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توظيف الحيوان في األدب اإلماراتي

استراتيجيات التناص في األمثال

الشعر النبطي وثيقة للتاريخ

الروائي والشاعر ناصر جبران السويدي 
)2017 - 1953(

عالقة التراث بمفهوم الخير والشر
 في أدب األطفال

ى في أشعار
ّ
الذئب كما تجل

 صالح بن عزيز المنصوري

تطور صحافة دبي...

من الشفاهية إلى المكتوبة
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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

الذئب يف الثقافة الشعبية اإلماراتية

لطالما شكلت الذئاب مادة ثرية في المخيلة الشعبية اإلماراتية، فنسجت حولها الحكايات الشعبية واألساطير 

 بقوة الحياة 
ً
الخيالية التي رسمت لها مشاهد مرتبطة بالعنف والقتل، كما تعاطفت معها في مواضع أخرى، إعجابا

 لذكائها الشديد وبريق عينيها، وصبرها كذلك على مكاره الجوع والعطش في بيئة صحراوية.
ً
فيها، وأحيانا

 وفي الذاكرة الشفاهية تحدث الرواة عن استيطان قطعان من الذئاب في صحراء اإلمارات في فترات زمنية مختلفة، 

ويأتي وجود الذئاب في الصحراء في تلك الفترة على حسب الرواية إلى انعدام الدروب واتساع مساحات الصحراء 

وخلوها من السكان إال من أعداٍد بسيطة، وتذكر الرواية الشفاهية كذلك أن تلك الذئاب كانت تعيش في المنطقة 

، تمشط الصحراء وتقتات على حيوانات البر وتأكل على غفلة موا�شي أهالي المنطقة من إبل 
ً
بكامل حريتها تقريبا

 شرد عن القطيع حتى تنفرد 
ً
 أو خروفا

ً
وأغنام، فمن عادتها أن تجوب الكثبان وتم�شي بين أشجار الغاف متعقبة إبال

به وتفترسه.  ولم يتبق من هذه الذئاب في وقتنا الحاضر إال القليل. 

 بمراوغته في غزواته وحيله 
ً
ورغم ذلك كله لم يكن ابن اإلمارات يكره الذئب، بل كان يستأنس بوجوده منشغال

وعناده في المجالس والعقائد وفي الحكايات الشعبية.  وأشتهر شعراء كبار بمؤانسة الذئب ويتبين ذلك من خالل 

قصائدهم، حيث حاوروها  ووصفوا هيئتها ولونها وعدوها وعواءها وجوعها ومطاردتها، ومنهم على سبيل المثال  

ف الذئب في قصائد عديدة توظيفات بالغية وبسيكولوجية.  وفي منهج 
ّ
الشاعر صالح بن عزيز المنصوري الذي وظ

ابن اإلمارات التربوي يقال »خلك ذيب« وهي حث على أهمية إظهار الفتى لرجولته وقوته، و»صدق أنك ذيب« 

لصاحب الحيلة والذكاء.

حيث تحفل الذاكرة الشعبية في اإلمارات بالكثير من المعتقدات حول  ولم يخل المعتقد كذلك من الذئب، 

الذئاب والتي الزالت الذاكرة تتداول تلك المعتقدات، فيعد الذئب في المعتقد بأنه رمز من رموز الغدر والشراسة 

والتعطش للدماء ولذلك كانوا يتشاءمون من رؤيته، ومن جانب آخر اعتقدوا بأن من يستطيع أكل عيني الذئب 

ولحمه، لن يستطيع الجن إخافته وال حتى االقتراب منه، وفي جلده اعتقدوا كذلك بأن االحتفاظ في البيت بقطعة 

من جلد الذئب وخاصة إذا بها شعر تدفع الشياطين ومسهم وشرورهم عن أهل ذلك البيت، وتحميهم وتحمي 

البيت.

وفي هذا العدد من مجلة  لهذا الشهر أردنا أن نسلط الضوء على الذئب في الثقافة الشعبية اإلماراتية وفي 

الثقافة اإلنسانية بشكل عام، وذلك من خالل دعوة الكتاب والباحثين والمتخصصين للمساهمة في هذا الملف، 

متمنين أن نقدم صورة واضحة عن هذا التراث الغني. 

torathehc www.torath.ae

السلسلة الرتاثية الثقافية
مركز زايد للدراسات والبحوث
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سحر الصحراء .. الرحالة الذي دفن مرتني!

وم على شاطئ البحر األبيض المتوّسط إلى 
ّ
من السل  1923 قّصة رحلة تمت في سنة 

األبيض، عاصمة مديرية كردفان بالسودان، قطعت على ظهور اإلبل. وقد وفق صاحبها، 

أحمد محمد حسنين باشا، إلى العثور على واحتين مجهولتين هما أركنو والعوينات. 

جاءت  ولكنه قدمها في ثوب حكاية،  وقد كانت الغاية األّولّية من رحلته هذه علمّية. 

شائقة حّتى لمن يجهل مصر والسودان وصحراء ليبيا. كان هدفه فيها أن يجوب صحراء 

ليبيا وأن يصل إلى واحة الكفرة التي لم يصلها غيره إال األلماني رولفس... محمد عبد 

العزيز السقا

الشاعر نارص جربان السويدي...ترك ذكريات من ورد ووفاء

داوم ناصر جبران السويدي )1953 - 2017(، األديب والشاعر والقاص والناشط الثقافي، 

على إلقاء قصائده الشعرية  على مسرح قاعة إفريقيا بالشارقة وذلك في بداية ثمانينيات 

القرن الما�شي؛ من أجل دعم مدينة بيروت عقب اجتياحها في العام 1982، فقد كان 

يسعى عبر القصيدة والمقالة واألنشطة الثقافية، دعم اللبنانيين في مقاومتهم الجتياح 

العاصمة بيروت.. تلك المجموعة من الشباب كانت هي الوحيدة في كامل الوطن العربي، 

التي نشطت في تكثيف العمل الثقافي في إطار الدعم العربي للصمود، ودعت إلى جمع 

التبرعات لمناصرة بيروت .. محمد حسن الحربي

بثينة رشيف: المرأة اإلماراتية تحظى بمكانة متقدمة يف المجتمع

تؤمن بثينة أحمد شريف بأن المرأة اإلماراتية تربعت على عرش اإلنجازات بتبوئها 

لقت 
ُ
أعلى المناصب القيادية، بعد أن تغلبت على الصعاب وقهرت المستحيل ألنها خ

في مجتمع يدعو لنهضتها وتفوقها ومد يد العون لها من خالل دعم القيادة الرشيدة 

الالمحدود وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه الله«، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم اإلمارات« التي خصصت الثامن 

 لتحتفل فيه اإلمارات بالمرأة وتفوقها وإنجازاتها في 
ً
عشر من أغسطس من كل عام يوما

العديد من المجاالت ... صالح أبوزيد

يرة العربية يخ الجز من الوثائق العثمانية يف تار

غطت الوثائق التي تم فهرستها في هذا الكتاب المدة التي تمتد من الربع األخير من 

لتشكل  القرن التاسع عشر إلى منتصف العقد الثاني من القرن العشرين الميالدي، 

بذلك جملة شهادات ال غنى عنها في تاريخ شبة الجزيرة العربية بخاصة والعراق بعامة. 

ففيها كافحت إمامة اليمن الستعادة حيويتها، وفيها انهارت الدولة السعودية الوسطى، 

ونشأت بواكير الدولة السعودية الحديثة. وتبدلت األوضاع في نجد، وعسير، واإلحساء، 

ولعل أبرز حدث في تلك   .
ً
وشرقا  

ً
وفي السواحل العربية كافة غربا وقطر،  والكويت، 

الفترة الزمنية التي تشغلها الوثائق وتنتهي عنده، هو خروج العثمانيين األتراك عن تلك 

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

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

االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.

8
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8    يروج  لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية  2022 

توظيف الشخصية الرتاثية يف بورتريهات خريي شليب...

حيث  ا في عطائه اإلبداعي،  ل أدب البورتريه لدى الكاتب خيرى شلبي ركًنا أساسيًّ
ّ
شك

بالتاريخ العربي الحديث  التي ترتبط  بورتريهاته عشرات الشخصيات  رسمت مقاالته/ 

في أوجهه المختلفة، وقد مّهد لذلك امتالكه أدوات السرد ومهارات الوصف في أعماله 

القصصية والروائية.  ألن الهوية المصرية أحد أبرز بواعث البورتريه في كتابات شلبي، 

التاريخ  في  اإلنسانية  الحضارة  فجر  مع  تبدأ  هوية  وهي  كذلك،  مكوناتها  أهم  وأحد 

الفرعوني .. عادل نيل 
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تطور صحافة ديب... من الشفاهية إىل المكتوبة

الجمهور األول للصحف، حيث قامت بالدور   
ً
شكلت مجالس الضيافة في دبي قديما

مطبعة  وهي:  دبي  في  المطابع  أولى  ظهور  ومع  المكتوبة،  الصحافة  به  تقوم  الذي 

 ،1964 ومطبعة الساحل عام   1959 والمطبعة العمانية عام   1958 الرضوان عام 

ظهرت أول مجلة مطبوعة في اإلمارة وهي مجلة »أخبار دبي«، لتتطور بعد ذلك، وتلبس 

والتي أخذت تتطور بدورها حتى  »البيان«،  لتظهر صحيفة  حلتها العصرية الجديدة، 

أصبحت في شكلها المتعارف عليه... خالد محمد القاسمي

70 أبواب مقدسة  - عبد الفتاح صبري 

88 ذكريات زمن البدايات )5( - 

خليل عيلبوني

91 الشعر النبطي وثيقة للتاريـــخ - قاسم بن 

خلف الرويس

92 استراتيجيات التناص في األمثال - 

عزيز العرباوي

 95 )مدن ومسافات( - د. حمزة قناوي

96 توظيف الحيوان في األدب اإلماراتي - 

محمد الحب�شي

100 الموسيقى الروحانية: جالل الدين 

الرومي  - نورة صابر المزروعي 

106 المطببون والمطببات في مدينة 

خورفكان  - أسماء يوسف الكندي

116 عالقة التراث بمفهوم الخير والشر في 

أدب األطفال - هيثم يحيى الخواجة

120 اإلنسان ما بين اإلبادة الدموية 

واإلبادة الناعمة - شريف مصطفى محمد

122 خالد بن طناف المنهالي: التراث ال 

ينفصل عن بيئته وسياقه االجتماعي - 

الفاضل أبوعاقلة

126 الشاعر األديب حمد خليفة بوشهاب  

- مريم النقبي

128 الرجل النحيل وأم كلثوم - 

شيخه الجابري

130 العالقات االجتماعية في زمن 

التكنولوجيا - فاطمة حمد المزروعي
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تراث الشهر

 يروج  لمعرض أبوظيب الدويل للصيد والفروسية 2022

  قسم اإلعالم

الذي أقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ  من مهرجان ليوا للرطب،   18 شارك نادي تراث اإلمارات في فعاليات النسخة 
ونظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية  وزير ديوان الرئاسة،  منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
 
ً
والتراثية - أبوظبي، وذلك في الفترة من 16 - 24 يوليو الما�ضي بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، حيث ظل النادي يشكل حضورا
 على حضور 

ً
 وبصمة مميزة تظهر  في مشاركته السنوية بمهرجان ليوا للرطب، وجاءت المشاركة في المهرجان، تأكيدا

ً
مشهودا

نادي تراث اإلمارات الدائم في المناسبات والفعاليات التراثية بالدولة.

والشعر النبطي وأعداد مجلة »تراث«، مما يبين اتساع الحقول 
 بوصفها تندرج ضمن 

ً
الفكرية والثقافية التي يوليها النادي اهتماما

ركن طيار  كما زار الجناح معالي اللواء  رسالة النادي وأهدافه. 
فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وكان في استقباله 
األستاذة فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث 
والسيد بدر األميري المدير اإلداري بالمركز، وتعرف معاليه على 
ما يعرضه الجناح من عناصر تراثية، وإصدارات النادي السيما 
سالم  فهد  سعادة   

ً
أيضا الجناح  وزار  بالنخيل.  تختص  التي 

الكيومي، وكيل دائرة اإلسناد الحكومي - أبوظبي، الذي تعرف على 
مشاركة النادي وجهوده في نشر التراث اإلماراتي والتعريف به من 
خالل جناحه في المهرجان. وزار الجناح كل من سعادة الدكتور 
»تدوير«،  سالم الكعبي مدير عام مركز أبوظبي إلدارة النفايات 
لقطاع  التنفيذي  المدير  المنصوري  علي  مبارك  والمهندس 
الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة مدير مزاينة الرطب 
في مهرجان ليوا للرطب. وكان في استقبال كل منهما سعيد المناعي 

مدير إدارة األنشطة في نادي تراث اإلمارات.
 كل من الدكتور محمد سلمان يوسف الحمادي 

ً
وزار الجناح أيضا

مدير إدارة الخدمات الفنية في هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة 
الغذائية، واإلعالمي محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة 

رأس الخيمة.
كما زارته الدكتورة عائشة بالخير مستشار البحوث في األرشيف 
التاريخ  الباحثة  في  باشراحيل  محمد  عبير  الوطني  واألستاذة 
الشفاهي جناح نادي تراث اإلمارات في افتتاح مهرجان ليوا للرطب 
2022 وتعرفتا على أركانه المختلفة، وكان في استقبالهما فاطمة 
المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، 

وبدر األميري المدير اإلداري في المركز.
مهرجان  في  النادي  جناح  شهدها  التي  الزيارات  ضمن   

ً
وأيضا

2022، زيارة السيد/ مرشد علي المرر أحد مرافقي  ليوا للرطب 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، 
الذي رافقه في العديد من جوالته الميدانية السيما في منطقة 
الظفرة وليوا، وأشرف على تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية 
في المنطقة الغربية، ورحب فريق العمل في جناح النادي بالزائر 
وبين له مدى اهتمام النادي بتوثيق سير الرواد وحفظ تاريخهم 

 بما قدموه للوطن.
ً
اعتزازا

محارضة »زايد والوطن« يف ذكرى 6 أغسطس
يوم  - مركز زايد للدراسات والبحوث،   نظم نادي تراث اإلمارات 
قدمها  »زايد والوطن«،  أغسطس محاضرة افتراضية بعنوان   8
معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وأدارها اإلعالمي محمد 
بذكرى تولي المغفور له  وجاءت المحاضرة احتفاء  عبدالكريم. 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« مقاليد الحكم 

في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس 1966.
وتناول معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي األهمية التاريخية 
الذي وصفه بأنه يمثل نقلة  والوطنية للسادس من أغسطس، 
: »ما بعد 6 أغسطس 1966 قصة تختلف 

ً
للمنطقة كلها، مضيفا

 أن تولي المغفور له الشيخ زايد مقاليد الحكم 
ً
عما قبله«، مبينا

الشيخ  باستراتيجية   
ً
منوها الدولة.  لتأسيس  األولى  اللبنة  مثل 

في تنمية أبوظبي باستقطاب عناصر وخبرات  رحمه الله،  زايد، 
التوجه  عروبية  أن   

ً
مضيفا والتعمير،  البناء  في  لتسهم  عربية 

السادس  إن  النعيمي  وقال  أنه حاكم مختلف.  هذه أوضحت 
من أغسطس مثل بداية االنطالق الحقيقية لمسيرة التنمية، 
في االنفتاح على العالم   جهود الشيخ زايد، رحمه الله، 

ً
موضحا

وأهمية األمر في ذلك الوقت ومنها المشاركة في إكسبو اليابان 

وشارك النادي بجناح تراثي ضم من الورش الحرفية ورشة التلي 
التي تعكس البعد الحضاري للفنون اليدوية والتشكيل التقليدي 
باأليدي الماهرة لنساء اإلمارات، وورشة سف الخوص التي تتسق 
وموضوع المهرجان حيث تعكس االستخدام األمثل لمشتقات 
النخيل من الخوص وتحويلها إلى تحف فنية وأدوات يومية كان 
يستخدمها اآلباء واألجداد، وبجانب الورشتين نظم الجناح ورشة 
المرر  سعيد  محمد  المدرب  قدمها  الربابة  فن  لتعليم  يومية 
المهرجان من مختلف  الزوار ورواد  بالغ من  باهتمام  وحظيت 

األعمار.
 جسد تفاصيل الكرم والضيافة 

ً
تراثيا  

ً
كما ضم الجناح مجلسا

الكتب،  من  النادي  إلصدارات   
ً
ومعرضا األصيلة،  اإلماراتية 

ومنها  بالتركيز على اإلصدارات التي تتحدث عن النخيل والتمر، 
»أطلس أصناف نخيل التمر في دولة اإلمارات العربية المتحدة« 
)6 أجزاء(، وكتاب »نخيل التمر كعلم وثقافة وتراث«،هذا بخالف 
الدولة  وتاريخ  تراث  من  عدة  جوانب  تغطي  التي  اإلصدارات 
نظم  للجناح،  الثقافي  البرنامج  وضمن  النبطي.  الشعر  ودواوين 
النادي محاضرتين األولى بعنوان»نخيل التمر في كتابات الرحالة« 

تحدث فيها الدكتور علي عفيفي المؤرخ المختص في تاريخ الخليج 
والجزيرة العربية، وأدارها الدكتور عماد سعد رئيس شبكة بيئة 
بتراث  المرتبطة  الشعبية  »األهازيج  بعنوان  والثانية  أبوظبي، 
النخيل« قدمها جميع الظنحاني الباحث في التراث الشعبي، وأدار 
الحوار مسلم العامري اإلعالمي بمركز زايد للدراسات والبحوث، 

.
ً
 كبيرا

ً
إضافة إلى أمسية شعرية وجدت تفاعال

 
نادي تراث اإلمارات يشارك يف مهرجان ليوا للرطب

 ،2022 حظي جناح نادي تراث اإلمارات في مهرجان ليوا للرطب 
وأكاديمية  وشعبية  رسمية  لشخصيات  الزيارات  من  بعدد 
وإعالمية طيلة أيام المهرجان، حيث زاره معالي الدكتور ثاني بن 
وتجول معاليه في  أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، 
الجناح وتعرف على إسهام نادي تراث اإلمارات في حفظ ونشر 
مختلف  من  المهرجان  زوار  وسط  به  والتعريف  الدولة  تراث 
الثقافي  الجانب  على  اطلع  كما  واألعمار،  والجنسيات  الفئات 
والبحثي للنادي من خالل معرض المطبوعات في الجناح الذي 
يضم مختارات من إصدارات النادي في التراث والتاريخ والدراسات 
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وهو ما يدل على بعد النظر والرؤية  قبل قيام االتحاد،   1970
الشاملة والحكمة في التأسيس التي تمتع بها الشيخ زايد. وتحدث 
النعيمي عن ديوانه »زايد والوطن«، الذي يضم قصائد تتحدث 
عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طّيب الله ثراه" 
وإنجازاته، ونهجه في البناء والتعمير، وتعزيز قيم التسامح والخير 
والسالم، كما يعبر الديوان عن حب الوطن، والفخر به وبمكانته 
 كتابة الديوان وجمعه، ودوافعه 

ً
الرفيعة بين دول العالم، متناوال

 
ً
الستخدام اللغة الفصحى في قصائده بجانب النبطية، موضحا
أن ذلك جاء من أجل أن يكون الديوان وقصائده رسائل لخارج 
من القصائد.   

ً
كما قرأ عددا الوطن بلغة سهلة الفهم للجميع، 

للدراسات  زايد  مركز  مديرة  المنصوري  فاطمة  قالت  فيما 
»قراءة  والبحوث إن المحاضرة تمثل حلقة من حلقات برنامج 
في إصدارات إماراتية« الذي أطلقه نادي تراث اإلمارات لتسليط 
الضوء على اإلنتاج الفكري والثقافي للمؤلفين اإلماراتيين، مشيرة 
 عن مسؤولية النادي والتزامه تجاه إرث 

ً
إلى أن تنظيمها يأتي تعبيرا

القائد المؤسس وتعريف األجيال باألسس والمرتكزات التي قام 
عليها االتحاد، منوهة إلى أن السادس من أغسطس شكل عالمة 
فارقة في تاريخ أبوظبي خاصة، وتاريخ اإلمارات عامة، ليكون بداية 
لتحوالت كبرى وإنجازات عظيمة شهدتها بالدنا، ضرب فيها الشيخ 
باإلخالص والعزم  األوطان العظيمة،  زايد المثل في كيفية بناء 

والصبر والسعي الدؤوب.

نادي تراث اإلمارات يشارك يف مهرجان أبوظيب للشطرنج
28 من مهرجان  شارك نادي تراث اإلمارات في فعاليات النسخة 
أغسطس الذي   26  -  17 أبوظبي الدولي للشطرنج في الفترة من 

انطلق تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية 
واإلنسانية رئيس مجلس أبوظبي الريا�شي، وتنظيم نادي أبوظبي 
أبوظبي.  بلو  راديسون  بفندق  الذهنية،  واأللعاب  للشطرنج 
حية   

ً
ورشا المهرجان،  فعاليات  في  النادي  مشاركة  وشملت 

للحرف اليدوية النسائية »التلي وسف الخوص«، وورشة بحرية 
تعرف بتراث الغوص في الدولة وأدواته ومهنة الطواشة وصناعة 
إلصدارات النادي التراثية والثقافية،   

ً
مصغرا  

ً
ومعرضا الديين، 

نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  لصور   
ً
ومعرضا

»طيب الله ثراه« توثق لبعض مالمح مسيرته في بناء الدولة. وأبان 
سعيد بن علي المناعي مدير إدارة األنشطة في النادي، أن مشاركة 
نادي تراث اإلمارات في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج جاءت 
في إطار حرص النادي على إبراز تراث الدولة في المحافل الدولية 
وتشجيع السياحة التراثية، وتعريف زوار المهرجان من مختلف 
وكان  اإلمارات.  لدولة  العريق  الحضاري  اإلرث  على  الجنسيات 
كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
وسعادة تريم مطر رئيس اتحاد اإلمارات للشطرنج،  الخارجية، 
نادي  إدارة  مجلس  رئيس  الخوري  عبدالله  حسين  وسعادة 
أبوظبي للشطرنج واأللعاب الذهنية، قد زاروا جناح النادي خالل 
أيام المهرجان وتعرفوا على ما يقدمه الجناح من ورش تراثية 

وإصدارات ثقافية.

النادي يحتفل بيوم المرأة اإلماراتية
احتفل نادي تراث اإلمارات بيوم المرأة اإلماراتية، حيث نظم يوم 
25 أغسطس ندوة بالمناسبة في مركز العين للمؤتمرات، بعنوان 

وشاركت في الندوة التي جاءت تحت  »ملتقى المرأة اإلماراتية«، 
العتيبة  كل من أسماء  مستقبل مستدام«  »واقع ملهم…  شعار 
مستشار  بالخير  وعائشة  الفرسان،  لبرنامج  الفخري  الرئيس 
البحوث في األرشيف والمكتبة الوطنية، وشذى الغزالي مدير إدارة 
معلومات الصحة العامة باإلنابة، وأدارتها شيخة المطيري رئيس 

قسم الثقافة الوطنية في مركز جمعة الماجد.
نوهت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد  وفي مستهل الندوة، 
للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات بأن النادي هو 
من أوائل المؤسسات التي حرصت على تمكين المرأة في مختلف 
بدور   

ً
وإيمانا الرشيدة  القيادة  لتوجيهات   

ً
امتثاال عمله  مواقع 

اإلماراتيات في مسيرة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الندوة 
جاءت في إطار احتفاء النادي بيوم المرأة اإلماراتية الذي وجهت 
به رائدة العمل النسائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة 
لمؤسسة  األعلى  الرئيس  والطفولة  لألمومة  األعلى  المجلس 
التنمية األسرية »أم اإلمارات« حفظها الله، صاحبة الفضل في ما 

وصلت إليه المرأة اإلماراتية اليوم من تقدم وازدهار.
 
ً
رائدا  

ً
وقالت المنصوري إن دولة اإلمارات اليوم تقدم نموذجا

مشيرة إلى أنه ما من  لدعم وتمكين المرأة على مستوى العالم، 
وذلك  دولة وضعت المرأة في قلب اهتمامها أكثر من اإلمارات، 
 
ً
نتيجة قناعة آمنت بها القيادة السياسية في دولة اإلمارات بدءا
من عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
ودعت المنصوري إلى استذكار دور  »طيب الله ثراه«.  آل نهيان 
معاني  واستخالص  اإلماراتية  المرأة  يوم  في  والجدات  األمهات 

الصبر والتحدي والوفاء والعزيمة واإلصرار من تجاربهن، مشددة 
على أن المرأة اإلماراتية اليوم هي امتداد أصيل ألولئك األمهات 
والجدات. من جهتها تحدثت أسماء العتيبة عن التطوع وأهميته 
مؤكدة أن التطوع له جذور عميقة في المجتمع،  في المجتمع، 
ومن  »في اإلمارات تعلمنا من المغفور له الشيخ زايد،  مضيفة: 
آبائنا  ومن  الشيوخ،  ومن  الله،  حفظها  الشيخة فاطمة،  سمو 
وأمهاتنا أن نتطوع ليس للتباهي، بل من أجل أن نفيد اآلخرين«، 
أو  للرجال أو النساء  مؤكدة أن التطوع يبني الشخصية سواء 
األطفال. وقالت العتيبة إن التطوع هو نوع من رد الجميل لبالدنا 
في اإلمارات  التطوع  بالتفصيل  متناولة  التي لم تقصر تجاهنا، 
واإلقبال عليه من مختلف شرائح المجتمع واألعمار، كما تحدثت 

تراث الشهر

المرأة اإلماراتية ويروج  لمعرض الصيد والفروسية نادي تراث اإلمارات يحتفي بيوم 
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عن مختلف الفرق التطوعية وأعمالها.
فيما ألقت عائشة بالخير الضوء من منظور تاريخي على أوضاع 
مجتمع  في  لتمكينها  األولى  البذور  واقتفت  اإلماراتية،  المرأة 
، كما تحدثت عن العادات والتقاليد القديمة التي 

ً
اإلمارات قديما

حفظت للمرأة مكانتها وسمعتها الطيبة في مجتمع اإلمارات، كما 
أكدت على الخصائص التي تميزت بها المرأة اإلماراتية من قوة 

ذهنية كبيرة وقدرة على الصبر والتحمل.
وضربت بالخير أمثلة للتطوع والتكافل االجتماعي في مجتمعات 
، كما تحدثت 

ً
 بارزا

ً
، الذي لعبت فيه المرأة دورا

ً
اإلمارات قديما

بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  من  كل  أدوار وجهود  عن 
وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك  الله ثراه«  »طيب  آل نهيان 
على دور األمهات   

ً
وركزت أيضا في تعليم البنات،  »حفظها الله« 

والجدات في االرتقاء بمسيرة التعليم، والحث عليه، والحفاظ على 
حضور األبناء وانتظامهم في الدراسة.

بينما قدمت شذى الغزالي بعض التأمالت في مسيرة سمو الشيخة 
في  انتباهها  لفتا  شيئين  هناك  إن  وقالت  مبارك،  بنت  فاطمة 
حيث  العمل،  على  وتركيزها  العلم،  على  تركيزها  هما  مسيرتها 
علمت نفسها وطورتها ووفرت التعليم لكل بنات اإلمارات في كل 
كما ركزت سموها على تأسيس المرأة والطفل،  التخصصات، 
لالستمرار في التعلم والتطور  للنساء   

ً
ووصفتها بأنها تمثل حافزا

تجربتها  من  مقتطفات  الغزالي  وقدمت  المجاالت.  مختلف  في 
وتحدثت عن   ،2020 الشخصية في التطوع إبان جائحة كورونا 
وقالت إن المرأة  تأسيس أول برنامج للعزل المنزلي في العالم، 
اإلماراتية أثبتت في مجال الصحة خالل الجائحة كفاءة عالية 

وقدرة كبيرة. 

 * ملتقى افرتايض 
 بمناسبة يوم المرأة 

ً
وفي اليوم نفسه نظم النادي ملتقى افتراضيا

المدير  الحوسني  الدكتورة فريدة  بمشاركة سعادة  اإلماراتية، 
للصحة  أبوظبي  مركز  في  المعدية  األمراض  لقطاع  التنفيذي 
إدارة  مجلس  رئيسة  الهاملي  كنيش  ميثاء  العامة،والدكتورة 
والدكتورة سلمى حمد  العامري،  والمحامية علياء  شركة ليوا، 
الدرمكي طبيبة األسرة في مستشفى توام، وأدارت الحوار اإلعالمية 
السويدي  ميثاء  الملتقى  وحضرت  الجراح،  ماجدة  والشاعرة 

مديرة مركز العين النسائي التابع لنادي تراث اإلمارات.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني إن شعار يوم المرأة اإلماراتية 
لهذا العام »واقع ملهم - مستقبل مستدام« شعار مميز ونابع من 
ويؤكد أن المرأة اإلماراتية تعدت مرحلة التمكين  قلب الوطن، 
وأنها بدأت تجني ثمار مرحلة التمكين في  ووصلت إلى ما بعدها، 
الكثير من القطاعات التي قدمت فيها المرأة العديد من اإلنجازات 

.
ً
 يحتذى به عالميا

ً
حتى صارت نموـجا

وأشارت الحوسني إلى تصاعد نسبة تعليم المرأة في الفترات األخيرة 
في المائة، مضيفة بالقول:»التعليم   95 حتى وصلت إلى أكثر من 
هو أساس التمكين، وأساس كل امرأة ناجحة في الدولة هي سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك فهي من وقفت ودعمت وشجعت على 
التعليم حتى كبار السن، فالتعليم هو النافذة المهمة لدخول أي 

مجال والوصول إلى األهداف«.
من جهتها قالت الدكتورة ميثاء الهاملي إن سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك بذلت العديد من الجهود لدعم المرأة ووهبت نفسها 
لزوجها   

ً
سندا لتكون  كزوجة   

ً
عظيما  

ً
مثاال وقدمت  لإلمارات، 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، 
 لألم العظيمة التي نرى نتاج تربيتها ودعمها 

ً
 كأم لتكون مثاال

ً
وأيضا

.
ً
ألسرتها في األسماء العظيمة التي نفتخر بها جميعا

وأضافت بأن العزيمة واإلصرار والهمة تصل بالمرأة إلى مراكز 
ومناصب مميزة ليس فقط على المستوى المحلى وإنما  كبيرة، 
سفيرة  اإلماراتية  المرأة  أصبحت  حيث  العالم  مستوى  على 
ودبلوماسية ووزيرة وهذا كله بفضل عزيمتها والدعم الالمحدود 
إلى  حديثها  في  العامري  علياء  وتطرقت  الرشيدة.  قيادتنا  من 
القيادة  بأن  منوهة  في مسيرتها،  المرأة  التي واجهت  التحديات 
ما  إلى  لتتقدم وتصل  بكل ما تحتاجه  المرأة  اإلماراتية دعمت 
 بتميز المرأة في القطاع الثقافي لتصبح 

ً
وصلت إليه، وضربت مثال

كاتبة وإعالمية ومذيعة وشاعرة.
وعن الناحية الصحية واألسرية قالت الدكتورة سلمى الدرمكي 
إن الرعاية الصحية المقدمة للمرأة في الدولة تبين مدى االهتمام 

 من الفحوصات الدورية لإلناث في 
ً
بها الذي يبدأ منذ الصغر، بدءا

مراحل مبكرة من خالل الفحوصات الدورية عن أمراض السمنة 
ثم  باإلضافة إلى المطاعيم التي تقدم لهن،  والسكر وفقر الدم، 

تتوالى الفحوصات بعدها حسب الفئات العمرية.
ونوهت إلى أن الفحوصات والخدمات الصحية للمرأة متوفرة في 
جميع المراكز الطبية وذلك لضمان سهولة وصولها لما تحتاجه 
األسرة  صحة  على  تنعكس  وسالمتها  فصحتها  عناء،  دون  من 

وبالتالي على صحة وسالمة المجتمع.
 

* مشاركات
تراث  نادي  شارك  اإلماراتية  المرأة  بيوم  االحتفال  سياق  وفي 
اإلمارات في احتفاالت مدينة الشيخ شخبوط الطبية بيوم المرأة 
اإلماراتية، بورش للحرف التراثية »التلي والخوص« باإلضافة إلى 
معرض مصغر لزهبة العروس بهدف التعريف بالتراث اإلماراتي 
كما شارك النادي  والمسميات القديمة المتوارثة عن األجداد. 
بهذه  الطبية  التي نظمتها مدينة شخبوط  الحوارية  الجلسة  في 
المناسبة، عن أهمية يوم المرأة اإلماراتية وما يحمله من دالالت 
وطنية. كما شارك النادي، في احتفاالت لجنة الموروث الشرطي 
التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المرأة اإلماراتية في 
متحف شرطة المربعة، حيث شارك النادي بورش حية للحرف 
اليدوية. وأنتج النادي فيديو يحوي شهادات لموظفات نادي تراث 
اإلمارات عن يوم المرأة اإلماراتية ومعانيه الوطنية واالجتماعية 
 
ً
امتثاال المرأة  تمكين  على  اإلمارات  تراث  نادي  يحرص  وكيف 
مسيرة  في  اإلماراتيات  بدور   

ً
وإيمانا الرشيدة  القيادة  لتوجيهات 

 في احتفاالت يوم المرأة 
ً
التنمية المستدامة. وشارك النادي أيضا

مشاركة  تمثلت  حيث  اإلسالمي،  أبوظبي  مصرف  في  اإلماراتية 

السدو،  »التلي،  اليدوية  الحرف  وورش  الشعر،  ببيت  النادي 
المغزل، البطان« باإلضافة إلى فوالة من األكالت الشعبية.

وكان قصر الوطن استضاف بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية أكثر 
ملهمة  تجربة  في  المسنات  اإلماراتيات  السيدات  من  مائة  من 
المشرق،  وحاضرها  العريق  الدولة  تاريخ  على  خاللها  تعرفن 
، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التنمية 

ً
ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهارا

األسرية واالتحاد النسائي العام ونادي تراث اإلمارات.

»تراث اإلمارات« ينظم المهرجان المايئ الصيفي بأبوظيب
أغسطس   25 يوم  شهد مسبح نادي تراث اإلمارات في أبوظبي، 
السباحة  لفريق  الصيفي  المائي  المهرجان  فعاليات  الما�شي، 
 من مستويات المبتدئ والمتوسط 

ً
بالنادي، بمشاركة 53 سباحا

 للمهارات التي اكتسبوها 
ً
والمتقدم والنخبة، الذين قدموا عرضا

خالل الدورة التي نفذتها شعبة السباحة خالل ملتقى السمالية 
الفريق محمد  بإشراف مدربي  تنافسوا  حيث   ،2022 الصيفي 
الحرة،  والسباحة  الطفو،  في  أسعد  الكريم  وعبد  المدهون 
وذلك في حضور عدد  وقفزة الثقة لألطفال،  وسباحة التتابع، 
من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي النادي، وجمع من 

أولياء أمور السباحين.
وقال أحمد عبدالله الحوسني رئيس قسم األنشطة المتخصصة 
إن المهرجان الذي يقام في ختام دورة  في نادي تراث اإلمارات، 
السمالية  ملتقى  بداية  مع  انطلقت  التي  الصيفية  السباحة 
أمية  محو  رأسها  على  أهداف  عدة  يحقق   ،2022 الصيفي 
وأضاف الحوسني أن من  السباحة لحماية األطفال من الغرق، 
السباحين،  بين  المنافسة  روح  رفع   

ً
أيضا المهرجان  أهداف 

باإلضافة إلى أن المهرجان هو بطولة  ومنحهم الحافز للتطور، 

تراث الشهر

المرأة اإلماراتية ويروج  لمعرض الصيد والفروسية نادي تراث اإلمارات يحتفي بيوم 
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البرامج  ووضع  السباحين  مستوى  لقياس  أداة  تعد  تنشيطية 
التدريبية المناسبة لهم في كل مرحلة. وأشاد الحوسني بالحضور 
إلى أن حضورهم من   

ً
مشيرا األمور في المهرجان،  الكبير ألولياء 

كما أنه يعكس صورة  شأنه تقديم الدعم ألبنائهم السباحين، 
انخراط  في  يسهم  مما  المجتمع  في  السباحة  لمنشط  مشرقة 
أولياء  الحوسني  ودعا  المنشط.  هذا  في  المتدربين  من  المزيد 
األمور إلى االستمرار في دعم أبنائهم من أجل التقدم والتطور في 

هذه الرياضة.

المنتخب يستديع سبايح النادي
نادي  سباحي  من  ستة  للسباحة  اإلمارات  منتخب  استدعى 
تراث اإلمارات لالنضمام إلى المنتخب الذي يستعد للمشاركة 
تستضيفها جمهورية مصر  التي  للسباحة  العربية  البطولة  في 
محمد راشد  أحمد محمد المرزوقي،  والسباحون هم:  العربية، 
الحمادي،  سليمان  محمد  الحمادي،  راشد  سيف  الحمادي، 

سلطان أحمد آل علي، حمدان أحمد آل علي.

محارضة عن التغذية والصحة
نظم نادي تراث اإلمارات محاضرة تثقيفية يوم 28 يوليو في مقر 
مركز العين النسائي التابع للنادي، بعنوان »التغذية والصحة«، 
قدمتها الدكتورة لطيفة الظاهري اختصاصية التغذية في عيادة 
عند  الصحي  الحياة  ونمط  السمنة  عن  تحدثت  التي  الطوية، 
أخطر  واحدة من  تمثل  األطفال  أن سمنة  موضحة  األطفال، 
إلى  وأشارت  القرن الحادي والعشرين،  في  المشكالت الصحية 
أن الوقاية تعد أهم خطوة لمكافحة وباء السمنة لدى األطفال، 
وترمي الممارسات العالجية الراهنة إلى السيطرة على المشكلة 
وحول العوامل المؤثرة في زيادة الوزن قالت  من العالج.   

ً
بدال

الظاهري إن الوراثة والجينات تعد من أهم العوامل، باإلضافة 
إلى اإلفراط في تناول الطعام ذي السعرات الحرارية العالية، 
السريعة،  الوجبات  باألخص  الوجبات  وحجم  كمية  وزيادة 
باإلضافة لقلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة، والزيادة 
في تناول المشروبات الغازية والحلويات واألطعمة التي تحتوي 
على الدهون والسكريات، وقلة تناول الخضار والفاكهة واأللبان. 
على  مترتبة  صحية  مضاعفات  هناك  أن  الظاهري  وبينت 
وارتفاع  واألورام السرطانية،  السمنة أخطرها أمراض القلب، 
الدم،  وضغط  السكري  وارتفاع  الدم،  في  الكوليسترول 
وخشونة  والبنكرياس،  الكبد  وأمراض  الدماغية،  والسكتة 

المفاصل،ومشاكل الجهاز التنف�شي.

وفد اهليئة االتحادية للهوية والجنسية يزور النادي
زار وفد من الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن 
3 أغسطس، »معرض الشيخ زايد« بمقر مركز زايد  المنافذ يوم 
وتكون الوفد  للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
أول  والمالزم   ،»

ً
»رئيسا الحمادي  الله  عبد  صالح  النقيب  من 

سعيد علي الشحي، ومحمد الطابور النعيمي، والمساعد سعيد 
والرقيب  والمساعد محمد ياسين الحمادي،  حميد المزروعي، 
أول رقية العكال، والرقيب شيخة احمد المهيري، وشيخة أحمد 
الكعبي، ومريم محمد الحمادي، وكان في استقبال الوفد فاطمة 
وبدر األميري  المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، 
المدير اإلداري بمركز زايد للدراسات والبحوث وخليفة المحيربي 

رئيس قسم معرض الشيخ زايد وموظفو المركز.
 خالل جولته بالمعرض عن محتوياته، وتعرف 

ً
وتلقى الوفد شرحا

على قاعة الشيخ زايد التي تؤرخ لسيرة ومسيرة األب المؤسس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، 
الوفد  تعرف  المعرض حيث  قاعات  بقية  الجولة  كما شملت 
كما زار  وقاعة التاريخ الشرطي.  وقاعة أدكو،  على قاعة البريد، 
 مكتبة زايد التي تضم مراجع تاريخية مهمة للباحثين 

ً
الوفد أيضا

واألكاديميين.
الله  بإذن  له  المغفور  تولي  إطار ذكرى  في  الوفد  زيارة  وجاءت 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« مقاليد الحكم 

بإمارة أبوظبي في السادس من أغسطس.

معلومة تراثية بحرية
في إطار تحقيق رسالته للتعريف بالتراث اإلماراتي ونشره وترسيخ 
الهوية الوطنية في نفوس النشء من خالل البرامج المصممة لهذا 

 بعنوان »معلومة تراثية 
ً
الهدف، أطلق نادي تراث اإلمارات برنامجا

بحرية«، ويقدم البرنامج في حلقات أسبوعية على وسائل التواصل 
االجتماعي معلومات عن التراث البحري بمفرداته المتنوعة.

وفد من تريندز يزور النادي
زار وفد من مركز تريندز للبحوث واالستشارات، يوم 11 أغسطس 
»معرض الشيخ زايد« بمقر مركز زايد للدراسات والبحوث التابع 
لنادي تراث اإلمارات، برئاسة عبد الهادي الحمادي مدير مكتب 
وكان في استقبال الوفد فاطمة المنصوري  الرئيس التنفيذي. 
مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وبدر األميري المدير اإلداري 
وخليفة المحيربي رئيس قسم  بمركز زايد للدراسات والبحوث، 
حيث تعرف الوفد خالل  معرض الشيخ زايد وموظفو المركز. 
جولته بالمعرض على قاعة الشيخ زايد التي تؤرخ لسيرة ومسيرة 
األب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه«، إضافة إلى بقية قاعات المعرض: قاعة البريد، وقاعة 

 مكتبة زايد التي 
ً
أدكو، وقاعة التاريخ الشرطي. كما زار الوفد أيضا
تضم مراجع تاريخية مهمة للباحثين واألكاديميين.

وجاءت زيارة الوفد في إطار التعاون بين الجانبين في المجاالت 
إلى   

ً
وسعيا بينهما  المتميزة  للروابط   

ً
وتأكيدا والبحثية  العلمية 

توسيع القاعدة المعرفية واالستفادة من الخبرات المتراكمة لدى 
كل منهما بما يحقق أهدافهما المشتركة، حيث تبادل الجانبان في 

ختام الزيارة الدروع التذكارية واإلصدارات.

برنامج تعليم الحرف اليدوية
بهدف تعريف األجيال القادمة بالتراث اإلماراتي األصيل وغرس 
حبه في نفوسهم نظم نادي تراث اإلمارات بمركز العين النسائي 
 25  -  15 برنامج تعليم الحرف اليدوية للطالبات في الفترة من 
 10 من  للفتيات  العمرية  الفئة  على  البرنامج  وركز  أغسطس 
سنوات إلى 16 سنة، لتقوم المدربات التراثيات التابعات للنادي 

بتعليمهن حرف التلي والخوص والسدو.

ترويج لمعرض الصيد والفروسية
شارك نادي تراث اإلمارات في الفعالية الترويجية لمعرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية الذي ينظمه نادي صقاري اإلمارات 
»26 سبتمبر - 2 أكتوبر 2022«، وذلك في »دلما مول« بأبوظبي من 
للحرف   

ً
وشملت مشاركة النادي ورشا أغسطس،   21 وحتى   19

إلصدارات النادي   
ً
ومعرضا اليدوية مثل سف الخوص والتلي، 

التي يصدرها  »تراث«  في التراث والتاريخ إضافة إلى أعداد مجلة 
بالبيئة  تعرف  التي  األطفال  وألعاب  التلوين  وأنشطة  النادي، 
وأدوات  واللؤلؤ  وأدواته  الغوص  عن  بحرية  وورشة  وأهميتها، 

تجارته واستخراجه وصناعة األدوات ونماذج المحامل  

تراث الشهر

المرأة اإلماراتية ويروج  لمعرض الصيد والفروسية نادي تراث اإلمارات يحتفي بيوم 
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قصيدقصيد

القصيدة للشاعر صالح بن علي بن عزيز المنصوري.  الذي ولد في الظفرة  من إمارة أبوظبي عام 1939، ومارس الشعر وهو في سن الشباب 

 لهذه اللهجة في مفرداتها وتراكيبها وصياغتها 
ً
وتميز في أشعاره باللهجة األصيلة لباديته مما اكتسبت قصائده بذلك قيمة؛ كونها مستودعا

 لهذه اللهجة في عصر الشاعر ومرحلته التاريخية بما لها من خصائص وظواهر تميزها.  
ً
 توثيقيا

ً
 وسجال

ً
 لغويا

ً
ومرجعا

ملف

وقت العصر ذبيت فــــــــــــــــــــــــــــــي راس مزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

وأعوي كمــــــــــــــــــــــــــــــا ذيــــــــــــــــــــب على راس شنظور

والدمع من عــــــــــــــــــــــــــــــيني حشــــــــــــــــــــود وقاطــــــــــــــــــــور

والبارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونيــــــــــــــــــــت من ظيقــــــــــــــــــــة الزور

وكن البصير أبصافــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــذرور

ومن هاجــــــــــــــــــــــــــــــس يسري على القلــــــــــــــــــــب ناحور

وباق�ضى الحشا دكــــــــــت هواجيــــــــــــــــــــــــــــــس الدور

ويــــــــــــــــــــــــــــــا صرم حالــــــــــــــــــــــــــــــي صرم حبــــــــــــــــــــل بناعور

ويــــــــــا ونتي ونــــــــــــــــــــــــــــــات من كــــــــــــــــــــــــــــــان مكســــــــــــــــــــور

على وليــــــــــــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــــــــــان في اصبــــــــــــــــــــاه مستور

بــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــــده بين طفــــــــــــــــــــق ومعــــــــــــــــــــثور وال 

بعبــــــــــور العــــــــــــــــــــين  هلــــــــــت  يامــــــــــــــــــــا  وعليــــــــــــــه 

فــــــــــــــــــــي راس مشــــــــــــــــــــراف تعــــــــــــــــــــــــــــــال زوامــــــــــــــــــــــــــــــي

جــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــوا في نايفــــــــــــــــــــــــــــــات العدامــــــــــــــــــــي

شروات ريعــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــن الموج طامــــــــــــــــــــــــــــــي

واسجــــــــــــــــــــــــــــــع ونيني واشتكــــــــــــــــــــــــــــــي من غرامــــــــــــــــــــي

المنامــــــــــــــــــــي لذيذ  مــــــــــــــــــــن  عافــــــــــــــــــــــــــــــت  والعين 

وياطــــــــــــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــــــــــبري كن هــــــــــــــــــــذا دوامــــــــــــــــــــي

ولجت بجوفــــــــــــــــــــــــــــــي والضمايــــــــــــــــــــر ظوامــــــــــــــــــــــــــــــي

لو صــــــــــــــــــــــــــــــرم عســــــــــــــــــــــــــــــو في ليالــــــــــــــــــــي الصرامي

يشكــــــــــي الوزا من شاظيــــــــــــــــــــــــــــــات العضــــــــــــــــــــامي

مرفــــــــــــــــــــــــــــــوق عرضــــــــــــــــــــــــــــــه مامشــــــــــى في مالمــــــــــــــــــــي

الكالمــــــــــــــــــــي بكــــــــــــــــــــثر  هــــــــــــــــــــزاف  جــــــــــــــــــــــــــــــاك  وال 

حامــــــــــــــــــــي لوجــــــــــــــــــــان  فوق  بدمــــــــــــــــــــع  وتــــــــــذرف 

أعوي كما ذيب على راس شنظور

ية حضوره يف موروث األمم الذئب ورمز
18  الذئب ورمزية حضوره يف موروث األمم - خالد صالح ملكاوي

يخ مدينة الذئاب.. الذئب يف الحضارة المرصية القديمة - عيل تهامي 22  تار

24  صورة الذئب بني الواقع واألدب - عيل كنعان

26  الذئب يف الشعر العريب - د. شهاب غانم

30  عالم الذئاب.. بني الرعب واإلعجاب - جمال محمد مشاعل

32  الذئب رمز الشجاعة والحكمة  عند كثري من األمم قديماً وحديثاً - مروة صديق

35  َخّلْك ذيْب - موزة سيف المطوع

يز المنصوري - تراث خاص 36  الذئب كما تجىّّل يف أشعار صالـــــح بن عز

40  الذئب يف األساطري العربية: القوة والذكاء من الصفات اليت تغىن بها العرب قديماً - فاطمة سلطان المزرويع

44  الذئب.. ملك الربية بغري تاج.. ومتهم بريء عرب كافة األديان واألساطري الشعبية - عبد العليم حريص

46  أسطورة الذئب الرشير - ضياء الدين الحفناوي

50  الذئب بني نصوص الشعر - مريم سلطان المزرويع

52  صورة الذئب اْلُملّونة بمواقف الشعراء - أحمد حسني حميدان

56  الذئاب ماهلا وما عليها - حسن صالح محمد

60  صورة الذئاب يف الفلكلور والرتاث الثقايف الغريب - صديق جوهر

ية الذئب يف مصادر الرتاث العريب - سوسن محمد كامل 64  رمز

68  الذئب وتجلياته يف الشعر اإلنجلزيي - نوزاد جعدان
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الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم 

 خالد صالح ملكاوي
  

كر في ثنايا وصلب العديد من الديانات، ال سيما الشرائع اإللهية. 
ُ
حظي الذئب بحضور واضح في موروث كثير من الحضارات، وذ

 في الموروث الثقافي والديني، إذ هو ذو الذكاء الذي يقارب في تفكيره تفكير اإلنسان، وذو صفات ال تتوافر 
ً
فهو أكثر الحيوانات ذكرا

، وال 
ً
في غيره من الحيوانات، مضرب المثل في الشجاعة والدهاء، يتحلى بالتفاؤل، ثاقب النظر عزيز النفس، ال يأكل إال طازجا

تعيش الذئاب في جماعات وفق  يقتنص إال أفضل ما في القطيع، وهو أصبر الحيوانات على الجوع، وأشدها عداوة لإلنسان. 
وتكون له منطقة نفوذ على  الذئب األقوى ذو الخبرة العالية،  )القطيع(  إذ يقود الجماعة  ترتيب طبقي يساعدها في الصيد، 
؛ فهي من أوفى الكائنات 

ً
قطيع الذئاب. وتملك الذئاب من الحب والوفاء والغرائز الكريمة ما زاد مكانتها رفعة عند العرب قديما

الحية وأنبلها، فال تتزاوج بالمحارم مثل باقي الحيوانات، فالذئب الذكر يتزوج بأنثى واحدة طيلة حياته، وكذا األنثى. وإذا مات أحد 
.
ً
 على موته عدة أشهر، وفي غالب األحيان يموت الطرف الثاني بعد موت صاحبه أو يلقي بنفسه منتحرا

ً
الزوجين يقيم اآلخر حدادا

الذئب يف الموروث الديين 
في  وبخاصة   - القديم  الديني  الموروث  في  الذئب  صورة  تبدو 
الشرائع اإللهية - ذات أهمية كبيرة لما تحويه من مرجعيات تدلل 
على وجوده الدائم في حياة اإلنسان، ففي موروثنا اإلسالمي، تم 
كر في القرآن الكريم في سورة 

ُ
ذكر الذئب في أكثر من موقع، إذ ذ

في أحاديثه الشريفة أكثر من   - ملسو هيلع هللا ىلص   - فيما ذكره النبي  يوسف، 
مرة؛ ولعل أبرز تجليات هذه الصورة يكمن في ذئب قصة سيدنا 
الشك  السالم  عليه  يعقوب  حين خالج  السالم،  عليه  يوسف 

أبنائه  عْجز  بعد  ليوسف،  الذئب  أكل  في 
واضطروا  عن اإلتيان بما يثبت ادعاءهم، 
لإلتيان بذئب ادعوا أنه ربما كان آكل أخيهم، 
يحلُّ  الذي  الذئب  هذا  إن  أبانا  يا  وقالوا: 
أفجعنا  الذي  ولعله  ويفترسها،  بأغنامنا 
بأخينا ال نشك فيه، وهذا دمه عليه، فقال 
أطلقوه،  أطلقوه،  السالم:  عليه  يعقوب 
منه،  يدنو  فأقبل  الذئب،  له  بصبص 

َ
وت

ألصق  حتى  دن، 
ُ
ا دن 

ُ
ا له:  يقول  ويعقوب 

فقال له يعقوب عليه السالم:  خده بخده، 
 
ً
أيها الذئب ! ِلم فجعتني بولدي وأورثتني حزنا
فأنطقه الله  اللهم أنطقه،  ثم قال:  ؟ 

ً
طويال

، ما أكلُت 
ً
تعالى، فقال: والذي اصطفاك نبيا

 من شعراته، وواللِه! ما 
ً
عرة

َ
َتْفُت ش

َ
ده، وال ن

ْ
ُت ِجل

ْ
حمه، وال مزق

َ
ل

لي بولدك من عهد، وإنما أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في 
ِقد، فال أدري أحي هو أم ميٌت، فاصطادني أوالدك، 

ُ
طلب أخ لي ف

ُقوِني، وإنَّ لحوم األنبياء ُحرمْت علينا، وعلى جميع الوحوش، 
َ
وث

َ
وأ

على الوحوش،  في بالد يكذب فيها أوالد األنبياء  ال أقمُت  وتاللِه 
فأطلقه يعقوب عليه السالم، وقال: والله لقد أتيُتم بالحجِة على 
عتم  وأنتم ضيَّ بهيٌم خرج يتبع ذمام أخيه،  وهذا ذئٌب  أنفسكم، 

أخاكم، وقد علمُت أن الذئب بريء مما جئتم به.
وفي حديث شريف يقول النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - في آخره: »عليَك بالجماعِة 
«. وُسئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ضالة 

َ
ما يأكُل الذئُب مَن الغنِم القاصية فإنَّ

الغنم، فقال: »خذها فإنما هي لك، أو ألخيك، أو للذئب«، وغيرها 
م 

َّ
من األحاديث. ولحق األمر في ذكر الذئب بقصص الصحابة؛ فكل

بن األكوع،   
َ
مة

َ
وسل  ،

َ
رافع بن عميرة الذئب من الصحابة ثالثة: 

ِب 
ْ
ِذئ

َ
وتقول العرب هو ك  .- ر�شي الله عنهم   - هبان بن أوس 

ُ
وأ

هبان، ويتعجبون منه. 
ُ
أ

يقوُل صاحب  هبان بن أوس« 
ُ
»أ ففي ترجمته الصحابي الجليل 

عن هذا الصحابي ما نصه:  سد الغابة في معرفة الصحابة« 
ُ
»أ

ُيكنى أبا عقبة،  م الذئب، 
ّ
ِمي ُيعرف بمكِل

َ
سل

َ
هبان بن أوس األ

ُ
»أ

د الذئب 
َ

ش
َ
في غنم لي ف كنُت  وُروي عنه أنه قال:  سكن الكوفة، 

فأقعى الذئب على ذنبه وخاطبني  فصاح عليه،  منها،  على شاٍة 
ني الله؟! قال: 

َ
 رزق

ً
زِع مني رزقا

ْ
ن
َ
ت
َ
َتِغُل عْنها؟ أ

ْ
ش

َ
وقال: من لها يوم ت

ب يتكلم؟! 
ْ
ِذئ أعجب من هذا،  ما رأيُت  بيدي وقلُت:  ْقُت  فصفَّ

- وهو يومئ بيده إلى  خالت  عجب ورسول الله في هذه النَّ
َ
ت فقال: 

نباء ما يكون، وهو يدعو 
َ
نباء ما سبق وأ

َ
 الناس بأ

ُ
المدينة - يحّدث

فأخبره   - ملسو هيلع هللا ىلص   - هبان إلى رسول الله 
ُ
فأتى أ إلى الله وإلى عبادته، 

الموروث  في  وللذئب حضور  وأسلم.  بأمره 
التوراتي  الموروث  ويتضمن  التوراتي، 
الموروث  في  الذئب  لصورة  داللة عكسية 
اإلسالمي، فيقدم صورة أخرى مغايرة لذئب 
 
ُ
التوراة تجّسد  إذ  السالم،  عليه  يوسف 
ضار،  ذئب  نفسه  هو  أنه  على  »بنيامين« 

ب ضار«. 
ْ
ِمين ِذئ

ْ
يا

ْ
فتقول »ِبن

ُوِجدْت  القديمة  المصرية  الديانة  وفي 
ومثلوا  الذئب على جدران المعابد،   

ُ
صورة

المتجّسد  الجنائزي  اإلله  بـــــــ»أنوبيس«  له 

الذئب ورمزية حضوره يف موروث األمم 

حظي الذئب بحضور واضح 
يف موروث كثري من الحضارات، 

وُذكر يف ثنايا وصلب العديد 
من الديانات، ال سيما الرشائع 

كرث الحيوانات ذكراً  اإللهية. فهو أ
يف املوروث الثقايف والديين، إذ هو 
ذو الذكاء الذي يقارب يف تفكريه 

تفكري اإلنسان، وذو صفات ال 
تتوافر يف غريه من الحيوانات
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في صورة حيوان على هيئة ذئب، وصورة الذئب تمثل الصورة 
ولما كان إخوة هذا  »فاتح الطرق«،  األرضية إلله أسيوط، وهو 
وادي  وفي  الجافة  الهضبة  أطراف  في  يجولون  البري  الحيوان 
النيل فقد اعتقد أنه التمثيل الحقيقي ألنوبيس، محنط الموتى 
وفي  وهذه الحيوانات هي التي تجر سفينة اإلله رع،  ومرشدهم، 
مناظر معينة للشمس الغاربة ألبس المصريون القدماء أنوبيس 
 سوداء من الراتنج األسود المستعمل في التحنيط، ولذا كان 

ً
أثوابا

اللون األسود لون البعث وليس لون الحداد.
ضمن  القدماء  المصريين  معتقدات  في  للذئب  الصورة  وهذه 
الديانات  في  فيه  هي  بما  صلة  ذات  القديم  الديني  الموروث 
فالنص التوراتي والقرآني  الحنيفية القديمة في جزيرة العرب، 
يجعالن من منطقة سيناء وفلسطين والحجاز وحدة دينية كبرى، 

ا 
َ
َوَهذ ِسيِنيَن  وِر 

ُ
َوط ْيُتوِن  َوالزَّ يِن  ﴿َوالِتّ تعالى:  الله  يقول  حيث 

ومن  وهي مناطق الرساالت السماوية الحنيفية؛  ِمين﴾، 
َ ْ
األ ِد 

َ
َبل

ْ
ال

ثم يمكننا القول إن رواسب هذه الصورة الدينية للذئب عند 
 في معتقدات العرب 

ً
 طبيعيا

ً
المصريين القدامى تجد لها امتدادا

القدامى الدينية واألسطورية، إذ تتجلى في المعتقدات الشعبية 
أسطورة الرجل »المذئوب« الذي يتحول في الليل إلى ذئب، فهو 
 
ً
فينطلق ليال رجل لديه القدرة على التحول إلى صورة الذئب، 
الفجر عاد الرجل إلى  حتى إذا بدا ضوء  يفترس كل من لقيه، 
 
ً
صورته البشرية. وفي األساطير الرومانية القديمة ُيعد الذئب رمزا
 ألنه يقوم بإرشاد أرواح الموتى في طريقها إلى اآلخرة، ولعل 

ً
مهما

»رومولوس،  البرونزي الشهير وهي ترضع  »الذئبة«  وجود تمثال 
وريموس« بمتحف »الكابتول« يكشف أسرار األسطورة الرومانية 
إذ ثمة تشابه ن�شي كبير بين هذه األسطورة وقصة  القديمة، 
إلقاء  وتتبع مراحل حياته عند  السالم،  عليه  »مو�شى«  سيدنا 
أمه له في اليم، وعثور زوجة فرعون عليه وتربيتها له، فقد ُوضع 
في صندوق وألقي بهما في نهر  و»ريموس«  »رومولوس«  التوأمان 
»التبير«، وأرضعتهما، بحب وحنان، ذئبة كانت قد فقدت أوالدها 
التوأمان  ويتابع  الغنم  رعاة  أحد  عليهما  يعثر  أن  قبل   ،

ً
حديثا

لتطورات األسطورة التي تنتهي بتشييدهما مدينة   
ً
حياتهما وفقا

روما في الموضع الذي عثر عليهما فيه الراعي.

الذئب يف القصص النرثية واألمثال القديمة
العربية  واألمثال  النثرية  القصص  في  الذئب  لصورة  والمتتبع 
 
ً
جائرا  

ً
ظالما  

ً
القديمة يجدها تقدم صورة نمطية لكونه حاكما

والتراث  أخرى.  أحيان  في   
ً
منصفا  

ً
وعادال  

ً
فِطنا  

ً
وقاضيا  ،

ً
حينا

له،  نمطية  التي تعطي صورة  الذئب  القص�شي زاخر بقصص 
)ذئب  في  »المظلوم«  دائرة  من  فتنقله  تغيرها،  مالمح  وتبرز 
يوسف(، ورمزية الخير في )أنوبيس، ورموليوس( إلى دائرة الظالم، 
الخائن، الذي يتصف بالمكر والخديعة، وهو ما يعني تغاير داللة 
الموروث الديني لصورة الذئب في المعتقد الجمعي بسبب التغير 
وربما كان بسبب طغيان فكر الديانات األخرى على  الحضاري، 

الديانات الحنيفية الصحيحة.
ويتجلى ذلك في ما نجده من صور الذئب في »ألف ليلة وليلة«، فهو 
م قاٍض بين األطراف، وإن ظلت الصورة النمطية له تقدمه 

َ
َحك

م جائر في حكمه مرة، وقاٍض عدٌل في مرات أخرى، بيد 
َ
على أنه َحك

أن الخصوم ال ترضيهم قسمُته وحكمه؛ فيدفع الذئب حياته ثمنا 
لعدم فطنته.  وللذئب حضوره الكبير في أمثالنا العربية القديمة، 
ومن   ،

ً
وبالغدر حينا  ،

ً
حينا فهي تصفه بالذكاء  إذ تزخر بصوره، 

عن  األمثال«  »مجمع  كتابه  في  الميداني  أورده  ما  ذلك  أمثلة 
الذئب كقولهم: »أغدر من ذئب«، و»أختل من ذئب«، و»الذئب 
وقولهم  والمكر،  الخديعة  في  يضرب  ٌل 

َ
مث وهو  للغزال«؛  يأدو 

 أسد«، 
ً
�شى«، و »الذئب خاليا

َ
مر«، و»ذئب الغ

َ
كذلك: »ذئب الخ

 
ّ

ف
ُ
ق و»ذيبة  م«، 

َ
دغ

َ
أ و»الذئب  ِبِذي بطنه«،   

ٌ
بوط

ْ
و»الذئب مغ

استنعج«،  و»ذئب  في ِمسك سخلة«،  و»ذئب  ِميس«، 
َ
غ لها  ما 

وفمه يكسبه الضرب«،  عم، 
ُ
»ذئب الكلب يكسبه الط وقولهم: 

وقولهم: »غزو كولغ الذئب«، و»ِذياب ِفي ِثياٍب«، وغيرها.

الذئب يف كتب الحيوان 
فرضت صعوبة العيش وقساوة الظروف جراء طبيعة الصحراء 
مبادئهم  أشهر  تكون  أن   

ً
قديما العرب  على  الحروب  وانتشار 

الفروسية والقوة الجسدية. ومن باب التشبيه الفخري، فقد كانوا 
يسمون شجعانهم بالذئاب كناية عن القوة والبأس الشديد، وقد 
كر الذئب عند العرب في كتبهم مثل كليلة ودمنة، وذكره الجاحظ 

ُ
ذ

كر بها الذئب الشجاعة 
ُ
ومن الصفات التي ذ في كتاب الحيوان. 

المبالغ فيها والقوة الشديدة والسرعة، باإلضافة للحمية، فهو ال 
يقبل على محارمه مثل باقي الحيوانات، وقد كانوا يشبهون عزيز 
النفس بالذئب، ألن الذئب ال يأكل الجيف بل يأكل من صيده، 
وال يكتفي بذلك  حتى إنه يختار أقوى أفراد القطيع ليصطاده، 
بل إنه يقتل ما يستطيع قتله من باقي القطيع من دون أن يأكل 
غ وصف الذئب بحبه لسفك الدماء داللة  ، وهذا ما سوَّ

ً
منه شيئا

فقد قالوا عن الذئب أنه أشد   ،
ً
على شراسته وقوة فتكه أيضا

، فهو ال يواطن البشر، وال يمكن ترويضه، وإذا 
ً
الحيوانات توحشا

ِسر مات كمًدا. ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل وصل بالعرب 
ُ
أ

حياكة األساطير حول الذئاب، فقالوا إنها تأكل الجن وتقتله. وقد 
ُرويت الكثير من القصص التي تحكي عن قتل الذئاب للجن  
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 عيل تهامي

للذئب حضوره القوي في الموروث الثقافي، والمأثور الشعبي 
وأساطير  حكايات  في  حضوره  له  أن  كما  الشعوب،  لشتى 
الحضارات القديمة. وفي إطار ذلك الحضور، فقد كان في مصر 
عرف بـ »مدينة الذئاب«.. إنها مدينة أسيوط 

ُ
القديمة مدينة ت

أحد أكبر مدن صعيد مصر.
أي  »ليكونبوليس«  فقد أطلق اليونانيون على المدينة اسم 
الكلب  إلى  نسبة  الذئاب،  مدينة  صارت  ثم  الذئب،  مدينة 
 فاتح 

ً
»وبواووت« الذي كان إله المدينة، وكان يطلق عليه أيضا

الطرق.. وكانت المدينة في زمن الفراعنة تحمل اسم »ساووت« 
بدأ كهنة  بمصر القديمة،   18 وفي عصر األسرة  أي الحارسة. 
في أحد مقابر  »وبواووت«  اسيوط في دفن حيوانها المقدس 
»السلخانة«  وهي مقبرة تعرف اليوم باسم  الدولة الوسطى، 
وربما أطلق عليها هذا االسم لكونها كانت تستخدم في عمليات 
التحنيط، وقد عثر في تلك المقبرة على الكثير من المومياوات، 

وقراطيس من البردي ولوحات جنائزية.

وقد كانت أسيوط وكانت في زمن ملوك الفراعنة الشريان الرئيس 
وتضم بين جنباتها جبانات من  لتجارة أفريقيا مع وادي النيل، 
توابيت  بينها  اآلثار  من  الكثير  على  فيها  عثر  المختلفة  العصور 

خشبية مزينة بالرسوم وكتابات من فصول »نصوص التوابيت«.
وقد حظي الذئب وغيره من الحيوانات بالكثير من االهتمام في 
المصريين أن  حيث اختار قدماء  الحضارة المصرية القديمة، 
يصوروا المعبود »وبواوت« على هيئة ذئب، و»بواوت« أو »فاتح 
الطريق« هو معبود مصري قديم اتخذ في مصر القديمة كإله فتح 
الطرق أمام الملك في المعارك وفي الحياة األخرى وصوروه على 

هيئة ذئب.
الذئب  يضعون  الجيش  قادة  كان  الحربية،  المعارك  وخالل 
»وبواوت« على رأس األلوية المتقدمة في المعركة، وذبك باعتبار 
أنه المعبود »فاتح الطرق«، وقد سجل ذلك الملك مينا نارمر، 
حين قام بتوثيق وتجسيد انتصاره في منطقة الدلتا خالل معركته 
التي  المكانة  إلى  المصريات ذلك  ويرجع علماء  البالد،  لتوحيد 
اختارته  التي  أسيوط  في  »وبواوت«  الذئب  المعبود  بها  حظي 
 لها، وحملت اسم مدينة الذئاب، إذ انطلق منها مينا نارمر 

ً
معبودا

)مصر  ام الدلتا 
ّ
)مصر العليا( إلخضاع ُحك وحكام صعيد مصر 

السفلى( وتوحيد البالد.
أنه في العصور المتأخرة تركزت عبادة  وتروي كتب المصريات، 
»وبواوت« في أسيوط، وهي المدينة التي أطلق عليها البطالمة فيما 
( أو مدينة الذئب،  بعد اسم »ليكوبوليس« )باليونانية:
وذلك بفضل المكانة التي حظي بها هذا المعبود هناك آنذاك، 
إذ كان يتقدم  »أوزير«  بالمعبود  »وبواوت«  وفي أبيدوس ارتبط 

الموكب الجنائزي المهيب ألوزير رب العالم اآلخر.
وأما في المعتقدات الدينية والشعبية لدى قدماء 
المصريين، فقد كان »وبواوت« هو »فاتح الطريق« 
المتوفى  الملك  أمام  اآلخر  والعالم  الجبانة  إلى 
ليصعد إلى العالم اآلخر، وذلك بحسب للنصوص 
مصر،  جنوب  في  »وبواوت«  ُعِبَد  وقد  الجنائزية. 
وكان المعبود الخاص لمدينة أسيوط، ثم انتشرت 

عبادته في أماكن مختلفة من مصر العليا.
لكن »نصوص األهرامات« الشهيرة، أرجعت أصله 
إلى مصر السفلى )الشمال( وجاء في تلك النصوص، 
في  ولد   - بها  اسمه  ورد  كما   - واوت«  »واب  أن 
وكما  مقصورة المعبودة واجيت في مصر السفلى. 
»حورس«،  المعبود  مع  بعالقة  »وبواوت«  ارتبط 
المعبود  مع  بعالقة   

ً
أيضا »وبواوت«  ارتبط  فقد 

»آمون رع«، رب الشمس، في صورة »وبواوت - رع«.
على جدران المقابر  »وبواوت«  وقد جرى تصوير 

والمعابد المصرية القديمة، في صورة ذئب جالس، وتارة أخرى 
وفي القليل  أو ذئب منتصب على قوائمه،  ذئب نصف جالس، 
من المشاهد القديمة، جرى تصويره على هيئة رجل بوجه ذئب، 
أو أنوبيس، حيث يمكن التمييز بينهما من  ليتشابه مع ابن آوى، 
الذي ُعرف  خالل اللون األسود الذي اختير لتماثيل ابن آوى، 
أيضا كما أسلفنا باسم أنوبيس، والذي تختلف المصادر حوله، 
فبعضهم يصفه بكلب، وآخرون يصفونه بـ »الذئب الذي قّدسه 

قدماء المصريين«.
وألن الذئب كان يحتل مكانة كبيرة في الذاكرة الشعبية لقدماء 
المصريين، فقد ُرسم على قطع األوستراكا )قطع من الحجر الجيري 
ار( في مشاهد ساخرة مثل ما نراه في فن الكاريكاتير اليوم، 

ّ
والفخ

ففي قطع من األوستراكا التي ترجع لعام 1250 قبل الميالد، وجد 
 من اإلوز، وذلك على غرار تلك الرسوم الضاحكة 

ً
ذئب يقود قطيعا

 من الماعز يرعاه 
ً
التي صور خاللها الفنان المصري القديم قطيعا

ثعلب، وجعل فرس النهر الضخم يجلس على قمة شجرة ضخمة، 
»ابن  وبالعودة لـ  والنسر يحاول الوصول إليه باستخدام سلم. 
فقد  )والذي يتشابه مع الذئب و»بواوت«،  »أنوبيس«  أو  آوى« 
 متعددة في الحضارة المصرية القديمة، 

ً
لعب هذا المعبود أدوارا

إذ صورته نقوس ورسوم المقابر والمعابد الفرعونية على أنه 
حامي المقابر، وذلك في فترة مبكرة من تاريخ مصر القديمة، كما 
جرى تصويره كمسؤول عن تحنيط أجساد الموتي في الورش التي 
( وغيرها 

ً
)األقصر حاليا كانت مخصصة لذلك في طيبة القديمة 

وقد قام الفنان  من المدن المصرية القديمة، 
ليرمز  األسود،  باللون  برسم  القديم  المصري 
بذلك اللون إلى تجدد الحياة، وإلى تربة نهر النيل 
الخالد، كما ربط قدماء المصريين، ومن بعدهم 
علماء المصرية وكذلك اآلثاريون، ربطوا بين ابن 
آوى، أو أنوبيس، وبين شقيقه وبواوت الذي ُعبد 
في أسيوط وغيرها من أقاليم مصر القديمة، وقد 
 البن 

ً
جرى التفريق بينهما فكان اللون األسود رمزا

آوى )أنوبيس( واللون الرمادي، لوبواوت.
حظيت  قد  الحيوانات  من  الكثير  أن  ُيذكر 
القديمة،  المصرية  الحضارة  في  بالتقديس 
أدهشت  وقد  عبد، 

ُ
ت  

ً
أربابا منها  الكثير  وجعلوا 

تلك المعتقدات الدينية المصرية، التي ارتبطت 
بالحيوان وعبادته.

وقد نشأت عبادة المصريين القدماء للحيوانات 
قبل   3000 عام  آلبائهم،   

ً
رموزا اعتبروها  التي 

ورأوا أن تلك المخلوقات جديرة  لكنهم أساءوا فهمها،  الميالد، 
بالعناية والعبادة، ألنها كانت المكمن الحقيقي للصور النافعة أو 

الخطرة من القوة اإللهية، وذلك بحسب معتقداتهم 

تاريخ مدينة الذئاب..

ية القديمة الذئب يف الحضارة املرص
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من هجمات   
ً
الرعاة واألهالي في الريف والبادية يخافون جدا

الرجال  وسهرات  القرى  مجالس  وفي  مواشيهم.  على  الذئاب 
تتردد حكايات شتى عن الذئاب وهجماتها على قطعان الماشية. 
سورة  في  مرتين  الذئب  إلى  اإلشارة  ترد  الكريم  القرآن  وفي 
وداللة الذئب في السورة الكريمة توحي بنزعة الغدر  يوسف. 
الذي كان يضمره أخوة يوسف الصّديق على أخيهم. وفي الريف 
الواقع على هامش البادية الشامية بين حمص وتدمر، طالما 
إنهم ال يخافون،  سمعت الرجال في مرحلة الطفولة يقولون: 
البرية لكنهم يتوجسون  من وحوش  الليلية،  خالل أسفارهم 
 في 

ً
خيفة من وحشية الرجال وبطشهم. وهذه الفكرة تتردد كثيرا

شعر الصعاليك، ويؤكدها األحيمر السعدي بقوله: 
 بالذئِب إذ عـــــــــــــــــــوى

ُ
عوى الذئُب فاستـــــأنست

 أطــــــــــــيُر 
ُ

 إنســــــــــــــــــــاٌن فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت
َ

وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوت

وربما  وفي ديوان الشعر العربي نطالع أمثلة كثيرة عن الذئب، 
كان وصف الذئب في ألمية العرب للشنفرى وفي قصيدة الفرزدق 
من أبلغ ما قيل في صورة الغدر التي يتصف بها الذئب وضرورة 
 شعرية جميلة تعبر عن قسوة 

ً
االحتراس منه، كما أن فيهما صورا

الجوع ومزايا الكرم والتحدي وأهمية الرفيق في دروب السفر. 
يقول الفرزدق:

وأطلــــــــــــــس عّســــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــــا كــــــــــــــان صاحبــــــــــــــــــــــــــا
دعــــــــــــــــــــــــــــوت بنــــــــــــــــــــــــــــاري موهنــــــــــــــــــــــــــــا فأتانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــر ضاحكــــــــــــــــــــــــــــا
ّ

 لــــــــــــــه لمــــــــــــــا تكش
ُ

فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــت
وقائــــــــــــــــــــــــــــم سيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي من يدي بمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن

 واثقتــــــــــــــني ال تخونــــــــــــــــــــــــــــني
ْ
.. فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن عـــــــــــــــــــــشَّ

َ
ت

نكْن مثـــــــــــــــــــــــــــــــــَل مـــــــــــن، يا ذئـــــــــــُب، يصطحبــــــــــــــــاِن
 يا ذئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب والغــــــــــــــــــــــدُر كنتما

ٌ
 امــــــــــــــــــــــرؤ

َ
وأنت

رِضعـــــــــــــــــــــــــــــــــا بلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
ُ
ـْيِن كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ خــــــــــــــــــــــيَّ

ُ
أ

 تلتمـــــــــــُس القـــــــــــــــــــــــــــــــــرى
َ

هـــــــــــــــــــــــــــــــــت ولو غيرنـــــــــــــــــــــــــــــــــا نبَّ
أتـــــــــــــــــــــــــــــــــاك بسهـــــــــــــــــــــــــــــــــم أو شبـــــــــــات سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن 
له  معاملتهم  بطيبة  ويشيد  وحوش  عدة  الشنفرى  ويستعرض 

:
ً
ويصفهم باألهل قائال

هم األهـــــــــــــــــــــــــــــــــل ال مستــــــــــــــــــــــودع الســـــــــــر ذائــــــــــــــــــــــع
لديهـــــــــــــــــــــــــــــــــم وال الجانــــــــــــــــــــــي بما جر يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُل
بيان طويل عن الذئب واشتقاقات الكلمة  »لسان العرب«  وفي 
ومنها أن العرب تسمي الجوع  شتى معانيها ودالالتها،   

ً
مستعرضا

 
ً
)داء الذئب(، وقد أشار البحتري إلى ذلك في قصة مختلفة اختالفا
 عن الحالة اإلنسانية المؤثرة التي كان يشعر بها الفرزدق. 

ً
كبيرا

مختلفين  عهدين  عن  رمزي،  بإيحاء  ولو  تعبران،  والصورتان 
العفو والسماحة في مرحلة الخالفة األموية وأجواء  هما أجواء 
البطش والقسوة في عهد الخالفة العباسية. وفي تقديري أن قصة 
التاريخ ال يذكر أن البحتري كان  ألن  البحتري شعرية متخيلة، 
بمثل هذه الشجاعة، وخاصة أنه قتل الذئب بسهم من قوسه، 
 منه. 

ً
ال بالسيف، ثم يدعي أنه أشعل النار ليشويه ويتذوق شيئا

ولعلنا هنا نتذكر المقولة الساخرة: »أعذب الشعر أكذبه«، وهذه 
بعض أبياته:

سمـــــــــــا لي، وبي من شـــــــــــدة الجــــــــــــــــــــــوع ما بــــــــــــــــــــــــــــــه
 رغــــــــــــــــــــــــــــُد

ٌ
 بــــــــــــــــــــــها عيشــــــــــــــــــــــة

ْ
عَرف

ُ
ببيــــــــــــــــــــــداء لم ت

ث نفَســـــــــــــــــــــــــــــــــُه كالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــا ذئٌب يحـــــــــــــــــــــــــــــــــّدِ
بصاحبــــــــــــــــــــــه والِجـــــــــــــــــدُّ ُيتعُســــــــــــــــــــــــــــــــــه الَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

ـــــــــــــــــه
ُ
 فهجت

ُ
عـــــــــــــــــوى ثّم أقعـــــــــــــــــى وارتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت

فأقبـــــــــــــــــل مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل البرِق يتبُعـــــــــــــــــه الرعـــــــــــــــــُد
هــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه خرقــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء تحسُب ريش

ُ
فأوجرت

علـــــــــــــــــى كوكـــــــــــــــــٍب ينقـــــــــــــــــضُّ والليُل مســــــــــــــــــــــــــــــــــودُّ
ــــــــــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل الردى

ُ
فخـــــــــــــــــرَّ وقـــــــــــــــــد أوردت

علـــــــــــــــــى ظمـــــــــــــــــٍأ لو أنــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــذَب الـــــــــــــــــورُد

وفي حكايات الهالليين أن عضة الذئب ال تقاس 
بالضربة التي يوجهها أبو زيد لخصمه، فالعضة 
وتشير  قاضية.  زيد  أبي  لكن ضربة  تقتل،  ال 
روموس  التوأمين  أن  إلى  الالتينية  األسطورة 
بنيا  اللذان  وهما  ذئبة  أرضعتهما  ورومولوس 
أما  وتمثالها منتشر في أكثر من متحف.  روما، 
األسد  بين شيمة  فيقارن  المتنبي  الطيب  أبو 

:
ً
بالحياء وضراوة الذئب، قائال

ً
وليس حيـــــــــــــــــاُء الوجــــــــــــــــــــــــــــــــه في الذئب شيمــــــــــــــــة

ولكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه من شيمـــــــــــــــــة األسد الــــــــــــــــــــــــــــــــــورِد 
إن في طبع األسد  ويقول الواحدي في شرحه: 

إن من واجهه وأحد النظر في وجهه استحيا  فيقال:  كرما وحياء 
ويقول حميد بن ثور في الذئب وشدة  منه األسد ولم يفترسه. 

حذره وانتباهه:
ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بإحــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مقلتيــــــــــــــــــــــــــه ويتقـــــــــــــــــي

بأخـــــــــــــــــرى األعـــــــــــــــــادي فهو يقظـــــــــــــــــان هاجـــــــــــــــــــــــع
 ،

ً
 ورمزا

ً
والرواية العربية والعالمية تناولت موضوع الذئب، واقعا

كما تناوله الشعر. وربما كانت رواية هرمان هيسه )ذئب السهوب( 
من أشهر تلك األعمال. 

يقول  وفيها  الرواية،  في  المحورية  الشخصية  هو  هاللر  هاري 
كما  كان بحق ذئب السهوب،   ،

ً
اجتماعيا  

ً
لم يكن رجال الكاتب: 

وكأنه  الحياء،  شديد  بري،  مخلوق غريب،  وهو  نفسه،  يسمي 
قادم من عالم غير عالمنا. وفي أمور الفكر كان يتصف بموضوعية 
هادئة، وبقدر من اليقين ال يملكه إال المفكرون، الزاهدون بالتألق. 
وقد خلق في داخله مقدرة مبدعة، مخيفة، ال تنضب، على تحمل 
األلم. ويبدو أن أساس تشاؤمه ال يكمن في ازدرائه للعالم، بل في 
وال  وهو يق�شي أيامه مع أفكاره الخاصة وكتبه.  ازدرائه لنفسه. 
وهي  وكانت كتبه تمأل الخزانة الكبيرة،  يمارس أي مهنة عملية. 
موزعة على كل مكان آخر، وفي كل بقعة من األرضية. ويقتبس من 
نوفاليس قوله: »على اإلنسان أن يفتخر بمعاناته. إن كل معاناة 
ويخبرنا الراوي أن مدونات بطل  هي تذكير لنا بمنزلتنا الرفيعة«. 
»إن  يقول:  وفيها  )للمجانين فقط(  هاللر موجهة  الرواية هاري 
 إلى المشاعر العنيفة يضطرم داخلي، وحنقا ضد هذه 

ً
 ضاريا

ً
توقا

 لتهشيم 
ً
 مجنونا

ً
الحياة العقيمة، الراكدة والرتيبة. إن لدي حافزا

الرتكاب أعمال  أو نف�شي،  أو كاتدرائية،  ربما مستودع،  ما،  �شيء 
وهو يؤكد أنه يحب التقاطع بين حياته الفوضوية،  مشينة...« 
المنهكة، الناضبة من الحب، والموحشة، وبين السكن مع عائلة 
وذئب  والنظافة.  والهدوء  األزهار  بشذا  يعبق  بيت  في  محترمة 

جنونية،  شبه  غرائبية  بحاالت  يمر  السهوب 
تقدم  موسيقية  حفلة  أحضر  »كنت  يقول: 
وبعد عزف النغمات  موسيقى قديمة جميلة. 
إذا بالباب يفتح فجأة على  األولى على البيانو، 
أمخر  بأق�شى سرعة  وانطلقت  اآلخر.  العالم 
تخليت  قدسية.   

ً
وعاينت آالما عباب السماء... 

يعد  ولم  نف�شي،  عن  دفاعي  وسائل  كل  عن 
ووهبت قلبي لكل  في العالم،  يخيفني أي �شيء 
وهو   .»

ً
لكن التجربة لم تستمر طويال األشياء. 

نكتة  من  أكثر  ليست  الحياة  أن   
ً
أحيانا يرى 

سخيفة.
بعالم من األفكار   

ً
مشحونا  ،

ً
إن هاري يرى في نفسه كائنا بشريا

والمشاعر، من الثقافة والطبيعة المتسامية، وقد عثر في داخله 
على ذئب، أي على عالم مظلم من الغريزة والوحشية. وقد يشعر 
وهو  ولو لفترة وجيزة.  بالسعادة حين يتصالح اإلنسان والذئب، 

يدرك طبيعة )فاوست( المزدوجة داخله.
الرقص  الحبيبة  وتعلمه  الذئب،  فيختفي  فجأة  الحب  ويطل 
الهدايا  حتى  وهنا  االنتحار،  رغبة  من  وينقذه  حياته  ليقلب 
بالحب  مفعمة  تصبح  الصغيرة  لحبيبته  يقدمها  التي  الصغيرة 
والسحر والبهجة. لكنه يؤكد أن الناس الحقيقيين ال ينتمون إال 
للموت ودخول نعيم األبدية. وفي إحدى جوالته الليلية، يصادف 
 ،

ً
 يحمل حقيبة كبيرة، فيسأله عما فيها فيناوله الرجل كتابا

ً
رجال

ويبتعد عنه بسرعة. ويفاجأ هاري بأن عنوان الكتاب »أطروحة 
والكتاب يتحدث عنه، كما يحمل اسمه،  حول ذئب السهوب«! 
بالفعل، قد تحول قبل والدته إلى   

ً
أنه ال يعلم إن كان ذئبا  

ً
مبينا

أو أنه وهب روح ذئب. وهو يدرك أن هذا االعتقاد  كائن بشري، 
وهم أو مرض خاص به. ويرجع ذلك إلى سوء التنشئة. ويصل إلى 
قناعة أن للذئب طبيعتين: إنسانية وذئبية، وهذا قدره. ومشكلته 
الفادحة أنه كان يعيش تارة كذئب، وأخرى كإنسان. وفي كل حالة 
للتدخل   

ً
مستعدا  

ً
يقظا اآلخر  الكائن  كان  الحالتين،  هاتين  من 

 - وهذه الحالة المزدوجة أوقتعه في مواقف فاجعة  والسخرية. 
كما يقول.

وذئب السهواب يجوس الليل، ويعد الصباح أسوأ أوقات يومه. 
وهو مستقل بنفسه، لكن االستقالل موت، وهو انتحاري.. وجميع 
 المعقولة في مسرح 

ً
ثم يشهد عروضا من كانوا مثله انتحاريون. 

سحري ويدخل في جو من الهلوسات والتهيؤات، ويلتقي موتسارت 
وينتهي بقتل حبيبته الجميلة هرمينة وهو على موعد حب معها  

* شاعر وكاتب ومترجم من سوريا

صورة الذئب بني الواقع واألدب
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  شهاب غانم

ظِهر األحافير أن الذئب الرمادي الذي 
ُ
الذئب حيوان مفترس وت

، كان 
ً
يسمى أيضا ذئب الغابات، وهو أكثر أنواع الذئاب انشارا

قبل نحو ثالثمئة ألف سنه فقد نجا من االنقراض   
ً
موجودا

العصر  أواخر  في  أخرى  له حيوانات  تعرضت  التي  الجماعي 
الذنب.  ذلك  في  بما  مترين  يبلغ طوله  وقد  األخير.  الجليدي 
 في العادة. وهناك ذئاب أخرى مثل 

ً
والذئب العربي أصغر حجما

وهناك الذئب   ،
ً
الذئب األحمر ويوجد في أمريكا وهو نادر جدا

ذئاب االسكا والذئاب   
ً
وهناك أيضا قليل،   

ً
األثيوبي وهو أيضا

القطبية والمكسيكية، إلخ. 

»بوزكورت«  وهناك أسطورة تركية تتحدث عن ذئب أزرق أو 
أنقذ آخر فتى تركي بقي بعد أن ذبح جيش دولة لين كل األتراك 
ساقيه  األعداء  فقطع  العاشرة  في  الصبي  هذا  يبق سوى  ولم 

وذراعيه والقوا به في مستنقع، فوجدته ذئبة البوزكورت وأخذته 
إلى مغارة حيث لعقت جراحه وأرضعته واصطادت له الغذاء حتى 
وق�شى  كبر وترعرع ومن نسله تكون الشعب التركي من جديد، 
. لذلك استعمل األتراك في بداية عهد 

ً
على دولة لين قضاًء مبرما

 .
ً
امتنانا التركية  والطوابع  العملة  في  الذئب  صورة  الجمهورية 

ونجد عثمان بن أرطغول مؤسس الدولة العثمانية،  في المسلسل 
التلفزيوني التركي الشهير عنه، يشبه نفسه بالذئب األزرق. 

وهناك أسطورة أخرى في األدب الالتيني ذكرها بلوتارك في كتاب 
بعد الميالد بأن بناة مدينة روما في القرن الرابع   70 يعود لعام 
قبل الميالد روميولوس وريموس أرضعتهما ذئبة. كما نجد الصبي 
رديارد كبلنغ الحاصل   gahu لـــــــ  »كتاب الغابة«  كيم بطل رواية 
على جائزة نوبل تربيه ذئبة. ونالحظ المكانة التقديرية واإليجابية 
التي منحت للذئب في هذه األساطير والروايات. وفي تاريخ الهنود 

 للذئب.
ً
الحمر نجد أنهم كانوا يكنون تقديرا

ولكن الصورة السلبية للذئب كحيوان متوحش شرس وغّدار هي 
الغالبة في القصص والروايات واألشعار عن الذئاب في محتلف 
اللغات. ومن الروايات الغربية المهمة والعديدة في القرن العشرين 
التي تصور الذئب بشكل أكثر إيجابية رواية األديب األمريكي »نداء 
البرية« وبطل الرواية الرئيس كلب من فصيلة الذئاب ينضم في 
نهاية الرواية إلى الذئاب بل يقود القطيع، وهي رواية شهيرة حولت 
إلى ِفلم سينمائي. كما نجد كتابات أدبية أخرى محايدة في موقفها 

من الذئاب.
ففي  اللغات.  بمختف  العالمي  االدب  في  قوي  وللذئب حضور 

 ألقدم شعراء 
ً
األدب باللغة اإلنجليزية على سبيل المثال نقرأ شعرا

اإلنجليزية شوسر كما نجد في مسرحية »تاجر البندقية« شكسبير 
يقول على لسان إحدى الشخصيات »رغباتك ذئاب دموية جائعة 
كما نقرأ لشاعر البالط اإلنجليزي المعاصر تيد هيوز  ضارية«، 
قصيدته الحياة بعد الموت التي كتبها إثر انتحار زوجته الشاعرة 

الشهيرة سلفيا بالث. 
ونجد الذئب في شكل سلبي في كثير من قصص األطفال والحكايات 
الشعبية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين مثل قصة ذات 
بيلي  وغنمات  والذئب،  بطرس  وقصة  لألطفال،  األحمر  الرداء 

الصغير السبع.  
ونجد في اللغة اإلنجليزية المثل الذي يقول »ذئب في ثياب خروف« 
وهو بمعناه منتشر في لغات عديدة ونحن نقول في شعر الحكمة: 

والذئــــــــــب أخبث مــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــون إذا اكتســـــــــــــى
مـــــــــــــــــــــــــــــــن جلـــــــــــــــــــــد أوالد النعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج ثيابـــــــــــــــــــــــــا 
»جعلوا الذئب يحرس الغنم«  وفي مثل إنجليزي آخر ما معناه: 
ويقابله لدينا المثل العامي: مّسكوا القط مفتاح الكّرار. وهناك 

يتعلم  الذئب  يرافق  »من  معناه:  ما  يقول  آخر  إنجليزي  مثل 
العواء«، وربما يعادله لدينا ويقول المثل الشعبي العربي: »اتبع 

البوم يوديك الخراب« أو البيت الشعري الذي يقول: 
 
ً
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــراب لــــــــــــــــــــه دليــــــــــــــــــــال

يمــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــه على جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
وهناك مثل في عدة لغات يعادل قولنا بالعربيةعن االنتهازي »يرعي 

مع الراعي ويأكل مع الذئب«.

الذئب يف الشعر العريب
وفي الحقيقة   .

ً
 مهما

ً
وفي األدب والشعر العربي يلعب الذئب دورا

للذئب عدة خصائص بعضها إيجابية منها أنه يخلص لزوجته 
بالغداء،  ويأتيهما  شيخوختهما  في  بوالديه  ويعتني  حياته  طول 
والتخطيط ولكن  ومن خصائصة الصبر الشديد ويتميز بالذكاء 
 يعرف بالغدر والشراسة وعداوته لإلنسان، وهو وح�شي ال 

ً
أيضا

يستأنس. والذئب يشم الدم من مسافات بعيدة فيذهب الصطياد 
الجريح بل إذا أصيب ذئب آخر بجراح ولو كان من فصيلته بل 

الذئب يف الشعر العريب
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وقد أشار الجاحظ إلى ذلك في كتابه  من قطيعه فقد يفترسه. 
»الحيوان«، وإن كان اإلمام الشافعي يقول في األبيات التي مطلعها 

نعيب زماننا والعيب فينا  وما لزماننا عيب سوانا:
وليس الذئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يأكــــــــــــــــــــل لحــــــــــــــــــــم ذئــــــــــــــــــــــــــــــب

ويأكــــــــــــــــــــل بعضنــــــــــــــــــــا بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
والذئب مذكور بكثرة في الشعر العربي في شتى مراحله منذ الشعر 

الجاهلي كما عند امرئ القيس )الذي يسميه سرحان(:
له أيطال ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وساقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نعامــــــــــــــــــــة 

وإرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء سرحــــــــــــــــــــان وتقريب تنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
)سْيد  يسميه  الذي  للشنفرى  وكذلك  الذئب  في  شعر  ولعنترة 
عصرنا  حتى  ذلك  بعد  العصور  كل  وفي  شرا  وتأبط  س(  ٍ

ّ
عمل

 
ً
وبعضهم صور الذئب بشكل إيجابي مثلما فعل مثال الحديث. 

األحيمر السعدي المتوفى 170 هجرية حيث يقول:
عوى الذئب فاستأنســــــــــــــــــــت بالذئب إذ عــــوى 

وصــــــــــــــــــــوت إنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فكــــــــــــــــــــدت أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــيُر
لقائه  بعض شعره عن  في  تحدث  القدامى  الشعراء  من  وكثير 
بالذئب في القفار والوديان في شكل قص�شى متنوع. منهم الشاعر 
 الذي ذكر كيف أعطى الذئب نعله فأخذ النعل ورحل 

ً
تأبط شرا

حيث يقول: 
 من السبت طلـــــــــــــــــــــــــــــة 

ً
طرحت لــــــــــــــــــــه نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف ندى من آخر الليل مخضـــــــــــــــــــــــــــــــــِل
فولى بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خذالن ينفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض رأســــــــــــــــــــه 

كصاحـــــــــب غنــــــــــــــــــــم ظافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِل
 ومنهم من اضطر لقتل الذئب مثل مالك بن الريب حيث يقول:

 
َ
ألم ترنــــــــــــــي يا ذئــــــــــــــــــــب إذ جــــــــــــــــــــئت طارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تخاتلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أني امــــــــــــــــــرؤ وافــــــــــــــــــــر اللِب
زجرتــــــــــــــــــــك مرات فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غلبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 

ولم تنزجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نهنهت غربك بالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِب
فصرت لقــــــــــــــــــــى لمــــــــــــــــــــا عالك ابــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع ينّجي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــرِب
ّ
بأبيض قط

أو كمجنون ليلى قيس بن الملوح الذي قتل الذئب لعدوانه على 
ظبية ألن الظبية ذكرته بحبيبته ليلى العامرية!:
رأيت غـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاال يرتعــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــط روضــــــــــــــــــــة

فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أرى ليلــــــــــــــــــــى تراءت لنــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــــــرا
 هنيئــــــــــــــــــــا وال تخف

ً
فيا ظــــــــــــــــــــبي كــــــــــــــــــــل رغــــــــــــــــــــدا

فإنــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــار وال ترهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الدهرا
فمــــــــــــــــــــا راعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إال وذئــــــــــــــــــــب قد انتحــــــــــــــــــــى

فأعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق في أحشائــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــاب والظفرا

فبــــــــــــــــــــــوأت سهمــــــــــــــــــــي في كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم غمزتهــــــــــــــــــــا
فخالط سهمــــــــــــــــــــي مهجة الذئــــــــــــــــــــب والنحـــــــــــــــرا

فأذهــــــــــــــــــــب غيظــــــــــــــــــــي قتله وشفــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــوى
بقلــــبي أن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر قــــــــــــــــــــد يدرك الوتــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
وللفرزدق عدة قصائد عن الذئب ومن أجملها القصيدة التي منها 
األبيات التالية التي يروي الفرزدق فيها مشاركته للذئب )ويسميه 

أطلس عّسال( في زاده ولكنه ظل محترسا من غدره: 
 
ً
 صاِحبــــــــــــــــــــا

َ
ــــــــــــــــــــَس َعّســــــــــــــــــــاٍل َومـــــــــــا كــــــــــــــــــــان

َ
طل

َ
َوأ

تانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
َ
أ
َ
 ف

ً
 ِبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري موِهنــــــــــــــــــــا

ُ
َدَعــــــــــــــــــــوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــني
َّ
ــــــــــــــــــــــَك ِإن

َ
 دون

ُ
 ِادن

ُ
لــــــــــــــــــــــت

ُ
ّمــــــــــــــــــــــا َدنـــــــــــا ق

َ
ل
َ
ف

ِركاِن
َ
ُمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
َوِإّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَك فــــــــــــــــــــــي زادي ل
ــــــــــــــــــــــُه 

َ
ِبــــــــــــــــــــــــــــــــــتُّ أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الزاَد َبيـــــــــــني َوَبين

َ
ف

 َوُدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
ً
ة ـــــــــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــــــــوِء نـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍر َمــــــــــ

َ
َعلى ض

 
ً
ــــــــــــــــــــــَر ضاِحكــــــــــــــــا

َّ
ش

َ
ك

َ
ّمـــــــــــا ت

َ
ُه ل

َ
 ل

ُ
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ُ
ق

َ
ف

َوقاِئـــــــــــُم َسيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِمن َيدي ِبَمكـــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 

َ
خون

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ال ت

َ
قت

َ
ِإن واث

َ
َعـــــــــــشَّ ف

َ
ت

ِحبــــــــــــــــــــــاِن
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــن ِمثـــــــــــَل َمن يــــــــــــــــــــــا ِذئُب َيصط

ُ
ك

َ
ن

مــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ
نت

ُ
دُر ك

َ
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــا ِذئُب َوالغ

ٌ
 ِامــــــــــــــــــــــُرؤ

َ
نت

َ
َوأ

رِضعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِبِلبــــــــــــــــــــاِن
ُ
يِن كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ

َ
خ

ُ
أ

ِمــــــــــــــــــــُس الِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
َ
لت

َ
 ت

َ
هــــــــــــــــــــت بَّ

َ
يَرنــــــــــــــــــــا ن

َ
و غ

َ
َول

 ِسنــــــــــــــــــــــــــــاِن
َ
بــــــــــــــــــــاة

َ
و ش

َ
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَك ِبَسهــــــــــــــــــــٍم أ

َ
أ

والنماذج في الواقع كثيرة ولكن نختم من الشعر القديم بقصيدة 

يروي  وفيها   
ً
أيضا الطويل  بحر  على  البحتري  العبا�شي  للشاعر 

الشاعر كيف اصطاد الذئب وشواه وأكل منه مع أن الذئب من 
السباع ذوات الناب التي ال يحل أكلها:

واطلـــــــــــــــــــــــــــــس مـــــــــلء العـــــــــــــــــــــــــــــين يحمـــــــــــــــــــــــــــــل زوره 
واضالعـــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــن جانبيـــــــــــــــــــــــــــــه شوى نهـــــــــــــــــــــــــــــُد 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذنب مثـــــــــــــــــــــــــــــل الرشـــــــــــــــــــــــــــــاء يجـــــــــــــــــــــــــــــره 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن كمتن القـــــــــــــــــــــــــــــوس أعوج منـــــــــــــــــــــــــــــأدُّ 

طـــــــــــــــــــــــــــــواه الطـــــــــــــــــــــــــــــوى حتى استمر مريـــــــــــــــــــــــــــــــــــره
فما فيــــــــــــــــــه اال العظـــــــــــــــــــــــــــــم والروح والجلــــــــــــــــــــــــــُد

 في أسرتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الردى
ً
يقضقض عصـــــــــــــــــــــــــــــال

كقضقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المقرور أرعـــــــــــــــــــــــــــــده البرُد 
سمـــــــــــا لي وبي من شــــــــــــــــــــــدة الجــــــــــــــــــــــوع ما بـــــــــــــــــــــــــه 

ببيـــــــــــــــــــــداء لم تحسس بهـــــــــــــــــــــــــــــا عيشة رغـــــــــــــــــــــــــــــُد 
كالنـــــــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذئـــــــــــــــــــــــــــــب يحدث نفســـــــــــــــــــــــــــــه 

بصاحبـــــــــــــــــــــــــــــه، والجــــــــــــــــّد يتعســـــــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــــــدُّ 
عـــــــــــــــــــــــــــــوى ثم أقعــــــــــــــــــــــى وارتجــــــــــــــــــزت فهجتــــــــــــــــــــــــه

فأقـــــــــــــــــــــــــــــبل مثـــــــــــــــــــــــــــــل البرق يتبعـــــــــــه الرعـــــــــــــــــــــــــــــُد 
فأوجزتـــــــــــــــــــــــــــــه خرقـــــــــــــــــــــــــــــاء تحســــــــــــب ريشهـــــــــــــــــــــــــــــا

على كوكـــــــــــــــــــــــــــــب ينقض والليـــــــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــوُد 
فمـــــــــــــــــــــــــــــا ازداد اال جـــــــــــــــــــــــــــــرأة وصرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

وايقنـــــــــــــــــــــــــــــت أن األمـــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــــــــــه هو الجـــــــــــــــــــــــــــــُد

فاتبعتهـــــــــــــــــــــــــــــا اخرى فأضللـــــــــــــــــــــــــــــت نصلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بحيث يكون اللــــــــــــــــــــــــب والرعــــــــــــــــــــــــب والحقـــــــــــــــــُد 

فخـــــــــــــــــــــــــــــرَّ وقد أوردتـــــــــــــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الردى 
علـــــــــــــــــــــــــــــى ظمـــــــــــــــــــــــــــــأ لو أنـــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــذب الورُد

وقمـــــــــــــــــــــــــــــت فجمعت الحـــــــــــــــــــــــــــــ�ضى واشتويتـــــــــه 
عليه، وللرمضـــــــــــــــــــــــــــــاء من تحتـــــــــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــُد

 منـــــــــــــــــــــــــــــه ثم تركتـــــــــــــــــــــــــــــه
ً
ونلـــــــــــــــــــــــــــــت خسيســـــــــــــــــــــــــــــا

واقلعـــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــــــــه وهو منعفـــــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــرُد 
»فأقبل مثل البرق يتبعه  ونالحظ من عجز البيت الذي يقول: 
820 ميالدية و897 ميالدية  الرعد« أن البحتري الذي عاش بين 
أسرع من  أي أن الضوء  كان يدرك أن البرق أسرع من الرعد، 
في زمن العلم مع معرفة سرعة كّل   

ً
الصوت كما أصبح معروفا

واحد منهما. ومن األبيات المعاصرة المشهورة التي تذكر الذئب 
بيت عمر أبو ريشة:

ال يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الذئـــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــي عدوانـــــــــــــــــــــــــــــه
إن يـــــــــــــــــــــــــــــك الراعـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــدو الغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم

وأقول أنا عن االنتهازيين في إحدى قصائدي:
وكـــــــــــــــــــــــــــــم من وصولــــــــــــــــــي عظيـــــــــــــــــــــــــــم خيانـــــــــــــــــــــــــــــة

لقـــــــــــــــــــــــــــــا
َ
يظـــــــــــــــــــــــــــــل وال من رادع يسلــــــــــــــــــــــــــــــــــب الخ

يجـــــــــــــــــــــــــــــوس مع الذئب المكشـــــــــــــــــــــــــــــر آكـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ويرعـــــــــــــــــــــــــى مع الراعــــــــــــــــي إذا سمع الطلقـــــــــــــــــــــــــا 

العربي الشعر  الذئب في 

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم



31 الرعب واإلعجاب   /   العدد 275  سبتمبر 302022 الذئاب.. بين  عالم 

 جمال محمد مشاعل

إليها  أدخل  أن  أوثر  ولكني  الذئاب،  عالم  إلى  األبواب  تتعدد 
رائعة  »فخاخ الرائحة«  من رواية   

ً
وتحديدا من بوابة األدب، 

وقد  الكاتب يوسف المحيميد الذي برع في تصوير أحداثها، 
جعل بعض صفحاتها ساحة للصراع بين اإلنسان والذئب، 
فتارة يستطيع طراد )بطل الرواية( أن يتعارك مع الذئب بيديه 
)نهار(  صديقه  يعاجله  حين  في  بخطمه  فيمسك  العاريتين 
ليبقر بطنه بسكينه الحادة، ولكن وبعد أن يصطدم الرفيقان 
الشجاعان - وهما قاطعا طريق في عمق الصحراء - مع إحدى 
تغلب  والكثرة   - رجالها  قبضة  في  أسيرين  ويقعان  القوافل، 
يكبل رجال القافة أيديهما ويدفناهما في حفرتين   - الشجاعة 
عميقتين في الرمال حتى رقبتيهما، وبذلك يكونان فريسة سهلة 
ألحد الذئاب  الجائعة، الذي تحرك نحو )نهار( وخبطه بقائمته 
واندفع  عنه،  وجهه  يزيح  وهو  بشدة..  نهار  فصرخ  األمامية، 
الذئب بأسنانه المشرعة كالموت ونهشه، وأخذ بالتهام وجهه 
حتى وصل إلى حنجرته ففاضت الروح إلى بارئها، وبعد استراحة 
الذئب ورقاده بجانب وجه طراد المقيد والمدفون في الرمل 
 
ً
 استيقظ على دموعه لكي يقطع إذنه من جذورها متسليا

ً
أيضا

 طراد يعاني عقدة النقص طوال عمره.
ً
بمضغ غضروفها تاركا

في معظم  بقي  الذئب  فإن  الرواية،  في هذه  الحال  وكما هو 
 - إن لم يكن جميعها   - األعمال األدبية والمرويات الشعبية 
الذي كرس  الكريم  القرآن  في  حتى  والقلق،  للخوف   

ً
مصدرا

فورد ذكر الذئب  صورته المرعبة وهو يهدد حياة اإلنسان؛ 
ثالث مرات كلها في سورة يوسف، والقصة مشهورة حين اتهمه 

بأنه أكله   - عليه السالم   - إخوة سيدنا يوسف 
 .
ً
وقتله وكان ذلك باطال

يخ الشفايه من ذاكرة التار
تاريخنا(  )ذاكرتهم  كتاب  من  األول  الجزء  وفي 
يقول  الوطنية،  والمكتبة  األرشيف  الصادر عن 
الراوي اإلماراتي سالم محمد بن كبينة الراشدي: 
الخاص  الحرس  في  الفترات  من  فترة  في  عملت 
كان يهجم على   

ً
وبلغنا أن ذئبا لحكومة أبوظبي، 

وكان في  األغنام في حظائرها في أطراف أبوظبي، 

القرم حضيرة ماشية بها أبقار الشيخة سالمة بنت بطي والدة 
 لحفظها إال 

ً
الشيخ زايد - طيب الله ثراه - وقد عملوا حولها شبكا

 بالشكل الصحيح؛ فأتاح للذئب فرصة ألخذ أحد 
ً
أنه لم يكن مثبتا

الموا�شي، فقال الشيخ شخبوط بن سلطان: من يقتل هذا الذئب 
فله مني 100 روبية هندية. وكانت النقود غالية آنذاك، وفي صباح 
وكانت أبوظبي مليئة  عما تأكله،   

ً
يوم باكر خرجت األغنام بحثا

بالحفر التي قد تغوص فيها أقدام الرجل، وذلك لتجميع المياه 
التي كانت تستخدم للشرب. وفي الصباح الباكر ذهبت وجلست في 
كويت )تصغير كوت وهو برج يتيح النظر إلى األفق واألسفل( فرأيت 
 ال يتجاوز عددها العشرة، وتركت السيدة أغنامها 

ً
سيدة وأغناما

وعندئذ رأيت   ،
ً
أما األغنام فقد سارت جنوبا وعادت إلى بيتها، 

الذئب وهو ينظر إليها، وأخذ يتابع سير األغنام تارة، ويختبئ تارة في 
، فسارعت إلى 

ً
تلك الحفر، وكان يقفز من حفرة إلى أخرى مختلسا

  ،
ً
 بشكل كاٍف، ولكنني كنت خلفه تقريبا

ً
حيث كان، ولم يكن قريبا

وما إن أدركته حتى أطلقت النار عليه، فسمعت صرخته عندما 
 أنه وقع في 

ً
 ولم أره بعد ذلك، وتبين الحقا

ً
أصيب، لكنه أدبر راكضا

حفرة من تلك الحفر. وكان شرقي موقع إصابة الذئب شجرة قرم، 
وهي أشجار متشابكة األغصان، وكان الذئب قد سقط في خيران 
بها ماء ضحل ووحل تعلق األرجل فيه، فلحقت به، وكان يقفز من 
حفرة إلى حفرة، كانت به قوة وشدة بالرغم من إصابته، فهرعت 
إلى الشيوخ وأخبرتهم؛ ألن الشيخ شخبوط قد وعد بأن من يقتل 
فما كان من الشيوخ إال أن ركبوا  الذئب يحصل على مكافأة، 
سياراتهم، وكانت تحمل شخصين أو ثالثة ممن ذهبوا لالستطالع، 
)شجر المانجروف التي  وتابعنا الذئب المصاب إلى بطن القرم 
)الخيران  واختفي األثر في تلك الخيران  المالح(  تعيش في الماء 
فلم  اليابسة(  في  الماء  مفردها خور وهو لسان 
يعد له أثر، فقد جرى إلى بطن القرم، لكنهم مع 
وفي الوقت الذي دارت فيه  ذلك وجدوه وقتلوه. 
أحداث قصة سالم محمد بن كبينة كان الذئب 
، وهو من أصغر 

ً
العربي من أكثر الثدييات انتشارا

البيئة  مع   
ً
تكيفا وأكثرها   ،

ً
حجما الذئاب  أنواع 

الصحراوية، ولكنه اليوم ضمن قائمة الحيوانات 
المناطق  في  يعيش  حيث  باالنقراض،  المهددة 
وفي  الصحراوية،  المناطق  وفي  فقط،  النائية 

حدائق الحيوانات.

الذئب يف الثقافة الشعبية.. ذات الرداء األحمر نموذجًا
أبوظبي،  ففي  والفنية،  الشعبية  الثقافة  في  مكانته  وللذئب 
ولكن  لألطفال،  المشهورة  والذئب«  »ليلى  مسرحية  ُعرضْت 
بأسلوب استعرا�شي، وبهدف تربوي، وبرؤية إماراتية؛ حيث دارت 
أحداث المسرحية حول راعي يرعي األغنام في الغابة حيث يلتقي 
الفتاة الصغيرة ليلى وهي في طريقها الي بيت جدتها فيحذرها من 
الذئب )الذي يرمز للشر(، ولكن ليلي عندما وصلت إلي بيت الجدة 
 على سريرها ينتظر 

ً
 بمالبس الجدة مستلقيا

ً
وجدت الذئب متنكرا

مهاجمتها إال أن الراعي تصدى له وأنقذ ليلى، كما أن الراعي أخرج 
الجدة من البئر حيث وضعها الذئب، ومع ذلك فقد رأت الجدة 

المتسامحة أن تعفو عنه وتحاول إصالحه وزرع الخير في داخله.
وبذلك فإن المسرحية تمثل ذلك الصراع التقليدي بين الخير 
 في ظل األهداف النبيلة، وتركز 

ً
والشر، بيد أن الخير ينتصر دائما

تثقيف  استهدفت  كثيرة  وتربوية  قيمية  مالمح  في  المسرحية 
الطفل واالرتقاء بمداركه.

طرائف وحقائق يف عالم الذئاب 
ومن الطرائف التي سمعتها، وكان الذئب أحد أبطالها أنه ذات مرة 
)وقد خاطبه  يا ابن العم كيف وجدت بني البشر؟  قال للكلب: 
بابن العم ألن الذئب من فصيلة الكالب(، فأجابه الكلب: عندما 
 منهم يصفونه بالكلب، فيقول الذئب: هل أكلت 

ً
يحتقرون إنسانا

ثم يسأله الذئب: هل غدرت بهم؟  أبناءهم؟ فيرد الكلب بالنفي، 
 .
ً
فينفي الكلب ذلك أيضا

هل حرستهم من هجماتي   :
ً
فيسأله الذئب وهو يهز رأسه ساخرا

فيغمض  بذلك؛   
ً
ومفتخرا  

ً
مؤكدا الكلب  فيجيبه  عليهم؟ 

وماذا يسمون الشجاع  وهو يسأل:  ويفتح األخرى،   
ً
الذئب عينا

لقد  فيقول الذئب:  يمتدحونه بأنه ذئب،  فيرد الكلب:  الفطن؟ 
الذي  يصفون  وهم  بهم،  وغدرُت  ومواشيهم،  بأطفالهم  فتكُت 

...وللحكاية تتمة.  ويقول  يعجبهم بأنه ذئب!! فهل تدري لماذا؟؟ 
المختصون بعالم الحيوان: إن الذئب حيوان ذكي يقترب بتفكيره 
من تفكير اإلنسان، وهو يعّد مضرب المثل في الشجاعة والدهاء، 
نظره ثاقب وحاسة شمه في غاية القوة، شديد الصبر، قادر على 
المراوغة، وهو من أصبر الحيوانات على الجوع، وأشدها عداوة 

لإلنسان. 
كيف  الذئب  ويعرف  استطاعتها.  قدر  الناس  الذئاب  وتتجنب 
ومن  الحرص،  شديد  وهو  واإلغارة  لالفتراس  فرصته  يقتنص 
به  وُيضرب  بعد حلول الظالم،  إلى االفتراس   عادته أن يخرج 
إذ ال يتوانى عن الفتك بذئب آخر ولو  المثل في الخبث والغدر؛ 
 أو في حالة ضعف، وعندما 

ً
من قطيعه والنيل منه إذا رآه جريحا

تنعدم الفرائس فإن الذئاب تأكل الفاكهة والثمار وبعض النباتات 
البرية. ويشم الذئب رائحة دم البشر على بعد أميال بالصحراء؛ 
والذئب ال  له،   

ً
فإذا أصيب إنسان وخرج منه دم يصبح هدفا

كباقي الحيوانات   
ً
يأكل الجيفة مهما كان جوعه وال يصبح أليفا

الذئاب  حياة  صارت  وبعدما  تدجينها.  يمكن  التي  المفترسة 
وطباعها مكشوفة للبشر، فإن بعضهم يراها حيوانات مرعبة، أما 
بعضهم اآلخر فيعتبرها نماذج جميلة بقوة مجتمعاتها، وألنها من 
المعالم الرئيسة للطبيعة البرية، وقد قالوا عن الذئب: إنه ليس 

.. إنه ببساطة حيوان مفترس كبير 
ً
 أيضا

ً
، وليس قديسا

ً
شيطانا

* كاتب وصحفي مقيم في اإلمارات

عامل الذئاب.. بني الرعب واإلعجاب

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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 مروة صديق

اقترن اسم الذئب بالكثير من األساطير والحكايات والنوادر في 
فهذا  لما يحظى به من خصوصية،  األدب العربي والعالمي، 
يحب  فهو  عنه،  ويبتعد   ،

ً
قليال إال  اإلنسان  يألف  ال  الكائن 

 عن المجمعات البشرية، لعلمه أن اإلنسان أكثر 
ً
الحياة بعيدا

 منه.
ً
 وحيال

ُ
فتكا

أن  ومن نوادر األدب مع الذئب ما ورد في كتاب ملح النوادر: 
كان ينتاب بعض القرى ويعبث فيها، فترصده أهلها حتى   

ً
ذئبا

تقطع  بعضهم:  فقال  وقتله،  تعذيبه  في  وتشاوروا  صادوه، 
بل  وقال بعضهم:  يداه ورجاله وتدق أسنانه ويخلع لسانه، 
ال بل توقد نار عظيمة  وقال بعضهم:  يصلب ويرشق بالنبال. 
ويلقى فيها. وقال بعض الممتحنين بنسائه: ال بل يزوج، وكفى 

. وفي هذه القصة يقول الشاعر:
ً
بالتزويج تعذيبا

رّب ذئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوه
وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروا فـــــــــــي عقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا زّوجــــــــــــــــــــــــــ ثـــــــــــــــــــم قالــــــــــــــــــــ
وذروه فـــــــــــــــــــــــــي عذابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وللذئب معتقدات خاصة في األساطير الشعبية والعالمية فهو رمز 
يعتقد أن األتراك أن   

ً
للقوة والشجاعة والحرية والحكمة فمثال

، وهناك قصة الذئبة آسينا التي تشبه 
ً
الذئاب قد أنجبتهم جميعا

لحد بعيد األساطير الرومانية، تتمحور أسطورة الذئبة الرمادية 

نجا من   
ً
 صغيرا

ً
أن صبيا وتقول األسطورة:  »آسينا« حول صبي. 

 وأنقذته، 
ً
معركة قتل فيها كافة قبليته، ووجدته أنثى ذئب مصابا

وعاشت معه وأرضعته حتى كبر وواقعها فحملت منه، ولما كشف 
فهربت الذئبة آسينا من  أمرهم وهجموا عليهم وقتلوا الصبي، 
مطارديها، وتمكنت من عبور البحر الغربي إلى كهف بالقرب من 
ومن ثم ولدت عشرة ذكور  ومدينة التوكاريين،  جبال كوتشو، 
آسينا  تصبح  هؤالء،  بين  ومن  إنسان.  ونصفهم  ذئب  نصفهم 
زعيمة لعشيرة »آسينا«، التي حكمت غوكتورك  واإلمبراطوريات 
تحول  أسطورة  هنا جاءت  من  ولعل  األخرى،  التركية  البدوية 

اإلنسان إلى ذئب في بعض المعتقدات عند اكتمال القمر.
الوطنية والهوية  التاريخ والشخصية  إلى  الرمادي  الذئب  ويرمز 
التركية، إلى جانب ذلك، في عصر التأميم في السنوات األولى من 
الجمهورية الجديدة، تم تصوير شخصيات الذئاب على األوراق 
لتركيا،  الوطني  الحيوان  الرمادي  الذئب  ويعتبر  كما  النقدية. 
الوسطى،  آسيا  في   

ً
التركية خصوصا القبائل  كافة  لدى  ويمثل 

القوة والشجاعة والحرية والحكمة.
 من خالل أسطورة 

ً
وللذئب تمجيده وقدسيته عند الرومان أيضا

)ذئبة روما - لوبا  كابيتولينا( فكما  ورد في أساطيرهم القديمة، بأن 
والتي  ذئبة أرضعت »روميلوس وريموس« مؤس�شي مدينة روما، 
أرضعتهم في كهف )لوبركال(. حتى اكتشفهم الراعي )فوستولوس( 
أصبح روميلوس مؤسس روما وملكها األول. وحتى اليوم   

ً
والحقا

الذئب حيواًنا  أن  كما  الرومان  عند   
ً
مقدسا  

ً
رمزا الذئبة  تظل 

مقدًسا بالنسبة لإلله الروماني )مارس( وقد تم تقديس ابن آوى، 
ويطلق  الفراعنة،  القديمة حيث قدسه  المصرية  في الحضارة 
 
ً
 وحديثا

ً
على ابن آوى الذئب المصري. أما في األدب العربي قديما

 
ً
كان لعالم الذئاب حظوة وعناية قد جعل ابن الرومي الذئب رمزا

للخيانة في قوله:
فـــــــــــاد

َ
عــــدوك من صديقـــــــــــك ُمْست

 من الصحــــــــاب
فــــــــــــــــال تستكــــــــــــــــثرنَّ

َّ
ولكــــــــــــــــــــــــــــــــْن قلمــــــــــــــــــــــــا استـــــكثرت إال

سقطــــــــــــــــــــــــت على ذئـــــــــاب في ثيــــــــاب
وللذئب أسماء وصفات في األدب العربي ال تعد وال تح�شى، وله من 
الصفات التي تحير العقل فتارة هو المتمسك بزوجته والوفي لها 
ألبعد الحدود، ويرعى أبناءه حق الرعاية، ويعلمهم أصول الصيد، 
وأول ما يأكل من فرسيته   

ً
خاصة أن الذئاب ال تأكل إال طازجا

مطايب اللحم كالكبد والطحال ومن ثم ينقض على باقي فريسته، 
وجميع قطعان الذئاب تحترم كبيرها وال يتعداه أحد في السير 
ال يقوى على أمور   

ً
فهو على رأس القطيع حتى وإن صار عجوزا

فالذئب حيوان ذكي حتى  والدهاء،  القيادة، ولكنه يمتاز بالذكاء 
قيل أن تفكيره قريب من تفكير اإلنسان، وله صفات ال تتوافر في 
أي حيوان آخر، ومن المعروف عنه أنه ال يرجع عادة من الطريق 
والذئب ال تنفد حيله وال تنتهي، شديد الصبر،  منه،  الذي جاء 
يمتاز بحاسة شم  ونظر قويتين، وهو أصبر  قادر على المراوغة، 
للخسة والخيانة   

ً
وتارة نرى الذئب رمزا الحيوانات على الجوع. 

ومن أشهر ما ورد عن الذئب قصته  والفتك بمن أحسن إليه، 
مع الفرزدق حيث يحكي كيف ق�شى ليلته مع الذئب يطعمه من 
 
ً
 منه قابضا

ً
شواء لحمه على ضوء ناره إال أن الفرذدق كان حذرا

 
ً
على سيفه خشية أن يغدر به الذئب، إن كان قد أبرم معه صلحا

وفي ذلك يقول: 
وأطلس عسـال ومـــــــــا كــــــان صاحـبا        

وِهـنــــــــــــــــــــــــا فأتــــــــــــــاني
َ
ـــــــــوت بنــــــــــاري مـ

َ
دعـ

ني
ّ
فلما دنـا قلت ادن، دونـــــــــــــــــــــك، إن

وإيــــــــــــــــــــــاك فـــــــــي زادي لـمشـتـركـــــــــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــــــــــّد الـزاد بـيــــــــني وبـيـنــــــــــــــــــــه

ُ
 أقـ

ّ
بـِت

َ
فـ

ـــــــــــــــــوء نـــــــــــــــــاٍر مـّرة ودخـــــــــــــــان
َ
علـــــــــى ض

ـر ضاحكــــــــــــــــــــــــــا
ّ

لـت لـــــــــــــــه لـّمـا تكش
ُ
فقـ

وقائــــــــــم سـيـفــــــــــــــــي من يدي بمكـــــــــان
تعـّش فإن عـــــــــاهدتني ال تخـونــــــــــــــــــني

نكن مثـــــــــل من يا ذئب يصطحبان
وأنت امرؤ يـــــــــا ذئب والغــــــــدر كنتما

بـــــــــــــــــان
َ
لـ ـــــــــن كـانـــــــــا أرِضعـــــــــــــــــــــــــا بـِ

ْ
يـ
ّ
يـ
َ
أخـ

 تلتمـــــــــس القـِرى
َ

َرنـــــــــــــــــــا نّبهـت
ْ
ولو غيـ

بـاة سـِـنــــــــــــــــــــــان
َ
أتــــــــــاك بسـهـــــــــــــــــم أو شـ

ي كـــــــــّل رحل وإن همــــــــــــــــــا
َ
وكّل رفيـقـــــــــ

وان
َ
تعـاطى القنـــــــــــــــا قوماهمــــــــــــــــا أخـ

 بنــــــــــــــــا
ً
رعـــــــــى الـوحـــــــــُش آمنـــــــــة

َ
تـ
َ
وإنـا لـ

ويرهبنـــــــــا - إن نغضــــــــب ِ- الثقــــــــــالن
إنما  الفرزدق وأنه  القصة مختلقة من  النقاد أن  ويرى بعض 
قصد بذلك قصته مع ابنة عمه نوار، حيث شبهها والذئب أنهما 
يرعيا  لم  غادرين  فكانا  لهما،  قلبه  فتح  فقد  الغدر،  أهل  من 
عهده، كما وردت القصة في كتاب األغاني أن ابنة عم الفرزدق، 

الذئب رمز الشجاعة والحكمة 
عند كثري من األمم قديماً وحديثاً

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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ابن عمها أن يكون   - فطلبت من الفرزدق  النوار، خطبها رجل، 
ها، فوافقت وأشهَدتهم  ه وليُّ

ّ
شهد الناس أن

ُ
ولّيها، فطلب منها أن ت

ه ولّيها، فقال: »اشهدوا أنني زوجت النوار من نف�شي ، »فغضبت 
ّ
أن

على الحجاز والعراق،   
ً
وكان واليا وهربت منه إلى الزبير،  النوار، 

ه 
ّ
واستجارت به فاحتال الفرزدق حتى أعادها، وتزّوجها ، ويبدو أن

لم يسعد معها، فقد تزّوج عليها امرأتين، وتزايد نشوزها إلى أن 
طلقها، وكانت امرأة ذات دين وخلق أسهما في ابتعادها عنه - فقد 
ُعرف عنه التهاون فيهما - ويظهر أنها كانت تتعالى عليه، وهي عنده، 
، فأنشد :

ً
قها وندم ندما شديدا

ّ
و عندما هربت منه، ثم عندما طل
ندمت ندامــــــــة الكسعــــــــــــــــّي لّمـــــــــــــــــــــــا

 نــــــــــــــــواُر
ً
 مــــــــني مطلقــــــــــــــــــــــــة

ْ
غــــــــــــــــــــــــَدت

غير أن البحتري يروي لنا قصة جرت بينه وبين ذئب شرس وقد 
أجاد البحتري في وصف تلك المعركة التي جمعته والذئب فنذكر 

منها قوله:
له ذنب مثل الرشــــــــــــــــاء يجــــــــــــــــــــــــــــــــره

ومتن كمــــــــــــــــتن القوس أعوج منأد 
طواه الطوى حتى استمــــــــر مريره

فما فيه اال العظم والروح والجلـــــــد
عوى ثم أقعى وارتجزت فهجتـــــــــــــه

فأقبــــــــــــــــــــــــــــــــل البرق يتبعــــــــــــــــــــــــه الرعــــــــــد 
فمــــــــــــــــا ازداد اال جــــــــــــــرأة وصرامــــــــــــــــــــــــة

وايقنــــــــــــــــت أن األمر منـــــــــــه هو الجــــــــد
فاتبعتــــــــــــــها اخرى فأضللت نصلهــــــــــا

بحيث يكون اللب والرعب والحقد
فخــــــــــــر وقــــــــد أوردتــــــــه منهــــــــــــــــل الردى

على ظمــــــــــــــــــــــــأ لو أنـــــــــــــــــــــــــه عذب الورد

وقمت فجمعت الح�ضى واشتويته
عليه، وللرمضــــــــــــــاء من تحتــــــــــــــه وقد

 منــــــــــه ثم تركتــــــــــــــــه
ً
ونلت خسيســــــــــــــــــــــــا

وأقلعــــــــت عنــــــــــــــــه وهو منعفـــــــــــــــــــــر فرد 
ومن األساطير التي تحكى عن الذئب أنه أقوى حيوان على األرض، 
ِفُر جميع الكائنات يوم 

َ
فيقال بأنه حينما ت ولكنه ال يعلم ذلك، 

باألرض حتى يطير جميع شعره من   
ً
القيامة يظل الذئب متشبثا

على جسده، فيقول في نفسه لو أعلم أن لدّي كل هذه القوة ما 
فكثيرة هي الحكايات التي تنسج   .

ً
تركت على وجه األرض أحدا

فالحكايات  ممتعة،  مسلية  أنها  إال  غرابتها  وبرغم  الذئب،  عن 
عن الذئب مادة ثرية تتناقلها األجيال والشعوب، واألمم جميعها 
فال يوجد عمل  جعلت للذئب مكانته الخاصة،   

ً
وحديثا  

ً
قديما

 
ً
روائي أو أدبي أو سينمائي له عالقة بعالم الذئاب إال وكان ناجحا
 كما هو الحال مع الفيلم األمريكي الرقص مع الذئاب والذي 

ً
ومثيرا
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 تابوت روماني قديم ، موقع أثري ألوستيا أنتيكا في روما ، إيطاليا

، فكل منهما 
ً
ال تزال عالقتهما متوترة منذ أن عرفا بعضهما بعضا

 أن االحترام بينهما كان 
ّ
يريد أن يحمي حدوده وبيئته وجماعته، إال

، فلهما ذات القيم واألخالق واألعراف والمبادئ.
ًّ
وال زال مستمرا

عديدة  وقصص  أساطير  قديمة،  حكايتهما  والذئب  اإلنسان 
ومختلفة نسجت حول الذئاب، فماهي عالقة ابن اإلمارات به؟.

اب اإلماراتي عندما يبدأ 
ّ

ْك ذيْب« الوصية الدائمة التكرار للش
ّ
ل
َ
»خ

بخوض حياته ومغامراته خارج المنزل، هي جملة تنبيهية تدعوه 
إلبراز شخصيته أمام المجتمع، ويبقى السؤال األهم، ِلَم الذئب 
بالذات من دون غيره من الحيوانات يدعونا المجتمع الكتساب 
 المكانة المرموقة في عالم الحيوان؟

ً
صفاته؟ وهل يستحق فعال

للعارفين بعالم الذئاب يؤكدون على أخالقه الرفيعة التي تشابه 
فطرة العربي المسلم، فهو ال يأكل الجيفة وهو االبن البار بوالديه 
الذي يهتم بهما ويعيلهما حتى وفاتهما، وهو األب الراعي لعائلته، 
المتكفل بشؤونهم، الحامي لقبيلته وحدوده الجغرافية، المتنزه 
عن السفائف عزيز النفس، صاحب حيلة هو األكثر دهاًء واألكثر 
وفاًء في عالم الحيوان فنال اإلعجاب واالحترام والتقدير من قبل 
الحيوانات،  باقي  على  وأخالقه  بصفاته  وتفرد  األصيل،  العربي 
ويعرف كذلك عن الذئب مكره وسعة حيلته، وإذا أكثر من حركة 
ويبقى الساهون  يأخذ الفطنون حيطتهم منه،  لم يفهمها غيره، 
من بني اإلنسان والحيوان أسرى غفلتهم حتى يوقع الذئب فيهم 
يا وليدي« هي حث على أهمية إظهار الفتى  ذيْب  ْك  ِ

ّ
ل
َ
»خ مصيبة. 

 
ً
، هي تأكيد على بقائه يقظا

ً
لرجولته وقوته لكل من أراد به سوءا

فينتبه في تعامالته ليكتشف الصديق من  لمن يتعامل معهم، 

فِطن وجب على الفرد أن يكون ذا  ٌس  وألن المؤمن كّيِ العدو، 
لآلخرين  السماح  وعدم  التعامل  في  الذكاء  مع  حسنه  أخالق 
، و»المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 

ً
 أو معنويا

ً
باستغالله ماديا

من المؤمن الضعيف«. 
خص في اإلمارات العربية المتحدة وفي الخليج العربي  ويقال للشَّ
لصاحب الحيلة وللذكي والنبيه والنشيط  ك ذيب«،  إنَّ »ِصدْق 
أموره بسهولة من دون مساعدة  تدبير  وللذي يستطيع   ،

ً
أيضا

وكذلك للشخص الفطين الذي ال تنطوي عليه أكاذيب  الغير، 
أن  وعليك  والخداع.  والدهاء  الحيلة  يمتلك فن  وللذي  الغير، 
باألمر  ليست  فمواجهته  يب، 

ّ
الذ ُيطلق عليه  الذي  تتحذر من 

عليك أن تتغلب عليه أو توازيه في الذكاء  الهّين اللّين الّسهل، 
 
ً
شيئا أراد  إن  ألنه  هزيمته  لتستطيع  الحيلة  وسعة  والنباهة 

سيناله بدهائه وحنكته 

َخلّْك ذيْب

موزة سيف المطوع 
صحفية وكاتبة إماراتية

الشجاعة والحكمة عند كثير من األمم قديمًا وحديثًا الذئب رمز 

الذئب ورمزية حضوره في موروث األممالذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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  تراث - خاص

الشاعر صالح بن علي بن عزيز المنصوري، من منطقة الظفرة 
ونشأ وتربى وعاش حياة   ،1939 ولد عام  أبوظبي.  إمارة  من 
البادية بين أفراد قبيلته. عاصر ظهور النفط ونهوض الدولة 
وقام على خدمة وطنه قبل قيام االتحاد؛ بانضمامه إلى قوات 
حرس الحدود وبعد قيام االتحاد انضم إلى الحرس الخاص 
للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه - 
 في مجلس شعراء البادية بإمارة أبوظبي، وشارك 

ً
أصبح عضوا

حتى  في العديد من المنتديات الشعرية المحلية والخليجية، 
وقد  دولة اإلمارات العربية المتحدة.  أصبح أحد أبرز شعراء 
وجد في شعره اإلعالمي والباحث والشاعر الجزائري الراحل 
 
ً
عياش يحياوي أنه مشغول بالذئب وكتب عياش في ذلك مقاال
ى في ديوان صالـــــح بن عزيز المنصوري 

ّ
بعنوان »الذئب كما تجل

وجدنا أهمية نشره ضمن ملف عدد تراث لهذا الشهر، حيث 
القوي  الشاعر  أقرأ ديوان  وأنا  انتباهي  »لفت  يقول عياش: 
مشغول  أنه  ومعانيه  أوصافه  في  األصيل  وتعابيره،  لغته  في 
في قصائد عديدة توظيفات بالغية  بتوظيفه  فقام  بالذئب، 

وبسيكولوجية تحتاج إلى دراسة«.

أما نص المقال فهو بالشكل التالي:
ال ُيذكر أو ُيشاهد حتى  »الذئب نص فيزيائي وشعري مفاهيمي، 
النباهة  الذهن أصناف من صور  إلى  المخّيلة وتتداعى  تنشط 

والترّصد والعواء.  والمكر والمراوغة،  والختل والتخّتل،  والذكاء، 
وبقدر ما رسمت له األساطير واآلداب العالمية من مشاهد العنف 
بقوة الحياة فيه،   

ً
إعجابا  ،

ً
والقتل بقدر ما تعاطفت معه أيضا

حركة  وإيقاع  جسمه،  وتمايل  بطشه،  وسرعة  إصراره،  وشرَه 
أقدامه، وبريق عينيه، والصبر على مكاره الجوع والعطش في بيئة 
صحراوية تسابقه إلى غنائمها سباع أخرى، ويمنعه عنها عسس 
الغربية  المنطقة  كانت  الموحشة«.  الدروب  ومفاجآت  الليل 
من إمارة أبوظبي حيث عاش الشاعر صالح بن عزيز المنصوري 
 قبل أن تختلف إليها األرجل من كل فٍجّ بعد 

ً
َبة

َ
أ
ْ
طفولته وشبابه َمذ

كان حضور الذئب بين البدو  لذا،  قيام الدولة.  
 
ً
بل إن البدو قديما أشبه بحضور شجرة الغاف، 
وينشغلون  بوجوده،  يستأنسون  كانوا   

ً
وحديثا

بغزواته وِحَيله وعناده في مجالسهم وقصائدهم 
وحكاياتهم الشعبية، ويقولون في أمثالهم: »الذيب 
كناية عن أن الذئب ال يصرف  ما يهرول عبث« 
 ،

ً
منشودا  

ً
هدفا به  يبلغ  تخطيط  بعد  إال  طاقته 

ويقولون عن الشخص الذي يسيطر على الوضع 
راس  وعلى   .. »ذْيب  األمور:  دقائق  على  باطالعه 

راف«. وعن الموقف من الغريب عن الديار: »الغريب ذيب .. 
ْ

ِمش
عّضته ما تطيب«. 

وقبل أن يخوض عياش في الحديث عن تجربة صالح بن عزيز مع 
 على تجربة البحتري والفرزدق وعيدة الجنهي، 

ً
الذئب عرج قليال

للتأكيد بأن للشاعر العربي عالقة خاصة بهذا الحيوان الوح�شي 
ذي الشخصية الدرامية الخالبة. وما يهمنا في مقال عياش رمزية 
: »في ظلمات 

ً
الذئب في قصائد الشاعر صالح بن عزيز وكتب قاال

الليل ينفرد الشاعُر صالح بن عزيز المنصوري بذاته وحاجاتها، 
وينفرد الذئُب بجوعه إلى فريسة تطفئ تضّوره. 

مباِغٍت،  خطر  من   
ً
متوّجسا الصحراء  دروب  في  الذئب  يسري 

البراري  مجاهيل  شّمه  وحاّسة  الصائدة  بغريزته   
ً
اضا خوَّ

ة عميقة في تكوينه  ِذئبيَّ  
ً
سا المظلمة، وتسري أحالم الشاعر متلّبِ

 عن محبوبته في مجاهيل القصيدة. وفي كليهما 
ً
البسيكولوجي بحثا

وفي كليهما خواء  بالفقدان والمطاردة،  يجيش عرام اإلحساس 
ضاٍر مانٍع للنوم وال يمتلئ إال بحدوث الُمراد«.

أظلمت سماء الشاعر بديجور الليل وأحزانه، وراح 
يئّن وهو على كثيب عاٍل من وجع الوجد والفراق 
أنين ذئٍب يدخل عليه الليل وهو ُمرتعٌب من صوِت 

رصاٍص يمّزق صمَت المكان: 

ــــــــــــــــان   ذّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت في المشـــــــــراف وقت المسّيــــــــــــ

لــــــــــــــــــــــــــــم سمــــــــــاْيه
ْ
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــل علّي الليـــــــــــــــــــــل واظ

ْ
واق

ـــــــــــــــــــــة الذيـــــــــــــــــــــب سرحـــــــــــــــــــان  
ّ
ولــــــــــــــي ونــــــــــــــٍة مـــــــن ون

وحاديـــــــــــــــــــــه ليــــــــــــــــــــــــــــٍل وسامــــــــــــــٍع لـــــــــــــــــــه ارمايــــــــــــــــــــــــــــه
عاٍل  كثيب  على  الشاعر  يقف  آخر  مشهٍد  وفي 
إحساسين:  ضغط  تحت   

ً
واقعا الذئب  كما  ويعوي  يت«،  ّبِ

َ
»ذ

بالخوف من فقدان  بالتسابق مع زمن الليل وإحساٍس  إحساٍس 
فرصة تحقيق الحلم: 

ورهـــــــــــــــــــــــــا   
ُ
ذّبــــــــــــــــــــــــــــيت أنــــــــــــــــــــــــــــا في مازمـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــن ق

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت من رقاهــــــــــــــــــــــــا  روس المبـــــــــــــــــــــــادي شّوِ
واْعــــــــــــــوي كمـــــــــــــــــــــا ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب ْبتالــــــــــــــي َسَحـــــــرهـــــــا    

بان الصبـــــــــــــــــــــاح أو صيدتـــــــــــــــــــــْه مــــــــــــــــــــــــــــا لقاهـــــــــــــــــــــا
المكان  الستطالع  عاٍل  كثيٍب  إلى  الصعود  الشاعر  يواصل 
واستقبال نسائم الليل الندّية. الناس نيام، لكن الشاعر والذئب 
ال ينامان إذا ربطا النّية على اصطياد ما في البال، ما في بال الذئب 
فريسة في البراري المظلمة، وما في بال الشاعر خليلُتُه التي تسكن 
القفار البعيدة المهجورة، التي ال ُيسمع فيها سوى عواء الذئاب: 
ي    

ّ
واذّب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي راس الطويـــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن

ـــــــــــــــــود ِريٍف زغــــــــــــــــــــــــــــاوي
ُّ
ياتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــح الن

يز املنصوري الذئب كما تجلّى يف أشعار صالـــــح بن عز

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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ي  ِ
ّ
حــــــــــــــن

ْ
ـــــــــــــــــــــج تم�ضي الليـــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــو هي ات

ْ
والخل

والذيب مـــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــ�ضي يلى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد نــــــــــــــــــــــــــــاوي
ي    

ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــي بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد ونــــــــــــازي الــــــــدار مـــــــــــــــــــــن

ّ
وِخل

وكم ساحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة دونه بها الذيب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي
فإذا انتشر ضوء  على الذئب أن يصطاد قبل شروق الشمس، 
وتمّدد  الخيبة  أصابته  به  يتع�ّشى  ما  اصطياد  وأخطأ  الصباح 
وكذلك حال الشاعر وهو يعاني ألم  الصحراء.  عواؤه في أرجاء 

فراق المحبوبة: 
واْعـــــــــــــــــــــوي كما ذيــــــــــــــــــــٍب ِليـــــــــــــــــــــا جّر بْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
روس الجبــــــــــــــــــــــــــــال النـــــــــــــايفــــــــــــــة واِجِبــــــل

خطـــــــــــــــــــــاه 
ْ
يبغي العشـــــــــــــــــــــا في تالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الليل وا

وبان الصبــــــــــــــــــــــــــــاح وال لقــــــــــــــى صيـــــــــدٍة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه
على وليـــــــٍف عذب الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال واقصـــــــــــــــــــــــاه 

ه
ّ
وقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي مشيــٍح ودايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم مروعلــــــــــــــــــــ

تصطفق ضلوع الذئب من الجوع، وتصطفق ضلوع الشاعر من 
 حركتها المرتبطة 

ً
، وهو يبحث عن نجوم الليل متأمال جوٍع معنوّيٍ

ليضبط زمن فراقه محبوبته وموعد  بحركة البدو في الصحراء 
انتقال أهلها إلى موقع قريٍب منه. لكّن ليلة أخرى تمّر وال أمل في 

تحقيق المراد. 
البارحـــــــة عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي من النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عايـــــــــــفه    

حراٍم عليهــــــــــــــــــــــــــــا نومــــــــــــــها مـــــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــضــــــــــــــا بهــــــــــــــا
وغــــــــــــــــــــــــــدى السهـــــــــــــــــــــر للعـــــــــــــــــــــين ترتــــــيب عــــــــــــــاده    

جوم الليـــــــــــــــــــــل واْضبــــــــــــــط اْحسابهـــــــــــــــــــــا
ْ
واْسبر ان

واعــــــــــــــوي كمـــــــا ذيٍب تصافــــــــــــــــــق اْضلوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
وبان الصبــــــــــــــاح وصيدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ما عـــــــــــاد ابهــــــــــــــا

إحساس الشاعر بأنه مثل ذئب  إنه اإلحساس القاتم بالخيبة، 
جائٍع مطروٍد، من دون محبوبته البراري الممتدة وال لقاَء مع من 

ينقل إليه أخبارها: 
واعــــــــــــــــــــــــــــوي كمـــــــــــــــــــــا ذيٍب مع الليل مطــــــــــــــــــــــــــــرود    

وامــــــــــــــ�ضى خلــــــــــــــي واجويــــــــــــــٍع والصبــــــــــــــح بانـــــــــــــــــــــي
علــــــــــــــــــــــــــــــــى الذي دونــــــــــــــــــــــــــــه متامــــــات واحـــــــــــــــــــــدود    

وراعي النبــــــــــــــــــــــــــــا من صوبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــا لفــــــاني
بحيث  ويكّرر صالح بن عزيز مشهد الحرمان في المقطع التالي، 
 على طرف مسافة ال مسافة بعدها سوى التمّرد على 

ً
يبدو واقفا

النسق البدوي القيمي »أصيح وافرع ثيابي«، جّراء مكابدته أوجاع 
ذاته العاشقة، وكأنه ذئب البراري الخالية، يعوي ويعاود العواء 

من جوعه.  
إن  ولكن الخجل من أن ُيصاب بسهام النقد المجتمعي يردعه. 
هبوب النسيم العليل من جهة ديار محبوبته يذكي فيه لواعج 
الحب، لكنه يدرك أن رغبة وصاله محبوبته غير ممكنة التحقق 

ِلُبعد ديارها ووعورة الطريق إليها: 
تكامل همــــــــــــــوم الجـــــــــــــــــــــوف وتزيــــــــــــــد وجعـــــــــــــــــــــــتي    

افــــــــــــــي
ّ
لي هـــــــب من صوبه هــــــــــــــــــــــــــــوا النـــــــــــــــــــــود قذ

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الذي منــــــــــــزاح والبــــــــعد دونــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
ومداهيـــــــل بــــــــــــدوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــه دعاثـــــــــير وتقافـــــــــــــــــــــــــــــــي

وخطــــــــــــــــــــــــــــــيٍر علّي اصيــــــــــــــــــــــــــــح وافرع اثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــابي   
 سرحــــــــــــــــــــــــــــان الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــال بين لنجــــافي

ْ
كمــــــــــــــا ون

ب العـــــــــــــــــــــوى    
ّ
عليــــــــــــه لعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير جويع ويقن

ــــــــــــــــــــــــافي
ّ
وشـــــــاف الطوارف عندهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا زول طن

موقف  موقفين،  بين  الوصال  إلى  التّواقة  نفسه  الشاعر  يجد 

وموقف الذئب  الحكمة القبيلية الداعية إلى الرزانة والصبر، 
ويؤكد الشاعر مرة ثانية  ما يريد بأنيابه ومخالبه.  الذي يفتّك 
أنه لوال الخجل من األقاويل التي ستصيبه لتبع عقيدة الذئب 
 
ً
المستمّدة من وحشّيته وإصراره، وعوى عواءه وهو جائع، تعبيرا
عن نفاد صبره أمام امرأة رزينة التفكير، على خالف حالته، وقد 

سقاه صواب رزانتها تلك سّم الهجران: 
ولوال مالزيـــــــــــــــــــــــــــــــم الســـــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وامتــــــــــناعه    

ــــــــــــــــــــــــبي بالعـــــــــــــــــــزوم الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي وارّد قلـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وترّد نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شيــــــــمتي والوقـــــــــــاعـــــــــــــــــــــه    

واحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ظروفي لين تعطـــــــــــــــــــــي المطاعــــــــــــــي
لغــــــــــــــدي كمـــــــــــــــــــــا سرحـــــــــــــــــــــان واتبع اسناعــــــــــــــــــــــــه    

ي اسناعـــــــــــــــــــــي
ّ
وْصفـــــــــــه عديـــــــــــــٍم وصايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ل

ــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــي صوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فاعل ّبي شـــــــــــناعــــــ اللـــــــــــ
وبالكف مسقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني من الســــــــــم صــــــــاعي
 فقد األمل، يحصاره ُبعد 

ً
 مما سبق محاصرا

ً
يبدو الشاعر انطالقا

َبلي 
َ
الق النقد  ويحاصره  إليها،  ديار المحبوبة وصعوبة الوصول 

بسلوك صادم  إذا هو خرج عن صراط التقاليد المتوارثة وجاء 
ع، ويحاصره غياب رسول يزّوده بآخر أخبار محبوبته، 

ّ
وغير متوق

 
ً
وال يجد ُمنقذا ويحاصره خجله من أن يغدو فريسة األقاويل، 
من هذا الحصار إال التلّبس بطبيعة الذئب الذي ال تحكمه قيٌم 
ورثها عن أجداده، وال خجل من مجتمع الذئاب، فيعوي عواَءُه 
لكنه ال يتجاوز ذلك إلى سلوك الذئب. وجّراء كل ذلك تنتهي تباريح 

الشاعر وأشواقه إلى خبيٍة مّدمرٍة تنفذ إلى شعره. 

الت طباعه ومعاناته في المقاطع 
ّ
إن الذئب ظل عبر جميع تمث

 لمعاناة الشاعر. ولكّن سلوكه 
ً
 ُمناظرا

ً
الشعرية السابقة نموذجا

وطباعه ظلت منحصرة في مشاهد متكررة. 
ولم يستحضره  يظهر بصيغة الغائب،   

ً
أن الذئب ظل دائما أّي 

أو  معه  التحاور  أو  المباشرة  مخاطبته  طريق  عن  الشاعر 
عاشٍق  يقابل درامية معاناة شاعٍر  االستغراق في وصف درامّيٍ 
في مجتمع تحكمه عادات وموازين قبلية متوارثة. وهو ما يعني أن 
ى بصفة صورة ذهنية راسخة 

ّ
الذئب في شعر صالح بن عزيز يتجل

مصدرها  تعبيرية  واستحضارات  قديمة  ذكريات  من  لت 
ّ
تشك

خاض الخارجي في   
ً
حقيقيا  

ً
وليس كائنا نبطيون آخرون،  شعراء 

النبطّيات التقليدية على ذهن الشاعر النبطي 

المصادر:

1. »ديوان فارس الشعر«، صالح بن علي بن عزيز المنصوري، جمع وتحقيق: علي بن 

أحمد المطيوعي، نادي تراث اإلمارات، أبوظبي، 2001.

يحياوي،  عياش  باإلمارات،  والمكتوب  الشفهي  في  مقاالت  خلوجيات:   .2

.2012 أبوظبي، 

إن الذئب ظل عرب جميع تمّثالت طباعه ومعاناته 
ية السابقة نموذجاً ُمناظراً ملعاناة  يف املقاطع الشعر

الشاعر. ولكّن سلوكه وطباعه ظلت منحرصة
 يف مشاهد متكررة

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم

المنصوري  تجّلى في أشعار صالـــــح بن عزيز  الذئب كما 
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 فاطمة سلطان المزرويع

الناس  خيال  تلتقط  الحيوانات  بعض 
الذئب،  مثل  السنين  آالف  منذ   

ً
تماما

ويجذبنا  ويخيفنا،  يفتننا،  الذئب  كان 
 منا يكتشف 

ً
إليه.  ربما ألن هناك جزءا

الذي  الوح�ضي  الجامح  بالروح  ذلك 
يظهر الذئب بشكل بارز  نراه في الذئب. 
في األساطير والخرافات من العديد من 
ثقافات أمريكا الشمالية وأوروبا، وكذلك 

من أماكن أخرى حول العالم.

فالصحراء هي البقعة التي تندر فيها الحياة 
القا�شي  المناخي  الطبيعية بسبب ظرفها 
الذي يتنافى مع وجود الحياة النباتية أو 
الحيوانية أو حتى البشرية بشكل طبيعي 
ودائم، والصحراء هي بقعة جغرافية تكثر 
الرياح  فيها  وتشتد  واألتربة  الرمال  فيها 
وترتفع درجات الحرارة وتعاني من انخفاض 
نعتبرها  لهذا  الموسمية،  األمطار  في  كبير 
بيئة طاردة وقاتلة وتعتبر الصحراء العربية 
ال  وهي  المجدبة  المقفرة  الصحاري  من 
النباتات  من  معينة  بأنواع  إال  تحتفظ 
مع  الوقت  مع  تكيفت  التي  والحيوانات 
حيث تشتد  المياه وجفاف األجواء  ندرة 
مع  شتاء  الطقس  ويبرد   

ً
صيفا الحرارة 

وإذا ألقينا نظرة على  قلة نزول االمطار. 
أن  نجد  الصحراء  في  المفترس  الحيوان 
النوع المسيطر في كل أجزائها هو الذئب، 
التي  الذئاب  أنواع  من  العربي  فالذئب 
تنتمي إلى فئة الذئاب الرمادية، وقد اتخذ 
الجزيرة  الذئاب من شبه  النوع من  هذا 

 له، لكنه اختفى اليوم إلى حد كبير ويقتصر وجوده 
ً
العربية موطنا

السعودية،  العربية  المملكة  في  المعزولة  المناطق  على بعض 
الجوع،  دائم  الذكاء،  حاد  الجسم،  متناسق  العربي  فالذئب 
 واالختتال 

ً
صبور، يكتسب قوته بالقوة والحيلة، والصداقة حينا

العيش  أنها تستطيع  العربية  الذئاب  يميز  ما  وأهم  آخر،   
ً
حينا

بمفردها من دون مجموعات إال في موسم التزاوج الذي يصادف في 
أكتوبر وديسمبر، كما أن الذئاب العربية لها عيون صفراء وقليل 
الحاد والمكر الذي يمكنها من  وتتميز بالذكاء  منها بعيون بنية، 
وضع خطة كاملة لمطاردة فريستها ولدى الذئاب بعض الغرائز 
كما أفادت بعض الدراسات  السخية فهي ال تأكل باقي الطعام، 

، كما أن 
ً
أن الذئب يتزوج أنثى واحدة فقط والعكس صحيح أيضا

الباحثين المتخصصين يؤكدون بأن الذئاب تعيش فترة حداد قد 
تصل إلى عام كامل في حالة وفاة شريكها، ومن الممكن أن يقتل 
الذئب نفسه إذا مات شريكه، ولكنه في جميع الحاالت يعتمد على 
قدراته الذاتية في الوصول إلى زرائب الماشية واألغنام، فالذئب 
 في افتراسها، لذلك كانت الخصومة بينه وبين الرعاة 

ً
ال تتردد أبدا

فليس هناك بد من مطاردة  وأصحاب األغنام شديدة وعنيفة، 
واالستعداد لها وقد تحولت هذه الخصومة مع  الذئاب وقتلها، 
وولدت هذه  الماشية واألغنام إلى عداوة بين اإلنسان والذئب، 
الخصومة القصص واألساطير وانقلب الذئب من حيوان يبحث 
عن صيد في نطاق حيواناته أي األغنام والماشية والطيور... الخ إلى 
إنسان يقاتل اإلنسان ومن حقيقة إلى خيال، فتغنى به الشعراء، 
وحيكت فيه القصائد وكان الذئب رمز اإلنسان في الصحراء. لقد 
اهتم العلماء بالذئب فجاءت الكتب العملية فيه متفرقة، بعضها 
 عنه 

ً
اختص بالتراث الشعبي واألسطوري، وبعضها حكى قصصا

فخّوفوا به األطفال وأرعبوا الكبار واتخذوه بركة وخشية، فعل 
العرب ال�شيء نفسه، ففي الجاهلية جاء في أمثالهم قولهم: »لقد 
كنت وما اخ�شى بالذئب« وهو مثل يقوله الرجل، يذل بعد العز، 
لقد كان  الذئب«  فيفزع بمجيء  وأصله في الرجل يخوف بمنزلة، 

الذئب يف األساطري العربية
القوة والذكاء من الصفات اليت تغىن  بها العرب قديماً

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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وكانوا يطلقون  الما�شي،  في  العرب  للذئب مكانة عظيمة لدى 
على أشجع أوالد القبيلة باسم الذئب استعارة لشجاعته ومهارته 

وذكائه وكذلك لصفات الحب والوالء التي يمتلكها الذئب. 
لقد تحدثت الكثير من الكتب القديمة عن الذئب مثل كتاب 
 
ً
نظرا العرب  بين   

ً
أسطوريا  

ً
كائنا الذئب  واعتبر  ودمنة،  كليلة 

لصفاته التي ذكرها العرب في كتبهم كالشجاعة والذكاء والقوة، 
لمهاجمته،   

ً
أوال القطيع  زعيم  يختار  للصيد  يخرج  عندما  ألنه 

 
ً
ويتميز الذئب بسرعته الكبيرة بحماسته الشديدة وكبريائه وكثيرا
الروح  كبرياء  يمتلك  الذي  الشخص  العرب  الكتاب  شبه  ما 
بالذئب ألن احترام الذات واحد من أهم سمات الذئب، وال يقبل 
 لم يصطده وال يستطيع أن يعيش على جثة، ويموت 

ً
أن يأكل شيئا

إذا تم أسره، كما من أهم صفاته الحذر الشديد مع طول صبره 
للقوة والجرأة والصبر وقلة القلق. كان الذئب   

ً
ولهذا جعلوه رمزا

»أغمق  من أكثر الحيوانات التي استخدمت في األمثلة مثل قول 
أي لما هو معروف عن الذئب من الظلم والغدر  من الذئب« 
هذا  ويعتبر  فله ظلم«  الذئب  »اصطاد  من   

ً
وأيضا والوحشية، 

المثل من أشهر األمثلة التي تصف ظلم الذئب حتى لصاحبه، 
يتبع  أنه ال  في  حيث يختلف الذئب عن الكالب 
كما استخدم  مربيها وال طلبها وال تسمع ألوامره، 
العرب الذئاب في األمثال لإلشارة إلى رفقاء سيئين 
يستخدم  حيث  للضيع«  »ذئب  القائل  المثل  في 
المثل في وصف القتل والوحشية في المثل »جائع 
من ذئب« أي متوحش وعاشق لقتل أكثر من ذئب. 
كان الذئب يمثل على أنه قوة شريرة على األطفال 
أن يتجنبوها، كما اتخذ العرب من عصور بعيدة 
أجزاء من الذئب العتقادهم بأثره السحري، فقد 

، تبقى طول 
ً
كان يوضع في عنق الصبي في الجاهلية تعاويذ وخرزا

 عليه من الذئب.
ً
النهار خوفا

عبادة الذئاب 
الذين عبدوا األحجار وبعض  العرب  الوثنين  ربما وجدت عند 
فإنه يمكن تصور عبادة الذئب كما يعكسها بعض  الحيوانات، 
»عبد عوف«  العرب  ومن أسماء  )عوف(  فمن أسمائه  أسمائه، 
كما كان العرب    .

ً
الذئب الذي كان صنما عبداإلله عوف:  أي: 

ويتفاءلون به إذا مر عن  يتشاءمون بالذئب إذا مر عن يسارك، 
رمز الفراق  يمينك وقد ارتبطت رؤية الذئب بيوم ظعن األحبة، 

األدبي يقول جران العود:
لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك أن الذئــــــــــــــــــــــــــب يـــــــــــــوم سما لنــــــــــــــــــــا

علـــــــــــــــــــــى حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من جــــــــــــــــــــــــــًوه لصديــــــــــــــــــــــــــق 
تتمثل  تردعها قوة خير،  وكان الذئب يمثل للعرب قوة شريرة، 
إنما هو تصور   ،

ً
إسالميا  

ً
وهذا بالتأكيد ليس تصورا في الظبي، 

وثني سابق لإلسالم. حيث نجد أن هذا االعتقاد الوثني في جانبه 
مطرود  بـ»اللعين«  للذئب  في وصفهم  وذلك  التشاؤم،  الشرير، 
ومحرم عليه دخول األماكن المقدسة على حسب 
الشفوي  التراث  في  رواية  الوثني وهناك  التصور 
تشير إلى تقديس الذئب وتصوره هو واألسد على 
جدران المعبد أنهما حيوانان احتال مكانة القداسة 
في تاريخ العرب القديم، كما ذكر األدب الشعبي في 
الجزيرة العربية حكايات عن أكل الذئاب للجن، 
ومن المظاهر الرائعة في التفكير األسطوري عند 
العرب، عرفه أبي عبيدة بن المثنى بأنه »عيد كان 
ولعبهم  بأكلهم  فيه  يشتغلون  الجاهلية،  في  لهم 

وهو طقس أسطوري يشابه ما لدى  الذئب فيأخذها..«  فيجيء 
فقد  )الكلوكوانه(،  باحتفاالت  الحمر فيما يعرف  الهنود  قبائل 
كان الجاهليون يقيمون طقوس عبادة آللهتهم في احتفال بهيج 
طيلة النهار، ثم عندما يأتي المساء الوقت المعتاد لخروج الذئاب 
فتأتي  العراء،  في  تاركيها  لآللهة،  القرابين واألضحيات  يقدمون 
 منهم أنهم يدفعون 

ً
الذئاب لتأكلها، مشاركة منها لتلك االلهة، ظنا

عنها األرواح الشريرة التي تحملها الذئاب، فالذئب في نظرهم رمز 
للشر. ال صحة الفتراس الذئاب لإلنسان كما تذكر المصادر إال 
والصحيح أن الذئب   - إن وجدت   - في حاالت نادرة اضطرارية 
 على أغنامهم ودواجنهم، 

ً
يألف اإلنسان، ولكنهم ال يألفونه خوفا

لقد انقرض الذئب من أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية، ولم تعد 
هناك سوى بعض األساطير والخرافات المتعلقة بالذئب في أعراف 
 من الما�شي، وتفكير الشعوب 

ً
العرب وتقاليدهم ولقد اعتبر جزءا

وثقافتها، وطريقتهم في التكيف مع الحياة. لقد انقرض الذئب من 
 
ً
أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية بعضها تعرض للقتل رميا

لذلك  بالرصاص وتخلص منها بسبب قتلها لألغنام والماشية، 
حظرت بعض الدول قتلها أو صيدها، ولكن ظلت الذئاب من أكثر 
الحيوانات التي تناولها العرب في أشعارهم وكتبهم واستخدموها في 
وضع األمثال الحسنة والسيئة على حد سواء، حيث جمعت بين 

الوحشية الشديدة والوالء الكبير 

* رئيس قسم األرشيفات التاريخية في األرشيف والمكتبة الوطنية

كان الذئب يمثل للعرب قوة رشيرة، تردعها قوة خري، 
تتمثل يف الظيب، وهذا بالتأكيد ليس تصورًا إسالمياً، 
إنما هو تصور وثين سابق لإلسالم. حيث نجد أن هذا 
االعتقاد الوثين يف جانبه الرشير، التشاؤم، وذلك يف 

وصفهم للذئب بـ»اللعني« مطرود ومحرم عليه دخول 
األماكن المقدسة عىّل حسب التصور الوثين

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم

العرب قديمًا التي تغنى بها  الصفات  القوة والذكاء من  العربية:  الذئب في األساطير 
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 عبد العليم حريص

ذكره ترك  فمتى جاء  يعتبر الذئب من أبرز الحيوانات البرية، 
وال توجد ثقافة   ،

ً
في نفوس كافة الكائنات تقريبا  

ً
صدى كبيرا

وال ديانة وال مجتمع إال وله مع الذئاب خصوصية تصل لحد 
 والمهابة والتشبه به في الصبر والجلد لحذر، 

ً
التقديس أحيانا

من حيث  واألدب العالمي بوجه عام عني به عناية خاصة، 
األعمال المسرحية والدرامية والروائية والقصصية والشعرية 

والنثرية عناية خاصة.

 عن ما يمتلكه 
ً
وفي األدب العربي حظي باهتمام بالغ، ال يقل مقدارا

فيقال فالن أغدر من  ذلك الملك غير المتوج على عرش البرية، 
 أحذر 

ً
 من الذئب، لقلة نومه، ويقال أيضا

ً
ذئب، وفالن أخف رأسا

من ذئب لكونه ينام بعين ويترك األخرى مفتوحة داللة على حذره، 
حتى قال في ذلك الشاعر حميد بن ثور الهاللي:
ينــــــــــام بإحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مقلتيــــــــــــــــــــــه، ويتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بأخرى المنايــــــــــــــــــــــا، فهو يقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نائــــــــــــــــــــــم
 حيوان بهالة من الغموض واالهتمام كما هو الحال مع 

َ
فلم يحظ

الذئب، ذاك الكائن الذي حير البشرية، فلديه من القدرات التي 
وهبتها له الطبيعة من يضيق عنه المقام فهو قادر على أن يقتل 
وعنده قدرة خارقة على  الجن كما سنرد في الموروث الشعبي، 
شم رائحة الدم، والخوف وعن حدة بصرة حدث وال حرج، وحتى 
والوقاية،  والسحر  الشعبي  الطب  في  تستخدم  أعضائه  جميع 
وبرغم ما يشاع عنه في الموروث الشعبي فقد أنصفه الشعر 
 ظلمه إال أن القرآن الكريم قد برأه حينما 

ً
 وأحيانا

ُ
العربي أحيانا

اتهمه اخوة يوسف بأكل أخيهم، كما في قوله تعالى:
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المفسرين أن من أوحى ألخوة يوسف  وقد قال أحد  يوسف، 
بالذئب هو أبوهم نفسه، لقوله لهم )وأخاف أن يأكله الذئب( من 
ولكن القرآن برأ  هنا قالوا له بأن الذئب أكله ليصدق روايتهم، 
الذئب من فعلتهم، فهو على طول الدوام متهم من الجميع، إال أنه 
كائن له قيمه وعادته التي ال تتغير بحيث يقود القطيع كبيرهم وال 
يتجرأ أحد على ذلك، ويسيرون في جماعات وإن كانت أنثى الذئب 
إال أنها تخضع لقيادته، غير أنه  أقوى وأشرس بكثير من الذكر، 
وفّي لزوجته وال يتزوج بعد موتها، وكثير من الصفات الحسنة التي 
والمفارقة أن  تجدها في عالم الذئاب يفتقدها كثير من البشر.  
ولكنه التناقض أن  بالكلب،   

ً
الذئب هو أقرب الحيوانات شبيها

ونلمح ذلك في القصة التي  والثاني رمز للخيانة،  هذا رمز للوفاء 
وذئب  مقتولة  شاة  وبجوارها  بأعرابية  مّر  أنه  األصمعي  رواها 
 
ً
مقطع األوصال فسألها عن السبب فحكت له أنها وجدت ذئبا
للتو وقد قتلوا أمه فعطفت عليه  قد ولد  )جرو ذئب(   

ً
صغيرا

 من البرد والجوع فأخذته وأوته وأرضعته من 
ً
 منهكا

ً
لكونه ضعيفا

حليب شاة كانت عندها وأعطته الدفء واألمان حتى كبر، وقالت 
في نفسها يحرس بيتها وزرعها وأغنامها ولكن تمر االيام، وتدخل 
 لتجده أكل شاه لها من بطنها هذه الشاة التي أرضعته 

ً
عليه يوما

 وأنشأت تقول:
ً
من حليبها حينما كان صغيرا

بقرت شـــــــــــــــــــــــــــــــــويتهي وفجعـــــــــــــــــــــــــت قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي
وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لشاتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــد ربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

غديــــــــــــــــــــــت بدرهــــــــــــــــــــــا وربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فمــــــــــــــــــــــن انبـــــــــــــــــــــــــــــــــاك ان ابـــــــــــــــــــــــــــــــــاك ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

إذا كـــــــــــان الطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع طبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع ســـــــــــــــــــــــــــــــــوء
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أدب يفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وال أديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ولعل الملك الضليل )امرأ القيس( أمير الشعراء قاطبة، استوقفه 

الذئب في شعره ونجد ذلك ما نسب له في معلقته الشهيرة: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

 
ً
فقد حكي أن امرأ القيس اجتاز في إحدى رحالته بالصحراء واديا
 يعوي من 

ً
 بهذا الوادي، كان جائعا

ً
 من الناس وقد التقى ذئبا

ً
خاليا

شدة ما به من الجوع كأنه خليع تبرأ منه أهله وعشيرته فال يدري 
ماذا يفعل ليطعم نفسه وعياله، هنا تخيل امرؤ القيس أن الذئب 

يشكو إليه جوعه ويطمع أن يجود عليه ببعض الطعام يعالج به 
ألم الجوع فأجابه - و كأن الذئب يفهم كالمه - بأنه ليس لديه ما 
يطمع فيه و أنه مثله فقير ال يجد ما يكفيه من الطعام، وسبب 
ذلك أن كليهما مبذر متالف لما يقع بين يديه، هو يضيع ما يحصله 
والذئب  والندمان  األصحاب  مع  واللهو  الشرب  على  مال  من 
 مما يصيده لأليام العجاف، إنه 

ً
كذلك ال يعرف كيف يوفر شيئا

كما عرف عنه يأكل من فريسته حتى يشبع وال يعود إليها فتأكل 
إنهما متشابهان في  ما تبقى السباع األخرى والجوارح أو يفسد، 
 من قلة 

ً
التبذير و اإلتالف فال عجب أن يكون كالهما أعجف هزيال

الغذاء من قلة الطعام فوصف ذلك بقوله:
وواد كجـــــــــــــــــــــــــــــــــوف العـــــــــــــــــــــــــــــــــير قفــــــــــــــــــــــر قطعتـــــــــــه 

به الذئب يعــــــــــــــــــــــــــــــــــوي كالخليــــــــــــــــــــــع المعيـــــــــــــــــــــــــــل
فقلـــــــــــت لــــــــــــــــــــــه لمـــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــوى إن شأننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

قليـــــــــــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــــــــــــــــــنى إن كنت لمـــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــــــــــــــول
كالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا ما نـــــــــــــــــــــــــال شـيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفـاتـــــــــــــــــــــــــه 

ومن يحــــــــــــترث حرثــــــــــــي وحرثــــــــــــــــــــــــك يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل
ويرى النقاد أن األبيات ليست من شعره وإن كانت قد وضعت في 
 كما وردت 

ً
معلقته ونسبوها لشاعر من الصعاليك وهو تأبط شرا

هذه األبيات في شعره، وهذا ما ذهب إليه كثير من النقاد. إال أن 
 من وحشة بني البشر كما ورد في شعر 

ً
 يكون أنيسا

ً
الذئب أحيانا

الشاعر األموي األحمير السعدي حين أنشد:
 بالذئِب إذ عــــــــــــوى

ُ
عوى الذئــــــــــــُب فاستأنست

 أطــــــــــــــــــــــــيُر
ُ

 إنســــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌن فكــــــــــــــــــــــــدت
َ

وصــــــــــــــــــــــــــــــــــَوت
ي لألنيــــــــــــــِس ِلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌه

ّ
يــرى اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه إنـ

 وضميــــــــــــــــــــــــــــــــــُر
ٌ
وتبغضهــــــــــــــــــــــْم لــــــــــــــــــــــــي مقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ما يدلل على أن الذئب وإن كان مدعاة للفزع من اإلنسان بوجه 

يستذئب  حينما  االستئناس  سبب  يكون   
ً
أحيانا أنه  إال  عام 

اإلنسان. وللذئب في الشعر العربي قصص ال تنتهي فنراه في شعر 
النابغة الذبايني

حين قال: 
تعـــــــــــدو الذئــــــــــــــــــــــاب على من ال كــــــــــــــــــــــالب لـــــــــــــــــــــــــــــه

نِفـــــــــــــــــــــــــــــــــِر الحامـــــــــــــــــــــــــــــي 
َ
قـــــــــــي َمرَبـــــــــــَض الُمست

َّ
ت
َ
َوت

مكة  إلى  جاءت  امرأة  أإن  قيل  فقد  تروى  قصة  البيت  ولهذا 
المكرمة لكي تؤدي مراسم الحج والعمرة؛ فكانت هذه المرأِة من 
وقت رمي  فلما جاء  كما كانت ذا شخصية قوية،  أجمل النساء 
الجمار ذهبت هذه المرأة وهناك قد رآها الشاعر المعروف »عمر 
بن أبي ربيعة« فكان هذا الشاعر يحب النساء ويتغزل بهن. فذهب 
إلى هذه المرأة تحدث معها ولكنها لم تجبه، فقرر »عمر بن أبي 
ربيعة« في الليلة الثانية أن يعترض لها، ولكن لم يتوقع ردة فعلها 
إذ هي تصرخ عليه قائله: ابتعد عني فإني في أيام عظيمة الحرمة 
عليها فإذا هي خائفة منه أن يفضح  فألّح  في حرم الله،   

ً
وأيضا

أمرها. ففي اليوم الثالث قالت ألخيها عنه ودعته أن يخرج معها 
لكي تدلني على المناسك، وهنا عندما رأى عمر بن أبي ربيعة أخاها 
معها، بقي في مكانه ولم يتعرض لها، وهنا أنشد قائلة بيت للنابغة 

الذيباني: 
تعـــــــــــــــــــــــــــــــــدو الذئـــــــــــاب على من ال كـــــــــــالب لــــــــــــــــــــــــــــه

نِفــــــــــــــــــــــِر الحامــــــــــــــــــــــــــــي 
َ
قـــــــــــي َمرَبــــــــــــــــــــــَض الُمست

َّ
ت
َ
َوت

وعندما سمع الخليفة أبو جعفر المنصور بهذه القصة قال: أردت 
لو أنه لم يبق فتاة في هذه األرض إال سمعت بهذا الخبر.

أما في التراث الشعبي فللذئب مملكته الخاصة فقد تربع على عرش 
األساطير جميعها فقد ورد أن الجان يخ�شى الذئاب لما لها من 
قدرة  على تثبيت أّي جّني في مكانه، ألن الذئب لديه من الحنكة، 
والفطرة الربانية، التي وهبتها له الطبيعة، ما يكفي لتثبيت عينه 
ولفترات طويلة من دون أن يرمش له  في عين من يقف أمامه، 
من دون أن ترمش،  متى وقعت عينك في عينه،  والجّن  جفن، 
تثبت في مكانه، وأن الذئب حينما يجري خلف أّي فريسة يضع 
قدمه مكان قدم فريسته، هذا األمر يرعب الجّن فيقيده مكانه 
ما نسمع عن المستذئب أو الرجل   

ً
كما أننا كثيرا حتى يظفر به. 

الذي يتحول إلى ذئب عند اكتمال القمر وكلها أمور من الموروث 
الشعبي، ولم يثبت منها �شيء على أرض الواقع. وخير دليل نورده 
على براءة الذئب ما يشاع من عداوة بين الذئب والشاة وهذا أمر 
متداول بين كافة الثقافات، إال أن الحكمة تقول: تعيش األغنام 

حياتها خائفة من الذئب، وفي النهاية يأكلها الراعي..! 

* شاعر وكاتب من مصر

ية بغري تاج.. الذئب.. ملك الرب
ومتهم بريء عرب كافة األديان واألساطري الشعبية

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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 ضياء الدين الحفناوي
   

ا خيالًيا يلعب باستمرار دور 
ً

وخلقت الخرافات والخوف وحش تعرض الذئب في المؤلفات األدبية الغربية للعار إلى حد كبير، 
الشرير في القصص األوروبية في العصور القديمة. واستمرارية االعتقاد بأن الذئب وحش شرير عالمي ويساعد ذلك في تفسير 
استمرار رمزيته الشيطانية  في كثر من األحيان وعلى استمرار التمثيل الساخر للذئاب من خالل المؤلفات واألشكال المختلفة 

 .
ً
 شريرا

ً
لألدب األوروبي من القصص والكتب والرويات الذي لعب فيه الذئب دوًرا رئيسا

يخية  نظرة عامة تار
والفولكلور  والدين  الغربية  األساطير  في  الذئاب  وجود  تمحور 
صورة  عن  والخرافية  الخرافية  الحكاية  في  الذئاب  دور  على 
ثابتة للذئاب على أنها حيوانات مفترسة وشيطانية وجشعة مع 
وإنهم يربطون استخدام الذئب في  ميل نحو الفساد والسرقة. 
ظهر الحكايات 

ُ
هذه القصص للتوصيفات الدمويه للذئب بينما ت

خالل  من  الذئاب  من  مخاوفهم  البشر  أظهر  وكيف  الخيالية 
القصص  وكتاب  القصص  رواة  استخدم  األطفال.  قصص 
الخيالية والمؤلفون الذئب في حكاياتهم منذ آالف السنين. تم بناء 

سمعة الذئاب كوحش مفترس في القصص األوروبية واألساطير 
والحكايات واألساطير التي تعود إلى ما قبل المسيح وتظهر أكبر 
االنحرافات عن التمثيل المتسق لألدب لخصائص الذئب بشكل 
في  أحياًنا  األساطير  وتتناقض  للذئب  األولى  الصور  في  أسا�شي 
وصفها وتصور األساطير المبكرة الذئب على أنه أم حنونة وحيوية 
في قصص  ا للدماء 

ً
ا متعطش

ً
في بعض القصص بينما كان وحش

أخرى في علي سبيل المثال تم إرضاع مؤس�شي روما األسطوريين 
أسطورة  من  مشهورة  نسخة  من خالل  وريموس(  )رومولوس 
قديمة من القرن الرابع قبل الميالد والتي وضعت الذئب في وضع 

ير أسطورة الذئب الرش

محترم، واعتقد بعض المفكرين القدماء في بعض الحضارات أن 
الذئب هو سلف الجنس البشري. ومع ذلك فإن الذئب الذي يمثل 
 عن هذا االعتقاد 

ً
الغالبية العظمى من األدب الغربي يختلف كثيرا

بحيث تحولت التوصيفات المتناقضة نفسها لتشكل التوصيف 
الموحد إلى حد كبير للذئب كرمز للجشع والجشع في النهاية عندما 
بدأ الذئب يظهر بانتظام في أشكال مختلفة من األدب الغربي 

صمدت السلبي أو الشرير.
وجود  حتى اليوم،  وتؤرخ الكثير من العمال األدبية المشهورة، 
الذئاب في األدب واألساطير المبكرة من خالل الحكايات الخيالية 
والخرافات في القرنين التاسع عشر والعشرين وبدأت األساطير 
متضاربة  اليونانية القديمة وغيرها من األساطير العالمية بآراء 
أساطير  تبعتها  التي  والحيوانات  األساطير  لكن  الذئاب،  حول 
المستذئب والحكايات الخيالية شكلت إجماًعا أدبًيا قوًيا على 
طبيعة الذئب وهكذا ظهرت صورة معروفة للذئب باعتباره وحش 
األعمال  في  والمتسقة  الشائعة  التمثيالت  من  والجشع  الدمار 

األدبية من العصور القديمة إلى العصر الحديث.

حكايات خيالية
من  معين  عدد  في  أدبية  كفئة  الخرافية  الحكايات  تشترك 
لكنها أقل قابلية للتحديد أو موحدة من الخرافات   الخصائص، 
فهناك الكثير من التنوع في القصص الخيالية سواء بين الحكايات 
المختلفة وضمن النسخ العديدة لقصة معينة لكل قصة خرافية 
تاريخها الخاص مع عدد من اإلصدارات والترجمات والتي تنشأ 

أحياًنا من التاريخ الشفوي. 

فالعديد من الخصائص والحكايات الخيالية قد تغيرت بشكل 
لالحداث في اآلونة  كبير مع مرور الوقت فلقد أصبحوا أكثر بناء 
مثل  للمؤلفين  األصلية  الحكايات  بين  مهمة  اختالفات  األخيرة 
إصدارات ديزني من قصة )ذات مرة في كل مرة( و)السعادة لألبد( 
التي تحظى بشعبية كبيرة اليوم وهذه القصص من ديزني التي 
لطًفا وأطول  أكثر  تكون   

ً
الخرافية األكبر سنا الحكايات  جعلت 

وأكثر موسيقية بنهايات سعيدة متوقعة وعلى العكس من ذلك 
القرنين  من  النموذجية  الخيالية  الحكايات  تكون  أن  يمكن 
الشخصية  بموت  تنتهي  والثامن عشر وغالبيتها   السابع عشر 
ا متقنة 

ً
الرئيسية وطورت عمليات إعادة الرواية الحديثة طرق

األبطال  تحرير  يتم  ما  غالًبا  حيث  العنوان  شخصيات  إلنقاذ 
أحياء من بطن الذئب الشرير وبدأ عدد صغير من الروايات من 
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العقد الما�شي في التشكيك في التوصيفات الشريرة للذئاب في 
ر بعض الحكايات الخيالية الذئب على  صِوّ

ُ
القصص الخيالية. وت

أنه غول ويتخذ شخصية أكثر خطورة ومهددة مع العديد من 
 
ً
البشر وتصبح الذئاب أعداًء أكبر للناس على وجه الخصوص بدال
من الحيوانات المفترسة للقطيع حتى في الحكايات التي تواجه 
وتعيش  الحيوانات متحضرة  فإن  أخرى  الذئاب حيوانات  فيها 
تماًما كما يعيش البشر ثم يخرج الذئب من الغابة ليغزو المنازل 
. وعلى 

ً
 أو أطفال صغار أو آباء وأجدادا

ً
وسكانها سواء كانوا ماعزا

الرغم من أن مؤلفي القصص الخيالية مثل الخرافات يكتبون 
بشكل أسا�شي لجمهور من الصغار إال أنهم يكتبون بأنفسهم من 
 من 

ً
تجربة البالغين وهكذا تصبح عناصر من خيال الكبار جزءا

قصص األطفال ويمكن أن يكون كال النوعين من الحكايات أكثر 
مما قد يظهرعلى السطح واعتبار آخر وهو أن األطفال   

ً
تعقيدا

ما يعيدون تقييم انطباعات   
ً
الذين قاموا بقراءة القصص نادرا

الطفولة التي تركتها عليهم القصه بمجرد بلوغهم سن الرشد وإن 
االنطباعات السلبية للغاية عن الذئاب يتم تكوينها من الحكايات 
)الذئب الكبير السيئ( على سبيل المثال  الخيالية ويمكن لصور 
الثالثة  )الخنازير  قصة  في  كما  شخص  أي  ذهن  في  تبقى  أن 
باعتبارها واحدة من أشهر القصص   

ً
الصغيرة( عندما كان طفال

الخيالية فإن )الخنازير الثالثة الصغيرة( وعدوهم )الذئب السيئ 
الكبير( مألوفان لدى معظم األشخاص المطلعين على القصص 
يغامر  منها  واحد  خنازيركل  ثالثة  عبارة عن  والقصة  الخيالية 
السيئ   الكبير  الذئب  من  للحماية  منزل  لبناء  بمفرده  بالخروج 
فيبني الخنزير األول منزله من القش والثاني من الع�شي والثالث 
المنزلين  ويفجر  وينفخ«  »ينفخ  والذئب  الطوب  من   

ً
منزال يبني 

األولين ويأكل سكانهما ويفشل في تدمير المنزل المبني من الطوب، 
 من ذلك خدعه الخنزير الصغير الثالث وسلقه حتى الموت 

ً
وبدال

فإن القصد من القصة هو على األرجح درس في االستعداد وليس 
حكاية   

ً
أيضا وهناك  مخيفه.  لقصه  واالستماع  التسلية  مجرد 

فريدة من نوعها والتي تقدم تبايًنا مع الذئب الخيالي التقليدي 
وهي )بيتر والذئاب( والتي كتبها المؤلف الموسيقي الرو�شي )سيرج 
بروكوفييف( وقام بتأليفه لتعريف األطفال باألوركسترا وهو واحد 
من أنجح سيمفونيات األطفال وتحكي أن بيتر الصغير يخرج ضد 
تحذيرات جده ويغامر خارج البوابة إلى مرج خطير حيث يواجه هو 
 ويمسك الذئب بالبطة ويبتلعها ثم 

ً
وأصدقاؤه من الحيوانات ذئبا

قام بيتر بإمساك الذئب بشجاعة من ذيله وأصر على أن يذهب 
من إطالق النار عليه من قبل   

ً
بالذئب إلى حديقة الحيوان بدال

الصيادين بينما ال يزال يتم تصوير الذئب على أنه حقيقي التهديد 
في البرية ومع ذلك يحصل على معاملة ودية أكثر من المعتاد في 
هذه الحكاية الموسيقية وفي هذه القصة الشرقية ال يمثل الذئب 
 
ً
الصفات الوحشية للناس كمخلوق ناطق بخصائص بشرية بدال
من ذلك فالذئب هو حيوان بري في الغابة يظهرالتعاطف من قبل 

الصبي الصغيربيتر .
ولكن ظلت األفكار الشريرة لذئب موجودة في األدب الغربي مع 
األحمر( وظهرت ألول  ذلك وتأتي القصة األشهر )صاحبة الرداء 
 
ً
والنسخة األصلية كانت درسا  1729 مرة باللغة اإلنجليزية عام 
)الذئب   عن عواقب االقتراب والثقة التي تنتهي بسقوط 

ً
وحشيا

التي  النسخة  وفي  والتهمها  األحمر  الرداء  على صاحبة  الشرير( 
ينام  ثم  البطلة  الذئب  يأكل  جريم(  وويلهلم  )جاكوب  قدمها 
ويشخر بصوت عاٍل بما يكفي إلحضار الصياد والذي يفتح بطن 
الذئاب ليجد الفتاة وجدتها ما زاال على قيد الحياة في الداخل 
 بثقل الحجارة التي 

ً
واستبدالهما بالحجارة ثم يسقط الذئب ميتا

بمعدته. فالدرس المستفاد في نهاية القصة هو ال تتجول بمفردك 
 عن الطريق إلى الغابة عندما أخبرتك 

ً
مرة أخرى في حياتك بعيدا

والدتك أال تفعل ذلك وأسهمت بساطة مثل هذا الدرس القيم 
في تصور سلبي   

ً
في شعبية الحكاية ولكن الحكاية أسهمت أيضا

للذئاب والتي عبر عنها الكاتب الكبير )تشارلز ديكنز( عندما الحظ 
بروح الدعابة أن صاحبة الرداء األحمر كان حبه األول في طفولته 
عندما قرأ قصتها وقال إنه شجب قسوة وخيانة الذئب الذي 

أكلها بعد أن أطلق تلك النكتة الشرسة على أسنانه.

شيطنة الذئاب يف األدب الغريب
من الواضح أن الذئاب تم تصنيفها باستمرار ودائًما على أنها 

 هو السبب الذي 
ً
أشرار وناهبون في األدبيات واألمراألقل وضوحا

جعل الثقافة الغربية تقرن الذئب بالصفات السلبية مع مثل هذا 
االتساق والمثابرة ولكن ال توجد نظرية واحدة تشرح بشكل كامل 
في علم النفس البشري وراء هذه المخاوف والخرافات السائدة 
ارتباطات  على  السلبية  العامة  الصورة  وتحتوي  الذئاب  حول 
محددة تطورت بشكل مشترك مع الموضوع الثقافي السائد في 
وقت معين كما هو موضح في النظرة التاريخية فإن اهتمامات 
النتيجة  مع  األدبيات  في  الذئاب  تمثيل  كيفية  تملي  المجتمع 

العامة المتمثلة في تصوير الذئاب كقوة ضد األهداف البشرية.
ال ُيظهر األدب أن الذئب مجرد مفترس طبيعي ولكن أصبحت 
لمخاوف   

ً
الذئاب أكثر من كونها لًصا حقيقًيا للماشية بل رموزا

بشرية أقل واقعية.
لقد تم ربطها بالشيطان في حيوانات الوحوش في العصور الوسطى 
أو حتى الفجور في بعض القصص وظهرت أفكار أخرى للذئب 
كممثل للحياة البرية في الثقافة األمريكية عندما أصبحت الذئاب 
وتم تمثيل الصفات البشرية الوحشية في  كحاجز للتقدم.   

ً
رمزا

يمثل ذئب  بينما  الحكايات  في بعض  الذئب  شكل حيوان وهو 
 ومن المفيد تحديد ما الذي خلق 

ً
 بشرية أقل شرا

ً
الخرافات عيوبا

ودعم فكرة أن الذئب شرير أو حتى كقوة شريرة عندما بدأ الرجال 
الحيوانات  بإزاحة  قاموا  مرة  األليفة ألول  الحيوانات  تربية  في 
البرية وجاءت الذئاب لتتفوق على الماشية وأصبحت تهديدات 
التنافس  بدأ  للمزارعين وهكذا  االقتصادية  للمصالح  حقيقية 
بين اإلنسان والذئب وهذا هو أفضل مبررالضطهاد الذئاب ألنه 
يقوم على تهديد حقيقي بل إنه يشبه إلى حد كبير توصيف بركان 
أو عاصفة على أنها شخصية أسطورية. وهذا الدور الذي يلعبه 
الذئب كعدو للرعاة ال يكفي لتوضيح مدى كره األدب ضد الذئاب 

وإن جذور الخوف والكراهية من الوحش هي مصدر قلق لسالمة 
الحيوانات األليفة ولكن التفسير الكامل يكمن بشكل أعمق في 
نفسية اإلنسان وأظهر الدور التاريخي القوي لألدب الديني الذئب 
الذي كان شائًعا تحت التأثير القوي لكنيسة القرون الوسطى 
واستخدمت الكنيسة الرومانية صورة الذئب كشيطان يتربص 
بين القطيع المسيحي في العالم الحقيقي إلعطاء الشيطان وجوًدا 

مادًيا على األرض.
إن صورة الذئاب في هذه العصور الوسطي والتي نتجت عن هذا 
محاكم  بالهرطقة خالل  الخاصة  تلك  كانت  التفكير  من  النوع 
التفتيش أصبحت البدعة العدو النهائي ألهداف الكنيسة التي 
يمكن استئصالها من خالل تدميرالسحرة والسحرة والمستذئبين 
وهكذا جاء الذئاب والمستذئبون لتمثيل الزنادقة وكان المتهمون 
عدم  فإن  وببساطة،  التفتيش  محاكم  أثناء  بانتظام  ُيحرقون 
االعتقاد بوجود الذئاب على أنها تجسد الشيطان كان هرطقة ال 
جدال فيها ولذلك تم اختيارالذئب من قبل الكنيسة في العصور 
الوسطي ألنه كان الوحش األكثر كرًها من قبل اإلنسان ولم يؤد 
ارتباط الذئب مع الشيطان إال إلى تعميق مخاوف الذئاب فُتظهرة 
فكرة أن الرجال تحولوا إلى ذئاب الرتكاب عمل الشيطان وكيف 
لتدمير  ويمكن  الوحشية  اإلنسان  لطبيعة  رمًزا  الذئب  أصبح 
الذئب أن يحرراإلنسان من خطاياه وقد تم قتل الذئاب بالفعل 
في كل من األدب والعالم الحقيقي ويقترح بعض المفكرين أن 
 من 

ً
إسقاط الصفات البشرية الوحشية على الحيوان يمثل نوعا

كراهية الذات لدى البشر بسبب وحشية اإلنسان وشهوة ترويض 
 
ً
الطبيعة األفضل له فإن ذئاب الخرافة هي أكثر الحيوانات شبها
بالبشر بينما في نفس الوقت هم أكثر الحيوانات التي ال يحبها البشر 
ويمثل كراهية اإلنسان لغرائزه الوحوش وقد سمي هذا التفكير 
)رهاب الخوف( وهو الخوف من الوحش في النفس وفي مقال عن 
»أوراق  الجدل الفلسفي حول طبيعة أرواح الحيوانات بعنوان 
الشائعة  اآلراء  بعض  )جون ريدمان(  الكاتب  وصف  الدالفين« 
حول الخوف من الوحش وعرض اإلمكانات الجشعة في أساطير 
الرجال الذين يتحولون إلى ذئاب شرسة كمثال إلسقاط اإلنسان 
للخوف وكراهية الذات على الوحوش ونتيجة هذا الخوف هو 
فذ كجزء من حرب 

ُ
القضاء على الوحوش والبشر الوحوش الذي ن

أو  المرتبطة بسمات وحشية  الله ضد الشيطان والسلوكيات 
حيوانية من خالل الكنيسة في العصور الوسطي وهي في الواقع 
ذات طبيعة بشرية بالكامل وال عالقة لها تماًما بعالم الحيوان على 
سبيل المثال الجشع والنهم والقسوة هي صفات وحشية ال توجد 

في عالم الحيوان لكنها شائعة جًدا في الطبيعة البشرية 

الشرير الذئب  أسطورة 

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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أن الكثير من الشعراء واألدباء، لهم خلجات تعبيرية وأحاديث 
والذئب  والثعلب  كاألسد  مختلفة  أخرى  كائنات  مع  نفسية 
والغول والظباء وغيرها من الحيوانات التي ضرب بها األمثال 
وتغنى بها الشعراء، فاإلنسان العربي منذ وجد نفسه على هذه 
الكائنات،  هذه  فهم  محاولة  في  وكيانه  شعره  سخر  األرض؛ 
وضيفنا اليوم هو  فكانت العالقة ما بين ود وألفة وعداوة. 
، فهناك من 

ً
الذئب، لقد اقترب منه الشعراء والروائيون كثيرا

أعلى من شأنه ورفع قدره، ووصفه باالحترام والتقدير. وهناك 
من تشاءم منه مثلما تشاءم من الغربان.

والجمع منهما ذئاب  بهما ذئب وذيب،  الذئب له اسمان ينطق 
العربي  الذئب  من  نوعان  وهناك  فصيحتان،  وكلتاهما  وذياب 
واألشرس،   

ً
واألقوى جسما  

ً
وهو األكبر حجما يب( 

ّ
)الش أحدهما: 

والنوع اآلخر يسمونه:  األزيرق أو األزرق،  وهناك من يطلق عليه: 
اللون  ذو  الجبلي  ومنه  رمادي،  لون  ذو  وهو  )األسحم(  الذئب 
وللذئب  الرملية،  المناطق  في  يعيش  الذي  والرملي  القاتم، 
الصفات  هذه  إن  كما  متفاوتة،  عدة  وصفات  مسميات 
فالذئب العربي متناسق  والسلوكيات تستحق المدح واإلشادة، 
يتسم بالصبر والصداقة،  حاد الذكاء،  صغير الحجم،  الجسم، 
واليقظة والحذر، لديه عداوات مع الرعاة لقدرته على الوصول 
إلى زرائب الماشية وافتراسها، يذكر المؤلف الدكتور فضل عّمار 
التراث  اتفق  لقد  العربي(:  األدب  في  )الذئب  كتابه  في  العماري 
العربي مع التراث العالمي في وصف الذئب في كل ما يتعلق بأجزاء 

الجسمية للذئب: فعينه كحالء، وقد أشار الراجز 
إليه بقوله: كحالء العين، مألوفة األذنين، ُمْنهرت 
ذق حديد النابين، في فمه شفرته وناره. ولقد 

ّ
الش

 
ً
ما يكون منفردا  

ً
لوحظ أن الذئب العرب كثيرا

بيئته  إلى  راجع  وربما هذ  بنفسه عن اآلخرين، 
الحرارة  الشديدة  المفتقرة  الجافة  الصحراوية 
نفسه  على  فيها  يعتمد  والتي  بها،  يعيش  التي 
لذلك نالحظ  وجماعته في البحث عن الطعام، 
أن أشعار العرب ارتبطت بالفقر والتوحش، وفيها 
المخيفة التي ال يسمع بها غير  وصف للصحراء 

الهدوء القاتل والسكينة والوحدة والزوابع الرملية ما بين هدوء 
وشدة، واألصوات المخيفة المحملة بالموت، يقول المرقش: 

ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أضأنـــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــار عند نزولنــــــــــــــــــــــــــــــــــا
عرانــــــــــــــــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــــــا أطلس اللــــــــــــــــون بائــــــــــــــــــــــــــــــس

وقول امرأ القيس: 
ئــــــــــــب يْعــــــــوى كــــــــــــــــــــــــأنَّ

ّ
 عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الذ

ُ
قيــــــــــــــــــــت

َ
ل

خليــــــــــٌع خــــــــــــــــــــال مْن كــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــاٍل ومــــــــــن أهــــــــــل
إحدى رحالته  أثناء  في  إنه اجتاز  القيس  امرؤأ  ُيحكى عن  كما 
بالذئب،  التقى  الوادي  وفي  الناس،  من   

ً
خاليا  

ً
واديا بالصحراء 

 يعوي من شدة الجوع، وتخيل امرؤ القيس إن 
ً
وكان الذئب جائعا

الذئب يشكو إليه جوعه وأن عالج جوعه، ولكن امرأ القيس كان 
ال يملك ما يقدمه للذئب، وفهو إنسان مبذر وكالهما أعجف من 

قلة الغذاء، فقال: 
وواٍد كجــــــــــوِف العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِر قفــــــــــٍر قطعتــــــــــــــــــــــــــٌه

بــه الذئــــــــــــــــُب يعــــــــــوي كالخليــــــــــــــــــــــــــــــــــع المعّيــــــــــــــــــــل
فقــــــــــلت لــــــــــه لمــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى إن شأننــــــــــــــــــــــــا

ى إن كنـــــــــــــــت لّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــول
َ
قلْيــــــــــُل الغــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــُه
َ
 أفات

ً
كالنــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــال شيئـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــَك يْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِل
َ
 َحرِثــــــــــي وحرث

ْ
ومــــــــــْن يحترث

أن الذئاب العربية ُعرف عنها بقلة عددها وأنها من أسرة ذات 
وفرحتها  ما،  في مكان  تكون مجتمعة  ما   

ً
ودائما قرابة شديدة، 

 ،
ً
، كما إنها تكون أشد جوعا

ً
بالماء كبيرة مما يجعلها تعوي فرحا

وبين النابغة الجعدي حالة  فهي ال تحصل على طعامها بيسر، 
. ونتيجة 

ً
ُيم�شي وُيصبح ُمْقفرا الجوع المصاحب للذئب في قوله: 

الحرمان الذي يمر به الذئب، قالوا عنه: أكسب 
من ذئب، وكذلك أجوع من ذئب ألنه دهره جائع، 
الهذلي،  كبير  أبي  شبهه  لديه،  الجوع  زاد  وكلما 

بالسهام بقوله: إال َعواسل كالمراِط.  
لذلك الشعر العربي كان له دور كبير في وصف 
في  كما فعل كذلك الشعراء  الذئب بكل حالته، 
الشعر النبطي كان لهم باع في ذلك، فقد وظفوا 
قريحتهم في وصف الذئب وتوظيفه في نصوصهم 
في مختلف صفاته ومن شواهد ذكر الذئب نجد 
الذئب  من  الحذر  إلى  يشير  ظاهر  بن  الماجدي 

بقوله: 
وال تــــــــــأمنن الذيب وأن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال غيبتـــــــــــــــــــــــــــــــــه

يجــــــــــــــــــــــــــــــي والوهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذايد النـــوم زادهـــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــع سريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فللكلــــــــــب نومــــــــــــــــــــات وللسبـــ

على الضــــــــــأن أخفــــــــــى وانتقــــــــــى من مدادهـــــــــــــــــــا
ومن بين الوصف ما قاله الشعراء في وصف عواء الذئب: 

عوى ناشــــــــــــــــــــز الحــــــــــيزوم مضطمــــــــــر الحشـــــــــــــــــــا
 مــــــــع جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

ً
 قارســـــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
يعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ليــــــــــــال

اسم   
ً
مستخدما الطائي،  حاتم  يقول  ما  الجميلة  الصور  ومن 

السباع للذئاب: 
وديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قفــــــــــر تعـــــــــــــــــــــــــــــــــاوى سباعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

عــــــــــــــــــــواَء اليتامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــذار الترار
ونسج  الخرافية  الحكايات  من  الكثير  صنع  العربي  التراث  أن 
حملت  قد  القصة  وهذا  األكبر،  المرقش  كقصة  الكثير  منها 
)الذئب  كذلك ذكر في كتاب  مضامين ومعاني كثيرة ومختلفة، 
العربي. طباعه وعالقته باإلنسان للمؤلف: سعد بن عبدالعزيز 
الشبانات(، قصة العجوز التي ربيت جرو ذئب، وقد قتل شاتها، 
 
ً
هذا جرو ذئب أخذناه صغيرا قالت:  وهي من روايات األصمعي، 

وأدخلناه بيتنا وربيناه، فلما كبر فعل بشاتي ما ترى! وأنشدت: 
بقـــــــــــــــــــــــــــــــــرت شويـــــــــــتهي وفجعـــــــــــــت قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لشاتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــٌن ربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب
غذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بدّرهـــــــــــا ونشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت معهــــــــــــــــــــــا

 أباـــــــك ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ّ
فمـــــــــــن أنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك أن

إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الطبـــــــــــاع طبــــــــــــــــــــــــــــــــاع ســـــــــــــــــــــــــــــــــوٍء
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أدٌب يفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وال أديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
تبت 

ُ
إن مفكري وأدباء العرب اهتموا بسرد قصص الحيوان، وك

المؤلفات حولهم وأشهرها كتاب »الحيوان للجاحظ«، والملفت 
فيه عندما نقل الجاحظ صورة للطريقة التي يحتال فيها الذئب 
الفتراس اإلنسان، يقول: )إنما يكون اإلنسان من مصائد الذئب 
إذا لقيه واألرض ثلجاء، فإنه عند ذلك يحفش وجه األرض ويجمعه 
، قال: ودقاق الثلج وغباره 

ً
 كان أو راجال

ً
ويضرب وجه الرجل فارسا

إذا صك وجه الفارس، سدر واسترخى وتحير بصره، فإذا رأى ما 
به، فربما بعج بطن الدابة، وربما عضها، فيقبض على  قد َحّل 
الفارس، فيصرعه وال حراك به، فيأكله كيف شاء، إال أن يكون 
، فيشد عليه عند ذلك بالسالح، وهو في ذلك 

ً
 ماهرا

ً
الفارس مجربا

وال يدعه حينئذ يتمكن من النفر عليه(.  يسير ويقطع المفازة، 
تكن  لم  الدائرة  وهذه  وغيرهم،  شوقي  وأحمد  الدميرى  كذلك 
مختصرة على حدود معينة بل امتدت واتسعت الدائرة إلى األدب 

اإلنساني كله، لقد احتل الذئب في تراث األدبي مكانة بارزة وسيطر 
االعتقاد في الذئب على تفكير الكثير من الشعوب لذلك توافق 
تب كان على لسان 

ُ
فأجمل ما ك التراث الشعبي المعاصر،  مع 

والتي لعب فيها الحيوان دور البطولة واتسم بصفات  الحيوان، 
والكاتب العربي استطاع أن  الحكمة واالدب والسياسة والعبر، 
القليل من هذه الصفات ويجسدها ويسردها  يستخرج ال�شيء 
على أطفاله في صورة قصصية جميلة، يقال: »ومن شأنه أنه إذا 
لقي الفارس واألرض مثلوجة أن يخدش األرض بيديه، ويرمى وجه 
اإلنسان بالثلج ليدهشه، ثم يبعج دابته ليصرعه، فيتمكن منه، 
فإذا رأى ذلك الفارس المجرب، عاجله بالركض والقتال، فقطع 
الذئب على الرغم من كل الصفات السيئة التي به،  المفازة«. 
 للصداقة، 

ً
فأنه نال إعجاب الشاعر العربي الذي جعل منه رمزا

يبوح بخاطره، فهو يناجي الذئب ويوجه إليه شعره كأنه الصديق 
المالزم المصاحب الذي تنطلق شجاعته في المواقف الصعبة، 

:
ً
قال امرؤ القيس يصف ذئبا

فظــــــــــــــــــــــــــــــــل كمثل الخشــــــــــف يرفــــــــــــع رأســــــــــــــــــــــــــــــــه
وسائــــــــــــــــــــــــره مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التراب المدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 يسفــــــــــــــــــــــــن األرض بطنــــــــــــــــه
ًّ
وجــــــــــــــــــــــاء خفيــــــــــــــــــــــــــــــــا

 كــــــــــــــــــــل ملــــــــــــــــــزق 
ً
تــــــــرى الترب منــــــــــــــــــــــــه الزقـــــــــــــــــــــــــــــا

* كاتبة وباحثة من اإلمارات

الذئب بني نصوص الشعر

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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الشعراء  عديد  اعتبره  الذي  الغدر  جراء  التحذير  هذا  ويأتي 
صفة متأصلة بالذئب، وفي وسم أعدائهم بهذه الصفة الذميمة 
وأقدم الفرزدق  استعاروا هذا الغدر الذئبي إللحاقه بطباعهم، 
إحدى  إياهم بعد انتهاء   

ً
بهجاء خصوم قومه من خالله مخاطبا

المعارك معهم :
رأتــــــــــه مـــــــــــــــع القتلــــــــــــــــــــــــــــــى وغّيـــــــــــــــــــــــــــــــر بعـلـــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــرا
ّ
عليهــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــراب في دم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تعـف

أراحــــــــــــــــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــــــــــــن رأس وعينــــــــــــــــــــين كانتــــــــــــــــــــــــــــــا
 بالخيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحــــــــــــــزرا

ً
بعيديــــــــــن طرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

من الناكثيــــــــــــــــــــــــــــــن العهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد من َسَبئيــــــــــــــــــــــــــــٍة
وإما زبيــــــــــــــــــــــــــرى من الذئــــــــــــــــــــب أغـــــــدرا)6(ص25
 أقدم بعض الشعراء على إقامة وجه من الشبه بين 

ً
وكذلك أيضا

الذئاب الماكرة والمنافقين الذين يظهرون على ألسنتهم اإلخالص 
والوفاء بحلو الكالم ويبطنون في صدورهم نقيض ذلك من الكره 
والخبث والسوء والشر الذي يمكن أن يبلغ حد القتل، ووصف 

:
ً
طرفة بن العبد ذئبية هؤالء قائال

قلــــــــــــــــــــــــوب الذئــــــــــاب الضــــــــــــــــــــــــــــــاريات قلوبهــــــــــــــــــــم
ُسنهــــــــــم أحلــــــــــى الذي أنت ذائقــــــــه)7( ص25

ْ
ل
َ
وأ

وبلغ حرص استرضاء أبو الطيب المتنبي لسيف الدولة الحمداني 
لفضله  والجاحدين  المارقين  بالذئاب  الثائرين ضده  شبه  أن 
في   

ً
مرددا وأخالقه  كرمه  وسمو  ورعايته  لحكمته  والمتنكرين 

مجلسه:
 عــــــــــــــــــــــــــــــبث الذئـــــــــــــــــــــــــاب

ً
بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك راعيــــــــــــــــــــــــــــــا

 ثـلـم الّضــــــراُب)8( ص25
ً
وغيرك صارمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وإذا كانت هذه الصورة السلبية قد أخذ فيها التشبيه بالذئب 
فإنها في مواضع أخرى جاءت  صيغة الجمع عبر رؤية الشعراء، 
 بصورة المفرد كالتشبيه الذئبي الذي أطلقه الشاعر 

ً
 سلبيا

ً
نعتا

امرؤ القيس على المتهاون في االمتثال لفروض الدين والمتجرئ 
على ارتكاب المعا�شي واآلثام والذي ردد في وصفه:

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ألمـر غيـــــــــــــــــــــــــــــــٍب
َ
أرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُموض

ونسحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وبالشـــــــــــــــــــــــــــــــــراِب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌن ودوٌد

ّ
عصـــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌر وذبـ

َحـــــــــــــــــــــِة الذئــــــــــــــــــــــاِب)9( ص25
ّ
 مـــــــــــن ُمَجل

ُ
وأجـــــــــــرأ

في صورة  )ورد(  ولم يتردد قيس المعروف بمجنون ليلى بوضع 
 
ً
 بدال

ً
الذئب الذي افترس الغزالة وذلك بعدما تزوج )ليلى( قسرا

 عبر ساحته الالشعوريه االنتقام بقتله بعدما تسبب 
ً
منه متخيال

المكبوتة  رغبته  بذلك   
ً
محققا أحب؛  التي  لياله  من  بحرمانه 

وعّبر قيس عن هذه الصورة التي كانت  والباقية بعقله الباطن، 

:
ً
تعتمل بداخله قائال

أبــــــــــــــــــــــــــــــى اللــــــــــــــــــــــــــــــه أن تبقــــــــــــــــى لحــــــــــّيٍ بشـاشــــــــــــــة
 على ماشــــــــــــــــــــاءه اللــــــــــــــــــــــــــــــه لي صبـــــــــــرا 

ً
فصــــــــــــــــــــبرا

 يرتعــــــــــــــــــــي وسط روضــــــــــــــــــــــــــــــة
ً
رأيــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــزاال

فقلــــــــــت أرى ليلــــــــــى تراءت لنـــــــــــــــــــــــــــــــا ظــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
فمــــــــــــــــــــــــــــــا راعــــــــــــــــــــني إال وذئــــــــــــــــــــب قـد انتــحــــــــــــــــــــــــــــــى

فأعلــــــــــــــــــــق في أحشائــــــــــه النــــــــــــــــــــاب والظفـــــــــــــــــــــــــــرا
تــــــــــــــــــــــــــــــوم غمزتهـــــــــــــــــــــــا

َ
ففوقــــــــــت سهمــــــــــــــــــــــــــــــي في ك

فخالط سهمي مهجة الذئب والنحرا)10( ص23
 
ً
 وإذا كان قيس بن الملوح قد حقق مراده من غريمه بجعله ذئبا
بذلك  قام  )الشمردل(  الشاعر  فإن  التخييل،  عبر  بقتله  وَهمَّ 
إلى مراعيه وافتراس شياهه،  بالفعل بعدما كرر الذئب المجيء 
ِدم، فسدد رميته 

َ
 وشرع بمراقبته حتى ق

ً
فقام بالتخفي منه ليال

 ثم خاطبه باسمه )السرحان( بنشوة المنتصر:
ً
عليه وأرداه قتيال

ــــــــــــــــــــــــــــــّبر السرحــــــــــان إذ َيْستخــــــــــــــــــــــــــــــــــبُر
ُ
هــــــــــــــــــــــــــــــل خ

مــــــــــــــــــــُر سُّ
ْ
ّصحــــــــــــــــــــــــــــــاُب ال

ْ
ي وقــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــام ال

ّ
عن

لمــــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــت الضــــــــــــــــــــــــــــــأن منـــــــــــــــــــــــــــــه تنفــــــــــر
نهضــــــــــــــــــــت وسنــــــــــــــــــــــــــــــان وطــــــــــــــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئزر

صورة الذئب اْلُملّونة بمواقف الشعراء

 أحمد حسني حميدان

منذ طفولتنا األولى أفرحونا بالحكاية التي تتحدث عن نجاة 
ليلى من الذئب الذي كان يتحايل عليها وهو يقترب منها ليتمكن 
من افتراسها، لكنها بذكائها الحاد اكتشفت مكره ونواياه ونجت 
ّدمت لنا 

ُ
بنفسها من خبثه؛ تلك كانت الصورة األولى للذئب ق

 جاءت 
ً
عبر الحكاية ملونة بسواد مكره وخبثه، وحين كبرنا قليال

سيرة الذئب مرة جديدة عبر النص القرآني الكريم بلسان نبي 
الله يعقوب حين عرض عليه أبناؤه أخذ أخيهم يوسف معهم 
فأخبرهم بالخوف عليه من الذئب ورغم وقوع  ليرتع ويلعب، 
الضرر على يوسف من إخوته وليس من الذئب)1( إال أن صورة 
مضرب  بأنه  عنه  شيع 

ُ
أ وحين  ؛ 

ً
سوادا تشتد  بقيت  الذئب 

مثل في الصبر واإلخالص لزوجته وبأنه يموت من أجل بعضه 
آخر تتوازى وتتشابه   

ً
بدأت صورته تأخذ تلوينا من الذئاب، 

ورغم هذا التلوين  والشعراء،  مع الحالة التي يعيشها األدباء 
سنأتي  والتي  الذئب  صورة  إلى  وأضيف  طرأ  الذي  المغاير 
إال أن التعريف بشخصيته ظل  على بيانها في هذه الدراسة، 
ى بالخبث 

ّ
يؤكد عنه، بأنه من الحيوانات المفترسة، وأنه يتحل

من  اعتباره  بعد  بالعواء  صوته  وسمي  والمداورة،  والحيلة 
الفصيلة الكلبية؛ ومن أصداء هذه الصفات التي أطلقها هذا 

 إياه لمن حوله :  
ً
التعريف على الذئب يقول أعرابي واصفا

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الخبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــث عـيـنـــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره 
أطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــس يخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـونــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره

فــــــــــــــــــــــــي فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــفرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره 
  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بني محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزداره)2(

وكان لهذه الصفات الذئبية وقع كبير على كبار السن مما جعل 
 جراء الوهن الذي يصيب أجسادهم 

ً
الخوف من صاحبها مضاعفا

وم�شى في هذا السياق  وقلوبهم ويجعلهم لقمة سائغة أمامه.. 
الربيع بن ضبع الفزاري وهو يردد شكواه من هذا الضعف :

والذئــــــــــــــــــــــــــــــب أخشــــــــــــــــــــــــــــــاه إن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررت بـــــــــــه
وحدي وأخ�ضى الريــــــــــــــــــــــــاح والمـــطـــــــــــرا)3( ص6
وذهب الشعراء إلى أبعد من ذلك معتبرين األعداء الذين يعدون 
العدة لغزو قبائلهم ويتحينون الفرص لإلغارة عليها بأنهم ذئاب 
ومجرمون ال ميثاق وال ذمة لهم ومما جاء في رسالة شاعر بني تميم 
من زنزانة أسره يحذر فيها بني قومه مما ُيَعد لهم من هؤالء األعداء 

الذين شبههم بالذئاب :
وا عن الناقــــــــــــــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــراء أرضكـــــــــــــــــــــــــــم

ّ
حل

والبازل األصهــــــــــب المعقــــــــــول فاصطنعــــــــــــــــــــوا
إن الذئــــــــــــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــد اخضــــــــــــــــــــــــــــــرت براثنـهـــــــــــا

ــــــــــــــــــــــٌر إذا شـــــبعـوا)4( ص25
ْ
والـنــــــــــــاس كلـهـم َبــك

ولم تكن المرأة العربية الشاعرة لتترك هذه الدعوة إلى اليقظة 
ناقوس   

ً
بل دقت هي أيضا وحدهم،  على الرجال الشعراء   

ً
حكرا

ارتفع  التي  بنت عبدة  الشاعرة رواية  التحذير عينه من خالل 
ْسد النائمين محذرة 

ُ
صوتها منذرة فرسان قبيلتها الذين شبهتهم باأل

ومنبهة إياهم مما قد ينالهم من رجال القبائل المجاورة الذين 
اعتبرتهم كالذئاب في قولها :

ً
ْسد مخــــــــــدرة

ُ
فيهــــــــــــــــــــا الذئــــــــــــــــــــــــــــــاب وفيهـــــــــــــــــــــــــــا األ

من كــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــيء ُيرى فيهــــــــــــــــــــا تهــاويـــــــــــــــــُل)5(

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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ُ

 أهويــــــــــــــــــــــــــــــت
َ

ْمــــــــــــــــــــــــــــــت
ُ
ث

ــــــــــى عنــــــــــه وهو يعثـــــــــــــــــــُر)11( ص138
ّ
 فول

ً
سهمــــــــــا

 
ً
أبعادا أخذت  حتى  ذلك  بعد  السلبية  الذئب  وتطورت صورة 
 إذا جاء مروره من يسار الموجودين، كما أنه 

ً
تشاؤمية وخصوصا

 للفراق وهو ما جسده الشاعر جران العود في قوله حين 
ً
غدا رمزا

تحدث عن فراقه أصدقاءه والفتاة التي أحب:
لعمــــــــــرك إن الذئــــــــــــــــــــــــــــــب يوم سمــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

على حاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن َجـــــــــــــــــــــــــــــــّوة لصــديــــــــــــــــــــق
ومــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان ذئــــــــــب سانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ليردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وال الطيــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــي كهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لهن نعيــــــــــــــــــــق
وكان من مؤدى هذه الرؤية التشاؤمية الجمع بين الذئب والغراب 

 نذر خراب ورحيل وتشرد:
ً
وتّم اعتبارهما معا

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أحــــــــــــــــــــــــــــــــّق منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل يتـــــــــــــــــــــــــــــرك
الذئب يعوي والغراب يبـــكي)12( )العود واإلمتاع(
لقد بلغت الصورة السلبية للذئب عند العرب وعند العديد من 
 بلغ حد اعتقادهم أن الله سبحانه مسخ الظالمين 

ً
شعرائهم شأوا

واألشرار على صورته وصورة الضبع معه، وهذا يكشف لنا مقدار 
كشفه  ما  وهو  الصفات؛  به سوء  ألحقوا  بعدما  له  الكراهية 

:
ً
الحكم بن عمر البهراني قائال

إن ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــــــــــاء قديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
مــــــــــــــــــــا ال شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء أراده مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ً
 وذئبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
 الماكســــــــــــــــــــــــــــــين ضبعــــــــــــــــــــا

َ
مســــــــــــــــــــخ

فلهــذا تنـاجـــــال أم عـمـــرو)13( ص214 جاحظ
وعلى الرغم من كل ما أوردناه من قتامة أحاط بها الشعراء صورة 
آخرين تقف على النقيض  فثمة مواقف أخرى لشعراء  الذئب، 
من هذه القتامة وتلّون سواد هذه الصورة بألوان زاهية وناصعة 
األحيمر  الشاعر  يؤكد  الوداعة،  من  نحٍو  على  الذئب  ترسم 

في  السعدي من خاللها بأن عواءه يبعث الطمأنينة والسكينة 
 :
ً
القلب أكثر من صوت اإلنسان الذي يفتقد إلى الوفاء مرددا

عوى الذئب فاستأنســــــــــت بالذئب إذ عــــــــــــــــوى
 إنســــــــــــان فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

َ
ت وَصـــــــــــــــــــــــــوَّ

ويأتي التأكيد على األلفة بينهما في موضع آخر:
أرانـي وذئــــــــــب القفــــــــــــــــــــــــــــــــر إلفيـــــــــــــــــــــــن بـعــــدمــــــــــــــــــــــا

بــدأنــــــــــــا كـالنــــــــــــــــــــــا يشمئـــــــــــــــــــــــــــــــــز ويـذعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر)14(
وما م�شى إليه الشاعر أمرؤ القيس في معلقته يصّور حالة أكثر 
يبلغ من خاللها إبراز وجه الشبه لعيش كل  حميمية مع الذئب، 
والقسوة،  منهما ضمن حياة تناوب فيها الجوع والشبع والرخاء 
وتجمع العديد من الدراسات أن أول من فتح الباب أمام أدب 
التي  األسباب  ومن  القيس،  امرؤ  هو  القديم  الشعر  في  الذئب 
التوحد  بلغت حد  الحميمية معه والتي  إقامة هذه  إلى  دفعته 
بينهما، حياة التقشف واالستالب والقسوة التي مارستها الطبيعة 

 عن ذلك:
ً
 وقال امرؤ القيس معبرا

ً
عليهما معا

وواد كجــــــــــــــــــــوف العــــــــــــــــــــــــــــــير قفــــــــــــــــــــر قطعتــــــــــــــــــــــــــــــه
به الذئــــــــــب يعـــــــــــــــــــــوي كالخليــــــــــــــــــــــــــــــع الُمعّيــــــــــــــــــــــل

فقلــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــا عــــــــــوى : إن شأننــــــــــــــــــــــــــــــا
قلــــــــــيل الغــــــــــــــــــــــــــــــنى إن كنت لمــــــــــــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــّول

 أفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ً
كالنــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــــــــــا نال شيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ومـن يحــــــــــترث حرثي وحــــــــــرثك يهزل)15( ص36
إن هذه الحالة المتأججة بالتقارب الذي بلغ حد التوحد بين 
الشاعر والذئب جاءت وليدة لحياة الصعلكة التي عاشها امرؤ 
الشعراء  صف  إلى  وانضمامه  الترف  حياة  هجره  بعد  القيس 
الصعاليك وعيشه معهم حياتهم القاسية وبذلك يصبح الذئب 
 ،

ً
لدية بمثابة مرآة عاكسة لمعاناته الداخلية ولمكابداتهم أيضا

فهؤالء الشعراء الصعاليك كانوا قد أطلقوا على أنفسهم )ذؤباب 
وذؤبان العرب( بعد أن وجدوا الشبه الكبير بينهم وبين الذئب في 
الجوع وعدم ادخار الزاد وسرعة الَعْدو فقد كانوا مثله أبناء ليل في 
النوم واليقظة والتشرد ووصف الشاعر الشنفرى في الميته وجه 

:
ً
هذا الشبه قائال

وأعدوا على القــــــــــــــــــــوت الزهيــــــــــــــــــــد كمــــــــــــــــــــا عدا
ــائـــــــــــــــــــــــــــــــف أطحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ّ
ــن

َّ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداه الت

َ
أزلٌّ ت

ً
 يستعــــــــــرض الريح هافيــــــــــــــــــــــــــــا

ً
غدا طاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

يخوت بأذناب الشعــــــــــــــــــــاب ويعسل)16( ص51
وعند شعرائهم على وجوه  إن صورة الذئب عند عامة العرب، 
الخصوص، لم تكن واحدة، بل كانت متعددة وقائمة على التباين، 
وملّونة برؤيتهم له وبمواقفهم منه، حتى إنهم أطلقوا عليه عدة 

أسماء وعدة ألقاب مثل أوس وأويس وسرحان 
س والعّسال واألطلس واألطحل 

ّ
والسيد والعمل

وأبومذقة  وأبوكاسب  وأبوجعدة  وذؤالة 
واأللقاب  األسماء  هذه  وبعض  وأبوثمامة... 
كما هو واضح مشتق من صفاته التي خبروها 
بعضها مثل:  واختاروا من هذه األسماء  فيه، 
ذئب وذؤيب وأوس وسرحان؛ وسّموا أبناءهم 
وهو  ألعدائهم،   

ً
للشجاعة وترهيبا  

ً
بها نشدانا

ما يؤكد تباين المواقف من الذئب كما يؤكد 
 ..

ً
تعدد صورته أيضا

* كاتب وأديب من سوريا
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 حسن صالح محمد

الذئب من الحيوانات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ففي 
 ، ،تتحدث عن الذئب  ثالث آيات أوردها الله في محكم تنزيله 
وجاءت جميعها في سورة يوسف، على لسان سيدنا يعقوب - 

عليه السالم - عندما قال:
ْم 

ُ
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َ
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ثم جاء ذكره مرة أخرى على لسان أخوة يوسف -عليه السالم-: 
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 في نص اآلية الكريمة:
ً
وورد ثالثا

ا 
َ
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َ
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الذئب يف الشعر وتوظيف الشعراء له
وللذئب في ثقافتنا العربية والذاكرة الجمعية احترام وعلو مكانة، 
مع أنه يعتدي ويأكل أموال الناس ونقصد هنا حاللهم من ماشية. 
 هي الحالل والكثير منها األغنام وغيرها، وهي 

ً
وثروة العرب قديما

الصحن المفضل للذئاب، ومع ذلك احترم كثيٌر من العرب الذئب 
حتى قالوا في أمثالهم  ويأكل حاللهم،  رغم أنه يسرق أموالهم، 

الكثير من العبارات واألمثال ومنها : 
 مايحض األب ابنه )خلك 

ً
 أكلتك الذئاب( وكثيرا

ً
)إن لم تكن ذئبا

وينهب  ضعيفهم،  يأكل  هم  قويُّ أن  الناس  تجد  وعندما  ذيب!( 
بعضهم المال العام والخاص بالرشوة والتحايل وتكوين )شبكة 
فساد( كأّن أصحابها قطيٌع من الذئاب تنهش األجساد وتغتصب 
وفي هذا رمزية واضحة تشير إلى قطيع  األرا�شي وتنهب األموال، 
الذئاب. والذيب بالدارجة العربية حيوان بري شجاع عزيز النفس 
 
ً
ال يمكن له أن يأكل من الفطايس أو الجّيف الميتة ومكانه دائما
البادية  وقد تأثر بشجاعته وعزة نفسه أبناء  في رؤوس المعالي، 
فوصف به الرجل الشجاع والمقدام الذي ال يهاب   

ً
بالغا  

ً
تأثرا

الموت وجاء ذكر الذيب في كثير من قصائد الشعراء سواء كانت 
الفخر والحماس أو التوجد أو الرثاء أو غيرها. 

ومما قيل في الشعر الخليجي الحديث في الذئب:
يــــــــــــا ذيب وان مــــــــــــا كــــــــــــنت في اسمــــــــــــــــك الذيب

كل الرجــــــــــــــــــــــــال بطبع غــــــــــــــــــــــــدرك تشابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

يــــــــــــا ذيب خل الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عن طبعــــــــــــك يغيب
انت الوحيــــــــــــــــــــــــد اللي الغالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تهابــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مـــــــــــــــــــــــا خذت يــــــــــــــــــــــــا ذيٍب من النــــــــــــاس تنصيب
وال صفــــــــــــى لك مــــــــــــــــــــــــن خلقهــــــــــــــــــــــــم ذرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ان كــــــــــــان طبعــــــــــــك فـــــي الموا�ضي بتعذيــــــــــــــــــــــــب
خــــــــــــل االســــــــــــود تخـــــــــــــــــــــــــــــاف ضرســــــــــــك ونابــــــــــــه

ماكنت خافــــــــــــي ع الزمن شعــــــــــــــــــــــــــرة الشــــــــــــيب
وال النــــــــــــدارة كــــــــــــان صيــــــــــــــــــــــــدك بغابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

يــــــــــــا ذيب تسكــــــــــــن والصحــــــــــــــــــــــــــــــــارى لواهــــــــــــيب
والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يهنــــــــــــالك بســــــــــــــــــــــــتره وحجابــــــــــــــــــــــــه

 والصيــــــــــــد لك يحلــــــــــــــــــى اذا نجمــــــــــــه يغــــــــــــــــــــــــيب
وســــــــــــط الجحــــــــــــور اللي دفنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ترابــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ت االمثــــــــــــــــــــــــال واباسمــــــــــــك تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب
ً
ان غن

في قصــــــــــــــــــــــــه الشجعــــــــــــــــــــــــان رقص الذيابــــــــــــــــــــــــــــه

فهذا الضاري له الكثيرمن الصفات الِحسان التي مّيزته عن سائر 
البدوي  بحياة  الذيب  ارتبط  وقد  والبراري،  الصحراء  وحوش 
 يشتمه حسب ما تمليه 

ً
 يمتدحه وأحيانا

ً
 فهو أحيانا

ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

الظروف. وسنحاول هنا ايراد واحدة من الشواهد الشعرية، وهي 
كثيرة حيث جاء فيها ذكر الذيب: فكثير من العرب يفاخرون بأنهم 
نفسه  الذئب  الشاعر مع  ويتمازج شخصية  يتماهى  ذئاب وقد 
 بذاته، وقد فخر الفرزدق )38 - 114ھ، 

ً
وكأنهما يجسدان شخصا

هو اللقب الذي اشتهر به الشاعر األموي أبو فراس بن غالب بن 

طبعه  بالفرذدق لغلظته وجفاء  لقب  بني تميم،  صعصعة من 
الطبقة األولى ومن أشهر شعراء  يعد من شعراء  وجهامة وجهه، 
عصره ، كان علماء اللغة يحتجون بشعره لسالمة لغته حتى قيل : 
)لوال الفرذدق لذهب ثلث اللغة(، فكان يعتز بصحبة الذئب ونحن 
إذ نعرض هنا نص الفرزدق، ذلك لكونه يعد من أبدع النصوص 
الشعرية التي تدور حول الذئب في ثمانية أبيات فقط و يسرد 
فيبدأ نصه   

ً
مشوقا  

ً
قصصيا  

ً
الفرزدق حادثته مع الذئب سردا

 
ً
بأنه حين أشعل النار في منتصف الليل لينضج عشاءه رأى ذئبا
 عما يسد به رمقه من 

ً
 كعادة الذئاب باحثا

ً
أغبر يم�شي مضطربا

الطعام فدعاه أن يأتي إلى حيث أوقد النار وهو ليس من أصحابه 
بالطبع و كيف يكون من أصحابه حيوان مفترس وحين أقبل 
اقترب   

ً
قائال الفرزدق  خاطبه  الشواء  لرائحة   

ً
الذئب مستجيبا

ولكن كن على مسافة كافية ال تتجاوزها فإنني أيها الذئب الجائع 
نويت أن تكون ضيفي الليلة و سأقتسم معك عشائي.

وظل الفرزدق يصور لنا هذا المشهد فيقول كلما نضج جزء 
 
ً
مما أشويه من اللحم ألقي إليه ببعضه بينما النار تشتعل حينا
 آخر يتصاعد الدخان فيغطي على ضوء 

ً
فت�شيء ما حولها وحينا

النار:
دعـــــوت لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري مــــوهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فأتانــــــــــــــــــــــــي

فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتى قلــــــــــــــــــــــــت: ادن دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إنني

وإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زادي لمشتــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أقــــــــــــــــــــــــد الزاد بـــيــــــــــــــــــــني وبيــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــوء نار مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ودخــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 
ً
و لما كشر الذئب عن أنيابه خاطبه الفرزدق وهو يقبض بيده حذرا
 على قائم سيفه قائال: تعش أيها الذئب فإن عاهدتني أال 

ً
واحتياطا

ومن بالغة الفرزدق أنه لم  تغدر بي فربما نكون مثل صاحبين، 
يقل نكون صاحبين وإنما كالصاحبين، ويفسر الفرزدق لماذا ال 
يمكن أن يكون هو والذئب صاحبين حقيقة؟ بأنه يعرف أن الغدر 
سمة مركوزة في طبع الذئب رضعها مع لبان أمه وهو جرو صغير:

ً
وقلــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لمــــا تكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ضاحكــــــــــــــــــــــــا

وقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سيــــــفي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــدي بمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
تعــــــــــــش فإن عاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتني ال تخـــونـــــــــــــــــــــــــــــني

نكن مثــــــــــــل مــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذئب يصطحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
وأنــــــــــــــــــــــــت امرؤ يا ذئــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والغدر كنتمـــــــــــــــــــــــــــــــا

أخييـــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا أرضعا بلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
وينبه الفرزدق الذئب إلى أن ما صنعه معه ال يفعله كثيرون من 
 فسيكون 

ً
الناس فلو أنه لجأ إلى أحد آخر غيره يلتمس منه طعاما

نصيبه في الغالب ضربة بسيف أو رمية بسهم.
ويخلص الفرزدق في نهاية قصته مع الذئب بحكمة هي أن صحبة 

الطريق تخلق ألفة ومودة حتى بين األعداء المتحاربين:

الذئاب مالها وما عليها

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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ولــــــــــــــــــــــــو غيــــرنـــــــــــــــــــــــــــــا نبهت تلتمــــــــــــس القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك بسهــــــــــــــــــــــــم أو شبــــــــــــــــــــــــــــــاة سنــــــــــــــــــــــــــــــــــان

وكــــــــــــل رفيـــقـــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وإن هما
تعاطــــــــــــــــــــــــى القنـــــــــــــــــــــــــا قومـــــــــــــــــــاهما أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
الطبع  وقصة الفرزدق مع الذئب تدل على أن الغلظة وجفاء 
وجهامة الوجه التي كان يوصف بها إن هي مجرد قناع نف�شي أو درع 
يواجه به الناس حتى ال يطمعوا فيه و لكنه في أعماق نفسه إنسان 
رقيق المشاعر واألحاسيس ال يجد غضاضة في أن يكون ضيفه 
 كالذئب.

ً
 مفترسا

ً
الذي يقتسم معه عشاءه عن طيب خاطر حيوانا

غذاء الذيابة 
الغذاء الرئيس للذئاب هو اللحوم، باإلضافة إلى الحشرات وبعض 
 بشكل عام 

ً
الديدان الصغيرة، والفواكه. ويكون غذاؤها معتمدا

المواسم  وفق  وبالطبع  بها  يقطن  التي  الجغرافية  البقعة  على 
التي تمر بها تلك المنطقة. ويمكن للذئاب البقاء من دون طعام 
عند توفر الطعام تأكل الذئاب بكثرة.  ولكن،  ألكثر من أسبوع. 
الوعل،  األيل،  تتغذى الذئاب الرمادية على ذوات الحوافر مثل: 
والظبي. ولكن، في حال ندرة تلك الحيوانات يذهب الذئب ليتغذى 
الفئران  األرانب،  السناجب،  مثل:   .

ً
على حيوانات أصغر حجما

 في النظام 
ً
 مهما

ً
والطيور. وفي فصل الصيف يلعب القندس دورا

الغذائي الخاص بالذئب.
خصال كريمة:  يقول:محمد بن إدريس الشافعي

وليــــــــــــــــــــــــس الذئب يأكــــــــــــــــــــــــل لحــــــــــــــــــــــــم ذئــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 عيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
ويأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بعضنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعضا

 إال أن ما ال نعرفه عن الذئاب، ال�شيء الكثير ومنها  بعض الخصال 
الكريمة فهي ال تأكل الجيف على اإلطالق،وال تتزاوج الذئاب مع 
محارمها )أي أخته، وأمه(، على عكس باقي الحيوانات، وأجمل ما 
يميزه وفائه لزوجته أي أنه ال يبدل زوجته طوال حياته، وكذلك 
فهم ينتمون ألم  األنثى وهذا ما يسهل على الذئب تمييز أبنائه، 
 
ً
واحدة وأب واحد، وعند موت أحد الزوجين، يقيم اآلخر حدادا
لمدة أقلها ثالثة أشهر وقد تصل إلى سنة، يرافقها حاالت انتحار؛ 
ومن أجل ذلك يطلق على الذئب لقب االبن البار، فهو الحيوان 
الشيخوخة،  لسن  وصولهما  عند  حتى  بوالديه  البار  الوحيد 
وانقطاع قدرتهم على مجاراة القطيع في الصيد فيبقى األبوان في 
ويطعموهما.ومما ُيعرف عن الذئب  الوكر ويصطاد لهما األبناء 
بأنه ال يميل لالستقرار في نفس المكان، وبذلك فهو دائم السفر. 
أكثر شراسة من الذكر وبالذات  )الولبه أو اللبوه(  وانثى الذئب 
عندما يوجد لديها صغار !! يطلق على أنثى الذئب اسم السرحانة، 

تضع   
ً
يوما  65 وتمتد فترة حملها إلى  أو السنداوة.  أو العسقلة، 

لوضع أطفالها.   
ً
مناسبا  

ً
تختار أنثى الذئب مكانا بعدها أطفالها، 

مثل: الكهوف، وجذوع األشجار. ويبلغ عدد أطفالها ما بين 3 إلى 8 
جراء صغيرة   مغلقة العين وعمياء وصماء. باإلضافة إلى شعرها 
في أول  الخفيف وعدم قدرتها على الحركة. وتتغذى هذه الجراء 
ثم تبدأ بتناول اللحوم التي تمضغها لها  األم،  شهرين على لبن  
األم، وعند بلوغها األسبوع العاشر تبدأ باالعتماد على نفسها. لدى 
 
ً
الذئب صفات وأخالق موجودة لدى اإلنسان لذا البدو قديما
 
ً
 وأبيي النفس رفيع األخالق رجال

ً
 وكريما

ً
 شجاعا

ً
عندما يرون رجال

بكل ماتعنيه هذه الكلمة كانوا يطلقون عليه لقب الذيب .. كما تم 
تشبيهه الرجل بالصقر الحر لما يحملة من صفات جميلة .

عندما يرغب الذئب او الذئبة في التزاوج يجب عليهما ترك القطيع 
والبحث عن قرين من قطيع آخر وتحديد منطقة خاصة بهما 
عائلة خاصة بهما إذ ال يقبل األبوان بوجود حالة تزاوج  وإنشاء 
القطيع  قيادة  في  لهما  مزاحمة  ويعتبرانها  القطيع  داخل  ثانية 
به  يأملون  فهم  الذئب على رجل  لقب  يطلقون  فلذلك عندما 
عن  والتنزه  والوفاء  الشجاعة  مثل  الذئب  صفات  يحمل  أن 

السفاسف وعزة النفس ومبرة الوالدين .

اآلساطري )الميتولوجيا( والذئاب
عند آلهة الفايكنغ والساكسون كان الشمس والقمر هما البداية، 

وضع  المتوسط  العالم  أودين  صنع  عندما  اآلساطير  وتقول 
الشمس والقمر في السماء، وكانت الشمس هي الفتاة والقمر هو 
الفتى وهما يقودان عرباتهما التي تجرها الخيول بخفة ورشاقة 
عبر السماء في كل يوم . وبينما تالحق الذئاب الشمس والقمر حتى 
وهي نهايه األكوان عندها ستقبض الذئاب   Ragnarok راناروك 
الفايكنغ  قبائل  ظن  ربما  العالم.  وينتهي  والقمر  الشمس  على 
والساكسون بأن الذئب كان يقضم القمر في كل شهر ثم يفر، 
وكانوا يخافون كسوف الشمس ألنه قد يكون بدايه نهاية العالم 
)نهاية الحياة(. كذلك فمن الشائع بين عوام مصر أن من أكل قلب 
ا مثل الذئب، ويعتقدون في الهند أن من يأكل نمًرا  ذئب صار قويًّ

يصير شجاًعا جريًئا كالنمر.

قصة ليىل والذئب
 تعد قصة ليلى والذئب أو ذات الرداء األحمر  وهي للكاتب الفرن�شي 
 من أكثر قصص األطفال الخيالية 

ً
»شارل بيرو« والقصة هي واحدة

وتعتبر النسخة المكتوبة  بين ثقافات العالم المختلفة،   
ً
انتشارا

من قبل المؤلف الفرن�شي شارل بيرو من أقدم النسخ المكتوبة 
متعّددة من هذه   

ً
بالذكر أن هناك نسخا وجدير  الحكاية،  من 

 أّن االختالفات بينها 
ّ

، إال
ً
 عن بعضها بعضا

ً
الحكاية تختلف قليال

 هي قصة تربوية لألطفال تعلمهم بعض األسس 
ً
ليست كبيرة جّدا

األساسية للحفاظ عليهم من أهمها اإلنصات إلى الوالدين وعدم 
الغرباء  مع  التحدث  مثل  للسالمة  األساسية  القواعد  مخالفة 
أو استشارتهم في الطرق وكذلك عدم االسستسالم لحديث أي 
غريب والمحافظة على النفس سالمة بجانب ضرورة. ثم أعاد لها 

السلة بهدوء فتقدمت ليلى وأمسكت بالسلة وشكرته ثم سألها 
الذئب عن المكان الذي تقصده فأخبرته بأنها ستذهب لزيارة 
جدتها المريضة التي تعيش في نهاية الغابة وفي تلك اللحظة سمعا 
الذئب  فهرب  منهما  بالقرب  بندقية صياد  وليلى صوت  الذئب 
قصة ليلى والذئب الحقيقية هي واحدة من أفضل  على الفور. 
القصص التراثية التي تعتبر قصة خرافية مميزة قام كاتب بتأليفها 

وقد اشتهرت هذه القصة على نطاق واسع.
الكاتب فرن�شي بتأليف قصته الشهيرة  عندما قام »شارل بيرو« 
على  وإشتهرت  والكبار  الصغار  وإعجاب  بالقبول  حظيت  التي 
للذئب  التوظيف  هذا  كان  العالم،  أنحاء  بجميع  واسع  نطاق 
في  عن عمق تغلغل صورته   

ً
ناتجا القصة  لتلك  كمحور رئيس 

مخيلة الناس. وقد ُعِرفت قصته »ليلى والذئب« كواحدة من أهم 
 أخرى يجب أن نبحث عنها في 

ً
قصص األطفال، ولكن ثمة نقاطا

الصفات التي يتحلى بها الذئب  خبايا القصة ونستكشفها سواء 
ودع عنك خيال الكاتب  نفسه أو تلك التي يريد الكاتب نقلها، 
الذي صنع مادته الموجهة كنصح وتوجيه، فشارل بيرو، عندما 
اراد أن يخلق حبكة درامية حيث كانت ليلى في طريقها وصادفت 
بأنها ستذهب  فأخبرته  تقصده  الذي  المكان  فسألها عن   

ً
ذئبا

لزيارة جدتها المريضة التي تعيش في نهاية الغابة وفي تلك اللحظة 
 عن بندقية صياد بالقرب منهما 

ً
 صادرا

ً
سمعا الذئب وليلى صوتا

فهرب الذئب على الفور )ومع ذلك لم تفطن ليلى(. ومن ثم تدور 
 أخرى أرد الكاتب 

ً
أحداث القصة حتى يتبين لنا بأن للذئب أغراضا

أن يبثها في قصته لينقل لنا ما يريد أن يوصله في قصته 

* كاتب وباحث 

عليها وما  مالها  الذئاب 

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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 صديق جوهر 
    

في الفلكلور والحكايات الشعبية الغربية تم تقديم البوم على سبيل  حظيت الحيوانات في الثقافة الغربية بكثير من االهتمام. 
المثال كحيوان يجسد معنى الحكمة وهذه هي الطريقة التي ينظر بها الناس عموًما في الغرب للبوم على عكس الرؤية الشرقية 
لهذا الطائر. الثعالب في الغرب غالًبا ما تحمل داللة المكر في حين أن األغنام تمثل البراءة والوداعة. بالنسبة للذئب فقد القى 
 في الثقافات الغربية لفترات طويلة وربما ال يوجد كائن آخر 

ً
 واسع النطاق في الثقافة األورو-أمريكية. كان الذئب مكروها

ً
اهتماما

في التاريخ قد عانى من ويالت عداء اإلنسان غير المبرر للحيوان مثل الذئب. يمكن رؤية مالمح هذا العداء في خصائص شخصية 
الذئب كما وردت في الخرافات الكالسيكية والقصص الخيالية الغربية. 

هذا التصور الذي توارثته اللغة واألدب والثقافة الغربية لعقود 

طويلة كان له تأثيرات واقعية كارثية مثل محاولة إبادة الذئب في 
الواليات المتحدة من قبل أحفاد المهاجرين األوروبيين البيض. 

في الفولكلور األوروبي / الغربي تم تصوير الذئاب بشكل عام في دور 
الخصم والعدو. ما قبل العصور الوسطى كانت ثمة نظرة حيادية 
الشكل  إلى  التحول  حدث  الوسطى  العصور  في  ولكن  للذئب 
وحوش  أنها  على  الذئاب  تقديم  وتم  اآلن  المعروف  التقليدي 

للسكان المسالمين وعلى   
ً
 دائما

ً
آكلة للحوم البشر تشكل تهديدا

نفس الوتيرة صور األمريكان المهاجرون من أوروبا قبائل الهنود 

الحمر على أنهم ذئاب يعيشون في الغابات واألحراش على أطراف 
ويشكلون  البيض  المهاجرين  مجتمعات  تسكنها  التي  المناطق 
 للحضارة القادمة من أوروبا ويسعون لتخريبها. في معظم 

ً
تهديدا

الثقافات األوروبية ترتبط الذئاب بسمات مثل الجشع والقسوة 
تداعيات  إلى  الحيوان  عن  الذهنية  الصورة  هذه  أدت  وقد 

حقيقية على كيفية معاملته. لقد أدى هذا التصور المغلوط إلى صورة الذئاب يف الفلكلور والرتاث الثقايف الغريب
قتل الذئاب وإبادتها أكثر من أي حيوان آخر.

عاشت الذئاب جنًبا إلى جنب مع البشر لفترات طويلة   
ً
تاريخيا

ويرى الباحثون أن الكالب المحبوبة من األوروبيين قد تم تدجينها 
-عبر العصور عن طريق البشر- من فصائل الذئاب المتعددة التي 
16000 عام. ومع  كانت منتشرة في أوروبا وقد تم ذلك منذ نحو 
ذلك فقد احتلت الذئاب البرية مكانة مختلفة في الثقافة الغربية 
بمجرد أن بدأ البشر في زراعة األرا�شي وتربية الحيوانات األليفة. 
خطيًرا  مفترًسا  باعتباره  للشر   

ً
تجسيدا الذئب  أصبح  عندئذ 

وأصبحت الصورة السائدة عن الذئب في الثقافة الغربية سلبية 
للغاية. على أرض الواقع عندما بدأ المزارعون في تربية الماشية 
لمصالحهم  حقيقًيا  تهديًدا  تشكل  الذئاب  أصبحت  مرة  ألول 
االقتصادية ولذلك رسخت الصور السلبية عن الذئاب في الوعي 

الجمعي الغربي على أنها من ألد أعداء أصحاب المزارع.
يرى بعض المؤرخين أن الكنيسة األوروبية في العصور الوسطى 
 في اإلساءة إلى الذئاب وتمثيل الذئب على 

ً
 محوريا

ً
قد لعبت دورا

أنه يرمز للشر بعدما أطلق الرهبان والقساوسة على من ينتسبون 
وهو لقب كهنوتي مشتق من  )قطعان الغنم(  إلى الكنيسة لقب 
الكتاب المقدس ألن اإلله هو الراعي وأتباعه من المسيحيين هم 
)القطعان(.  كذلك ورد في الكتب المقدسة الغربية أن الشيطان 
ذئٌب يحوم حول القطيع )البشر/أتباع الكنيسة ورعاياها( ويهدد 
)األكثر  أمنهم ولذلك تم ترسيخ صورة الذئب باعتباره الوحش 
كرًها من قبل اإلنسان المسيحي( في خالل سياقات دينية كهنوتية 
ذات تأثير تراكمي متواصل مما زاد من الخوف الذي كان لدى 
الناس بالفعل من الذئاب. قبل انتشار المسيحية في أوروبا كانت 
هناك قصص شائعة عن أناس من اسكندنافيا قد تحولوا إلى 
ذئاب وعن بعض ملوك من روما أرضعتهم إناث الذئاب في البرية. 
 كذلك هناك قصص عن اللعنة التي أصابت ملك يوناني فتحول 

في التراث األوروبي والغربي  على غير إرادته إلى ذئب أومستذئب. 
المستذئب هو شخصية خيالية مبنية على أسطورة تحول الرجل 
إلى ذئب عند اكتمال القمر في كل شهر. عندئذ يم�شي في أي مكان 
عن الضحايا وعند شروق الشمس يعود   

ً
ويجوب الغابات بحثا

إلى حالته الطبيعية البشرية كإنسان. يظهر المستذئب في العديد 
من قصص الخيال وتعد أسطورة المستذئب من أقدم وأشهر 
إلى  الطوعي  التحول غير  يعني  البشرية وهذا  تاريخ  في  األساطير 
ذئب. كما ظهر الذئب كأم حاضنة في أساطير أخرى وثمة أسطورة 
الطبيعة  كانت  عام  وبشكل  الذئاب.  رعته  ملك  عن  أيرلندية 
العدائية للذئب حاضرة لكنها تعايشت مع صور أخرى تعاملت 
الخرافات  في  للبشر.  راعية  قدمته كشخصية  أو  باحترام  معه 
الكالسيكية والحكايات الخيالية األوروبية يتمتع الذئب بصفات 
إيجابية تالشت بعد انتشار المسيحية في القارة العجوز حيث تم 
في بعض   

ً
مثال تصوير الذئاب على أنها قمعية وقاسية وجشعة. 

والخداع  المكر  خصال  الذئاب  تجسد  الكالسيكية  القصص 
ولكنها تفشل في مساعيها في النهاية بسبب الكسل أو الجشع أو 
كان األوروبيون قبل المسيحية يتقبلون الحكايات عن  الغباء. 
الذئاب المتوحشة القادمة من البرية وكانت مقبولة بسبب غياب 
العنصر الديني الكن�شي الذي غير صورة الذئاب لدى األوروبيين. 
بعد انتشار المسيحية أقرت الكنيسة بأن االسكندنافيين الذين 
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في القصص الكالسيكية سالفة  )المستذئبين(  تحولوا إلى ذئاب 
ا مع الشيطان وقد أدى 

ً
اتفاق الذكر كانوا أشخاًصا قد أبرموا 

هذا االدعاء إلى تعميق العالقة بين الذئاب والشياطين في الوعي 
كراهية  أن  بعضهم  يدعي  أخرى  ناحية  من  األوروبي.  الشعبي 
التوحش  لغريزة  اإلنسان  كراهية  عن  تنم  للذئب  اإلنسان 
الكامنة بداخله. وتدعي بعض مناصرات حقوق المرأة أن الرجال 
 بطريقة غير إنسانية ووحشية وفًقا 

ً
يتصرفون تجاه بعضهم بعضا

لطبيعة الذئب المزعومة الكامنة في النفس البشرية الذكورية. 
اسم  يحمل  األوروبية  واآلداب  اللغات  وفي  الصعيد  ذات  على 
»الذئب«  كما تم استخدام  بشكل عام دالالت سلبية.  )الذئب( 
 لإلشارة إلى الخصائص والظواهر الكريهة. يمكن مالحظة 

ً
مجازيا

أوكسفورد  معجم  تعريفات  خالل  من  ذلك 
المرتبطة  ودالالتها  »الذئب«  لكلمة  اإلنجليزي 
في  والتخريب.  والتدمير  والجشع  بالشراسة 
تم استخدام  )تاجر البندقية(  مسرحية شكسبير 
رمزية الذئب بطريقة سلبية: »رغباتك ذئاب دموية 
استخدم  اإللهية(  )الكوميديا  في  ونهمة«.  جائعة 
للتعبير عن  )خيال الذئب(  الكاتب اإليطالي دانتي 
»ذئبة  خصائص غير حميدة وعن نقائص بشرية: 
النص  نفس  في  دانتي  أشار  كما  بالجشع«  مليئة 
متصل  سياق  في  الملعون«.  الجحيم  »ذئب  إلى 
ُجمل  في  األوروبية  اللغات  من  العديد  تشترك 

وأمثلة شعبية مشتركة ذات دالالت سلبية تدور حول الذئاب 
مثل »الذئب في ثياب الحمل« لإلشارة للذئب كرمز للخداع وعبارة 
»رمى شخًصا إلى الذئاب« كرمز للزج بالناس في المخاطر واألهوال. 
الخطر والمتاعب وثمة عبارات أخرى عن الذئاب مازالت متداولة 
في اللغات األوروبية مثل »أبعد الذئب عن الباب«. كذلك أطلق 
شكسبير على الجوع اسم »الذئب الكوني« ومع ذلك هناك بعض 
لكلمة  المحايد  أو  اإليجابي  االستخدام  على  المحدودة  األمثلة 
يتم  ما  وغالًبا  الفرنسية.  اللغة  في  ورد معظمها  وقد  »الذئب« 
مع التجسيد الذي ذكره   

ً
تماشيا )الجائع(  وصف الذئب بلقب 

شكسبير في مسرحيته للجوع على أنه )ذئب(.
يرى المتخصصون أن المجادالت حول الذئاب قد تأثرت بشدة 
كانت  تاريخًيا  الحيوان.  هذا  عن  أوروبا  في  الناس  بتصورات 
المواقف الغربية تجاه الذئاب سلبية واحتوت على عناصر من 
الكراهية والخوف خاصة بعد انتشار اإلشاعات واألساطير الدينية 
التي توفر األساس المعرفي للرأي العام. يزعم معظم الباحثين أن 
معظم المناقشات العامة المتعلقة بالذئاب تميل إلى االستقطاب 

وأن الموضوعية حول هذا الموضوع تبدو صعبة التحقيق. يدعي 
أن  حديثة  دراسات  على  بناًء  الحيوان  علم  في  المتخصصون 
معظم هجمات الذئاب قد تم تنفيذها في الغالب من قبل ذئاب 
مسعورة وهو سلوك متطرف وليس النمط السلوكي العام وبالتالي 
يعد ذلك السلوك غير طبيعي بالنسبة للذئاب الفردية أو الذئاب 
الصور  بأن  القائلة  الحجة  الدراسة  هذه  وتدعم  القطيع.  في 
 على 

ً
المتداولة عن الذئب في األدب والفن والثقافة قد أثرت سلبيا

كيفية إدراك الناس لحقيقة الذئاب وأدت إلى معاملة غير عادلة 
لهذه الحيوانات.

تأثرت  قد  الذئاب  حول  المجادالت  أن  إلى  الباحثون  توصل 
بشدة بتصورات الناس في أوروبا عن هذا الحيوان. تاريخًيا كانت 
المواقف الغربية تجاه الذئاب سلبية واحتوت على 
عناصر من الكراهية والخوف مع انتشار اإلشاعات 
واألساطير الدينية التي توفر األساس المعرفي للرأي 
العام. يزعم معظم الباحثين أن معظم المناقشات 
االستقطاب  إلى  تميل  بالذئاب  المتعلقة  العامة 
وأن الموضوعية حول هذا الموضوع تبدو صعبة 
التحقيق. يدعي المتخصصون في علم الحيوان بناًء 

على دراسات حديثة أن معظم هجمات الذئاب قد تم تنفيذها في 
الغالب من قبل ذئاب مسعورة وهي سلوك متطرف وليس النمط 
السلوكي العام وبالتالي هو سلوك غير طبيعي للذئاب الفردية أو 
الذئاب في القطيع. وتدعم هذه الدراسة الحجة القائلة بأن الصور 
المتداولة عن الذئب في األدب والفن والثقافة يمكن أن تؤثر على 
كيفية إدراك الناس للعالم الحقيقي وتؤدي إلى معاملة غير عادلة 
 من غيره من 

ً
للذئاب. في الحكايات الخيالية كان الذئب أكثر شرا

المفترسات التي تطارد الحيوانات األخرى، حيث تم تصوير الذئب 
على أنه يطارد البشر بشكل مباشر. على عكس سلوك الذئاب في 
بعض الحكايات الكالسيكية نجد أن الذئاب في الحكايات الخيالية 
أكثر تحضًرا وتستخدم فنون الخداع في اإليقاع بالفرائس ولذلك 
فهي تمثل مجموعة متنوعة من الشرور التي تختلف عن السمات 
في الحكايات الخيالية  السلبية الموجودة في الخرافات القديمة. 
الذئب بمثابة شرير سيئ النية ويعمل كرمز للغريب غير المعروف 
للناس ولذلك يتم تحذير األطفال من التحدث إلى الغرباء خشية 
أن يكون لديهم طبيعة الذئب. ومع ذلك فإن الذئب في القصص 
الخيالية يمتلك بعض الرذائل المتكررة في الخرافات مثل الرغبة 

في القتل أو األنانية.
في الثقافات الغربية لفترات طويلة   

ً
كان الذئب مكروها  

ً
تاريخيا

ويالت عداء  عانى من  قد  التاريخ  في  آخر  كائن  يوجد  وربما ال 
اإلنسان غير المبرر للحيوان مثل الذئب. يمكن رؤية مالمح هذا 
العداء في خصائص شخصية الذئب وفق التراث المسيحي الغربي 
الكالسيكية  الخرافات  في  الذئب كما وردت  عالوة على صورة 
اللغة  توارثته  الذي  التصور  هذا  الغربية.  الخيالية  والقصص 
واألدب والثقافة الغربية لعقود طويلة كانت له تأثيرات واقعية 
كارثية مثل محاولة إبادة الذئب في الواليات المتحدة من قبل 

أحفاد المهاجرين األوروبيين البيض   

* أكاديمي وناقد، خبير الترجمة في األرشيف والمكتبة الوطنية )أبو ظبي-اإلمارات( 

الغربي الثقافي  والتراث  الفلكلور  الذئاب في  صورة 
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 سوسن محمد كامل

يوصف الذئب بأنه مخلوق سيئ السمعة،  في التراث العربي، 
)ذئب في ثوب حمل(، وبطبيعة  فاإلنسان الغدار يوصف بأنه 
الحال ال ير�ضى اإلنسان أن يعيش في بيئة فيها مخلوق يهدد 
أمنه واستقراره، ولذا انقرض الذئب في كثير من بقاع األرض، 
وأصبحت أنواع أخرى من فصائله المتعددة، كالذئب العربي، 
باإلبادة بفعل الطبيعة أو يد اإلنسان في المقام   

ً
مهددة أيضا

عالم  مع  منه  بعض  في  يتشابه  الذئاب  عالم  أن  إال  األول. 
االنسان، ومع أن المأثور والطبيعة البشرية كرهت وخافت من 
هذا الحيوان وصوته البشع، إال أنها رسمت له صورة المخلوق 
عوائه  لسماع  يطرب  الذي  األنيس  الصديق  فهو  الشجاع، 

ويألف صحبته يقول الشنفرى:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى

وصوت إنســــــــــــــــــــــــان فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت أطيــــــــــــــــــــــــر

الدين  شهاب  ذكرها  كثيرة  أسماٌء  وللذئب 
األدب(،  فنون  في  األرب  )نهاية  كتابه  في  النويري 
وسيدانه،  قة 

ْ
وِسل ذئبة  واألنثى  ذئب،  ُر 

َ
ك

َ
فالذ

أَويس،  رحان،  والِسّ وْرئبال،  ل، 
َ

َنهش ومن أسمائه: 
والَعسعاس،  َسْيب، 

ُ
وك ساب، 

َ
وك َبة، 

ْ
ش

ُ
وأ ؤالة، 

ُ
وذ

نثى: 
ُ
واأل ُجْرُموز،  الذئب  لولد  وُيقال  اس،  والَعسَّ

ئَب ينام بإحدى عينيه ويفتح األخرى، حيطة 
ّ
َجْعدة، وقيل إنَّ الِذ

ُم من مسافة فرسخ 
ُ

م، قوية إذ إنه َيش ة شَّ ، وهو ذو حاسَّ
ً
وحذرا

وأكثر ما يعترض الغنم وقت الصبح عند توقعه  كم(،   6  -  4(
تاريخ  في  وقد حظي الذئب  الكالب الحارسة للقطيع.  استراحة 
الشعر العربي بعدد كبير من النصوص األدبية، كان محورها أو 
موضوعها الرئيس، ويزخر الشعر العربي في تلك األزمنة بالحديث 
عن الكثير من حيوانات الصحراء ووصفها، سواء المستأنسة، أو 
)الحيوان(  فقد ذكره الجاحظ في كتابه  المفترسة ومنها الذئب. 
والذئب  الحيات،  يصطاد  وإنه  اللحم  إال  يعرف  ال  إنه  فقال: 
بيئته  في  يعيش  أي  اجتماعي  طويلة،  لساعات  العدو  يستطيع 
 الذكاء الحاد و القدرة على 

ً
على شكل قطعان، ومن سماته أيضا

بعض فصائله يصل طول  التنظيم و التخطيط، 
الواحد منها إلى نحو المترين، وطول ذيله إلى نصف 
وارتفاعه ما بين ستين إلى خمسة و ثمانين  المتر، 
فصائل  وتتعدد  كجم،  ثمانين  إلى  ووزنه  سم، 
وأهمها  فيها،  يوجد  التي  البيئة  بحسب  الذئب 
واألولى  فصيلتا الذئب الرمادي   والذئب األحمر، 
هي التي ينتمي إليها الذئب العربي، وما يميز الذئب 
العربي عن سائر ذئاب فصيلته الرمادية، أنه صغير 
الحجم، قليل الوزن؛ له أذنان كبيرتان بالقياس إلى 
حجمه، وال يعيش كسائر الذئاب في شكل قطعان 

ية الذئب يف مصادر الرتاث العريب في األغلب األعم إال خالل فترة التزاوج، ويؤكد علماء الحيوان أن رمز
الذئاب تعيش في جماعات يقود القطيع منها ذئب قوي ذو خبرة 
، حسب 

ً
عالية، وتراوح أعداد ذئاب القطيع من 7 إلى عشرين ذئبا

عدد الفرائس في المناطق التي تخضع لنفوذها، ولدى الذئب من 
أم   

ً
ما يجعله يعرف إن كان راعي الماشية يحمل سالحا الذكاء 

أو أنثى، وبناء عليه يقرر الهجوم   
ً
ال، ويعرف إن كان الراعي ذكرا

لتعلن لباقي الجيران أنها  وتعتمد الذئاب على العواء  من عدمه. 
تملك هذه المنطقة، وسوف تدافع عنها ضد أي هجوم أو اقتحام 
يقوم به أي قطيع من الذئاب، له منطقة نفوذ قريبة من منطقة 
نفوذها، فالذئاب تعوي بشكل منتظم كل ثماني أو عشر ساعات، 
إلى  تصل   

ً
جدا كبيرة  مسافة  من  العواء  هذا  سماع  وتستطيع 

عشرة كيلومترات، والذئب يشم رائحة دم البشر على بعد أميال 
له،   

ً
وإذا أصيب إنسان وخرج منه دم يصبح هدفا بالصحراء، 

له الذئاب في قطعان  فتجتمُع  إذا عضه الُجوع َعَوى،  والذئُب 
أهمية  وللذئب  بعض.  جانب  إلى  بعضها  ويقف  ذئب،  يترأسها 
عظيمة في ثقافات وديانات الشعوب البدوّية، فهو موضوع شائع 
والسمة  في الميثولوجيات وعلوم الكونيات األساسية للشعوب، 
للمحارب من   

ً
وهو ما يجعله رمزا البديهية للذئب هي االفتراس، 

في  الذئاب  ُربطت  وقد  أخرى.  جهة  من  للشيطان   
ً
ورمزا جهة، 

بعض األوقات بالشعوذة، خاصة في الثقافات األوروبية الشمالية 
وبعض الثقافات األمريكية، كما يظهر واحد من أقدم اإلشارات 
حيث  ملحمة ِجلجامش البابلية،  في  السوداء  للذئاب  المكتوبة 
وتؤكد ذلك  إلى ذئب،   

ً
قد حولت راعيا تذكر أن اإللهة عشتار، 

 بفئة 
ً
الميثولوجيا الهندوأوروبية، التي ترى أن الذئب كان مقرونا

ولعل  الذين كانوا يتحولون إلى ذئاب عند تأهيلهم.  المحاربين، 
في   

ً
الذي حل عليه ضيفا الذئب  مع  )الفرزدق(  الشاعر  قصة 

فيرحب به أجمل ترحيب ويقتسم معه الزاد ويعقد  الصحراء، 
الوقت  في  الطريق،  صحبة  معه  ويقيم  والميثاق،  العهد  معه 
الذي لو زار الذئب غير شاعرنا لعاجله بالرمي يقول في قصيدته 

المعروفة:
ً
وأطلــــــــــــــــــــــــــــــس عســــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــا كــــــــــــان صاحبــــــــــــــــا

 فأتانـــــــــــــــــــــــــي
ً
دعــــــــــــــــــــــــــــــوت بنــــــــــــــــــــــــــــــاري موهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فلمــــــــــــــــــــــــا دنا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ادن دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إنــــــــــني
وإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زادي لمشتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

للذئب أهمية عظيمة يف ثقافات وديانات الشعوب البدوّية، 
فهو موضوع شائع يف الميثولوجيات

 وعلوم الكونيات األساسية للشعوب، والسمة البديهية 
للذئب يه االفرتاس، وهو ما يجعله رمزًا للمحارب من جهة، 
ورمزًا للشيطان من جهة أخرى. وقد ُربطت الذئاب يف بعض 
األوقات بالشعوذة، خاصة يف الثقافات األوروبية الشمالية  

وبعض الثقافات األمريكية

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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إنسانية غاية في الرفعة  وإلى آخر القصيدة التي تنضح بمعاٍن 
والسمو، فعقد صداقة مع ذئب أمر مريب، لكن الجوع والخوف 
 منهما على أن يقدم تنازالت مشوبة بحذر شديد. وقد ذكر 

ً
أجبر كال

حيث يقول في  )سرحان(،  امرؤ القيس الذئب في معلقته باسم 
 يشبه عدو السرحان؛ 

ً
هادئا  

ً
وصف عدو حصانه إنه يعدو عدوا

أي الذئب:
له أيطال ظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وساقــــــــــــــــــــــــــــــــا نعامــــــــــــــــــــــــة

وإرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء سرحــــــــــــــــــــــــــــــــان وتقريب تتفــــــــــــــــــــــــل
للذئب تجليات كثيرة في الميثولوجيا واألديان والحكايات الشعبية 
في القرآن الكريم  ومن أشهر تلك التجليات،  وحكايات األطفال، 
)إياكم  الشريف  الحديث  وفي  وإخوته،  يوسف  الله  نبي  قصة 
وحكاية الذئب  إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية(،  والفرقة؛ 
والعنزات الثالث، وحكاية الذئب والحمل، وحكايات كليلة ودمنة 
)من حكايات األخوين  األحمر  وقصة ذات الرداء  البن المقفع، 
جريم(، وحكاية األعرابية التي ربت الذئب، وحكاية أهبان الذي 
ذئب  األساطير  وفي  العربي(،  التراث  حكايات  )من  الذئب  كلمه 
)آل  والذئب في أسطورة  المصريين،  )أنوبيس( عند قدماء  اإلله 
)ريموس وأخيه  والذئبة المرضعة في أسطورة  التركية،  أسينا( 
رومولوس( مؤسس مدينة )روما(، والذئب اإلله الحارس لمدينة 
أسيوط )مصر(، وثمة حكايات كثيرة بطلها أو أحد أبطالها الذئب 
في خرافات الحكيم اليوناني إيسوب، وأمثوالت الشاعر الفرن�شي 
الفونتين وغيرها. وقد اعتاد اإلنسان العربي رؤية الذئب والتعاطي 
صفاته  من   

ً
كثيرا فعرف  القاسية،  الصحراوية  بيئته  في  معه 

تستحق  التي  السلوكيات  من  يراه  كان  وبعضها  وسلوكياته، 
المدح، مثل الجرأة والشجاعة والذكاء واليقظة والحذر والقدرة 
)أجرأ من ذئب(،  على تحمل الجوع، ومن ذلك قولهم في األمثال 

و)أحذر من ذئب( و)أخف من رأس ذئب(، ومنها ما يراه السلوكيات 
السلبية التي تكره فتذم ويحذر منها مثل الغدر والخبث والعقوق، 
ومن ذلك قولهم في األمثال )أغدر من ذئب(، و)أخبث من ذئب( 
وهذا الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد يشبه  و)أعق من ذئب(، 

 بالذئب فيقول :
ً
شخصا

فتى ليــــــــس بابن العــــــــــــــــــــــــــــــــم كالذئــــــــــــــــــــــــب إن رأى
 فهــــــــــــــــــــــــــــــــو آكلــــــــــــــــــــــــه

ً
 دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
بصاحبــــــــــــــــــــــــه يوما

وفي معلقته الشهيرة يلقب الذئب بـ )السيد(، حيث يقول:
 
ً
وكـــــــــــــــــــري إذا نــــــــــــــــــــــــــــــــادى المضــــــــــــــــــــــــاف محنبــــــــــــــــا

كسيـــــــــــــــــــــد الغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نبهتـــــــــــــــــــــــه المتــــــــــــــــــــــــورد
وبلقب  بالذئب  حصانه  يشبه  فهو  الغنوي  طفيل  الشاعر  أما 

)السيد( حين يقول:
كسيد الغضــــــــا الغــــــــــــــــــــــــــــــــادي أضــــــــــــــــــــــــــــــــل جراءه

 مستقبــــــــــــــــــــــــل الريح يلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ً
عال شرفــــــــــــــــــــــــا

فيناديه   ويتألم عمرو ذو الكلب الهذلي لما فعله الذئب بغنمه، 
باسمه )أويس(، حيث يقول:

يــــــــا ليت شعــــــــــــــــــــــــري عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واألمر أمـــــــــــــــــــــــــــــــم
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فعــــــــل اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أويـــــــس بالغنــــــــــــــــــــــــم

ويشبهون لصوصهم من  )كلب البر(،  ويصف العرب الذئب بأنه 
بـ  لذلك كانوا يلقبونهم  بالذئاب؛  والفتاك  الصعاليك والخلعاء 
)ذؤبان العرب(، وها هو الفرزدق يعاتب أحد أصدقائه أعان عليه 
 إياه بأنه كالذئب في الفتك بأصحابه 

ً
في مصيبة حلت به، واصفا

يقول:
ً
وكنت كذئـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــوء لما رأى دمــــــــــــــــــــــــا

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــى الدم
ً
بصاحبــــــــــــــــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــــــــا

 حال أحد الشعراء 
ً
وقول ابن الرومي في إحدى قصائده مصورا

الصعاليك:
وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع من ذئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريب
 وأما ذئب ذي الرمة فهو حزين لشدة جوعه وسغبه فيقول:

 كأن عــــــــــــــــــــــــواءه
ً
بــــــــــــــــه الذئــــــــــــــــب محزونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

عواء فصيــــــــــــــــــــــــل آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الليــــــــــــــــل محثــــــــــــــــل
ويذكر أعرابي الذئب من خالل مجموعة صفات يعرف بها هي 
األطلس  ولونه  فراره(،  )عينه  عدوه  وسرعة  دهاءه  أي  خبثه 
الرمادي، وسرعة فتكه وقوة افتراسه )في فمه شفرته(، وأن البهم 

هي فرائسه المفضلة:

هــــــــــــــــــــــــــــــــو الخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيث عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــراره
أطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس يخفــــــــــــــــي لـونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــراره

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فمــــــــــــــــــــــــــــــــه شفرتــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
بهــــــــــــــــــــــــــم بنـــــــــــــــــــــي محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزداره
لظروف  وتحمله  الذئب،  حياة  يصور  الطرماح  الشاعر  وهذا 

المناخ والجوع فيقول:
تأوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا على غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير موعـــــــــــــد 

أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة يضحي بها ويجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
بادي  مرة،  أخو  )أطحل،  الذئب  بعض صفات  األخطل  ويذكر 

 فتكه بشاة حبلى:
ً
السغابة( حين يقول مصورا

يشق سماحيــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــــــــال عن جنينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
أخــــو مــــــــــــــــــــــــــرة بادي السغــابــــــــــــــــــــــــــة أطحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
من  فيه  وذا شجون،   ،

ً
مثيرا الذئب  عن  الحديث  يبقى  وهكذا 

خصال البشر ما يبعث على الدهشة واالنبهار، ويحمل من صفات 
والشجاعة  المتهورة،  والجرأة  والدهاء  والمكر  والخيانة  الغدر 
ما يتقاطع مع حياة البشر من تناقض واضح،  واإلقدام والوفاء 
وأختم بمقطع شعري حديث فيه حوار بين شاعر صعلوك وذئب 

فكالهما يقاتالن من أجل البقاء:
 لصديق

ً
حدثني صديقا

كيف أهوال على رأسك مرت
كيف هذا الواسع الشاسع من منبسط الرمل يضيق

من شيم الصحراء أال يغدر الصعلوك بالصعلوك
 لصغاري

ً
من يأخذ بعدي تحت جنح الليل زادا

امض يا ذئب إلى مسعاك....
ال تباِل 

* كاتبة وصحفية 

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم

العربي التراث  الذئب في مصادر  رمزية 
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 نوزاد جعدان 

منذ أن بدأ الفنانون والشعراء بنسج فنونهم وخط كتاباتهم، 
ا لهم سواء في الرسم أم األغنية أو الكلمة 

ً
كانت الذئاب رمًزا ثابت

نروي قصًصا عن الذئاب  المكتوبة، وكنا في أحاديث المساء 
بريئا   

ً
ربما كان تجسيدا طالما كنا نروي قصًصا عن أنفسنا، 

لشخصية الذئب اإلشكالية لما تحمله من الشراسة والتنظيم 
والمثابرة والكبرياء السيما أنه الحيوان الوحيد الذي ال يعمل 
يمكن أن يمثل  وفي الوقت نفسه،  في السيرك ويأبى التهريج، 
واليأس،  والصراع  بالوحدة  الشعور  المهيب  المخلوق  هذا 
هذا التنوع الجميل هو سبب استخدامه بانتظام في األعمال 
ومن باكورة من كتب عن الذئب نجد قصيدة امرئ  الفنية، 
/ سخل رأى والذئب 

ً
القيس »ظلمت كذئب السوء إذ قال مرة

متى  فقال:  أأنت الذي في غير جرم شتمتني؟..  غرثان مرمل/ 
ذا؟ قال: ذا عام أول«، أو في قصائد الشاعر الروماني فيرجيل 

 بعدد خراف القطيع!«.
ً
صاحب اإللياذة: »ال يهتم الذئب أبدا

أو  العالقة  في وصف   
ً
تنوعا نرى  بالشعر،  األمر  يتعلق  وعندما 

الفرزدق وصف صداقته   
ً
مثال الشعراء  عند  بالذئب  التشبيه 

اه ثم صرفه )وأطلس عسال ما كان 
ّ

بذئب عاهده أال يخونه فعش
الروائي  كما قال   

ً
تماما فأتاني(،  لناري موهنا  دعوت   / صاحبا 

»من  العروش«:  »صراع  رواية  مارتين صاحب  جورج  األمريكي 
 كما له أن يقتله، لكنه لن 

ً
 تماما

ً
الممكن للرجل أن يصادق ذئبا

 أصبح 
ً
«، أما الشريف الر�شي وصف ذئبا

ً
يستطيع ترويضه حقا

غرضا لق�شى نوازع وطعمة لرهط جائع ) له الويل من مستطعم 
عاد طعمة/ لقوم عجال بالق�شى النوازع(، في حين وصف البحتري 
)كالنا به ذئب  أوردته منهل الردى   

ً
سدد إليه نصاال  

ً
هزيال  

ً
ذئبا

يحدث نفسه / بصاحبه، والجد يتعسه الجد(. في قصيدة الشاعر 

سمو  فيها  نجد  الذئب(  )موت  فينيي  فيكتور  ألفريد  الفرن�شي 
الغرض في اإلجابة إلى دعوة القدر بهدوء ورزانة تماما كما يموت 
الذئب في صمت: »أنت وحدك أيها الحيوان علمت كيف يجب أن 
نغادر الحياة وأوزارها، فليس فيما نعمله في الحياة الدنيا، وفيما 
نتركه عليها ما يستحق الذكر إال الصمت...آه لقد فهمت معنى 
نظرتك أيها المسافر المستوحش ألنها نفذت إلى أعماق فؤادي 
....الشهيق والبكاء وصالة الخوف كلها جبن، فاعمل بثبات عملك 
الطويل الشاق في الطريق الذي شاء لحظ أن يدعوك إليه ثم تألم 

ومت مثلي قبل أن تنبس بكلمة«.
كذلك استحوذت شخصية الذئب الوحيد الذي يتجول بمفرده 
والكتاب الغربيين كما في قصيدة الشاعرة  على أقالم الشعراء 
)وحدي/  تقول فيها  »الذئب األبيض«  اإلنجليزية إيميلن فوكس 
ودع كل الما�شي  إذن دع الغضب يخرج مني/  أعوي إلى القمر/ 
الريح  أغنية  مع  الف�شي/  الشبح  كمثل  سأغادر  اآلن  ورائي/ 
في قصيدة الذئب  أنا الذئب األبيض(.  أترك حقيبتي/  سأعدو/ 
األخير التي تتحدث عن ذئب يتجول في مدينة مدمرة ومهجورة 
وتلك األبنية المهدمة التي بقي منها فقط مصاعدها أصبحت اآلن 
بال فائدة، كتبتها الشاعرة األمريكية ماري تال ماونتن مطلع القرن 
العشرين لتثير التفكير بطريقة غامضة و بشكل يدفع المتلقي 
للمشاركة الوجدانية بالتساؤالت حول ما حدث: »نحوي مسرعا/ 
ركض الذئب عبر المدينة المدمرة/ سمعُت صدى عوائه / أسفل 
»مونتغمري«  من شارع  الجحور المحطمة الشديدة االنحدار/ 
األيسر/  المكان  في  باالحمرار  المتوجة  المرتفعات  والما�شي/ 

مصاعدهم المضيئة ال تفيد ب�شيء«.
أما ذئب خورخي لويس بورخيس فهي قصيدة تتبع ذئًبا وحيًدا أو 
الحزن الذي   

ً
يتم اصطياده في الليل واصفا آخر ذئب في أمريكا، 

أثره على   
ً
/وثب تاركا  

ً
ورماديا  

ً
ماكرا »في الشفق األخير،  يحوم به 

/هذه المياه  /النهر المجهول الذي أطفأ ظمأه  مدى ضفة النهر 
التي ال تحمل أي نجوم/الليلة الذئب هو الظل الذي يركض وحيدا 

 من البرد يبحث عن رفيقه«.
ً
/ مصطكا

و من القصائد الكالسيكية اإلنجليزية التي كان الذئب فيها الثيمة 
األساسية، تطل علينا الشاعرة الكندية إيميلي باولين جونسون في 
 يهاجم ضحيته »كمثل 

ً
 مفترسا

ً
قصيدتها »الذئب« التي تصف ذئبا

 في حافة 
ً
الضوء الرمادي المختبئ في الليل / يخرج الذئب مغامرا

 
ً
الليل ..../ يجول مرة أخرى ويطوف خلسة وسط األفق / وبعيدا
 تلك 

ً
عن كل األ�شى الذي تركه/ يعوي /يتسلل ويؤمن عرينه / تاركا

العظام تلمع أعلى التلة في الليل« .  ومن القصائد الموجهة للطفل 
عن الذئب كتب الشاعر اإلسكتلندي ريتشارد إيدواردز قصيدته 
يستيقظ  ذئب في الحديقة/  ذئب/  )أهناَك  »ذئب في الحديقة« 
من عرينه الخفي / عندما يسود الليل/ أهناَك ذئب /يتسلل من 
عرينه الخفي عندما تنام المدينة ...../ هل  يوجد ذئب ؟ / ال أحد 
يعلم/ لكنني سمعت عواءه حين كان القمر بدرا في السماء /أهناك 
للذاكرة   

ً
الذئب محفزا كان موضوع  ولربما  الحديقة«.  في  ذئب 

»ذئاب«  إلى قصص الجّدات والمرويات التراثية كما في قصيدة 
حين تعود الشاعرة األمريكية إليزابيث روبيرتز بذاكرتها إلى أيام 
جدتها »عندما تزوجت الجدة بولي ثم رحلت / ..... في الليل زحفت 
الذئاب من الصخور المحيطة ببيتها/ شعرت بولي بفراء مرتجف/ 
لقد جاؤوا عبر باب بولي وعبروا / أظهروا أنيابهم البيض الصغيرة 
عليها". وقد تتناسل صورة الذئب بشكل عجيب في إثراء الداللة 
الشعراء  أيدي  في  وضعت  هائلة  قدرة  تمتلك  بحيث  الشعرية 
عن  القدرة  امتالكها  عن   

ً
فضال ذواتهم،  مقصدية  عن  للتعبير 

تجلية الكثير من أسرار الحياة كما نصادفها في قصيدة الشاعر 
اإلنجليزي ديف آالن والكر« في حلمي/ أرى فيما يراه النائم بأني 
أنت / ذئب يجري / وأنت تركض بين وديان الحقيقة / ترى الندى 
أول الصباح / والشجر / كأنني أنت/ أرى من خالل عينيك/ أحس 
أصادف الهنود  وأشعر بقلبك الذي ينبض سريعا/  بمخاوفك/ 
وهم يرقصون / حول نارهم المستديرة / أرى الخوف الذي يجلبه 
الرجل األبيض كما أرى السالم واألمن ومكانا لي/ الذئب يركض /
هي حقيقة/ إذن ما دوري أنا / هو نور الروح / أنا تناسخ األرواح 

منك وإليك أيا صديقي«. 
تبدو صورة  اإلنجليزي  الشعري  الخطاب  في  الذئب  إن صورة 
وبواح  خصب  عالم  فهي  بسهولة،  نفسها  تعطي  ال  مراوغة 
ولعل  والرمز،  بالداللة  مشبعة  الكثيفة،  الشعرية  بالدالالت 
 لهذه المعاني يمكن أن نلمحه في صورة ذئب الشاعر 

ً
 أوليا

ً
كشفا

البريطاني المعاصر جورج سيرتز ذي األصل المجري في قصيدته 

لهذه الدالالت الغنية   
ً
فريدا  

ً
التي تعد أنموذجا »القارئ الذئب« 

كانِت  وبينها  الكتُب،  »وكانِت  المختلفة  والعواطف  بالمشاعر 
الذئاُب/ تجوُل وتتدافُع ما بين الكلماِت/ عبر قصص كذئب متسخ 
تحت المطر / وعندما ازداد عدد األشرار، وتوقف العالم/ هّمت 
بالقراءة ألنها تعلم السحر وراء هذا / وتدري أيضا / أن الصفحة 
تنبض بالحياة / مهما كانت في حالة ذعر/ إنه سحر الغابة، وهي 
تستطيع فعلها / أن تتحدث عن هذه المخلوقات الوحشّية / حين 
رفعت يدها وقرأْت/  ؟!../  يسأل المعلم من يحدثنا عن الذئاب 
كما لو أنها في الباحة تلعب / استحضرت القصة، كما لو كانت في 
المنزل / والقصة كانت /ذات الرداء األحمر / والذئب كان الذئب 
ممشطة  والذئاب فيها تحوُم/  الغابة موحشة،  كانت  الرمادي/ 
معابرها / والبنت تقرأ /و جذلى تدور / وتتوغل أكثر من خاللها/ 
ط فرو الذئب / كمثل تلك المخلوقات المفترسة 

ّ
كما لو أنها تمش

في حديقة الحيوان/ وعلى الرغم من أنها وراء القضبان / يمكن لها 
 أو ربما ذئب.

ٌ
 كما تتوقع أن تفعل صفحة

ً
أن تقفز وتزمجر / تماما

ولم يغب الذئب عن قصيدة الهايكو الغربية فهنا يقول الشاعر 
 / يراقب 

ً
اإليرلندي ليام ماكديد في قصيدة هايكو »هكذا منسيا

 كما تكتب 
ً
من بين الظالل / ويعوي فقط من أجل الحّب«، تماما

قرينته الشاعرة األمريكية المعاصرة أماندا مور في قصيدة هايكو 
أيضا »يعوي بأفكاره إلى السماء / يجد الذئب حال القمر هكذا / 

   »
ً
أما السماء ال تجيب أبدا

* شاعر وكاتب من سوريا

الذئب وتجلياته يف الشعر اإلنجلزيي

الذئب ورمزية حضوره في موروث األمم
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أبواب مقدسة

 عبد الفتاح صربي

إليه، كما تكتسب شموخها وهواءها من صاحب المبنى، فباب 
القصر المنيف ليس كباب دار متواضعة أو مبنى هزيل من 
طين وقش في طرف مهمل في المكان وباب بناية صاحب العلو 
أو أمير المكان أو زعيم البالد ليس كباب اإلنسان  في المكانة، 
العادي، ولكل باب سمته وشموخه وعلو مكانته أو ما دون ذلك 

حسب مكانة الدار التي ينتمي إليها.
أو تف�ضي إلى �ضيء   

ً
وهناك أبواب مقدسة كونها تستر مقدسا

لدى  المسجد  باب  واأللباب،  النفوس  إليه  تهفو  مقدس 
المسلمين لديه رفعة خاصة وقدسية خاصة ألنه يف�ضي إلى 
أذن أن ترفع  ساحة مقدسة مباركة هي بيت من بيوت الله، 
فيه اسمه جّل عاله، ويتم في هذا البيت المقدس إقامة شعائر 
إلقامة  بميعاد  المسلمون  فيه  ويتجمع  الخمس  الصلوات 

الصالة والتقرب زلفى إلى الله.

ألنه باب  مقدس لدى اإلخوة المسيحيين،   
ً
وباب الكنيسة أيضا

يف�شي إلى ساحة مقدسة تجري فيها الصلوات وترانيم العبادة 
كل  لدى  والمعابد  األديرة  أبواب  هي  كما  الله،  إلى  والتقرب 
 لها قدسية خاصة وتوقير خاص يهتم 

ً
الديانات. لكن هناك أبوابا

ألنها أبواب مرتبطة  بها المسلمون في مشارق األرض ومغاربها، 
بأماكن لها قدسيتها التاريخية والدينية، وأنها تشكل في العقيدة 
ملمح من مالمح اإليمان والتعالق وتهفو إليها أفئدتهم ألنها مهوى 
ارتبط  أبدي  وبرزخ  والتقوى  لإليمان  ورمز  والعقيدة  الدين 
بالدين اإلسالمي وطقوس العبادة وشروطها، فبيت الله.. الكعبة 
المشرفة التي تشكل في وجدان المسلمين أهم بيت وأطهر بيت بني 
للناس منذ بدء الخليقة، الكعبة المشرفة التي رفع قواعها بأمر 
الله سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السالم والتسليم، هي 
 من أركان 

ً
 أساسيا

ً
جزء ورمز للعقيدة والطواف حولها يشكل ركنا

الحج أحد شروط اإلسالم لمن استطاع إليه سبيال. هذا البيت 
العتيق له أبواب عديدة، يقدسها المسلمون ويحفظون أسمائها 

 في مرحلة تاريخية كانت األبواب:
ً
 وتيمنا

ً
تبركا

- باب بازان ويعرف بباب بن عائذ.
- باب البغلة ويعرف بباب بني سفيان.

-  باب الصفا ويسمى بباب مخزوم .
- باب أجياد الصغير ويسمى باب الخلقيين.

زادت  حوله،  وما  المقدس  المكان  واتساع  الوقت  تطور  مع 
كذلك أعداد األبواب المفضية إلى الكعب المشرفة حتى صارت 
بالعشرات على مر العصور والتواريخ وتتبدل أسماؤها، وتقع هذه 
الشرقية  الجنوبية والجهة  الشمالية والجهة  الجهة  في  األبواب 
والجهة الغربية..  ومن هذه األبواب على سبيل المثال ال الحصر: 
باب   - باب السالم   - باب الرحمة   - باب المحكمة   - باب القطبي 
وتشكل هذه األبواب عالمات  باب علي.   - باب العباس   - العمرة 
ومحطات ارتبط بها وجدان المسلمين، حيث كانت عالمات للقاء 
بين الناس وبين الوفود القادمة، وعندها تضرب األسواق لقضاء 
تكتسب هذه األبواب قدسية عالية  حاجات الججيج والزائرين. 
واألماكن المقدسة لدى المسلمين  لمكان مقدس،   

ً
كونها أبوابا

البيت العتيق - الكعبة المشرفة أقدس مكان وأشرف مكان يليها 
المسجد النبوي الشريف الحاضن لخير سيد األنام محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم القدس الشريف أول القبلتين 
المنتشرة  المساجد  إلى  تنتقل  القدسية  هذه  الحرمين،  وثالث 
 
ً
طاهرا  

ً
بوصفها مكانا في عموم بالد المسلمين وغير المسلمين، 

 من بيوت الله يرفع ويذكر فيها اسمه. واألبواب التي تحيط 
ً
وبيتا

قداسة  من  قدسية  لها  التاريخ  مّر  على  هي  المشرفة  بالكعبة 
المكان، ولقد تطورت ونما عددها كلما طالت يد التعمير والتطوير 
واتساع المكان المحيط بها وتوسيع حرمها ليتواكب مع األعداد 
المتزايدة التي تؤم المكان خاصة في أيام الحج األعظم، كما أن 
هذه األبواب التي تصطف على األجناب األربعة للمكان لتكون 
للداخلين إلى الحرم بسالسة وتوفير لجهد ولوقت الحاج   

ً
مسربا

وشعور اإلنسان  من حيث مكان قدومه ودخوله،  أو المعتمر، 
وهو يمرق من هذه األبواب، أو حين االقتراب منها أو النظر إليها، 
وهو شعور بالخشوع والرهبة واستشعار عظمة قدرة الله وبديع 
العظيم  العلي  الله  أراده  لمقدس  واستحضار  وصنعه،  خلقه 
والتقدير  والتعظيم  بالجالل  الشعور  فيطغى  وللبشرية  للبشر 
لهذا الكيان الكعبة المشرفة بيت الله الحرام، ويستحضر الرائي 
ودفء  اإليحائية  والممكنات  الراسخة  الدالالت  قيمة  المار  أو 
التواصل مع الصانع جّل في عاله، والبحث في مكنون النفس عن 
معاني الخير والخشوع والرهبة واإليمان العميق والتسليم الكامل 

للمعتقدات التي تتضح قيمتها وتأثيرها برؤى العين، وبالولوج إليها 
من أبواب مفضية إلى عظمة وإلى دالئل وإلى معاني ترشح للعيان 
في ذات الوقت حين نتواصل مباشرة مع شعيرة من شعائر الدين، 
تجسدها مفردات المكان وعظمة الُنصب الشريف الذي نقترب 
األبواب عتبات المكان المقدس  منه والجين من أبواب بعينها، 
وبالتالي فهي مقدسة.. األبواب دربنا نحو منتهى المراد المقصود 
هذه  أبواب خير ونور وقداسة.  ولذلك فهي  المعظمة،  الكعبة 
األبواب له شموخ العلو ألنها مرتبطة بأقدس األماكن وأقدس بقعة 
يجلها المسلمون بكافة مشاربهم وجنسياتهم، وإليها تهفو نفوسهم 
بإقامة ركن من  العقيدة  باكتمال  الباحثة عن الرضا واللحاق 
أركان اإلسالم واإليمان. وللكعبة ولحجرتها المشرفة باب هو من 
أقدس األبواب ألنه باب البيت الحرام وتعاقب عليها ستة أبواب 
بع، حيث يقال إنه 

ُ
يقال إن أولها على االطالق باب أمر به الملك ت

 من 
ً
أول من كسا الكعبة وأمر باستمرار كسوتها وتطهيرها، وبنى بابا

الخشب ظل حتى بداية عهد النبوة إلى أن تغير بواسطة عبدالله 
 ما زال هو أقدم باب على األرض، حيث 

ً
بن الزبير، حيث صنع بابا

أمر بترميمه الحجاج بن يوسف، ثم ألول مرة يتم تضفيره بالحلى 
والذهب وطالئه بالذهب، وذلك في العام 1045هـ، وذلك في عهد 
مراد الرابع، ثم تم بناء باب جديد من الخشب الجاوي المصفح 
1363 في عهد الملك عبد  بالفضة المطلية بالذهب،  وفي العام 
العزيز آل سعود ثم تغير في عهد الملك خالد بن عبد العزيز ليصبح 

هذا االهتمام البالغ بباب الكعبة هو  من الذهب الخالص.   
ً
بابا

ألنه باب له قدسية المبنى المشرف الذي هو قبلة المسلمين في 
مشارق األرض ومغاربها.

أبواب األماكن المقدسة ودور العبادة هي أبواب مقدسة ألنها 
وتعتبر  جزء من المكان وتنسب إليه وإلى هذه البقعة الطاهرة، 
المسجد  أو  الحرام  المسجد  لولوج  مقدسة  عتبات  األبواب 
النبوي الشريف أو البيت األق�شى - القدس الشريف أو المساجد 
المنتشرة في كل بالد المسلمين وغير المسلمين. وتشكل األبواب 
 
ً
المتصلة باألديرة ودور العبادة المختلفة لكافة األديان مدخال
 تراعى فيه طقوس التبجيل والتقدير. في الدين اإلسالمي 

ً
ومخرجا

تتلى عند الدخول من الباب المقدس للمكان الطاهر المقدس 
أدعية غير األدعية التي تتلى عند الخروج منها، كما أن الدخول 
 وعند الخروج منها 

ً
من الباب المقدس يكون بالقدم اليمنى أوال

تولي  التي  بالعقيدة  مرتبطة  الطقوس  هذه  اليسرى،  بالقدم 
للمكان أهمية وقداسة ترتبط بمفاصل العقيدة وشمولية النظرة 
هذا  بوصف  والمادي  الرمزي  تشمل  والتي  للعبادة  والممارسة 
في العقيدة،   

ً
معظما  

ً
طاهرا  

ً
ويمثل ركنا المادي كالمكان ُمشرق، 

الكعبة المشرفة هي بيت الله الحرام أول بيت أقيم على   
ً
فمثال

األرض، ولمن ال يدرك الكعبة المشرفة هي مركز دائرة األرض أي 
عظمة شرفها لتكون قبلة المسلمين 

  *قاص وصحفي 

إضاءة
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قصيدقصيد

القصيدة للشاعر أحمد عبيد جابر المنصوري، وقد قالها في شدود البدو من بعد فصل القيظ من منهل الماء إلى األرا�شي الخصبة 

ويصف فيها األرا�شي الرية حيث تكون مراتع اإلبل.

ارتياد اآلفاق

سحر الصحراء .. الرحالة الذي دفن مرتني!

رحلة أحمد دمحم حسنني باشا »يف صحراء ليبيا«
يز السقا*  محمد عبد العز

لّماع سهيــــــــــــــــــــل  وأصبح  ى 
ّ
قف القيــــــــــــــــظ 

شــــــــــــــــــــّدوا جدا المصفــــــــــار وحــــــــــــــــــــــــــــــدوده وساع

الع وال  قفــــــــــــــــــــــــــــــره  مــــــــــــــــــــاداس  الغنــــــــــــــــــــم  راعي 

مرباع فرعت عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  عرٍب  مرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 

مطــــــــــــــــــــالع يــــــــــــــــــــــــــــــص لي شّل 
ّ
يفــــــــــــــــــــــــــــــرح به القن

عريض كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وصــــــــــافي الريش لّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

شّمــــــــــــــــــــــــــــــاع والبيض  والســــــــــدود  الحمر  فيه 

يفــــــــــــــــــــــــــــــرح به القنيــــــــــــــــــــــــــــــص في قافر القــــــــــــــــــــاع

ب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصيد مرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
ّ
ال هوب هوا

اع
ّ
قط األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويد  عند  له صايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد 

بّياع عنــــــــــــــــــــــــــــــد  من  البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  طرات  هذي 

اع
ّ
رت مانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب  البدو  مثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  وأنــــــــــــــــــــا 

اع
ّ
تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وصلى الله على خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير شف

النتــــــــــوعي مبعديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  شــــــــــــــــــــّدوا  والبــــــــــــــــــــدو 

الفيــــــــــــــــــــوعي بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ومن  نجيب  ربــــــــــــــــــــٍع 

ريوعــــــــــــــــــــــــــــــي القياظــــــــــــــــــــي  مــــــــــن حقب  عليــــــــــــــــــــه 

وبعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد من دار الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والزروعــــــــــي

فرٍخ عديــــــــــــــــــــــــــــــٍد مــــــــــــــــــــــــــــــا زرت بــــــــــــــــــــــــــــــه ملــــــــــــــــــــــــــــــوعي

وال صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ريشه من المقايظ رقوعــــــــــــــــــــي

عليــــــــــــــــــــه من ريش النعامــــــــــــــــــــــــــــــه رموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

رتوعــــــــــــــــــــي والحبــــــــــــــــــــــــــــــاري  شوفه  طــــــــــــــــــــــــــــــار  لي 

فروعي وللمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرب  طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  يلــــــــــــــــــــحق 

لي تكــــــــــــــــــــــــــــــّبرت بــــــــــــــــــــــــــــــين الصفــــــــــــــــــــــــــــــا والشموعي

قبل الممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وقبل وقــــــــــــــــــــــــــــــت الشفوعي

لفتــــــــــــــــــــــــــــــني سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي
ْ
واخ عزمــــــــــــــــــــي قوٍي 

سموعي بالفعايــــــــــــــــــــــــــــــل  تشهد  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  في 

شدوا جدا المصفار وحدوده وساع
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ارتياد اآلفاق

يز السقا  محمد عبد العز

هل يجذبنا صمتها  بالصحراء،  ن 
َ
ُيفتت أال  المرء  يصعب على 

رمالها من حوادث وقصص،  ا شهدته  ممَّ الرغم  على  البليغ 
ربما  استنجاد  وصيحات  ابتلعتها،  أرواح  من  شهدته  وما 
االستكشافية  الرحالت  تعددت  لماذا  رمالها؟  تحت  غاصت 
الكتاب التالي في سياق ملف مجلة  في أنحائها رغم خطورتها؟ 
يرصد أولى الرحالت العلمية  تراث الشهري عن أدب الرحلة، 
الهادفة التي قام بها رحالة مصري من طراز رفيع إلى الصحاري 
الليبية المتاخمة لحدود مصر الغربية؛ اختراق الصحراء من 
 
ً
البحر األبيض المتوّسط إلى السودان عبر ليبيا، ليقدم ِسفرا
وصفاتهم  االجتماعية  وطبائعهم  وأهلها  الصحراء  عن   

ً
رائعا

 عن النتائج العلمية الجيولوجية؛ ويجيب 
ً
األنثربولوجية، فضال

على السؤال برحلة علمية جاءت بأسلوب أدبي رشيق.

بالسنوسيين،   
ً
مرورا والتفاؤل،  التآمر  عبر  والمتاع،  الزاد  من 

فزوابع الرمال في  ومشاهد الوالئم واألدوية،  وجغبوب الهادئة، 
والطريق إلى بئر الظيغن،  وواحة جالو وحكاياتها،  طريق جالو، 
واختالف مناظر الصحراء وإصالح الخريطة، والكْفرة - األصدقاء 
)أركنو  المجهولتان  والواحتان  الرحلة،  وتغيير خطة   - القدماء 
والعوينات(، والسير إلى أردى، ودخوله السودان، ثم فراوية على 

ة الزاد، وختام الرحلة.
ّ
قل

 لم يسبق أحد صاحب رحلتنا هذه إال مستكشف ألماني مقدام 

اسمه »رولفس« سنة 1879، كان قد وصل إلى »واحة الكْفرة«)1( 
ولم يخرج منها إال بحياته، وخسر كل مدوناته ونتائج رحلته. 

وكان رحالتنا قد قام من قبل بالسفر إلى الكفرة، وبصحبته »مسز 
السنو�شي«  »إدريس  السيد  بمساعدة   

ً
مزّودا فوربس«،  روزيتا 

فوصل الكفرة في يناير من عام  ذي قّدم له ما يلزم القافلة، 
ّ
ال

ل في 
ّ
 في التوغ

ً
1921م، لكن تلك التجربة األولى لم تزده »إال حّبا

أحشاء تلك الصحراء الممتّدة وراءها. وكان هنالك إشاعات عن 
 في أساطير 

َّ
واحتين مجهولتين، ال يعرفهما كثير من أهل الكفرة إال

األّولين وأخبارهم«. 
من هنا جاءت أهمية هذه الرحلة ومكانته الريادية في سبر مجاهل 
الصحراء. هذا الرحالة الشاب، خريج جامعة أكسفورد، طموح، 
وأسلوب  أدبية  موهبة  ذو  واالستكشاف،  البحث  برغبة  مفعم 
ه يقود 

َّ
شاعري ال يعوزه حس الظرف والدعابة، رجل مدني مرف

 من أهالي البادية، ومعه 
ً
قافلة ضخمة تضم أكثر من أربعين رجال

كما يتخيل   - »كنوز وأموال«  صناديق مغلقة على ما فيها من 
- مثل هذا الرجل ال بد أن يثير المخاوف  المحرومون الحالمون 
ال سيما أن صناديقه التي يضع فيها آالت  والشكوك واألطماع، 
التصوير والساعات وآالت المساحة واألرصاد وموازين الحرارة 
 عن 

ً
والرطوبة والضغط الجوي وقياس االرتفاعات.. الخ.، فضال

والنفوس  المترصدة  العيون  عن   
ً
بعيدا إخفائها  بغية  البنادق، 

المرتابة بكل غريب، هذا كله يزيد من حساسية الرجال وظنونهم 
 
ً
 ويضفي على الرحلة طابعا

ً
 مقنعا

ً
وتساؤالتهم التي ال تجد لها جوابا

من الغموض والتشويق الساحر.

من هو الرحالة؟ 
الة وريا�شي مصري، كان  أحمد محمد حسنين باشا، سيا�شي ورحَّ
رئيس الديوان الملكي في عهد الملك »فاروق« ُوِلد حسنين باشا 
ا  ا تقليديًّ في عام 1889م ألٍب كان عالًما باألزهر، وتلقى تعليًما دينيًّ
التفاسير،  أبيه  على  وقرأ  الكريم  القرآن  تضمن  طفولته؛  في 
التحق بالمدرسة  وحفظ بعض قصائد الشعر العربي القديم؛ 
حيث أكمل تعليمه بجامعة  »إنجلترا«،  إلى  الخديوية ثم سافر 
»أكسفورد«. ولمع في مجال رياضة السيف )الشيش(؛ كأول عربي 
ا  كان حسنين باشا محبًّ 1912م.  يدخل الدورة األوليمبية عام 
واالرتحال  واستكشافها  بالصحراء  غف 

ُ
ش والتجربة،  للمغامرة 

إليها، فقام بالسفر في بعثتين استكشافيتين لصحاري ليبيا، كان 
له الفضل في اكتشاف بعض الواحات الصحراوية بمصر مثل: 
أركينو والعوينات، وألف عنها كتاًبا باإلنجليزية أسماه: »الواحات 

وكذلك  الداخلية،  بوزارة  مفتش  مساعد  عمل  المفقودة«. 
وانتدب لمالزمة ولي العهد فاروق في رحلة  أميًنا للملك »فؤاد«، 
دراسية إلى لندن. وانتدبته الحكومة المصرية لمفاوضة إيطاليا 
فاروق  تسلم  وعندما  1924م،  عام  في  الغربية  الحدود  بشأن 
الحكم أصبح حسنين باشا رئيًسا للديوان الملكي، ومرت بالدولة 
والعرش أزمات كان فيها الرسول بين السلطات الثالث: القصر، 
َي في حادث قتل غامض عندما  ِ

ّ
ُوف

ُ
والوزارة، والسفارة البريطانية. ت

صدمت سيارة بريطانية سيارته سنة 1946م ولم ُيعرف إلى اآلن 
من المسئول عنه، وإن حامت الشكوك.

في  وفاته  بعد  األولى  مرتين:  باشا  حسنين  أحمد  جثمان  دفن 
1946. والثانية حين بنت له الحكومة مقبرة خاصة في المنطقة 
مقابل مشيخة  »الضريح«  المعروفة حاليا بالمقابر المملوكية 
األزهر مباشرة. جاء ذلك في خطاب مرسل من أحمد علي السكرتير 
الخاص للملكة نازلي من سان فرانسيسكو في الواليات المتحدة، 
لرئيس الوزراء محمود فهمي النقرا�شي لشكره على إقامة ضريح 
ألحمد حسنين في باشا، نقل الجثمان إلى الضريح الحالي بعد أربع 
سنوات وأشرف على عملية النقل حيدر باشا وأحمد عبدالغفار 
باشا وعثمان المهدي باشا وطارق نجل أحمد حسنين وابن أخته 
من   

ً
جنديا  15 وتولى القيام بنقل الرفات  محمود على رمضان، 

رجال البحرية الملكية وثالثة ضباط.
وكانت الحكومة المصرية قد طالبت الحكومة البريطانية بتعويض 
عن حادث مصرع أحمد حسنين، فأرسلت القيادة البريطانية بعد 
12500 جنيه إلى القصر الملكي  بمبلغ   

ً
سنين من الحادث شيكا

سحر الصحراء .. الرّحالة الذي دفن مرتني!

رحلة أحمد دمحم حسنني باشا »يف صحراء ليبيا«
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تعويضا ألسرة الراحل أحمد حسنين. وحسبنا أن نتأمل المكانة 
 
ً
نافال  

ً
فليس أمرا التي بلغها أحمد حسنين بفضل هذه الرحلة، 

أن يكتب أحمد شوقي، وهو شاعر الملك وأمير الشعراء، قصيدة 
مدح وإشادة حتى يطلق عليه في نهايتها »ملك الصحاري« في هيئة 

أسطورية كملوك الهنود الحمر، وذلك بقوله:
ً
نـــــــــــــــــا ملكــــــــــــــــــا

َ
و َجزتــــــــــــــــــــــــــــــك الصحــــــــــــــــــاري جئت

َ
ول

ِمـــــــــَن الملــــــــــــــــــــــــــــــوِك عليــــــــــــــــــــَك الريــــــــــــــــــــش والودُع

مسار الرحلة
االنطالق بالباخرة من اإلسكندرية في 9 ديسمبر 1923، ثم ميناء 
1922.ثم سيوة، مدينة الجغبوب،  21 ديسمبر سنة  في  السلوم، 
فة من قريتين تفصلهما مسافة ميل وهما: العرق، 

ّ
واحة جالو )مؤل

ثم تالل المعازيل  مارس،   19 االثنين،  ق.  ثم تالل الفرّيِ واللّبة( 
تالل الوشكة،  )بها أربع آبار منها:  ثم منطقة الظيغن  الجمعة، 
يق( ثم  ومعطن بوحواء وهي بئر ظيغن القديمة، والحرش، وأبو زّرِ
جبيل الفضيل )من أعالم الصحراء( ثم الهوائش )سلسلة تالل( 
ثم جارة الشريف )من أكبر أعالم الطريق(، ثم جارة الهوارية ثم 
قرية العوازل )أّول مراكز الكفرة(، ثم التاج، األحد أّول أبريل. ثم 
فوادي  ثم حطية الحويش،  أبريل.    18 األربعاء  مغادرة الكفرة، 
ثم  ثم وادي أردى،  ثم واحة العوينات،  واحة أركنو،  المراحيج، 
ثم وادي  )كاب تركو،  ثم وادي  ثم وادي كوني مينا،  وادي أجاة، 
باو، ثم تّل طميرة، ثم وادي َهَور، واسمه وادي َحَوش، ثم وادي 
ُتم 

ُ
فوراويه، ثم بئر أم برو، ثم المراحيج ثم وادي باوو ثم قرية ك

ومغادرتها في 17 يونية ثم مدينة الفاشر فمدينة األبيض ثم العودة 

إلى الخرطوم، ثم إلى القاهرة في أّول أغسطس سنة 1923. 

قصة الرحلة وخطتها
وم على شاطئ 

ّ
السل من   1923 في سنة  تمت  قّصة رحلة  هذه 

عاصمة مديرية كردفان  البحر األبيض المتوّسط إلى األبيض، 
بالسودان، وهي مسافة قدرها نحو ثالثة آالف وخمس مائة كيلو 
وقد وفق صاحبها إلى العثور على  متر، قطعت على ظهور اإلبل. 
واحتين مجهولتين هما أركنو والعوينات، وكانتا غير معروفتين قبل 
ذلك للجغرافيين. وقد كانت الغاية األّولّية من رحلته هذه علمّية. 
ولكنه قدمها في ثوب حكاية، جاءت شائقة حّتى لمن يجهل مصر 
والسودان وصحراء ليبيا. كان هدفه فيها أن يجوب صحراء ليبيا 
وأن يصل إلى واحة الكفرة التي لم يصلها غيره إال األلماني رولفس.

أوروبية  وامرأة  مرص  وملك  قبيلة  )شيخ  الرحلة  أعوان 
ودعاء الوالد( 

بعد عودة السيد إدريس السنو�شي من الحّج، عام 1915م التقى 
والسيد إدريس هو شيخ الطائفة  في القاهرة مع حسنين باشا، 
تي مقّر ملكها واحة الكفرة. وفي سنة 1917 أوفد في 

ّ
السنوسّية ال

فاق مع السّيد إدريس على منع 
ّ
واء تالبوت باشا، لالت

ّ
بعثة مع الل

تي 
ّ
العرب من االعتداء على حدود مصر الغربية، ومنع القالقل ال

قد تحدثها الحرب. وهناك انتهز حسنين باشا الفرصة في الزويتينة، 
وهي ثغر صغير بالقرب من جدابية في برقة وكاشف السيد إدريس 
بغايته في اكتشاف الصحراء، وقابله بعد ذلك في عكرمة، بالقرب 
الحرب  وأخبره بعزمه على القيام بالرحلة بعد انتهاء  من طبرق، 

رود،  فرنسيس  المستر  طبرق  في  ذاك  إذ  معه  وكان  األوروبية. 
وهو صديق قديم ترجع صلتهما إلى عهد الدراسة في كلّية باليول 
وانتهت  الرحلة.  هذه  في  يرافقه  أن  فقا 

ّ
فات أكسفورد،  بجامعة 

الحرب فجاءته مسز روزيتا فوربس وتقّدمت إلّيه بخطاب من 
ة لرحلة 

ّ
صديقه رود، راجية أن ترافقهما كذلك. فبدأ برسم خط

يرافقونه فيها، ولكن الموانع حالت من دون مصاحبة المستر رود 
مزّودين   ،1920 وانتهى األمر بسفر مسز فوربس معه سنة  له، 
ذي قّدم لهم ما يلزم للقافلة، فوصلوا 

ّ
بمساعدة السيد إدريس ال

1921. ولكن هذه الرحلة إلى الكفرة لم  الكفرة في يناير من سنة 
ل في أحشاء تلك الصحراء الممتّدة وراءها. 

ّ
 في التوغ

ً
تزده إال حّبا

وكان هنالك إشاعات عن واحتين مجهولتين، ال يعرفهما كثير من 
 في أساطير األّولين وأخبارهم. فلّما عاد من الرحلة 

َّ
أهل الكفرة إال

على  وعزم  ثانية،  برحلة  القيام  على  ّصمم  القاهرة،  إلى  األولى 
المجهولة إلى واداي  تلك الصحراء   

ً
االنحدار إلى الجنوب مخترقا

ما  كّل  وزاده رغبة في القيام بهذه الرحلة الثانية أّن  والسودان. 
كان معه في الرحلة األولى من المعّدات العلمية لم يزد عن بارومتر 
وبوصلة. ولذلك لم يكن في وسعه أن يقوم بعمل خريطة دقيقة 
تي اخترقها، وال أن يضبط مواقع اآلبار وواحات الكفرة 

ّ
للجهات ال

العلمية  النتائج  من  التحّقق  إلى  شديد  ميل  فداخله  ة، 
ّ
بالدق

تي وصل إليها رولفس، والتثّبت من مكان الكفرة على الخريطة 
ّ
ال

ة رحلته، على الملك فؤاد 
ّ
الجغرافية. وفي سنة 1922م عرض خط

 وسمح بإعطائه إجازة طويلة، ومنحه جميع 
ً
األّول، فأبدى اهتماما

م في   1922 وفي ديسمبر سنة  بها هذه الرحلة. 
ّ
تي تتطل

ّ
النفقات ال

 لتقاليدهم 
ً
دار أبيه، طلب أن يحظى ببركته وصالح دعواته وفقا

القديمة، قبل بدأ عمل هذه الرحلة.

من الرحلة
في سيوة

كيلومتر جنوبي السلوم،   300 الواقعة على بعد  في واحة سيوة، 

يستمع إلى بعض األهالي يحدثونه عن عاداتهم ويروي عنهم النادرة 
االجتماعية اآلتية، بعد أن يمهد لها بالحديث عن طبيعة الواحة 
وسيوة أكبر الواحات   ...« فيقول:  ويضعها في إطار أدبي طريف، 
الفاكهة  فيها  وتنمو  العذب  الماء  عيون  فيها  تتفّجر  وأجملها، 
وتقع العين فيها  وأخّصها أجود أنواع البلح في العالم.  اللذيذة، 
على مناظر بديعة وعادات ألهاليها غريبة؛ ومن هذه العادات أّن 
 ،

ً
أمسكت عن االستحمام أربعين يوما المرأة إذا فقدت بعلها، 

ُم لها الطعام من ثغرة في الباب. فإذا  واحتجبت عن األنظار، ُيقدَّ
ب كّل 

ّ
انقضت هذه المّدة ذهبت تستحم عند بئر من اآلبار، فتنك

إنسان عن المرور في طريقها وسّماها الناس »غولة«، وتجّنبوها 
ألّنهم يعتقدون أّنها تجلب الّنحس لكّل من يقع نظره عليها في ذلك 

اليوم...«.
الكلوب

يقول: وكان من عادتي أن أضع خيمة مطوّية على ظهر جمل من 
متعب من السير فيستريح،  القافلة حّتى يرقد عليها كّل  جمال 
ه التمسني 

ّ
عبد الل ي ألذكر أّن 

ّ
وإن )الكلوب(.  وكان يسّميها أحمد 

»أين  فسأل أحمد:  ذات يوم ليعطيني نصيبي من الخبز والبلح، 
البيك؟ »فقال له أحمد، وهو يغمز بعينيه: »إن البك يتناول غذاء 
على   

ً
وقد يمتطي اإلنسان بعيره فيغفو قليال اليوم في الكلوب«. 

ظهره، ولكّنه يفّضل الم�شي ألّن سير الجمل بطيء يمكن صاحبه 
 ما يكون السير على األقدام أقّل إنهاكا 

ً
من مالزمة القافلة. وكثيرا

للقوى من الركوب...«.
سحر الصحراء

ضللنا   .
ً
نذرا نذرت  قد  الصحراء،  وسط  األولى  رحلتي  في  كنت 

وال  تي التمسناها، 
ّ
فال أثر للواحة ال الطريق وأضعنا معه األمل، 

التعب أجسامنا، وتسّرب اليأس إلى  سبيل إلى بئر قريبة مّنا. هّد 
نفوسنا، وكانت الصحراء قاسية عاتية؛ فنذرت، إن خرجنا منها 
أحياء، أن ال أعود إليها ثانية. م�شى عامان على ذلك النذر، فإذا 
تي ضللنا عندها الطريق. 

ّ
بي في نفس الصحراء، وفي عين البقعة ال

ارتياد اآلفاق
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تي أنقذت حياتنا في الرحلة السالفة.
ّ
ثّم إذا بي عند ذات البئر ال

تي 
ّ
ال وهي  ها، 

ّ
مالذ  

ً
أيضا ولها  متاعبها  للصحراء  يكون  قد  أجل 

من جاب فيافيها،  افتتن بها كّل  اقها وتجذبهم إليها. 
ّ

تستهوي عش
وسكونها العميق،  لة في فضائها الواسع، 

ّ
افتتن بعظمتها المتمث

وحياة التنّقل المحفوفة بالمخاطر؛ بل هي تلك المخاطر نفسها 
تي تفتنه؛ بل يفتنه الموت المنتشر في كّل بقعة من بقاعها. 

ّ
ال

وتعبس فما أق�شى عبوستها. تضحك  تبسم فما أحلى ابتسامها، 
نجومها فتستهوي عابر سبيلها، ويحتكم فضاؤها في القلب فتوقعه 
في أسرها، فيسير مغتبط النفس هانيها سير المؤتنس بها، المولع 
بجمالها، المفتون بعشقها، ولكّنها كالغانيات شيمتها الغدر، فلقد 

تريك بعد تمام الرضا غاية الغضب ونهاية القساوة.
قت بها نفسك أبد الدهر. 

ّ
ابة، إذا عرفتها تعل

ّ
الصحراء ساحرة جذ

ولكن ليس من السهل أن تدرك سّر سحرها وال سبب خالبتها؛ 
قلبك،  إلى صميم  نداؤها  فينفذ  تناديك  أّنها  تعرفه  ما  كّل  بل 
... يسوقك الحنين، 

ً
وتدعوك فال تلبث أن تشّد الرحال إليها صاغرا

وتدفعك الذكرى، وأّية ذكرى... تكون قد سرت عاّمة يومك على 
تالزم  أقدام مقروحة... حّتى السير أهون عليك من ركوب اإلبل! 
وقد  القافلة ساجي العينين تجّرر قدميك على وقع خطا اإلبل، 
يسير رفقاؤك  ريقك وتشّقق حلقك، وال أثر لبئر تروى منها.   

ّ
جف

رغبة  فيهم  وانعدمت  أصواتهم  خفت  وقد  وسكون،  هدوء  في 
الدم عيونهم،  لون  إلى  وحالت  الجهد،  ص وجوههم 

ّ
قل التغّني. 

تبعث نظرة شاردة حائرة ملؤها اليأس. تستطلع األفق وتستبين 
ذي تلتقي عنده زرقة السماء بصفرة الرمال، فإذا 

ّ
 ال

ّ
ذلك الخط

السكون شامل ال تصّدعه إال خضخضة  باهت بعيد.   
ً
به دائما

النزر اليسير الباقي من الماء في القرب المتهّدلة على جوانب اإلبل. 
م السكوت. وإذا 

ّ
، فالصحراء تعل

ً
نا في الصحراء ال نتحّدث كثيرا

ّ
إن

أحدق بنا الخطر، تحاشينا النظر بعضنا إلى بعض، وغنينا عن 
وكّل  مّنا يعرف ما هو واقع،  كّل  وماذا يجدي الكالم؟  الحديث، 

ضرب  التضّجر  إذ  وجلد،  بصبر  يحتمله  مّنا 
ال  وهذه معصية  القدير.  ه 

ّ
الل وم على 

ّ
الل من 

ه 
ّ
الل أّن  ففي عقيدته  قط،  يقدم عليها بدوّي 

كتب عليه هذه الحياة، وقّدر عليه سلوك هذه 
ذي اختاره له، 

ّ
الطريق، وقد تقوده إلى الموت ال

فالبّد له من الرضاء به. والبدوّي يقول: ال مفّر 
و 

َ
كونوا ُيدرككم الموُت َول

َ
يَنما ت

َ
ه و)أ

ّ
مّما كتبه الل

نتم في بروٍج ُمشّيدة(. في مثل هذه الساعات، 
ُ
ك

تقطع على نفسك المواثيق والعهود أن ال تعود 
ثّم   .

ً
إذا خرجت منها حّيا قاطبة،  إلى الصحراء 

 الرحال، وال تنصب الخيام، ألّن الرجال 
ّ
ينتهي عمل اليوم وتحط

ما الشمس قد 
ّ
مجهودون غافلون عن التفكير في أجسامهم. وكأن

ذي قطعته وإيانا في نضال 
ّ
ما الّنهار ال

ّ
نالها ما نالنا من تعب، وكأن

ما 
ّ
وكأن قد أسفر عن انهزامها كما أسفر عن انهزامنا،  الصحراء 

رصها المهزول يرسل أشّعة 
ُ
صراع الصحراء قد أدمى وجهها فإذا ق

ما الشمس قد عمدت مثلنا 
ّ
حمراء ضعيفة كأّنها خيوط الدم. وكأن

إلى االنزواء، تضّمد ثخين جروحها، وتجّدد منهوك قواها، حّتى إذا 
ولكّن  لها ذلك عادت وعدنا في نورها إلى مصارعة الصحراء.  تّم 

الصحراء ال تلبث أن تصرعها وتصرعنا... قّصة كّل يوم.
 تطارد طالئعه فلول النور، ويسجو 

ً
 فشيئا

ً
ثّم يهبط الظالم شيئا

الصحراء  ليل  كان  ورّبما  البدر،  وضاح  أو  النجوم  زاهر  الليل 
أعجب نواحي الحياة فيها. يغشاك السكون، ثّم تحّن إلى الحديث 
بعد سكوت يوم طويل، وتبدأ الملح فاترة فيجرؤ صغير القافلة أن 
يقذف بنكتة طريفة عالي نبرات الصوت عن رفقائه، وإن لم يكن 
زن 

ّ
طرب الفؤاد. ثّم تتوافق أصوات البدو غير شاعرين، وترتفع وتت

تبدأ سحرها.  في ذلك المقام... فيدور الحديث، هكذا الصحراء 
 فينعش أرواح القافلة، وال تم�شي دقائق 

ً
يل عليال

ّ
يسري نسيم الل

قليلة حّتى يبدأ النقر على )الفناطيس( الخالية، 
ويدور الرقص والغناء.

الحوائج  بون 
ّ
يرت أو  اإلبل  يتعّهدون  والرجال 

ويصلحون السروج، فما يكاد يقع في آذانهم أّول 
صوت من أصوات النقر أو الغناء، حّتى يتجّمع 
فيتوّسم  الخابية،  النار  رماد  حول  شملهم 
عليهم ويتيّقن  منهم وجوه رفقائه ليطمئّن  كّل 
سالمتهم، ويحاول كّل منهم أن يكون أشّد بهجة 
من جاره، ليقّوي عزيمته، ويجّدد في نفسه الثقة 
واألمل والطمأنينة. ونعمد إلى مغالطة أنفسنا، 

ة. نحاول أن نطرب، وأن نبعث في ظالم 
ّ
وهي مهّمة تبدأ ثقيلة شاق

»إّن جمال القافلة على ما  فيقول أحدنا:   ،
ً
حيرتنا ومتاعبنا نورا

مّما كنت أظن«.   
ّ

لقد تعّهدت ذلك الجرح فإذا به أخف يرام، 
ه رأى شارة البئر على مقربة إلى 

ّ
»أخبرنا بو حسن أن ويقول آخر: 

اليمين«، وهكذا نستدرج أنفسنا لنقنعها بأّن كّل �شيء على ما نوّد 
 مّنا بأنفسنا، ولكّنها الصحراء 

ً
ه تغريرا

ّ
ونرغب. ورّبما كان هذا كل

ب سحرها على عقولنا.   شأننا في ذلك شأن 
ّ
قد خلبت ألبابنا، وتغل

جافية،  قاسية  ولكّنها  فاتنة ساحرة،  بغادة  الوله  رجل شديد 
الليل وبسمت  تعرض عنه فتظلم الدنيا في وجهه، حّتى إذا جّن 
له استحالت الدنيا بأسرها إلى جّنة ضاحكة. كذلك الصحراء، 
تبسم لك فتن�شى كّل �شيء، تن�شى متاعبك وآالمك، تن�شى الصعاب 
تي تنتظرك، تن�شى كرب الحّر والعطش، 

ّ
تي القتك والمشّقات ال

ّ
ال

ه كامن 
ّ
، وأن

ً
ه يرقبك غدا

ّ
ك أشرفت اليوم على الموت، وأن

ّ
تن�شى أن

لك عند كّل خطوة. تبسم الصحراء فال يبقى بعدها مكان جدير 
بأن تعيش فيه، وال تطيب لك الحياة في غيرها من بقاع األرض.

في الختام:
وما هي الغاية الخفية التي  ولماذا؟  ماذا يعني اكتشاف واحة؟ 
تدفع رجال، ليس من أبناء البادية، إلى ذلك؟ أتكون هذه المغامرة 
تكشف  وأحيانا  الخفاء،  في  تدور  لتكهنات  تمهيدية  مقدمة 
ليس من  عن نفسها بصراحة وجرأة أقرب ما تكون إلى االتهام، 
المعقول أن يتحمل كلَّ هذه المشقة رجٌل نشأ في كنف المدينة 
إذا لم تكن هناك مهمة خطيرة منوطة به وكان لجميع  المترف، 
الشكوك ما يبررها، و»سوء الظن عصمة، إن قراءة نص الرحلة، 
في معزل عن المذكرات التفصيلية التي كتبها الخبراء اإلنجليز، ال 
تكفي لبيان ذلك اإلنجاز االستكشافي العظيم الذي حققه حسنين 
لكن قراءة المذكرات والتعليقات  باشا من خالل رحلته هذه. 
والعينات  نات الرحالة،  والنتائج العلمية المستخلصة من مدوَّ
 من الضوء على أهمية ما فعل وريادته 

ً
التي جلبها معه تلقي مزيدا

في ذلك. فالقارئ ال بد أن يعجب لماذا يحمل الرحالة معه ست 
! لكننا، حين نقرأ مذكرة الدكتور 

ً
ساعات من أنواع مختلفة، مثال

بول، مدير قسم المساحة، ومقارناته التوضيحية ندرك المكانة 
فقد قام  العلمية المتقدمة التي كان أحمد حسنين يتمتع بها. 
الجو  في ذلك  على السرية   

ً
حرصا بمجمل ذلك اإلنجاز وحده، 

المريب وإبعاد العيون المترصدة، وتحا�شي الرؤوس التي ال تقوى 
ثم  كان يقوم وحده بكل �شيء،  على استيعاب مراميه العلمية، 
ينفرد في خيمته ليكتب خواطره ومالحظاته على حساب راحته 

ونومه. وإلى لقاء جديد مع أدب الرحالت 

* باحث بالمركز العربي لألدب الجغرافي

الهوامش 

التي  تتبع المدينة بلدية الكفرة.  فرة: واحة ومدينة تقع في جنوب شرق ليبيا. 
ُ
الك  .1

مركزها هي مدينة الجوف. والكفرة عبارة عن أرخبيل من الواحات، كانت على طريق 

التجارة القديم بين تشاد والسودان، وقد سكن بها فترة عمر المختار، كما أنها ظلت 

كالتين  الفواكه  وبعض  والتمور  بالمياه  غنية  لسنوات،  البريطانية  للقوات  هدفا 

 عن القمح والشعير.
ً
والمانجو فضال
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سوق الكتب

 موزة عويص عيل الدريع  

للدراسات  زايد  مركز  في  والبحوث  الدراسات  قسم  يسعى 
أهداف  تحقيق  إلى  اإلمارات،  تراث  لنادي  التابع  والبحوث 
القسم من خالل االهتمام بالنشر في موضوعات تتعلق بتراث 
وتاريخ الدولة بشكل خاص ومنطقة الخليج والجزيرة العربية 
، وقد ترجم المركز هذا الهدف إلى واقع ملموس، ونجح 

ً
عموما

عبر مسيرته الطويلة في إصدار المئات من الكتب والدراسات 
وفي مجاالت  في حقول التاريخ عبر مراحلة الزمنية المختلفة، 
التراث الثقافي والشعر النبطي والفن واألدب، والتراث المادي 
هذه  وتأتي  وغيرها،  التراثية  والعمارة  الشعبية  واأللعاب 
»سلسلة  عنوان  تحت  تراث  مجلة  عبر  المنشورة  السلسلة 
نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«، 

لتستعرض نماذج من تلك اإلصدارات المختلفة بهدف تعريف 

وإلبراز دور المركز الثقافي وجهوده الكبيرة  القارئ بمحتواها، 
والمميزة في توثيق عناصر التراث الوطني والعربي واإلسالمي، 

من  الدولة  وتراث  تاريخ  على  الحفاظ  وفي 
التي  المهمة  اإلصدارات  تلك  عبر  االندثار 
تعكس رؤية ورسالة وأهداف المركز باعتباره 
 في حفظ تراث وتاريخ الوطن.

ً
 رائدا

ً
 وطنيا

ً
مركزا

الكتاب  السلسلة،  تتناول  العدد  هذا  في 

في  العثمانية  الوثائق  )من  بالتالي:  المعنون 

تاريخ الجزيرة العربية(، وهو من إعداد: األستاذ 
الدكتور عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم، وصدر 

عن المركز في سنة 2000.

الكتاب وأهميته:
كتابة  مصادر  من   

ً
مصدرا صفحاته،  بين  الكتاب  هذا  يتناول 

التاريخ الحديث في المنطقة العربية عامة، وشبه الجزيرة العربية 
في الوثائق   

ً
هذا المصدر متمثال وجاء  والعراق على نحو خاص. 

ما   - على أهميتها   - التي لم تلق  »الوثائق العثمانية«،  وخاصة 
تستحقه من العناية واالهتمام على نحو يعطيها الدور األكبر في 
بعد إخضاعها  وذلك  العربية،  الجزيرة  تاريخ شبه  إنجاز كتابة 
العلمي  المنهج  قواعد  باستخدام  والتمحيص  والنقد  للتدقيق 

الخاص بتعامل مع ذلك النوع من الوثائق .
وجاء هذا اإلصدار بمثابة »فهرس«، لمجموعة مختارة من الوثائق 
السياسية  الموضوعات  إلى جملة من  تم تصنيفها  العثمانية، 
جغرافية  ومساحة  زمنية  فترة  وتغطي  واإلدارية،  واالجتماعية 
محددة. ومن خالل تلك الفهرسة يهدف اإلصدار إلى لفت النظر 

إلى أهمية تلك الوثائق وتشجيع الباحثين على التعامل معها.
الكتاب،  تضمنها  التي  العثمانية  الوثائق  أن  بالذكر  والجدير 
ومصدرها دار األشيف العثماني باستنبول، هي من مقتنيات مركز 
الوثائق بالبحرين جرى تقديمها هدية لمركز زايد 
)مركز زايد للتراث والتاريخ  للدراسات والبحوث 
العين  بمدينة  مقره  افتتاح  بمناسبة   )

ً
سابقا

الملتقى  فعاليات  أثناء   1999 آذار  مارس/  في 
الخليجي األول الذي نظمه المركز.

قراءة ونبذة مخترصة لمحتوى الكتاب:
القطع  من  صفحة   )493( في  يقع  الكتاب 
ويتكون من مقدمة وسبعة أقسام  المتوسط، 

المذكورة  العثمانية  الوثائق  لبعض  نماذج  تتضمن  ومالحق 
الكتاب وبشكل مختصر  المقدمة تطرق ُمعد  وفي  الكتاب.  في 
ومفيد إلى جملة من الموضوعات منها على سبيل المثال: أهمية 
الوثيقة وتعريفها وأنواعها وأصنافها، ودور المؤرخ في التعامل مع 
الوثيقة، فالوثيقة كما يقول الدكتور عبدالعزيز: »لن تلقح عن 
ولن تتكامل الحياة في جسد  التاريخ مالم يعالجها قلم المؤرخ، 
الوثيقة«.  المؤرخ وصلب  بين عقل  العطاء  بتكامل  إال  التاريخ 
هذه  تحمل  بأن  تكون جديرة  لن  الوثيقة  »إن  قائال:  وُيضيف 

وأنها لن تصبح فاعلة في  أو أن ُيلصق بها هذا االسم،  الصفة، 
ما لم يعتمدها المؤرخ بعقله وحسه ودرايته.  صناعة التاريخ، 
 ،

ً
وداخليا  

ً
فالنقد الذي يمارسه المؤرخ على كل وثيقة خارجيا

، هو الفيصل بين الوثيقة والالوثيقة«. كما ذكر أن 
ً
 وإيجابا

ً
وسلبا

 من الوثائق العثمانية مما ورد في هذا الكتاب تختلط األمور 
ً
كثيرا

 ،
ً
وتحتاج من المؤرخ صبرا فيها وتذهب بالمؤرخ مذاهب عدة، 

واستقراء، وبعد نظر. 
وغطت الوثائق التي تم فهرستها في الكتاب المدة التي تمتد من 

يرة العربية يخ الجز من الوثائق العثمانية يف تار
»سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«

يتناول هذا الكتاب بني صفحاته، مصدراً 
يخ الحديث يف  من مصادر كتابة التار
يرة  املنطقة العربية عامة، وشبه الجز

العربية والعراق على نحو خاص. وجاء هذا 
املصدر متمثاًل يف الوثائق وخاصة »الوثائق 
العثمانية«، اليت مل تلق - على أهميتها - ما 
تستحقه من العناية واالهتمام على نحو 
يخ  يعطيها الدور األكرب يف إنجاز كتابة تار

يرة العربية، وذلك بعد إخضاعها  شبه الجز
للتدقيق والنقد والتمحيص باستخدام 

قواعد املنهج العلمي الخاص بتعامل مع 
ذلك النوع من الوثائق

63/53 )DH.KMS( ، الداخلية قلم المخصوص   
من شكيب ارسالن إلى الباب العالي، بتاريخ 16 ديسمبر 1329 رومي، 

بشأن األوضاع في األقاليم العربية والنشاط البريطاني فيها.

نموذج لفهرس الوثائق العثمانية، الخاصة بقسم الخليج العربي، الكويت.

 5/168 )DH.ID(  ، داخلية إدارية
من والي البصرة إلى وزارة الداخلية، بتاريخ 7 فبراير 1328 رومي، 

بشأن قيام شركة إنجليزية بإستثمار البترول في عبدان ومانجم عن 
ذلك من تلوث بيئي.

 5/30 )DH.Sys( ،داخلية سياسية
 من والي البصرة إلى الباب العالي، بتاريخ 11 محرم 1329 بشأن إهمال وتقصير

.الدفتر دار كما طلب الوالي استبدال بعض مأمورين بآخرين يمتازون بنزاهة اليد

 459/138  )YA. Hus( ،أوراق يلديز الخاصة
 مذكرة بتاريخ 29 رجب 1321، بشأن رحلة كيرزن، نائب الملك في الهند،

للخليج ولقائه بشيوخ الساحل المتصالح
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الثاني  إلى منتصف العقد  الربع األخير من القرن التاسع عشر 
لتشكل بذلك جملة شهادات ال  من القرن العشرين الميالدي، 
غنى عنها في تاريخ شبه الجزيرة العربية بخاصة والعراق بعامة. 
ففيها كافحت إمامة اليمن الستعادة حيويتها، وفيها انهارت الدولة 
ونشأت بواكير الدولة السعودية الحديثة.  السعودية الوسطى، 
والكويت، وقطر،  وتبدلت األوضاع في نجد، وعسير، واإلحساء، 
. وتتكرر في تلك المساحة 

ً
 وشرقا

ً
وفي السواحل العربية كافة غربا

والمدة الزمينة أسماء عدد من الشخصيات منهم: اإلمام حميد 
الدين في اليمن، واإلدرا�شي في عسير، والشريف حسين في الحجاز، 
الكويت،  في  الصباح  ومبارك  نجد،  في  وابن سعود  وابن رشيد 
وقاسم آل ثاني في قطر، وطالب النقيب في البصرة، ومدحت باشا 
في بغداد، وغير هؤالء وأولئك من رواد السياسة العربية والغربية 
ولعل أبرز حدث في تلك الفترة الزمنية التي  في العصر الحديث. 
تشغلها الوثائق وتنتهي عنده، هو خروج العثمانيين األتراك من 
تلك المنطقة. ومن األمور التي جاءت في مقدمة الكتاب، قائمة 
بنوع الوثائق ورمزها، إذ ُحوفظ فيها على التصنيف الذي اعتمد 

في األرشيف العثماني في استنبول، وذلك التصنيف الذي اعتمد 
ليسهل رجوع  في مراكز علمية أخرى في منطقة الخليج العربي، 
الوثيقة:  نوع  المثال:  سيل  فعلى  الحاجة.  عند  إليها  الباحثين 
)داخلية إدارية(،  ووثيقة   .)DH.Sys( رمزها:  )داخلية سياسية(، 
 Irade( رمزها:  عسكرية(،  )إرادة  ووثيقة   ،)DH.ID( رمزها: 
ووثيقة   ،)Y.Mtv( رمزها:  متنوع(،  )يلديز  ووثيقة   ،)Askeriyie
ولتسهيل التعامل مع  )Duit(....الخ.  رمزها:  )تصنيف اإلرادات(، 
الوثائق اختار ُمعد الكتاب تقسيمها في ضوء المساحة الجغرافية 
إلى مساحات جيوسياسية كل قسم معنون بعنوان، وجاء القسم 
»شبه الجزيرة العربية )عام(«:  األول من هذا الكتاب بعنوان: 
ويعنى هذا القسم بالوثائق التي يتجاوز اهتمامها والية بعينها، 
فخصص  القسم الثاني،  أما  الوثيقة ونوعها ورقمها.   

ً
متضمنا

وأدرج فيه الوثائق المتصلة بهذه  للوثائق المتعلقة بــ»اليمن«، 
وهو األمر المتبع في  مع ذكر نوع الوثيقة ورقمها،  الوالية كافة، 

جميع أقسام هذا الكتاب. 

وثائقها،  في  ثراء  هناك  وكان  »عسير«،  الثالث  القسم  وتناول 

ولسياستها  والحجاز،  اليمن  بين واليتي  اإلدارية  تبعيتها  لتأرجح 

التي كانت مختلفة عن سياسات اليمن والحجاز. وتحت عنوان: 
المفهرس،  الكتاب  هذا  من  الرابع،  القسم  جاء  »الحجاز«، 
)الوالي  الحجاز   :

ً
أوال ليعرض وثائقها مقسمة إلى قسمين وهما: 

فرد 
ُ
والشريف(، وذلك الن الوالية ال تمثل شريف مكة ومن ثم أ

للشريف عنوان خاص به. 

: المدينة المنورة )محافظة(. والباحث في عالقات آل رشيد 
ً
ثانيا

يستطيع أن يتتبع أخبارهم تحت  فيما ال يخص منطقة نجد، 
عنوان المدينة المنورة المذكور أعاله. 

ثم يأتي القسم الخامس بعنوان: »نجد«، واشتمل على عناوين 
فرعية وهي: 

• نجد )عام(: وفيها يمكن تتبع العالقة بين 
آل رشيد وآل سعود، وعالقتهما بالشريف 
وكذلك يمكن معرفة  والوالي في الحجاز، 
أخبار القصيم ضمن الوثائق التي يشتمل 

عليها هذا العنوان الفرعي.
التي  الوثائق  تشمل  )متصرفة(:  نجد   •
ترصد المتغيرات في اإلحساء وعالقات ابن 

سعود بالعثمانيين.
لن  تحت هذا العنوان،  )الوالية(:  نجد   •
تتشكل  لم  إذ  وفيرة،  وثائق  المتتبع  يجد 
والية نجد إال مع بواكير الحرب العالمية 
اإلولى التي عصفت رياحها بعدئذ بالدولة 

.
ً
العثمانية في المنطقة تماما

بينما تناول الكتاب في القسم السادس »العراق«، مشتمل على 
مجموعة من الوثائق، تم تقسيمها إلى ستة عناوين رئيسة، وهي 
)الموصل(،   :

ً
ثالثا بغداد(،   (  :

ً
ثانيا )العراق عام(،   :

ً
أوال كالتالي: 

في حين  )البصرة(.   :
ً
سادسا )العمارة(،   :

ً
خامسا )الزور(،   :

ً
رابعا

»الخليج  الكتاب عن  القسم السابع واألخير من هذا  صص 
ُ
خ

هي:  وخاصة،  عامة  فرعيه  عناوين  بثالثة   
ً
مرفقا العربي«، 

مالحق  أما  )قطر(.   :
ً
ثالثا )الكويت(،   :

ً
ثانيا )عام(،  :الخليج 

ً
أوال

فرد لها قائمة تضمنت عنوان »نماذج من الوثائق 
ُ
الكتاب فقد أ

 
ً
موضحا  ،

ً
ملحقا  )14( وبلغ عدد المالحق المرفقة  العثمانية«، 

فيها إلى جانب عرضها، نوع الوثيقة، ورقمها 
وتاريخها،والمرسل والمرسل إليه  ورمزها، 

ومختصر لمحتواه.
يبقى القول، إن ُمعد هذا الكتاب المؤرخ 
عبدالغني  عبدالعزيز  الدكتور  األستاذ 
ُعرف  الذي   ،)2022  -  1939( إبراهيم 
واستعماالتها،  بالوثائق  الكبير  باهتمامه 
التي  الوثائقية  المؤلفات  من  العديد  وله 
يجعل  مما  الواسعة،  خبرته  على  تشهد 
في  باحث  لكل  مهم  مرجع  الكتاب  هذا 
تاريخ منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة 
الخليجية  للمكتبة  مهم  ورافد  العربية، 

والعربية  

* مركز زايد للدراسات والبحوث

سوق الكتب

 19/5 )HR.MKt( ،وزارة الخارجية/ قلم المكتوبي
 مذكرة كتبها محمد صادق من معلومات استقاها من عبدالمجيد أفندي الطباطبائي من أعيان البصرة

بتاريخ 11 محرم 1264، بشأن األحوال الداخلية في البحرين وعالقتها بنجد واإلنجليز

نموذج لفهرس الوثائق العثمانية، الخاصة بقسم الخليج العربي، قطر.نموذج لفهرس الوثائق العثمانية، الخاصة بقسم اليمن.

نموذج لفهرس الوثائق العثمانية، الخاصة بقسم نجد.

للدراسات والبحوث« زايد  العربية »سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز  الجزيرة  تاريخ  العثمانية في  الوثائق  من 
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وجوه من اإلمارات

في  اليومي  برنامجه  من   
ً
رئيسا  

ً
هذا جزءا كان 

حيث  عجمان،  من  إليه  َيقدم  المقهى،  هذا 
، فهو شديد 

ً
يسكن، وفي مقهى تيم هورتنز أيضا

وحينما  اليومي،  الحياتي  النظام  الحرص على 
أنظر إلى ساعة  كنت ألمحه في أحد المكانين، 
، أكثر من ذلك 

ً
الهاتف فأجدها التاسعة صباحا

أو أقل، وكان جلوسه إلى طاولة محّددة ال يغّيرها 
 إذا كانت )مشغولة( من شخص سبقه إليها، 

ّ
إال

بحيث  ما كان يعطي ظهره إلى الخارج،   
ً
ودائما

ليضمن نسبة معقولة من الضوء  النهار من خلفه،  يكون ضوء 
المقهى  ووجهه إلى فضاء  )اآلي باد(،  تعكس نفسها على شاشة 
فإن اسعفني الحظ ووجدته لم   ،

ً
وراصدا  

ً
متأمال ليرى الجميع، 

بادرته بالسالم والجلوس إليه  يكمل فنجان قهوته التركية بعُد، 
 ما كانت حول موضوعات عديدة ومختلفة، 

ً
للدردشة التي غالبا

عة وسريعة، أما إذا رأيته قد باشر مطالعته لكتاب، فاألمر 
ّ
متقط

بطريقة  المقهى  دخول  أحاول  إذ  ساعتذاك؛   
ً
مختلفا يصبح 

لكن ربما بعد  وأجلس ألبدأ عملي،  يراني،   
َّ
أحرص فيها على أال

نلّوح لبعضنا ثم نبتسم وينهض  وفيما يشبه االستراحة،  قليل، 
على  )من متى وأنت هنا؟(   

ً
واحدا  

ً
نطرح سؤاال أحدنا إلى اآلخر، 

أساس أن أحدنا لم يَر صاحبه.
عة وسريعة؟ 

ّ
لماذا تكون الدردشة فيما بيننا - ناصر وأنا - متقط

الوقت  وموضوعات كثيرة تفيض على وعاء   
ً
ألننا نختزن أخبارا

شذرات،  شكل  في  عنها  الحديث  يأتي  لذلك  نملك،  قد  الذي 
وإلماحات، متداخلة ومبعثرة، إضافة إلى أننا ال نرغب في اإلطالة 
ما تكون   

ً
وهي غالبا  ،

ً
لعدم التأثير في برامج بعضنا بعضا  

ً
تجنبا

متشابهة وال أقول متطابقة، بل هي كذلك؛ فناصر هنا لكي يقرأ 
عليها  وأنا كذلك. ومن تلك الموضوعات التي كّنا نمُر  أو يكتب، 
ر بها أنفسنا 

ّ
رها، أو نذك

ّ
، كما لو أننا نتفّقدها أكثر مما نتذك

ً
سريعا

هي عن الكتب التي قرأناها أو التي سوف  لكن بصوت مرتفع، 
والمشروعات الكتابية التي بدأناها وأين وصل أحدنا  نقرؤها، 
 أو مخطوطة على الورق، لم يأت 

ً
فيها، أو تلك التي ما زالت أفكارا

 يشجع على الم�شي 
ً
وقتها المناسب للتنفيذ، أو لم نجد لها ُمفتتحا

 .
ً
فيها قدما

فهو   ،
ً
ومهما  

ً
بارزا  

ً
لقد كان المقهى في حياة ناصر جبران تقليدا

وممارسة  األصدقاء،  للقاء  له،  بالنسبة  األنسب  المكان  يمثل 
كان المقهى  والتخطيط لمشروعات أدبية،  المطالعة والكتابة، 
 للمنزل من حيث الشعور بالدفء والطمأنينة 

ً
بشكل ما، امتدادا

واألهم الشعور بوجود الناس  والتفكير بما هو أثير على نفسه، 
والناس  وموضوع المقهى في حياة الكّتاب واألدباء،  حول الفرد. 
فبروز المقهى في  يطول الحديث فيه؛  موضوع تاريخي،   ،

ً
جميعا

أوروبية كالعاصمة الفرنسية  عرفته بلدان عّد  حياة اإلنسان، 
وفي هذه األخيرة،  وعربية كالعاصمة المصرية القاهرة،  باريس، 
القاهرة، يوجد ما يقرب من 1027 مقهى، كان قد أحصاها المؤرخ 
علي باشا مبارك في العام 1880، ما يثبت أن القهوة عرفتها مصر 
بعد أن  في القرن التاسع عشر الميالدي،  وبالد الشام بالتزامن، 
؛ حيث كان االعتقاد السائد حول القهوة، في تلك 

ً
)أجيزت( دينيا

أنها تحتوي  الُمبكرة من القرن التاسع عشر،  المرحلة الزمنية،  
فتعاملوا معها كما لو أنها  على عنصر في تكوينها يذهب بالعقل، 
نوع من المخدرات، لكن بعد فترة من الزمن، أجاز علماء األزهر 
، مثلها مثل الشاي ومشروبات 

ً
 عاديا

ً
 منبها

ً
القهوة بصفتها مشروبا

النباتات األخرى، تحتوي على مادة منشطة ومفيدة لبدن اإلنسان 
إذا ما تم تناولها باعتدال.

- ناصر وأنا   
ً
إلى جانب ذلك، كّنا نسأل بعضنا بعضا في المقهى، 

أننا من المفترض نهتم  إذ  عّما نحن عليه من حال صحّية،   -
ذلك  كل   -

ً
فعليا مهتمين  كّنا  وقد   - اليومية  البدنية  بالرياضة 

 من السعادة، 
ً
نقوم به الكتساب شعور بالطمأنينة، يمنحنا شيئا

 للقلب وبهجة في 
ً
، إن لم يكن أعمق من ذلك، لمسا

ً
أقلُه فيزيائيا

وأفضل من غيرنا   - شعرنا أننا بخير 
ُ
ما ت  

ً
الرياضة غالبا النفس. 

 محمد حسن الحريب

بوحدته التي لم   
ً
متسربال والناشط الثقافي،  األديب الشاعر والقاص،  رحل ناصر جبران السويدي،  ة، 

َ
الفراش وبهدوء  فجأة، 

 في ظلمة داكنة، فغدت العالقة 
ً
يخترها، لكن عندما التقيا وتقابضا قبض اليد، الوحدة وهو، بدا كأنهما عثرا على بعضهما بعضا

 كأنهما تعاهدا على أال يفترقان، حتى وهما في وسط الناس، في كل األمكنة. هكذا قرأت ناصر 
ً
 من الغرام، وبدا أيضا

ً
بينهما نوعا

جبران قبل الرحيل، وكنت شديد الحرص على كتم ما عرفت وأدركت. رحل ناصر من غير وداع، كأغلب الذين رحلوا عن أحبابهم 
 مكلومة يعتصرها األلم، وذكريات تتراءى للعين على شاشة الزمن 

ً
وأصدقائهم، والذين سيرحلون كل في يومه، ليتركوا خلفهم قلوبا

الرجراج، فتبدي وتخفي مالمح لصور كباقي الوشم. لم يكن ثمة وقت لتلويحة وداع في غارة الموت الصامتة، في انقضاضها على 
الروح. ال وقت ل�ضيء، حتى لنأمة، قد يمكن فهمها في ذلك الوقت الحرج.

قبل يومين من خبر الفقد الُمحزن، )يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017(، كنُت قد التقيتُه قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر يوم األربعاء 
- قبل رحيله بيومين - في مقهًى بـمركز متاجر للتسوق في منطقة جرينة*، القريب من المدينة الجامعية بالشارقة. وأذكر أنني سألته 
: أنتظر البنت.. آخر محاضراتها  غّير عادتك يا أبا جبران، وتتأخر في المقهى إلى هذا الوقت؟ فردَّ عليَّ

ُ
: ما الذي جعلك ت

ً
 ومبتسما

ً
مستغربا

الجامعّية تنتهي بعد قليل.  علمت حينها أن ابنته هي من يقصدها؛ طالبة تكمل دراستها الجامعية.
كان من عادة ناصر )أبا جبران( الجلوس في مقهى )تيم هورتنز( في مركز جرينة للتسوق، أو في مقهى )انديت�شي( في منتجع )ماربيا( الواقع 
على كورنيش بحيرة خالد بالشارقة. يتناول فنجان قهوته التركية، من دون سكر، وفي أغلب األحيان ال يثّني بفنجان بآخر، ثم يبدأ 
 جهاز )آي باد(. 

ً
 ما يكون رواية. يومان في األسبوع، أو ربما أكثر، كنُت أراه يكتب فيهما مستخدما

ً
استغراقه اليومي في قراءة كتاٍب غالبا

الروايئ والشاعر نارص جربان السويدي )1953  - 2017(

يات من ورد ووفاء ياء األسالف.. تاركاً ذكر رحل بكرب
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في جلِه   
ً
خامال كون المحيط الُمترف من حولنا،   - الذي نجهل 

وكسول، المحيط الذي نعرفه بالطبع ونعمل على مخالفه في هذه 
 .
ً
الجزئية لما لها من عالقة وطيدة بصحة البدن والنفس معا

مخططاتنا بالسفر  المقهى،  كما كّنا نستعرض في عجالة لقاء 
، وأي الجهات السياحية ستحظى باهتمامنا أو تلبي 

ً
القصير غالبا

في عموم منطقة   
ً
 من طقس حار ورطب صيفا

ً
متطلباتنا، هروبا

الخليج والجزيرة العربية.
إن ممارسة الرياضة اليومية لم تعد هواية مشتركة بيننا، ناصر 
وأصبحت إلى حد ما  بل غدت ضرورة صحية وحضارية،  وأنا، 
فال يجرؤ أحدنا على التفكير بإهمالها أو  مسألة حياة وجودتها، 
كانت رياضتنا اليومية هي الم�شي؛  تأجيلها مهما كانت األسباب. 
فناصر كان يمارس الم�شي شبه اليومي كما كنت أفهم منه، وال 
كما  )أي يكسره(  برنامجه  فيها على  األيام كان يخرج  أيُّ  أدري 
يفترض، أهو يوم الجمعة أم يوم السبت، لكنه كان يحرص على 
ممارسة الم�شي حرصه على المطالعة والكتابة، حتى عندما يكون 
ف 

ّ
أراه يتوق ويحين وقت صالة الظهر،  )آنديت�شي(،  في مقهى الـ 

القريب من  المسجد  إلى  ينهض ويتجه  أمر،  عّما كان فيه من 
المقهى نفسه، على كورنيش بحيرة خالد بالشارقة. كان الوصول 
وإذا ما أضيفت الى ذلك فترة  دقيقة،   15 إلى المسجد يستغرق 
دائرة  في  ناصر  صاحبي  فيكون   ،

ً
يوميا ساعة  لنصف  الم�شي 

150 - 200 دقيقة  المعّدل النموذجي للصحة البدنية وهو  بين 
، كان بطبعه 

ً
 مبتسما

َّ
 إال

ً
في األسبوع. لم أَر ناصر )أبا جبران( يوما

ولديه قدرة فائقة على االصغاء،  على الدوام،   )
ً
)مرحبانيا  

ً
كريما

للتحدث عن نفسه وأحواله بإسهاب من دون  وتشجيع جليسِه 
 إلنسان 

ّ
ى إال

ّ
تردد أو حذر، ومن دون أن يقاطعه، وتلك ميزة ال تتأت

من الناس،  عن أنها تندرج في قائمة أقيم النبالء   
ً
أصيل، فضال

يمتلكها شخص كبير في مروءته، محسٌن في تعامله مع البشر ممن 
 ما 

ً
 إلى النكتة، وغالبا

ً
يعرف أو ال يعرف. لقد كان ناصر جبران مّياال

، ليجر جليسه من قلبه إلى مشاركته مقام 
ً
يبدأ هو بإملوحاته أوال

 -  
ً
)بيات وقرار(، ويحلقا معا لتكر المقامات بعدها بين  السرور، 

الُمحّدث والجليس -  إلى فضاء من االرتياح البهيج، متحررين من 
صات فيها،  ِ

ّ
من شتى أنواع المنغ ضغوطات الحياة وعكوساتها، 

على تعددها في حياتنا الراهنة. 
لكن حينما  في هدوئه الداخلي،   

ً
ما يكون غارقا  

ً
كنت تراه غالبا

لك  وتتراءى  الخارجية،  نفسه  سواتر  لتخترق  النظر،  تعّمق 
تموجاته الداخلية، كنت تلمس أن ثمة مرارة في نفسه، وما تلك 
السكينة البادية على وجهه السمح، بفعل الطبع والتربية، سوى 

 ال يهدأ. 
ً
 نشطا

ً
سطح تحته موارا

 في حجب 
ً
إن الطمأنينة البادية على وجه اإلنسان، تخفق أحيانا

، عبر طمأنينة 
ً
الحقيقة المخبوءة في األعماق. بعضنا يلجأ تلقائيا

ويصده عن  االجتماعي،  المحيط  من فضول  يحدَّ  أن  ظاهره، 
تساؤالته التي قد تتجاوز حدود العرف. إن مالمح الطمأنينة، وإن 
كانت مفتعلة، قد تعفي اإلنسان من صداع يضرب الرأس ويكدر 
 بالمعنى الكامل للكلمة، كما 

ً
النفس. لم يكن صاحبي ناصر حزينا

 مع 
ً
، بل كان متعايشا

ً
قد يفهم بعضهم من حديثي عنه، وال خائفا

كان يقا�شي من وخزات وحشتها،  لكن في الوقت نفسه،  العزلة، 
كنت تلمس ذلك بسهولة ويسر، إذا ما اسعفتك فراستك وخبرتك 

في الحياة والزمن الذي أمضيته معه.
 ألمور وموضوعات كثيرة قائمة من 

ً
ورغم أنه كان على الدوام نّقادا

حولنا، في مجتمعه وخارج مجتمعه، ورغم أن الناس قد ألفتها أو 
 ما كان ينجح في َجسِر المتناقضين: 

ً
تآلفت معها، إال أن ناصر دائما

استبداد الوحدة الموحشة في نفسه، ودفء األمل نتيجة التفاؤل 
 على ما يحمله الغد من اكتماالت ال بد منها، 

ً
باآلتي. كان يعّول كثيرا

تصّير اآلن  قد تعوض عّما فات من زمن،  )متوقعة(  وأفضليات 
 .
ً
ماضيا

هكذا كان ناصر على الدوام مذ عرفته في بداية ثمانينيات القرن 
الما�شي، عند إلقائه لقصائده الشعرية األولى على مسرح قاعة 
في إطار دعم بيروت عقب اجتياحها في العام  أفريقيا بالشارقة، 
، شاهدت 

ً
1982. )وقاعة أفريقيا العتيدة قد أعيد ترميمها حديثا

ذلك بنف�شي، لتستأنف نشاطها الثقافي والفني. ولمن ال يعلم عنها 
، خاصة موقعها، فهي كانت وال تزال تقع لصق مبنى البلدية 

ً
شيئا

القديم، قبالة مبنى البريد المركزي العام في الشارقة(. 

 القول إنه في تلك الفترة الزمنية، بداية ثمانينيات 
ً
ولعله ليس سرا

1982، كّنا ناصر وأنا ومعنا آخرين   
ً
من القرن الما�شي، تحديدا

دعم  نسعى عبر القصيدة والمقالة واألنشطة الثقافية،   ،
ً
طبعا

اللبنانين في مقاومتهم الجتياح العاصمة بيروت.. تلك المجموعة 
التي  العربي،  الوطن  كامل  في  الوحيدة  هي  كانت  الشباب  من 
نشطت في تكثيف العمل الثقافي في إطار الدعم العربي للصمود، 
الوقت،  ومن ذلك  بيروت.  لمناصرة  التبرعات  إلى جمع  ودعت 
واستمرت  ناصر وأنا،  لم ينقطع التواصل بيننا،   ،

ً
البعيد نسبيا

اللقاءات في غير مكان وزمان في اإلمارات.
ونلتقي،  نتواصل  ما  سرعان  لكن  حياتنا،  لشؤون  نفترق  كّنا 
بأنفسنا والحياة من حولنا، على  ونصل ما كان بيننا من احتفاء 
نحو وجداني صادق وشفاف، إن اإلنسان إذا لم يجد من ُيدِللُه، 
ل نفسه بنفسه. إن إهمال اآلخرين لك، متى أصبح 

ّ
فعليه أن يدل

باالحتفاء  سوى  عليه  لالنتصار  مجال  ال  حينها   ،
ً
ومؤثرا  

ً
جديا

بنفسك ووجودك على طريقتك الخاصة، لتحرك قواك الكامنة 
وترفع مجدك الذي كان.

 من دائرة 
ً
لقد وجد ناصر نفسه فجأة في برودة الهامش، خارجا

فيها،   
ً
الدوام فاعال التي كان على  عن األنشطة   

ً
بعيدا الضوء، 

 - بالمقابل فإن تقاعده   في هندستها. 
ً
وفي تعبير أدق، كان مشاركا

- من عمله في القطاع العام، كمفتش عام في  المبكر إلى حد ما 
زاد في سعة الهامش وفي تعميق الشعور بالوحدة،  هيئة البريد، 
مما اضطره إلى مواجهتها بألف طريقة وطريقة، كل ذلك من أجل 
والكتابة اإلبداعية  الحرية،  إلى فضاء  التواقة  أن ينأى بروحه 
واألمراض  والضجيج  الصخب  عن  بها  ينأى  أن   ،

ً
وقصا  

ً
شعرا

الفكرية والثقافية، تلك التي اقتحمت الساحات ونسبة كبيرة من 
المثقفين في كامل الجغرافيا العربية، بل وحتى في العالم الكبير، 
، هل كان يتكئ على بقايا مثالية منقرضة 

ً
لم يكن الوضع مطمئنا

في أحسن حاالته؟ مسألة فيها نظر.
حدث بالنسبة له في مرحلة  إن هجوم العزلة الموحشة عليه، 
 ما، ولم يستطع صده أو احتواءه، أو أقله 

ً
متقدمة من العمر نوعا

على الرغم من تجربته الحياتية الغنية في شتى  التكّيف معه، 
 بما 

ً
المناحي وعلى أكثر من مستوى، لذلك فقد كان ألمه مضاعفا

ال يمكن وصفه، وهو الذي حفر بأظافره مع من حفروا، أساسات 
في اإلمارات، هذا الوطن   

ً
الجمعيات األهلية والمهنية كلها تقريبا

 لعقوٍد طويلٍة، قبل 
ً
 جميال

ً
الجميل والمتوثب الذي عاشوه حلما

أن يشاهدوه حقيقة مجسدة على األرض. لكن فجأة، وجد نفسه 
بالتهميش،  أدق،  بمعنى  أو  باإلهمال،  تماس مزعج  على   

ً
واقعيا

ويجري دفعه إلى الظل، لينزوي ويتقوقع فيه على ذاته، لكن يبدو 
أن ناصر جبران وهو في رواق االنزواء على الذات، حدثت مواجهة 
النتيجة:  فكانت  األنياب،  ذات  العزلة  وبين  بينه  متوقعة،  غير 
وأدناها  األجعد،  شعرها  من  العزلة  سحب  بعدما  المهادنة. 
أعلنا  لكنهما فجأة   ،

ً
ومهددا  

ً
منذرا في عينيها،   

ً
ناظرا من وجهه، 

المصالحة طويلة األمد.  
هكذا بدت األمور لمن حضر الصراع النف�شي من بدايته لدى 

شخص مبدع وحساس، هو ناصر جبران السويدي.
 
ً
 في ذروة عزلته منبسطة النهايات، ملتفا

ً
 وحيدا

ً
كان الرجل نسرا

 البعيد بأسراره الجديدة؛ كنَت 
ً
بكبرياء التاريخ واألسالف، مصاهرا

أمكنك أن تلمس اشتعاالته الكامنة  إذا ما أطلت في مجالسته، 
من  العاديين  أعين  عن  المحجبة  الدفينة  تلك  والمتجّددة، 

البشر، كان مواره الداخلي في اضطراب دائم. 
ثالث  مؤلفات:  ثمانية  السويدي  جبران  ناصر  الراحل  لنا  ترك 
مجموعات قصصية، ورواية واحدة، ومجموعتين من النصوص 

- المقاالت - وفي الشعر ترك لنا ديوانان 
* إعالمي وكاتب صحافي

وجوه من اإلمارات

الروائي والشاعر ناصر جبران السويدي )1953  - 2017(
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سيرة الذاكرة

 خليل عيلبوين

عشقتها،  التي  الطبيعة  ظواهر  أهم  من  زال  وما  البحر  كان 
يبتعد  أن  القاعدة  كانت  وإذا  الوقت نفسه،  في  منها  وخفت 
 
ً
اإلنسان عما يخيفه، فإن القاعدة األخرى األكثر فعالية وقبوال
لدى اإلنسان هي أن يقترب العاشق من موضوع عشقه، حتى لو 
 
ً
 مثل البحر، لقد تأثر الشعراء كثيرا

ً
كان ذلك الموضوع مخيفا

بالبحر، وما زلت أحفظ الكثير من األبيات التي تصف تجارب 
الشاعر في البحر، وتتحدث عنه في حالة هدوئه وصفائه، وفي 

حالة ثورته وغضبه.
1971، وقعت معاهدة مع  عندما وصلت إلى أبوظبي في بداية 
، وهربت 

ً
البحر، وعشت معه في كل حاالته، وخضت فيه هادئا

 وأخذت منه وأعطيته، أخذت منه ذكريات ال تن�ضى، 
ً
منه ثائرا

وأعطيته أجمل ما نظمت من شعر :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلِ رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ُ
الَبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر َيـْدعــــــــــــــــــــوِني ِبك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
ق

َ
ى بهـــــــــــــــــــا الَمش

َ
ــــــــــــــــٍة أنســــــــــــــــــــــــــــــ لـرحلــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِلــــــــــــــــــــــــــــــٌم
َ
يغيـــــــــــــــب عْن عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــوِع ُحـْرق

ُ
ل ــــــــــــــــــــــــــــــِفي َبْيـَن الضُّ

َ
ط

ْ
ن
َ
َوت

 آِمــــــــــــــــــــــــــــــــٍن
ٌ
ذ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــال  ِلي َمـــــــ

َ
يا بحــــــــــــــــــــــــــــــُر أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
ْوق

َ
 ُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرِحي ف

َ
ْزف

َ
�َضى ن

ْ
ن
َ
ـــــــــــــــو، َوأ

ُ
ف

ْ
غ

َ
أ

لم تكن آمنة على اإلطالق، فهناك  رحالت البحر في ذلك الزمن، 
من خيرة الشباب دفعوا حياتهم ثمنا لتلك الرحالت،  أصدقاء 
وعلى الرغم من أننا لم نكن في البداية نبتعد عن الشاطئ إال أن 

خطورة البحر كانت ال تغيب، حتى لو لم نبتعد إال مئات  األمتار، 
أذكر في إحدى الرحالت التي قمت بها مع األخ الصديق سعيد بن 
جبر السويدي في زورق صغير يندفع بماكينة بخارية، وفي منطقة 
مع مالحظة أن جغرافيا  تقع ما بين منطقة الوزارات والبطين، 
وكسب األرا�شي،  اآلن بعد عمليات الردم،   

ً
المكان تغيرت كثيرا

وإقامة المباني الضخمة.
 في إذاعة أبوظبي في زمن 

ً
كنا أنا واألخ سعيد السويدي نعمل معا

البدايات، ولم تكن رواتبنا في ذلك الوقت تسمح بشراء القوارب 
ن من اقتناء 

ّ
ولكن لحب األخ سعيد للبحر تمك الكبيرة الفخمة، 

زورق صغير بماكينة واحدة، ودعاني مع والدي رحمه الله لرحلة 
 عن الشاطئ، بدأنا الرحلة في الثالثة بعد 

ً
صيد ال نبتعد فيها كثيرا

الظهر، وعلى بعد مائتي متر فقط من الشاطئ توقفنا لنبدأ صيد 
السمك »الحداق«، وقعنا على قاع غني، فال نكاد نرمي بالخيط 

حتى نجمعه ونجّره، ونجر معه أجود أنواع »الشعري«.
، وامتأل القارب الصغير بكمية كبيرة من سمك 

ً
مرَّ الوقت سريعا

الشعري، وفي غمرة الفرح الذي شعرنا به ونحن نغرف من ذلك 
م الليل، وقلت لألخ  القاع ما لم يسبق لنا أن صدنا من قبل، خيَّ
سعيد: حان الوقت لنرجع، قال سعيد : أنرجع ونترك هذه الثروة؟ 

قلت: على ما يبدو، ابتعدنا عن الشاطئ من دون أن نشعر، قال 

سعيد: وما يهمنا، األضواء هناك سنتجه إليها عندما ننتهي.

وعدت إلى  مت أمري لله، 
ّ
فسل لم أشأ أن أفضح خوفي أمامه، 

الصيد وأنا أشعر برهبة البحر حينما بدأت الريح تالعب أمواجه، 
أسكتتني  التي  الرهبة  مدى  األخ سعيد  أن الحظ  وبعد   ،

ً
أخيرا

أعرف أنك  قال سعيد:  قرر أن يعود،  عن التعليقات الظريفة، 
أمسك  سنعود إلى الشاطئ،  اجمعوا الخيوط،   ،

ً
حسنا خائف، 

 ثم يصمت، 
ً
بحبل المحّرك وجّره، سمعنا المحرك يشتغل قليال

 ،
ً
إذا ولكن من دون فائدة،  أعاد المحاولة أكثر من عشر مّرات، 

وال نملك حتى المجاديف لنحاول من  فنحن في عرض البحر، 
خاللها إرجاع القارب إلى البر.

عندما بدأ القمر في الظهور، أخذت الرؤية تتضح، نزلت من القارب 
، بل إنني استطعت السير 

ً
إلى البحر، فوجدت أن العمق ليس كبيرا

فوق قاع البحر، وجر القارب في اتجاه البر وأضوائه.
ما أعادني بعد قليل إلى القارب هو مالمسة تلك السمكة المسماة 
بـــــــ )اللخمة( التي لها ذيل في نهايته شوكة سامة، وعلى الرغم من 

واستسالمنا للتيار الذي يجر قاربنا إلى  الخطر الذي أحدق بنا، 
البحر الكبير، إال أن نوبة من الضحك انتابت األخ سعيد، قلت: 
 
ً
أتضحك ونحن نموت؟ قال سعيد: ألست أنت الذي تردد دائما

على مسمعي :
ْن ِمَن الَمْوِت ُبــّد

ُ
إذا لْم َيك

ـا
َ
ُموَت َجَبان

َ
ِمَن الَعْجـْز أْن ت

َ
ف

قلت : هذا شعر يقال على البر.. ليس هنا يا سعيد.
لم يتوقف عن الضحك حتى خلت أنه ربما يجربني، وأن المحرك 
فعلي،  ردة  يرى  حتى  معطل،  بأنه  أمامي  تظاهر  ولكنه  يعمل، 
حاولت بنف�شي تشغيل المحرك الصغير مرة أخرى من دون فائدة، 
ولوال ضحكات األخ  لنا وقوة،  ونحن ال حول  مر الوقت ثقيال، 
سعيد وحفيف الرياح فوق األمواج لكان الصمت أشبه بصمت 
سمعنا صوت محرك مركب صيد  العاشرة مساء،  في  القبور، 
كبير، وبدأ ضوء المركب يقترب مّنا، كانت المشكلة عدم وجود 
إضاءة لدينا، فلم نكن أنا وال األخ سعيد من المدخنين، ووالدي 
رحمه الله لم يحضر معه سجائر، وال والعة، قال سعيد : ليس لنا 
أو لننشد  لنصرخ بصوت مرتفع عندما يقترب مّنا،  إال الصوت، 
، اتجه المركب إلينا، حتى تخيلت أنه 

ً
 ضاحكا

ً
، قالها ساخرا

ً
نشيدا

كان بينه وبين صدمنا سنتيمترات قليلة،  وبالفعل،  سيصدمنا، 
للمركب   

ً
للنجدة بل تنبيها  

ً
وكان صراخنا في تلك اللحظة ال طلبا

"النوخذة"  حتى ال يصطدم بنا، كنا محظوظين أن سمعنا ورآنا 
 
ً
الذي أبطأ سرعته، وعاد إلينا ليلتقطنا وينقذنا من الموت بردا
، التجربة كانت مثيرة، ولكننا عدنا بصيد وفير جعلنا نن�شى 

ً
ال غرقا

رهبة التجربة وقسوتها، غير أننا لم نهجر البحر بعد هذه التجربة، 
ولم يستطع الخوف أن يمنعنا من معانقة األمواج وخوض غمار 
بحرنا الجميل في كل الظروف، صحيح أن قواربنا أصبحت أكبر 

يات زمن البدايات )5( ذكر
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فيما بعد، والمحركات زاد عددها مما يدخل الطمأنينة إلى قلوبنا 
بإدراكنا أنه إذا تعطل واحد منها فسيعمل اآلخر، لكن التجارب 

 آمنة أو خالية من المخاطر.
ً
مع البحر لم تكن دائما

من عشاق البحر الذين رافقتهم كان األخ عبد الله النويس وكيل 
األسبق،  »االتحاد«  وزارة اإلعالم والثقافة ورئيس تحرير جريدة 
يتسع ألكثر   ،

ً
نسبّيا  

ً
كبيرا  

ً
كان األخ عبد الله النويس يملك قاربا

من عشرة ركاب أو صيادين، وكان ذا محركين وكنا ننطلق بذلك 
القارب من »الحنيورة« حيث كان معالي الشيخ أحمد بن حامد 
 لقضاء أيام العطل فيه، وإلى جانب ذلك البيت بنى 

ً
قد بنى فيها بيتا

بعض الغرف للضيوف، وكنا مع األخ عبد الله النويس نستخدم 
وبرغم كل  تلك الغرف وننام فيها يوم الخميس من كل أسبوع، 
أن  إال  القارب،  لصيانة محركي  بها  نقوم  كنا  التي  االحتياطات 
المحركات كانت دائما تتعطل لنجد أنفسنا في عرض البحر ندعو 
الله ونتوسل إلى العناية اإللهية أن ترسل لنا الغوث والنجدة، في 
 مغامرة، وأن الذي ال يغامر 

ً
النهاية تعلمت أن رحلة البحر هي دائما

وال يمر بمشاعر الرهبة التي هي في النهاية  ال يرجع بصيد وفير، 
دروس وعبر نحتاج إليها في حياتنا وفي عملنا.

بعد مرور أكثر من عشرين سنة على تلك الرحالت البحرية مع 
األخ عبد الله النويس واألخ سعيد السويدي واألخ عيد الظريف 
الدنيا،  بالد  مختلف  في  بالسفر  الرحالت  تلك  عن  وانشغالي 
دعاني األخ عبد الله واألخ سعيد لرحالت بحرية في يخوت أشبه 
من  وال  العالية  األمواج  من  خوف  ال  حيث  العائمة  بالبيوت 
بل تتحول تلك اليخوت لمجالس سمر تنتهي  خراب المحركات، 
بالدخول إلى غرف نوم مريحة، تصحو بعدها ليقول لك الكابتن: 
 بكم في ميناء أبوظبي، وإن كنت ال أستطيع إنكار جمال تلك 

ً
مرحبا

إال أن  وال األمان واالطمئنان الذي يشعر به الراكب،  اليخوت، 
صوت الذكرى يجعلني أشعر بالحنين للتجارب األولى، ولمغامرات 

خوض البحر بقارب صغير وبمحرك يتعطل ألتفه األسباب.
وإشعال النار على  في المساء،  »الحنيورة«  إن النزول إلى شاطئ 
يجعلنا  كان  بأنفسنا،  اللذيذ  السمك  وإعداد مكبوس  الرمال، 
سعداء إلى درجة جعلتني أعتقد اآلن أن السعادة نفسها أصبحت 
كنا نضع بعض الشباك  في الحنيورة،  أشبه ما يكون بالذكرى. 
حركة  مستغلين  قريبة  قناة  من  »الصافي«،  للصيد  )األلياخ( 
 في إعداد 

ً
المد والجزر )السجي والثبر(، وكان األخ عبد الله ماهرا

وال  والصافي المقلي معه.  وهو األرز المطبوخ بالسكر،  المحّمر، 
وبرغم دخولي إلى أفخم مطاعم األسماك  أدري لماذا حتى اآلن، 
هنا، وفي بالد كثيرة أخرى لم أستطع أن أقرر أنني تذوقت أفضل 
وال يزال   

ً
كان البحر إذا من ذلك الصافي المقلي والرز المحّمر. 

المعشوق الرهيب، والحبيب المخيف، ولن يمنعني الخوف منه 
 على إلغاء مشاعر الرهبة حينما 

ً
عنه، ولن يجعلني حبي له قادرا

حتى ولو كان ذلك الخوض فوق سفينة ضخمة  أخوض فيه، 
برغم ضخامتها  التي لم تكن،  الضخمة  »التايتانيك«  بــــــــ  شبيهة 

عصية على الغرق:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب اْرِتيــــــــــــــــــــــــاُح

َ
وَرِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غ َ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ز

ـْعــــــــــــــِوي الّرِيـــــــــــــــــــــــــــاُح
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــَزْل ت

َ
ـــــــــــــــــــــــــْم ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
فل

 
ً
والَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوُج َصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر َعـــاِليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــو الّصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُح
ُ
 َيْعـل

َ
 ال

َ
ْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

َ
ك

َ
ف

ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ــْوِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مبحـــــــــــــــــــــــــ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَح خ

َ
اْجـت

ْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر اْجِتَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُح 
َّ
ُل الن وَّ

َ
َوأ

 قاسم بن خلف الرويس

إن لتاريخ الجزيرة العربية مصادر عديدة ومتنوعة تمتد من 
اآلثار الشاخصة إلى التواريخ المخطوطة والمؤلفات المعاصرة 
 
ً
لألحداث إلى التقارير الرسمية إلى المصادر الصحفية مرورا
والصور  الشخصية  والمذكرات  والزائرين  الرحالة  بكتابات 
الوثائق،  وهي  المصادر  هذه  أهم  إلى   

ً
وصوال الفوتوغرافية 

كثير من الباحثين  ويالحظ قبل سنوات طويلة عدم احتفاء 
األحداث  تتناول  التي  والبحوث  الدراسات  في  المتخصصين 
خالل الفترة من القرن الحادي عشر الهجري إلى القرن الرابع 
ولعل هذا  العامية،  يطلق عليه عصور  ما  أو  الهجري  عشر 
التغييب جاء نتيجة عدم إدراك بعضهم ألهميته، وكذلك عدم 
قدرة بعضهم على التعامل معه، إضافة إلى الصورة النمطية 
الخاطئة الراسخة في الذهنية األكاديمية نحو هذا النوع من 
العربي الفصيح منه  في حين أن قيمة الشعر  العربي  الشعر 
للجزيرة  السيا�ضي  بالتاريخ  الوثيق  اتصاله  تفرض  والعامي 

العربية. 

لقد كان تعامل الرواد من الباحثين في التاريخ خارج المؤسسة 
األكاديمية كابن بليهد والجاسر والعبودي وابن خميس والجنيدل 
في   

ً
وغيرهم أكثر وعيا ثم أبو عبد الرحمن بن عقيل والسويداء 

تعاملهم مع هذا النوع من الشعر، لغلبة النزعة العلمية الجادة 
إدراكهم  إلى  إضافة  أطروحاتهم،  على  المصادر  الستقصاء 
وفهمهم  له  ومعرفتهم  به  إلمامهم  بسبب  الشعر،  هذا  أهمية 
لمعانيه ودالالته، وهنا يظهر الفرق بين الباحث المستقل الذي 
ضالته الحكمة وبين الباحث المكّبل بقيود التقاليد األكاديمية 
المتوارثة، حتى جاء الدكتور العثيمين فكان من أوائل األكاديميين 
الذين نبهوا على أهمية هذا الشعر كمصدر تاريخي وبخاصة لتاريخ 
بل واعتمد عليه في بحوثه وأطروحاته  وسط الجزيرة العربية، 
فبث الوعي بأهميته في األواسط األكاديمية، ولكن ظل االهتمام 
إلى اليوم لألسباب التي أشرت إليها على الرغم من   

ً
به محدودا

توظيف بعض الباحثين المتميزين هذا الشعر لخدمة بحوثهم 
ودراساتهم كالدكتور السلمان والدكتورة دالل الحربي وغيرهما. 

ويأتي الدكتور سعد الصويان بأطروحاته الرائدة في دراسات الشعر 

 لهذا الشعر في المؤسسات األكاديمية 
ً
 كبيرا

ً
النبطي ليضيف وهجا

في الداخل والخارج، حيث عمل على التأصيل لهذا المصدر النادر 
للدراسات األنثربولوجية من خالل تتبعه لمخطوطاته القديمة 
والتعريف بها والتأكيد على أهميتها كوثيقة خطية للوصول إلى 
 
ً
أقدم نصوصه المدّونة وفحصها ودراستها دراسة متأنية معتمدا
عليها في التاريخ للشعر النبطي واالستدالل على عصوره وتحقيبه 
 النظر إلى 

ً
 إلى مراحل التاريخ السيا�شي لجزيرة العرب الفتا

ً
استنادا

هذه المخطوطات ليتم االعتماد عليها كمصادر أصيلة ال يستغني 
عنها الباحثون في الدراسات اإلنسانية بصفة عامة. 

من هنا يكتسب بعث مخطوطات الشعر النبطي ونشرها أهميتها 
الباحثين مصورات  أيدي  تتداول  وبينما  العلمية،  الناحية  من 
مخطوطات عديدة وشهيرة ليستفيدوا منها في أبحاثهم وكتاباتهم 
إال أنه لم تتم طباعة أو نشر أي مخطوطة من تلك المخطوطات 
والذكير  والصويغ  والحساوي  هوبير  مخطوطات  رأسها  وعلى 
الباحثين  تردد  سّر  عن  أدري  وال  وغيرها  يحيى  وابن  والربيعي 
اإلقدام  في  الشعر  بهذا  المحيطين  العربية  الجزيرة  أنباء  من 
لقد أّدى هذا التردد  على تحقيق هذه المخطوطات ونشرها؟! 
واإلحجام كما نالحظ إلى جرأة دور النشر خارج الجزيرة العربية 
فخرجت  التكسب،  بهدف  النبطي  الشعر  على  معها  والعاملين 
إحدى مخطوطاته بصورة سيئة خالية من التحقيق والتدقيق 
)أعراب نجد وما يتعلق بهم(،  وهي مخطوطة سليمان الدخيل: 
بل إن إحدى دور النشر العربية األخرى أعادت نشر كتاب )ألبرت 
سوسين( وهو أول ديوان مطبوع للشعر النبطي، فظهر في صورة 
العلمية أو الرصانة  الالمبالية باألمانة  مشوهة مليئة باألخطاء 
الثقافية، وقد سبقت لي الكتابة عن هذا الموضوع وعرض بعض 

أخطاء الناشرين فيهما عند صدورهما قبل سنوات 

يـــخ  الشعر النبطي وثيقة للتار

إضاءةسيرة الذاكرة

البدايات )5( ذكريات زمن 
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أدب ونقد

يز العرباوي  عز

تتشكل مختلف النصوص في النص الواحد مستوعبة إياه في 
نصية جامعة. كما تتعدد اإلحاالت المرجعية فيه متفاعلة فيما 
لة أهم مكونات الخطاب في العمل الثقافي واألدبي 

ّ
بينها مشك

ما في الخطاب الثقافي الشعبي الذي ينطوي على  عامة، ال سيَّ
رموز وإيحاءات داللية ووظيفية وعلى أبعاد فنية ومرجعية. 
فالنص الثقافي هو نسق لغوي قابل لإلنجاز والتأويل، والقراءة 
عل النص في عالقات  ِ

ّ
النموذجية الوجيهة هي التي يمكنها أن تف

بنصوص أخرى، فالنص يتمثل ويفهم على نحو عالئقي موصول 
بنصوص أخرى تتفاعل فيما بينها. ويقوم التفاعل الن�ضي في 
أغلب األحيان على استدعاء النصوص السابقة في نص الحق 
للتفاعل معها وإعادة إنتاجها من جديد. فالقراءة التناصية ال 
 بذاته، بل تعتبره 

ً
 مكتفيا

ًّ
 مستقرا

ً
 ونهائيا

ً
 منجزا

ًّ
تعتبر النص كال

ر عنه بالحوارية   مع نصوص أخرى، وهو ما يعّبِ
ً
حوارية وتفاعال

أو التعدد الحواري مع باختين أو التناص مع جوليا كريستيفا أو 
المتعاليات النصية لدى جيرار جنيت. وعلينا أن ندرك أنهَ تلك 
النصوص  للنص الشعبي قد جعلت بعض  المميزة  المرونة 
اإلبداعية تنفتح على التنوع والتعدد بقدر ما يجعل نسبتها إلى 

العمل الثقافي محط تفكير وبحث وتحليل. 

بظاهرة   
ً
أساسا المرتبطة  اإلحالة  عن  هنا  الحديث  ويمكن 

أكانت إحالة على الداخل أم إحالة على الخارج.  التناص، سواء 
لي المراد تأويله على معنى غير مباشر يرتبط 

َ
فإذا أحال النص الِمث

بالنص ذاته بالدرجة األولى، فإننا بصدد »الرمزية الضم نصية«، 
فإن  أي خارجه،  في حين إذا أحال النص على معنى بعيد عنه، 
األمر يتعلق »بالرمزية الخارج نصية« التي تؤكد على انفتاح النص 
التمثيل  ويمكن  األخرى.  الثقافية  األجناس  باقي  والخطاب على 
 بحالة المؤلف )المتكلم( الذي يضطر 

ً
للرمزية الضمن نصية مثال

متلقيه إلى االنشغال باستخالص صفات الشخصية أو الحدث 
 من أن يقوم هو 

ً
 من األفعال واألقوال، بدال

ً
أو القضية انطالقا

أما الخارج نصية فيمكن التمثيل  بوصفها له بصورة مباشرة. 
لها بمدى استحضار المؤلف لنص آخر أو على األقل لعبارات 

ل. ويظهر تفاعل 
َ
 بالقضية التي يعالجها في المث

ً
منه ترتبط أساسا

في  يخضع  ال  الشعبي  الثقافي  النص  أنَه  إلى  وتآلفها  النصوص 
إنشائه إلى ارتباطات نصية سابقة تفرض عليه شروط االنفتاح 
كان  إذا  إال  اإلبداع  يحقق  ال  النص  فهذا  وحدوده.  وطرائقه 
 في أشكال تعاطيه مع النصوص األخرى السابقة عليه أو 

ًّ
مستقال

الالحقة. فدينامية الخطاب ال تتأسس فقط بمقت�شى االستعارة 
والتضمين، بل تتجاوز ذلك إلى تحويل نصوص متعددة في صلب 

فردية النص وفرادته. 
ف الرموز التاريخية والثقافية المتوارثة التي تفسح 

ّ
ل يوِظ

َ
فالمث

ف  ِ
ّ
ويوظ المتباعدة.  النصوص  بين  ق 

َّ
خال جدل  إلى  المجال 

السياسية  واألحداث  التاريخية  الوقائع  بعض  بدوره  المؤلف 
 
ً
والدينية وحتى العسكرية التي تعود بنا إلى زمن البدايات، فضال
عن ضروب االستعارة من التراث العربي اإلسالمي المستمدة من 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من خالل القصص القرآني 
وما يتعلق به من أحداث وقضايا تعود بنا إلى المخيال الديني مثل 
عالم القيامة والجنة والنار، إضافة إلى استحضار شخصيات من 

التراث. 
ل اإلماراتي، العديد من األفكار المستمدة 

َ
يتناول التناّص في المث

التاريخ،  في  الضاربة  ثقافته  ومن  اإلماراتي  المجتمع  تاريخ  من 
إضافة إلى ما يحمله التاريخ العربي واإلسالمي من أفكار ومعرفة 
التالي  ل 

َ
المث ففي  والتقاليد.  والعادات  األخالق  بالقيم  مرتبطة 

تناّص مع النص الديني القرآني ومع السيرة  »الحسود ال يسود« 
النبوية العطرة التي تدعو إلى عدم التحلي بقيم الحسد وتجنبها 
بالضرورة يؤكد على إنسانية المسلم واتصافه بالمتدين الذي 
 
ً
يعمل بتعاليم دينه ويحافظ عليها في السلوك ويتبناها موقفيا
ألنه حضور  ففي النص تفاعل ظاهر للمتلقي وجلي،   .

ً
وشعوريا

يستنطق أهمية اإلحساس بالحب والسلم في مجتمع تتحكم فيه 
لكنها ال تتأثر بما فيه من نقط   

ً
إلى الما�شي كثيرا ذهنيات تحنُّ 

مضيئة ووقائع منيرة. 
ل اإلماراتي العديد من الدالالت اإليحائية 

َ
ويثير التناص في المث

 
ً
التي تثيرها وضعية أو تشير إليها في موقف معين، باعتبارها تنظيما
لوحدات داللية جديدة ال تبرز إال من خالل النبش في   

ً
جديدا

المحلية  واالجتماعية  الثقافية  أبعاده  واستحضار  الرمز  ذاكرة 

والعالمية؛ ويتم ذلك من خالل استثارة القوة الداللية المرتبطة 
ما  إلى  إضافة  ديني  وثقافي  أسطوري  تاريخي  هو  بما  بالضرورة 
يعود إلى الحكايات التي تحكى بطريقة خاصة في إطار من الصيغ 
في الوجود   

ً
 سابقا

ً
التعبيرية الرمزية التي ال يمكن أن تكون شيئا

على تداول الناس لها واستعمالها. 
بين  السائدة  المجتمعية  القيم  ببعض  اإلماراتي  ل 

َ
المث يعّرِف 

والتأكيد  التوجيه  ملؤها  بطريقة  عنها  ويدافع  الشعب،  أفراد 
 
ً
 واجتماعيا

ً
على أهميتها وقدرتها على بناء المجتمع السليم ثقافيا

لكنه األحداث والوقائع والشخصيات من اإلطار العربي  ؛ 
ً
وقيميا

اإلسالمي بل يدفع بكل هذه األمور إلى االستغراق في الطابع الديني 
المحض، عبر استحضاره للعديد من الوقائع التاريخية والتراثية 
المرتبطة بالتاريخ اإلسالمي والعربي الغني باألحداث السياسية 
والعسكرية التي تركت أثرها على األمة العربية واإلسالمية وجعلتها 
لي هنا ينحو نحو الجمالية 

َ
في مرآة اآلخر ونقده... إن الخطاب المث

الثقافية التي تتناص في إطارها اللغوي والداللي مع النصوص 
األخرى التراثية والدينية وع أحداث تاريخية لها نمط من التقبل 
والتفاعل مع ما تعيشه األمة العربية اليوم من وقائع وأحداث 
تكاد تتطابق معها أو على األقل تتشابه من حيث الفكر والموقف 

والرؤية، وتختلف من حيث االستراتيجية والعمل والوسائل. 
ل اإلماراتي في استحضار العديد من األحداث 

َ
ولقد نجح مؤلف المث

االجتماعية وكأنها تمثل شاهد عيان عليه، من خالل تتبعه الجيد 
 ،

ً
وإبداعيا  

ً
خطابيا تحديثها  على  عمل  لكنه  الوقائع،  وألهم  لها 

لي والثقافي الشعبي إلنتاج 
َ
فتآلفت هذه األحداث مع الخطاب المث

داللة قابلة للتأويل واالنفتاح على التعدد. حيث يحضر التناص 
 ومع أساليب ثقافية تراثية 

ً
مع حكايات شعبية متوارثة مجتمعيا

ارتبطت باألساس بالسلوك الفردي والجماعي في تاريخ الشعب 
التي  الثقافية  التحديدات  أهم  إلى  المؤلف  ليقودنا  اإلماراتي، 
أثارت الجدل بين الناس في زمن ماٍض يحتكم إلى أعراف وعادات 
"الفضول قتل  ل 

َ
المث ففي  الدين،  وتقاليد وقيم مستمدة من 

العيوز" نجد نبرة من السخرية المحملة بداللة معينة تهدف إلى 
خلق مفارقة لغوية تستحضر الثقافة السائدة والقيم المتوارثة 
لتمرير رؤية معينة وموقف المؤلف من شخصية معنية أو من 

قضية محددة. 
لي على مثل هذه األحداث التاريخية أو 

َ
إن انفتاح الحطاب المث

ن بالضرورة لغته  ِ
ّ
على النصوص األخرى الدينية والثقافية، يمك

من االغتناء بتجارب أخرى في الكتابة أو اإلبداع أو حتى في التاريخ. 
 
ً
 كبيرا

ً
ل اإلماراتي قد عرف تنوعا

َ
ومن هنا، يمكننا القول إن المث

اسرتاتيجيات التناص يف األمثال
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على مستوى الداللة واللغة التي تنتظمها من خالل   
ً
وغًنى باديا

والثقافي.  واألسطوري  واألدبي  والديني  التاريخي  بالنص  تشبعها 
قد  الحقول،  هذه  إطار  في  تدخل  التي  الحوادث  من  فالعديد 

ل. 
َ
ساهمت في تكوين رؤية اللغة الشعبية العامية في المث

ل اإلماراتي على خط الحوار مع باقي األجناس 
َ
ولقد دخل مؤلف المث

الثقافية واألدبية التراثية والمعرفية، فتفاعل مع البنيات الفكرية 
ل أن ينزع 

َ
. مما جعل من المث

ً
ر الداللة واللغة معا ِ

ّ
والتخييلية لتجذ

إلى تجديد الرؤية الخاصة بالتعاطي مع التراث والتاريخ وذلك من 
خالل مزج الما�شي بالحاضر والبحث عن امتداده في المستقبل، 
التاريخية  المرجعيات  لتمتزج  الحدود  فيه  تنتفي  ا  خاصًّ  

ً
مزجا

منطقي  اندماٍج  خالل  من  والمعاصرة  الحديثة  مع  والقديمة 
وتخييلي يترجم رغبة المؤلف في مقاربة الواقع ونقده والبحث عن 

إمكانية لتغييره وإصالحه. 
من  جملة  على  اإلماراتي  ل 

َ
المث في  الثقافي  الخطاب  يحتوي 

النصوص المستوحاة من المجال الديني المحيل على القرآن 
الكريم وعلى الحديث النبوي وحتى على أقوال السلف الصالح 
وثقافة القدامى، حيث يمثل استدعاء هذه النصوص في الخطاب 
 يقيم الحجة على أن هذا الخطاب المتعدد معين 

ً
 شاسعا

ً
مجاال

داللي ولغوي ال ينضب من حيث كونه غني بمصادر البالغة ومفعم 
في  فيؤثر  واإليحاءات،  وبالرموز  واألفكار،  والمعاني  بالدالالت 
ويثري فكره  ل ويحرضه على فعل القراءة والتأويل، 

َ
متلقي المث

النص التاريخي أو التراثي الديني  بينما يبقى استدعاء  ومعرفته. 
يأتي في سياق اإلقبال على القضايا اإلنسانية  واألدبي استدعاء 

فإخراج مثل هذه النصوص من سياقها الديني  والتفاعل معها. 
ال يعني أنها تقلل من قيمتها الفكرية  والتراثي الذي قيلت فيه، 
بقدر ما تحاول إعطاءها داللة جديدة تجد صداها  واإلبداعية، 
التي  الداللة  في إطار  وحتى  الذي قيلت فيه،  الحَدثي  في اإلطار 
ل مع 

َ
منحتها لها.  ويبقى الحضور الالفت للتفاعل الن�شي في المث

النصوص المتواترة واألحداث التاريخية، والذي يتجلى في الكثير 
من المواقف والمحطات االنفعالية والفكرية التي نجد المؤلف 
فيها قد انحسر تفكيره ورأيه على قضية محددة يتفاعل معها من 
خاللها استحضار هذه النصوص التاريخية فيه؛ بمثابة استحضار 
واٍع بأهمية هذه األحداث واالنفعاالت اإلنسانية المساعدة على 
تبني ثقافة ما وأفكار محددة قائمة على النظر إلى القضايا والوقائع 
 لتغيير سلوك ما أو موقف مختلف. هذا التفاعل 

ً
باعتبارها طريقا

ما كان ليحضر لوال تفاعل المؤلف مع هذه األحداث والتأثر بها 
يعانون من  الذين  المجتمع  أفراد  والتحسر على ضحاياها من 
ل إلى استلهام الرمزي 

َ
نتائجها السلبية عليهم. ويذهب مؤلف المث

واإليحائي واألسطوري من أجل إغناء خطابه ونصه. 
 
ً
أحداثا النص  في  المحطات  من  العديد  في  يستدعي  حيث 
 بشرية لها حضور رمزي 

ً
أسطورية أو قضايا ثقافية أو حتى أفكارا

له  الناس  وإدراك  وتاريخه  الشعب  سيرة  من  مستمد  وإيحائي 
ل اإلماراتي في األسطورة والرمزي 

َ
ولدالالته. ولقد وجد مؤلف المث

وسيلة فعالة وفنية حقق من خاللها رؤيته النقدية للمواقف 
والسلوكات المجتمعية السائدة ورؤيته الفنية لها، ألن األسطورة 
، إلى لحظة بداية إدراك المقدس 

ً
ل حتما

َ
عامة تعود بمتلقي المث

واالستغراق فيه، لكن ما يهم المؤلف هو إعادة قراءة األسطوري 
المستقبل والبحث عن الذات  والثقافي الما�شي من أجل بناء 
التي افتقدها إنسان اليوم بفعل الحضارة المزيفة والمعرضة 
لي 

َ
لقد استطاع الخطاب المث للخدش واالضمحالل مع الوقت. 

 أن يطّوِع الواقع ويعيد صياغة ثقافته ومعرفته 
ً
اإلماراتي عموما

بالواقع اإلماراتي، أن المجتمع في حاجة إلى صدمة ثقافية وفكرية 
تخرجه من شتاته ووعيه المأزوم والفاقد لمؤشرات التطور في 
وهو بهذا العمل يحاول أن ينقد الواقع من  ل. 

َ
زمن تأليف المث

يسعف  الذي  واألسطوري  والعجيب  الغريب  استحضار  خالل 
 في إثارة انتباه المتلقي والتأثير فيه. إن نجاح المؤلف في هذا 

ًّ
حقا

لي، 
َ
المث لنصه  المثرية  التناصات  لهذه  بتوظيفه  منوط  العمل 

 في فهم واقعه االجتماعي وفهم أفراد مجتمعه 
ً
حيث لم يأل جهدا

 من أجل تسجيل أهم األحداث التاريخية والقضايا 
ً
 حقيقيا

ً
فهما

 في متلقيه 
ً
 واضحا

ً
 والتي تركت أثرا

ً
 وثقافيا

ً
 وقيميا

ً
المثارة تاريخيا

ومسارات  الطائرات  أجنحة  على  المدن  بين  المسافات  في 
ال  العالم.  وتصور  نفسه،  اكتشاف  اإلنسان  يعيد  القطارات، 
سفر،  بال  كشف 

ُ
ت مسافة  وال  مسافة،  بال  لحقيقة  اكتشاف 

من هنا ال  بالسفر في نفسه،   
ٌ
حتى معرفة اإلنسان بذاته مقترنة

تغيره المسافات  ومنتهاها،  رحلٍة  يظل اإلنسان نفسه عند بدء 
ومغالبة  المقصد،  وجذب  الرحلة،  أحوال  وتقلب  والمحطات 
المسارات الفرعية والطرق الجانبية التي قد تغري براحٍة قصيرٍة 
 من طريق المجاهدة الطويل، فيجد اإلنسان نفسه متناَزَع 

ً
بدال

النفِس بين نقيضين: االنقطاع أو الوصول، والراحة أو الدأب. 
يكتشف  ومحسوساته،  العالم  مرئيات  بين  الرحلة،  ظاهر  في 
 دائَم الحركة، وما 

ً
 وقد بدا ديناميكيا

ً
 مما ظنه جامدا

ً
اإلنسان كثيرا

، إذ به يخفق بالروح، بما في ذلك المدن وتفاصيلها 
ً
خاله جامدا

ذات  الُمدن كالبشر،  التي ترسم شخصيتها وتمنحها حقيقتها.  
وعندما يتعرف المرء  وروح وإحساس بالفصول.  مالمح وحس، 
اللقاء  في طزاجة  يقترب من مالمحها  األولى،  للمرة  مدينٍة  على 
 على اآلخر، 

ً
 منفتحة

ً
 لينة

ً
األول، فيكتشف روحها، وإن كانت ندية

في   
ً
غارقة  

ً
أو خجولة وتاريخها،  أفكارها  على   

ً
مغلقة  

ً
غامضة أو 

حافل م�شى بها ولم  أو تتخفى في أسرار تاريٍخ  عناصر الطبيعة، 
 رحل شاِهُدوه مع ذهابه. 

ً
 فيها إال وأودع بها سرا

ً
يترك زاوية

 تشبه األخرى أو تأخذ من 
ً
من هنا لم أصادف في أسفاري مدينة

روحها، )ربما ألن المدن نساء أو زهور(. 
الوصول إلى أعماق  ال يستطيُع  وعوالم بأكملها،  والمدن أسراٌر 
حقيقتها سوى ُمحٍب، يقترب من تفاصيلها برفٍق ويتلمس عناصر 
 خلف اآلخر ليرى وجهها المختفي خلف ظواهر كثيرٍة 

ً
تكوينها واحدا

قد تبهر العابرين من دون أن يروا تقاسيمه الحقيقية النائمة في 
وإضاءات  الليل  وسكون  والبحيرات  الحدائق  الخاص.  تاريخه 
نوافذ المنازل، ونوافير الميادين، والسائحون، والمقاهي الصغيرة 
والمحال الصغيرة،  والغرباء،  المتناثرة الدافئة في صقيع الليل، 
القهوة،  ورائحة  األشجار،  خلف  والبيوت  البريد،  وصناديق 
والمتاحف وزوايا الشوارع، وأصص الزهور على النوافذ، وطيور 
البحيرات، والمراكب النهرية، وظالل العابرين.. كلها ترسم وجوه 
مدٍن تتفاوُت في تمسكها بالتاريخ أو الحداثة، وباالنحياز للطبيعة 
وبين  المفتوحة أو االنشداد إلى الهندسة المعمارية الضخمة، 

األسرار أو الوضوح. 
وباالقتراب،  المسافات،  بمحو  إال  بأسرارها  المدن  تبوح  ال 
 ال يرى السائح في مدينٍة ما 

ً
وبالمعايشة، وبالبقاء. من هنا فعادة

وال يرى ثالثتهم ما  ُر  الُمعّمِ وال يرى المقيم ما يراُه  يراه المقيم، 
رآه المؤسس المن�شئ وهو يضع لمساته األولى على أسرار مدينٍة 

 وهو يراها بعين قلبه. 
ً
خلقت في روحه أوال

فال سفر بال وصول لوجهة،  متالزمان،  والمدن والسفر قريناِن 
قَصد، وكالهما ظلٌّ للوقت، 

ُ
وال وجهة تبقى وتستمر من دون أن ت

وال  للزمن في المكان،  بين زمنين والمدن انتقاٌل  فالسفر انتقاٌل 
يمكن الحكم على طبيعة مدينٍة وعلى موقعها من التاريخ واقترابها 
من البشر والعالم من دون أن يقترن ذلك بفترٍة زمنيٍة، فالمدن 
وبعضها  مع كبره،   

ً
وبعضها يزداد جماال وتهرم،  كما تولد تكبر، 

يشيخ ويأ�شى. 
والوصول  مقاصد،  والوجهات  وجهتين،  بين  مسافة  والسفر 
تحدده النية والعزيمة والحلم، والمسافات وحدها تعبر باإلنسان 
ليقطع الطريق بين مبتدٍأ ومنتهى، قد يكون المسافة بين الذات 
أو مدينٍة  وآخر،  أو بين عالٍم  أو بين اآلخر ومعرفته،  وحقيقتها، 

وأخرى، والمدن ليست سوى عالٍم بأكمله في حيٍز صغير. 
إن كل مدينٍة هي امرأة جميلة غامضة ال تمنح حقيقتها من اللقاء 
من  وزهرة يتوارى جمالها خلف أوراقها وبتالتها طبقاٍت  األول، 
التاريِخ واللغات واألبنية واألنهار والحدائق ونوافذ الليل المضيئة 
 ال 

ٌ
وموسيقى العالم. وكل سفٍر إلى مدينٍة هو ميالد جديد وبداية

تبحث عن نهايٍة بالضرورة 

)مدن ومسافات(

حمزة قناوي
شاعر وناقد مصري مقيم في اإلمارات 

استراحة النصأدب ونقد

األمثال في  التناص  استراتيجيات 
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 محمد الحبيس

من سنواته   
ً
يأتي توظيف الحيوان في األدب اإلماراتي ممتدا

 
ً
مرورا المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قيام  قبل  القديمة 
بفترة اإلتحاد، حتى يصل إلى أيامنا هذه، ففي الفترة القديمة 
تتطرق  وخراريفهم  وأمثالهم  األجداد  حكايات  أغلب  كانت 
أم من   ،

ً
بريا  

ً
إن كان حيوانا لتوظيف الحيوان االستدالل به، 

أو كان ضمن  ضمن الحيوانات الجوية كالطيور والكواسر، 
الحيوانات المائية كاألسماك والدالفين وغيرها.

تناولت  األدبية  الروايات  بعض  كذلك  نجد  هذه..  أيامنا  وفي 
الحيوان بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وعلى شاكلة الرواية يأتي 
 األشعار واألمثال مطرقة لتناول الحيوان، وال نن�شى كذلك 

ً
أيضا

وأّما   ،
ً
وتخيال  

ً
وتصويرا  

ً
أدب الطفل المتنوع في هذا الجال تناوال

 ،
ً
الدراسات المعنية بشريحة الحيوان فهي ال بأس بها كّما وكيفا

فمنها ما تناول الموضوع بطريقة مباشرة، ومنها من أتى بطريقة 
بطريقة ضمنية  الحيوان  تناول  من  كذلك  ومنها  مباشرة،  غير 
»معجم  نذكر  هذا  على  ومثال  بالمعاجم،  المعنية  كالكتابات 

الغوص واللؤلؤ في الخليج العربي« للباحث والمؤرخ فالح حنظل، 
 
ً
وأيضا حيث تطّرق فيه الباحث إلى بعض المخلوقات البحرية، 
اإلمارات  لهجة  ألفاظ  »معجم  وهو  أال  آخر  معجم  بذكر  نأتي 
القبي�شي،  وفايز  الحموز،  الفتاح  عبد  أ.د.  للكتاب  وتأصيلها« 
ويأتي توظيف الحيوان في األدبيات اإلماراتية  وشيخة الجابري. 
الضوء  تسليط  إلى  يهدف  ما  فمنها  مختلفة،  وغايات  ألهداف 
على صفات الحيوان وأطباعه، ومنها ما يهدف إلى خلق رمزية من 
كما  ذلك التوظيف للداللة على المبتغى الذي يعنيه ويقصده، 
وهناك من يهدف وراء توظيفه إلى تحقيق غاية أخالقية وتعليمية 
سنتطّرق إلى  وفي مقالنا هذا..  وتثقيفية كذلك إن صح القول. 
حيث  المتنوعة،  بأشكاله  اإلماراتي  األدب  في  الحيوان  توظيف 
سنعطي أمثلة لألدب الروائي اإلماراتي، وأمثلة لألدب القص�شي، 
 منها كذلك األلغاز 

ً
وهناك ما يخص أدب الشعر النبطي، منحدرا

وخالصة   ،
ً
ماتعا  

ً
فكريا  

ً
توظيفا الحيوان  تناولت  التي  الشعرية 

القول أّن مقالنا هذا سيتناول أمثلة للتوظيف الرمزي للحيوان، 
وأمثلة للتوظيف التربوي، وكذلك ما يخص التوظيف الفكاهي، 
التوظيف  إلى  األخير  في  نصل  حتى  الفكري،  بالتوظيف   

ً
مرورا

الوصفي للحيوان في األدب اإلماراتي.

أنواع تجلّيات الحيوان يف األدب اإلمارايت
تتنّوع تجلّيات الحيوان في األدب اإلماراتي بصور مختلفة، وبألسن 
متنوعة، وإن كانت هذه التجليات ليست بتلك الكثرة في التناول 
 
ً
لها وزنا أّن   

ّ
إال ّتاب وناشئي هذا األدب، 

ُ
والتوظيف من قبل الك

المكتبة  كانت  إن  اإلماراتية،  المكتبة  في   
ً
وأدبيا  

ً
ثقافيا  

ً
وثقال

إن  أو  والوثائق،  والمنشورات  الكتب  من  بذخائرها  الملموسة 
 
ً
أدبا المعرفية  بمثالت خزائنها  الغزيرة  الشفهية  المكتبة  كانت 
ي عديدة ومتنوعة لدى أدبيات 

ّ
وتأتي صور التجل  .

ً
وفكرا  

ً
وثقافة

بلسانه  للحيوان  ي 
ّ
تجل فهناك  للحيوان،  اإلماراتية  الساحة 

الناطق، ومدلول تعبيره بحال ذاته ونفسه، ونلمس هذا األمر في 
 قصة »النمر 

ً
قصة »جربوع الفربوع« للكاتبة نورة خوري، وأيضا

ي 
ّ
تجل هناك  اآلخر  الجانب  وفي  النجار،  نادية  للكاتبة  األرقط« 

الحيوان كإشارة عابرة يهدف الكاتب من خاللها إبراز هذا الحيوان 
للتعريف والتشهير به، وليس بالضرورة أن يكون للحيوان المشار 
إليه تعبير كالمي، أو لسان ناطق في تلك اإلسقاطة األدبية، ومثال 
للكاتب محمد الحب�شي والتي أشار  »كوخ الشيطان«  ذلك رواية 
في تلك البيئة   

ً
وهو ما يسّمى محليا فيها لحيوان الوشق الجبلي، 

 روايته لحيوان النمر الجبلي، فاإلشارة 
ً
بـ»الحمرا«، وأشارت أيضا

إلى هذين الحيوانين جاء في تلك الرواية كإشارة تعريفية لبعض 
المخلوقات التي تقطن البيئة الجبلية والتي دارت فيها أحداث 

الرواية. 
 بلسانه ولسان 

ً
ي للحيوان يأتي مسرودا

ّ
كما وقد يكون هناك تجل

 بين الحيوان واإلنسان، ومثال 
ً
اإلنسان، أي يكون الحوار متجليا

الشحي،  للكاتبين جمال  المشاكس«  »القط  على ذلك قصص 
ومحمد خميسن وهناك تجٍل آخر في األدبيات اإلماراتية للحيوان 
يظهر فيه هذا الكائن بصورة خيالية أو خرافية إن صح القول، 
وهو ما يسّمى في أدب التراث الشعبي بالكائنات الخرافية، ومثال 

على هذا نذكر رواية »غام غام« لكاتبها جمال الشحي الذي تناول 
حيوانات وكائنات خرافية في روايته المذكورة.

التوظيف الرمزي:
السرد اإلماراتي نذكر  في  للحيوان  الرمزي  التوظيف  أمثلة  من 
للكاتب اإلماراتي عمر  »حدث ذات شتاء«  في مقالنا هذا رواية 
 حصل قبل مائتي 

ً
 حقيقيا

ً
العامري، حيث تناولت تلك الرواية حدثا

عام في كندا أّدى إلى ما يسمى بحمى الذهب، وغزو المستوطنين 
وأخذ الكاتب يروي حادثة  لغابات كولومبيا شمال غرب كندا، 
ثم  قتل والدته أمامه بواسطة الصيادين، 

ُ
حصلت لدب صغير ت

تها بواسطة قطيع من الذئاب.
ّ
تمّزق جث

أّما رمزية العالقة بين الدب والغزالة أتت لتسلط الضوء للعالقة 
األبيض  بين  أو  والفقير،  الغني  كبين  مختلفين،  اثنين  أي  بين 
واألسود، أو بين آسيوي من الشرق وعربي من الغرب، أفريقي من 

الجنوب أو أوروبي من الشمال وهكذا.
التوظيف التربوي:

وأما إن أتينا إلى جانب التوظيف التربوي في السرد اإلماراتي فهناك 
مجموعة من القصص وأدب الطفل ما تناول هذا الجانب، ونسرد 
هنا من باب األمثلة قصة »سلوقي والسلطة« للكاتبة لطيفة بطي، 
والتي جاءت قصتها لتركز على أهمية اتباع تناول الطعام الصحي، 

أي تناولت الجانب التربوي الصحي في تلك القصة. 
نسيبة  للكاتبة  وبندق«  »صباح  قصة  نتناول  آخر  جانب  ومن 
والوالء  االنتماء  ألهمية   

ً
متطرقا توظيفها  جاء  والتي  العزيبي، 

»رحلة  قصة   
ً
أيضا آخر  ومثال  والذكريات.  والوطن  للمكان 

للتوظيف  والمتناولة  الشام�شي،  أمل  للكاتبة  السيرك« 
ز الشق التربوي فيها على أهمية التسامح، 

ّ
حيث رك التسامحي، 

 تربوًيا 
ً
وضرورة األخذ بالرفق بالحيوان، وهي قصة أعطت سردا

 في ذلك الشأن.
ً

جميال

توظيف الحيوان يف األدب اإلمارايت

أدب ونقد
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التوظيف الفكاهي:
في التوظيف الفكاهي أتى األدب الشعبي اإلماراتي بالذات بالكثير 
أو توظيًفا فكاهًيا، وال نعني هنا   

ً
من األشعار التي تناولت قصصا

بالفكاهي أي بهذا الغرض أو الهدف تحديًدا، وإنما تأتي هناك أمور 
تربوية ورمزية كذلك تتما�شى وظائفها مع التوظيف الفكاهي، وهنا 
نسرد لكم إحدى قصائد الشاعر والفنان رحمة الله عليه سلطان 
الشاعر،في قصيدته المعروفة بين القط والفار، والتي طغى عليها 

الجانب الفكاهي من الجوانب األخرى، حيث يقول رحمه الله:
وينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــــوه وشلــــــــــــــــــــــــــــــــــذي صــــــــــــــار

أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مخلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج تحرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار خّبـــــــــــــــــق كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــــتي عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ما تحرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وانـــــــــــــــــ
خابر القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه تاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

وانـــــــــــــــــــــــــــــــــتي صداقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويا الفياريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بينكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم آخيـــــــــــــــــــــــد لنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

خابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عداوتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم من ْسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
مجنونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ما عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدج أفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا صديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مول ما ْيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
يوم اتفقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو والصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

هل كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ما تقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
باخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوز اقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري عن الضــــــــــــــــــــــــــــــار

مــــا تعلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن انهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مخربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
واليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم باحملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج خســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــج يا هالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين واطبــــــــــــــــــ
التوظيف الفكري:

بما يخص هذا التوظيف والمعني بالفكر، سنتطرق إلى حقل أدبي 
إماراتي ماتع، أال وهو حقل »الغطو« في الشعر النبطي اإلماراتي، 
ى، 

ّ
المغط ويأتي اسم الغطو منشًقا من كلمة الغطاء، أي ال�شيء 

وهو المستتر، وعليه يأتي القصد من كلمة الغطو في الشعر النبطي 

 مستتًرا معناه بين 
ً
 أو شيئا

ً
زة، أي التي تحمل لغزا

ّ
هي األبيات الملغ

أبياتها، وعلى هذا المنوال خاض عدد من شعراء الشعر النبطي 
ز على كلمة عدد، حيث ليس 

ّ
في اإلمارات هذا الفن بكل جدارة، نرك

كانت أو تكون عندهم القدرة على الخوض في هذا  كل الشعراء 
ومنهجيته  حيث يبقى لهذا المضمار فكره الخاص،  المضمار، 
بها وحولها بعض من  يلم  والتي كان  المّتبعة بكل دقة وفنية، 
كأمثال الشاعر سالم الجمري،  العصر السابق تحديًدا،  شعراء 
والشاعر راشد بن طّناف، وكذلك الشاعر راشد الخضر وغيرهم 

رحمهم الله جميًعا. وفن الغطو هذا.. 
يأتي على ثالث منهجيات في الساحة الشعرية اإلماراتية، المنهجية 
وهو أن يؤتى بكلمة أو حرف بين  األولى هي منهجية الدرسعي، 
األبيات يقصد بها باألساس حروف أخرى تقابل تلك الحروف 
المذكورة، وعلى ضوئها يفك الغطو عند الشخص الملم بقائمة 
الحروف وما يقابلها من حروف مقصودة، وأّما المنهجية الثانية 
فهي منهجية الُجّمْل، وهو أن يؤتى بأرقام أو بأعداد تتخلل األبيات 
الشعرية المطروحة، وكحال المثال السابق تعنى أو تقابل تلك 
والخبير هو من سيفك الغطو أو  األرقام حروف أبجدية معينة، 

اللغز المطروح حينها. 
وأّما المنهجية الثالثة لفن الغطو والتي تهّمنا في موضوع مقالنا 
في منهجيته  يبتعد  والريحاني هذا  الريحاني،  هذا فهي منهجية 
ستخدم في هذه 

ُ
وإنما ت عن طرح الحروف واألرقام في األبيات، 

المنهجية كلمات وأسماء، وعليها يستنبط من تلك الكلمة أو ذلك 
االسم الحرف الذي يقابلها في فن الغطو، ومن ضمن تلك األسماء 

تأتي أسماء الهوام والسباع والطيور وغيرها من المخلوقات.
 دمج فيه الشاعر سالم الجمري 

ً
وكمثال لهذا األمر، نذكر هنا غطوا

رحمه الله الدرسعي والريحاني مًعا، حيث يقول في أبياته اآلتي:

يــــــــــــــــــــــس
ّ
س تغل

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت اْسمــــــــــــــــــه مغل

ْ
ي ذك

ّ
الل

ــــــــــــــــــــــف يافـــــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
ل
ْ
 ودال ْوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين واأل

ْ
نـــــــــــون

باقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لك كلبين عنده حراريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ـــــــــــدغ الالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ْ
وعقرب مع البـــــــــــــــــــــــــــــــــّواب تل

والجواب هنا هو اسم »نورة«، واستخدم الشاعر هنا كلمة كلبين، 
وبالتالي على  وهي في منهجية الريحاني تدل الكالب على الهوام، 
حرف الهاء، وأّما حروف النون والدال واأللف جاءت على منهجية 

الدر�شي وهو ما اسُتّدل بها على حروف اإلجابة األخرى.
ومثال آخر يقول الشاعر راشد بن طّناف رحمه الله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور تّمــــــــــــــــــــــت وشل الســـــــــــ

ِسْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع وفوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كّروانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
الدرسعي  منهجيتا  الشاعر  دمج  السابق  المثال  شاكلة  وعلى 
ت كلمة ِسْبٍع على الهوام وهو ما 

ّ
ز، حيث دل

ّ
والريحاني في بيته الملغ

ت على جنس الطيور، 
ّ
يدل على حرف الهاء، وأّما كلمة كّروانه دل

وهو ما يستدل به على حرف الطاء، ومع حرف السين الذي ذكر 

 
ً
في صدر البيت وهو ضمن منهجية الدرسعي صار الجواب واضحا

لنا باسم »فاطمة«.
التوظيف الوصفي:

وأّما ما يخص التوظيف الوصفي فقد تناول األدب اإلماراتي كًما 
أو في  ال بأس به من هذا التوظيف، إن كان في سردياته األدبية، 
 يقول الشاعر سالم الجمري رحمه الله:-

ً
األشعار الشعبية، فمثال

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيري دار دوالب المثــــــــــــــــــــــل

شفـــــــــــــــــــــــــــــــــت ظبي يا مال مالـــــــــــــــــــــــــــــــــه مثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

فهنا شبه الشاعر حبيبته بالظبي، وهو نوع من أنواع الغزالن، وهو 

ما يتطرق إليه كثير من الشعراء في وصف الحبيبة، إن كان وصًفا 

بالغزال نفسه، أو يوصفون عيني الحبيب كذلك بعين الغزال، أو 
أجناسه المختلفة كانت ظبًيا أو سولعًيا أو غيرها.
وفي بيت شعري آخر يقول كذلك الشاعر نفسه:
على حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب سلمى قمـــــــــــــت أجر النـــــــــــــــوح

ولعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الورق يلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى براس
الدوح:

فهنا شبه الشاعر ليعته على حبيبته سلمى كمثل ليعة الورق، أي 
الطير، حيث يأتي هذا الوصف ليبين شدة لوعة الشاعر، فأنين 
الطير إن صح القول يأتي صوًتا متكرًرا ال ينقطع، فبهذا الوصف 
مثلما ذكرنا آنًفا أراد الشاعر أن يوصل مدى لوعته المستمرة على 

الحبيب.
النتيجة:

توظيف الحيوان في السرديات اإلماراتية يأتي توظيًفا نوعًيا ذا 
ذكر بعض منها  وذا وظائف متعّددة مثلما تّم  تجليات مختلفة، 
 أّن للمكتبة اإلماراتية 

ّ
في هذه الورقة، وبغض النظر عن الكم، إال

ما تفخر به من تناول سردي وشعري وحكواتي وكذلك ما تضمنته 
الورقة  هذه  اختم  ولربما  الحيوان،  لجنس  الشعبية  األمثال 
متمنًيا أن يكون هناك في الوقت القريب ما يح�شي هذا الطرح 
ل تجلياته وتوظيفاته لجنس 

ّ
األدبي في الساحة اإلماراتية، وما يحل

مّما سيعطي في األخير مرجًعا قّيًما لألنواع المختلفة  الحيوان، 
للحيوان، وما هو المحلي منها وغير المحلي، والقضايا التي تناولها 
السرد اإلماراتي، المجتمعي منها، واإلنساني، وغيرها من القضايا 
والمعالجات المتطّرق إليها من خالل الكّتاب، ومن خالل السرد 

الذي وظف جنس الحيوان لذلك كله 

أدب ونقد

الحيوان في األدب اإلماراتي توظيف 



101 الرومي    /   العدد 275  سبتمبر 1002022 الدين  جالل  الروحانية:  الموسيقى 

عرف باسم  الدين البلخي،  هو محمد بن محمد بن حسين بهاء 
جالل الدين الرومي،  يعد من أهم المتصوفين  في القرن الثالث 
للهجرة في مدينة  ولد في السنة الستمائة وأربٍع  عشر ميالدي.  
(، ارتحل مع والده  )سلطان العلماء( منذ 

ً
بلخ )أفغانستان حاليا

نعومة أظفاره بعد هجمات المغول  بقيادة جنكيز خان  على عدة 
مدن في الشرق اإلسالمي وتدميرها لمدينة بلخ ، ومكث فترة في عدة 
أثناء  محطات والتقى بعدة شخصيات أثرت في بناء شخصيته. 
تنقله  التقى  بالمتصوف فريد الدين العطار في نيسابور  - إيران 
-  الذي أهدى للرومي  نسخة من كتابه »أسرار نامه«،  استقرت 
تتلمذ على    .

ً
أسرته في مدينة قونية الواقعه جنوب تركيا حاليا

أيدى كبار الصوفين، ومنهم برهان الدين محقق الترمذي،  الذي 
رافقه طيلت حياته، وبعد وفاته،  أخذ  الرومي مكانه في التدريس  
الزمان  بديع  يذكر  الشريعة.   وعلوم  الدينية  والعلوم  الفقه 
ظل يدرس قرابة  »سيرة موالنا جالل الدين«  فروزانفر في كتابه 
الخمس سنين ... صار له أكثر من عشرة آالف مريد »ثم توجه إلى 
فتلقى العلوم الشرعية  ومنها انتقل إلى دمشق،  حلب للدراسة، 
والتقى بالشيخ محيي الدين بن عربي في  وتفقه بالفقه الحنفي، 
السنوات األخيرة من عمره، يذكر عزيز الخزروجي« عندما رأى ابن 
عربي الرومي يم�شي خلف والده بهاء الدين، قال: »يا سبحان الله! 
رجع الرومي إلى  وبعد وفاة ابن عربي،  بحر يم�شي خلف بحيرة!« 
قونة  وفي هذه المرحلة يلتقى بشمس الدين التبريزي،  كان من 
أقرب الشخصيات إليه وصف الرومي هذه المرحلة باالنصهار 
الروحي بينهما  والتي انتهت باغتيال التبريزي من قبل الحاسدين. 
الرومي ديوان شمس تبريزي وهي  م  

ّ
نظ شمس،   وبعد اختفاء 

مجموعة قصائد تمثل الحب واأل�شى، وإْن كانت في جوهرها تنشد 
 دينية تستخدم فيها 

ً
الحب اإللهي المقدس. أنشأ الرومي طقوسا

الموسيقى لتجلي الروح وهي عبارة عن حركة دائرية تعرفت باسم 
)الّسماع(.  وهي طريقة صوفية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، 
يعتبرها أهل التصوف رحلة إلى الله تشتمل على الذكر واألناشيد 
والشعر مصحوبة بالموسيقى الروحية متناغمة مع حركة دوران 
عن  الذات  تنفصل  الدوران،  ونتيجة  نفسه،  حول  اإلنسان 
المؤثرات الخارجية وتحدث غفلة تامة عن الوجود. فلسفة حركة 
الجسد الدائرية في مخيلة الرومي أنها مستوحاة من حركة دوران 

التي تعيش على  الحية  الكائنات  أن  الرومي  حيث يرى  الكون، 
األرض في حالة دوران تام، فالكواكب تدور حول محورها، وكذلك 
حول الشمس. األرض تدور حول محورها وتنتج لنا تعاقب الليل 
والنهار، وكذلك دورانها حول الشمس، وينتج لنا تعاقب الفصول 
األربعة. من هنا تساءل الرومي لماذا ال أتشبه بحالة الكواكب في 
على أن يكون الغرض  العبادة وبطواف الحجاج حول الكعبة؟ 
بمنعى إذابة الجسد التي  من حركة دوران الجسد هي العبادة، 
يتجلى معها  النفس إلى العال  للوصول إلى الله تعالى.  اختار الرومي  
 عن عشقه للمولى عز وجل وجعل  الشعر 

ً
طريقة »السماع« تعبيرا

والموسيقى فيها خطاب للروح والعقل  كي تتسامى إلى العال.  ومن 
التي تنطوي فيها  قصيدة الناي،  على األطالق   أشهر قصائده، 
األرواح.  الشوق والحنين إلى ذلك العالم العلوي التي تقبع فيها  
 
ً
في هذه القصيدة  شبه قصة الناي باإلنسان الذي انفصل مؤقتا
عن موطنه األصلى في الجنة .في فلسفة جالل الدين الرومي يمثل  

صوت الناي ، باألنين والحنين إلى األرواح العاشقه للعال. 
نصت إلى الناي يحكي حكايته..
ومن ألم الفراق يبث شكايته:

ومذ قطعت من الغاب، والرجال والنساء ألنيني يبكون
 برَّحه الفراق

ً
 ِمَزقا

ً
 ِمَزقا

ً
أريد صدرا

ألبوح له بألم االشتياق..
فكل من قطع عن أصله

 يحن إلى زمان وصله..
ً
دائما

 في المحافل
ً
وهكذا غدوت مطربا

أشدو للسعداء، وأنوح للبائسين
وكٌل يظن أنني له رفيق

لم يدرك حقيقة ما أنا  والبائسين(  )السعداء  منهم   
ً
ولكن أيا

فيه!!

 عن نواحي، ولكن
ً
لم يكن سري بعيدا

أين هي األذن الواعية، والعين المبصرة؟!!
اآلالت  بمصاحبة  األشعار  بإنشاد  »السماع«  طريقة  تمتاز 
)ومما  إلى الله.  وهي وسيلة في نظر الرومي للتقرب   الموسيقية  
أصبح  »الّسماع«  يؤسف له أن هذا الطقس الديني المتمثل في 
والبرامج  االستعراضات  جملة  ومن  المالهي،  في  يعرض  اليوم 
المرحلة ما  وبذلك فقد رمزيته الدينية(.  الترفيهية والسياحية، 
فترة االنتاج المعرفي   هي   بعد شمس التبريزي في حياة الرومي، 
المنبر،  رسائل  الغزل.  ديوان  مصنفاته:  أهم  ومن  واألدبي 
غرائب  )يتضمن   الستة  المثنوي  مجلدات  السبع،  المجالس 
ونوادر، حكايات، وطريقة الزهاد وحقيقة العباد، قصيرة المباني 
 تحث على  حب  

ً
كثيرة المعاني ، ومكان الروح من الجسد  وأشعارا

الله  والتسامح بين أطياف المجتمع(. يقول محمد قجة في كتابه 
أغزر شاعر  الجليل  الرجل  هذا  اإلسالمي«  والتراث  »التصوف 
الحياة  تمثل   ألف بيت في الشعر    90 كتب  في تاريخ البشرية، 
بكافة جوانبها الفكرية والعملية والسلوكية وما فيها من جوانب 
والفلك  فيها الفلسفة    ... اجتماعية وتربوية وحكمية وأخالقية 
والطب واألساطير وفيها علم الفقه والكالم والعقائد والعادات 
والتقاليد  في إطار قص�شى شيق »كتب  في الشعر الصوفي الخالد 
باللغة الفارسية  وترجمت بلغات عديدة  وانتشرت في بقاع األرض 
 خارج إطار العالم اإلسالمي. جمعت  دواوينه  

ً
 واسعا

ً
والقت انتشارا

»الموسيقى  بعنوان  كتاب  منها  الكتب  من  الكثير  في  الشعرية 
وهذه  الروح«  و»غربال  العاشقين«  تمل  ال  و»الروح  الخفية« 
منه شخصية  الرومي جعلت  وفلسفة  لفكر  الخالدة  الكتابات 
لق من روح الله  

ُ
عالمية  لتسامحه مع كل  البشر بدافع أن الكل خ

يقول الدكتور شعبان عبد  فتحترمه جميع البشر.  المقدسه، 
الحافظ بأن السادة الصوفية تركز في سلوكها على ركن اإلحسان، 
ثالثة  إلى  يسعى  فالصوفي  العبادات.  في  الروحي  الجانب  وهو 
مستويات، هي التخلي والتحلي والتجلي. أولها التخلي عن الذنوب، 

والثانية التحلي بالفضائل، وثالثها التجلي، وهو مقام اإلحسان، أي 
أن تعبد الله وكأنك تراه. ُيعّرف ابن خلدون الصوفية بأن »أصلها 
االنقطاع إلى الله عز وجل، واإلعراض عن زخرف الدنيا، واالنفراد 
عن الخلق، والخلوة للعباد« يشير  به المفكر اإلسالمي الدكتور 
الرحمة  باب  من  الدين  »أخذ  الرومي  أن  إلى  إبراهيم  عدنان 
 
ً
كونيا  

ً
خطابا بذلك  وأنتج   ،

ً
حقيقة الله  على  فتعرف  والحب، 

، يبقى عليه جميع الديانات والطوائف من يهود ونصارى 
ً
عالميا

»آرثر  المستشرقين ومنهم  واهتم به علماء  وهندوس وبوذيين«. 
جون آربري«، فقد قال عنه: »سأنفق ما بقي من عمري في دراسة 
إن  »فيليس تيكيل«  »تقول  أعمال موالنا جالل الدين الرومي... 
نفتقده من  ما  إلى  ترجع  الغرب  في  الرومي  الدين  شهرة جالل 
ظمأ روحي كبير. توقف القلب الكبير الذي ال ينظر إلى معتقدات 
انتهت  العشق والفن والموسيقى،  انتهت حياة  البشر،  وأصول 
ُدفن   ،1273 رأفة بالخلق وتمجيد اإلنسانية بوفاة الرومي عام 
في قونيا بتركيا، وشارك في تشييع جثمانه أتباع الديانات الثالث، 
وأثناء حمل نعشه إلى مثواه األخير، كان الحاخامات يقرؤون عليه 

التوارة ، والمسيحيون يقرؤون اإلنجيل، ونقش على قبره:

يوم وفاتــــــــــــــــــــــــي عندما يســــيـــــرون بنعـــــــــــــ�ضى

ال تظـــــــــن أنى متألم لفراق هذا العالــــــــــــــــــم

وحين أودع بالقبر ال تقل الوادع الوادع 

فالقبر هو حجـــــــــــــــــــاب على مجمع الجنان 
المصادر والمراجع:- 

- جالل الدين الرومي، المثنوي، ترجمة وشرح د. ابراهيم الدسوقي، المجلس األعلى 

للثقافة،  المشروع القومي للترجمة، 2002، القاهرة .

الجبيلي،   خالد  ترجمة  العاشقين،  تمل  ال  الروح  الروحي،  الدين  جالل  ديوان   -

منشورات الجمل ،بيروت ، لبنان  2017.

منشورات  ترجمة هاشور الطويبي،  غربال الروح،  رباعيات جالل الدين الرومي،   -

الجمل ، بيروت، لبنان، 2015.

- ديوان جالل الدين الرومي، الموسيقى الخفية، ترجمة خالد الجبيلي،  منشورات 

الجمل ، بيروت ، لبنان  2016.

- محمد قجة، التصوف والتراث الموسيقى، دار الحوار للنشر، سوريا، الالذقية، 2022

بديع زمان فرازانفر»من بلخ إلى قونية: سيرة جالل الدين الرومي« ترجمة عيى علي 

العاكوب، دمشق،  دار الفكر،2021 .
https://tawaseen.com/?p=3689.
http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=220526#ixzz7VPYhK38r. 

نورة صابر المزروعي 
أكاديمية من اإلمارات

املوسيقى الروحانية: جالل الدين الرومي 

إضاءة
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ساحة الحوار

 صالح أبوزيد

من خالل القراءة الكثيرة والنهل من   
ً
اكتشفت العالم مبكرا

مناهل العلم والمعرفة المختلفة، تمردت على محيط الرتابة 
بها  خاصة  شخصية  اكتسبت  بخطوة،  خطوة  واالنتقال 
أسهمت في تفردها في مجال العمل، تمتعت بأخالقيات العمل 
اإليجابية وروحية العمل ضمن فريق، قرأت للكثير من الكتاب 
والمؤلفين المحليين والعالميين في سن مبكرة  في محاولة منها 
لسبر أغوار عالمهم وفهمهم بالشكل الصحيح.. تم تكريمها من 
معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش 
باإلضافة إلى الكثير من الجوائز المحلية على  لدعم القراءة.. 
إسهاماتها في األعمال التطوعية والخيرية في اإلمارات وخارجها.. 
ترى أن المرأة في عالمنا العربي جوهرة وملكة وصانعة أجيال 
يبرز  اإلماراتية  المرأة  يوم  في  بها  واالحتفال  ومربية عظيمة؛ 
 
ً
بعض النماذج الناجحة من النساء اللواتي يجب أن يكنَّ قدوة

لنساء العالم أجمع.. 

تؤمن بأن المرأة اإلماراتية تربعت على عرش اإلنجازات بتبوئها 
أعلى المناصب القيادية وتشريفها المحافل الدولية وتحقيقها 

 
ً
لنفسها طريقا وظيفية فرسمت  مهام  من  بها  المنوطة  للمهام 
جعلها تحظى بمكانة متقدمة في المجتمع، ولم يكن هذا ليتحقق 
لوال دعم القيادة الرشيدة الالمحدود لها منذ عهد المغفور له 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«.. 
ولالطالع أكثر على إنجازات المرأة اإلماراتية وما تقدمه القيادة 
الرشيدة لها من دعٍم المحدود، والوقوف على مسيرة تطورها كان 
هذا الحوار مع الكاتبة والمؤلفة اإلماراتية بثينة  لـ»مجلة تراث« 

أحمد شريف فيما يلي نصه:
المناصب  تبوئها  في  جدارتها  اإلماراتية  المرأة  أثبتت  هل   •

القيادية من وجهة نظركم؟
لقد أظهرت المرأة اإلماراتية كفاءتها وجدارتها العالية  بالطبع، 
على مر السنين، من خالل ريادتها في تولي المناصب القيادية العليا 
الدولة،  في  الحيوية  والقطاعات  المجاالت  بمختلف  والمهمة 
باإلضافة إلى أنها تمكنت من تحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة 
التنمية والتطوير، والمشاركة الملموسة في بناء المجتمع، وذلك 
في ظل رؤية القيادة الرشيدة والدعم الحكومي الالمحدود من 
أجل االرتقاء بمكانة هذا الوطن المعطاء. ولم يكن هذا ليتحقق 
لوال دعم ورعاية صاحبة األيادي البيضاء، سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى 

"أم  لألمومة والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية 
حيث تبنت سموها  التي امتدت خارج حدود الوطن،  اإلمارات" 
العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة للمرأة، وقدمت العديد 
من المنح والجوائز والدعم من أجل توفير الحياة الكريمة للمرأة 
لكي تساهم في بناء بالدها وتدفع عجلة التنمية فيها، إضافة إلى 

دعمها مختلف قضايا المرأة على المستويين العربي والدولي.
وهل حققت المرأة اإلماراتية المساهمة الفاعلة في مسيرة   •

التنمية والتطوير؟
تمكنت المرأة اإلماراتية من تحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة 
التنمية والتطوير، والمشاركة الملموسة في بناء المجتمع، وذلك 
في ظل رؤية القيادة الرشيدة والدعم الحكومي الالمحدود من 
بمكانة هذا الوطن المعطاء، حيث تحظى بالدعم  أجل االرتقاء 
والتمكين في كل مراحل حياتها، سواًء كان ذلك من خالل توفير 
أفضل الفرص التعليمية والتشجيع المستمر لاللتحاق بمجال 
العمل، وشغل المناصب المهمة في الدولة، وتزويدها اإلمكانيات 
مختلف  في  اإلنجازات  أسمى  لتحقيق  الالزمة  والكفاءات 
موضحة أن المرأة اليوم تطمح إلى النجاح وتحقيق  المجاالت، 
استكمال  على  والحرص  قدراتها  لتطوير  يدفعها  ما  الذات، 

التحصيل العلمي العالي بشكٍل الفت، مما جعلها 
تتبوأ أعلى المناصب حتى أصبحت في مجتمعنا 
يزال  وال  فضاء  ورائدة  برلمان  ورئيسة  وزيرة 

 بفضل دعم القيادة.. 
ً
طموحها مستمرا

هناك بعض المجتمعات التي ترى استكمال   •
المرأة لمسيرتها التعليمية ليست ضرورة، كيف 

تغلبت اإلمارات على هذا االعتقاد؟
على  تتغلب  أن  اإلماراتية  المرأة  استطاعت 

لقت في مجتمع يدعو لنهضتها 
ُ
الصعاب وتقهر المستحيل ألنها خ

الرشيدة  القيادة  دعم  خالل  من  لها  العون  يد  ومد  وتفوقها 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  رأسها صاحب  وعلى  الالمحدود 
فاطمة  الشيخة  وسمو  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
التي خصصت الثامن والعشرين من  »أم اإلمارات«  بنت مبارك 
 لتحتفل فيه اإلمارات بالمرأة وتفوقها 

ً
أغسطس من كل عام يوما

وإنجازاتها في العديد من المجاالت.
وأن  خاصة  الجنسين  بين  المساواة  اإلمارات  هل حققت   •

هناك بعض المجتمعات التي ال تعطيها حقها؟ 
ال شك في أن المرأة اإلماراتية تحظى بتقدير القيادة الرشيدة 
من قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية   

ً
ودعمها المتواصل بدءا

1971، فقد كان القائد  المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 
»طيب  المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
 على دعم المرأة وتمكينها 

ً
باني نهضة اإلمارات حريصا الله ثراه« 

أمام تقدمها واالعتراف   
ً
وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائال

تلو  مكاسب  تحقق  وهي  اإلمارات  قيام  إعالن  فمنذ  بحقوقها. 
االعتبار  بعين  آخذة  الجنسين  بين  المساواة  مجال  في  األخرى 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية  والتطورات  المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية والدولية وتأثيرهما على 
وضع المرأة وتقوم الدولة بإجراء مراجعة شاملة 

دائمة لواقع المرأة اإلماراتية.
• من وجهة نظركم.. هل تفوقت المرأة في العمل 
في  وبرعت  المألوف  تخطت  أنها  أم  اإلداري 

مجاالت أخرى تصعب على طبيعتها كأنثى؟  
المرأة اإلماراتية تخطت كل الحواجز والصعاب 
وشاركت في حفظ األمن واالستقرار في ربوع الدولة.. 

يقاً  بثينة أحمد رشيف: املرأة اإلماراتية رسمت لنفسها طر

جعلها تحظى بمكانة متقدمة يف املجتمع

بثينة أحمد شريف
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ليس هذا فحسب بل كانت وما زالت األم التي ترعى بيتها وتحرص 
على بناء مجتمع أسري متكامل من خالل غرس حب الوطن في 
 
ً
نفوس أبنائها وتقديم المزيد من التضحيات، مّما جعلنا نرى جيال
عنه في ميادين العز والشرف،   

ً
لتراب وطنه ومدافعا  

ً
محبا  

ً
واعيا

ويرجع الفضل في هذا إلى أم الشهيد التي غرست حب الوطن في 
أبنائها مقدمة الشهيد تلو اآلخر فداًء للوطن ولترابه الطاهر.

• على الصعيد األدبي، ال شك في أن لكل كاتب ذكرياته التي ال 
ينساها مهما طال به الزمن، هل هناك ذكريات قرائية محفورة 

في ذاكرتك؟
حيث كانت القراءة  والوعي والثقة،  باالمتالء   

ً
أشعر دائما كنُت 

بالقراءة كنت أتجدد  ومازالت تزيد من وعيي وتجعلني ناضجة.. 
وأتطور والئقة بالحياة أكثر.. كانت القراءة إحدى أهم الطرق التي 

سهلت عليَّ معرفة المزيد عن الحياة.
أذكر الكثير من المواقف الجميلة التي كانت تحدث معي والتي 
 إلى حد ما، حين كنت أق�شي وقتي 

ً
اعتبرها بعضهم آنذاك جنونا

وأطالب والدي بتحديد جوائز لمن ينهي كتابه قبل  في القراءة، 
 الفائزة، كنت أقرأ بنهم كمن يشتاق للمعرفة، 

ً
اآلخر، كنت دوما

كان الكثير من حولي يعترض على هذا الوقت الذي أقضيه بين 
كتاب  أسماء  أو  بمعلومات  وأتحداهم  أناضل  وكنت  الكتب، 

وقصاصين ومؤلفين ألثبت وجودي وتفوقي عليهم.
• على الرغم من أنك بدأت كاتبة قصة للطفل إال أنك اخترت 
تجربتك  عن  حدثينا  نثري..  نص  من  أكثر  فأصدرت  الشعر 

الشعرية؟
القصص  بكتابة  األدبية  مسيرتي  بدأت  أنني  من  الرغم  على 
الشعر في مرحلة مبكرة   

ً
القصيرة والطويلة إال أنني كتبت أيضا

من حياتي.. حيث كان الشعر بالنسبة لي هذا العالم األخاذ الذي 
ويجعلني أهيم بتفاصيل الحياة وأغرق  يحيطني بحياة مختلفة، 
كتبت الشعر وكنت احتفظ بما  في جديدها ومفآجأتها الكثيرة.. 
أكتب في البداية، حيث كانت ميولي نحو الكتابة النثرية أكثر منها 
إلى  باإلضافة  لي العديد من المؤلفات،  صدر  من الشعر الحر. 
باإلضافة  المقاالت التي نشرت في مختلف الصحف والمجالت، 
بسمة«  »رسم  مشروع  التلفزيونية.. وصاحبة  المحطات  إلى 
الذي استهدف األطفال وطلبة المدارس وأصحاب الهمم ولقي 
)الكتابة  ومن أهم أعمالي  في المجتمع اإلماراتي..   

ً
صدى واسعا

تشكيل الذاكرة الجمعية للمجتمع  الموهوبون،  على الجدران، 
اإلماراتي، سحابة حب، أحبك بال نهاية(.

كيف ترين أعمال الكاتبات اإلماراتيات وهل تعكس كتابتهن   •

من وجهة نظرك واقع المرأة في المجتمع اإلماراتي؟
الكاتبات اإلماراتيات حظين بنصيب األسد في حصدهن للعديد 
من الجوائز األدبية بمختلف أنواعها منها القصة والقصة القصيرة 
والرواية واألدب والشعر وممختلف الفئات االدبية.. وبالطبع فإن 
كتاباتهن عكست واقع المرأة في المجتمع المليء باإلبداع والتألق 
والعطاء المتواصل بفضل دعم القيادة الرشيدة الالمحدود الذي 
جعلها تتربع على عرش الكتابة واإلبداع وأخص بالذكر إسهاماتهن 
في مجال أدب الطفل الذي برعن فيه ومازلن يسعين لتثقيف 
عقول األطفال من أجل تدريبهم على مهارة الخيال والتفكير خارج 
 ما، وسيجد القارئ 

ً
الحدود، ولذلك كانت تجربتهن مختلفة نوعا

الصغير خالل قراءته في أدب الطفل ما يبحث عنه لتنمية عقلة 
 أثناء 

ً
وتنويرة واطالعه على العلوم والمعرفة.. وما يثير انتباهي كثيرا

تدري�شي لألطفال ضعف مهارة الخيال واالستنباط لديهم، بسبب 
االنشغال المفرط في األجهزة اإللكترونية اللوحية التي تتمحور 

ألعابها وبرامجها الترفيهية على المتعة من دون استفزاز الخيال.
• كيف كان تأثير العمل الميداني والتطوعي على رؤيتك كشاعرة 

وكاتبة، وهل هناك عادات معينة بالنسبة للقراءة، وما هي؟
ال شك في أن العمل الميداني أثر عليَّ بشكٍل كبيٍر، فالبنسبة لي ال 
يمكن فصل العمل التطوعي عن العمل الميداني واإلبداعي كالهما 
ترك   

ً
واحدا  

ً
وال يمكن أن أدعي أن كتابا  ،

ً
مرتبط ببعضه بعضا

 لوجدت 
ً
 وحده، وشكل إبداعي، ولو حفرت في الذاكرة عميقا

ً
أثرا

إلى أن قراءتي للجرائد  باإلضافة  عناوين كثيرة لكتاب عباقرة، 
المبكرة،  السن  تلك  في  تكون  ربما  التي  القراءات  أولى  شكلت 
 يمارسه كثيرون. 

ً
مسألة نادرة، ألن القراءة والثقافة لم تكن أمرا

وبالنسبة للعادات.. ما من عادات معينة في القراءة، القراءة مزاج 
بحد ذاتها، تدخلها ليتغير عالمك وأحوالك، كنت أحمل الكتاب 
ألرتاح، ألبتعد عن هذا العالم الواقعي وأهرب إلى عالمي الجميل، 

الحميمية الموجودة بين القارئ والكتاب لها متعة خاصة. 
وهل كان لها انعكاس على  كيف أثرت القراءة في كتاباتك،   •

شخصيتك األدبية؟
 وحده، وشكل إبداعي، 

ً
 ترك أثرا

ً
 واحدا

ً
ال يمكن أن أدعي أن كتابا

 لوجدت عناوين كثيرة لكتاب عباقرة، 
ً
ولو حفرت في الذاكرة عميقا

باإلضافة إلى أن قراءتي للجرائد شكلت أولى القراءات التي ربما 
تكون في تلك السن المبكرة، مسألة نادرة، ألن القراءة والثقافة 

 يمارسه كثيرون.
ً
لم تكن أمرا

جديدة وأساليب   
ً
وكنت كلما قرأت أكثر أبدعت وابتكرت أفكارا

في  شكلت  الكثيرة  القراءة  فإن  لذا  مبتكرة،  إبداعية  كتابية 

، حيث أسهمت في بناء شخصيتي   عليَّ
ً
كتاباتي، وانعكست إيجابا

اإلبداعية الخاصة.
• ما أبرز التحديات التي تواجه الكاتبة والمبدعة اإلماراتية في 

الحركة الثقافية في اإلمارات؟
ال شك في أن الحياة الثقافية مرآة المجتمع ومستوى رقيه الفكري 
وهي المجال الذي تتحدد في إطاره الهوية الوطنية  والحضاري، 
التي يفترض التمسك بها والحفاظ عليها من الزوال لما تشكله من 
والمتتبع للنهضة الشاملة في دولة اإلمارات  رصيد إنساني كبير. 
العربية المتحدة وما تشهده من تطور متصاعد يالحظ االهتمام 
الذي توليه الدولة للثقافة والفنون بمختلف أشكالها، سواء من 
خالل إقامة الفعاليات الثقافية المحلية أو جذب واستضافة 
النشاطات العالمية، أو فيما يتعلق بالمشاريع الثقافية الطموحة 
المنجزة أو التي هي قيد اإلنجاز ما يجعل الدولة مهيأة لتصبح 
 لطالبي الثقافة والسياحة المعرفية. وبفضل الله 

ً
 عالميا

ً
مقصدا

 للدعم 
ً
تعالى ال نعاني أي تحديات ألننا نتغلب عليها وبسهولة نظرا

الشامل التي تلقاه الحركة الثقافية في اإلمارات، وأكبر دليل على 
والمفكرين  للمثقفين  وتقديرها  الثقافية  للحركة  الدولة  دعم 
اإلمارات  وجائزة  للكتاب  زايد  الشيخ  جائزة  إنشاء  والمبدعين 

التقديرية للعلوم والفنون واآلداب.
مع األطفال عبر ورش العمل والتعامل المباشر مع  عملِت   •

الموهوبين.. كيف تنظرين إلى الطفل اإلماراتي؟

عملت مع االطفال من خالل ورش العمل التفاعلية والندوات 
في  الطالب  أوساط  بين   

ً
كبيرا  

ً
تفاعال القت  التي  والمحاضرات 

مختلف المدن اإلماراتية الني تنقلت خاللها في تلك الفترة من 
حياتي، حيث شكل هذا بالنسبة لي سعادة ال توصف لتفاعلهم 
معي مما دفعني لتأليف كتابي األول »الكتابة على الجدران« الذي 
كان بمثابة اللبنة األولى التي ارتكزت عليها أعمدة كتبي التي ألفتها 

بعد ذلك وعلى رأسها كتاب بعنوان »الموهوبون«.
فإننا  عنه،  نتحدث  حين  نظري  وجهة  من  اإلماراتي  فالطفل 
ووفرت له  نتحدث عن جيٍل وضعته الدولة في قائمة أولوياتها، 
كل ما يتطلبه مستقبل واعد يقف للتحديات بالمرصاد، ويواجه 
بناء  على  يقوم  المستقبل  بناء  وألن  باإلنجازات،  الصعوبات 
اإلنسان، فإن للطفل في اإلمارات مكانة ال تضاهيها غيرها، فها هو- 
يناقش قضاياه  رغم صغر سنه- عضو بارز في مجلس الشورى، 
بنفسه، ويمسك بيديه الصغيرتين أول خطوط المستقبل، ليؤكد 
حكيمة  قيادة  ظل  في  وطموحاته  تطلعاته  تحقيق  على  قدرته 
واعية. فالتعامل مع األطفال يتطلب من الكبار االرتقاء إلى مستوى 
تفكيرهم ومخيالتهم الواسعة، وبحكم طبيعة عملي وما اكتسبته 
من خبرات وتجارب، أرى أن التعامل مع الطفل يحتاج إلى قدرات 
هو  فالطفل  والوعي،  المعرفة  من  عالية  ومستويات  ومهارات 
وال بد من خطط  المستقبل بكل مالمحه وعناوينه األساسية، 

ورؤى واضحة وعملية وقابلة للتنفيذ في التعامل معه 

ساحة الحوار

المجتمع في  متقدمة  بمكانة  تحظى  جعلها  طريقًا  لنفسها  رسمت  اإلماراتية  المرأة  شريف:  أحمد  بثينة 
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دراسات إماراتية

 أسماء يوسف الكندي

بين عامي  حفلت المنطقة الشرقية التابعة إلمارة الشارقة، 
1900 - 1971، بالعديد من المطببين والمطببات ممن مارسوا 
الطب الشعبي في قراهم ومناطقهم، فقد مارسوا مهنة الطب 
هو  والمطبب  الذاتية.  والتجربة  والمعرفة  والخبرة  بالوراثة 
من  فمنهم  يمارسها،  معينة  طريقة  يستخدم  الذي  المعالج 
)التخبين(،  والخبانة  والحجامة،  الوسم)الكي(  في مجال  برع 
والمسح)التدليك(،  باألعشاب،  والعالج  الكسور،  وتجبير 
وعالج اللوزتين، والرقية الشرعية وغيرها من العالجات، ومنهم 
من برع في صناعة وبيع األعشاب والخلطات المتعارف عليها في 
وفي  المجتمع المحلي والمستخدمة في عالج بعض األمراض، 
أهالي  اعتماد  فقد كان  البسيطة لألطفال.  العالجات  تقديم 
 على األدوية الشعبية واألعشاب للتداوي، 

ً
دولة اإلمارات قديما

وكان بعضهم يجلبها من عدد من الدول كالهند وإيران وغيرها، 
بعض  الوقت  ذلك  في  اإلمارات  أبناء  تناقل  ذلك  جانب  إلى 
التجارب والخبرات الطبية ذات الخصوصية المحلية تدعو 

للدهشة والتأمل خاصة في نتائجها التي كانت ناجحة. 

وفي مدينة خورفكان، التي تعد المدينة الثانية من حيث المساحة 
وعدد السكان والعمران في إمارة الشارقة، ومن خالل الروايات 
المطببين  من  عدة  أسماء  لنا  برزت  بها  قمنا  التي  الشفهية 
والمطببات ممن اشتهروا بالمهارة العالية في العالج في الفترة التي 

سبقت قيام اإلتحاد عام 1971 ومن أبرزهم: 
في مدينة   ،1915 ولد عام  1. سعيد سليمان محمد المطلعي: 
حيث كان متمرًسا ومتمكًنا وبقوة في مجال العالج  خورفكان، 
بامتياز يرقي مرضاه بالرقية   

ً
 شرعيا

ً
)بالحجامة( وكان أيًضا راقيا

الشرعية.  وكان سعيد يعالج الناس في خورفكان من دون مقابل 
مادي، ويمدهم باألدوية المجانية )وهي عبارة عن أعشاب طبية 
2005 عن  لعالج بعض الحاالت المرضية(، وتوفي المطلعي عام 

 في خورفكان.
ً
عمر يناهز التسعين عاما

لمدينة  التابعة  الزبارة  منطقة  من  وهو  الزباري:  صالح   .2
خورفكان، حيث اشتهر عنه بعالج مرضاه من الكسور والجروح. 

3. أحمد بشير النقبي: طبيب شعبي اشتهر عنه بتجبير الكسور، 
وعالج الجروح والقروح، وكان يرقي مرضاه بالرقية الشرعية.

)أي  كان يعالج مرضاه بالوسم  4. حميد علي بن صالح النقبي: 
الكي(.

5.  علي خميس تيمور النقبي: كان يعالج الناس بالرقية الشرعية، 
وتجبير الكسور.

6.  عبدالله سالم المطوع: كان من أبناء نحوة وهي منطقة تتبع 
مدينة خورفكان، اشتهر عنه بعالج مرضاه بالوسم )الكي(، وكان 

يقوم بإعداد األعشاب الطبية لهم، توفي عام 1989.
في   1904 عام  ولد  النقبي:  عامر  بن  أحمد  الشرعي  الراقي   .7
منطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان، وقد اشتهر بعالج مرضاه 

بالرقية الشرعية، وتوفي عام 1995.

أبرز المطببات يف خورفكان 
وجدت في خورفكان العديد من األيادي الخبيرة التي احترفت مهنة 
وكان لهن أهمية وشهرة واسعة، وقد  الطب الشعبي من النساء 
ذاع صيتهن في سائر أرجاء خورفكان وفي المناطق المجاورة لها 

ومن أبرزهن:
1. موزة عبيد سلطان: المشهورة بأم علي، مارست مهنة الطبابة 
، سواًء في مجال الحجامة، والوسم، والخبانة، 

ً
أكثر من أربعين عاما

باإلضافة أنها راقية شرعية، كانت تعالج النساء واألطفال، وكانت 
تحب مهنة الطبابة وال تأخذ أجًرا من الناس.

تسكن في منطقة الزبارة التابعة  شيخة بنت صالح النقبي:   .2
)أي ترفيع اللوزتين(،  والترفيع  اشتهر عنها بالتوليد،  لخورفكان، 

والوسم، وتقريط آذان البنات.
اشتهرت بعالج مرضاها من  3. حليمة عبدالله عبيد الحمودي: 

النساء بالوسم، والترفيع والتوليد.
4. موزة البريكي النقبي: هي من سكان نحوة التابعة لخورفكان، 
وترفيع اللوزتين،  )الكي(،  اشتهر عنها أنها تعالج مرضاها بالوسم 

وتوليد النساء 

* باحثة في تاريخ اإلمارات.

المصادر والمراجع :

 1. مقابلة شخصية مع األستاذ: يوسف المطلعي بتاريخ: 9 - مايو- 2018.

 -  28 التاريخ:  اتصال هاتفي مع األستاذ: سعيد محمد عبدالله بن بديع النقبي،   .2

.2018 - 11

3. برنامج )العالج الشعبي في اإلمارات(، قناة دبي زمان، 2016.

املطببون واملطببات يف مدينة خورفكان 

موزة عبيد سلطان سعيد سليمان محمد المطلعي الراقي الشرعي أحمد بن عامر النقبي
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 خالد بن محمد مبارك القاسمي 

لم تظهر الصحافة المكتوبة في دبي طفرة واحدة، ولكن سبقتها 
صحافة شفوية كان مصدرها مجالس الضيافة التي أقامها 

مثقفو دبي قبل انتشار المطابع والصحف في دبي.

الصحافة الشفوية يف مجالس الضيافة
من أبرز المؤسسات االجتماعية   

ً
تعتبر مجالس الضيافة قديما

 مؤثرة من االتصال اإلنساني، ليس في منطقة 
ً
التي شهدت أشكاال

وقد  ولكن في منطقة الخليج العربي بأسرها،  اإلمارات فحسب، 
مثلت أجواء مواتية لظهور الصحافة، كما أنها شكلت في كثير من 
ففي هذه المجالس كان يتم  األحيان الجمهور األول للصحف. 
بل وأكثر  تناقل األخبار وتدبير األمور التجارية وعقد االتفاقات، 
حيث  إذ كان الحكام يلتقون مباشرة بشعب اإلمارة؛  من ذلك، 
تخذ القرارات، وهو نفس الدور الذي تقوم به 

ُ
تدرس الشكاوى وت

اآلن التحقيقات الصحفية المحلية وأعمدة الرأي العام النقدية، 
التي تضم العديد من المناقشات للشؤون  وأبواب بريد القراء 
تعكس  كانت  المجالس  أن هذه  أي  الناس،  المحلية وشكاوى 
اآلن  بها  تقوم  التي  المهمة  وهي  العام،  الرأي  اتجاهات  للحكام 

 يقوم بمهمة 
ً
الصحف. كما أن المجلس كان قديما

إذ كان يتم الفصل في القضايا  الجريدة الرسمية؛ 
علن األحكام فيها، بل إن األوامر 

ُ
في مجالس العرب وت

علن في مجالس الشيوخ)1(.
ُ
الرسمية كانت ت

مجلس العقييل
في المملكة  في األحساء   »مبارك بن حمد العقيلي«  ولد الشاعر 
العربية السعودية في سنة 1293ه/1875م. ويرجع نسبه إلى بني 
عقيل العامريين من آل مانع، سكان بلدة الحلوة جنوبي الرياض 
بالمملكة العربية السعودية. بعد مغادرة العقيلي لألحساء توجه 
بالناصرية لفترة من  »المنتفج«  للعراق ومكث فيها لدى شيوخ 
 بين ربوع الجزيرة العربية وبالذات مسقط 

ً
الزمن، ثم م�شى متنقال

 بدبي على عهد الشيخ »بطي بن 
ً
ودبي حتى استقر به المقام تماما

الشاالت  في سوق  دكان صغير  للعقيلي  وكان  المكتوم«.  سهيل 
بدبي قرب ساحة العبرات على ضفاف الخور. وقد حظي العقيلي 
إبان  بقسط من التعليم التقليدي والديني في صباه في األحساء 
الحكم العثماني، وقد تتلمذ على يد الشيخ »إبراهيم آل مبارك« 
وهذا يتضح   ،

ً
ومتتبعا  

ً
جيدا  

ً
ولكن يبدو أنه كان قارئا باألحساء 

أو تلك التي تمثل  الدينية منها،  من خالل مضامين شعره سواء 
نشأته التعليمية ومنها اقتباساته األدبية من خالل اطالعه  على 
شعر األقدمين أو من خالل توظيفه للقصص القرآني في شعره. 
لذا كان للعقيلي مجلسه األدبي الذي كان يرتاده مثقفو عصره 
و»عبد الله الصايغ«،  »مانع بن راشد المكتوم«،  أمثال الشيخ 
و»أحمد بن سلطان بن سليم«، والشيخ »صقر بن 
سلطان القاسمي«، و»سالم العويس«، ود.»أحمد 
وتبدو ثقافته  »ويوسف الخاجه«،  أمين المدني«، 
الواسعة من خالل مواقفه القومية آنذاك ورائه 

السياسية التي تضج بها قصائده المختلفة)2(.

مجلس األديب السيد هاشم
في  النهضة  رواد  من  الهاشمي«  السيد رضا  بن  »هاشم  السيد 
أما  1959م،  سنة  العمانية  المطبعة  فتح  قد  وكان  اإلمارات، 
المجالس  من  بأنه  دبي  في  المجالس  بين  اشتهر  فقد  مجلسه 
والمثقفون  والشعراء  األدباء  يرتادها  التي  واألدبية  الثقافية 
ويتبادلون اآلراء واألفكار، ويقرؤون الكتب والمجالت ويتناقشون 
في مجمل الهموم الثقافية والوطنية واإلبداعية التي شكلت في 
ذلك الوقت الهاجس الوحيد لهؤالء النخبة من الرواد في اإلمارات. 
وكان مجلس السيد هاشم من المجالس األدبية اللطيفة، ففيه 
 
ً
 عن طرفة أدبية أو كالما

ً
 حول قضية دينية أو حديثا

ً
تسمع نقاشا

عن حادثة تاريخية، وتردد على ذلك المجلس األدبي شخصيات 
الغفار  و»عبد  المدني«،  أمين  »أحمد  الدكتور  منهم  أدبية 
حسين«، و»حمد بو شهاب«، والكثير من األدباء الذين ال يفارقون 
وله كتابات  باألدب،   

ً
مولعا »السيد هاشم«  وكان  هذا المجلس. 

أدبية وقصائد وطنية إال أننا لم نحصل على ما خلفه من قصائد، 
ومن أدبياته مقاالت متنوعة في الحياة والدين، وأعمدة ونشرات 
كان يطبعها ويوزعها على أصدقائه، وزواره ومحبيه، وقد كان أحد 

رموز النهضة القالئل الذين ظهروا في الثالثينيات 
واألربعينيات وشغلوا حيز كبير في الحياة الثقافية 

خالل تلك الفترة)3(.

المطابع
ال شك في أن الصحافة الحقيقية ترتبط بالمطبعة 
وذلك من أجل طباعة العدد  وأصحاب المطابع، 
وقد  القراء،  على  لتوزيعها  النسخ  من  المناسب 

العهد  أواخر  في  الحجاز  في  العربي  الخليج  في  الطباعة  بدأت 
المكرمة  مكة  في  الرسمية  المطبعة  أقيمت  عندما  العثماني 
أو  »الميرية«  باسم المطبعة   

ً
وُعرفت أيضا 130ه/1883م،  عام 

مطبعة الوالية)4(. 
)تقريرها السنوي(، وذلك بإنشاء  بهدف طبع »سالنامة الوالية« 
المطبعة األميرية فيها، وكانت أول أمرها حجرية، ثم تطورت بعد 
»سالنامة  ولم تقتصر على طباعة  ذلك إلى الطباعة بالحروف، 
الوالية«، وإنما أسهمت المطبعة األميرية في تغذية حركة النشر 
كما طبع  الحرمين مؤلفاتهم،  فكان أن طبع بها علماء  في البالد، 
 
ً
مهما  

ً
وفي البحرين لعبت المطابع دورا فيها بعض كتب التراث. 

الحركة الفكرية في البالد وأسهمت في تدعيم الساحة  في نشوء 
1932م قام األديب »عبد الله الزايد« بجلب  الثقافية، وفي عام 
مطبعة استخدمها في البداية لطباعة المطبوعات التجارية، ثم 

طبع بها جريدة »البحرين« التي أصدرها في عام 1939م)5(. 
وقد اعتمدت الطباعة في الخليج العربي بشكل عام على مطابع 
التي  والكتب  والمجالت  الصحف  التي طبعت  وبيروت  القاهرة 
واستمر األمر على هذا الشكل  أصدرها المثقفون في المنطقة، 
المطابع  دخلت  عندما  األربعينيات  مطلع  حتى 
وتمت  العربي،  الخليج  أقطار  بعض  إلى  الحديثة 
الصحف  طباعة  من  كبير  حد  إلى  االستعاضة 

والمجالت الخليجية في الخارج)6(.
أما في دبي فقد ظهرت ثالث مطابع، وهي)7(:

مطبعة الرضوان
1958م في دبي،  تأسست مطبعة الرضوان في عام 
وقد مهدت لمرحلة  وهي أول مطبعة في اإلمارات، 

تطور صحافة ديب.. من الشفوية إىل املكتوبة

دراسات إماراتية
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»محمد عبد الله الرضوان«  وقد أسسها  الصحافة المطبوعة، 
آالت  من  بعدد  وجهزت  رضوان«.  محمد  »رضوان  الكويتي  مع 
لطباعة  »سلندر«  وماكينة  والميكانيكية،  اليدوية  الطباعة 
»محمد  وبعد ذلك جلب المرحوم  األحجام الكبيرة من الورق. 
الرضوان« ماكينة كهربائية لتشغيل آالت المطبعة وإنارة المبنى 
الخاص بها، حيث لم تكن الكهرباء في ذلك الوقت متوفرة اللهم 
إال عند بعض التجار، وكان في المطبعة عدد من العاملين العرب 

والهنود تولوا تشغيل المطبعة وإدارتها.
الطباعة  إذ تم استخدام آالت  المطبعة بعد ذلك،  وتطورت   
الرضوان  مطبعة  وكانت  »هايدلبرج«،  نوع  من  االوتوماتيكية 
أول من طبع الجريدة الرسمية إلمارة دبي، كما صدر منها بعض 
إضافة إلى األوراق والمستندات الخاصة  المطبوعات الدورية، 
كانت  الوقت  ذلك  وفي  التجارية.  واألعمال  والبنوك  بالحكومة 
مطبعة الرضوان المطبعة الوحيدة التي تغطي احتياجات كافة 
اإلمارات وبعض الدول المجاورة وكذلك بعض المدن والقرى 

الواقعة على الساحل اإليراني.
المطبعة العمانية

وقد أسسها السيد  وهي ثاني مطبعة وطنية ظهرت في اإلمارات، 
هاشم بن السيد رضا الهاشمي بتاريخ 10 شوال 1378ه الموافق 
18 أبريل 1959م، وسميت بالعمانية نسبة إلى ساحل عمان، وقد 
 لها في بناية التاجر »علي بن مصبح القيزي« 

ً
اتخذت المطبعة مقرا

 ثم انتقلت في 
ً
بدبي، وظلت في هذا المكان قرابة أربعة عشر عاما

إلى مقرها  1973م،  1393ه الموافق اكتوبر  شهر رمضان سنة 
الجديد في شارع سكة الخيل خلف مسجد السادة من الجهة 
توفر  العمانية عدم  المطبعة  واجهت  وأول مشكلة  الشمالية. 

وحاول  الطباعة،  وأدوات  الماكينات  لتشغيل  الالزمة  الكهرباء 
ماكينة  السيد هاشم التغلب على هذه العقبة بأن قام بشراء 
المطبعة  كهربائية خاصة بالمطبعة إال أنها لم تساعد في أداء 
ولكنها كانت تعود  لعملها على ما يرام فتوقفت في بداية نشأتها، 
مرة ثانية ثم تتوقف، وهكذا إلى أن تجاوزت هذه العقبة مع تزويد 
الطاقة الكهربائية في مدينة دبي بقوة كافية سدت حاجة البلد في 
منتصف الستينيات. وقد أصدرت المطبعة سنة  1959م »ديوان 
 
ً
ابن ظاهر« الذي جمعه »محمد شريف الشيباني«، واهتمت أيضا
بطباعة الكتب واالرشادات ودواوين لبعض الشعراء، وغيرها من 

المطبوعات التجارية.
مطبعة الساحل

أسسها السيد يعقوب بن السيد رضا الهاشمي، وهي ثالث مطبعة 
البرقيات القديم في  وكان موقعها في شارع  وطنية في اإلمارات، 
1964م صدر عنها دليل تليفونات دبي والشارقة.  ديرة. وفي سنة 
وتواكب مع ذلك صدور مجلة »أخبار دبي«، التي تعد أول صحيفة 

مطبوعة بالشكل المتعارف عليه في اإلمارات.
مجلة أخبار دبي

 ،
ً
أول مطبوعة منتظمة ومطبوعة آليا »أخبار دبي«  وتعتبر مجلة 

النصفي  الحجم  من  نشرة  على شكل  دبي«  »أخبار  بدأت  وقد 
التقرير  عليهما  يسجل  من صفحتين  تتكون  وكانت  »تابلويد«، 
وأصبحت   

ً
ثم توسعت يعد ذلك قليال الشهري عن بلدية دبي، 

ثم بدأت  بأهم أخبار اإلمارة،   - إضافة إلى أخبار البلدية   - تهتم 
بعد ذلك تغطي أخبار الشيخ »راشد بن سعيد آل مكتوم« حاكم 
دبي، والمراسيم التي يصدرها من حين آلخر. وتطورت النشرة بعد 
وأصبحت تنشر أوامر الحكومة وكافة  ذلك في مادتها التحريرية، 
وظلت  رسمية،  لجريدة  دبي  حكومة  حاجة  وغطت  المراسيم 
 منذ 16 يناير 1965، وعرفت باسم »أخبار 

ً
النشرة تصدر أسبوعيا

دبي« ثم تحولت من الصدور يوم االثنين إلى الخميس ابتداء من 
1973. وقد كانت مجلة »أخبار دبي« تهتم  السنة الثامنة في عام 
واجتماعية  سياسية  قضايا  وتثير  الجماهيرية،  بالموضوعات 
 وتناقش 

ً
بجرأة واضحة حتى أنها كانت تنتقد أنشطة البلدية أحيانا

حالة الطرق والخدمات في اإلمارة)8(.
 ،1980 عام  حتى   

ً
أسبوعيا صدورها  على  المجلة  وحافظت 

وبطباعة ملونة وورق مصقول، وكانت أول من أدخل األلوان إلى 
أصدرت حكومة   1980 وفي مارس  مجال الصحافة في اإلمارات. 
 بتعطيل المجلة حتى يمكن إصدار »البيان« جريدة 

ً
دبي مرسوما

يومية بترخيص من مجلة »أخبار دبي« األسبوعية، وصدر مرسوم 

آخر بتحويل محرري المجلة للعمل بصحيفة »البيان« الجديدة. 
من  التاريخ  ذلك  منذ  األسبوعية  دبي«  »أخبار  مجلة  وعادت 
جديد إلى نشرة داخلية تصدر في البلدية، وتحمل تقارير األقسام 
المختلفة مع تغطية محدودة لمشاريع البلدية، واستمرت لمدة 

.)9(
ً
ثالثة أشهر فقط، توقفت بعدها نهائيا

صحيفة البيان
صدر العدد األول من صحيفة »البيان« في العاشر من مايو 1980، 
»راشد بن سعيد«،  بموجب مرسوم أصدره المغفور له الشيخ 
باللغة  يومية  صحيفة  خامس  فأصبحت  آنذاك،  دبي  حاكم 
وتطبع على ورق برتقالي اللون  العربية تصدر في دولة اإلمارات، 
البريطانية    )Financial Times( أسوة بصحيفة فاينانشال تايمز
لتمييزها عن سائر الصحف األخرى في إشارة إلى اهتمامها بالشأن 
االقتصادي. وتعتبر »البيان« أول صحيفة تخصص أربع صفحات 
حيث  األولوية،  االقتصادي  الشأن  ومنحت  واألعمال،  للمال 

قدمته في التبويب على الشأن المحلي)10(. 
وعلى الصعيد المحلي راعى المسؤولون عن »البيان«، ومنذ بداية 
صدورها، تعاملها مع الحدث المحلي ومتابعته بإيجابية مطلقة، 
وفي ذات الحين تعاملها مع السلبيات بالصراحة الالزمة بفرض 
 عن عنصر اإلثارة الترويجية)11(. 

ً
التنبيه إلى ضرورة إزالتها بعيدا

وحرصت »البيان« أن تكون على صلة مباشرة باألحداث الجارية 
بسبب موقع دبي ودورها االقتصادي والتجاري   

ً
وعالميا  

ً
إقليميا

المصداقية  على  التحريرية  سياستها  وأكدت   ،
ً
وخارجيا  

ً
داخليا

عن مصدر رسمي للخبر وخاصة فيما   
ً
فهي تبحث دوما والتميز، 

يتعلق بأخبار دول مجلس التعاون والدول العربية األخرى، ولذلك 
فإن نسبة النفي لألخبار المنشورة في الصحيفة قليلة)12(.

 لالتحاد، كان المحور 
ً
 مع سياسة دولة اإلمارات، وتدعيما

ً
وتمشيا

األسا�شي في السياسة التحريرية عند صدور صحيفة »البيان« أال 
 على دبي، وإنما تهتم بما يدور في الدولة ككل)13(.

ً
تكون وقفا

وعلى ذلك، فقد عرفت دبي، شأنها في شأن باقي اإلمارات، مجالس 
والتي كانت تقوم بنفس الدور الذي تقوم به  العلم والثقافة، 
الصحافة المكتوبة، ومع ظهور المطابع في دبي ظهرت أزل مجلة 
مطبوعة، وهي مجلة »أخبار دبي«، لتتطور بعد ذلك، وتلبس حلتها 
العصرية الجديدة، لتظهر صحيفة »البيان«، والتي أخذت تتطور 

بدورها حتى أصبحت في شكلها المتعارف عليه 
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أدب ونقد

 عادل نيل

ا في مسيرة نهضتنا الفكرية الحديثة،  يمثل المقال وجًها مضيئً
حيث رافق هذا الفن النثري مسيرة الصحافة العربية التي تهيأ 
لها رّواد آمنوا بقيمة الكلمة ودورها المؤثر في معركة الوعي، 
واالشتباك مع قضايانا الكبرى، فكان هذا الفن األكثر حضوًرا 
للتحوالت  طواعية  واألكثر  اليومية،  الحياة  بواقع  ا 

ً
والتصاق

والمتغيرات.
الذي  البورتريه  مقاُل  يأتي  واتجاهاته  المقال  تنوع فن  ومع 
يقوم على رسم المالمح الجسدية والنفسية للشخصية بأدوات 
أدبية تستكشف جمالياتها، وترصد مواطن تميزها اإلنساني، 
 لدى الكاتب، يجمع بينها 

ٌ
 ذاتية

ٌ
ويحكم انتقاء تلك المالمح نزعة

ما يرمي إلى إبرازه من قيم تقترن بمسيرة الشخصية المرسومة؛ 
وهو ما يمنح هذا اللون من المقاالت أهميته.

ركًنا  شلبي)1(  خيرى  الكاتب  لدى  البورتريه  أدب  ل 
ّ
شك وقد 

بورتريهاته  حيث رسمت مقاالته/  ا في عطائه اإلبداعي،  أساسيًّ
في  الحديث  العربي  بالتاريخ  ترتبط  التي  الشخصيات  عشرات 
أوجهه المختلفة، وقد مّهد لذلك امتالكه أدوات السرد ومهارات 
وألن الهوية المصرية  الوصف في أعماله القصصية والروائية. 
وأحد أهم  أحد أبرز بواعث البورتريه في كتابات خيري شلبي، 
اإلنسانية  الحضارة  فجر  مع  تبدأ  هوية  وهي  كذلك،  مكوناتها 
من وجدان مصر   

ً
التاريخ الفرعوني الذي يراه جزًءا أصيال في 

التاريخية؛  والخصوصية  واألصالة  باإلبداع  الزاخر  الحضاري 
االنتماء  لدى شخصياته هو ذلك  الثراء  مكامن  أهم  أحد  فإن 
ا  حضاريًّ وعمًقا   

ً
عراقة يعكس  إذ  التاريخ،  عمق  في  الضارب 

األصيل  الما�شي  من»جوهر  تعكسه  بما  صوره  شخصيات  في 
ا بدم الشعب المصري وسلوكه 

ً
الممتد عبر آالف السنين مختلط

وهذا الحضور الالفت في أعمال  ومعتقداته ومظاهر حياته«)2(. 
الكاتب، يأخذ مصدره من عمق انتمائه لمكونات »مصريته« على 
اختالف روافدها الثقافية التي ظهرت بشكل واضح في الحضارة 
المصرية، حتى أصبح »حالة ثقافية وفنية شاملة ينحت بأصالة 
بالقوة  القديم لوحات ونماذج حية متفجرة  المصري  النحات 
الفنية والحكمة من لحمة النحت المصري بتراكمه الحضاري 
وباإلضافة إلى ذلك فإن بعض شخصياته قد  سر التكوين«.)3( 
أخذت مصادر قوتها من ارتباط أعمالها بالتعبير عن تلك الحضارة 
مراحله  استغرق  الذي  محفوظ  نجيب  أدب  في  كما  وتاريخها، 
وكانت  الفرعونية)4(،  الحضارة  عن  الكتابة  في  األولى  الروائية 
ا لهويته اإلبداعية التي ارتبطت في إطارها العام بالشخصية 

ً
ترسيخ

المصرية، وهو ما نلمسه كذلك في أعمال الفنانة جاذبية سري)5( 
التي تلتقي مع ثقافة حضارتها الفرعونية، حين تتأمل الخطوط 
التي تتشكل منها الوجوه اإلنسانية في لوحاتها فترى أثًرا واضًحا 
والخدود  الذقون  وسحبة  تقاطيعها،  وحّدة  الفرعونية  للوجوه 
وقد  الجسد.  في  التفاصيل  ودقة  النحيلة،  والقامات  واألفواه، 
استمد الكاتب في تشكيل بورتريهات بعض شخصياته من تلك 
الحضارة التي تركت آثارها على تقاسيم وجوهها، ففي شخصية 

فهو  المصدر،  هذا  على  قائًما  توصيًفا  مستجير سنجد  أحمد 
»رأس فرعوني الجمجمة بدون أدنى فحص أو لجاجة، رأس أليفة 
حميمة، تراها في التماثيل العمالقة الباقية إلى اليوم تتماهى مع 
ملوك  مومياوات  توابيت  في  حتى  وتراها  األبد،  وتناطح  الخلود 
بل إن هذه التقاطيع  فيها نفس التقاطيع والسمات،  الفراعين، 
والسمات هي نفس تقاطيع وسمات المعمار الفرعوني، نعم! نعم! 
ففي وجه العالم الدكتور أحمد مستجير مصطفى مناطق تشبه 
من  ذلك  وغير  الكباش  وطريق  والمسالت  واألهرامات  المعابد 
معالم المعمار الفرعوني العبقري«)6(، ويمتد هذا التصوير الفني 
بمصدره المستمد من الحضارة الفرعونية إلى مالمح الوجه كله، 
فالجبهة جزء من مصطبة من هرم سقارة المدرج، واألنف مسلة، 
كأنها  واألسنان  المعبد،  بردهة  ملحقة  مقدسة  بحيرة  والفم 

وحين يكتب  والعينان كوتان في جدار المعبد.  مراكب الشمس، 
عن األديب ميخائيل رومان مقاله الذي أسماه )فرعون(، يقول في 
تشكيله: »مومياء فرعونية دبت فيها الحياة، وخرجت إلى عصرنا 
محملة بجعب من األسرار الفرعونية عن الدين واألدب والهندسة 
والمعمار والفلك والمالحة وكل شؤون الحياة؛ آخذة من عصرنا 
وقد تكرر هذا  أضعاف ماجاءت به من عصورها القديمة«.)7(  
)محمود  كما في بورتريه الفنان  في كثير من مقاالته،  االستدعاء 
مختار()8( الذي تتجسد في مالمحه وجه إخناتون، ورأس نفرتيتي، 
وعين رمسيس، وبورتريه )سالمة مو�شى()9( الذي تأخذ عيناه عيني 
ا 

ً
الذي تستدعي مالمحه نقش و)قاسم أمين()10(  رمسيس الثاني، 

ا يحتفظ بأسرار تلك الحضارة لتعيد بناءها من جديد،  فرعونيًّ
والجبهة  فخارية،  آنية  وجهه  يشبه  الذي  مكاوي()11(  و)سيد 

توظيف الشخصية الرتاثية يف بورتريهات خريي شليب

مقاربة يف جمالية االستدعاء 

مينهدى شعراويعبد الفتاح مصطفىنجيب محفوظجاذبية سريد. أحمد مستجير
ٔ
سيد مكاويفؤاد حدادقاسم ا خيري شلبي سالمة مو�ضى
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أسفل  والنظارة السوداء  الهرمية تبدو كرأس تاج الملك مينا، 
الجبهة تبدو كأنها حلية، ترمز عدستاها إلى قطري الوادي، ينساب 
من بينهما أنف مصنوع من حجر كريم يرمز إلى الوادي الخصيب، 
ويبدو منظر الفم باألسنان كهالل من الماس عالق في أسفل التاج 

الملكي الفرعوني، إلى غير ذلك من وجوه بورتريهاته.
بحضارة  اإلنسانية  الوجوه  هذه  مالمح  تشكيل  ارتباط  ويأتي 
المصري القديم إحياًء لقيم تلك الحضارة الخالدة، والتعبير عن 
أصالتها الممتدة إلى أكثر من سبعة آالف عام، من دون أن ينال منها 
غاٍز، أو يغير معالم حياتها محتل، أو يفسد خصوصيتها انفتاح، 
وإنما بقي المجتمع المصري بأصالته التي تحكمها حضارة عريقة، 
مستقرة، راسخة بقيمها وأفكارها وهويتها الخاصة التي تتكئ على 
قيم اجتماعية وأخالقية وثقافية ظلت أشبه بالتشريع الشعبي 
بثوابته  التمسك  يتراخى  أو  به،  اإليمان  يتزعزع  لم  الذي  العام 
رغم هذا االنفتاح الذي عرفته الشخصية المصرية على امتداد 
احتضان  على  وقدرتها  ومرونتها  الستنارتها  سبًبا  وكان  تاريخها، 
بخصوصية  اصطبغت  التي  معها  الواردة  واألفكار  الثقافات 
حضارتها منذ آالف السنين. وحين ينتقل الكاتب في استدعاءاته 
إلى التاريخ العربي، يأتي هذا االستدعاء مرهوًنا أيًضا بتلك الغايات 
الِقَيمّية الكبرى للشخصية العربية، ففي بورتريه )هدى شعراوي(

)12( الذي يحمل مالمحه ضمير اإلنسان عبر التاريخ، ويجسد وجه 

مصر وعروبتها، ستجد مالمح المجد والحلم الذي أشرق في تاريخ 
تستنهض  التي  اليمامة  زرقاء  فترى  وحدها،  مصر  ال  العروبة، 
برؤيتها الثاقبة قومها للدفاع عن حماهم، وعن مستقبل ديارهم، 
وترى في وجهها مظهر العباسة أخت الرشيد بعمامتها النسائية التي 
عرفها التاريخ بها، وترى فيها بجاللها ونجابتها مالمح ست الملك 
وتجد  أخت الحاكم بأمر الله وابنة المعز لدين الله الفاطمي، 
دة بنت 

ّ
فيها بقوة شخصيتها وكبريائها وخصوبة عطائها الفذ وال

المستكفي، إلى غير ذلك من الشخصيات التاريخية/ التراثية التي 
توقظ انتباه القارئ لشخصية تحمل في تكوينها ما يحمله هؤالء 
ونفرتيتي،  إيزيس،  في  وربما من جالل أسطوري كما  من قوة، 
ففي مقاله عن الشاعر  وشجرة الدر.  وحتشبسوت،  ونفرتاري، 
فؤاد حداد)13( يرسم في عينيه مالمح الما�شي ومشاهد األبطال، 
وبريق األصالة التي تنجب قصص البطولة منذ عنترة بن شداد، 
وخالد بن الوليد، وطارق بن زياد، وصالح الدين، والظاهر بيبرس، 
وقطز، وسيف بن ذي يزن، والهاللي، إلى أن تمتد مصادر صورته 
في استدعاء شخصيات متقدمة ومعاصرة، مثل أدهم الشرقاوي، 
ومحمد كريم، وأحمد عرابي، وسعد زغلول، وعبد الله النديم، 
وجمال عبد الناصر، وغيرها من الشخصيات التي تتمثل فيها قيم 
ويتكرر هذا االستدعاء  والنخوة العربية.  والفروسية،  البطولة، 
التاريخي/ التراثي لدى الكاتب في كثير من بورتريهاته، كما في مقاله 
تتجسد  الذي  مصطفى)14(  الفتاح  عبد  الغنائي  الشاعر  عن 
أو جالل أحد  الراشدين،  بصوفيته وضاءة مالمح أحد الخلفاء 
تلك المالمح المفعمة باألصالة،  العصر اإلسالمي األول،  شعراء 
بطهره وعفته ومثله العليا،  الضاربة في أعماق الزمن القديم، 
وانفتاحه على السماء. والكاتب في هذا االستدعاء يريد أن ييهىء 
للقارئ في تكوين الشخصية تصوًرا أعمق من المالمح الشكلية/ 
إذ يعكس تلك الطاقة الثقافية الهائلة التي يوظفها  الجسدية، 
في مقاله، ليجعل من التاريخ خلفية تكشف عن أسباب اختيار 

شخصيته وجمالياتها الخاصة.
للقيم  يأتي استدعاًء  في مقاالته  التراثية  فحضور الشخصيات 
التي تتعلق بتلك الشخصيات، وما استقر في المخيلة الذهنية من 
وهو ما يمكن أن يدرك معه المتلقي جمالية مقال  تصور عنها، 
يحّملها  إنما  شخصياته  يستدعي  حين  فهو  وغايته،  البورتريه 
لتكون  مضامين عميقة وقيًما إنسانية تتجاوز الزمان والمكان، 
الشخصية المستدعاة أداة لرسم دالالت خاصة، تحمل في ثرائها 
المعرفي تثقيًفا متنوًعا مع تنوع الوجوه اإلنسانية التي رسمتها 

 عن الخلفيات التاريخية والثقافية التي تمهد 
ً

فضال بورتريهاته، 
لرؤية أوضح لمالمح تلك الوجوه، وهي في ثنايا هذا الوعي تشكل 
للقيم والثوابت واألخالقيات التي الزمت التكوين النف�شي  إعالًء 
ا  دوًرا تثقيفيًّ وبالتالي يشكل هذا االستدعاء  لتلك الشخصيات، 
ا يمنح النصوص األدبية قيمة أعلى من كونها متعة جمالية  وتربويًّ
 لدى المتلقي. فمقال البورتريه في حقيقة األمر 

ً
 أدبية

ً
تنمي ذائقة

دعوة لرصد التجارب والقيم التي تكّون المجتمعات اإلنسانية بما 
يمتلكه كل مجتمع من خصائص وسمات، ودعوة للتنوير وتعميق 
الشعور بالوطن الذي يقوم على منظومة من القيم والمبادئ 
في  وقدوة  نموذًجا  يقدم  بحيث  السوية،  واألعراف  والتقاليد 
صورة إبداعية، وبالتالي هو مقال يحمل في غاياته ما يركز الكاتب 
عليه، حين يجعل من التاريخ الذاتي للشخصية جزًءا من التاريخ 
المجتمعي، ويحيل التجارب الفردية إلى نماذج إنسانية، تترافق في 

تشكيلها الذاتية والموضوعية.
فمع كل شخصية خروج واضح عن فردية )األنا( المرسومة، إلى 
وهو ما يفسر  ويؤكد قيمة الحياة،  معنى جمعي يصنع النجاح، 
وبالتالي فإن  البورتريه بشكل الفت،  في مقال  المتلقي  حضور 

الكاتب يقف بنا أمام الجمال اإلنساني في القيم والمعاني الذي 

وبسطتها،  وصدقها،  صفائها،  في  اإلنسانية  المشاعر  فيه  نرى 

ونبضها بالحياة، والعطاء الذي يواجه الحياة بظروفها.
ويقودنا هذا المعنى إلى التأكيد على أن الحياة اإلنسانية معنى 
أدبي تلتقي في دائرته معاٍن سامية في وجودنا، كصناعة الذات، 
واحترام الثوابت، والتمسك بالقيم، واإلخالص في العطاء، إلى غير 
ذلك من المفاهيم التي تتشكل منها منظومة من القيم تجسدها 
بشخصياته  التراث  قيم  وتكون  الحياة،  في حركة  الشخصيات 

التاريخية جزًءا منها 

* أستاذ األدب والنقد المساعد بجامعة األزهر

الهوامش والمصادر:

1. خيري شلبي )1938 - 2011(: روائي وقاص وصحفي مصري من مواليد قرية شباس 

بدأ العمل الصحفي بصحيفة  بمحافظة كفر الشيخ،  عمير التابعة لمدينة قلين، 

الجمهورية )1960 - 1964(، ثم نال منحة تفرغ )1964(، عمل سكرتيًرا لتحرير مجلة 

ا بمجلة اإلذاعة والتلفزيون )1967(، كما ترأس تحرير مجلة  »المسرح«، ثم صحفيًّ

الشعر، وتحرير سلسلة مكتبة الدراسات الشعبية بوزارة الثقافة، له خمس عشرة 

إلى جانب عدة مؤلفات في التاريخ والنقد وأدب  رواية، وسبع مجموعات قصصية، 

الرحالت، ويعد خيري شلبي رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة، 

كما تميزت كتاباته بالواقعية السحرية التي تتشخص فيها الجمادات والحيوانات، 

وتكتسب أنسنة تؤثر بها وتتأثر، نال جائزة الدولة التشجيعية )1980( عن كتابه في 

أدب الرحالت »فالح مصري في بالد الفرنجة«، ووسام العلوم والفنون من الطبقة 

وقد ترجمت بعض   ،)2004( اآلداب  في  التقديرية  الدولة  وجائزة   ،)1981( األولى 

والفرنسية،  واإلنجليزية،  والصينية،  الروسية،  منها:  اللغات،  إلى عدد من  رواياته 

واإليطالية. )ُينظر: د. حمدي السكوت، قاموس األدب العربي الحديث، دار الشروق، 

القاهرة، ط2، 2009م، ص 201 (.

اللبنانية،  المصرية  الدار  معاصرة،  مصرية  وجوه  مصر:  أعيان  شلبي،  خيري   .2

القاهرة، ط1، 1998م، ص 69.

3. خيري شلبي، أقمار النيل: صور فنية لوجوه مصرية، دار شرقيات للنشر والتوزيع، 

القاهرة، ط1، 2006م، ص 87 .

4. عبد الرحمن أبو عوف، رؤية، مجلة الرواية: قضايا وآفاق، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، العدد )7(، 2011م، ص 87.

5. خيري شلبي، برج البالبل: بورتريهات، دار العين للنشر، القاهرة، ط1، 2009م. ص 266.

6.  السابق، ص 128.

7.  أعيان مصر، ص 31.

8. السابق، ص 43.

دار العين للنشر،  حاتم حافظ،  تقديم:  بورتريهات،  عناقيد النور:  9. خيري شلبي، 

القاهرة، ط1، 2009م، ص 130

10. السابق، ص  139

11.  أقمار النيل، ص 147

12. عناقيد النور، ص 151.

13. ُينظر: خيري شلبي، صحبة العشاق: رواد الكلمة والنغم، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 1996م، ص 172.

14.  أعيان مصر، ص 172.  من لوحات الفنانة جاذبية سري

أدب ونقد

شلبي خيري  بورتريهات  في  التراثية  الشخصية  توظيف 
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دراسات

 هيثم يحىي الخواجة

، ويرى 
ً
إن طرح موضوع الخير والشر في أدب األطفال يعد مهما

بعض المبدعين أنه ضروري والبد منه في أي جنس أدبي موجه 
لألطفال، ومن المفيد أن نتوقف عند هذا الرأي لكي نفصل 
على أهمية هذا الموضوع واألسلوب الذي يستفيد  ون�ضيء 
منه الطفل، خاصة وأن بعض اإلبداعات تطرح الخير والشر 

من منظور سطحي وساذج ومباشر.

 ليس ألنه يحب الخير ويسعى إليه، فهو بطل 
ً
فالبطل يدعى بطال

ألنه قوي ولديه القدرة لكي ينفذ ما يريد، وألنه ينتصر في النهاية 
فهو األجمل، وهو الشاب الوسيم الذكي.

 -  
ً
مثال  - على ما تقدم فال يمكننا أن نقيس نجاح القصة  وبناء 

ألنها اعتمدت على ثنائية الخير والشر وأهملت الفنيات واإلبداع 
واالبتكار، هذا أمر، واألمر اآلخر هو أن التوجه إلى اعتماد ثنائية 
الخير والشر في العمل اإلبداعي ال يعني أن الحياة مشرقة بيضاء 
، كما ال يعني أنها مظلمة سوداء باستمرار، فالمنظور المثالي 

ً
دائما

، ألن المثالية استثناء قد ال يتكرر، وعندما 
ً
في اإلبداع ال يصح دائما

تكون رؤية المبدع محدودة في إطارين مغلقين، فإن هذه الرؤية 
تسهم في ضعف العمل اإلبداعي، وبالتالي عدم اقتناع الطفل به، 
 
ً
بالخير ومهووسا  

ً
فبعض األعمال اإلبداعية تجعل البطل مقيدا

بالهم القيمي، لكأنه مسؤول عن المجتمع بكامله وهو يعمل على 
حمايته، مع أنه ال يمتلك هذا الحق وليس من مهماته هذا الدور.

ناقشت   aeon(  وللمؤلفة كاثرين نيكوالس مقال نشر على موقع 

فيه الثنائية األخالقية وترى أنه نتاج خيال سياسية بغاية دفع 
فكرة القومية إلى صدارة المشهد اإلنساني الحديث أي قومية 
البطل مقابل الشرير، وتتساءل: ما الذي يجعل الدفاع عن الخير 

؟
ً
 سيئا

ً
واألخالق في المجتمع أمرا

 الخري والرش يف القديم
منذ العصر الجاهلي وثنائية الخير والشر موجودة في المجتمعات، 
وقد ذكر القرآن الكريم الخير والشر في مواضع كثيرة، فقد جاء في 
 يره، ومن يعمل مثقال 

ً
سورة الزلزلة: )فمن يعمل مثقال ذرة خيرا

 يره(
ً
ذرة شرا

وجاء في سورة التين: 
)لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين( 

صدق الله العظيم
ويرى بعض الباحثين أن الحكايات المغرقة في القدم لم تكن 
وإنما تضمنت ذلك عبر االنتقال والرواة  تتضمن الخير والشر، 
النظرية  هذه  أن  أعتقد  وال  عليها،  طرأت  التي  والتحديثات 
صحيحة ودقيقة إذا تذكرنا على سبيل المثال ال الحصر قصة 
هابيل وقابيل رمز الخير والشر، ويمكن في هذا المجال أن نشير 
إلى أن بعض القصص القديمة ال تتضمن بصورة واضحة التيمة 
الثابتة للبطل الطيب والعدو الخبيث ، وفي التراثين العربي والغربي 

 للواء الخير .
ً
قد ال يكون البطل حامال

في  والشر  الخير  اعتماد  ليس  هو  المجال  هذا  في  يفيد  والذي 
الحكاية، ألن األهم من ذلك رؤية الكاتب في توظيف الخير والشر، 
فاألخوان غريم جمعا الحكايات الشعبية الشفهية ودوناها بهدف 

تعزيز الروح الوطنية.
•  ففي قصة جاك ونبتة الفاصوليا يحاول بطل القصة جاك أن 

يسرق طعام العمالق وذهبه، وهذا يعني أن بطل القصة لص.
• وفي قصة الحمال النائم لم تكن األميرة تدافع عن الخير، فهي 

تظل نائمة ووظيفة األمير زيارتها.
 ،

ً
• وفي قصة الخنازير الثالثة ليست الخنازير خيرة والذئب شريرا

ألن محور القصة هو جوع الذئب.
• وفي النص األصلي لقصة ساندريال لم يطلب منها أي �شيء سوى 

أن تكون جميلة وأن تكون قدمها صغيرة.
اليومي،  الهم  نبضه  يحرك  الجدات  حكايات  في  الخيال  إن 
مع أنها تظهر  فالحكايات الشعبية ال تنطلق من محور القيم، 

فضائل الكرم واألمانة والشهامة والشجاعة واإليثار.
وعلى الرغم من أنه طرأت تغييرات كثيرة على الحكايات الشعبية، 

لكن في الغالب بقي مغزاها ينحو باتجاه اإليجاب.
ومن المهم أن نشير إلى أن القيم األخالقية كانت ساحة صراع 
باألخالقية  بعضهم  اقتنع  فقد  الشعبية،  الدراما  في  حقيقية 
الفطرية حتى إذا لم تظهر في بناء القصة أي عظة، إضافة إلى أن 
 
ً
بعض المؤلفين تدخلوا في القصص القديمة، لكي تحوي تمييزا
ومنهم من أعاد صياغتها ليمرر ما  بين البطل وعدوه،   

ً
أخالقيا

يهدف إليه. ولم يقتصر بعضهم على إدخال ثنائية الخير والشرفي 
الحكاية، بل منح الخير قوة تغيير، إذ من الممكن أن يفقد الشرير 
هويته بمجرد أن يتخلى عن قيمه ويتمسك بقيم الخير والفضيلة.
وإذا كان الصراع بين الخير والشر من األمور الشائعة في األدب 
فالبد من التنويه إلى أن هذا الصراع يمكن أن يكون بين األفراد أو 

.
ً
بين األيديولوجيات، كما يمكن أن يكون الصراع داخليا

وإن علم الفلسفة يرمي إلى معرفة الخير والشر وتحديد صوره 
وأشكاله في سلوك اإلنسان، وال ريب في أن فطرة اإلنسان مجبولة 
على حب الخير وكره الشر، وهذا يعني أن الخير ينمو ويعزز ويؤصل 

ويكرس، وكذلك الشر.
وباعتبار أن الطبيعة الفطرية للطفل هي طبيعة خيرة، فهذا يعني 
أنه باإلمكان تنميتها ألنها قابلة للتبديل والتغيير، ومادام ما ينطبق 
على الخير ينطبق على الشر، فإن دور األدب أن ينحاز إلى الخير في 
 
ً
اإلبداع وفي أي جنس أدبي، شريطة أن يكون هذا االنحياز مقنعا

 يستفيد منه الطفل.
ً
 وواقعيا

ً
ومنطقيا

أصل  من  جبلت  اإلنسانية  النفس  أن  يرى  بعضهم  كان  وإذا 
اإلنسانية  النفس  أن  يرى  اآلخر  وبعضهم  الشر،  على  الخلقة 
حيادية تميل إلى الخير  والشر بنحو متساو، والقسم األخير يرى أن 

طبيعة الطفل وفطرته جبلت على حب الخير.

عالقة الرتاث بمفهوم الخري والرش يف أدب األطفال
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فإن وظيفة أدب األطفال الذي يستند إلى  ومهما تعددت اآلراء 
التربية وعلم النفس استئصال الحاالت النفسية في ذات فطرة 
الطفل التي ليست قابلة لإلزالة ، ومن المعلوم أن دور التربية هو 
مع العلم بأن طبيعة الطفل   ، تنمية اتجاهات وزرع وتفتح قيم 
خيرة من أصل الفطرة ، ولديه استعداد خفي للميل نحو الشر في 
حال وجد التربة والبيئة المناسبة والعوامل والظروف التي تنبش 

الشر .

هدف أدب األطفال
يهدف أدب األطفال إلى تعزيز وترسيخ مجموعة من الموضوعات 

والقضايا واألمور شريطة أال تطرح بشكل فج ومباشر أذكر منها:
• توجيه الطفل إلى عمل الخير وترسيخ ميوله األصيلة.
• دفعه نحو االبتكار واإلبداع واالستكشاف والتق�شي.

• تنمية التفكير اإلبداعي لديه.
• تطوير لغة التواصل )النطق - النظر - السمع - الفكر - العقل 

الباطن - الخيال(.
• تنمية الخيال لديه من أجل فعل الخير.

• ترسيخ القيم والعادات األصيلة والسلوك القويم.
• إعداده للمستقبل.

• تعميق معرفة الطفل بنتائج الخير ودروب الشر الوعرة.
فإن اإلصرار على تحويله  مادام الخير والشر أساس التفكير،   •
إلى بوصلة تفكير الطفل وسلوكياته نحو الخير وضرورة إنسانية 

ومجتمعية ووطنية وقومية .
البد أن يعلم الطفل أن الشر وجد لكي يفهم اإلنسان أهمية   •

الخير ويتمسك به في حياته كلها .
والشر،  الخير  ينطلقون من فرضية  النفس  علماء  كان  ولما   •
فإن من واجب كتاب أدب األطفال أن يستنيروا ويستهدوا - عند 

تأليفهم للطفل - بعلم النفس والتربية.
 ،

ً
ومنها ليس مباشرا منها مباشر،  للخير معاني واتجاهات،  وألن 

، ومنها ظاهر ومنها خفي، فإن 
ً
ومنها مقصود، ومنها ليس مقصودا

التركيز يكون على النتائج النهائية في الحكاية وعدم الحكم على 
األحداث من بداياتها.

األغنياء  بابا  علي  يسرق  حرامي  واألربعين  بابا  علي  قصة  ففي 
ليطعم الفقراء كما فعل الشعراء الصعاليك.

• وفي حكاية روبن هود الخارج عن القانون والذي يعيش في الغابة 
مع رجاله يتحول إلى سارق نبيل يسطو على المال من األغنياء لكي 

يقدمه إلى الفقراء.
• وفي رواية )ديفيد كوبر فيلد( لمؤلفها تشارلز ديكنز نجد أن الولد 

في   كان يشعر باإلهانة والمكروه، لكن الغرباء 
ً
عندما كان صغيرا

مما جعل ديفيد يشعر بالفرق  حياته كانوا يقدمون له الخير، 
 
ً
الحاد بين الخير والشر، وهذا ما جعله يقدر الخير ويتمثله عمليا

مع الناس.
 فمن الضروري اختراعه، 

ً
أال يعني ذلك إذا لم يكن الخير موجودا

وإن وجد الشر فيجب اقتالعه؟
كيف نوظف الخير والشر في أدب األطفال؟

• الخطابية والمباشرة مرفوضة في أدب األطفال.
.
ً
• النصح واإلرشاد ليس له مكان في اإلبداع إال إذا كان ضمنيا

 وكذلك الشر، مما يغيب اإلقناع، ألنه يبتعد 
ً
• جعل الخير مطلقا
عن منطق الحياة.

• ضرورة التأكيد على أن اإلنسان قابل للتراجع والتغيير.
 
ً
الخير والشر ظاهرتان اجتماعيتان، فالفرد عندما يغدو شريرا  •
 
ً
قد يكون بسبب البيئة والمجتمع، وقد يكون مفهوم الشر مختلفا

من بلد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر.
• اإلصرار على انتصار الخير والشر دون إظهار األسباب والمسببات 

ومن دون منطق ال يفيد في اإلبداع.
• النهايات المفتوحة أقرب إلى المنطق واإلقناع، فالخير مستمر 

والشر مستمر والصراع ال ينتهي.
نفس  في   

ً
ومتأصال  

ً
مباشرا يكون  منه  أنواع ومستويات  الشر   •

 ،
ً
، ومنه يكون مقصودا

ً
بعض األشخاص، ومنه يكون ليس مباشرا

.
ً
ومنه يكون ليس مقصودا

• المبدع هو مرآة مجتمعه التي تعكس ثقافته والظواهر المرتبطة 
فيه.

• إن تعليل وتفسير أسباب حدوث الشر يريح الطفل ويدفعه إلى 
التفكير والتحليل واالستقراء واالستنتاج.

• من المفيد أال يشعر الطفل أن الخير معدوم في هذه الحياة ألن 
النفس اإلنسانية الطبيعية مفعمة بالخير وهي أضعاف الشر. 

في بعض األحيان يتحول الخير إلى شر بسبب الظروف والقهر   •
واألحداث والظلم والحروب وغير ذلك.

• من المهم أن يتعلم الطفل األساليب الناجعة لمواجهة الشر 
بتوجيهات ذكية وابتكارية تعتمد على الحق والحكمة والعدل.

للفرد  ففي مواجهته خير وفائدة  الشر،  أمام  الصمود  تعزيز   •
والمجتمع والوطن واألمة.

• العمل الفردي في مواجهة الشر قد يؤدي إلى الفشل، فالتعاضد 
والتعاون جد مهم 

دراسات

الخير والشر في أدب األطفال التراث بمفهوم  عالقة 
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إضاءة

 رشيف مصطفى محمد

هل يمكن أن نتحدث عن العنف البشري من دون أن ننظر 
بمفهوم  التاريخ  يقرأ  أن  إعتاد  العربي  فالمثقف  التاريخ  في 
الطفل حين يستمع لحكايات جدته األسطورية. البد وأن نقرأ 
التاريخ بوعي مرن وقادر على إدراك الربط البنائي والتراتبي ما 
بين التاريخ والحاضر فلكي نفهم ونفكك حاضرنا البد وأن نعي 

 .
ً
ماضينا جيدا

هل األصل يف اإلنسان هو العنف ام السلم؟ 
كي نستطيع الحصول على إجابة البد وأن نعي تاريخ اإلنسان على 
اإلنساني  والصراع  العنيفة  السلوكيات  تطورت  وكيف  األرض 
حتى وصلنا ألسوأ صور العنف البشري وهو اإلبادة الجماعية. 
يراود كل  الذي  األكبر والحلم  التساؤل  إلى  يأخذنا  الوعي  وهذا 
إنسان يحترم الحياة وحق اآلخر فيها ويؤمن أنه على األرض متسع 
يتطلع لإلجابة على تساؤل مرهق وهو   

ً
للجميع الذي يظل دائما

كيف يمكن أن نخلص اإلنسانية من دمويتها؟
المدن والقرى وتعرف اإلنسان على االستقرار كان  قبل نشوء 
اإلنسان الجامع والصياد يمارس العنف من أجل الحفاظ على 

مناطق نفوذه وبقائه وحماية لمجموعته ولم يكن العنف موجها 
لإلنسان اآلخر فقط بل كان ضد كل مهدد لهذا النفوذ ولكن هل 

تطور عنف اإلنسان الجامع إلى اإلبادة؟ 
إلى  والصيد  الجمع  من  اإلنسان  وتحول  الزراعة  اكتشاف  إن 
رقعة  واتساع  والمدن  القرى  وظهور  مجتمعات  في  االستقرار 
في االنتاج عند بعض القرى   

ً
االنتاج الزراعي جعل هناك فائضا

أمام قرى اخرى لديها نقص ولم يحقق اإلنتاج ما يكفي أفرادها، 
فظهر الصراع من أجل تعويض النقص في االحتياجات وتبلورت 
فيما  طمع  إلى  وترجمت  البشرية  الطبيعة  في  األنانية  مشاعر 
وانتاجية  بيئية  تمتلكه تجمعات زراعية أخرى من مميزات  ما 
أسهمت في جودة وكثرة اإلنتاج. من عند هذه النقطة بدأ الصراع 
على هذا الفائض وبدأت البشرية تعرف الحروب المنظمة وأسهم 
ذلك في منح دموية اإلنسان الفرصة للظهور على السطح فظهرت 
حاالت اإلبادة جماعية وصمة العار التي ستظل لصيقة بالبشرية.
شهد التاريخ البشري حاالت إبادة جماعية قاسية فقد تعرض 
الهنود الحمر في االمريكيتين لإلبادة الممنهجة على مدار سنوات 
طويلة على يد المستعمر األوروبي الرضهم واإلبادة الجماعية لتي 
مارسها ملك بلجيكا ليبوليد الثاني في أفريقيا واإلبادة الجماعية 
ومازالت  قامت  وما  العثمانيين  يد  على  األرمن  لها  تعرض  التي 

تقوم به جماعات داعش في العراق والشمال السوري واإلبادة 
الجماعية في رواندا التي تعرضت لها قبائل الهوتو على يد التوت�شي 
في رواندا والمجال ال يتسع لسرد النماذج التي يمتلىء بها التاريخ 
نماذج مما سجله  المشاهد مجرد  تلك  كل  الدموي لإلنسان.. 
التاريخ من حاالت اإلبادة الجماعية التي تعرض لها البشر على 
يد البشر وجميعها تشترك إنها كانت تتم بدم بارد وبال وخز ضمير 
هذا الغياب المطلق للضمير  وحين تبحث وراء  لدى المعتدي، 
 في كؤوس من اإليمان 

ً
ستجد ان مرتكبي تلك المجازر نالوا مخدرا

الموروث  أوامر  أو  الملك  أوامر  أو  اإلله  بأوامر  إما  والقداسة 
الطائفي. كل ما فات كان إبادة تعتمد على إرادة الدماء الحقيقية 
القدرات  من   

ً
انطالقا الغاشمة  بالقوة  المجتمع  هيكل  وتغيير 

والقوة المادية فماذا عن المستقبل؟  
حاولت البشرية في العصر الحديث وضع قانون ملزم للحد من 
اتفاقية منع جريمة  الدموية اإلنسانية الحادة من خالل  هذه 
االبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادر في ديسمبر 1946  والتي 
 من األفعال التالية، المرتكبة عن 

ً
عرفت اإلبادة الجماعية بأنها أيا

قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية 
إلحاق أذى  من الجماعة،  )قتل أعضاء  بصفتها هذه:  أو دينية، 
جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة 
 ،

ً
أو جزئيا  

ً
لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا  

ً
عمدا

فرض تدابير تستهدف الحؤول من دون إنجاب األطفال داخل 
الجماعة، نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى(.

 و يوم آخر 
ً
لن تجد مجتمعات لم يكن يوم جالدا  

ً
تقريبا  

ً
تاريخيا

ضحية كما قال المختص بالشرق األوسط، مكسيم رودنسون: 
إن كل الشعوب تبادلت أدوار الضحايا والجالدين، وكلها تضم بين 

ثناياها ضحايا وجالدين.

اإلبادة الجماعية الناعمة
 ألشكال اإلبادة الجماعية ما عاد الوعي اإلنساني قادرعلى 

ً
طبقا

استيعاب أن يكون لشهوة اإلنسان في اإلبادة والقتل بصورتها 
التقليدية مكان في العصر الحديث وحدث تغير وتحول عبر تغير 
واالجتماعية  واالقتصادية  الثقافية  االبادة  فصارت  اآلليات 
أو ما يمكن أن أطلق عليه االبادة الناعمة فهي إبادة غير دموية 
لكنها تعمل على نفس الهدف الرئيس لإلبادة و هو تغير هيكلة 
مجتمع وذوبان ثقافته في العدم المادي بمعنى انتهاء وجود البشر 
 
ً
المنتمين له أو إبادة للوعي وهو تغير وعي هذه المجتمعات تغييرا
ليكون انعكاس لوعي المجتمع الُمبيد واستنساخ أجساد   

ً
جذريا

مبيد.
ُ
 بثقافة ال

ً
المجتمع المباد ثقافيا

العالم كله  بثقافته وأن يجعل  من حق كل مجتمع أن يفتخر 
من حق الثقافات األخرى أن تجد االحترام   

ً
يتعرف عليها وأيضا

ثقافته  له  يكون  بأن  اآلخر  حق  احترام  على  القائم  المتبادل 
لكننا في السنوات األخيرة نعيش إبادة ناعمة لكل  واعتزازه بها.. 
هي  ثقافتها  جعلت  التي  الغربية  للثقافة  المخالفة  الثقافات 
الثقافات األخرى  المثالي الذي عليه تقاس  المطلق والمقياس 
 
ً
فتحدث إبادة ناعمة للثقافات األخرى عبر التغيير الناعم أحيانا
 أخرى واللذين وجدا ضالتهما في االندماج 

ً
والتغيير القسري أحيانا

 إلبادة 
ً
مع غوغائية وسائل التواصل االجتماعي التي صارت مسرحا

الثقافات األخرى التي تخالف الثقافة الغربية التي تمتلك مفاتيح 
 على أرض الواقع.

ً
العالم عبر االستعمار البياناتي الحادث فعليا

يجرم اإلبادة الثقافية ونوقف نزيف   
ً
هل يمكن أن نضع ميثاقا

القيم واألخالق واحترام حق اآلخر وإيقاف االستعالء الثقافي الذي 
تمارسه بعض الثقافات على األخرى . 

 للخالف الثقافي حول مسألة ما من خالل ترسيخ مبدأ 
ً
ونضع حدا

أني سأحترم حقك في نظرة ثقافتك لهذه المسألة وعليك أن تحترم 
 على عدم االيذاء 

ً
حقي في نظرتي الثقافية لهذا األمر. نتفق إنسانيا

البدني أو النف�شي ألي إنسان لكن البد أن نحترم في االختالف لما 
دون ذلك فلكل ثقافة مفرداتها لكن أن يتم ممارسة إمبريالية 
أرى أنها حالة من حاالت اإلبادة   

ً
ثقافية مثل التي تحدث حاليا

الثقافية التي يمارسها مستعمرو البيانات في العصر الحديث ضد 
 
ً
الشعوب المستعمرة بياناتيا

اإلنسان ما بني اإلبادة الدموية واإلبادة الناعمة
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حوار خاص

 الفاضل أبوعاقلة

شيخ   - المنهالي  طناف  بن  خالد  الشيخ  استقبلنا 
»بني  بمدينة  العامر  مجلسه  في   - المناهيل  قبيلة 
أهلها،  وبشاشة  ة  العربيَّ الضيافة  بكرم  ياس«، 
وهو الذي يحمل بداخله القّيم األصيلة. يجد ذاته 
والخدمة  وينتهج العطاء  في االنخراط بين الناس، 
سّمات  وكإحدى  العربية  القيم  كأبرز  المجتمعية 

القيادة بالدولة.

للخدمة  زايد  بن  سيف  الشيخ  »وسام  على  حصل 
 ألدواره البارزة وحرصه على 

ً
المجتمعية« 2014. تقديرا

ة  المساهمة في رفعة وطنه. والباحث في سيرته الذاتيَّ
ومن  ة،  سيجده صاحب عديد من المبادرات الوطنيَّ
أهمها تأسيس: »جائزة خالد بن طناف المنهالي للتفوق 
العلمي واإلبتكار«، وهي مستمرة منذ 10 سنوات. وُيعد 
كذلك من المهتمين بالتراث، فهو مالك لنوادر اإلبل، 
 على 

ً
ومن أوائل من نظموا مزايناتها. كما يحرص أيضا

والشباب،  وأصحاب القرار،  استضافة المسؤولين، 
لمناقشة قضايا الوطن في العديد من المجاالت.

1952، عن   يحدثنا خالد المنهالي من مواليد أبوظبي 
وعاش  حيث ولد في الصحراء  طفولته وأيام صباه، 
 عن 

ً
 مع والده مثل معظم البدو آنذاك بحثا

ً
بها منتقال

الماء والكأل؛ ثم التحق بركب التعليم النظامي الذي 
وأنهى المرحلة اإلعدادية.  بدأ لتوه في أبوظبي وقتها، 
المنهالي  طناف  بن  بخيت  الشيخ  والده  الزم  بعدها 
زايد  للشيخ   

ً
مرافقا بدوره  كان  والذي  الله،  رحمه 

- وعن انتقاله  - طيب الله ثراه  بن سلطان آل نهيان 
النهضة  مع   

ً
تزامنا )أبوظبي(  المدينة  إلى  البادية  من 

الشاملة بعد ظهور النفط، يقول: »كل ما كنا نهتم به 

هو توفير الطعام، حيث امتلكنا اإلبل واألغنام، أما بيوتنا فكانت 
عر والخيم، الحياة في البادية مكوناتها قليلة ومسؤولياتها  من الشَّ
 300 أول عهدي بالعمل المؤس�شي كان في شركة مقابل   .

ً
أيضا

درهم في الشهر. أعد نف�شي من جيٍل اختبر الصبر«.

خصوصية الرتاث
عند سؤاله: هل ما زالت حياة البداوة ممكنة في ظل كل ما نشهده 
إلى البادية،   

ً
أكد أن التطور والحداثة وصال أيضا من حداثة؟ 

واإلنترنت  الكهرباء  تصلها  اآلن  »العزب«  المثال  سبيل  وعلى 
أكثر بحياة   

ً
لكن هناك اهتماما والتكنولوجيا وكل سبل الراحة، 

البداوة، بغض النظر عن تعريفها في عصرنا الحالي، فالدعم الذي 
قدمته الدولة جعل البداوة واالهتمام بها مصدر دخل للكثيرين.

ط الشيخ خالد بن طناف المنهالي الضوء 
ّ
يسل حديثه؛   

ً
مواصال

ة التراث وخصوصيته في حياة اإلماراتيين، ومجتمعهم،  على أهميَّ
ة«؛ ويقول:  ونظرتهم إليه، التي يصفها بـ »النظرة الفريدة واإليجابيَّ
»التراث في مجتمع اإلمارات له دالالت ومفاهيم فضفاضة، تشمل 
المادي  غير  تشمل  كما  الخليجي،  والمحلي  اإلسالمي،  العربي 
لوصله  الما�شي  نحو   

ً
أساسا يتجه  وهو  والمدّون.  والمادي، 

 مستقبل الدولة القائمة على ركيزة المزاوجة 
ً
بالحاضر، مستشرفا

القيادة على  إلى حرص  المنهالي  ويشير  الحداثة واألصالة«.  بين 
توجيه األجيال الناشئة إلى السير في دروب التراث، وتوفير كل ما 

من شأنه صون وإحياء وتفعيل هذا التراث.
يؤكد خالد بن طناف: »العمل التراثي في مجتمع اإلمارات يركز على 
ومن  الوطن الواحد،  ة بين أبناء  ة والمجتمعيَّ الروابط اإلنسانيَّ
ة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف،  وجهة نظري فإن األطر التنظيميَّ
التجريبي  بشقيه  بالتراث،  ة  المعنيَّ المؤسسات  أعمال  ضمن 

والخاضع للدراسة والتدوين، ونادي تراث اإلمارات خير ِمثال على 
ذلك«. ويضيف: »معظم الفعاليات والبرامج والجهود التي ترعاها 
التنشئة  تعمل على  العالية،  الميزانيات  لها  وتخصص  الدولة، 
ة، وغرس قيم المنافسة بين الشباب، وتعريفهم بجهود  االجتماعيَّ
اآلباء واألجداد، وقدرتهم على تطويع معطيات قسوة بيئتهم التي 

عاشوا في كنفها«.

نهج الشيخ زايد 
يشير خالد بن طناف المنهالي، إلى أن نهج الشيخ زايد بن سلطان 
ارتكز على  التراث،  في الحفاظ على  الله ثراه«  »طيب  آل نهيان 
الصلة الوثيقة بين الشيخ زايد والتراث، فقد تخرج - رحمه الله 
وأعرافها،  بقيمها،   

ً
عالما ونشأ في البادية،  في مدرسة التراث،   -

والدعم الرسمي  وهذا ما يفسر االهتمام الشخ�شي،  ومعارفها، 

يعد املبادرات املجتمعيَّة منهاج حياة

خالد بن طناف املنهايل: الرتاث ال ينفصل عن بيئته وسياقه االجتماعي
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الـذي حظي به التراث على يد الشيخ زايد، وبتوجيه منه.
المسهمين  أبرز  التراث  النهج جعل  »هذا  ابن طناف:  ويوضح   
وإرساء  وصياغة وجدانه،  في تشكيل ماهية الشعب اإلماراتي، 
ومشروعاته  إلنجازاته،  ة  الحضاريَّ والخلفيات  المرتكزات 
وقد استمر هذا النهج في عهد المغفور له بإذن الله  ة،  التقدميَّ
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - وما يوليه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله 
 في الدعم الالمحدود الستمرار 

ً
- من رعاية واهتمام اليوم، ممثال

مشاريع صون التراث؛ حيث وجه سموه بتوسيع نطاق مهرجان 
الظفرة في دورته الخامسة عشرة ليشمل مزاينات اإلبل في كٍل 
من سويحان ورزين ومدينة زايد، إلى جانب المزاينات الرئيسة في 
موقع المهرجان، وزيادة قيمة الجوائز إلى 110 ماليين درهم، فنرى 
ثمار كل تلك العناية، حين نجد أن التراث اليوم يحضر بصورتيه 
المعنوية والمادية في حياة أبناء اإلمارات. من جانب آخر حرصت 
القيادة على أال تصبح معطيات الما�شي وامتدادها في الحاضر 
من دون االستفادة من معطيات   

ً
حاجزا ممثلة في قيم التراث، 

الحاضر، ممثلة في تقنياته الحديثة«.

الرتاث وحركة االقتصاد
رجل األعمال خالد بن طناف المنهالي من مؤس�شي مزاينات اإلبل 

وهو موروث شعبي يحظى  المتحدة،  ة  العربيَّ اإلمارات  في دولة 
وتخصص  الكبرى،  المهرجانات  تنظم  التي  الدولة،  باهتمام 
ما يجذب الكثير من الشباب المحبين لتراثهم.  الجوائز القيمة، 
يذكر خالد بن طناف مراحل تطور مسابقات المزاينات، منذ أن 
والجوائز  المشارك،  »الحالل«  كانت تقتصر على عدد قليل من 
إلى التطور الذي شهدته في السنوات  ة،  التي كانت في أغلبها رمزيَّ
الجوائز،  وقيمة  المشاركين،  أعداد  ارتفاع  حيث  من  األخيرة 
والمركاض،  إلى دور المزاينات،  كما يشير   أسعار اإلبل.   

ً
وأيضا

ويصفها  االقتصاد،  حركة  في  ة،  التراثيَّ الفعاليات  من  وغيرها 
»بالمهمة للغاية«.

 ويوضح: »ال يمكننا العمل على حفظ التراث بمعزل عن بيئته، 
 في أزمان مضت؛ 

ً
والنظام االقتصادي التقليدي الذي كان سائدا

ة في البالد،  فعلى سبيل المثال كانت اإلبل تشكل ركيزة اقتصاديَّ
ورأس مال لصاحبها، وبعد ظهور النفط أصبحت من دون قيمة، 
ودعم بشكل مباشر   - - طيب الله ثراه  إلى أن انتبه الشيخ زايد 
 
ً
وحافزا  

ً
أيضا  

ً
دعما لتكون  ة  التراثيَّ الفعاليات  أتت  ثم  مالكها، 

المتالكها، اآلن يمكنني وصف المردود االقتصادي لمالك اإلبل 
بأن فيه مقاربة، بجملة أخرى ظلت اإلبل مصدر رزق ألبناء الدولة 
ة وسياقه  برغم المتغيرات، فالتراث ال ينفصل عن بيئته الطبيعيَّ
االجتماعي واالقتصادي، فاليوم نرى الكثير من الشباب المهتمين 

وهو  والحفاظ على السالالت المميزة،  بامتالك أجود الحالل، 
عمل مضٍن ويتطلب الكثير من الصبر والمثابرة. إن بيئة اإلمارات 
ة، وما ترتب على تلك الموارد من  بكل ما تحتويه من موارد طبيعيَّ

ُسُبِل العيش وأسلوب الحياة، هي التي شكلت تراث اإلمارات«.

المبادرات المجتمعية
ة منهاج حياة،  يعد خالد بن طناف المنهالي المبادرات المجتمعيَّ
ويقول: »مبادراتي كثيرة، وكل ما يهمني المساهمة في سمعة هذا 
 لي مبادرات في احتفاالت 

ً
الوطن المعطاء، وأمنه، واستقراره؛ مثال

الدفعة  خريجي  أبناءنا  كرمت  كما  الوطنية،  بأعيادها  الدولة 
األولى من منتسبي الخدمة الوطنية، وكرمت كذلك الهيئة العامة 
للشؤون اإلسالمية واألوقاف ممثلة في رئيسها الدكتور حمدان 
بن مسلم المزروعي، وذلك على جهودهم المستمرة في نشر ثقافة 

الدين الحنيف بالدولة«
 ويضيف المنهالي: »بفضل الله كان لي مبادرات إنسانية في تنظيم 
زواج عدد من المسلمين الجدد بالتعاون مع جمعية دار البر، 
 
ً
واطلقنا مبادرة تكفل سداد ذمم مالية ومديونيات عن 40 سجينا
من المواطنين وجنسيات عربية وآسيوية، باإلضافة إلى العديد من 
المبادرات أثناء جائحة كورونا، منها دعم مادي بتعاون مع برنامج 
 نحن بخير( التابع لدائرة تنمية المجتمع والحملة التوعوية  

ً
)معا

خلك في البيت ألهالي منطقة بني ياس والمناطق المجاوره لها. 
ة، إذ أدعم المزاينات في اإلمارات  وأقدم كذلك المبادرات التراثيَّ
والخليج، كما كان لي العديد من المبادرات الرياضية بتعاون مع 

نادي بني ياس الريا�شي«.
تظل من أهم المبادرات وأكبرها »جائزة خالد بن طناف المنهالي 
لإلبتكار والتفوق العلمي«، والختيار هذه المبادرة أسباب يشرحها 
ونحفزهم،  المتفوقين  الشباب  »نستهدف  بقوله:  خالد  الشيخ 
فهم وقود الوطن، ومثل هذه الجوائز تصب في مصلحة الوطن، 
بالنظام  وتسهم بشكل فاعل في دفع الجهود المبذولة لالرتقاء 
التعليمي إلى مستوى طموحات القيادة التي ال تتأخر عن دعم 
الماضية،  األعوام  في  بالجائزة  الفائزين  من  فالكثير  أبنائها، 
ليعودوا  ابتعثتهم الدولة إلى أرقى الجامعات والكليات في العالم، 

ة، وهي استكمال النهضة واإلنجازات«. إلى مهمتهم المستقبليَّ
واختتم حديثه بالتأكيد أن »الجائزة في تطور مستمر، هذا بفضل 
ثم اهتمام القيادة بها ودعمها وتوفير المناخ المناسب   

ً
الله أوال

كلية  مع   
ً
اتفاقا الجائزة  العام عقدت  وهذا  لنموها ورسوخها، 

بوليتكنك على مشروع يتضمن عمل مختبرات علمية وصناعية، 
في إمارة أبوظبي للتصنيع  )فاب الب(  أول  ونحن في صدد إنشاء 
الرقمي، لدعم الراغبين من الطلبة في تقديم االختراعات بمجال 

التكنولوجيا والتقنية« 

حوار خاص

االجتماعي بيئته وسياقه  التراث ال ينفصل عن  المنهالي:  خالد بن طناف 
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وجوه ال تغيب

 مريم النقيب 

في  التاسع عشر من أغسطس الما�ضي أكمل الشاعر واألديب 
 على رحيله..

ً
اإلماراتي الكبير حمد خليفة بو شهاب عشرين عاما

في الساحة   
ً
عابرا  

ً
الكبيرة لم تمر مرورا القامة األدبية  وهذه 

خلفه  الله  رحمه  ترك  فقد  اإلمارات،  في  واألدبية  الثقافية 
.. 

ً
 أدبًيا نفتخر به جميعا

ً
بصمات كبيرة وانجازاٍت كثيرة وإرثا

ولد الشاعر حمد بن خليفة بوشهاب في عجمان عام 1933، في 
منطقة تقع وسط عجمان، ُيقال لها آنذاك »الفريج الوسطي«، 

ويرجع نسب من سكنوها إلى أصول فالحية.
 ،

ً
مبكرا الشعر  الله،  رحمه  بوشهاب،  حمد  الشاعر  أحب 

كبار  بمجالسة  وحظي  المجالس،  في  وقرأه  وأتقنه،  فحفظه 
الشعراء من أمثال راشد الخضر، حمد بن سليمان، ناصر بن 
ويكتبه  إذ أخذ يحفظ ما يقولون،  وعبدلله الشيبة،  محمد، 

ليبدأ بنفسه بالكتابة، وهو في التاسعة من عمره .

ثم دخلت عجمان  الكتاتيب،  في  تعلمه  بداية  في  الشاعر  تعلم 

بنى فيها، وكان 
ُ
نهضة علمية حيث بدأت المدارس الشبه نظامية ت

على رأسها مدرسة »المحمدية«، التي انتسب إليها الشاعر، واهتم 
فيها بدراسة النحو والفقه، فأكثر من القراءة وداوم على الكتابة، 
فأبدع في كتابة  حتى ُصقلت موهبته الشعرية وازداد توهجها، 

الشعر النبطي والفصيح .

في  الشعراء  مجالس  قدم  من  أول  الله  رحمه  شهاب  بو  كان 

التلفزيون عبر تلفزيون الكويت من دبي عام 1971، وأول من نشر 

الشعر الشعبي في الصحافة اليومية عبر جريدة البيان منذ عام 
فقد  وأول شاعر إماراتي تغنى إحدى قصائده في مصر،   ،1981
لحن وغنى قصيدته عيد الفرج على مسرح البالون في القاهرة 
»تراثنا من الشعر الشعبي«  ويعتبر كتابه  منتصف السبعينيات، 
 جمع خاللها 

ً
درة الكتب التي أصدرها، فهو حصيلة جهد 40 عاما

قصائد شعراء متوفين منذ 350 سنة أو أكثر .
بعد   2002 توفي رحمه الله في التاسع عشر من أغسطس عام 

مسيرة حافلة بالعطاء مليئة باالنجازات .

من مؤلفاته : 
وديوان تراثنا من   ،1978 ديوان سلطان بن علي العويس عام 
الثاني، عام  1980، والجزء  »الجزء األول«، عام  الشعر الشعبي 
1981، وديوان ربيع بن ياقوت عام 1983، وديوان شاعرات من 
1984، وكتاب الماجدي بن ظاهر - حياته وآثاره -  اإلمارات عام 
عام 1984، وديوان سلطان بن علي العويس 1985، و ديوان حمد 
بن عبد الله العويس عام 1986، وديوان محمد بن علي الكوس 
1987، وديوان ربيع بن ياقوت - المجموعة  - الجزء الثاني- عام 
- الجزء  1988، وديوان حمد بن عبدالله العويس  الكاملة -عام 
الثالث- عام 1988، وديوان أريج السمر - قصائد متبادلة - عام 
 ،1989 وديوان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام   ،1989
1991، وديوان الشيخ زايد بن سلطان  وديوان فتاة العرب عام 
الدولة  رئيس  إلى  مهداة  وديوان قصائد   ،1991 عام  نهيان  آل 
1996، ووقفات مع تاريخ دولة  1995، ونسائم المحبة عام  عام 
اإلمارات عام 1997، كما صدر لبوشهاب بعد وفاته: ديوان راشد 

الخضر، وأشياء من الما�شي، وإطاللة على ما�شي اإلمارات.
من قصائده التي وجهها للشاعر الكبير ربيع بن ياقوت أطال الله 

عمره : 

مــــــــــــــــــــــــــــــا يــثــيـــــــــــــــب الَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب ويـعـيـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مــــــــــــــــــــــــن دواهــــــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب وْمــحـونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

غــيــر لــــــــــــــــــــــي فــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قـوانـيـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

عــاِلــــــــــــــــــــــم بــشــرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومــضــمـونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لك حــــــــــــــــــــــــل: فـي حـيـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
إن َوض

ــــــــــــــــــــــــــــــــوادك بــمــضــنــونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ف

ّ
بــش

وان نـظـــــــــــــــــــــــم لك ِشـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـن زيـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

تــســمــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّراف يــقــرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربــّيــــــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــضــانــيـنــــــــــــــــــــــــه

مــثــــــــــــــــــــــــل مــضــنــونـــــــــــــــــــــــــــــــك يــعـّزونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 عــيـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــن ونــيــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك دمَّ

صــاحــبــــــــــــــــــــــــك واهــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َيـشـوفـونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ُهــــــــــــــــــــــم: وينـــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
قالــــــــــــــــــــــوا: اْش بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك؟ قال

ـســـــــــــــــــــــــر فـنـونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــليــنــــــــــــــــــــــــا يـك

ــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـيـنـــــــــــــــــــــــي وبـيـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
َبــخ

ــجــونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ

قــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال ِتــزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ش

ــيــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
ــف

َ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــبــــــــــــــــــــــــا ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر ْمــخ

فــــــــــــــــــــــــي ضــمــايــرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـَعـْرفـونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يــــــــــــــــــــــــا ربــّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع نـحـــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــن طـيـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــوع الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــعــيـونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

الشاعر األديب حمد خليفة بوشهاب 
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سرد الذاكرة

 شيخه الجابري

كان  الضعيف  وجسده  النحيلة  وقامته  المتواضعة  بهيئته 
الذي  والمسجل  الراديو  جهاز  يحمل  الحارة  يجول  حمدان 
القديم،  الخشبي  ناشيونال  نوع  من  الوقت  يحتضنه طوال 
 أن تعطف عليه وتحنو، 

ّ
حمدان ذاك حين تراه ال تستطيع إال

رجل أميٌّ ال يقرأ وال يكتب، مالبسه ذات هوية خاصة به وحده، 
عمامته لصفرتها تنبئ عن حالتها الّرثة، لكنه عاشق ألم كلثوم، 
المطربين  كبار  أصوات  تسمع  األصيل،  الحقيقي  والطرب 
تصدح من ذاك الراديو، يعرف متى وصلة أم كلثوم في إذاعتي 
وفيروز،  أغاني حليم،  إذاعة  وكذلك مواقيت  ودبي،  أبوظبي 
ونجاة، وفايزة احمد، وعبدالوهاب وغيرهم من مطربي الخليج، 
العربي التي كانت  لكن الغالب دوما هو صوت سيدة الغناء 

ي عند الرجل النحيل،شبه الضرير. 
ّ
جل

ّ
أيقونة الت

كان ذلك في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى منتصفها 
 حيث لم تزل مدينة العين بعُد بكٌر لم تحاصرها العمارات، 

ً
تقريبا

وأسمنت  السيارات،  كربون  رّي 
ّ
الط طقسها  صفو  ر 

ّ
يعك ولم 

ة حمدان، حتى رحل عنها، 
ّ

 عش
ّ
البناءات التي سّورت المدينة إال

إلى مكان آخر لم نعرفه، ولكننا افتقدنا بعده ذاك الرجل النحيل 
الذي كان صوت ام كلثوم منه يوقض هدأة الحارة في منتصف 

الليل.
في آخر  الغاف«  »عودين  بناها عند  ة 

ّ
حمدان كان يسكن عش

 في تلك الفترة، جيرانه 
ً
الفريج باتجاه الشارع الرئيس المعّبد طازجا

في ذات المكان الفسيح أسرة نحبها، بناتها الكبيرة رحلت في شبابها 
والثانية كانت زميلة دراسة ورفيقة سنوات من  لها،  الله  غفر 
العمر، تتولى مهام تدريس شقيقها األصغر، أذكرها ببنيتها الهزيلة 
تقف في  وشعرها الطويل األسمر الفاحم،  وعينيها الواسعتين، 
طرف الحوش تحمل عصا لتشرح بها الدرس المدّون بالطبشورة 
البيضاء على السبورة التي ابتكرتها على جدار من سعف النخيل، 
والشينكو، كّنا نضحك من المشهد، ونروح نسترق السمع لعلنا 

نظفر منها بعبارة تسعفنا في حل واجب العربي أو الدين.
أعود إلى حمدان الرجل النحيل شبه الضرير، ال أعرف حقيقة من 
ته  المتواضعة تلك، 

ّ
أين يحصل على المال الذي بنى بفضله عش

واشترى الراديو ربما من مساعدات العابرين المنطقة، والمارين 
بالحارة، أو ربما من عمله في الذي نجهل ماهيته، أو نوعه، كّنا نرى 

، إلى أن جاء اليوم الذي 
ً
 بائسا

ً
ذاك الرجل وحيدا

طيبة  سيدة  ذراع  يتأبط  حمدان  فيه  وجدنا 
بسيطة،  طبيعية،  الحضور،  بهّية  المالمح، 
هذه المرأة  فاستغرب الجميع في البداية من  
وما أن مضت أيام  التي تقاسم الرجل عشته، 
قالئل حتى علمنا بأن الرجل قد تزوج من هذه 
السيدة الوقورة التي يزين الزعفران »خادعيها« 
الورد  فتفوح منها رائحة  الجانبين،  خديها من 
لت 

ّ
وماء »الزموته« والورس، والبضاعة التي تخل

وخزام  »ندوى«،  شعيراتها المخبأة تحت شيلة 
على الرأس يقبض الشيلة كي تبقى على ثباتها، 
 يستكع 

ً
وجماليتها. وبعد أن كان حمدان وحيدا

 مع »للست« صار يطرب لها أكثر 
ً
في الحارة هائما

تلك المرأة الغجرية السمراء،  بصحبة سلمى  
ة خاصة أيام 

ّ
وكّنا عندما نمر من جانب العش

يصدح،  الصوت  نسمع  المدرسة  من  عودتنا 
ونشاهد االثنين يجلسان متجاورين يستمعان 
أو اسأل روحك،  »للحب كله،  بإنصات غريب 

وقصة عشق  حالة من الحب الكبير كانت بينهما،  أو فكروني«، 
جميلة كّنا نراقبها بين الرجل الضئيل وزوجته الطيبة، الحشيمة، 

رغم تلك الفواصل العمرية بينهما، لكنني أعتقد 
والتواضع،  أن أجمل ما جمع بينهما البساطة، 
تجدها  أن  ونُدر  قّل  التي  العالية  واإلنسانية 
من  الكثير  الذاكرة  سرد  في  الزمان.  هذا  في 
التفاصيل التي عشناها مع العاشقين النبيلين، 
وذاك التعامل الراقي بينهما رغم أنهما لم يتلقيا 
التعليم لكن ربما القصائد التي كانا يستمعان لها 
 
ُ
 جميال

ُ
عبر الراديو والبرامج األخرى قد تركت أثرا

في ليالي رمضان   ،
ً
عليهما فهما وأخالقا وسلوكا

التي مّرت وهما بيننا يسكنان بجوار منازلنا كّنا 
نستمع للتوشيحات الرمضانية وصوت الشيخ 

النقشبندي يصدح »موالي يا موالي«.
 فيا موالَي ورجائي قد ذكرتهما بخير هنا، فاجعل 
لهما متسٌع من رحمتك وعفوك إن كانا ما يزاالن 
 ،

ً
بعيدا األقدار  أخذتهما  أو  الحياة،  قيد  على 

جميلة   ً وذكرى  لألثر الطيب،   
ّ
إال حيث ال بقاَء 

تعبر كلما استمعُت إلى أم كلثوم وتسللت صورة 
حمدان والراديو وسلمى، وتلك الغترة بنّية اللون 
التي تدلى طرفها على كتفه من دون أن يشعر به، فزادت أناقته 

العبثّية بوهيمية أخرى 

الرجل النحيل وأم كلثوم
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مشهد مألوف يمكن أن تراه في معظم البلدان، في أغلب األماكن، 
عائلة، أو زوجين،أو أصدقاء يجلسون مًعا، على طاولة أو في وسيلة 
األشخاص وإن  كثيًرا ما نجد هؤالء  أو في حدث اجتماعي.  نقل، 
كانوا محاطين بغيرهم،إال أنهم يفرطون في استخدام أجهزتهم، 
بينما هم متصلون بالبعيد مكاًنا  مندمجون في واقع افترا�شي. 
 مع من يقعد بجوارهم. إن هذا 

ً
متفاعلون معه، منفصلون فكريا

يسّمى في علم النفس السيبراني بالتكنوفرنس أي االنقطاعات في 
التواصل . المشغول بهاتفه أو حاسوبه قد ينقطع تواصله فعلًيا 
مع من يتحدث إليه، وقد يتجاهله، ومن ثم فإن جودة العالقة 
بينهما تنخفض. إن بدايات علم النفس السيبراني ظهرت قبل ثالثة 
من أجل دراسة تفاعل العقل البشري مع التكنولوجيا،  عقود؛ 
وتأثيراتها على رؤية اإلنسان لذاته ،عالقاته باآلخرين،وكيفية تأثر 
هناك أشخاص يعانون من إدمان  اإلنسان بذلك سلًبا وإيجاًبا. 
منها إدمان الواتس  حتى إنهم ميزوا بين أنواعها،  التكنولوجيا، 
التعلق  هذا  أسباب  واالنستغرام.ومن  شات،  السناب  أب، 
وجود وقت فراغ،  الزائد وفرط االستخدام هو متابعة العمل، 
الرغبة في االستمتاع،البحث عن قبول اآلخرين، الترصد ومراقبة 
وكثرة اإلشعارات والتنبيهات التي يضعها الشخص في  أشخاص، 
حياة  في  جًدا  مهم  التكنولوجيا  استخدام  وتطبيقاته.  برامجه 
لكن فرط االستخدام  له إيجابيات ال تعد وال تح�شى،  الناس، 
بحد ذاته هو مشكلة المشاكل؛ لذلك اهتمت الدراسات الحديثة 
المختلفة  التأثيرات  بدراسة  سنوات،  عشر  قبل  أقدمها  جًدا، 

األسرية  العالقات  الزوجية،  العالقات  على 
األبوة والبنوة. هي دراسات أعدت في الواليات 
المتحدة،ألمانيا،إسرائيل، تشيلي، وغيرها من 
الطرف،  أن  الدراسات  جميع  أكدت  الدول. 
قد يصل  الذي يواجه انقطاًعا في الحديث، 
بسبب انشغال الطرف  أحياًنا لتجاهل الرّد، 
أو حاسوبه،أو جهازه  اآلخر بهاتفه المحمول، 
ا كان، مما يشعر الشخص بقلة  اإللكتروني أيًّ
بالحزن  فيصاب  به،  اآلخر  الطرف  اهتمام 
والضيق، قد يبلغ به الحال إلى االكتئاب وعدم 
الرضا، ليس عن الطرف اآلخر فحسب ، وهو 

قد يكون زوًجا،أًبا،ابًنا،صديًقا ، وإنما عن عدم الرضا عن حياته 
بشكل عام. الطرف المتضرر هنا قد يغضب؛ ليترك المكان، وقد 
أوحتى استخدام الهاتف خالل  يتكيف بأن ينشغل بأمر آخر، 
وأما المرأة فتنظر غالًبا نظرة شك  انشغال الطرف اآلخر عنه. 
وريبة لهذا االنشغال، قد تحفز لديها توقعات سلبية تجاه شريك 
الحياة، مما يشعرها بعدم األمان، فيخلق هذا مشاكل كثيرة بين 
الزوجين. الطريف أن الدراسات أشارت إلى أن جيل األلفية ممن 
شب ونما في الزمن الرقمي هو أكثر تسامًحا في حال حدث انقطاع 
الجديد،  الجيل  وعي  لكن  غيره،  مع  أو  معه  شخص  لتواصل 
إضافة لنضجهم السريع،مع تنوع مصادر معلوماتهم المتاحة على 
الشبكة، وثقافتهم قد تجعل بعضهم أكثر قسوة تجاه عدم تقبل 
وأجهزتهم؛  لهواتفهم  استخدامهم  عنهم خالل  اآلخرين  انقطاع 
اختالف  الحسبان  في  نأخذ  أن  البد  ألننا 
في  مرونتها  ومدى  وطبائعها،  الشخصيات 

التعامل.
 لهذا األمر من 

ً
تقترح كثير من الدراسات حلوال

مثل إيقاف التشغيل لإللكترونيات في أوقات 
أجل  من  الصامت؛  على  وضعها  أو  معينة، 
التركيز على المحادثة، وفي حال وجود أمر طارئ 
أو ضروري فالبد من إخبار الطرف اآلخر عن 
ه هو وعي الشخص 

ّ
واألهم من ذلك كل ذلك، 

مع اقتراح حلول تناسبه  بالمشكلة وتأثيراتها، 
وتناسب عائلته 

فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات
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إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



شمسة حمد العبد الظـاهري

العمـارة
 التقليدية والحضرية 

في دولة اإلمارات العربية 

كتاب يتناول اهتمام دولة اإلمارات بتراثها املعماري  »العمارة التقليدية والحضرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة« 
والعمراني والذي يتكون من ثنائية نمطيها املتمثلة في العمران التقليدي واآلخر النمط الحضري الذي شاع تنفيذه في كل 
أرجاء العالم بعد اكتشاف واستخدام العديد من مواد البناء الحديثة. ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمفردات التراثية التي 
تستخدم في العمارة التراثية والحديثة، وذلك ملا يحتويه من أبواب وفصول وموضوعات مختلفة غطت جوانب مهمة من 
تاريخ وثقافة العمارة في الدولة. ومن أهم املوضوعات التي يستعرضها الكتاب، عمارة سعف النخيل، وعمارة املساجد 
وكذلك يتناول العمارة الحضرية والتخطيط والتطوير و مشاريع الطرق واملواصالت في  والقصور والعمارة الدفاعية. 
إمارة أبوظبي منذ التأسيس وحتى  استشراف املستقبل، فيستعرض على سبيل املثال مجموعة من املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية واملعمارية التي شهدتها إمارة أبوظبي منذ أواخر ستينيات القرن املا�شي، كمصنع اسمنت العين ومشروع مركز 

أبحاث األرا�شي القاحلة في جزيرة السعديات.
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