالم العربي واالسالمي 

يقتدون بها«.

منظومة متكاملة 
»تقوم اإلمارات بدور رائد في  يقول المواطن خليفة بدر محمد 
وللشيخ زايد رحمه الله مقولة شهيرة وهي  الحفظ على التراث،  
لذلك أسست اإلمارات منظومة  »من ال ما�سي له ال حاضر له« 
األجيال  وتعريف  ونشره  وتوثيقه  التراث  على  للحفاظ  متكاملة 
من هذا المنطلق أنا حريص على زيارة الفعاليات التراثية  به،  
زرت أيام الشارقة العام  التي تقام في الشارقة على مدار العام، 
لكي أطالع الفعاليات التي تحتفي   ،

ً
وهذا العام أيضا الما�سي، 

بالتراث القديم، واليوم أزور جناح نادى تراث اإلمارات ألول مرة، 
وأسعدني االطالع على هذه اإلصدارات المتخصصة التي توثق 
التراث وتنشره، وسوف أقتني بعض إصدارات الشعراء والكتاب 

الذين اهتموا بالتراث الشعبي« 

شكر من طاجيكستان 

خالل زيارته لجناح نادي تراث اإلمارات، اطلع شريفي 
بهادور محمود زاده سفير طاجيكستان لدى اإلمارات 
وعبر عن  ا منها، 

ً
على أعداد مجلة تراث واقتنى نسخ

شكره وتقديره لمنظمي أيام الشارقة التراثية، ونادي 
تراث اإلمارات ممتًنا للفرصة للتعرف على التجارب 
وثقافات أخرى  المحلية ومعرفة الثقافة االماراتية، 
العربية  االمارات  »دولة  أن  زاده  وأكد  العالم.  حول 
وإنه ل�سيء عظيم  المتحدة غنية في التاريخ والتراث، 
أن نرى القائمين على حكومة طاجيكستان والحكومة 
االماراتية يعملون بجد وكثب للحفاظ على التقاليد 

والتراث، وإظهاره لكل األجانب والزائرين«.
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لو يسأل المرء نفسه: هل أحّب ذاتي؟ قد يبدو هذا السؤال غريًبا 

عجيًبا، فمن ذا الذي ال يحّب نفسه؟ ألن الذات عزيزة على كل 

أكثر  السؤال في صورة جديدة،  لكن هل يمكن صياغة  أحد، 

والمقصود  نفسه بشكل صحيح وإيجابي؟  من الذي يحّب  دقة: 

هنا بالحّب هنا هو تقدير الشخص لنفسه، احترامه لها، عمل ما 

يحقق له التفوق والنجاح في الحياة. هو حّب يقوم فيه اإلنسان 

بواجبه تجاه نفسه، من دون أن يقصر أو يهمل في واجباته تجاه 

حال من  ا لألنانية بأّي 
ً
من ثم هو ليس مرادف أسرته ومحيطه، 

ليسعد  اآلخرين؛  يحّب  أن  يستطيع  ذاته  يحّب  األحوال.فمن 

بأيامه، ويمارس دوره في هذه الحياة. ماذا تفعل عندما تقف أمام 

 متفكًرا؟ ما األفكار التي تدور في ذهنك عن نفسك ، 
ً

المرآة متأمال

أمام هذا السطح العاكس لصورتك؟.

وجه  العلماء هذا السؤال لعدد كبير من الناس، فجاءت معظم 

االستجابات بمعتقدات سلبية! 

من باب  إنهم يتأملون المرآة فيرسلون رسائل قاسية ألنفسهم، 

في  الصرامة  الذات،  جلد  يمارسون  فإنهم  الكمال  إلى  السعي 

أجل  من  يفعلونه  ما  بكثير  تفوق  توقعات  ووضع  محاسبتها، 

تحسين حياتهم. 

هم يطالبون أنفسهم أمام المرآة بإنجازات ضخمة في مقابل جهد 
قليل مبذول للوصول لذلك، رغم أنهم في طفولتهم المبكرة ربما 

وبثوا رسائل محبة وإعجاب لكل ما  قّبلوا صورتهم المنعكسة، 

يقومون به. 

لعّل السؤال، الذي يطرح نفسه هنا، ما مصدر هذه المعتقدات 

به الشخص من  قد يكون مصدرها ما مّر  السلبية عن الذات؟ 

تجارب فاشلة أو ذكريات مؤلمة، أثرت عليه كثيًرا، خاصة إن كان 

شخًصا حساًسا جًدا؛ ألن بعض الناس تتضخم لديهم مشاعر 

متناسين في الوقت عينه،  بهم،  اإلحباط والضيق بسبب ما مّر 
التي قد ينغمسون  أن تجاربهم الناجحة هي أكثر من الفاشلة، 

إن أغلب  في تداعياتها وآثارها أكثر مما يجب عليهم أن يفعلوا. 

الناجحين مّروا بتجارب محبطة أكثر من غيرهم من البشر، لكنهم 

لم يتوقفوا أبًدا عن المحاولة. وأمر آخر هو المقارنات التي تعقد 

التي تشوه صورة  هي من أسوأ األمور،  بين اإلخوة واألصدقاء، 

اإلنسان لدى نفسه. الشك أن دافع هذه المقارنات - غالًبا - هي 

بتحفيزه لبذل المزيد من  من أجل استثارة السامع،  نية طيبة، 

لم  واألمهات  اآلباء  بعض  أن  هو  ذلك  وسبب  والجهد،  الوقت 

أثر سلبي،  ومالها من  المقارنة،  في فهم تحديات هذه  يتعمقوا 

كما ترى بعض الدراسات، التي أوصت بتجنب هذه المقارانات، 

اآلن بقدراته التي يمكن أن  واستبدالها بمقارنة ما يفعله المرء 

، لو بذل المزيد.
ً

يحققها، مستقبال

إن هذه المقارنات واألحكام المطلقة، التي يصدرها اآلخرون قد 

أنفسهم؛  ويعتنقونها كحقيقة عن  األشخاص  بعض  بها  يؤمن 

ألنهم يتأثرون بما يقال عنهم، من دون فحص هذه المقوالت أو 

وليست دائًما  خاصة بهم،  فما يقوله اآلخرون هي آراء  تحليلها، 

هي الحقيقة. قد يقبلون بها؛ لصغر سّنهم، أو قلة خبرتهم، أو ألن 

تجاربهم قليلة ومشاعرهم رقيقة حساسة، أو أي أسباب أخرى.

علم النفس واالستشاريون أن عدًدا كبيًرا  وجد كثير من أطباء 

من المشاكل، التي يعاني منها المترددون على عياداتهم، جذورها 

بدأت من الطفولة، مما انطبع في نفسية المر�سى من صور ذاتية 

وهم  بفعل ما سمعوا من مقارنات أو أحكام سلبية،  مشوهة، 
صغار السّن، تألموا و ربما رفضوا ذلك من دون أن يصرحوا، وأول 

العالج تقبل الذات ومحبتها. 

وهكذا فمحبة الذات يعني احترامها وتقديرها، بمعرفتها وتطويرها، 

للتخلص مما علق بها من معتقدات سلبية، وكما قال سقراط إن 

ا عن الذات، إنما رحلة صنع الذات، فاخلق من 
ً
الحياة ليست بحث

نفسك شيًئا يصعب تقليده 

د.فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات

برزة تراث
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إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
kotubimarat21@gmail.com :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت
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