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كلمة رئيس التحرير

شمسـة الظاهري
رئيس التحرير

التكنولوجيا الزراعية في اإلمارات

يحار المرء وهو يبحث عن بداية، يقدم من خاللها أبعاد تجربة دولة اإلمارات الزراعية الفريدة من البداية 

إلى ما وصلت إليه اليوم من مشاريع استدامة ومعارض عالمية وغيرها.  وما يلفت االنتباه كيف طوعت 

اإلمارات التكنولوجيا في رؤيتها 2021 ومئويتها 2071 لتناسب بيئة ومهارات المزارعين اإلماراتيين واستدامة 

مهنتهم، في ظل ما تشهده اإلنتاجية الزراعية انخفاضاً في العديد من دول العالم ألسباب عدة.

ومنذ القدم وسكانها يدركون الحقيقة التي تقول: »إن قطرة الماء في الصحراء تساوي نبضة حياة...«، فإذا 

كانت قناعتهم بأن الزراعة هي أساس االستقرار، وهي اللبنة األولى ألي حضارة في التاريخ، فهم يعلمون 

أنه ال زراعة بغير ماء، ولهذا تجدهم اليوم يوظفون التكنولوجيا ألجل استخدام مياه أقل مع زيادة اإلنتاج، 

وتجربتهم هذه منسجمة مع التوجه العالمي المتمثل في أهداف التنمية المستدامة التي يتصدرها القضاء 

على الفقر والجوع، والحفاظ على المياه، فالمتوقع أن يصل عدد سكان العالم بحلول عام 2050 إلى 9.7 

مليار نسمة، ما يتعين عليه زيادة إنتاج الغذاء؛ ولضمان األمن الغذائي في المستقبل البد من  العمل على 

والبيئية.   المناخية  التحديات  لمواجهة  المستدامة،  الغذائية  لألنظمة  والترويج  والبحث  االستثمارات  زيادة 

وهذا ما ينطبق على دول الخليج، لذلك تبنت اإلمارات تسريع التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، والتي 

أطلقها مكتب األمن الغذائي بالتعاون مع برنامج المسرعات الحكومية لإلمارات وجاءت في شكل مبادرات 

مبتكرة منها العالمة الوطنية للزراعة المستدامة وإطار تمويل الزراعة الحديثة ومعايير بناء المنشآت الزراعية 

والرخصة الزراعية الموحدة ومنصة بيانات األمن الغذائي وغيرها. كما أطلق مكتب األمن الغذائي بالدولة 

منصة أبحاث يتشارك فيها الخبراء ومن ضمن مجاالت البحث المعروضة في المنصة توظيف التكنولوجيا في 

المجال الزراعي، كاستخدام الروبوتات أو الطائرات من دون طيار في الزراعة، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في الزراعة، وغيرها العديد من المشاريع البحثية الرائدة في مجال تطوير الزراعة، حيث تمثل 

هذه المنصة مستودعاً للبيانات البحثية في مجال األمن الغذائي بالدولة والمعلومات الخاصة بالمستثمرين 

الرئيسين في قطاع الغذاء والزراعة.  

وطالما أن حياة اإلنسان في تطور مستمر وخصوصاً الجانب التكنولوجي، فإن الزراعة في اإلمارات ستستمر 

بالتطور والنمو لتحسين حياة البشر وتوفير فرص عمل وتوظيفها لما هو خير للناس.
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كلمتي في المغفور له بإذن الله تعالى سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمة الله تعالى.
"رحمك الله يا سلطان الخير، رحمك الله يا أبو هزاع، كنت لي معزباً وأخاً وأباً حنوناً ومعلماً وموجهاً، رحمك الله أيها 
قصدهم  لمن  الخير  وقدموا  وأمتهم،  ومواطنيهم  وشعبهم  وطنهم  خدمة  في  حياتهم  قضوا  الذين  الرجال  بين  النادر 

ورسموا في القلوب محبة لهم بتواضعهم وعطائهم المتدفق وغير المنقطع.
أشهد الله أنك من النوادر بين الرجال ومن نوادر ما يجود به الزمان، يا راعي الجمايل واأليادي البيضاء الكريمة، وأشهد 
الله أنني عشت معك أجمل أيام حياتي، تعلمت منك الكثير، كنت متواضعاً للصغير والكبير والغني والفقير، وكنت كلما 
أراك وأرى أفعالك الطيبة كأنني أرى فيك أباك ومربيك ومعلمك وقائدك المغفور له بإذن الله تعالى سيدي  الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، كنت أراك تقتدي به وبصفاته التي تعلمتها منه، وعلمتنا منها الكثير والكثير.
رحمك الله واسكنك الفردوس األعلى، ونسأل الله تعالى ان يبارك له في أنجاله سيدي سمو الشيخ هزاع بن سلطان 
بن زايد آل نهيان وسيدي سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وجميع االسرة الكريمة أهل العز والناموس، 
ونسأل الله تعالى ان يبارك ويطول بعمر إخوانه وابنائهم وكافة آل نهيان الكرام حفظهم الله معازيبنا ويديمهم تاجاً 

على رؤوسنا.
وحفظ الله لنا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة أطال الله بعمره، وسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد نائب القائد االعلى للقوات المسلحة – أطال الله بعمره، وجميع 

اصحاب السمو الحكام وأولياء العهود في إمارات الخير والعطاء.
وختاماً تعجز الحروف والكلمات عن وصف هذا الرجل العظيم في اخالقه ومعانيه وتواضعه وعلمه وحكمته وبعد نظره 

وحبه لشعبه وقيادته ولالمة العربية واالسالمية، رحمك الله يا أبا الفقراء والمساكين. رحمك الله يا أبو هزاع.

رحمك ا� يا أبا هزاع
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إصدارات 
مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث ا�مارات، أبوظبي

د�إبراهيم أحمد ملحم

قاسم بن خلف الرويس
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محتويات العدد

ارتياد اآلفاق

تراث اإلمارات

ة التونسية  ُدقَّ

ة« مستمدة من »ُتّقة« الالتينية، التي بدورها  ة أو ُتبقاق، لفظة »ُدقَّ ة أو ُتقَّ ُدقَّ
في  المختصين  حسب  ُتنطق  التي  »تبقق«  اللوبية  اللفظة  من  مستوحاة 
ظهور  يعود  الصخر«؛  »جبل  تعني  باألمازيغية  وُدّق��ة  "ُتبقاقا"،  اللغة  هذه 
إلى  ه��ك��ت��اًرا،  سبعين  نحو  مساحته  ال���ذي  بالموقع  ال��ب��ش��ري  االس��ت��ي��ط��ان 
المالئمة  الطبيعية  ال��ظ��روف  ولعل  الميالد،  قبل  األول��ى  األلفية  منتصف 
والمياه في مكان  البناء  توفر مواد  والمتمثلة في  العمران  لنشوء وتطور 
 90-15( الصقلي  دي��ودوروس  المؤرخ  وحسب  ذل��ك؛  على  ساعدت  قريب، 
والبونية  اللوبية  النقوش  أما  وجمال،  هيبة  ذات  مدينة  كانت  فقد  ق.م.( 
فتخبرنا بأنه كان يحكم المدينة مجلس لألعيان أو مجلس شيوخ، وقضاة 
ال سيما ما ُيعرف باألشفاط )رؤساء البلديات(؛ لكن المكان في حاجة أكثر 

باسم فرات  إلى التنقيب والدراسة.. 

الشيخ َزايد في ِكتابات ِبكماستر  

َكان ِبكماستر َيتحدث الَعربية ِبَطالقة، فضالً َعن َشغفه بالَصحراء َوَمعِرفته 
َأهمية  وَتكمن  الَعامة.  اأَلخ��الق  ِبَقضايا  ُمهتمًا  وَك��ان  َبها،  الَعربية  ِبالُطرق 
ِكتابات الرحالة َمارتن ِبكماستر في أنها تقدم َنبذة َوافية َعن َشكل الَحياة 
في الَمناطق الَصحراوية في الَمنطقة الَغربية َبأبوظبي َمع ِبدايات َتأسيس 
َدولة اإلمارات العربية المتحدة، فضالً َعن َتناوله الخاص لَشخصية الَشيخ 

محمد أحمد عنب  د.   .. َزايد وَفلسفته الِسياسية َوِحكمته َوأهم إنجازاته. 

محتويات العدد
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أسعار البيع
سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين  الكويت دينار واحد -  10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت -  اإلمارات العربية المتحدة: 
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

محتويات العدد

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

حوار خاص

تراث الموسيقى

المدينة اإلسالمية  ثقافة

تميزت  اإلسالمية  العمارة  إن  المرتجي:  سعيد  محمد  األركيولوجي  األكاديمي  قال 
اإلسالمية  األقطار  اختالف  فرغم  والزمان،  المكان  عامل  تخطى  حضاري  بمشترك 
وابتعادها ثمة قرابة ال تنقطع بين الشرق والغرب من دون نكران وجود خصوصيات 
أن  معه  التالي  حوارنا  في  وأض��اف  وتنوعًا.  غنى  الفني  التراث  لهذا  تعطي  محلية 
من  والتقنيات  الهندسية  التصاميم  مقتبسين  المباني،  تشييد  في  بدأوا  المسلمين 
أن  المرتجي  ونفى  متميز.  إط��ار  في  ذلك  بلوروا  لكنهم  بفتحها،  قاموا  التي  البالد 
ح�������اوره  المستشرقين...  بعض  ظن  كما  فوضويًا  اإلسالمية  المدينة  تخطيط  يكون 

أنس الفياللي  د. 

أسطورة آلة القتل الموسيقية

تقول األسطورة إن أحد الرماة في وسط آسيا اكتشف أنه يمكن أن يصدر نغًما عذًبا 
إذا ما احتك وتر قوسه بأوتار آلته؛ فقد كانت بعض األقواس  مستمًرا من "قپوزه" 
تجهيز  بعد  ب��األوت��ار  أصابعه  أح��د  باحتكاك  األم��ر  ب��دأ  ربما  الخيل،  ذي��ل  بشعر  تشد 
قوسه، فإذا بصوت مستمر يصدر من اآللة ما دفعه الستخدام قوسه المشدود بفعل 
صوت مستمر من آلة وترية يشبه  ليونة العصا، فإذا بالصوت يصدر كما نعرفه اآلن: 

صوت اإلنسان يمكن لمغن أن يستخدمه لمصاحبته في الغناء... محمد عنتر 

98

120

رئيس التحرير 

شمسة حمد الظاهري

مدير التحرير 

وليد عالء الدين 

اإلرشاف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 
موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتري إدراي وشؤون الكّتاب

محمد بدر
cmohamedbadr@gmail.com

مصورون: 

- مصطفى شعبان 
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اإلمارات للتوزيع
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79 حين نظلم تراثنا مرتين - أحمد حسين حميدان
80 حي بن يقظان -  حاتم السروي

82 األسرات الشاعرة - د. ربيع عبد العزيز 
84 قافلة حكايات مغربية - منار فتح الباب 

... وريثة لغة مصر القديمة - سامي أبو  بدر 
ُ

ة 86 الِقبطيَّ
88 األدب المقارن من األطر النظرية إلى الدراسات النصية - د.تامر فايز 

91 موت الناقد - ياسر شعبان 
92 ملك الغناء العاري - د. سهير المصادفة 

94 جوانب الصراع في »قنديل أم هاشم« - د. عايدي جمعه 
96 عماد حمدي... زارع األلم والشجن - حسين عبد الرحيم 

103 عجيبة الجبرتي - محسن عبد العزيز
104 كوننا األول وحلم يقظتنا؛ البيت - عائشة الدرمكي
106 األمثال فلسفة الجماعة الشعبية - عبده الزّراع 

م - حمزة قناوي 
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109 الحقيقي والُمتوه
110 تشكيالت بصرية تسرق الفرح - شريف الشافعي 
112 فيلسوف الضحك الراقي - أمير شفيق حسانين 
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119 الرمس أرض المحار والبوح - لولوة المنصوري 

ه - د. صالح فضل 
َ
124 كيف عشقت حسناء العصر بول

 129 مخلب القرصان - محمد أحمد السويدي 
130 كورونا السخرية ذرة ملح - د.فاطمة حمد المزروعي
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نادي تراث اإلمارات

 شمسه الظاهري - فاطمة المنصوري

البحرية  النادي  بوابة  اإلمارات  تراث  لنادي  التابعة  الجزر  تشكل 
والثقافية  التراثية  األنشطة  لمزاولة  الممهد  الرئيس  والميدان 
والتربوية والبيئية والفلكية، وتشهد القاعات المقامة عليها تنظيم 
العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات التثقيفية والملتقيات 
الدولة  ضيوف  استقبال  إلى  باإلضافة  والمهرجانات،  والسباقات 

الرسميين وضيوف النادي. وهي بالشكل التالي:

أوالً: جزيرة السّمالية
تقع جزيرة السّمالية على بعد 12 كيلومتراً شمال شرق إمارة أبوظبي 
وتبلغ مساحتها نحو 35 كيلومتراً مربعاً، وتتمتع بمقومات المحميات 
الطبيعية؛ لوجود عدة أنواع من الهائمات البحرية والنباتية تنتمي 
للطيور  آمناً  مكاناً  الجزيرة  شواطئ  وتعتبر  مختلفة،  طوائف  إلى 
المهاجرة، فضالً عن الحيوانات التي أدخلت إلى الجزيرة مثل النعام 
والطاؤوس والحجل والقطا والفزن وغيرها من الحيوانات، إلى جانب 
البيئية،  الناحية  السّمالية من  العسل.  وتعد  المناحل إلنتاج  تربية 
محمية طبيعية تتمتع بتنوع بيولوجي كبير ساعدها في ذلك وجود 

رقعة كبيرة من أشجار القرم، كما تسودها عشائر نباتية متنوعة منها 
نبات القصبة والشنان، والسويد والرشاء. وفكرة الجزيرة تعد فكرة 

رائدة على مستوى الدولة لذلك أطلق عليها اسم »جزيرة األحالم«.

مرافق الجزيرة 
تتألف جزيرة السّمالية من عدة ميادين وأقسام موظفة في األنشطة 

التي تحتضنها وهي مقسمة بالشكل اآلتي:
ميدان الهجن:

للتدريب  خصصت  رحبة  مضامير  عدة  من  الهجن  ميدان  يتكون 
التدريبية  واألنشطة  البرامج  عليها  وينظم  وللسباقات.  الهجن  على 
للتعرف عن قرب على أنواع اإلبل والمقسمة إلى ثالث مجموعات 
وهي أمهات الحليب وإبل التدريب التي تشارك في السباقات، وإبل 
التلقيح لمعرفة أهمية الحفاظ على إنتاج السالالت ذات النوعيات 
الميدان  هذا  على  للقائمين  رئيسة  مهام  هناك  أن  غير  الجيدة، 
وهي: التعريف باإلبل وطبيعتها عن قرب. وكذلك التعريف بكيفية 
التعامل معها وكيفية العناية بها والطرق السليمة في ركوبها وطرق 
إعداد الهجن وتدريبها للدخول والمشاركة في السباقات وغيرها من 

المهام.

ميدان الفروسية
يضم عدداً من الميادين الخارجية والداخلية معدة لكل احتياجات 
عالم  في  والتأهيلية  والتدريبية  والتثقيفية  التعليمية  البرامج 
الفروسية.  وتحتوي إسطبالت القسم على خيول من سالالت عربية 
أصيلة ومهجنة وهي مجهزة لتدريب أعضاء النادي وفرق الفروسية.  
التي  المهارات  من  المشارك جملة  يتعلم  أن  على  القسم  ويحرص 
تتناول خطوات مدروسة لتعلم مهارات الفروسية كشرح مفصل عن 
العربية والتعريف  الخيول  الميدان وأهميته والتعريف بمواصفات 
بطرق وأساليب تربية وتدريب الخيول وكيفية العناية بصغارها إلى 
التدريب العملي على مهارات السير بالخير والقدرة على السيطرة 

عليها وغير ذلك.

ميدان الرماية
يتمتع ميدان الرماية بالمواصفات والقياسات األولمبية المطلوبة، ما 
يساعد على استقبال وإنجاح كبرى البطوالت، ويضع القائمون على 
هذا الميدان الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية لمنتسبيه، كشرح 
مفصل عن السالح وأنواعه وطرق استخدامه والقواعد األساسية في 
الرمي والتدريب األولي مع تصويب المدرب والتدريب على الرماية 

بالقوس.

قسم الصقور
يهدف هذا القسم إلى التعريف برياضة الصيد بالصقور التي اتسعت 
في المجتمعات كتراث ثقافي غير مادي وكممارسة اجتماعية ترفيهية 
القسم  هذا  في  القائمون  ويحرص  الطبيعة،  مع  للتواصل  ووسيلة 
من  خاصة  مجموعة  يمتلكون  وممن  الصقور  عالم  في  خبراء  من 
التقاليد واألخالقيات، نقل هذه الرياضة التراثية إلى فئات المجتمع 
الشابة، فيقدمون عدة برامج منها التعريف برياضة الصيد بالصقور 
وفوائدها واألدوات المستخدمة في الرياضة والطرق الصحيحة في 

تدريب الصقر والعناية به.

ميــــدان القوارب الرمليـــة والقوارب الشــــراعية 

البحرية
رياضة الشراع أو القارب الرملي من الرياضات المستحدثة في دولة 
جزيرة  وتعد  األعمار،  جميع  من  الكثيرون  عليها  ويقبل  اإلمارات 
وعلى  خاللها  من  التي  الدولة  في  اتساعاً  األكثر  الساحة  السّمالية 
على  وتشرف  للكثير،  المحببة  الرياضة  هذه  ممارسة  تتم  أرضها 
تدريبية  لهم دورات  للشراع وتقدم  اإلمارات  الرياضة مدرسة  هذه 
قبل ركوبها واالستمتاع بها كما توفر لالعبين كافة احتياطات األمن 

والسالمة.

 شمال شرق 
ً
تقع جزيرة السّمالية على بعد 12 كيلومترا

 ،
ً
 مربعا

ً
إمارة أبوظبي وتبلغ مساحتها حوالي 35 كيلومترا

وتتمتع بمقومات المحميات الطبيعية؛ لوجود عدة أنواع 
من الهائمات البحرية والنباتية تنتمي إلى طوائف مختلفة، 

 للطيور المهاجرة
ً
 آمنا

ً
وتعتبر شواطئ الجزيرة مكانا

»السّمالية« و»مصنوعة«
البوابة البحرية لنادي تراث اإلمارات 
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قسم الطيران الالسلكي
يهدف هذا القسم إلى رعاية هواة الطيران الالسلكي، وينظم برامج 
تدريبية أولية وبرامج إرشادية ومسابقات وعروضاً للطيران الالسلكي 
في الميدان المخصص له.  ويحرص المدربون في القسم على تقديم 
شرح مفصل عن الطائرات وأنواعها والتعريف بالطرق السليمة في 
تحريك الطائرة وتحديد مسارها في الجو وتقديم التوجيهات الالزمة 
أثناء عملية التدريب للهاوي أو للمتسابق، فضالً عن التعريف بقواعد 
الطيران وهندسته وأسسه للحفاظ على أجزاء الطائرة.  ويولي قسم 
الطيران الالسلكي اهتماماً برعاية السباقات لهواة الطيران الالسلكي 
وألجمل  استعراض  وألحسن  نفاثة  طيارة  ألحسن  جوائز  ويخصص 
طائرة مروحية وألحسن استعراض وألجمل طائرة من ذوات األجنحة.

القاعات الرياضية والثقافية 
تضم جزيرة السّمالية عدة قاعات رياضية مغلقة لممارسة كرة الطائرة 
صمم  أولمبي  مسبح  إلى  باإلضافة  وغيرها،  والتنس  واليد  والسلة 
وفق المعايير الدولية تنظم فيه مدرسة السباحة برامجها التدريبية 
للمبتدئين وللفرق المتخصصة التابعة للنادي. وتوجد قاعات ترفيهية 
الموسوعات والكتب  العديد من  ثقافية ومكتبة عامة تحتوي على 
مختلف  من  وغيرها  والتاريخ  التراث  مجال  في  والقيمة  المهمة 

العلوم والمعرفة إلى جانب احتوائها أفالم وثائقية.

أنماط من العمائر التقليدية
الطراز  على  بنيت  التي  العمائر  من  بعضاً  السّمالية  جزيرة  تضم 
المعماري القديم بكل تفاصيله مثل العمارة السكنية وعمارة السوق؛ 

واالقتصادي  االجتماعي  بالبعد  والشباب  الناشئة  تعريف  بهدف 
والسياسي لتلك العمائر باإلضافة إلى تعريفهم بتقنية البناء القديم، 

وتجلت أكثر في:
بيت »النوخذة« 

المباني  أنماط  من  الرميثي،  حسن  بن  علي  »النوخذة«  بيت  يعد 
واالجتماعية  المعيشية  االحتياجات  توفر  التي  التقليدية  الحضرية 
الخصوصية  بمتطلبات  ويفي  الواحدة  األسرة  محيط  في  لإلنسان 
األساسية  الوظيفية  األنواع  تعتبر من  والتي  واآلمان  واألمن  الفردية 
التي الزمت الحضارة المعمارية في فتراتها الزمنية المختلفة. وقد 
على  بيده  بناه  الذي  البيت  يكون  أن  الرميثي  علي  السيد  حرص 
السابقة  البناء  مواد  من  بنائه  في  يعتمد  وأن  قدم   100 مساحة 

كاألحجار واألخشاب والجص والسعف وغيرها.  

األسواق الشعبية 
يتألف نموذج لعمارة األسواق الشعبية القديمة في جزيرة السّمالية 
النخيل،  بجريد  المسقوفة  المتقابلة  الدكاكين  من  مجموعة  من 
وكان الهدف من بنائها تعريف الناشئة والشباب بالبعد االجتماعي 
العربية  اإلمارات  دولة  في  القديمة  الشعبية  لألسواق  واالقتصادي 
إلى أسواق موسمية وأسواق دائمة،  المتحدة والتي كانت تنقسم 
أثناء  الساحلية  المدن  في  خاصة  التجارية  بالحركة  تزدهر  وكانت 
كان  التي  التجارية  السلع  عليها  تتدفق  حيث  اللؤلؤ  صيد  مواسم 
يجلبها التجار من مختلف الجهات عن طريق البحر وكان أصحاب 

السفن يتزودون منها بالمياه العذبة. 

المدبسة
تقع »المدبسة« بجانب العمائر السابقة وهي عبارة عن مكان يتم 
فيه عصر التمر، بحيث تخزن على شكل طبقات من التمر في غرفة 
مغلقة ثم يعصر منها عصير يعرف بالدبس ويؤخذ إلى شبكة من 

القنوات الموضوعة على األرض ليجمع في جرة فخارية.

ثانياً: جزيرة مصنوعة
الطبيعية  أبوظبي  إمارة  محميات  إحدى  من  مصنوعة  جزيرة  تعد 
وتقع  كيلومترات   7 نحو  مساحتها  وتبلغ  رسمياً،  عنها  المعلن  غير 
على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب جزيرة أبوظبي، وهي خالية 
إال من مبان إدارية يعمل فيها الحرس والصيادون والمشرفون على 
القوارب التابعة لنادي تراث اإلمارات، وقد خصص النادي »مصنوعة« 

ألهداف تنظيم البرامج والفعاليات التراثية.  
في  اإلمارات  تراث  لنادي  التابعة  البيئية  البحوث  وحدة  وتجري 
النباتية  الفطرية  الحياة  على  للحفاظ  نشاطات  عدة  الجزيرة 
لمعرفة  الجزيرة  الثعالب في  منها دراسة عن  وتنميتها،  والحيوانية 
أنواعها وكيفية تعايشها مع بيئة الجزيرة، باإلضافة إلى اهتمام وحدة 
البحوث البيئية بإكثار أشجار القرم في جزيرة مصنوعة؛ ألهمية هذا 
النوع من األشجار والذي يساعد على توفير بيئات مالئمة لحماية 
الغذائية  البحرية ولقيمته  الحية كالطيور واألحياء  الكائنات  وتكاثر 

من  تقليل  على  يعمل  أنه  إلى  إضافة  للحيوانات  بالنسبة  العالية 
ظاهرة تآكل ساحل الجزيرة.

برامج وسباقات في التراث البحري 
والفعاليات  البرامج  من  العديد  مصنوعة  جزيرة  أرض  على  تقام 
المخيمات والمعسكرات  التي تنظمها إدارة األنشطة مثل  المنوعة 
على  والتعرف  الجزيرة  معالم  الستكشاف  برامج  تصاحبها  التي 
الحياة البحرية فيها، باإلضافة إلى االهتمام بممارسة الحياة البحرية 
التقليدي  الصيد  طرق  على  والتعرف  واألجداد  اآلباء  عند  القديمة 
كاستخدام الشباك والخيوط وغيرها وكذلك االهتمام بتعريف الطلبة 
المرجانية  والشعاب  والسالحف  الموجودة  األسماك  أنواع  على 
وغيرها، كما يمارس المنتسب رياضات تراثية منوعة وبرامج ترفيهية 
ونشاطات ثقافية منوعة كالتعرف على تقاليد رحالت الغوص سابقاً 

في المجتمع المحلي البحري.  

رؤية مستقبلية 
رئيساً  ركناً  مصنوعة  تحتل  أن  الجزر  إدارة  على  القائمون  يسعى 
دائرة  توسيع  في  المستقبلية  اإلمارات  تراث  نادي  رؤية  ضوء  في 
استقطاب عدد أكبر من المنتسبين إلى أنشطة النادي المختلفة، من 
خالل توسيع دائرة نطاق عمل الجزيرة بما يسهم في عمليه مزاولة 
أنشطة ثقافية وتراثية وبيئية منوعة، باإلضافة إلى تطوير المهارات 
البحرية لدى فئة الناشئة والشباب؛ خاصة أن جزيرة مصنوعة تنعم 
بالعديد من المقومات التي تسهم في تطوير المهارات، فضالً عن 
تراثية  مناشط  وإعداد  لتنظيم  مناسب  وموقع  بمساحة  تمتعها 

وثقافية مختلفة 

تضم جزيرة السّمالية عدة قاعات رياضية 
مغلقة لممارسة كرة الطائرة والسلة واليد 

والتنس وغيرها، باإلضافة إلى مسبح أولمبي 
صمم وفق المعايير الدولية تنظم فيه مدرسة 
السباحة برامجها التدريبية للمبتدئين وللفرق 

المتخصصة التابعة للنادي

اإلمارات  تراث  لنادي  البحرية  البوابة  و»مصنوعة«  »السّمالية« 

نادي تراث اإلمارات
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جزيرة مصنوعة

القصيدة للشاعر محمد بن سلطان الدرمكي، ولد في »القطارة« بالعين في نحو 
عام 1940، وتوفي عام 1998. وقد ترك الشاعر إرثًا كبيرًا من األشعار المكتوبة 
وقد قال هذه القصيدة في جزيرة مصنوعة والتي تقع بالقرب من  والقصائد. 
البطين في أبوظبي، وهي جزيرة اصطناعية أمر بإنشائها وأشرف على  بحر 

إقامتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه-.

»مصـــــــــنوعة«  بانـــــــــي  لـــــــــي 

مشــــــــروعه فتـــــــح  ما  يـــــــــــا 

وربوعـــــــــــه الوطــــــــــن  كـــــــل 

مـــــزروعه الحـــــــــــدب  شفـــــــــت 

روعه ماهــــــــــن  عقـــــــب  مـــــــن 

الفـــــــــوعه شــــــــــرات  صــــــــارن 

مطـــــــــموعه البشــــــــر  اعطــــــــى 

طوعـــــــــــه ولبـــــــــــى  آمـــــــــــر 

مـــــــــــــــــرفوعه وعــــــــــــــــاليم 

قــــــوعه من  البحــــــــــــر  قـــــــــص 

بنوعـــــــــه جمــــــــيل  اخـــــــــــضر 

مدفوعـــــــــــــــــــــه مبــــــــــــالغ 

مسمـــــــــــــــــوعه  أوامـــــــــــــرك 

المجمـــــــــــــــــوعة قايـــــــــــــد  يا 

وطلــــــــوعه الفجـــــــــــــــــــــر  إنت 

معــــــــــــــــــــجــزات ومســــــــوي 

ماضـــــيات سنيــــــــــن  فـــــــــــــــي 

بجــــــــــــــــــنات متزخــــــــــــــرف 
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 محمد زين العابدين 

قدمت الحضارة العربية اإلسالمية الزاهرة على امتداد عصورها إسهامات بارزة في مجال الزراعة، وتقنياتها، وعلومها، في العصر العباسي، 
العلماء، والمؤلفين، والمترجمين، من سائر األجناس، والتي  األندلسي؛ ففي كنفها ُشِحذت همم  العصر  األموي، وبلغت قمتها في  ثم 
انصهرت في بوتقة الحضارة العربية اإلسالمية، وأسهم المنتمون لها في إثراء الحضارة العربية اإلسالمية، بعد أن نقلوا عن اليونانيين، 
والفرس، والهنود، وشاركوا بإسهاماتهم الخاصة؛ والتي استفادت منها الحضارة الغربية بعد ذلك. وقد كان للزراعة شأن كبير في الحضارة 
العربية اإلسالمية؛ وهو األمر الذي حافظ على تماسكها قروناً طويلة، نظراً الكتفائها الذاتي من الغذاء في مختلف البقاع التي امتدت 
فيها. وكان من آثار عناية الحضارة العربية بالزراعة، وتأكيد اإلسالم ألهمية الزراعة، وتعمير األرض؛ أن اجتهد العرب، والمسلمون في 
االهتمام بها، وحفر اآلبار، وشق القنوات، وتطوير طرق التلقيح، والتسميد لزيادة إنتاجها، واستخدموا المحاريث، والسواقي، والنواريج، 

والشواديف، كما سخروا الرياح في رفع المياه بالسواقي، وإدارة الطواحين، وبرعوا في ذلك، وأخذ عنهم األوروبيون الكثير. 

اعتناء العرب بالتأليف في الزراعة
من  العديد  تأليف  بالزراعة؛  العرب  اعتناء  مظاهر  أبرز  من  كان 
الكتب عنها؛ مثل »الشجر« البن خالويه، و»الفالحة، والعمارة« لعلي 
و»النبات«  البن وحشية،  النبطية«  و»الفالحة  بن سعد،  بن محمد 
و»النبات  البصري،  عبيدة  ألبي  و»الزرع«  الدينوري،  حنيفة  ألبي 
ابن  الرئيس  »الشيخ  خصص  وقد  األصمعي.  سعيد  ألبي  والشجر« 
وصنف  النباتية،  للدراسات  »الشفاء«  كتابه  من  كبيراً  جزءاً  سينا« 
فيه أنواعاً مختلفة من النبات، وطريقة امتصاصها لغذائها، وسريان 
تكاثره،  وطرائق  النبات،  بيئة  عن  تكلم  كما  أجزائها.  بين  العصارة 
بأن  وذلك  األشجار؛  في  »الَمّسانة«  ظاهرة  وعن  معيشته،  وأحوال 
حمالً  أخرى  وفي  الثمار،  من  ثقيالً  حمالً  سنة  في  الشجرة  تحمل 
خفيفاً، أو تحمل سنة، وال تحمل أخرى. ومن النباتيين العرب »موفق 

الدين البغدادي« الذي عاش في عصر صالح الدين األيوبي، واشتغل 
دقيقاً، وفيما  نباتات مصر وصفاً  بالتدريس في األزهر، وقد وصف 
يلي نستعرض ثالثة من أهم كتب الزراعة الخالدة في تراثنا العربي:

- )في الفالحة األندلسية( ألبي الخير األندلسي  
عاش مؤلف الكتاب، أبو الخير األندلسي في بيئة األندلس الخصبة 
بالزراعة  العناية  وسائل  تقدم  ظل  وفي  بالبساتين،  المزدهرة 
الزراعة،  عن  دقيقة  وإشارات  معلومات،  يضم  والكتاب  باألندلس. 
لكتب  قراءاته  حصيلة  الخير«  »أبو  جمع  بكثير.  لعصرها  سابقة 
العلماء، وفالسفة اإلغريق، ومالحظاته بشكل مفصل؛ فأشار إلى أن 
ألنهما  المياه،  استنباط  ثم  األرض،  تخير  فيه،  النظر  ينبغي  ما  أول 
أساس الزراعة، وذكر أوقات السنة المالئمة للزراعة، والعناية باختيار 
الحبوب، ودفع اآلفات عنها، وكيفية غرس األشجار. فبالنسبة لألرض؛ 

إسهامات الحضارة العربية
في الزراعة
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استعرض اآلراء حولها، وأشار إلى أن »أجود األراضي، هي السوداء، 
ليست  أنها  غير  والحرارة،  واألمطار،  المياه،  كثرة  على  تصبر  ألنها 
فيما  للزروع،  فتصلح  الحمراء؛  األرض  وأما  الكروم.  لزراعة  صالحة 
عدا األشجار. وأجود األرض ما ال يكثر تشققها إذا اشتد الحر، وإذا 
كثرت األمطار، لم يكن فيها زلق، وال يطول مكث الماء فيها )وفي 
تؤدي  الصرف،  سيئة  فاألرض  كالمه؛  يؤيد  ما  الحديثة  األرض  علوم 
لتعفن المزروعات، واختناقها(. وإذا رأيت في األرض شجراً عظيماً، 
المتعفنة،  األراضي  عيوب  وذكر  أرض جيدة،  فهي  أحد؛  يغرسه  لم 
على  العثور  حول  اآلراء  أورد  ثم  المالح.  الماء  وعيوب  والمالحة، 
الري، والحكم على جودتها؛ ومنها مثالً االستدالل على وجود  مياه 

الماء في األماكن التي تنبت فيها حشائش الحلفا، والبردي، والعليق، 
والسعد، والعوسج، والبابونج. وأشار إلى أفضل أنواع السماد؛ وهي 
)زبل الحمام(، وروث الطيور، بينما زرق البط واألوز يحرق األرض، 
النباتات، أما أجود أرواث الحيوانات إفادة لخصوبة األرض؛  ويهلك 
فروث الخيل، والبغال، والحمير، ثم روث الضأن، والماعز، ثم أرواث 
البقر، وإذا كان الزبل مخلوطاً كان أفضل. قدم أيضاً وصفاً دقيقاً لكمر 
التلوث،  من  لتخليصه  تراب،  كومة  تحت  لفترة  وتخميره  السماد، 
والسماح للميكروبات بتحليله، لجعله أكثر إفادة للمزروعات؛ وهو 
ما يعرف حديثاً بتحضير السماد العضوي )الكومبوست(. وفي إشارة 
دقيقة؛ يقول »وكلما ُعتَِّق الِزبْل، احترق كل شيٍء فيه، والنت حرارته 
وشدته، وَحُسَن«، ويضيف »وتبن الفول، والقمح، والشعير؛ إذا بُِذَر 
المالحة، ويحليها. ثم  نفعها، وهو يصلح األرض  أحدها في األرض، 
وقدم  الله«.  شاء  إن  األرُض  فتَحُسُن  ذلك؛  بعد  فيها  الِزبُْل  يُرَمى 
لها؛  إنبات  للزراعة، لتحقيق أفضل  البذور  توصيات مختلفة إلعداد 
بعضها وليد زمانه - من حيث االستعانة بشحوم، وجلود الحيوانات 
المحاصيل  بعض  بذور  نقع  مثل  حالياً؛  يحدث  ما  يشابه  -وبعضها 
ودفعها  قشورها،  لتليين  زراعتها،  قبل  أيام  لبضعة  الفاتر  الماء  في 
لحماية  التقليدية،  الوسائل  لبعض  إشارات  السريع، وهناك  لإلنبات 
المزروعات من اآلفات؛ مثل تدخينها بعيدان الثوم، ومن المعلومات 
الدقيقة الواردة في الكتاب، وتتفق مع علوم الزراعة الحديثة؛ إشارات 
أن  إلى  يشير  فمثالً  المحاصيل؛  بعض  لزراعة  المناسبة  التربة  إلى 
الترمس تجود زراعته في األرض الرملية )ومن المعروف أن الترمس 
تنجح زراعته جداً في األراضي الرملية حديثة االستصالح(. كما يشير 
إلى أن الترمس يفيد في تحسين خصوبة التربة )وبالفعل؛ يستخدم 

الترمس كسماد أخضر، لتحسين خواص التربة، لمحتواه العالي من 
اآلزوت، الحتواء جذوره على العقد البكتيرية(. ويشرح طرقاً مختلفة 
لتطعيم كرمات العنب، واستنباط أصناف منها، عناقيدها ذات ألوان 
للعنب،  السليم  التخزين  طرق  ويذكر  بذور،  دون  من  أو  معينة، 
للحفاظ على طزاجته لفترة طويلة؛ فيقول »اقطعه - وفيه طراوة - 
ْدُه عنقوداً عنقوداً، على تبن ترمس، أو  ح )صحو(، ونضِّ في يوٍم ُمصِّ
تبن شعير، في مكاٍن بارد، ال تشرق فيه الشمس، وال تستوقد فيه 
العنب،  التين، وحطبه، ونثرت رماده على  نار. ومتى أحرقَت ورَق 
بقي أيضاً«. كما وصف طرقاً لصناعة الزبيب؛ منها نقع عناقيد العنب 
في ماٍء مغلي، وضع به قشر الرمان، ورماد الحطب، ثم نشره برفق، 
فيصير زبيباً أزرق اللون، شهياً. وتناول معايير إنشاء البساتين، ونصح 
بزراعة األشجار الطويلة بموازاة حائط البستان )وهو ما يعرف في 
الزراعة الحديثة بأشجار مصدات الرياح؛ لحماية البستان أو الحقل 
مثالً  فنصح  االنجراف(،  التربة من  الرياح، وحماية  أضرار شدة  من 
طرق  بدقة  وشرح  والصنوبر.  والسرو،  الصفصاف،  أشجار  بزراعة 
تطعيم الشجر، ومعظمها يطبق في الزراعة الحديثة، مع اختالفات 

بسيطة. 
- »الفالحة« ألبي زكريا ابن العوام األشبيلي

وهو موسوعة في فنون الزراعة، ويشمل أبواباً تتناول أنواع األراضي 
التي  والمحاصيل  جودتها،  حسب  وتصنيفها  للزراعة،  تصلح  التي 
تصلح للزراعة في كل نوع، وأنواع السماد البلدي، وكيفية تدبيرها، 
ومنافعها للمزروعات، واألشجار المختلفة، وأنواع مياه الري، ومدى 
المياه، وشق  استنباط  المختلفة، وكيفية  النباتات  لزراعة  صالحيتها 
وتقليمها،  غرسها،  وكيفية  األشجار،  وأنواع  البساتين،  وإنشاء  اآلبار، 

وزراعة األشجار بالتطعيم،  وهناك باب يتناول عالج أمراض األشجار 
المختلفة، وأبواب أخرى تتناول كيفية طرد الحشرات، وكيفية تخزين 
يترك  ال  مما  ذلك  وغير  المختلفة،  والحاصالت  والفواكه،  الحبوب، 
شاردة أو واردة في فنون الزراعة؛ بل إنه يتعدى ذلك إلى تخصيص 
واإلبل،  واألغنام،  الماشية،  تربية  عن  للحديث  مستقلة  أبواب 
أمراضها.  النافعة، وعالج  والحيوانات  الطيور،  والخيول، وغيرها من 
يقول مثالً عن أجود أنواع األراضي، أنها األرض السوداء المنتفشة؛ 
والتي أكثر القدماء مدحها، ألنها تتحمل كثرة األمطار، وتجود فيها 
معظم المزروعات، ويليها في الجودة األرض الحمراء الداكنة، وتزيد 
جودتها إذا كانت منتفشة؛ حيث تجود فيها األشجار، ويتحدث عن 
المتصلبة؛  الثقيلة  األراضي  مثل  األراضي،  أنواع  بعض  عيوب  عالج 
فيشير إلى أن عالجها يكون بحرثها باالستعانة بالثيران عدة مرات، 
وتقليبها، وتسميدها بالسماد الحيواني، وينصح بزراعة الشعير في 

أضواء على تراث الزراعة
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األرض الملحية؛ لقدرته على امتصاص ملوحتها، كما يزرع فيها النخيل، 
ويبرد  التربة،  ملوحة  العكر-يغسل  السيل-خاصة  ماء  أن  ويذكر 
سخونتها الزائدة. وعن حفر اآلبار، واختبار مياهها؛ يقول »إذا حفرت 
ع استدارته، وإن كانت رخوة؛ فضيِّقُه. فإذا  البئر في أرض صلبة؛ فوسِّ
نبََع الماء؛ فيؤخذ منه في كوٍز، ويُذاق؛ فإن كان حلواً، فيُتمادى في 
العمل، وإن كان متغير الطعم، فيمسك عن العمل قليالً، ثم يُذاق 
مرة أخرى، فإن كان على الحقيقة متغيراً إلى الملوحة، ويُستَمر في 
إلى  البئُر  فتُغطى  زَعارة،  أو  مرارة،  فيه  كان  فإن  بأس؛  وال  العمل، 
الغد، ثم يُعاُد العمُل فيه«، ويشرح بالتفصيل طرق زراعة األشجار، 
وإكثارها في البساتين؛ فيقول »تُتخذ األشجار من نَوى ما لُه نَوى، 
يَرَة  ومن حِب ثمر ما ليس له نوى، ومن أغصاٍن تُملخ، وتُقطَع ُمتَخَّ
تلك  أعالي  من  أعيٍن  ومن  منها،  يؤخذ  أن  تصلح  التي  الجهة  من 
األغصان، ومن أوتاد تُعَمل من أسفل، ومن القضبان النابتة في أصول 
وأصولها،  بعروقها  تُقلع  أيضاً  بعضها.  من  وبمقربة  األشجار،  بعض 
وتنقل إلى موضع التربية، وإْن لم يكن لها عروق؛ تُربى حتى يصير 
وصلب  عروق،  لها  وصار  الغروسات،  هذه  أعلقت  فإذا  عروق؛  لها 
عودها، بعد ثالثة أعوام، أو نحوها؛ تنقل إلى المواضع التي تصلح 
لها، لتؤتي فيها أكلها بمشيئة الله تعالى. واألشجار التي تُغرس من 
نُِقلت  إن  والحور،  والسفرجل،  والزيتون،  التوت،  أوتاد؛ وهي شجر 
فُغرِست؛ تكن أجود«. ومن أطرف ما يتحدث عنه، في معرض حديثه 
عن النخيل؛ صناعة نوع من الخبز من طلع النخل، وجماره، حيث 
ر، أو تشقق قشره، حيث  يستخدم في ذلك طلع النخل الذي اخضَّ
يؤخذ ما بداخل قشره، ويقطع قطعاً صغيرة، ثم يجفف في الشمس، 
ق، ويُطحن، ويُعجن دقيقه بخميٍر من ِحنطة، أو شعير، ويترك  ويُدَّ
مدة طويلة بعد عجنه بماء حار، وملح كثير، ثم يُخبز، ويؤكل.                                                                                                             

- موسوعة »الفالحة النبطية« البن وحشية
»نبطاً،  وسموا  األقدمين،  بابل  سكان  إلى  النبطية  الفالحة  تنسب 
في  صيتهم  طار  ولذلك  األرض؛  وإفالح  للزرع،  المياه  الستنباطهم 
الزراعة، وهم يسمون كذلك »الكلدانيين«، و»الكسدانيين«. وكتاب 
الكسداني  أبو بكر أحمد بن علي  النبطية« البن وحشية  »الفالحة 
هو موسوعة زراعية متكاملة، من ثالثة أجزاء؛ ألفها »ابن وحشية«، 
ويغلب  الميالدي(،  )العاشر  الهجري  الرابع  القرن  في  عاش  الذي 
النباتات،  أشكال  اختالف  عن  أبواباً  وتضم  الفلسفي.  الطابع  عليها 
وطعومها، وروائحها، والزيتون، وزراعته، وخواصه، واستنباط المياه، 
األمطار،  ونزول  المياه،  على  واالستدالل  اآلبار،  وحفر  وهندستها، 
وتقويماً لألعمال الزراعية الشهرية، ومواقيت الزراعة، وكيفية عمل 
السماد، واقتالع الحشائش، واختيار األرض المناسبة للزراعة، وحصاد 
المحاصيل. وتستعرض مجموعة مزروعات عديدة؛ كالموز، والتين، 
والشعير،  والحنطة،  والخروب،  والجزر،  والنارنج،  والكروم،  والتوت، 

والخبز، والحلبة، والسمسم، والخشخاش، والفطر، واألزهار؛ كالورد، 
والنرجس، والبنفسج. كما تناول صناعة الخبز من الحنطة، والشعير، 
وأمراض  األخشاب،  وأشجار  والنخيل،  الحبوب،  وأجود  والبقول، 
النبات. ونقتطف من الكتاب بعض الشواهد على المعرفة الواسعة 
في  للنرجس،  غرس  أوفق  »إن  النرجس  عن  مثالً  فيقول  بالزراعة؛ 
األرض التي أقام فيها الماء عشرة إلى عشرين يوماً، ثم نضب، وبقي 
أقل،  أو  قدم،  عمقها  حفائر،  فيها  فليحفر  الندى؛  من  شيء  فيها 
الياسمين،  وعن  بالتراب«.  وتغطى  فيها،  النرجس  بصلة  تجعل  ثم 
والنسرين »هذان متقاربان، كأنهما أخوان، وكل واحد منهما نوعان، 
أبيض، وأصفر، واتخاذ الناس لهما، يكون بالغروس، والنقل من موضع 
إلى آخر«. وعن النعنع »أحد أنواع منابت، تجري تحت جنس واحد، 
الرائحة  الحادي  وهما  والبرِّي،  الجبلي،  فمنه  وهو خمسة ضروب؛ 
الشديدة، ويطردان الهوام عن الموضع الذي يكونان فيه، ويتلوهما 
في ذلك الصخري؛ فإنه في صغر الورقة تاٍل لهما، إال أن ورقه أنفس 
ام،  قليالً، وأقل منهما في حدة الرائحة. وأما النوع النهري؛ فهو النمَّ
وذلك أن أصل نباته إنما كان على شطوط األنهار؛ فصار بذلك أكثر 
رياً من األنواع الثالثة، فكبرت ورقته، ونقصت رائحته؛ فنقله الناس 
بعدها إلى البساتين. وأما البستاني؛ فهو النعنع، وهو أقل رياً من 
ام، وأقل رائحة، وألن الناس نقلوه إلى البساتين، وعالجوه؛ بقَي  النمَّ

فيه من الِحّدة شيء في طعِمه« 

أضواء على تراث الزراعة
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 د. علي عفيفي علي غازي

التاريخ،  يسكن العرب شواطئ الخليج العربي منذ عصور ما قبل 
التجارية  الحياة  في  مهمة  أدواًرا  لعبوا  الحديث؛  التاريخ  وفي 
الرحالة  يذكر  ما  المنطقة، وفق  امتداد  على  العرب  وبرز  للخليج. 
الدنمركي كارستن نيبور )Carsten Niebuhr )1733 -1850. وكان 
االقتصادي  النشاط  أما  والرعي.  الزراعة  للعرب هو  العيش  مصدر 
طازجة  األسماك  يوفر  والذي  األسماك،  صيد  فهو  األخر  المهم 
وُمجففة كطعام لإلنسان والحيوان. ويحظى الغوص على اللؤلؤ في 
هيرات الخليج بأعظم أهمية اقتصادية، كما يحظى جانبان آخران 
من الجوانب االقتصادية العربية باهتمام الرحالة األوروبيين، وهما 
تربية الخيول العربية األصيلة، والصيد بالصقور. هذه هي الصورة 
وإنتاجه  النفط،  اكتشاف  بعد  تغيرت  والتي  للمنطقة،  االقتصادية 

بكميات اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية.

تركزت الزراعة عند سكان المنطقة في نخيل التمر، وأوجدت تجارة 
التمور أعماالً للبحارة، والقائمين بالجني والتجفيف والتعبئة. وزراعة 
نخيل التمر قديمة، حيث تعود إلى أكثر من عشرة آالف سنة، وتعد 
العالم،  في  النخيل  لزراعة  األصلي  الموطن  العربي  الخليج  منطقة 

وانتشرت منها زراعته إلى جميع المناطق ذات الجو المالئم بواسطة 
المالحين القدامى من سكان شبه الجزيرة العربية. 

ونظرًا لقلة االمطار الساقطة، وعدم كفايتها لري البساتين والحدائق، 
فإن الزراعة في اإلمارات العربية المتحدة تعمد على ينابيع المياه 
بطرق  خاًصا  اهتماًما  األراضي  ومالك  الفالحون  أبدى  وقد  العذبة. 
السواني  عن  بها  ليستعيضوا  الضخ؛  ومواتير  اإلرتوازية،  اآلبار  حفر 
)السواقي(. والزراعة في اإلمارات تعتمد على المطر فإذا لم يسقط 
وإذا  ارتحلوا،  الكرب،  واشتد  الكأل،  وقل  الزرع،  ُحرموا  كاف  مطر 
األودية زرعوا. ويُخزنون حبوبه في  هطلت األمطار غزيرة وسالت 
حفر في األرض على هيئة الجرة، أي أنها تضيق عند فوهتها وتتسع 

كلما اتجهت إلى أسفل، ويسقفونها بجريد وسعف النخيل.
سكان  عند  األهمية  بالغ  اقتصاديًا  نشاطًا  الزراعة  كانت  ولقد 
الرحالة  من  العديد  عقب  وقد  التمور،  معناها  وكان  المنطقة، 
األوروبيين على زراعة النخيل وألقوا أضواء على أهمية التمر على 
النخيل على الساحل  امتداد المنطقة، فقدموا وصًفا ممتازًا لزراعة 
العربي، وعقبوا على الطعم الممتاز، واللون الجميل اللذين يحظى 
بهما التمر بوصفه فاكهة رخيصة الثمن، والحظوا أن النخيل يحظى 
إن  إذ  التكاثر«،  حيث  من  الحية  الحيوانات  مع  »التناسق  ببعض 
النخلة األنثى ال تنتج ثمرًا إذا ما زرعت بمفردها، وإنه كنتيجة لذلك 

رؤية الرحالة الغربيين للزراعة
في اإلمارات

تكف  عندما  أنه  وذكروا  مًعا،  يزرع  والمذكر  المؤنث  النخيل  فإن 
نخلة أنثى عن حمل الثمرة، فإن المزارعين يضعون فيها قطعة من 
بها،  األنثى  النخلة  بتلقيح  ويقومون  ذكر،  نخلة  في  األعلى  الجريد 
وعندئذ تبدأ في حمل الثمرة من جديد، وقد استخدم هذا اإلجراء 
نفسه كذلك لزيادة إنتاج النخالت األصغر سًنا، وإنتاج تمور أفضل 
األنثى  والنخلة  الذكر،  النخلة  تغرس  عندما  أنه  إلى  وأشاروا  طعًما، 
هناك  كأنما  األخرى  إلى  تميل  إحداهما  فإن  معينة،  مسافة  على 
تعاطف متبادل بينهما. وقد اصطحب أحد المزارعين تشارلز داوتي 
Charles Doughty( 1926 - 1843( إلى مزرعته، حيث رأى عربة 
الوقت  البدو معظم  يقيم  والسماد.  التربة  لنقل  تُستخدم  بعجالت 
العرب  الشيوخ  ويأتي  للفالحين،  الزراعة  أمر  ويتركون  الخيام،  في 
وقد  المحصول.  من  حصصهم  لجمع  السنة  من  معينة  أوقات  في 

اضطرت القبائل المستقرة إلى دفع جزء من المحصول للبدو، نظير 
حمايتهم، أو نظير تركهم لحال سبيلهم. ولما وجد البدو صعوبة في 
الحصول على الكفاية من الحبوب بطريقة المقايضة، صار قسم من 
العشيرة  أراضي  من  قسم  وحراثة  الزراعة،  إلى  ينصرف  قبيلة  كل 
لمنفعة الباقين، تقتصر الزراعة في اإلمارات العربية المتحدة على 
النخيل والقمح والشعير، وإلى درجة أقل على زراعة بعض  زراعة 

أضواء على تراث الزراعة
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وسعف  القش  بحرق  المزارعون  ويقوم  االستوائية.  الفاكهة  أشجار 
النخيل الجاف، ثم يدفن رمادها باألرض لتغذية التربة. والذين يقدم 
فتدرجوا  كثيرون  منهم  وتحضر  يتحضرون،  كانوا  بالزراعة  عهدهم 
من سكنى الخيم إلى »الصرايف« المبنية من سعف النخيل وغيره، 
ومنها إلى بيوت اآلجر والحجر. وقد اعتبر الرحالة والمنصر األمريكي 
صموئيل زويمر SamuelZwemer  أن استقرار البدو ألجل امتهان 
الزراعة. وكذلك مزارع التمر الحديثة عالمة على التقدم الحضاري. 
يقول الرحالة األلماني، عالم االثنوغرافيا )علم األجناس( لوثر شتاين 
lohar- stein »إن القسم األكبر من قبائل شمر ما يزال حتى يومنا 
بزرع  وبدأ  القرى،  في  أخيرًا  استقر  منهم  قليال  أن  إال  بدًوا،  هذا 
الغلة هناك، بعد أن استبدلوا بيوت الشعر باألكواخ الطينية...، لقد 
كانت مهنة الفالحة بالنسبة إليهم من الويالت، إذ فضلوا ترك هذا 
العمل إلى الفالحين ذوي األتاوات، الذين كان البدو يتطلعون إليهم 
والخيول  الجمال  تربية  فإن  اعتقادهم  وحسب  شأنًا،  أقل  بنظرة 
األعمال  من  المعادية  القبائل  على  الغزو  وحمالت  الصقور،  وصيد 
 Wilfred( ثيسجر  ويلفريد  يصف  للبدوي«.  بالنسبة  الجديرة 
Thesiger 2003 -1910( في كتابه الرمال العربية، والذي يتضمن 
وصفاً لرحلته المليئة بالمغامرات عبر صحراء الربع الخالي ما بين 
»تتجمع  يقول:  البادية،  لحياة  المياه  أهمية   ،1950  -  1947 عامي 
مطر  بال  الغيوم  وتتبدد  الناس،  فيعيش  المطر  ويتساقط  سحابة 
فيموت أناس وحيوانات، ففي صحاري الجزيرة العربية ال يوجد نظام 
حيث  خالية،  قُفار  بل  النسق،  في  هبوط  وال  صعود  فال  للفصول، 
إنها أرض قاسية  السنين،  إلى مرور  المتغيرة وحدها  الحرارة  تُشير 
وجافة ال تعرف شيئًا عن اللطف أو الراحة، ومع ذلك عاش فيها أناس 
ثم  ومن  العين،  في  الزراعية  النهضة  وقامت  العصور«.  أقدم  منذ 

أبوظبي، واإلمارات العربية المتحدة، على زراعة شجرة النخيل، تلك 
الشجرة التي ارتبطت ارتباطًا وثيًقا بتاريخ اإلمارات، ومثلت بارتفاعها 
من  اإلماراتيون  استفاد  إذ  اإلمارات،  واعتزار شعب  فخر  وشموخها 
الذي  وتمرها،  ونواها،  وسعفها  جذعها  من  النخلة،  من  جزء  كل 
شكل الغذاء الرئيس للسكان في منطقة أضنت عليها الطبيعة. وقد 

لقيت النخلة اهتماًما كبيرًا من الشيخ زايد، يرحمه الله، ومن شعب 

اإلمارات، آملين أن تتحول اإلمارات إلى منطقة وارفة بظالل النخيل، 

وأال يكون فيها شبرًا إال وتغطيه الخضرة.

 ولعل اهتمام الشيخ زايد بالنخلة؛ قد منح قوة دفع كبيرة لالهتمام 

تزرع  فأصبحت  العريق،  التاريخ  ذات  المباركة،  الشجرة  بهذه 
العجيب.  التكاثر  هذا  إلى  أدى  ما  ومزرعة؛  وشارع  منزل  كل  في 
كذلك شرع في إقامة مشروع تصنيف التمور، والذي يُشكل صرًحا 
صناعيًا يحافظ على اإلنتاج الوفير للتمور.وكان تولي الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، الحكم في واحة العين عام 1946، بداية التنمية 

على  حرصه  من  الرغم  فعلى  خاصة،  والزراعية  عامة،  االقتصادية 

إحياء التراث والتقاليد، إال أنه في نفس الوقت أدار عجلة التجديد 

إمكانيات  الستثمار  دقيقة  بوضع خطة  فقام  والمعاصرة،  والتطوير 

والمال  الماء  ندرة  تكن  فلم  ملحوظًا،  ازدهاًرا  فيها  وحقق  الواحة، 
وقلة اإلمكانيات حجر عثرة أمام إصالحاته فيما يتعلق بتطوير واحة 
العين، وكانت أولى اهتماماته فيها تنمية اإلمكانيات الزراعية بحفر 
وتستخدم  الجبال  من  تنبع  طبيعية،  مائية  قنوات  وهي  األفالج، 
للسقي والشرب، ما وفر المياه للجميع بال مقابل، فضالً عن تسخيرها 

لسقي األراضي الزراعية 

* أكاديمي مصري
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 محمد شحاته العمدة

حضارة البداري من الحضارات العريقة، والتي نشأت في عصور ما 
قبل األسرات في محافظة أسيوط بصعيد مصر، والذي أسهمت في 
كبير  والتي أسهمت بدور  الزراعة  اكتشاف  الحضارة هو  تلك  قوة 
في االستقرار، وشكلت معالم تلك الحضارة رغم بساطتها وبدائيتها، 
الحضارة  وعلى  البداري  على حضارة  جديًدا  فتًحا  الزراعة  فكانت 
المصرية حتى وقتنا الحالي، وأهم ما قام به المصري القديم هو 
إعداد أرض وادي النيل الخصبة للزراعة، فقد كانت أعداد السكان 
تتزايد من آن آلخر وحرفة الصيد أصبحت ال تكفي إلطعامهم. وكان 
أهل عصر البداري بحكم طبيعة البالد زراًعا لألرض، وذلك بعد أن 

انكمش الوادي وأصبح محاطًا بالصحراء على كال حافتيه)1(.
الكثير من االكتشافات بينت  الحضارة أن  والذي يؤكد عراقة تلك 
أن الزراعة في مصر بدأت مع تاريخ حضارة البداري، بعد أن ساد 
االعتقاد أن الزراعة أتت لمصر من حضارات أخرى خارجية. فكان 
من  مصر  وصلت  الحيوان  واستئناس  الزراعة  فنون  أن  المعتقد 
الخارج، ثم اتضح خطأ هذا الرأي بعد الكشف عن حضارة البداري 

الزراعية)2(. 

الزراعة اكتشاف مصري
اكتشاف مصري خالص،  الزراعة هى  أن  البداري تدل على  آثار  إن 
دلت  والتي  المصرية،  للحضارة  الموازية  العالم  حضارات  سبقت 
آثارها على أن هناك تطوراً في الزراعة بعكس آثار البداري البدائية 
التي تدل على السبق في اكتشاف الزراعة. وآثار البداري اآلن هي 
نزاع  هناك  اآلن  فليس  مصر،  في  الزراعة  نشوء  على  حجة  أقوى 
بشأن العراق أو السند أو مصر أيهما أسبق في نشوء الحضارة، فإن 
البداري هي دون ما نجده في آثار العراق أو السند، ألنها ما  آثار 
تزال بدائية جافية لم تصقل بعد كما صقلت في هذين القطرين، 
الصيد  من  لإلنسان  االنتقال  طور  تمثل  البداري  في  اآلثار  وهذه 

باالنتقال  قام  البداري  إنسان  أن  األثريون  يعتقد  الفالحة)3(.  إلى 
ولم  لزراعتها  المستنقعات  بتجفيف  وقام  الزراعة،  إلى  الصيد  من 
يعتمد كلية على مياه األمطار بل صنع بدائل أخرى مكنته من زراعة 
مساحات كبيرة أسهمت في استقرار تلك الحضارة وتقدمها وتطور 

فنون الزراعة بها. 
وورث البداري حضارة )دير تاسا( وتكشف مخلفاتها تقدماً ملحوظاً 
وإدراكاً أوسع للحياة الزراعية بل وتشير إلى مرحلة حضارية متقدمة 
لتجفيف  اضطروا  البداريين  أن  ويبدو  الحياة،  نواحي  مختلف  في 
المستنقعات ليكسبوا بعض األراضي الزراعية حتى يسهل ريها بدالً 
من االعتماد على األمطار التي أدركوا أنها ال تكفي لري األراضي التي 

يرونها تصلح للزراعة. 

فقاموا  كبير،  بشكل  الحضارة  تلك  استقرار  في  الزراعة  وأسهمت 
القرى والتجمعات  ببناء المساكن حول أماكن استقرارهم وتكونت 
السكنية سواء في المناطق الزراعية أو المناطق المتاخمة للجبال، 
السكانية  المناطق  فأكثر  الحالي  الوقت  األمر عن  يختلف هذا  وال 
في الصعيد هي التي تحيط بالمناطق الزراعية، وإلى جانب الزراعة 
كان ال بد لهم من استئناس الحيوانات التي تساعدهم في العمل أو 
تحرس حقولهم ومنازلهم كما أنهم صنعوا واستخدموا أدوات زراعية 

ال تزال تستخدم حتى اآلن. 
منتظمة،  قرى  في  عاشوا  قد  البداريين  أن  األثرية  األدلة  وتوضح 
وأنهم عملوا بالزراعة واستئناس الحيوان إلى جانب الصيد، وتمتاز 

حضارتهم باستخدام الفأس النحاسية)4(. 

اختراع طريقة تخزين الحبوب
وقد كان لحضارة البداري السبق في اختراع طرق لتخزين الحبوب 
استخدام  سبقت  الطريق  وتلك  )الَكمر(،  طريقة  وهي  درسها  بعد 
صوامع الغالل. ودلت حفائر البداري على دراية المصريين القدماء 
الرملية  الكثبان  من  مرتفع  اختيار  وهي  بالمكامير،  الخزن  بطرق 
من  مختلفة  بأنواع  أو  والطمي  بالقش  يبطنونها  حفر  فيه  تحفر 
السالل المصنوعة من الغاب، لها أغطية مجدولة توضع فيها الغالل 
ثم تغطى بطبقة أخرى من القش وتهال عليها الرمال، ولقد بقيت 
الغالل سليمة بمحتوياتها زهاء سبعة آالف عام حتى امتدت  حفر 
والتي  الحبوب  منها  فأخرجت  الحالي  عصرنا  في  العبث  يد  إليها 

وجدت سليمة كما تركها أجدادنا منذ آالف السنين)5(.

الزراعة في مصر القديمة
عصر البداري نموذًجا

أضواء على تراث الزراعة



27    /   العدد 247  مايو  262020

قرى  في  البداري  مركز  في  األثرية  المناطق  من  العديد  وتوجد   
الهمامية والعتمانية وغيرها والتي تدل على تقدم تلك الحضارة والتي 
نشأة  حيث  من  القديمة،  المصرية  للحضارة  حقيقية  بدايات  تعد 
المساكن وطرق بنائها وبناء القبور واألدوات التي توضع مع الميت 
ذلك هو  واألهم من  الحضارة،  تلك  في  للتحنيط  األولى  والبدايات 
اكتشاف الزراعة الذي أسهم في استقرار تلك الحضارة والحضارات 

التي تلتها وميزتها عن الكثير من حضارات العالم القديم.

أدوات العمل الزراعي
ظهرت أدوات العمل الزراعي في مصر منذ عصور ما قبل األسرات، 
وكان الفالح يعتمد عليها في تجهيز األرض للزراعة وشق القنوات، 
واستمر هذا األمر حتى وقتنا الحالي فال يعمل المزارع في حقوله 
بيده معظم الوقت، فهناك أمور تتطلب وجود أدوات زراعية مساعدة 
مهمتها إنجاز األعمال التي يصعب عليه إنجازها بيده، وأيضا سرعة 
أداء تلك األعمال واختصار الوقت والجهد، وأدوات العمل الزراعي 
الزراعة،  بمختلف أشكالها ووظائفها ظهرت قديًما مع بداية ظهور 
وتنوعت طرق وخامات صناعتها منذ عصور ما قبل األسرات وحتى 
اآلن، فبدأت باألحجار ثم األخشاب ثم الحديد ثم اآلالت اإللكترونية 
الفالح  ونجح  الحصاد،  أو  الري  أو  األرض  تجهيز  في  الحديثة سواء 
المصري في استغالل خامات البيئة لصنع تلك األدوات لتساعده في 

أعمال الزراعة، وتوجد بعض أدوات العمل الزراعي التي ظهرت في 
عصور ما قبل األسرات ومنها:

1 - الفأس
ظهرت الفأس قديًما في عصر البداري في عصور ما قبل األسرات، 
أحيانًا،  وكانت عبارة عن قطعة خشبية عريضة ذات طرف مدبب 
تثبت  التي  الخشبية  القطعة  بعرض  أخرى  أحيانًا  تدريجيًا  منساب 
للفأس  تستعمل كمقبض  متينة،  اآلخر في عصا خشبية  من طرفها 
ثم يشد المقبض إلى القطعة العريضة في منتصفها تقريبًا بواسطة 
حبل يساعد من ناحيته على تقليل المسافة بينهما أو توسيعها)6(. 

كلمة  اشتقوا  ومنها  )مر(  الفأس  يسمون  القدماء  المصريون  وكان 

)مرو( أي المشتغلون بالفأس وهم الفالحون، ويعتقد أن تلك التسمية 
لها عالقة باالسم الذي سميت به مصر وهو )تامري( أي أرض الفالحة 
أو األرض التي هيئت للزراعة بالفأس. ولعل لفظ )طورية( التي تسمى 
بها الفأس مشتقة من االسم المصري القديم )تامري(. وربما كان ذلك 
استعمل  ما  أول  كانت  التي  األداة  السم  كلها  مصر  نسبة  سبب  هو 
في فالحتها، ثم حرفت بعد ذلك إلى كلمة )دمبرة( التي يستخدمها 
الفالحون في موسم الفيضان، ولما كانت الفأس رمز الفالح فإن اإلله 
تستخدم  وكانت  فأس،  على  بيده  قابض  وهو  يمثل  كان  أوزوريس 

صورة الفأس في الحروف الهيروغليفية القديمة. 
2 - محراث البقر

إذا  أكثر  مادية  وتكلفة  طويالً  وجهًدا  وقتًا  يأخذ  األرض  تقليب  كان 
الواحد قد يحتاج إلى  الفأس في تقليب األرض، فالفدان  استخدمت 
خمسة أنفار يعملون لمدة أربعة أيام، ما دعاهم الستخدام آلة تجرها 
فترة  في  منتشرًا  المحراث  هذا  وكان  البقر(  )ِمحراث  تسمى  األبقار 

الثمانينيات وما قبلها، حتى شاع استخدام المحراث الميكانيكي.
كما أنه ظهر مبكرًا في عصور ما قبل التاريخ، وكان يتكون من سكين 
خشبية يثبت فيها مقبضان خشبيان يمتازان في أول األمر بقصرهما، 
بالمحراث في جزئه األسفل ويربط  الذي يتصل  الطويل  العريش  ثم 
أحيانًا إلى المحراث بحبل خاص زيادة في تثبيته وينتهي العريش من 
يجران  اللذين  الثورين  قرون  إلى  تربط  خشبية  بقطعة  اآلخر  طرفه 
يشقها  ولكن  األرض  يقلب  ال  المحاريث  من  النوع  وهذا  المحراث، 

القديمة الزراعة في مصر 
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فقط. وكان المصريون القدماء يسمون المحراث )سكا( وال يزال هذا 
وهي  المحراث(  )سكة  الفالحون  فيقول  اآلن،  حتى  متداوالً  االسم 

سالح المحراث.
يميًنا  التراب  فيخرج  الوحيد  بسالحه  األرض  يشق  المحراث  وكان 
ويساًرا، ويترك المحراث خلفه شق طولي حسب طول األرض تنتشر 
نهاية  وفي  الشق،  من  خرجت  التي  التراب  كميات  جانبيه  فوق 
الخط  بجوار  تعود  ثم  دائري  بشكل  يساًرا  األبقار  تتحرك  الحقل 
البقر خاصة  ويزداد عمل محراث  آخر،  تم شقه وتصنع شًقا  الذي 
في فترات تجهيز األرض لزراعة القطن والقمح، ويستخدم في شق 

وحرث المساحات الكبيرة.
3 - المنجل

ال يخلو بيت في الصعيد من هذه اآللة صغيرة الحجم كثيرة األهمية 
ومنها  والنباتات  الحشائش  قص  يتم  فبه  المنجل(،   - )المشرط 
يتم  وأيًضا  للماشية،  تقدم  أعالف خضراء  الجراو( وهي   - )البرسيم 

حصاد القمح به.
وظهر المنجل منذ عصور ما قبل األسرات، فعند بداية عملية الحصاد 
مصقولة  خشبية  قطعة  من  مصنوع  منجل  طريق  عن  تتم  كانت 
رفيعة  الصوان  من  للقطع شظايا  المعد  جانبها  في  تثبت  ومقوسة 

ذات أسنان. 
بكثرة  توفرها  عدم  أن  إال  اآللية  الحصاد  آالت  ظهور  من  وبالرغم 
وأعطالها الكثيرة تجعلنا نعود إلى استخدام اآللة التقليدية القديمة، 
وهي المنجل وخاصة المساحات الصغيرة، وذلك توفيرًا للوقت في 
إنتظار تلك اآلالت ومنًعا لضياع محصول القمح نتيجة للحر الشديد.

4 - النورج
لم يستخدم المصريون القدماء النورج لدرس الغالل، وقد استعاضوا 
العصر  في  النورج  استخدام  في  بدأوا  وقد  الماشية،  بأظالف  عنه 
اليوناني والروماني. وفي عصر ما قبل األسرات كان يتم وضع أكوام 
القمح في أرض خالء )جرن(، وتطلق الثيران لتدور عليها عدة مرات 

حتى تفصل الحبوب عن القش.

5 - البلطة
كانت البلطة تستخدم منذ العصر الحجري القديم لتنظيف األرض 
من  األمر  بادئ  في  صنعت  وقد  الزرع،  تضر  التي  الحشائش  من 

الظران ثم من النحاس في عصر الدولة القديمة.
6 - الشادوف

األماكن  من  المياه  رفع  مهمتها  تقليدية  زراعية  أداة  الشادوف 
في  الرافعة  يشبه  وهو  الزراعية  األراضي  إلى  )الترع(  المنخفضة 
تكوينه وفكرته ووظيفته أيضاً، ولم يكن الشادوف شائعاً في قريتنا 
حافة  على  تقع  كانت  الزراعية  األراضي  من  قطع صغيرة  باستثناء 
وتلك  الرئيس،  القرية  وطريق  البحرية  الترعة  ممر  بين  ما  الترع 
الصعب  من  وكان  أكثر،  أو  قيراط  على  مساحتها  تزيد  ال  األراضي 
تركيب الطنبور لريها وذلك لبعد المياه عن مستوى األرض ولصغر 
المجهود  مساحة األرض كما ذكرت، وكان يعتمد في تشغيله على 
الذاتي وال يحتاج سوى فرد واحد، غير أن كمية المياه التي يرفعها 

كانت قليلة وقد يأخذ القيراط الواحد نحو 6 ساعات من العمل.
وظهر الشادوف منذ عصور ما قبل األسرات، فقد كانت المياه في 
للزراعة،  الصالحة  المرتفعة  األماكن  إلى  تصل  ال  والمصارف  الترع 
فكانوا يستخدمون الشادوف في رفع المياه لتلك األماكن وهو عبارة 
قائم خشبي كذلك،  يتحرك من وسطه على  الخشب  عن عرق من 
وفي أحد طرفيه ثقل من الحجر وفي الطرف اآلخر دلو من الجلد 
يرفع ليصب ما يحتويه في  المصرف ثم  أو  الترعة  يغوص في ماء 

األرض المرتفعة.
7 - الطنبور

)المصرف(  المنخفضة  األماكن  من  المياه  لنقل  زراعية  أداة  هو 
إلى األراضي الزراعية المرتفعة، وكان ال يستخدم إال عند انخفاض 
تشغيلها  اثنين  أو  لشخص  ويمكن  المصرف،  في  المياه  منسوب 
الذي  )أرشميدس(  اليوناني  العالم  اخترعه  والطنبور  يدوي.  بشكل 
عاش في الفترة من 278 وحتى 212 قبل الميالد، وكان يعرف باسم 
األرض  لري  واستخدم  أرشميدس(  )لولب  أو  أرشميدس(  )بريمة 

المرتفعة في العصر البطلمي.
8 - الساقية

وهى آلة زراعية مهمتها رفع المياه من الترع والمصارف إلى الحقول 
يتم  والذي  )الطنبور(  من  تطوًرا  أكثر  اآللة  هذه  وتعد  المرتفعة، 
ويحتاج جهداً  مياه صغيرة  كمية  عنه  وتنتج  يدوي  تشغيله بشكل 
بشرياً كبيراً ووقتاً أكبر، فالحلوفة تعتمد في تشغيلها على الماشية 
مياه  كميات  وترفع  أحيانًا،  واإلبل  والجاموس  واألبقار  الحمير  مثل 
ما  تشغيلها  في  التروس  وتستعمل  والجهد،  الوقت  يوفر  ما  كبيرة 
الزراعية.وظهر نوع من السواقي  الري  يعد تطوًرا واضًحا في آالت 
قديًما في عصور ما قبل األسرات يشبه السواقي الحالية، وكانت تدار 

بالثيران وبها دالء لرفع المياه من أعماق كبيرة من البئر ألعلى.
9 - الِمذراة )الِمدرايَة(

المدراية أو المذراة هي آلة زراعية تقليدية وظيفتها فصل )تذرية( 
أنها  غير  الطعام  شوكة  تشبه  اآللة  وتلك  التبن،  عن  القمح  حبوب 
مصنوعة من خشب البرتقال لتكون خفيفة أثناء التذرية بها، وتتكون 
من جزأين هما اليد والشوكة، ويصل طول يد المذراة نحو 2 متر، 
رفيعة  أخشاب  بها خمس  ويوجد  تقريباً  متر  نصف  نحو  والشوكة 
جسم  تثبيت  ويتم  تقريبًا،  3سم  مسافة  وبينها  متجاورة  ومسننة 
الشوكة في عصا المذراة عن طريق المسامير أو الخوازيق الخشبية.
وظهرت المذراة قديًما في عصور ما قبل األسرات، وهي ذات شعب 
ثالثة من الخشب تدفع بها الحبوب ألعلى فتتساقط حبات القمح 
بعيًدا عن  الهواء  الخفيفة في  التبن  الثقيلة ألسفل، وتتطاير حبات 

الُجرن، وكانت مهمتها فَْصل الحبوب عن الِتبن.
وقد تطورت تلك األدوات كثيرًا، لتصبح أكثر سهولة في االستخدام 
هو،  كما  يزال  ال  األساسي  الغرض  أن  غير  األداء،  في  سرعة  وأكثر 
سواء في تقليب األرض أو حصاد ودرس المحاصيل، أو رفع المياه، 
غير  كبير.  بشكل  األدوات  تلك  تطوير  في  التكنولوجيا  وساهمت 
أنها صارت غير متاحة لجميع العاملين في المجال الزراعي الرتفاع 

أسعارها وضيق الرقعة الزراعية أحيانًا 
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 شمسه حمد العبد الظاهري

في عام 1963 تفاجأ سكان مدينة العين بحدث مقام بين واحات نخيلهم اجتمع فيه أصحاب األراضي الزراعية، يعرضون محاصيلهم 
من مختلف أنواع الخضراوات والفواكه وأفضلها إنتاجاً وكأن بينهم سباقاً، ومن جانب آخر شاهدوا حاكمهم المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - )1966 - 2004( وقد رسمت ابتسامة على محياه وكأنه أسعد البشر وهو يرى المحاصيل 
المعروضة ويرى السعادة على وجوه المشاركين وهم يلهجون بشكره، ويناقش هذا المزارع كيف أنتج بطيخاً بهذه الدرجة من 
الحالوة، ويسأل مزارعاً آخر كيف ضاعف من حجم الطماطم في مزرعته، ويستمع باهتمام ال ينبغي أن يثير أي دهشة... حينها 
علموا أن هناك تنافساً شريفاً بين المزارعين وأن حاكمهم هو من قام بتشجيع منتجي المحاصيل الزراعية بالمشاركة، وجعل لكل 
العرس األخضر يسمى  العين أن هذا  األنواع، فعلم سكان  إنتاج أفضل  مشارك مكافأة مالية؛ وكل ذلك من أجل تحميسهم على 
بالمعرض الزراعي. وكان من نتائجه أن ازدهرت مزارع العين، وارتفعت معنويات أصحاب الزراعة وخلق روح المنافسة بينهم على 

االجتهاد واالهتمام بمزارعهم وإنتاجهم أكثر فأكثر، كما تأثر زوار المعرض وبدأوا يحذون حذو أقرانهم من أصحاب المزارع.  
تال هذا المعارض معارض أخرى وجوائز للمهتمين بالزراعة وللمزارعين والمبدعين أيضاً في القطاع الزراعي بشكل عام من داخل 
إمارة أبوظبي ومن خارجها.  فكيف كانت مسيرة المعارض الزراعية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؟  وأين وصلت بها 

اآلن إمارة أبوظبي؟ 

معارض العين الزراعية و »منظمة تنظيم المدن 

العربية« 
الشيخ زايد  له  المغفور  الصحفية، عندما تولي  جاء في األرشيفات 
مؤسساتها  وشكل   1966 عام  أبوظبي  إمارة  في  الحكم  مسؤولية 
الزراعية بشكل قوي ومنتظم،  المعارض  إقامة  الزراعية شّجع على 
للزهور  األول  الزراعي  المعرض  افتتح   1969 عام  مارس   2 وفي 
من  معرض  أول  ويعتبر  العين،  بلدية  أقامته  والذي  والخضراوات 
السنوي  الزراعي  المعرض  وافتتح  أبوظبي.  إمارة  في  يقام  نوعه 
الثاني في 26 فبراير 1970، واشترك فيه نحو 52 مزارعاً من مختلف 
واحات العين و3 دوائر و5 شركات ومؤسسات زراعية. وقد القى هذا 
المعرض نجاحاً كبيراً، وعبّر المغفور له الشيخ زايد عن ارتياحه التام 
لما تحقق في مجال الزراعة وتحسين مستواها في إمارة أبوظبي.  
عدد  إلى  باإلضافة  زائر  آالف   5 من  أكثر  المعرض  زوار  عدد  وبلغ 
من الوفود ممن كانوا في زيارة إلى اإلمارة في ذلك الوقت، سواء 
من اإلمارات المجاورة أو دولية ومنها كان وفد من »منظمة تنظيم 
المدن العربية«، وهي منظمة إقليمية غير حكومية ومتخصصة في 
شؤون المدن والبلديات وقد تأسست في الكويت عام 1967، ومن 
ومعاونة  وتراثها  العربية  المدن  هوية  على  الحفاظ  أهدافها  أهم 

اإلنمائية عن طريق مدها  تحقيق مشروعاتها  األعضاء على  المدن 
بالقروض والمساعدات وتبادل الخبرات إلى غير ذلك، وقد أعجبوا 
كثيراً بما وصلت إليه إمارة أبوظبي على الرغم من الفترة القصيرة 

التي انقضت على نهضتها.
وافتُِتَح المعرض الزراعي السنوي الثالث في مدرسة مالك بن أنس 
بالعين في 26 مارس 1971. وفي نفس المدرسة افتتح فيها المعرض 
الزراعية  المعارض  واستمرت   .1972 مارس   17 في  الرابع  الزراعي 
الزراعية  محاصيلهم  المواطنون  فيها  يعرض  عديدة  سنين  تقام 
من  مزارعهم  إليه  وصلت  بما  ويفتخر  عليها  حاكمهم  ويشجعهم 
اقتصادي  نشاط  مجرد  ليست  الزراعة  بأن  يؤمنون  واضحوا  إنتاج، 
يستفاد منه وحسب، بل أداة مهمة إلحداث تغيير في نمط الحياة 
وكذلك عامل أساسي من عوامل تقدم البالد، وبتشجيع من حاكمهم 
التي  العقبات  لهم  ويذلل  مستمر  بشكل  المزارع  يزور  كان  الذي 
تواجههم ويقدم لهم الدعم الالزم من قروض وبذور وأسمدة وكذلك 
في  للمعاونة  الزراعيين  بالمرشدين  لهم  ويجيء  المياه،  بمضخات 
زراعة أنواع جديدة من الخضار والفاكهة ذات العائد الجيد، ويطلب 
لهم البذور واألشتال من الواليات المتحدة األمريكية والهند لبعض 
الفواكه التي يمكن زراعتها، ويخصص لهم الجوائز لمن يزرع أكثر، 
رؤية  يطلب  كان  بل  وحسب  ذلك  ليس  أكبر،  إنتاجاً  يعطي  ومن 
إنتاجهم الزراعي ويتذوقه معهم. فانتشرت الخضرة في أرجاء مزارع 
العين وأصبحت تكسوها األشجار والشجيرات وأصبح المزارع ينظر 

المحاصيل الجيدة.
 ،1974 عام  افتتح  الذي  السادس  السنوي  الزراعي  المعرض  وفي 
للدخل  مهم  كمصدر  الزراعة  أهمية  زايد  الشيخ  له  المغفور  أكد 
المواد  باستيراد  ستقوم  الحكومة  أن  للمزارعين  أكد  كما  القومي، 
بنسبة  مخفضة  بأسعار  المواطنين  على  لتوزع  الرئيسة  الغذائية 
على  إطار حرصه  في  وذلك  األسعار  فروق  الدولة  وتتحمل   %  30
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تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.  وقال في افتتاحه للمعرض 
الزراعي السنوي الثامن في مدينة العين عام 1977: »إنني مسرور 
التي  الزراعية  للمنتجات  المعرض  اليوم في هذا  بما شاهدته  جداً 
تبشر بالخير، حيث إن المنتجات المعروضة في معرض هذا العام 
زادت أضعافاً مضاعفة عن األعوام السابقة، وأنا فخور أيضاً بما رأيته 
يجعلنا  ما  بها  واهتمامهم  الزراعة  على  المواطنين  إقبال  من  اليوم 
والمعنوية  المادية  اإلمكانيات  بكل  المزارع  ودعم  تشجيع  نواصل 
لمتابعتي  ونتيجة  اإلنتاج.  من  ويزيد  العمل  عليه  ليسهل  والفنية 
وجدت  وتنميتها،  وتطويرها  بالزراعة  يتعلق  ما  لكل  الشخصية 
الزراعية للخضراوات والمحاصيل األخرى  المنتجات  اليوم أن حجم 
الماضي.  العام  يزيد ضعفين عما كان عليه في  كالحبوب والنخيل 
الزراعة  وزارة  تقدمها  التي  الحديثة  بالزراعة  المواطن  واهتمام 
زاد  قد  للمزارعين  ورعايتها  الحكومة  الهتمام  ونتيجة  للمزارعين.  
سنوات،  خمس  قبل  عددهم  أضعاف  خمسة  الدولة  في  عددهم 
كما أنتجت أنواع جديدة كثيرة ومتعددة كالخضراوات والمحاصيل 
هذا  في  دعا  وقد  زاهر«.  بمستقبل  يبشر  إنتاجها  وأصبح  الزراعية 
المعرض الزراعي عقب االفتتاح بتصريح خاص أعلن فيه أنه سيدعو 
الزراعة والخبراء وبعض  إلى مؤتمر يعقد خالل شهر يحضره وزير 
أصبحت  ذلك  ومن  الزراعية.  القضايا  لبحث  المزارعين  المواطنين 
المعارض الزراعية تقام سنوياً إلى يومنا هذا. وأضحت عالمة مميزة 
اإلمارات  دولة  في  المقامة  الدولية  المعارض  خريطة  على  لإلمارة 

العربية المتحدة.  

معرض »سيال« أبوظبي
وفي الفترة األخيرة التي شهد فيها العالم تغير المناخ بشكل عام، 
أولت دولة اإلمارات وإمارة أبوظبي خاصة اهتماماً في قطاع الزراعة، 

حيث تنظم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك( بالتعاون مع 
»كوميكس  ومجموعة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة 
بوزيوم« الفرنسية، أحد أكبر منظمي المعارض والمؤتمرات العالمية، 
معرض »سيال أبوظبي«، الذي انطلق في نسخته األولى عام 2010، 
وهو من أهم المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، 
وكافة  الغذائية  المواد  وموردي  مصنعي  لجميع  منصة  يعتبر  إذ 
األفكار  أحدث  على  لالطالع  العالم  حول  الصناعة  بهذه  المهتمين 
واالبتكارات، وقد أطلقت العاصمة الفرنسية دورته األولى عام 1964.  
وتلخص أهداف هذا المعرض في البحث عن حلول حقيقة للمشاكل 
التي تواجه قطاع الزراعة وإيجاد طرق أكثر استدامة إلنتاج وتصنيع 
األغذية من خالل طرح مشاريع استثمارية وتقديم الدعم المستمر 
والطلب،  العرض  بين  الفجوة  تقليص  شأنها  من  التي  القطاع  لهذا 
وتحقيق األمن الغذائي للكثير من الدول، وذلك تحت شعار »إعادة 
حيث  والضيافة«،  والمشروبات  األغذية  قطاع  في  االبتكار  صياغة 
بتقديم  العرض  المحلية واإلقليمية، ويعنى  المؤسسات  فيه  تشارك 
الزراعي  القطاع  في  المتعلقة  المشكالت  لتالفي  مجدية  حلول 

مستقبالً. 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
حذا سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة 

على  المواطن  تشجيع  في  والده  حذو  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
في  المتميزة  بالجهود  تحتفي  جائزة   2015 عام  وأطلق  الزراعة 
وتقدير  التمر  نخيل  الزراعي وصناعة  المجال  في  واالبتكار  اإلبداع 
التنمية  الجهود التي تسهم بتعزيز األمن الغذائي وتحقيق أهداف 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  بـ»جائزة  وتعرف  بالعالم  المستدامة 
البارزين  والمنتجين  للعلماء  سنوياً  وتمنح  الزراعي«،  واالبتكار 
والشخصيات والمؤسسات المؤثرة، والتي أسهمت في مجال األبحاث 
والتنمية الخاصة بالقطاع الزراعي ونخيل التمر..  وقد صممت لتؤكد 
وتفوقها  التمر  ونخيل  الزراعة  قطاع  اإلمارات في  دولة  ريادة  على 
في  للمساهمة  وكذلك  العالمي،  المستوى  على  الجانب  هذا  في 
تحفيز الخبراء والباحثين والعلماء والمزارعين على االبتكار لتطوير 
القطاع الزراعي وبما يسهم في توفير أفضل الحلول والسبل لتلبية 
المهم  الركن  هو  الزراعي  القطاع  باعتبار  الغذاء  من  العالم  حاجة 
في هذا الجانب. بقي أن نقول، إن أي استراتيجية تنموية لتحقيق 
الزراعية غاية لها، وهذا ما  التنمية  أمن غذائي البد وأن تتخذ من 
كان يدركه ويخطط له المغفور له الشيخ زايد - طيب الله ثراه -، 
واليوم تسعى إليه رؤية أبوظبي لعام 2030 والمتسقة مع األهداف 
المتحدة  األمم  منظمة  أقرتها  والتي  المستدامة  للتنمية  العالمية 
لألغذية والزراعة )الفاو(، وبدأت أبوظبي في تفعيلها منذ بداية عام 
2016. وأصبح المزارع في اإلمارة مطلع على كل ما هو جديد، ولديه 
وعي بيئي. واألهم أن فكرة التكامل داخل المزرعة أضحت واضحة 

في ذهنه، فبعضهم ربط االستزراع السمكي باإلنتاج الزراعي لألعالف 
إنتاج  ربط  من  وهناك  المفتوح،  الحقل  نظام  وفق  والخضراوات 
يتحقق  بحيث  والدواجن،  المواشي  وتربية  النباتي  باإلنتاج  النحل 
التنوع  منطق  ضمن  الواحدة،  المزرعة  أجزاء  جميع  بين  التكامل 

الحيوي المستند إلى زراعة عضوية حقيقية، تعزز االستدامة 
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 د.أبوبكر سرحان

تقع جزيرة العرب في الركن الجنوبي من قارة آسيا، وتشرف على 
وشرًقا  األحمر،  البحر  غربًا  يحدها  المائية،  المسطحات  من  عدد 
الخليج العربي وخليج عمان، وجنوبًا بحر العرب، وتمتد حدودها 
الشمالية مشكلة وحدة طبيعية حتى خط طول 36 5 شمااًل حيث 
لهضبة  الجنوبية  السفوح  عند  الشام  لصحراء  الشمالية  الحدود 
فبجانبه  الجزيرة  شمال  في  الخصيب  الهالل  ويمتد  الكردستان، 
السهول  الغربي  جانبه  وفي  والفرات،  دجلة  نهرا  يلتقي  الشرقي 
خليج  يقترب  الغربي  الشمال  وفي  المتوسط،  للبحر  الساحلية 
السويس من النيل؛ وهذا الموقع جعل الحزيرة في مركز استراتيجي 

واقتصادي مهم.

الطرق  ملتقى  على  فريًدا  جغرافيًا  موقًعا  العربية  الجزيرة  تحتل 
بحكم  فأصبحت  والبحرية،  البرية  والعالمية  اإلقليمية  التجارية 
موقعها المركز العالمي الموصل بين أقطار الشرق والغرب، وترتب 
على ذلك أن أصبح سكانها همزة الوصل الحضارية والتجارية بين 
شعوب تلك األقطار، لما توفر لسكان الجزيرة العربية من استقرار 
ورخاء؛ ازدهرت في مناطق مختلفة منها المدن والحواضر، ما جعلها 
فتوحات  بعد  خاصة  بها،  المحيطة  السياسية  القوى  أنظار  محط 
الجزيرة  أهمية  البداية  منذ  أدرك  حيث  للشرق  األكبر  اإلسكندر 
والبحار المحيطة بها بالنسبة إلمبراطوريته، وكذلك ممن جاءوا من 
وازدهرت  اإلسكندر،  ملك  ورثوا  ممن  وسلوقيين  بطالمة  من  بعده 
مدن الجزيرة العربية في االتجاهات األربعة البرية والبحرية، مثل 

شبوة وتمنع ومأرب وعدن وقنا والحجر وقرية والجرهاء وثاج وتيماء 
ودومات وديدان والحجر والبتراء وبصري وتدمر وغيرها. وأدى ذلك 
األمم  ومع  بعضاً  بعضها  مع  الجزيرة  دول  بين  الصلة  زيادة  إلى 
المجاورة لها، أو التي تتعامل معها تجاريًا، وأصبح لها عالقات خارج 
نطاق الجزيرة، وانتشرت الجاليات العربية في مناطق واسعة كمصر 

وشرق أفريقيا وجزر البحر المتوسط وشرق آسيا والهند.
تميزت الطبيعة في العالم العربي قبل االسالم وبعده بتنوع المناخ 
المطر  فيها  للرعي ويندر  واألرض. فمن مناطق صحراوية ال تصلح 
الى مناطق أقل قسوة في طبيعتها حيث يكثر العشب من حين إلى 
آخر، وأخرى تكثر فيها الواحات التي احتوت على ينابيع تسمح بقدر 
من الزراعة، وصوالً إلى مناطق حظيت بتربة خصبة وأمطار موسمية 
غزيرة. ويقول المؤرخ أحمد سوسه في كتابه »حضارة العرب«: أن 
الجليدي  الطور  أعقبت  التي  الزمنية  الفترة  خالل  استفادوا  العرب 
الرابع من وجود المناخ الرطب ووفرة المياه واستغلوهما في تنمية 
وتكوين اقتصاد زراعي متطور. وهذا ما ساعد السكان في أن ينتقلوا 

من طور القنص والصيد إلى طور الفالحة والزراعة. 
إلى  المنقول  كتابه  توينبي« في  »أرنولد  البريطاني  المؤرخ  ويشير 
في  انتشرت  الماشية  وتربية  الزراعة  أن  البشرية«  »تاريخ  العربية 
الغذائية  المواد  من جمع  االنتقال  »أن  ويقول:  آسيا.  غرب  جنوب 
والصيد إلى الزراعة وتربية الماشية تم في واحات تغذيها الينابيع 
أو في سهول فيضانية ذات تربة خصبة حملتها األنهار إلى السهول 
الواقعة عند أطراف الجبال التي تنحدر منها تلك األنهار،  والتي كانت 
تروى بطريقة طبيعية من أمطار الشتاء أو من األمطار الموسمية، 

كما هو الحال في بالد اليمن.  
يقول »ول ديورانت« في كتابه »قصة الحضارة« إن الحضارة؛ ويقصد 

في  ظهرت  قد  المستأنسة،  الحيوانات  واستخدام  الحبوب  زراعة 
العهود القديمة غير المدونة في بالد العرب، ثم انتشرت منها إلى 
صورة مثلث ثقافي إلى ما بين النهرين وإلى مصر ويجزم توينبي 
أنها انتشرت بواسطة تجار ومغامرين ورعاة إلى األقاليم والمناطق 

األخرى.
في  الزراعة  عن  »العبر«  كتاب  في  فيتحدث  خلدون«:  »ابن  أما 
التبادل،  بسوق  اإلنتاج  وارتباط  لظهور اإلسالم  السابقة  القرون 
عموًما  العرب  جزيرة  لشبه  الجغرافي  الموقع  استغالل  جرى  أنه 
والبحرية  البرية  للطرق  ملتقى  كان  الذي  خصوًصا،  الحجاز  وبالد 

وعقد  العامة...  الموسمية  األسواق  لتنظيم  التجارية،  وللمبادالت 
االتفاقات التجارية بين القبائل العربية المشتغلة بالزراعة والتجارة، 
وبينها وبين العالم الخارجي، ونشطت التجارة الداخلية والخارجية 
المدن  سكان  من  كثيرة  وفئات  اعداد  وارتبطت  سواء،  حد  على 

والبادية بالعملية التجارية.
المحراث  العربية يستخدم  الجزيرة  في شبه  العربي  الفالح  كان 
كان  كما  وزراعتها،  األرض  حراثة  في  الحديدية  السكة  ذا  الخشبي 
يستخدم آالت حديدية أخرى كالمسحاة )مجرفة حديدية( والفأس 
والمنجل والمعول والمجرف في الحصاد والحيالن )النورج( والمذرة 
)المذراة( في فصل التبن عن الحب. كما كان المزارعون في الحقول 

المروية يستخدمون الحيوان في جر المحراث. 
استقدمت الجزيرة الكثير من المحاصيل منذ القدم؛ مثل نبات الذرة 
Sorghum الذي استقدم من شرق آسيا إلى جنوب الجزيرة العربية 
ثم انتقل إلى شرقها ومنه للهند، واستمر النشاط الزراعي حتى نجد 
محاصيل الحبوب العربي الزراعية تشكل الكثير من محاصيل الهند 

وشرق أفريقيا في مراحل العصور اإلسالمية.
وتنقسم النباتات في الجزيرة العربية إلى نوعين:

نباتات طبيعية.
نباتات زراعية.

1 - النباتات الطبيعية.
األعشاب  اإلنسان؛ وهي  تدخل  تنمو من دون  التي  النباتات  وهي 
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من  أو  بثمار  المرتفعات  على  تنمو  التي  واألشجار  والحشائش 
دون، ومنها أشجار تؤكل ثمارها، والشجر الذي ال ثمر له فيستفاد 
أوراقها  وتستخدم  المتنوعة،  الخشبية  الصناعات  في  بأخشابها 
وقشورها وجذوعها في الدباغة وصناعة األدوية والعطور ومن أهم 
هذه النباتات )السدر Zizyhusspira – الجوز Juylonsregia- اللوز 
)العتم(  البري  الزيتون   -  Ficuscarica البري  التين   -Amygalus
 Ficus Sycomorus الجبلي(  )التين  الحماط   –  Oleaeraopala
األراك   -  Ptosopisstephanion الشوحط    -Tamaniaحمر  -
 Acacia القتاد - Acacia Stenocarpa الطلح -Salvadorapersica

 Rhouterium العرفج   -  Lycium Arabicum العوسج   -Senegal
 -Acacia Vera السنط   -Acacia Arabica السمر   -epappasumm

 Moring uapteraM. البان   -  Cissus rotundifolius الحلق 
من  العديد  وغيرها   -  Junipar Communisالعرعر  -Arabica

النباتات الطبيعية.
2 - نباتات زراعية )المحاصيل الزراعية(

بيئتها  لتنوع  تبًعا  العربية  الجزيرة  محاصيل  وتنوعت  تعددت 
والحارة  الباردة  المناطق  محاصيل  بها  توفرت  فقد  الطبيعية، 
نظرًا  العام  طيلة  الزراعية  المحاصيل  فيها  فتوفرت  والمعتدلة؛ 
الختالف بيئتها ومواسم األمطار فيها، ما يزرع شتاء في الشمال يزرع 

صيًفا في الجنوب وهكذا.
الطهف،  الشعير،  الذرة،  القمح،  النخيل،  المحاصيل:  أهم  ومن 
من  وغيرها  الزنجبيل  السدر،  القطن،  الكروم،  الكتان،  السمسم، 

المحاصيل الزراعية.
كذلك يوجد في الجزيرة العربية أنواع عديدة من الحيوانات والطيور 
ما  فمنها  وطعامه،  لخدمته  ويطوعها  األنسان  يربيها  التي  الداجنة 
أتخذ وسيلة لنقل مثل الجمال والحمير ومنها ما حصل على طعامه 
كاللحوم واأللبان، كما اعتمد على فرائها وأوبارها في صنع الكثير من 
مالبسه، واحتياجاته من خيام وبيوت وغيرها. ومن هذه الحيوانات 

والطيور ما هو وحشي بري وما هو مستأنس.

المناطق الزراعية
في  اإلنسان  عليه  يعيش  الذي  الرئيس  شبه  المورد  الزراعة  تعتبر 
فيها  توفرت  التي  المناطق  في  انحصرت  وقد  العربية،  الجزيرة 

العوامل الالزمة لقيام الزراعة.
األودية:

تعتبر األودية من أهم مناطق الزراعة في جميع أنحاء العالم، وهي 
كذلك في الجزيرة العربية، حيث تتوفر فيها الخصوبة والماء وخاصة 
بطونها ومصباتها، وتعود خصوبتها إلى ما تحمله السيول معها أثناء 

جريانها من طمي وطفل ترسبه في مجاري األرض ومصباتها.
سعتها  تختلف  التي  األودية  من  كبير  عدد  على  الجزيرة  تحتوي 
وأطوالها، ومعظمها مواطن للزراعة واالستيطان بالرغم من احاطتها 
الجزيرة  وتضم  الجبلية،  المرتفعات  اختراقها  أو  بمناطق صحراوية 
العربية العديد من األودية التي يتجاوز عرضها عشرات الكيلومترات 

مثل:
الرمة ووادي حنيفة  القرى ووادي  وادي حضرموت وبيحان ووادي 
السرحان وغيرها، وقد نشأت على جوانب  الدواسر ووادي  ووادي 

هذه األودية المستوطنات الزراعية.

الواحات
هي مناطق قابلة للزراعة تكون عادة وسط منطقة صحراوية وهي 
تختلف عن بعضها بعضاً في تكوينها الطبيعي ونوعية التربة، وسعة 
مساحتها وفي درجة الخصوبة، إال أنها تشترك في أن أراضيها خضراء 
غزيرة المياه وفيرة المراعي، وهي كثيرة ومنتشرة في أجزاء عديدة 
عيون  شكل  على  أما  جوفية،  الواحات  مياه  ومعظم  الجزيرة،  من 

وينابيع أو آبار محفورة.

المرتفعات
قامت الزراعة في سفوح المرتفعات وأوديتها مثل القيعان المنبسطة 
االرتفاع،  والقلية  المتوسطة  والمنحدرات  السراة  سلسلة  اتجاه  في 
حقول  إلى  وحولوها  للزراعة  القابلة  المناطق  سكانها  استغل  فقد 
متدرجة، وبذلك تم زراعة أكبر رقعة ممكنة من األرض، واستفادوا 

المدرجات  إقامة هذه  الساقطة عليها عن طريق  من مياه األمطار 
والتي خفضت بدورها من حدة أخطار المياه المتدفقة في مواسم 
األمطار، وينتشر هذا النظام بصفة خاصة في جنوب غرب الجزيرة، 
القدم  منذ  والمؤرخين  الرحالة  إعجاب  المدرجات  نالت هذه  وقد 

وحتى وقتنا الحاضر.

خاتمة
تكاد تكون الزراعة الدعامة األساسية القتصاد سكان الجزيرة العربية 
المتعاقبة؛ ولم يكن ذلك مقتصرًا على منطقة معينة  في عصورها 
الري من  الزراعة على  قامت  فقد  منها،  مناطق واسعة  بل شملت 
من  بعدد  جزيرتهم  يزرعون  العرب  جعل  ما  للمياه،  مصادر  عدة 
المحاصيل الزراعية ذات القيمة الغذائية والصناعية كالقمح والشعير 
والذرة والدخن والطهف والعنب والتمور والقطن والكتان والكمون 
والسمسم، باإلضافة إلى مجموعة من النباتات العطرية وقامت على 
الطبيعية عدد من  النباتات  بعض  المحاصيل وعلى  عدد من هذه 
اهتماًما  الزراعة  وحكوماتها  الجزيرة  سكان  أولى  فقد  الصناعات، 
بالًغا يظهر ذلك من المشاريع الزراعية واألنظمة التي مارسها هؤالء 
ونتيجة  وغيرها  بها  الخاصة  والقوانين  والضرائب  األراضي  كملكية 

لهذا االهتمام ازدهرت الزراعة ازدهاًرا كبيرًا 

*أستاذ التاريخ، مصر
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 جمال مشاعل

قد تكون الكتب والموسوعات حافلة بما سطره العرب من إبداع 
في مجال الزراعة ما جعلها أحد أهم محاور االقتصاد، وقد يكون 
سجل التاريخ الحديث مليئاً باالبتكارات التي زادت خضرة ونضارة 
الحقول، ولكن جميع تلك التحوالت وما طرأ على تاريخ الزراعة من 
جديد ال يرتقي إلى تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وإلى 
القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب  عبقرية 
الله ثراه - الذي روض المستحيل بالتجربة المبهرة التي جعلت من 
في  البشر  ويستظل  ثمارها  تؤتي  خضراء،  واحة  اإلمارات  صحراء 
أفيائها، وتحلق الطير في فضائها، وهي تشهد للقائد الخالد بعبقرية 

متفردة في مجال الزراعة ال مثيل لها. 

الشيخ زايد.. روض الصحراء
كان  حضارة«  لكم  أضمن  زراعة  »أعطوني  زايد:  الشيخ  قال  حين 
يدرك متطلبات النهضة في أبوظبي أوالً منذ كان ممثالً للحاكم في 
لها  مدينة العين 1946ومن ثم في دولة اإلمارات حين صار رئيساً 
في 1966 وال سيما في مجال الزراعة وأهميتها في االقتصاد والغذاء 
المتوازن. ومنذ بدأ - رحمه الله - مشروعه الطموح للتنمية الشاملة 
حين كان ممثالً للحاكم في منطقة العين، وكانت الزراعة - وخاصة 
لم  باهتمامه،  التي حظيت  القطاعات  أول   - النخيل  أشجار  زراعة 
على  الحفاظ  على  حرص  ولكنه  فقط،  والزراعة  بالتشجير  يكتِف 

النباتات البيئية القائمة أيضاً.
يورد كتاب )زايد رجل بنى أمة( أن الشيخ زايد كان يعمل من أجل 
بسط الخضرة وكسر حدة المنظر الصحراوي، ولعل إيمانه - رحمه 

مع  يوماً  بسيارته  يتوقف  جعله  والنباتات  األشجار  بأهمية   - الله 
ضيفه أمين الجميل - الرئيس اللبناني األسبق - الذي كان يرافقه عند 
أحد المنعطفات، ليرى شجرة كبيرة وارفة، كانت مائلة على جنبها 
حتى تكاد تهوي على األرض، فاتصل من هاتف سيارته بالمسؤولين 
في القصر طالباً إرسال من يهتم بالشجرة ويقومها في مكانها، وكان 
لكي  وترصفها  الطرق  تشّق  كانت  التي  الشركات  مع  حازماً  أيضاً 
تتوخى الحذر فال تمّس أي شجرة بسوء تنفيذاً لتعليماته، وذات مرة 
بينما كان يتفقد المشاريع التطويرية في العين وصل إلى مشروع 
إنشاء أحد الطرق الجديدة والحظ أنه يتجه مباشرة نحو واحدة من 
علم  وقد  المسؤولين،  فاستدعى  العين،  منطقة  في  األشجار  أقدم 
أنهم ينوون قطعها لكي يمّر الطريق مكانها، فأمرهم بتركها مكانها 

وجعل الطريق بمسارين يمران عن جانبيها ثم يعودان فيلتقيان.
وقد كان غرس األشجار مهماً عند القائد الخالد، ألنها تحمي الطرق 
داخل  الطرق  طول  على  الظالل  وتوفر  إليها،  الصحراء  زحف  من 
المدن، والطرق الموصلة بينها، وهذا ما حدا به لكي يطلق مشروع 
زراعة نخيل التمر في العين ويعمل إلصالح نظام السقاية، وتوفير 
النخيل من مياه األفالج التي شارك في صيانتها كمصدر  الماء لري 
أساسي للماء في المنطقة الشرقية من أبوظبي وامتد مشروع زراعة 

النخيل من العين إلى عموم اإلمارات، ثم إلى الدول المجاورة.   
ولم يقتصر اهتمام الشيخ زايد بالزراعة على منطقة العين فحسب، 
بعض  غدت  حتى  االتحاد،  قيام  بعد  قاطبة  اإلمارات  أرض  عّم  بل 
المناطق إلى جانب منطقة العين تحكي قصة األفق األخضر الذي 
انتشر على يديه الكريمتين. وتعّد جزيرة صير بني ياس أكبر مثال 

على ذلك؛ فهي واحة غناء تضم عدداً كبيراً من الحقول ومن مزارع 
األشجار بأنواعها. 

من حال إلى حال
ففي  لها،  اإلنسان  اكتشاف  قدم  قديمة  العربي  العالم  في  الزراعة 
العالم العربي أقدم األراضي الزراعية في العالم، وتعّد الزراعة أول 
زايد(  )موسوعة  وتؤكد  العربي،  للعالم  االقتصادية  البنية  مكونات 
أن الزراعة من المهن القديمة في اإلمارات، وبخاصة منطقة العين 
والذيد، ورأس الخيمة والفجيرة، وواحات ليوا حيث التربة الصالحة 
والتدهور  اإلهمال  من  فترة  القديمة  بالزراعة  لحقت  وقد  للري، 
بسبب هجر المزارع وتلف قنوات الري وندرة الموارد واإلمكانيات 

تحكي عبقرية زايد الزراعية 

الزراعة في اإلمارات.. 
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المادية. ومنذ قيام االتحاد وضعت الدولة الخطط المرحلية للتطوير 
الزراعي، وقطعت شوطاً طويالً بقيادة الشيخ زايد الذي حرص على 
متابعة تطوير هذا القطاع، وعمل على توفير كل أسباب النجاح له.

الشيخ  أن  الوطني  األرشيف  الصادر عن  )زايد والبيئة(  يشير كتاب 
زايد أكد على ضرورة إيجاد مصادر أخرى للثروة غير النفط، وانصب 
اهتمامه على القطاع الزراعي الذي لم يكن يحتل مكانة رئيسة في 
أي فترة من الفترات التاريخية لدولة اإلمارات، وكانت تجربة الشيخ 
العالم؛  أنحاء  أتوا من مختلف  الذين  العلماء  زايد أعمق رؤية من 
ليؤكدوا استحالة التغلب على الصحراء؛ حيث استعمل - رحمه الله 
- خبرته التقليدية ومعرفته لبيئة اإلمارات باإلضافة إلى استفادته من 
التقنيات الحديثة، ألنه كان يؤمن أن الخبرة المحلية القديمة ال بد 
أن تتسلح بالعلم الحديث، عمل زايد على تحقيق التنمية الزراعية 
تحقيق  إلى  يسعى  كان  وقد  األخرى،  القطاعات  تنمية  جانب  إلى 

االكتفاء الذاتي فيما يخص حاجيات البالد من المحاصيل الزراعية.
ويؤكد كتاب )زايد والبيئة( أن الشيخ زايد قد استعان بخبرته الزراعية 
القديمة لمحاربة التصحر وانجراف الرمال التي تغطي المزارع، فقام 
بتسوية الكثبان الرملية وأقام فوقها طبقة جديدة من الطين لكيال 
تهب منها الرمال، ثم وزعها على المواطنين الذين أقبلوا على زراعتها 
ولتثبت  الرياح  لتصد  األشجار  من  خضراء  بأحزمة  سيجها  أن  بعد 
التربة وتجعلها صالحة للزراعة، وشجع المواطنين على زراعة األرض 

ولو كانت بضعة أمتار حول بيوتهم.
ولم يتوقف -  رحمه الله - عن تشجيع البحث في المعاهد العلمية، 
واهتم  الزراعي،  المجال  تتناول  التي  العلمية  المؤتمرات  ورعاية 
تنفيذ  ألبوظبي؛ حيث عمل على  التشجير منذ كان حاكماً  بعملية 
برامج مكثفة للتشجير، وتابع بنفسه عملية تشجير الطريق الممتدة 

ألنها  النخيل  ألشجار  خاصاً  اهتماماً  وأولى  العين،  إلى  أبوظبي  من 
على حد قوله: »جزء من أصالتنا وتراثنا« ولذا الزمت أبناء اإلمارات 

منذ أمد بعيد، فكانت غذاءه وظله ومأواه.
وعن تجربة اإلمارات الرائدة والمبهرة تحدث الشيخ زايد إلى مؤتمر 
األمم المتحدة للبيئة والتنمية »قمة األرض« الذي عقد في البرازيل 
عام 1992فقال: نجحت دولة اإلمارات العربية المتحدة على الرغم 
البيئة  لحماية  واسعة  خطوات  قطع  في  حديثة  دولة  كونها  من 
ومكافحة التلوث وقهر الصحراء، حتى أصبحت دولة اإلمارات القدوة 
للصحراء وحافظت  القاسية  الطبيعة  تحدت  التي  للدول  والنموذج 
على البيئة ونقائها وتنميتها، مما جعل العالقة بين األرض واإلنسان 
عالقة عطاء متبادل«. ويشير الكتاب الذي أصدره األرشيف الوطني 
عام 2005 إلى أنه انتشرت في ربوع اإلمارات أكثر من 130 حديقة 

عامة، ونحو 22 مليون شجرة نخيل، وماليين األشجار المتنوعة. 

دليل زايد وبوصلته نحو الخضرة    
ألرض  زايد  الشيخ  حملها  التي  الكبيرة  والمحبة  العميق  بانتمائه 
كباطنها  الصحراء  وجه  بأن  األكيدة  العزيمة  لديه  ولدت  اإلمارات، 
مصدر للعطاء، رغم قناعة الخبراء بعكس ذلك، فاهتم الشيخ زايد 

بالزراعة منذ كان ممثالً للحاكم في العين.
المناخ  منطقة  في  تقع  التي  اإلمارات  أرض  على  تحقق  ما  ولعل 
الزراعة  مجال  في  إنجازات  من  االستوائي  وشبه  الجاف  المداري 
األرض  على هذه  لإلنسان  أن  ويؤكد  كبيراً  تحدياً  يشكل  والتشجير 
زحف  وتثبيت  ووقف  الصحراء،  تخضير  في  ورائدة  فريدة  تجربة 
الزراعي  المجال  في  والنادرة  الرائدة  اإلنجازات  عظمة  إن  الرمال. 

غير صالحة  وجافة  حارة  بيئة صحراوية  في  نبتت  كونها  من  تأتي 
للزراعة، ولكن اإلرادة كانت أقوى من الظروف الطبيعية فتحققت 
الثورة الزراعية على رمال الصحراء التي تحولت إلى سهول وبساتين 
التي  الزراعي  اإلنتاج  وكمية  نادرة،  زراعية  معجزة  فكانت  خضراء 
حققتها دولة اإلمارات تشير إلى مدى التطور الكمي والكيفي الذي 
إلنتاج  الزراعية  البيوت  ارتفعت  حيث  الزراعي؛  القطاع  في  حدث 
االحتياجات  إجمالي  من   % 55 يغطي  إنتاجها  فصار  الخضراوات 
وارتفعت  الدولة،  في  النخيل  أشجار  عدد  وارتفع  للدولة.  الغذائية 
المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة، وأصبح إنتاج الحمضيات يغطي 

30 % من االحتياجات المحلية. 

الزراعة في العين
يشير كتاب )زايد بن سلطان آل نهيان حاكم العين 1946 - 1966( 
وأن  العين،  منطقة  الفقري القتصاد  العمود  تشكل  الزراعة  أن  إلى 
الوضع الزراعي في األربعينيات من القرن الماضي كان يشهد تدهوراً 
كبيراً نتيجة شح المياه وعوامل أخرى كتجارة الماء التي كان يمارسها 
الحلول  وضع  منع  الذي  األمر  المادية  األحوال  وضعف  األغنياء، 
لمزارعهم،  المزارعين  هجر  إلى  أدى  ما  المشكلة،  لحل  المناسبة 
فانكمشت الرقعة المزروعة وانخفضت إنتاجية المحاصيل وأهمها 

التمور التي كانت تشكل السلعة االقتصادية األولى في المنطقة.

العين.. قابلة للزراعة بشكل مستمر
لقد أدرك الشيخ زايد أهمية منطقة العين فهي المنطقة الوحيدة 
المائية،  مواردها  لكثرة  بشكل مستمر  للزراعة  القابلة  أبوظبي  في 
وأن الزراعة تشكل المصدر الرئيس لدخل السكان، لذا سعى جاهداً 
إلحياء هذا النشاط، وإعادة المنطقة إلى مكانتها الزراعية المرموقة، 
الزراعية  والمحاصيل  التمور  المنطقة من  إنتاج  تطوير  فعمل على 
ذلك  في  دافعه  وكان  جديد،  من  اقتصادها  يتعافى  حتى  األخرى، 
لمدى تحضر األمم ورقيها،  إيمانه العميق بأن الزراعة تعد مقياساً 
ومن أجل تنفيذ رؤيته في تطوير القطاع الزراعي في العين وضع 
جديدة  أفالج  حفر  وهي:  تحقيقها  على  وعمل  أولويات،  ثالث 
والتوسع  السقاية،  نظام  وإصالح  القديمة،  األفالج  وترميم  وإصالح 

في الرقعة الزراعية.
ومن األساليب التي اتبعها الشيخ زايد لتشجيع سكان منطقة العين 
على تطوير الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية فيها: توزيع األراضي على 
زايد  الشيخ  وانتقل  فنياً،  المزارعين  بالمجان، ومساعدة  المواطنين 
في إطار سعيه لتطوير الزراعة في منطقة العين من مرحلة الزراعة 

التقليدية إلى مرحلة أكثر حداثة تعتمد على العلم الحديث.
على  فعمل  آخر؛  اتجاهاً  الزراعي  الفكر  على  زايد  الشيخ  وأضاف 
تشجير منطقة العين، فأصدر توجيهاته بزراعة األشجار في مناطق 
توارثها  التي  الشخصية  بخبرته  ذلك  استعان في  وقد  منها،  متفرقة 
عن اآلباء واألجداد، كما استعان بالخبير الزراعي الباكستاني الراحل 
عبد الحفيظ خان، والمهندس الزراعي مجدي شعث الذي استقدمه 
لوضع خطة متكاملة تجسد رؤيته، وكان الهدف من عملية التشجير 
وقف زحف الرمال على الطرق، وحماية المناطق المأهولة من تأثير 
الرياح والعواصف، وتلطيف حرارة الجو، وتوفير بيئة صحية وجميلة.
وقد حرص الشيخ زايد الذي كان يشرف ويتابع بنفسه على إدخال 
العين،  منطقة  مناخ  تالئم  التي  الفاكهة  أشجار  من  جديدة  أنواع 

فطلب بذور وأشتال بعض أشجار الفاكهة من أمريكا والهند.
وتجاوز اهتمام الشيخ زايد في منطقة العين حدود المزارع واإلنتاج 
أول حديقة  افتتحت  والمتنزهات، حيث  الحدائق  ليشمل  الزراعي 
على  عام 1964م،  الجاهلي  العين وهي حديقة  منطقة  أرض  على 
من  سلسلة  أقيمت  ذلك  إثر  وعلى  مربع،  متر  ألف   120 مساحة 
عام،  بعد  عاماً  تزداد  أعدادها  وأخذت  العين  منطقة  في  الحدائق 

حتى جعلت من اإلمارات واحة فريدة بجمالها    

الزراعة في اإلمارات.. 
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موروثنا

النخلة في األدب 
الشعبي اإلماراتي

تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول المتقدمة في زراعة 
المتنوعة. من  النخيل  الماليين من أشجار  النخيل، وتحتضن أرضها 
جلبت  أصناف  وهناك  بيئتها(،  )ابنة  النشأة  محلية  أصناف  النخيل 
من  شاسعة  مساحة  تغطي  واليوم  مختلفة،  أماكن  من  الدولة  إلى 
زايد  الشيخ  له  المغفور  أمر  الطيبة. في سنة 1970  اإلمارات  أرض 
بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
بجلب وإحضار ستة آالف نخلة من نوع البرحي، وزرعت في منطقة 
العوير الزراعية، المشهورة بطيب تربتها وكثيرة مياهها الجوفية. كما 

ُزرعت في مدينة أبوظبي ومدينة العين. 
النخيل  أنواع  أشهر  من  البرحي  أصبحت  عقود  أربعة  مضي  وبعد 
ونخلة  الخالص.  نخلة  بعد  فيها  زراعًة  نخلة  أكثر  وثاني  بالدولة، 
الوحيدة  للتمر والرطب والدبس، وهي  إنتاجا  النخيل  أكثر  البرحي 
التي ال يتكثف السكر في دبسها. شكلت النخلة - وال تزال - عصب 
بيئاته  بمختلف  المجتمع  حياة  في  مهماً  وجزءاً  البدوي،  حياة 
الجبلية والساحلية، فمنها طعامه وحاجياته من المسكن والملبس 

ومتطلبات الحياة األخرى. 
األلعاب  في  الشعبيين،  واألدب  التراث  في  األهمية  هذه  وتجلت 
رئيساً  مصدراً  وكانت  اإلماراتية،  الشعبية  األمثال  وفي  واألهازيج، 
للشعراء، نهلوا منه الكثير من األفكار، طوعوها في أشعارهم، فمنهم 
من ذكر أسماء النخل مثل اللولو والنغال، وغيرها، ومنهم من ذكر 

أصنافها كما قال الشاعر خميس السماحي:

باقي النخـــــــل أصنــــــاف فوق الثالثين

ْخصــــــــاب وخنيزي وفرض ْوهاللـــــــي

النخلة،  الطبيعة، وكانت  القديم، يعتمد على  القبلي  المجتمع  كان 
أحد الشواهد الطبيعية في تقلبات الجو، ومعرفة المواسم الجوية، 
منها كانوا يسترشدون بفصول السنة، وهذا شاعر اإلمارات الماجدي 
بن ظاهر يؤكد على غيوب الثريا ببعض العالمات في مراحل نضوج 

ثمر النخلة، فيقول:
ترفـــــــــع مرفوع النيا من حــــــــشايشه

غيـوب الثريـــــــــا يبتـدي بْسمــــــــــوم 
وباداه صــــــــــبغ من بياض وأحمــــــــر

كــــــــسا روس عّوان لهــا وصــــــــــروم

وعــــــــــــادن كلون الريم غــــــض نباته
وعـــــــالم من ال عن نبـاه ْوهــــــــــــوم  
وفي ذلك تقول الشاعرة عوشه بنت خليفة السويدي ـ فتاة العرب:

غيــــــــــوب الثريا يبتدي بالتباشيــــــــر
وعقـــــــــــب السبوعين اتهاده االصحابك
كما كانت النخلة رمزاً ألمور كثيرة عند الشعراء، فمنهم من اعتبرها 
رمزاً للشموخ واإلباء والسمو، فيقول الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي:

تنزو علــــــيك ْمن المغيب ْردايــــــــــــم
عليهــــــــا من يالل البروق ْشعيـــــــــــل

وتْبين فــــي قدم القــــــــــــنوف شوامخ
بوارع كنهــــــــــا جميـــم نخيــــــــــــل
وبعضهم على النقيض من ذلك، استخدم منها ملمح االعوجاج، كما 

يقول الشاعر جابر بن هيّاي المنصوري:
وبعـــــــض الناس مْثل النْخل االعـــــــوج

لغيــــــــر أصحابها يْسقـــــــــط جنـاهــا
الشاعر بوعويا  الحياة، يقول  للغنى وسعة  اعتبرها رمزاً  ومنهم من 

الشامسي:

ف الزيــــــــــن لي مــــاله مثــــــــــــيل

في دارنـــــــــــــــــا مالــــــه وبـــــــــي

يســـــــــوى المـــــنازل والنخــــــــــــيل
حايــــــــــــر ومــــــا حاز الجـــــــــــري

ويقول الشاعر سالم بن محمد الجمري
با نـرّوح نمشـــــــــــــــي بْكيـف ْودجـــر

والعــــــــصر ف العين مــــــا بين النخيل
ويقول الشاعر الماجدي بن ظاهر:

فهد علي المعمري*

تطيب المفـــــــالي من أول وتالــــــــــي

وطاب الزاللي عــــــــمار النخيــــــــــــل

ويقول الشاعر عبدالله بن السيد أحمد في حديث بينه وبين نخلة، 

مخاطبًا نخلة الخشكارة متوجعاً ومتحسفاً، على وقت مضى وذهب:

يــــــــــــــا خشكــــــــــــــــــارة خليفـه

شـــــــــــــوف الدهــــــــــر خـــــــــالج  

فارقتــــــــي لـــــــــج وليفـــــــــــــــــه

مْثـــــــــــــل الونيـــــــــس ْحــــــــــذاج

فـرقـــــــا الالمــــــــــا كليفـــــــــــــــــه

اللـــــــــــه يْحســـــــــــــن عــــــــــزاج  

إن عـــــــــــاد شفتــــــي شيـــــــــــــفه

واالّ الْحقــــــــــــــــي بْخـــــــــــــــــواج

مــــــــــــــــا ف الدنيــــــــــــــا صريفـه

إالّ كــْثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وزاج

يقول الشاعر جويهر بن عبود، المعروف بـ »الصايغ«، في عدد من 

أصناف النخل:

جبــــــــــــــري ْوخليــــــــــط ْهـاللــــي

وّمـا البقـــــــــــايــا ْخصــــــــــــــــــاب

ويتابع الشاعر محمد راشد المطروشي، فيقول  

بين فــــــــرض وغرســــة ْجشوشــــــــــه

بـــــــــــو الزبد يبري مــــــــــع ْهـاللــي

وتتابع الشاعرة عوشه بنت خليفة السويدي »فتاة العرب«:

يقطــــــــف روس الخــــــــــــــــــرايـف

مــــــــــــــن باســــــــــــــــــٍم بّســــام

مـــــــــــــن ْخـالص ْوصنايــــــــــــــــف

مــــــــــــــــا خلّطـــــــــــــــــه بْشحــام

ويقول الشاعر يعقوب الحاتمي في البسر:

حّيه عـــــــــدد ما صاح صـــــــــــــــرناخ

واعداد مــــــــــــا بْسر الشــــــــــــماريخ
ويقول الشاعر سعيد بن سالم بن حلوة القتبي، في بعض أصناف 

النخل:

الجبــــــــــــــــري مْستملّــــــــــــــــــي

مــــــــــن شوفـه ف الخطــــــــــــــــاف

وجـــــــــــش الحــــــبش متعلّــــــــــــي

شــــــْروى ْقــــــــــرون الــــــــــــــزراف

لـــــــــــــه ْرطــــــــــــــــٍب مْشهلّـــــي

زد النـخـــــــــــــــــــل يْنشــــــــــــــاف

ويقول الشاعر محمد راشد المطروشي في صنف بومعان: 

يتنا صيــــــــاني رطـــــــب بومعــــــــان

ونا اْحمــــــــــد اللــــــــــــه في نعمتين

وبعد أربعين يوماً من غيوب الثريا، تبّشر أول بسرة للنخل في دولة 

اإلمارات عامة من فصيلة النغاله الذي يقول فيها الشاعر: 

أخيـــــــــــٍر لو تحـــــــــــت النْغالــــــه

راقــــــد ْوراســــــــــي عـــــــــلى المّده

وتقول الشاعرة عفراء بنت سيف، في الرطب: 

مـــــــــا يا رطْبهم ف المخـــــــــــــاريف

ف ْسعفــــــــه مــْع لومــــــــــــي ورّمان

ومن األمثال، المتعلقة بالنخلة »البشر يتعلق والخشاش يْطيح، التمر 
بالخص، والعيش بالقص. ْحشفه على ْحشفه ما تلصق. 

إذا انته تاكل غيرك يعد الطعام، والطعام هنا هو نواة التمر، والبعض 
نْخلة،  الطّّعام. الطول طول  الطاء والعين، فيلفظها  يلفظها بتشديد 
والعقل عقل ْسخله، والكثير يلفظها بالصاد، فيقولون ْصخلة. الطويلة 
الصْمه  ورقعة  بخوصة،  خوصة  شوك.  فيها  والصغيرة  تنرقى،  ما 
خصف. رخص الفرض ودينوه، والفرض هو صنف من أصناف التمر، 
يسّوي  حد  ما  األرض.  عمود  الفرض  باألجل.  بيعه  تم  أي  ودينوه، 

للحشف مكاييل، والحشف هو الرطب الرديء.
 كما كان للنخلة حضورها في أدب الخراريف مثل خراريف »سويدا 
وفي  والليف«.  السعف  أو»أم  والليف«  الخضر  و»أم  خصف«، 
مثل  الخشبية  المحامل  ومنها  الصناعات  وفي  الشعبية،  األلعاب 

»الشاشة«، وبيوت العريش والدعن 

* باحث من اإلمارات
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 محمد عطية محمود

مدنيته  نحو  اإلنسان  وارتقاء  الزراعة  بين ظهور  وثيق  ارتباط  ثمة 
عدد  على  المعتمد  النماء  عملية  تحدثه  الذي  للتحضر  والتماسه 
البشرية،  والعوامل  والمناخ  الطبيعة  منها  المتاحة،  العناصر  من 
وطرائق الحياة التي كانت تلتمس - بدايًة - كل ما يعين اإلنسان 
على الوجود من خالل بحثه الحثيث عن الصيد والقنص، والنبات 
والفطرية  األولية،  صورها  من  صور  في  الطبيعة  أنتجتهما  اللذين 
العصر  انطالًقا من  إلى تجاوز عصور وجوده  اإلنسان  التي دفعت 
الحجري ومروراً بكل المراحل التي أدت إلى االحتياج إلى الزراعة، 
ما  خالل  من  إليها  اإلنسان  أنظار  الطبيعة  لفتت  التي  الهبة  تلك 
استنبتته في الجبال والوديان، وحول األنهار، واآلبار والسهول.. ذلك 

االكتشاف الذي أدى إلى البدايات الباكرة: 

وكانت  القديمة،  العصور  في  ا  جدًّ بدائية  الزراعة  طرائق  »كانت 
قطع  بواسطة  التربة  في  تُعمل  صغيرة  حفر  في  تُزرع  البذور 
بسيطة،  بأدوات  تُحصد  الحبوب  وكانت  حادة،  حجرية  أو  خشبية 
أو تقلع بكاملها، وكانت النساء يمارسن األعمال الحقلية، في حين 
عن  والدفاع  دجنوها  التي  الحيوانات  ورعي  بالصيد  الرجال  يهتم 
مستوطناتهم وقراهم، وقد بدأت زراعة القمح والشعير في األلفية 

الثامنة قبل الميالد في بالد الشام والعراق« 
ما يقودنا تأسيًسا إلى ملمح مهم من مالمح بدايات العرب الباكرة 
مع الزراعة، تلك التي ظهرت مع بداية ظهور الحضارات لدى العرب 
أو  الخصيب(،  )الهالل  النهرين  بين  ما  بالد  أو  مأرب  سواء في سد 
وادي نهر النيل، وغيرها، أو من صاروا عربًا بحكم التوسع والتوغل 
في جغرافية مكان اتسعت بها الرقعة الجغرافية العربية لتصل إلى 
نحو 15 مليون كيلومتر مربع، تحتل أغلبها الصحراء، وتنمو الزراعة 
في  وتحتكم  لألمطار..  وكنتيجة  الجوفية،  المياه  وآبار  األنهار  حول 
للبقاء والنماء والتوسع واالعتماد على  إلى عوامل  شرعية وجودها 
العملية  بهما  تكتمل  وحيوان..  نبات،  من:  الزراعية  الحياة  شقي 

الحياتية االقتصادية واالجتماعية، تلك التي يتشارك فيها كل عناصر 
عدة  إلى  واستناداً  ومعيشتها،  وجودها  تمتهن طقوس  التي  األسرة 

عوامل تصنعها الطبيعة أو تهبها كما أسلفنا.. 
عدة  في  وتطورت  عام،   8000 على  يزيد  ما  قبل  الزراعة  »ظهرت 
أماكن من الوطن العربي ومنها: شبه الجزيرة العربية، وبالد الرافدين، 
المناخ  وفي  األماكن  هذه  سهول  ففي  الشام،  وبالد  النيل،  ووادي 
الجاف بدأ العرب باستغالل التربة إلنتاج المحاصيل الزراعية« على 
أن ما تؤكده عمليات التنقيب التي يقوم بها علماء اآلثار في مناطق 
متعددة من الرقعة العربية، هو أن الحياة في عدد كبير من مناطق 
والصيد،  الزراعة  بين  تجمع  حياة  شهدت  قد  اإلنسانية  التجمعات 
ولعل ما تم اكتشافه عن تاريخ زراعي موغل في القدم كان في بالد 
سوريا بالشام، وتحديًدا في الشمال الشرقي على نهر الفرات؛ فقد 
القديمة،  الزراعية  التحوالت  على  شاهدة  أدلة  على  المنقبون  عثر 

وتثبت أن مستوطني هذا المكان كانوا هم أول من مارس الزراعة 
في العالم القديم بأسره، كما أثبتت التنقيبات وجود قرية للصيادين 
الوفير  الغنى  مع  سنة،  ألف   12 نحو  قبل  النباتي  الغذاء  وجامعي 

بالموارد المتنوعة من النبات والحيوان:
»وتشير اآلثار الحضارية إلى أن اإلنسان العربي كان بارًعا بالزراعة 
واألسس التي تحتاج إليها كأدوات الحراثة واإلرواء، فاخترع المحراث 
الحضاري  والتطور  المدنية  ظهور  إلى  مهدا  اللذين  والمبذر  األول 
في الوطن العربي، وكان أول من استنبط أفضل سبل الزراعة التي 
تؤدي إلى زيادة اإلنتاج، كما حاول فهم ما يحدث في األرض والنبات 

والمناخ من عمليات تؤثر في اإلنتاج الزراعي« 

بالد العرب السعيدة
منذ عصر  الزراعة  تطورات وتحوالت   - - الحًقا  إليه  تشير  ما  وهو 
ما قبل اإلسالم، في شبه الجزيرة العربية، من خالل االضطالع بحفر 
اآلبار في الوديان والواحات وبعض السهول الساحلية الستثمار مياه 
الموارد الجوفية القريبة من سطح األرض، باإلضافة إلى إقامة الحواجز 
لتجميع األمطار لالستفادة بها والتحكم في توزيعها، وإقامة السدود 
التربة صالحة لالستزراع، كما  وشق القنوات ومجاري المياه، إلبقاء 
التربة  خالل  من  البيئة  تمنحها  التي  العوامل  من  االستفادة  تمت 
والشعير،  النخيل  لزراعة  طبيعية  واحة  إلى  حولوها  التي  البركانية 
باإلضافة إلى قيام شبكة ري تقوم على استثمار مياه األمطار والمياه 

العرب والزراعة
بين الجغرافيا والتاريخ

أضواء على تراث الزراعة
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الجوفية:
عند  والخضراء(  السعيدة  العرب  )بالد  باسم  اليمن  ُدعيت  »وقد 
الجغرافيين العرب، وذلك لكثرة مزارعها ونخيلها وأشجارها وثمارها 
التي  السدود  أهم  العظيم من  مأرب  ويُعدُّ سد  ومراعيها ومياهها، 
اكتسبت شهرة في تاريخ اليمن والجزيرة العربية، إذ يشكل العمود 
األساسي لتنظيم الري االصطناعي ولتطور الزراعة الكثيفة في شبه 

الجزيرة العربية«
كما تشير الدراسات التاريخية إلى شهرة حضرموت وظفار )ُعمان( 
بإنتاج البخور من زراعة اللُبان، وانتشرت في ُعمان الزراعة في سهل 
الباطنة الساحلي وفي واحات السفوح وبعض الوديان الخصيبة التي 
تخترق بالد )نجد(، إضافة إلى الطائف ذات المياه الغزيرة، والتربة 
الخصبة والمناخ اللطيف، وكذا شهرة )األنباط( بحفر اآلبار وإقامة 
القنوات  وإنشاء  واألنهار  السيول  مسارات  على  الصغيرة  السدود 
والسواقي، وكل ذلك يعد من العوامل المهمة للزراعة، والتي توالت 

مراحل تطورها وتحولها عبر عصور الدولة اإلسالمية وفتوحاتها:
عن  الغربيين  المؤرخين  أحد  ذكرها  التي  المأثورة  األقوال  »فمن 
العرب المسلمين الفاتحين، أنهم يهتمون عند فتح البالد بشيئين معاً 
هما: بناء المسجد، وتنظيم الحقل.. وقال آخر: العرب عمال زراعة 

ورجال براعة، برعوا في سقي الجنان واخترعوا النواعير العجيبة، بل 
ووطنوا النباتات واألشجار اإلفريقية واآلسيوية في أوروبا، لذلك فإن 
كل بلد فتحها العرب المسلمون اهتم فيها والتها بالزراعة واالقتصاد، 
وليس عجبًا أن نرى تقدم هذه البالد وتحولها من خراب وفقر إلى 

حدائق غناء«
وفالحة  الزراعة  في  اُعتُِمد  العباسي  العصر  في  أنه  نجد  حين  في 
انتشار  بفضل  وذلك  التطبيقية،  العملية  الدراسة  على  البساتين 
األسمدة  استخدام  خالل  من  التطور  ليأتي  الزراعية،  المدارس 
المباح  الري  أساليب  برزت  كما  زرع،  كل  نوع  بحسب  المختلفة 
التي جعلت  الرقي والتقدم  في مصر والعراق واليمن، للدرجة من 
السدود  بناء  حركة  تطور  مع  بالدهم،  في  يستحدثونها  األوروبيين 
والقنوات، ومن ثم الدخول في مجال الهندسة الزراعية بشكل مبكر.. 

التقويم القرطبي
بالد  في  الزراعية  النهضة  تشييد  في  األكبر  األثر  للعرب  كان  كما 
الزراعية  علومها  في  أساليبها  أوروبا  عليها  طورت  والتي  األندلس، 
الحديثة، لتدخل العديد من أنواع المحاصيل إلى أوروبا من خالل 

والنخيل  السكر  وقصب  والقطن  واألرز  الزيتون  وهي:  األندلس، 
والرمان والنارنج والمشمش والخوخ والكروم والبرتقال، وغيرها.

إلى جنة خضراء، بوسائل  العرب أن يحوِّلوا األندلس  »لقد استطاع 
من  جديدة  أنواع  وإنتاج  والتسميد  الري  في  الزراعية  الهندسة 
ووضعوا  فائقة،  بدقة  الزراعية  الدورة  ومارسوا  واألزهار،  الفواكه 
ي )التقويم القرطبي( وأبدعوا في طرائق  تقويماً ودستوراً زراعياً ُسمِّ
تمكنوا من  التي  المبيدات  العديد من  النباتات، واستخدام  تطعيم 
تصنيعها من مركبات كيمائية عديدة في مكافحة اآلفات الزراعية« 
وهو مما يشير إليه المرجع )الذي بين أيدينا( من خالل ما أورده 
ابن بصال الطليطلي في كتابه )الفالحة( من طريقة لمكافحة مرض 
أصاب البساتين، واستخدمت طريقته ألول مرة في العصر الحديث 
على  القشرية  الحشرة  على  للقضاء   1923 عام  وأمريكا  أوروبا  في 
كانوا يشرفون على  الزراعيين  العلماء  أن  النخيل؛ فضال عن  أشجار 
والحدائق،  البساتين  ضوئها  على  أقيمت  التي  الزراعية  المختبرات 
لتشهد على دور العرب البارز في تطور مراحل الزراعة في العالم 

في ذاك الوقت، بما تقدمه المقومات والخبرات البشرية، حيث: 
بشقيه  الزراعي  اإلنتاج  تحديد  في  المؤثرة  المقومات  من  »تُعد 
التأثير  حيث  من  كبيرة  أهمية  ذات  وأصبحت  والحيواني  النباتي 
حدثت  التي  الكبيرة  للتطورات  ذلك  ويعود  الحاضر،  الوقت  في 
في  حصل  الذي  فالتطور  الزراعية؛  العمليات  مجال  في  حاليًا 
االرتقاء  نتيجة  المعاصرة  الحياة  مجاالت  في جميع  التقني  التقدم 

الحضاري العالمي، واستطاع اإلنسان العربي أن يتغلب على كثير من 
المعوقات التي تواجه اإلنتاج الزراعي« بهذه الكيفية التي تتأثر بها 
الزراعة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، والتي تخضع لدراسة السكان 
والمستوى  الزراعية  والكثافات  الجغرافي،  وتوزيعهم  وأحوالهم 
اختالف  على  العربي  المزارع  يكون  ربما  الذي  والثقافي  الحضاري 
انتماءاته وموقعه الجغرافي، ارتباطًا بالعملية االقتصادية، وعالقات 
المشتركة،  المشروعات  صعيد  على  والمتكاملة  المتبادلة  الدول 
والتي ترتكن إلى عاملي الجغرافيا والتاريخ مًعا، من حيث الموروث 
الحضاري الذي يجعل المزارع في عديد من المناطق الجغرافية يؤثر 
تقنياته المستساغة، وربما بعيًدا عن بعض التقنيات الحديثة، وهو 
التي  العربية  الزراعة  من  كبيرة  لنسبة  المميزة  المالمح  من  ملمح 

تتمسك بالخصوصية، ومنها ارتباطها بالناحية العقيدية:
»أما العادات الدينية فلها أيضا األهمية المؤثرة على اإلنتاج الزراعي 
العادات  حددت  فقد  الزراعية،  األرض  استثمار  نوعية  خالل  من 
محاصيل  بعض  زراعة  على  )اإلسالمية(  السائدة  العربية  الدينية 
هي  كما  الصناعات  لبعض  أولية  كمادة  استثمارها  وعدم  الفواكه 
)العنب(،  الكروم  المجتمعات غير اإلسالمية مثل زراعة  سائدة في 
الخمور  صناعة  في  التمور  ومحصول  النبيذ  صناعة  في  واستثماره 

وزراعة الشعير في صناعة البيرة )الجعة( وغيرها«
عبادي  كاظم  أ.د  العربي،  الوطن  في  الزراعة  جغرافية  المرجع: 

حمادي القاسم، عمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع - 2015 

أضواء على تراث الزراعة
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 د. أحمد سيد شحاته

عرفت المنطقة العربية الزراعة منذ القدم، ويتفق المؤرخون على 
أنها كانت مهًدا للزراعة خاصة فى فلسطين والعراق ومصر، ومنها 
الرعي  حياة  من  البشرية  تحول  إلى  أدى  ما  العالم،  إلى  انتشرت 
والقنص إلى حياة اإلنتاج واالستقرار. وتدل اآلثار القديمة إلى أن 
القرى  وأولى  الحرفة  لهذه  مهًدا  كانت  العربي  الوطن  مواضع من 
التي بدأت فيها الزراعة، »أريحا« في فلسطين، وقرية »جرمو في 
العراق. ودلت بقايا السدود والقنوات القديمة في كل من العراق 
ومصر وسوريا ولبنان واألردن وليبيا والمغرب على قدم االستيطان 

الريفي في وطننا العربي.

وتتعدد مقومات الزراعة في منطقتنا العربية وفًقا ألحوالها الطبيعية 
البيئية ومن  والبشرية، وتتمثل المقومات الطبيعية في اإلمكانيات 
األمطار  وكميات  والجوفية  السطحية  بأنواعها  المياه  موارد  أهمها 
الموسمية، كذلك األراضي الصالحة للزراعة، ونوعية تربتها، وظروف 
الحرارة  درجات  أهمها  ألخرى،  منطقة  من  تتباين  التي  المناخ 

حسب  الفلكي  بالموقع  ذلك  وارتباط  واألمطار،  النسبية  والرطوبة 
المقومات  تتضمن  بينما  وطوليًا.  عرضيًا  العربية  منطقتنا  امتداد 
البشرية العمالة الزراعية المتخصصة التي تعد عماد النشاط الزراعي، 
اآلالت  في  المتمثل  الزراعي  المال  رأس  توافر  مدى  إلى  باإلضافة 
المتخصصة،  األبحاث  ومراكز  األجهزة  وكذلك  واألدوات،  والمعدات 
توافرها  من  بد  ال  التي  والمبيدات،  واألسمدة  والبذور  والتقاوي 
حتى تتحول الزراعة من النمط المعيشي إلى النمط اإلنتاجي. ومن 
المقومات البشرية أيًضا توافر األسواق لتصريف المنتجات الزراعية. 
اإليفاء  إلى  تهدف  التي  الحكومية  الزراعية  السياسات  عن  فضالً 
باحتياجات الدولة من المحاصيل االستراتيجية، خاصة الحبوب التي 
تعد أهم متطلبات السوق الزراعي في العالم. وفيما يلي استعراض 

ألهم هذه المقومات:
موارد المياه

تتنوع موارد المياه في المنطقة العربية ما بين مياه األمطار، والمياه 
في  تتسرب  التي  الجوفية  والمياه  التساقط،  عن  الناتجة  السطحية 
إلى  المنطقة  دول  كل  لجوء  إلى  باإلضافة  التحتية،  األرض  طبقات 
إعادة  أو  البحر  مياه  بتحلية  المائية  احتياجاتها  من  المزيد  توفير 

األمطار  بالقليل من  العربية  المنطقة  الصرف. وتحظى  مياه  تدوير 
نظرًا لموقعها الجغرافي والفلكي مقارنة بأقاليم العالم المطيرة، ومع 
األمطار  من   3 م  مليار   1700 نحو  العربية  المنطقة  تستقبل  ذلك 
ساحل  خاصة  المنطقة،  أراضي  بقية  دون  من  بعينها  مناطق  في 
والصومال  السودان  من  وكل  الشتاء،  في  شماالً  المتوسط  البحر 
بين  األمطار  كميات  وتتباين  الصيف.  في  جنوبًا  وجيبوتي  واليمن 
استقباالً  العربية  الدول  أكثر  السودان  تعتبر  حيث  المنطقة،  دول 
لمياه األمطار تليها كل من الجزائر والصومال وموريتانيا والسعودية، 
لذلك فان نمط الزراعة السائد في هذه الدول هو المعروف بالزراعة 
المطرية. المياه السطحية هي المتمثلة في مجاري األنهار والبحيرات 
وفي  النيل،  نهر  على  اعتماًدا  مصر  في  كما  المستنقعات،  وبعض 
الفرات  نهري  على  سوريا  وفي  والفرات،  دجلة  نهري  على  العراق 
والعاصي، وفي السودان على امتداد النيل األبيض والنيل األزرق ونهر 
العطبرة، وفي الصومال على نهري جوبا وشبيلى، وفي لبنان على نهر 
الليطاني ونهر الحصباني، وعلى نهر األردن في األردن. وكذلك على 

األنهار الموسمية التي تنساب على األراضي المغربية مثل نهري أم 
المغرب  بحيرات  من  تبقى  ما  كل  على  وكذلك  والمجردة.   الربيع 
العربي. بلغ حجم المياه السطحية التي تتوزع في المنطقة العربية 
نحو 300 مليار م3 فقط بنسبه ال تتعدى 17 % فقط من إجمالي 
خط  تحت  بكاملها  العربية  المنطقة  دخلت  وبذلك  األمطار.  مياه 
الشح المائي، ما يعني أن المنطقة ال زالت في حاجة إلى 150 مليار 
بالكاد. باإلضافة  المائية  باحتياجاتها  المياه كي تفي  م3 أخرى من 
إلى المياه الجوفية التي قدرت مخزوناتها إجماالً بنحو 7700 مليار 
م3 ، تتجدد السطحية منها من دون الحفرية سنويًا، وال يستفاد منها 
إال بنحو 40 مليار م3 فقط لكل الدول العربية، بالرغم من اعتماد 

أضواء على تراث الزراعة
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معظم دول الخليج علي المياه الجوفية في عمرانها الداخلي.
البحر  مياه  تحلية  إلى  اآلن  الساحلية  العربية  الدول  معظم  تلجأ 
لالستخدام المنزلي فقط، توفيرًا لمياهها الجوفية. وتلجأ دول أخرى 
المائية  الحاجة  تحت ضغط  الصرف  مياه  تدوير  إلعادة  مثل مصر 
م3،  مليار   8.5 نحو  المنتجة  التحلية  مياه  إجمالي  ويبلغ  الملحة. 
م3،  مليار   5 نحو  الصرف  مياه  من  تدويرها  المعاد  المياه  وكمية 

بإجمالي بلغ نحو 13.5 مليار م3 للنوعين مًعا.
األراضي الزراعية

بلغت مساحة األراضي الصالحة للزراعة نحو 200 مليون هكتار أي 
نحو 500 مليون فدان، يتوزع معظمها في األقطار العربية النهرية 
مثل السودان والعراق ومصر وسوريا، حيث حظيت السودان وحدها 

بنحو 200 مليون فدان من اإلجمالي بنسبة 40 %، وتتوزع بقيت 
النهرية.  تبلغ  وغير  منها  النهرية  العربية  البلدان  على  المساحة 
مساحة األراضي المستغلة فعليًا في المنطقة العربية نحو 67 مليون 
هكتار فقط )نحو 160 مليون فدان( أي نحو ثلث مساحة األراضي 
الصالحة للزراعة، مما يقلص نصيب الفرد من األراضي الزراعية إلى 
نحو ثلث فدان فقط. كما تبلغ نسبة مساحة األراضي المروية منها 
14 %، بينما تبلغ نسبة مساحة األراضي المطرية 50 %. كما تبلغ 
مساحة المراعي نحو 28 % من المساحة اإلجمالية للوطن العربي، 
وتسهم بنحو 40 % فقط من إنتاج احتياجاته الحيوانية. وتنتشر في 
وتحتاج هذه  المتوسط.  جنوب  ونطاق  والعراق،  السودان  من  كل 

المراعي إلى اإلدارة الجيدة حتى يمكن تجنب آثار الرعي الجائر.

وتتنوع األراضي الزراعية في المنطقة العربية ما بين السهول 
 %  50 من  أكثر  تشكل  وهي  المنطقة،  أنهار  حول  الفيضية 
في  الزراعية  األراضي  بقيت  تنتشر  بينما  المساحة،  هذه  من 
وفي  العربي  المغرب  بلدان  في  الموسمية  األودية  سهول 
النطاق  يستأثر  كذلك  المحتلة.  الفلسطينية  واألراضي  لبنان 
المتوسط  البحر  ساحل  امتداد  على  شتاًء  المطير  الموسمي 
تمتد  المطر،  على  المروية  األراضي  من  واسعة  بمساحات 
المغرب  الشرقية في سيناء وحتى سهول  من سواحل مصر 
العربية  المنطقة  وتتميز  منها.  األطلسية  حتى  الساحلية 

المجتمعات  تقطنها  التي  الداخلية  الصحراوية  بواحاتها 
الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية، في كٍل من المملكة 
العربية السعودية ونطاق الصحراء الكبرى من مصر شرقًا حتى 
الصحراوية  الزراعية  المجتمعات  هذه  وتتميز  الجزائر.  غرب 
الجوفية،  المياه  المحدودة وخاصة مقننات  الزراعية  بمقوماتها 
األراضي  توسعات  وتنتشر  بالمعيشية.  الزراعة  اتسمت  لذلك 
الزراعية الجديدة بدافع من الزيادة السكانية فى البلدان العربية 
النهرية على هوامش السهول الفيضية، وفي البالد الصحراوية على 
هوامش الواحات الداخلية. وتنفرد كًل من اليمن وجنوب المملكة 

السعودية بنمط المدرجات الزراعية الجبلية.

توزيع األراضي الزراعية على الهوامش الساحلية والداخلية وسهول األنهار في الدول العربيةتوزيع كميات األمطار في األقطار العربية
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ظاهرة التصحر 
الرعي  بسبب  للتصحر  العربي  الوطن  من  كبيرة  مساحات  تتعرض 
بلغ  حيث  العمراني.  التوسع  التربة،  وتعرية  الرمال  وزحف  الجائر 
تساوي  مربع،  كيلومتر  ماليين   9 نحو  المتصحرة  األراضي  إجمالي 
نحو 68 % من إجمالي مساحة الوطن العربي. كما بلغت مساحة 
بإجمالي نحو  بالتصحر نحو 3 ماليين كيلومتر2،  المهددة  األراضي 

%20 من مساحة األراضي العربية.
التنوع المناخي 

تمتد المنطقة من دائرة االستواء إلى ساحل المتوسط، مما يشكل 
الزراعية،  حاصالتها  تختلف  أقاليم  في  نباتيًا  وتنوًعا  مناخيًا،  تبايًنا 
حيث منطقة البحر المتوسط التي تتميز بزراعة الفواكه والحبوب، 
السودان  من  كل  في  الجنوبية  المنطقة  عن  بها  تختلف  والتي 

والصومال واليمن التي تتميز بحاصالتها المدارية النقدية. 
ويستقبل 20 % من مساحة الوطن العربي فقط ما بين 200 - 300 
مليمتر مطر سنويًا، بإجمالي نحو 1700 مليار م3 من المياه، يمكن 
االستفادة منها في الزراعة المطرية، التي ال بد أن تدفع السياسات 
الزراعية العربية إلى تغيير ثقافتها الزراعية التي تعتمد على الري 
الحرارة من  اختالف درجات  المناخي في  التنوع  الحوضي ويتمثل 
المعتدلة إلى الحارة، ما بين 25 إلى 35 درجة مئوية، ومن المطر 
كمياته  تتذبذب  والذي  جنوبًا،  الصيفي  المطر  إلى  شماالً  الشتوي 
ومن جنوب  الى جنوبه،  المتوسط  من ساحل  كثافتها  في  وتتدرج 
نطاق  ويعتبر  المائية.  الموارد  أهم  يعد  مما  شماله،  إلى  السودان 

جنوب المتوسط الموسمي في أمطاره مالئما لزراعة الحبوب.
رأس المال الزراعي

لإلنتاج  الالزمة  الزراعية  واآلالت  واألدوات  المعدات  به  ويقصد 
المستصلحة  الزراعية  المساحات  فى  والكثيف  الواسع  الزراعي 
الزراعية  األراضي  لألنهار، وهوامش  الفيضية  السهول  على هوامش 
هذه  توافر  إن  المستصلحة،  الصحراوية  المساحات  وفي  القديمة، 
االمكانيات تمكن الزراعة من اإلنتاج الوفير. ولكن تعاني كثير من 
الحيازات الزراعية في دول السهول الفيضية في كًل من مصر والعراق 
وسوريا من تجزئة الحيازات الزراعية التي ال يمكنها استخدام اآلالت 
والمعدات اإلنتاجية، مما ال يسمح بإقامة مشروعات زراعية واسعة. 
ومن عناصر رأس المال الزراعي، مراكز البحوث الزراعية وامكانياتها 
التي  الزراعية  المحاصيل  وإنتاجية  نوعيه  تعمل على تحسين  التي 

تفي باحتياجات السكان في حدود المتاح من مقومات.
القوى العاملة الزراعية

بلغ عدد سكان الريف في المنطقة العربية نحو 200 مليون نسمة، 
بنسبة 45 % من إجمالي عدد سكان عام 2020. وتبلغ نسبة القوى 
الزراعيين. ونظرًا  السكان  الزراعية نحو 50 % من إجمالي  العاملة 

للتغيرات االجتماعية واالقتصادية في الريف العربي، خاصة انخفاض 
دخول العمالة الزراعية، برزت ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن، 

والتي كان لها آثارها على كليهما مًعا.
والخدمات  والمهن  الوظائف،  من  العديد  الزراعة  قطاع  ويوفر 
الزراعية، وتظهر العديد من فرص العمل في القطاع الزراعي بسبب 
عاملة  أيدي  العربي  الوطن  في  فيتوفر  الحديثة.  الزراعية  النظم 
زراعية بلغت نحو 100 مليون نسمة طبًقا لتقديرات منظمة الفاو 
للمنطقة العربية عام 2019. يشكلون حاليًا نحو 35 % من مجموع 
قوة العمل، وتختلف نسبة العاملين في الزراعة إلى مجموع األيدي 
العاملة من دولة ألخرى، فهي تزيد عن 60 % في كل من السودان 
من  كل  في   %  50 إلى   40 وبين  واليمن،  وموريتانيا  والصومال 
السعودية وعمان ومصر والمغرب، ونحو 25 % في كل من تونس 

وسوريا وليبيا، وبين أقل من 20 % في بقية األقطار األخرى.

إمكانية التوسع الزراعي في الوطن العربي
خارج  من  غذائها  من   %  60 نحو  تستورد  العربية  الدول  زالت  ال 
أراضيها. هل لعدم قدرتها على إنتاج غذائها؟، أم السياسات الزراعية 
التي تتبعها؟، أم اقتصاديات السوق ومواردها البترولية؟ ومن واقع 
اإلمكانات العربية يمكن للمنطقة العربية أن توفر كامل احتياجاتها 
بأن  الزراعي،  بالشأن  المعنين  السياسية لدى  اإلرادة  ما توفرت  إذا 
يكون هناك نوع من التكامل بين دولها، حيث يتوافر لبعض دولها 
نوع من مقومات الزراعة، ومقوم آخر لدى دول أخرى. مثال ذلك 
التي  الزراعية  والعمالة  والعراق،  السودان  لدى  تتوفر  التي  األرض 

تتوفر لمصر، فنحو 40 % من سكانها زراعيين.
هذا باإلضافة إلى تنمية كل مقومات الزراعة، فيمكن تنمية الموارد 
المائية الشحيحة بحسن إدارتها، واالستفادة من حصاد األمطار التي 
تنتشر  التي  البور  األراضي  زراعة  ويمكن  بالتبخر،  معظمها  يضيع 
في أحواض أنهار المنطقة العربية وعلى ضفاف بحيراتها الطبيعية 
والصناعية، وعلى امتداد ظهير البحر المتوسط، باإلضافة إلى توافر 
اتجهت  الزراعي. وبالفعل  الزراعية واالتجاه نحو االستثمار  العمالة 
بعض الدول الخليجية إلى االستثمار في الدول العربية التي حباها 

الله مقومات الزراعة مثل السودان.
العربية تحتفظ بمواردها وإمكانياتها،  المنطقة  والخالصة؛ ال زالت 

من دون استنزاف خاصًة الموارد الزراعية.
السياسية  المنطقة  ظروف  ظل  في  الفرصة  العربية  المنطقة  لدى 
واالقتصادية والصحية حاليًا أن تحظى بمكانة وتفجر طاقاتها وتسعى 

الستقاللها عن القوى الدولية، خاصة في غذائها ودوائها. 
المنطقة العربية غنية بقواها البشرية التي تعد من أهم مواردها، 
الزراعية،  منها  العمل  قوة  من  مليون   200 نحو  لها  يتوافر  حيث 

وحسن  االهتمام  لزم  لذلك  الغذائي،  أمنها  عماد  يشكلون  والذين 
اإلدارة. يشكل المورد المائي عقبة أمام التوسع الزراعي رغم ضغط 
المتطلبات الملحة الحتياجات السكان، لكن ال بد من إيجاد منظومة 
عن  والبحث  المائية،  مواردها  إدارة  بحسن  معنية  مشتركة  عربية 
هو  العربية  المنطقة  في  الزراعية  األراضي  ثلث  أن  تبين  بدائل. 
ثلثي غذائها  تستورد  بلداننا  الثلثين؟ ومعظم  فماذا عن  المستغل، 

من الخارج. هنا ال بد وأن تتسق المعادلة، ويعالج الخلل 

*أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة
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 أ.د حسن محمد صبحي

العالقة بين الزراعة والحياة الفطرية هي مزيج معقد من التعاون والتحديات. حيث توفر األراضي الزراعية موطًنا مهًما لمجموعة متنوعة 
من أنواع الحياة الفطرية، بينما توفر الحياة الفطرية العديد من الخدمات للنظام البيئي للصناعة الزراعية. ومع تحول العديد من موائل 
الحياة الفطرية إلى االستخدامات الزراعية الزدياد الطلب على الغذاء عالمًيا، يتحتم أن يصبح التعايش بين الزراعة والحياة الفطرية مهًما 
بشكل متزايد في عالمنا اليوم. الزراعة هي أكبر صناعة في العالم. حيث يعمل بها أكثر من مليار شخص وتنتج ما يزيد على 1.3 تريليون 
دوالر من المواد الغذائية سنويًا. وتشغل المراعي وأراضي المحاصيل نحو 50 % من األرض المأهولة، وتوفر الموائل والغذاء للعديد من 
األنواع. ومن المتوقع أن يزداد اإلنتاج الزراعي زيادة كبيرة على مدى العقود المقبلة مع ارتفاع التعداد البشري والذي من المتوقع أن 
يصل إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050. ومع نمو مستويات االستهالك الفردي، فمن المقدر أن الطلب اإلجمالي على الغذاء قد 

يزداد ثالثة أضعاف عما هو عليه اآلن، ما يفرض ضغوطًا هائلة على األراضي الصالحة لالستخدام في العالم.
وتعد الزراعة واإلفراط في استغالل النباتات واألنواع الحيوانية التهديد األكبر للتنوع الحيوي والحياة الفطرية، بل هما أشد خطًرا من 
تغير المناخ. حيث وجد بحث مشترك نشر في مجلة نيتشر في عام 2016 أن ما يقرب من ثالثة أرباع األنواع المهددة في العالم تواجه  

تهديدات التوسع الزراعي واالستغالل المفرط، مقارنة بنسبة 19 % فقط المتضررة من تغير المناخ.

 وقد أظهر البحث أن 6241 )72 %( من األنواع التي شملتها الدراسة 
تأثرت باإلفراط في االستغالل، خاصة قطع األشجار أو الصيد أو جمع 
األنواع من البرية بمعدالت ال يمكن تعويضها عن طريق التكاثر أو 
بالتوسع  مهددة   )% 62( أنواع   5407 أن حوالي  كما  النمو.  إعادة 
الزراعي فقط. حيث كانت زراعة المحاصيل وتربية الماشية ومزارع 
للحياة  المهددة  العوامل  أكثر  المائية من  األخشاب وتربية األحياء 
الفطرية. وفي اجتماع ُعقد عام 2012، أعرب خبراء منظمة األغذية 
والزراعة )الفاو( عن قلقهم من أن أنواع الحياة البرية تتعرض بشكل 
متزايد لخطر التوسع الزراعي المكثف، مما أثر بالسلب على الموائل 
مشتركة.  ألمراض  والمستأنسة  البرية  الحيوانات  وعرض  الطبيعية 
باإلضافة إلى ذلك، تتوسع زراعة الحيوانات البرية أيًضا، مما يجعل 
الكائنات البرية المسببة لألمراض تتالمس مع الحيوانات والبشر، مما 

يشكل خطرًا مباشرًا على صحة الحيوان وصحة اإلنسان.
القليلة  العقود  يواجه  الذي  التحدي  فإن  )الفاو(،  لمنظمة  وفًقا 
مستدام  بشكل  والمحاصيل  الحيواني  اإلنتاج  زيادة  هو  القادمة 
من  كثير  وفي  بسرعة،  عددهم  يتزايد  الذين  العالم  إلطعام سكان 

في  الحيوانات  وضع  الحيواني.  اإلنتاج  تكثيف  يستلزم  الحاالت، 
اتصال وثيق مع بعضها بعضاً، وأحياناً في بيئات غير صحية. هذه 
الحيوانات، التي غالباً ما تكون منهكة، مما يضعف أجهزتها المناعية، 
ويتركها فريسة لمسببات األمراض. كما يمكن لهذه العوامل الممرضة 
أن تتكيف وتتطور بسهولة أكبر في الحيوانات وتنتقل إلى األنواع 
المختلفة. هذه التعديالت أو الطفرات يمكن أن تخلق مرضاً لديه 
الحيوانات وحتى  إلى  الحيوانات  من  السريع  االنتشار  على  القدرة 
البشر، مما يؤدي إلى حدوث وباء. مع العلم أن أكثر من 60 % من 
األمراض الناشئة التي تصيب البشر لها أصل حيواني، و75 % منها 

تأتي من الحياة البرية.

التوسع الزراعي واالستغالل المفرط للموارد
وبالنظر إلى المنطقة العربية، والتي تمتلك تعداد سكان يصل إلى 
423 مليون نسمة، ومساحة تتجاوز 13 مليون كم2، نجد أن واقع 
التنوع  من  هائالً  كماً  يضم  والذي  فطرية،  والحياة  الحيوي  التنوع 
الحيوي على المستوى النباتي والحيواني يبلغ 20 ألف نوع، نجده 
يقع تحت تهديد العديد من المخاطر، من أهمها التوسع الزراعي 
واالستغالل المفرط للموارد النباتية والحيوانية. فعلى الرغم من أن 
89 % مساحة المنطقة العربية تقع ضمن النطاق الجاف الصحراوي، 
الكلية للمنطقة تسود بها بيئات  إال أن هناك 11 % من المساحة 
صالحة لنمو النباتات الطبيعية. كما تضم المنطقة 510 مليون هكتار 
العربية تعد  كمراٍع طبيعية. كما إن 14.2 % من مساحة المنطقة 
صالحة للزراعة ويزرع 80 % منها على األمطار. إال أنها نتيجة الرعي 
الجائر واالحتطاب تدهورت تلك النظم البيئية، ما أضعف انتاجيتها 
عالوة  البرية.  حيواناتها  من  العديد  وندرة  انقراض  في  وتسبب 
األراضي  حيازة  وسياسات  الزراعية  السياسات  فبسبب  ذلك،  على 
ذلك  كل  كان  المنطقة،  في  الطبيعية  للموارد  المفرط  واالستخدام 
الفطرية  الحياة  وتهديد  الطبيعي  النباتي  الغطاء  تقلص  في  عامالً 

الزراعة والحياة الفطرية 
في المنطقة العربية

العالقة بين الزراعة والحياة الفطرية هي مزيج 
معقد من التعاون والتحديات. حيث توفر األراضي 

ا مهًما لمجموعة متنوعة من 
ً
الزراعية موطن

أنواع الحياة الفطرية، بينما توفر الحياة الفطرية 
العديد من الخدمات للنظام البيئي للصناعة 

الزراعية. ومع تحول العديد من موائل الحياة 
الفطرية إلى االستخدامات الزراعية الزدياد 
ا، يتحتم أن يصبح 

ً
الطلب على الغذاء عالمي

 
ً
التعايش بين الزراعة والحياة الفطرية مهما

بشكل متزايد في عالمنا اليوم
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في كامل المنطقة. وقد تمثل التدهور الذي أصاب النظم الحيوية 
 93.8 في المنطقة، في إزالة الغابات والتي كانت تشغل مساحة 
واالستخدام  الكلية(.  المنطقة  )6.7 % من مساحة  مليون هكتار 
تعرضت  فقد  كذلك  الكيميائية.  والمبيدات  األسمدة  في  المفرط 
فقد  إلى  والشجيرات  الحشائش  إزالة  بسبب  المناطق  من  العديد 
التربة للمعادن خاصة األزوت الجوي وتدهور جودتها. كما ال يمكن 
أن نغفل استنزاف المياه الجوفية في الزراعة، وتملحه نتيجة تسرب 
مياه البحار. وتحتل مصر المرتبة األولى من حيث األنواع المهددة 
المملكة  تليها  نباتياً(،  نوعاً  و201  حيوانياً  نوعاً   141( باالنقراض 

العربية السعودية )119 نوعاً حيوانياً و172 نوعاً نباتياً(.
ويرجع هذا التدهور إلى الزيادة السكانية المطردة، وما صاحبها من 
زيادة في الطلب على الغذاء والموارد، والتوسع العمراني، وضعف 
الدعم المالي الحكومي وقلة الكوادر المدربة، وغياب التنسيق سواء 
الوعي  قلة  ذلك  إلى  يضاف  اإلقليمي.  أو  المحلي  المستوي  على 
الجهود  على  واالعتماد  الفطرية،  والحياة  الحيوي  التنوع  بأهمية 
والمبادرات الفردية. وعلى الرغم من أن التكثيف الزراعي له فوائد 
االقتصادي، وخفض  النمو  الغذاء، وتعظيم  إنتاج  زيادة  مثل  كثيرة، 
من  عدداً  يشمل  انه  إال  الغذائي.  األمن  تحسين  وبالتالي  األسعار، 
اآلثار السلبية المحتملة خاصة في حالة االستخدام غير المستدام، 
والصناعية  الزراعية  النظم  ألن  نظرًا  الجيني.  التنوع  انخفاض  مثل، 
تفضل ساللة واحدة أو عدة سالالت مختارة من الكائنات، ما ينتج 
عنه فقد التنوع البيولوجي. هذا بدوره يؤدي إلى انخفاض القدرة 
البيئية  واألضرار  الموائل  ضياع  كذلك  المرض.  أمام  الصمود  على 
الناجمة عن نفايات الحيوانات أو المواد الكيميائية التي يتم تفريقها 
في البيئة. أيضا، االستغالل المفرط للتربة واالستيالء على مساحات 
الزراعية  والمحاصيل  للحيوانات  األعالف  إلنتاج  األرض  متزايدة من 
يبرز  سبق  ومما  المناخ.  تغير  آثار  تفاقم  وأخيرا،  السكان.  لدعم 

السؤال األهم، ما العمل؟ 

الزراعة الصديقة للبيئة
تكمن اإلجابة في اتجاهين، االتجاه األول، العمل على تكثيف مفهوم 
تسمح  والتي  العربية،  المنطقة  كامل  في  للبيئة  الصديقة  الزراعة 
فوجود  الزراعية،  المناطق  ضمن  الفطرية  للكائنات  موائل  بوجود 
توفر  أن  يمكن  الزراعية  األراضي  داخل  الموائل  من  صغيرة  بقع 
أماكن مهمة للحياة الفطرية للتكاثر، والتنقل عبر الموائل الطبيعية، 
والعثور على مأوى من الحيوانات المفترسة. كما يمكن أن توفر هذه 
التي  المياه  تنقية  للمزارعين، مثل خدمات  قيّمة  أيًضا فوائد  البقع 
تلقيح  وخدمات  التآكل،  وتقليل  المياه  جودة  تحسين  على  تعمل 
الحاجة  من  تقلل  قد  التي  اآلفات  مكافحة  وخدمات  المحاصيل، 

المغذيات  لتوفير  العضوية  المواد  وتحليل  اآلفات،  مبيدات  إلى 
من  للتخفيف  حلوالً  هناك  إن  كما  الملوثات.  وتحلل  للمحاصيل، 
مثل  الزراعية،  واألنشطة  المفرط  االستغالل  عن  الناجم  الضرر 
المناطق المحمية المدارة بشكل جيد، وإنفاذ لوائح الصيد، وإدارة 
النظم الزراعية بطرق تسمح باستمرار األنواع المهددة داخلها، تؤدي 

جميعها دوًرا رئيساً في الحد من أزمة التنوع الحيوي.
كذلك هناك العديد من الممارسات الزراعية التي تعزز موائل الحياة 
أن  يمكن  التي  الشجرية  واألسيجة  الرياح  مصدات  مثل  الفطرية. 
توفر مواقع مهمة للمأوى والغذاء والتكاثر للعديد من أنواع الحياة 
تسمح  قيمة  سفر  ممرات  بمثابة  تكون  أن  يمكن  كما  الفطرية، 
للحيوانات باالنتقال بين الموائل. وبالنسبة للمزارعين فإن المصدات 
تدعم التلقيح وتقليل تآكل التربة ومكافحة اآلفات الزراعية الطبيعية. 
كما تعد بقايا المحاصيل مثل القش والسيقان والجذامة، التي تُترك 
في الحقل بعد حصاد المحصول، ذات أهمية كبيرة للمزارع والحياة 
الفطرية. وتعتمد كمية بقايا المحاصيل التي تظل على السطح بعد 
الحصاد على نوع الحرث المستخدم إلعداد التربة للمحصول التالي. 
حيث يدمج الحرث التقليدي معظم بقايا المحصول في التربة، في 
عدم  وطريقة  )الحافظة(  السطحية  الحرث  طريقة  تحتفظ  حين 
الحرث بمعظم بقايا المحصول على السطح. تجد العديد من أنواع 

الحياة البرية مالذاً وإطعاًما وعًشا في بقايا تلك المحاصيل، وبالتالي 
تآكل  من  تقلل  أنها  كما  الطريق.  تلك  من  األنواع  هذه  تستفيد 
الحفاظ  في  التربة وتساعد  في  العضوية  المواد  وتزيد من  التربة، 
على رطوبة التربة. وتعتبر المراعي الطبيعية من أكثر الموائل قيمة 
سواء للتغذية أو التكاثر. فهي موطن عظيم للتنوع الحيوي الفطري، 
بالنسبة  الماشية.  التي تستفيد من رعي  الطيور  العديد من  خاصة 
إلى أراضي المراعي بشكل عام، يمكن تحسين موائل الحياة البرية 
ونوعية العلف الحيواني من خالل تنفيذ الرعي الدوري )الدوراني( 
والذي يتضمن االستخدام المتناوب للمراعي على فترات منتظمة، أو 
وجود األسوار المؤقتة داخل المراعي لمنع الرعي المفرط )الجائر(. 
التربة  صحة  وتحسين  الستعادة  كافيًا  وقتًا  للمراعي  يتيح  وهذا 
شرائط  عن  عبارة  وهي  العازلة  المناطق  ذلك  إلى  أضف  والنبات. 
من األرض حول المسطحات المائية بما في ذلك الجداول واألنهار 
واألراضي الرطبة. تعمل على منع الرسوبيات والملوثات من دخول 
كممرات  وتعمل  البرية،  الحياة  موائل  وتوفر  المائية،  المسطحات 
لالستخدام  المياه  نوعية  يحسن  بدوره،  وهذا،  الموائل.  بين  سفر 

الماشية ويحمي األرصدة السمكية.

استراتيجية متكاملة لحماية الحياة الفطرية 
والتنوع الحيوي

أوالً والمنظمات  الحكومات  أما االتجاه اآلخر، فهو يقع على عاتق 
في  جهود  وجود  من  الرغم  فعلى  ثانيًا،  الحكومية  غير  والهيئات 
حتى  أنها  إال  العربية،  الدول  معظم  في  الفطرية  الحياة  حماية 
اآلن لم ترق إلى شكل استراتيجية وطنية وإقليمية متكاملة تعمل 
على حماية الحياة الفطرية والتنوع الحيوي. حيث البد من تفعيل 
إلحاق  شأنها  من  التي  األفعال  تجرم  التي  والتشريعات  القوانين 
ترشيد  على  تعمل  التي  السياسات  ووضع  الفطرية.  بالحياة  الضرر 

استخدام األراضي، مع وقف الزحف العمراني على األراضي الزراعية 
الحكومية،  غير  والجمعيات  الهيئات  دعم  كذلك  حاليًا.  الموجودة 
أال  يجب  الصلة.  ذات  المشروعات  وتنفيذ  تخطيط  في  وإشراكها 
تهمل دول المنطقة العربية أهمية صون الحياة الفطرية، في خضم 
جميًعا  نتقاسم  طالما  وأنه  المفرط،  والزراعي  العمراني  توسعها 
األرض ذاتها والمصير ذاته، فيجب توحيد جهودنا من أجل الحفاظ 
على الحياة الفطرية كمصدر مهم من مصادر الموارد الطبيعية، لنا 

ولألجيال القادمة 

* أستاذ الموارد الحيوانية، جامعة القاهرة
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العربية المنطقة  في  الفطرية  والحياة  الزراعة 



59 والتصورات   /   العدد 247  مايو  582020 الحضور  الشجرة: 

األشجار المعمرة
أما الفصل األول فقد خصصه الكاتب للحديث عن الدهريات، وهي 
اإلنسان،  تاريخ  عن  الحديث  هو  عنها  فالحديث  المعمرة  األشجار 
من  وذاكرة  صفات  تحمل  معمرة  أشجاراً  بصفتها  الدهريات  ألن 
عبروا من أجداد وتتلبس بها مالمحهم وأصواتهم وأحاديثهم وقيمهم 
المظاهر  ودراسة  رصد  عنها  الحديث  من  إذاً  فالهدف  وعاداتهم، 
وقد  محددين.  ومكان  مرحلة  في  لإلنسان  واالجتماعية  الفكرية 
العين، ودهريات  الغربية ومدينة  المنطقة  الكاتب دهريات  تناول 
أبوظبي وجزيرة دلما. ويذهب بنا يحياوي في رحلة توثق عبر الزمن 
القصص والحكايات، قصص الدهريات واألشجار المعمرة، وما يقف 
خلفها من أسرار تمثل فيما تمثله اليوم جزءاّ مهماً من ذاكرة الوطن 
االجتماعية. فتعتبر »شجرة الشبهانة« التي تقع في منطقة السلع، 
و»سدرة عتاب« التي تقع في محضر عتّاب أحد أهم محاضر ليوا، 
المحضر  ذات  في  تقع  التي  الحويلة«  و»سدرة  حفيف«  و»سدرة 
مدينة  أما  الغربية.  المنطقة  في  المعمرة  األشجار  أهم  من  كذلك، 
العين فغطاؤها النباتي يختلف وربما كان لظاهرة األفالج دور كبير 
في ذلك، فقد أسهم توفر الماء العذب على مدار قرون في ثبوت 
االستقرار البشري في واحة العين، وفي انتشار المزارع وكثرة األشجار 

الدهرية، ويذكر يحياوي نخبة من أهم دهريات العين.

أهم دهريات العين
وقد  المكان،  أهل  ذاكرة  في  محترماً  موقعاً  تحتل  التي  غافة:  أم 

سميت المنطقة التي تحتويها باسمها، وكانت هذه الشجرة تجاور 
ما  الروايات  من  فهناك  الشجرة،  أصل  حول  الروايات  وتتعدد  بئراً، 
تحتها«،  من  أخرى  بعثت  ماتت  كلما  شجرة،  غافة  أم  »إن  تقول 
ورواية أخرى تقول: »أم غافة األولية ماشي، هذي بنتها نبتت من 
الجذر نفسه، بعد وفاة الغافة األم«، ومهما تعددت الرواية تظل أم 
غافة شاهداً ومعلماً في ذاكرة اآلباء واألجداد فقد شكلت في يوم 
العين، وقد كرمت منطقة أم  مهماً من ذاكرة أهل  من األيام جزءاً 
غافة بتسميتها على تلك الشجرة، حيث تعتبر منطقة أم غافه من 
أهم مناطق العين، ويبدو أن أم غافة محظوظة ألن الذاكرة الشعبية 
احتفظت بذكرها في قصيدة للشاعر مصبح بن خميس النيادي يقول 
ونظافة  دين  على  حد..  هبلهم  قد  ما  غافه  أم  اسكنوا  ناس  فيها: 

والخاطر لي نشد..  
وتقع  غاف،  شجرة  على  يطلق  الغالب  في  العود  شاهين:  عيدان 
عيدان شاهين اليوم داخل مقر إدارة الكهرباء، ولكن الرواية الشفهية 
لم تستطع أن تتوصل إلى من نسبت إليه هذه العيدان، هل نسبة 

لشاهين الطير، أو شاهين شخص؟ 
عود مليح: الذي يقع غرب وايد السعنه في منطقة رملة الراعي، هذا 
الرمل، وتذهب  الذي لم يبق منه إال جذع طويل ممتد في  العود 
الرواية إلى سبب تسميته بمليح، نسبة إلى جمل اسمه مليح ربما 

إنه مات تحت هذه الشجرة في يوم من األيام. 
ما قبل  األيام محطة  يوم من  الغاف في  المطالع: شكل هذا  غاف 
الوصول إلى العين للقادمين من دبي، ومحطة النتظار ما تبقى من 

أضواء على تراث الزراعة

وثق إلمارة أبوظبي عبر النبات  

الشجرة: الحضور والتصورات

 فاطمة مسعود المنصوري 

كتاب »الشجرة: الحضور والتصورات.. دراسة ميدانية توثيقية في تراث 
والباحث  واألديب  الشاعر  يحياوي  عياش  الراحل  لمؤلفه  أبوظبي«، 
الجزائري مولداً واإلماراتي عشقاً، هو الذي عاش في اإلمارات وكتب بحب 
ويأتي  اإلنساني.  وموروثها  جغرافيتها  عن  وتراثها  وتاريخها  أرضها  عن 
كتاب الشجرة: الحضور والتصورات أحد تلك الكتب التي خلفها يحياوي 
وفاء وحباً ألرض اإلمارات. لقد تناول يحياوي الشجرة في هذا الكتاب، 
التراثية  وقيمتها  والمادي  الرمزي  موقعها  فتناول  مختلف،  منظور  من 
الشفاهي  التراث  من  جانب  في  واضحاً  ذلك  تجلى  كما  واالجتماعية، 
البدوي بإمارة أبوظبي، وذلك من خالل ثالث رحالت ميدانية قام بها إلى 
من  متقطعة  فترات  ثالث  ودلما خالل  الغربية  والمنطقة  العين  منطقة 
إهداء  إلى  باإلضافة  فصول،  ثالثة  الكتاب  يضم  أبريل 2008.  إلى  يناير 
قدمه الكاتب للشاعرة عوشة بنت شمالن الظبيانية التي سقت الناس ماء 
وشعراً، إلى صبرها العالي وإلى روحها الندية بالنبل والصدق وإلى قولها 

الجميل: »من يحط البري دياِن.. في زمان الصيف ويكده.. الخ.
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على  موقعه  من  تسميته  استمد  وقد  العين،  من  للخروج  القافلة 
هضبة رملية واسعة، فقد كانت اإلبل وهي تقترب من المكان تبدو 
صاعدة طالعة إلى أن تصل إلى أعلى نقطة في الهضبة ثم تبدأ في 
الطريق  يمين  إلى  المطالع  غافات  تقع  الثانية،  الجهة  من  النزول 

المؤدي إلى وادي السعنة. 
أهل  أذهان  على  صقحان  بن  عود  هيمن  لقد  صقحان:  بن  عود 
العين، فهو حاضراً في المجالس ومؤثراً في التفكير، يقع العود عند 
دوار ممثل الحاكم في العين، وعمره ما يقارب 590 عاماً. وقد ارتبط 
هذا العود باألساطير فاسمه بن صقحان وهو اسم جني كان يظهر 
في تلك المنطقة قديماً، ويثير الناس حوله، وتنسب إليه هذه الغافه 

فحسب الرواية هم من زرعها وسكن فيها. 
سدرة السوق: ارتبط اسم السدرة بالسوق، وذلك ألنها تقع بالقرب 
من سوق العين، يجتمع تحتها بعض من كبار السن التي جمعتهم 

صداقات قديمة.  
عود التوبة: تعتبر عود التوبة أشهر شجرة في الذاكرة الشعبية ألبناء 
باإلضافة  كبير،  لشارع عصري  اسماً  اليوم  أصبح  وقد  العين،  مدينة 
الشجرة،  اسم  من  اسمها  كذلك  أخذت  التي  المنطقة  أو  للشعبية 
وتقول الرواية الشفهية بأنه من كان يقدم على فعل ذنب، يمسك 
تاب  كأنه  فهو  تحته،  ويجلس  العود  على  ويلف  بالعود  المذنب 
ذكرها  تاريخية  بحادثة  العود  اسم هذا  ارتبط  كما  توبته،  أعلن  أو 

الدكتور فالح حنظل في كتابه المفصل. 
أبوظبي، فقد اشتهرت مجموعة من أشجار  إمارة  أما عن دهريات 
السدر من بينها شجرة توجد جنبها الفتة كتب عليها ما يلي: »زرعت 

إلى  باإلضافة  البطين.  منطقة  في  السدر  هذا  ويقع   ،)1882 عام 
شجرة غاف تقع في حدبة الزعفرانة، وقد تحدث عنها فالح حنظل، 

بأن الشيوخ كانوا يأمرون بسقيها يومياً بعد صالة العصر. 

الشجرة في رؤية زايد
عن  للحديث  الكاتب  خصصه  فقد  الكتاب  من  الثاني  الفصل  أما 
مجموعة من المحاور، ولعل أهمها )الشجرة في رؤية زايد(، الذي 
آمن بقيمة الشجرة، وسعى إلى االهتمام بها بكافة الوسائل، سواء 
المعنوية منها أو المادية، فسن القوانين التي تمنع اجتثاث األشجار، 
انه  واألهم  المزروعة  األراضي  مساحات  من  التوسيع  على  وعمل 
استطاع أن ينشر الوعي بقيمة الشجرة في النسيج االجتماعي، فحفل 
الشعر النبطي اإلماراتي بفكر زايد، وأنشدوا تلك القصائد عبر وسائل 

اإلعالم وفي دواوينهم لتواصل مسيرة التوعية بقيمة الخصوبة التي 
تمثلها الشجرة وقيمة المناع التي تجلبها لجميع الكائنات الحية في 
الصحراء. ومن تلك األشعار على سبيل المثال أبيات للشاعر محمد 

بن حميد بن جبران السويدي يقول فيها: 
زانت الدنيــا وفيهـا الخـير زاد     مــن فضل زايد زرع كل الجميل 
مــرضي شعــــبه بجد واجتهاد     وين تنظر كلـــها الصـحراء ظليل 
غرد البلــبل على روس األعواد      والحــمام ينوح في روس النخيل 

 

الشجرة في الحقل المنفعي 
أما المحور الثاني، فقد تحدث فيه الكاتب عن الشجرة في الحقل 
اعتمد عليها في  التي  العديدة  الروايات  ليؤكد من خالل  المنفعي 
واالجتماعي  االقتصادي  النشاط  في  الشجرة  تأثير  كتابه،  منهج 
للبدوي، فقد كانت مصدراً مهماً للغذاء ولالحتطاب، ولبناء المنازل 
حقاً  فهي  السلع،  ولمقايضة  الشعبي،  والعالج  وللتطبيب  والبيوت، 
صحراوية  بيئة  في  الحياة  في  لالستمرار  األساسي  المصدر  كانت 
شديدة القساوة في سنوات الجدب. في حين خصص المحور الثالث 
الشجرة  وظفت  حيث  الخرافي،  النسيج  في  الشجرة  عن  للحديث 
من  العديد  خالل  من  الشعبي  األدب  في  الدرامية  الحبكة  ضمن 
بالشجرة  خاص  فهو  الرابع،  المحور  أما  والجن.  الخرافات  أساطير 

الكتاب  مالحق  ليجمع  الثالث  الفصل  ويأتي  النبطي.  الشعر  في 
المختلفة التي اعتمد عليها الكاتب في استقاء مادة الكتاب، فخصص 
في  القديمة  األشجار  الشفاهية حول  واإلخباريات  للروايات  ملحقاً 
أبوظبي، حيث بلغ عددها 103 روايات وإخباريات من أصل 250 
رواية شفهية جمعها المؤلف في الفترة من يناير - أبريل - 2008. 
تحمل  بأماكن  وآخر  واألخباريين،  بالرواة  قائمة  ملحق  أضاف  كما 
أسماء األشجار، وملحق المصادر والمراجع، وملحقاً خاصاً بالجهات 
اإلعالمية والثقافية. إن هذه الدراسة مختلفة تماماً عن غيرها من 
الدراسات، فهي حقاً أشبه بالذاكرة الشجرية إلمارة أبوظبي، تناولها 
الكاتب من زوايا مختلفة بعيدة عن المنهج الوصفي المعتاد، عرف 
الشجرة في اللغة والميثيولوجيا، فقد سبقت الشجرة اإلنسان، كما 
سبقته إلى الجنة، ولسر ما ارتبطت بقصة آدم فكانت ثمرتها سبب 
غوايته بل إن القطب الصوفي ابن عربي يرى الكون شجرة، فهي 
مرتبطة بالكون وببدايات الخلق فيه، كما ارتبطت الشجرة بالثقافة 
المنطقة  في  الشجرة  هي  وها  القدامى..  العرب  عند  األسطورية 
المنطقة  أهل  بوجدان  ارتبطت  والقصص،  باألساطير  ارتبطت 
فكانت رمز الخير والعطاء، وكانت األنيس عندما تخلو الصحراء من 
لقد لم  للشعر والخيال..  الدائم  بالحياة، والملهم  ينبض  أي مظهر 
يحياوي شمل أشجار أبوظبي من شرقها إلى غربها، أعاد لها ذاكرتها 
التاريخية من خالل استنطاق أهلها وما حملوه من ذكريات عنها، 
الكتابة عن األشجار، بل تعدى األمر ذلك  فهو لم ينجح فقط في 

بأنه استطاع أن يؤلف معجماً لغوياً يضم مفردات أهل المنطقة.
ستبقى روح يحياوي حاضرة في المكان والزمان على ألسنة الرواة، 
على قارعة الطريق، في الصحاري والواحات، في قصائد الشعراء، 
الوطن، كيف ال وأعمالك  الكريم في ذاكرة  استاذي  ستبقى خالداً 

شكلت جزءاً مهماً من تلك الذاكرة.. لروحك الطاهرة ألف رحمة 

* مركز زايد للدراسات والبحوث 
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والتصورات الحضور  الشجرة: 
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 حاورته - فاطمة مسعود المنصوري
 

في  تخرجه  بعد  زراعياً  مهندساً  الحوسني  الله  عبد  السيد:  عمل 
كلية العلوم الزراعية في جامعة اإلمارات عام 1991، هذه الكلية 
التي كانت إحدى اهتمامات الشيخ زايد في فترة مبكرة بالقطاع 
الكليات  كإحدى  الزراعة  كلية  افتتاح  على  حرص  حيث  الزراعي، 
للمغفور  الخاصة  الدائرة  بعد تخرجه عمل في  الرئيسة.  الجامعية 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبعدها تدرج حتى وصل إلى 
مسؤول منطقة أبوظبي وقائم بأعمال رئيس قسم الزراعة باإلنابة.

وفكر  فلسفة  حول  الذكريات  من  الكثير  الحوسني  السيد  يحمل 
النهضة  إرساء  في  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
الشيخ  له  المغفور  مع  مباشر  بشكل  عمله  بحكم  وذلك  الزراعية، 
العديد من  الزراعية في  المشاريع  العديد من  وإِشرافه على  زايد، 
له  وفر  حيث  المثال،  سبيل  على  البحر  كقصر  والقصور  المواقع 
التي  الزراعة  نوع  أو  األشجار  العديد من  القصر معرفة  العمل في 
كان يفضلها الشيخ زايد، فيقول في هذا الخصوص: »لقد استرجعت 
مع السيد سهيل اليبهوني، رحمه الله، العديد من ذكريات الزراعة 
مع  الركاب(  )مسؤول  اليبهوني  البحر، حيث عمل سهيل  قصر  في 

أضواء على تراث الزراعة

المهندس عبد الله الحوسني:

ب الزراعة إلى قلوب الناس 
ّ
زايد قر

المغفور له الشيخ زايد على زراعة العديد من المساحات في القصر 
العديد  تعرفت على  الرجل  الستينيات، ومن خالل هذا  أواخر  في 
من  ماضي الزراعة عند زايد، كما تعرفت على أهمية العديد من 
المثال أن  البحر، فعرفت على سبيل  الزراعية في قصر  المساحات 
هذه الزاوية تحمل أهمية عند الشيخ زايد.. أو هذا المكان له قيمة 
زايد  الشيخ  فكر  الحوسني عن خالصة  المهندس  يتحدث  وهكذا". 
في الزراعة وذلك من استنتاجه بشكل مباشر من خالل عمله طوال 
فترة التسعينيات في قسم الزراعة في الدائرة الخاصة، حيث يقول:

قناعة ثابتة بأهمية الزراعة
قطاع  بأهمية  ثابتة  قناعة  عنده  كانت  زايد  الشيخ  له  »المغفور 
المقولة  أطلق  وعندما  الدولة،  وتأسيس  بناء  بداية  في  الزراعة 
الخالدة في هذا الشأن: أعطوني زراعة.. أَضمن لكم حضارة، فهي 
الزراعة  اتجاه  زايد  الشيخ  لدى  المترسخ  الوعي  مدى  تلخص  حقاً 
التنمية«، ولم يقتصر تجسيد هذا االهتمام  كمحور استراتيجي في 
على نطاقه الرسمي، بل نقله، رحمه الله، إلى الشعب، وحبب الناس 
في الزراعة ورسخ ضرورة االهتمام بها في قلوبهم، ووفر من خالل 
أجهزة الدولة الرسمية المعنية بالقطاع الزراعي جميع أشكال الدعم 
المادي أو المعنوي، فقد حضر األرض، وزرع الغراس والشتالت مجاناً، 
ومنحهم  ومساعدتهم،  وإرشاداتهم  لتوجيههم  المهندسين  وخصص 
ضمانات ومساعدات وقروضاً مالية حتى يتمكنوا من شراء المعدات 

وبفضل هذا  المقام  في هذا  ذكره  يمكن  وما  والبذور«،  واألسمدة 
الدعم أنه في عام 1990 تراجعت كثبان الرمال لتتحول )280( ألف 

هكتار من الصحاري إلى حدائق ومزارع وغابات. 

ثقة وإيمان بأرض اإلمارات المعطاء
التحديات  رغم  التحدي،  بروح  زايد  الشيخ  له  المغفور  تميز  »لقد 
المناخ  ناحية  الزراعة سواء من  الله في مجال  التي واجهته رحمه 
الموارد  شح  أو  الحرارة  دراجات  بارتفاع  يتميز  الذي  الجوي 
مساحة  من  هكتار  مليون   7.8 الصحاري  تمثل  حيث  واالمكانيات 
الدولة، وتأكيدات الخبراء والمختصين ممن أكدوا حينها على عدم 
جدوى االهتمام بقطاع الزراعة في اإلمارات، لعدم توافر مقوماتها 
األساسية، وعدم صالحية األراضي اإلماراتية للزراعة، فيما عدا زراعة 
في  لقاء  في  الله،  لسانه، رحمه  على  ورد  ما  فقط«. وهذا  النخيل 
التلفزيون المصري عام 1976، حيث قال: »كان الخبراء الذين قدموا 
إلينا ال يشجعون الزراعة، ويقولون إن نموها في أرضنا ووسط هذا 
فروح  الله«.  ووفقنا  نجرب،  دعونا  لهم  فقلنا  أمر مستحيل،  المناخ 
التحدي إذاً النابعة من إيمانه العميق بكرم األرض اإلماراتية وثقته 
بهذه األرض المعطاء، وضرورة التعايش مع البيئة الصحراوية، هو سر 
النجاح في إيجاد النهضة الزراعية في دولة اإلمارات، وهذا ما أكد 
عليه، رحمه الله، في كلمة افتتاح المؤتمر الوزاري اآلسيوي الثاني 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يتفقد المشاريع الزراعية في جزيرة صير بني ياس برفقة أنجاله وذلك في 12 أغسطس 1988 
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الذي  التصحر  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  األطراف في  للدول 
عقد في أبوظبي في شهر يونيو من عام 2003، حيث قال: »إن دولة 
اإلمارات استطاعت التعايش مع البيئة الصحراوية التي تشكل ثالثة 
طويلة،  لسنوات  المحدودة  مواردها  مع  والتكيف  مساحتها،  أرباع 
وإنه بفضل جهود أبناء اإلمارات المخلصين، استطاعت الدولة قهر 
الظروف الصعبة وتحقيق ما اعتبره الخبراء مستحيالً، فبدأت الرقعة 
اللون األخضر«. على خطى  الخضراء، تتسع والصحراء تتراجع أمام 

زايد، ص131.  

اإلفادة من تجارب الدول األخرى
»كان الشيخ زايد حريصاً على نقل تجارب الدول األخرى في مجال 
الزراعة، خاصة تلك الدول المشابهة لبيئة دولة اإلمارات، حيث تم 

ضمت  حيث  وسوريا،  المغرب  من  الحمضيات  زراعة  تجربة  نقل 
لزراعة  خصصت  شاسعه  مساحات  ياس  بني  صير  جزيرة  أراضي 
ياس،  بني  صير  جزيرة  في  الخضراء  الجزيرة  وكذلك  الحمضيات، 
التي الحقت بجزيرة صير بني ياس لتكون قاعدة للتجارب الزراعية، 
وتتصل بالجزيرة بواسطة جسر، وقد خصصت لزراعة التفاح وغيرها 
العديد من الفواكه، وتجربة كذلك زراعة أشجار الزيتون، حيث تم 

تخصيص منطقة مرتفعة لها في جزيرة صير بني ياس لزراعتها. 

المحميات الطبيعية
أسسها  التي  الطبيعية  المحميات  أهمية  الحوسني عن  كما تحدث 
إعادة  في  كبير  دور  لها  وكان  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
المحيطة  والمناطق  المحمية  المنطقة  في  المفقود  البيئي  التوازن 
والحيوانية  النباتية  الفطرية  األنواع  بحماية  كفيلة  فالمحمية  بها، 
المهددة باالنقراض وتنميتها، ولعل محمية صير بني ياس التي تقع 
إلى الغرب من مدينة أبوظبي على بعد 250 كم، والتي أعلن عنها 
تأتي على  زايد محمية طبيعية في عام 1971،  الشيخ  له  المغفور 
رأس تلك المحميات فهي على حد وصف الحوسني »جسدت هذه 
المحمية رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان واختصرت عبقريته 
في الزراعة وجسدت مفهوم النهضة الزراعية وما كان يتمتع به رحمه 
الله، من عزم وإصرار في تنفيذ مشروعات االستصالح الزراعي في 

اإلمارات، وتخطيه جميع الصعوبات حيث رفض اآلراء التي حذرته 
من عدم جدوى خطط زراعة الصحراء، لم يستسلم واستعان بأفضل 
الخبراء والتقنيات في الزراعة والري، وبعد جهود استمرت عشرات 
السنين، أصبحت الجزيرة ذات الطبيعة الصخرية الجرداء، واحدة من 
الجزيرة  العربية. وتعد  الجزيرة  الطبيعية في شبه  المحميات  أكبر 
اليوم موطناً آلالف الحيوانات التي تتجول بحرية كبيرة، إلى جانب 
كما  المهاجرة،  للطيور  أنها مالذ  والنباتات، كما  األشجار  الكثير من 
تتبع الجزيرة برامج تناسل عدة للفصائل المهددة باالنقراض«. كذلك 
تأتي محمية العجبان من المحميات المهمة التي أسسها المغفور له 
الشيخ زايد، والتي أصبحت تضم آالفاً من أشجار الفواكه والحمضيات، 

كما احتوت المحمية على مشروع مزارع األسماك، ويقول المنهدس 
بالمياه، وقد  تروى  »العجبان منطقة مرتفعة  الموضوع:  حول هذا 
تكونت بحيرة كبيرة جراء ذلك الماء الفائض، فأمر المغفور له الشيخ 
زايد بزراعة القرم حول البحيرة، كما جاءت توجيهاته بتربية أسماك، 
وتم اختيار نوع البلطي، وذلك ألنه يتحمل درجات ملوحة المياه، 
ونجحت التجربة، وقام العديد من المواطنين باستلهام تلك التجربة 
وهي تربية األسماك المائية، وانتشرت على نطاق واسع تلك المزارع 
المائية، حيث أصبحت تجربة العجبان مثاالً لهواة ومربي األسماك«. 
الريف،  روضة  ومحية  )الجرف(،  الغابات  حزام  منطقة  تعتبر  كما 
ومحمية السلمية ـ التي تقع في طريق الغويفات بعد أبوظبي بربع 
ساعة، التي تحولت بفضل سياسة المغفور له الشيخ زايد إلى غابات 
خضراء تضم على أراضيها، الغابات وأشجار الفواكه بمختلف أصنافه 
مع  العمل  كان  »حقيقة  بقوله:  الحوسني حديثه  ويختتم  وأنواعه. 
المغفور له الشيخ زايد تجربة فريدة، من الصعب نسيانها، بل على 
العكس تماماً، تعتبر تلك التجربة نقاطاً مضيئة تنير طريقنا من خالل 
نقلها ألبنائنا وأحفادنا ولألجيال الحالية، ألنها تنطوي على العديد من 
الدروس والحكم، من التحدي والصبر، والطموح الذي ال حدود له، 
نعم هكذا كانت مدرسة زايد، فكر ال يعرف المستحيل ويؤمن بأن 
نحو  الحقيقي  السبيل  هي  بالنفس  والثقة  والمخلص  الجاد  العمل 

تحقيق النجاح والريادة« 

* مركز زايد للدراسات والبحوث 
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السؤال،  الفاضلة؟ سألت نفسي كثيرًا هذا  المدينة  هل أبحث عن 
أن  إذن  علّي  فاضلة،  مدينة  هو  األرضية  الكرة  في  بلد  يوجد  فال 
على  بالد  عدة  إلى  سافرت  وجدت.  إن  أخرى  كواكب  في  أبحث 
مدار السنوات الماضية، شاهدت وعايشت بها الكثير والعديد من 

التجارب المختلفة، وظلت فكرة السفر مستمرة في خيالي.
إلى أن جاء اليوم الذي تحدثت فيه إلى زوجتي وذكرتها بموافقتها 
على مرافقتي إن سافرت إلى أي بلد في العالم، فضحكت وقالت: 

وأنا ال أزال موافقة. قلت: إذن نتوكل على الله. 
قد يتأخر تحقيق الحلم أكثر من عشرين عاماً، ولكن دائًما ال يوجد 
مستحيل لتحقيق الحلم، وها أنا أحقق حلمي بالسفر، والبلد التي 
رسا عليها مزاد خيالي هي كندا، وهي ليست المدينة الفاضلة بكل 

تأكيد، ولن تكون، ولكن لعلها تكون األفضل فيما تخيلت.
وكان  أسبوعين،  في  عليها  وحصلت  الفيزا،  على  للحصول  تقدمت 
ذلك في أكتوبر 2018، وكانت لمدة عام فقط، وكنت متعجبًا ألنه 
عام فقط، ولكنني عرفت أنهم أعطوني عاًما ألن جواز سفري كان 
سينتهي في أكتوبر 2019، وال يجوز - إجرائياً لديهم - أن يعطوا الفيزا 
ألكثر من مدة صالحية جواز السفر.  وعلمت أهمية هذه المدة لي 
حول  أيضاً  متردًدا  ظللت  التأشيرة  أخذت  أن  بعد  ألني  بعد،  فيما 
موعد السفر، وأخذت أؤجل السفر مرة بسبب فصل الشتاء والثلوج 
ودرجات الحرارة التي تنزل تحت الصفر بأرقام هائلة، ومرات بسبب 

ارتباطي بشغل كثير، لم أقم بالزيارة المرتقبة، إال في 13 يوليو.
أتجول  أن  أستطيع  حتى  بكندا،  يوما   40 نحو  أظل  أن  خططت 
وأتعرف على الحياة بها بشكل كبير، وأكون رأيًا واضًحا، ولكنني لم 
أكن أعلم أني سأقع في غرام هذا البلد، لتستمر إقامتي ال أعلم إلى 
متى حتى كتابة هذه الكلمات، بعد أن حصلت على منحة دراسية 
جعلتني أستمر في اإلقامة. ومن الطرائف أن نظارتي كُسرت وأنا في 
مطار كازبالنكا بالمغرب، أثناء الترانزيت، وذلك عندما دخلت إلى 
قليالً وقلت: هل  الحمام ألتوضأ، وقعت وانكسرت نصفين، فكرت 
هو فأل سيىء، ثم تراجعت وتذكرت مبدأي بعدم ربط أشياء تحدث 
مصادفة بالخير والشر، وأكملت الرحلة ال أرى جيداً، وهو ما أثر علّي 
كثيرًا وأجهدني، حتى عندما وصلت إلى مطار مونتريال كان هناك 
أراها بصعوبة، وحواري  كتابتها، كنت  االجراءات مطلوب  كثير من 
مع الضابطة بالجوازات كان كوميدياً من وجهة نظري فأنا كنت أراها 

بشكل مهزوز خاصة بعد إرهاق الرحلة، وكانت تسألني وأنا أجاوب 
وال أعرف ماذا قلت في الحقيقة.

منذ اللحظة األولى للخروج من المطار، تقع عيناك على مساحات 
خضراء شاسعة، ال يوجد شارع ليس به أشجار، وأمام كل منزل صغير 
مربع  كل  وفي  تحيطه،  أو حديقة صغيرة  كبير مساحة خضراء  أو 
كبيرة  مساحة خضراء  وهي   »Park »بارك  يسمى  ما  يوجد  سكني 
تشمل مالعب وأماكن ترفيه متعددة األغراض، وبعضها به حمامات 
سباحة للكبار والصغار، وبعض األلعاب لألطفال، وكل منطقة لديها 
بارك يختلف عن المنطقة األخرى، ويقدم مسابقات متنوعة للكبار 

والصغار، ويقيم احتفاالت ومهرجانات، وكل هذا مجاني.
عشرات  وجدت  البارك،  في  يومياً  المشي  رياضة  ممارسة  قررت 
تراك  في  وأدور  الجري،  يمارس  والبعض  فتشجعت  مثلي  يفعلون 
مختلفة،  ألعمار  المقامة  المباريات  وأشاهد  القدم،  كرة  ملعب 
التي  مونتريال  مدينة  ألشاهد  البارك،  خارج  المشي  فكرة  وطورت 
أقيم فيها، فأصبحت أستخدم وسيلة مواصالت للذهاب وأعود سيرًا 
بمونتريال  والترفيهية  السياحية  واألماكن  العكس.  أو  األقدام  على 
المتاحف  غير  كلها، هذا  أشاهدها  لكي  لوقت طويل  تحتاج  فقط 
والمكتبات وغيرها. وكان توقيت زيارتي موفًقا، حيث ذهبت في عز 
الصيف، ألستمتع بجمال المدينة من دون انزعاج من البرد وثلوجه، 
ولهذا حديث آخر. وعرفت أن كندا تمر على مدار العام بثالثة ألوان، 
األول األخضر وهو في فصل الصيف، ثم يبدأ اللون األخضر للتحول 
لتساقط  تمهيًدا  واألحمر  األصفر  إلى  الخريف  بداية  في  تدريجياً 
أوراق األشجار ليأتي اللون الثاني وهو الرصاصي حيث تخلع األشجار 

أوارقها وأغصانها وتصبح عارية في منظر مهيب.
أما اللون الثالث، فهو األبيض والذي يعلن عن فصل الشتاء والذي 
تصبح فيه كندا بيضاء بالكامل من كثرة الثلوج. كانت أول مشكلة 

كندا ذات األلوان الثالثة

وجهة سفر

كندا ذات األلوان 
الثالثة

في  الشطافة  يستخدمون  ال  فهم  الشطافة،  مشكلة  هي  قابلتني 
الرحالت  من  كثير  في  قبل  من  قابلتني  مشكلة  وهي  الحمامات، 
خارج مصر، وكنت أتحمل ألنها رحلة عدة أيام ثم أعود إلى مصر 
حيث توجد الشطافات في كل مكان. إال أنني هنا سوف أعيش فترة، 
الحل  عن  وسألت صديقاً  الشطافة،  دون  من  العيش  أستطيع  ولن 
فاصبر  ستتكلف  ولكن  شطافة  تركب  أن  يمكن  تقلق  ال  لي  فقال 
قلياًل، قلت له ال يمكن أن أصبر، فدلني أرجوك على كيفية تركيب 
الشطافة ومن سيقوم بذلك. جاء شاب مصري، متخصص في تركيب 
الشطافات، ويقوم بهذا العمل بجانب عمله األصلي، وأصبح عمله في 
الشطافات يفوق عمله األساسي، لكثرة الطلب عليها، حتى إنه يقوم 
عندما  الوقت  يوفر  عنده حتى  ويخزنها  بأنواعها  الشطافات  بشراء 
يطلبه العميل، ووجدت شنطة سيارته مليئة بعلب الشطافات، وقام 
كلمة  من  تتعجب  وال  استخدمها،  كيف  وعلمني  الشطافة  بتركيب 
األزرار،  من  كثير  وبها  مختلفة  الشطافة  فبالفعل  هذه،  »علمني« 
األول يتحكم في حجم المياه، والثاني للماء الساخن والبارد، والثالث 
التجاه المياه، ودفعت مئة دوالر وعشرة مقابل الشطافة وتركيبها، 
خبرات  وأكتسب  أتعايش  وبدأت  بالمناسبة.  شطافة  أرخص  وهي 
تجربة  مثالً،  المهمة  التجارب  فمن  االجتماعية،  الحياة  في  جديدة 

محطة البنزين فال يوجد عمال في محطة البنزين، ويجب أن تنزل 
وتمأل خزان البنزين لديك بنفسك، وهناك عدة طرق األولى أن تضع 
كارت الفيزا في ماكينة البنزين وتدفع ثم تستخدم الماكينة، والثانية 
أن تستخدم الماكينة وتمأل البنزين، ثم تذهب داخل محطة البنزين 
للكاشير وتدفع الثمن، والثالثة أن تدفع أوالً ثم تذهب لتمأل البنزين، 
والبرودة  الثلج  الشتاء وسط  أثناء فصل  تجربة صعبة خاصة  وهي 
الشديدة، ولكن في كندا البد أن تعتمد على نفسك في كثير من 
األمور الحياتية عكس ما هو في بالدنا العربية حيث يمكننا أن نجد 

من يقدم الخدمة بمقابل أو حتى بدون مقابل.
وفي جميع الحاالت هي تجربة جديدة، والبد أن تفهم التعامل مع 
سيارتك  بركن  تقوم  عندما  يتكرر  نفسه  األمر  جيًدا،  الماكينة  هذه 
وتوجد  بالمدة،  وهي  الركنة،  ثمن  تدفع  أن  فالبد  عام،  مكان  في 
ماكينة لهذا األمر أيضاً البد أن تتعلم كيف تستخدمها، ويوجد أيضاً 
أبليكاشن على الموبايل يمكنك من استخدام هذه الماكينة من دون 

أن تدفع بها، على أن يخصم من حسابك بالبنك.
وهكذا بدأت التعلم والتعرف على خبرات جديدة، في هذا المجتمع 
الجديد الذي ما أزال حائرًا به، هل هو مجتمع يمكن أن أقضي به 

بقية عمري، أم يكفي زيارة فقط وأعود بعدها لبلدي 

حسام عبد القادر*

*  كاتب وصحافي، مصر
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مطر وزيتون وتين شوكي يحمي اآلثار
 باسم فرات

وجهة سفر

قلت له: »أنت تصنع سحرًا ما للسمك، تجعله يأتي إليك في هذا 
المكان بالتحديد.. أعطني مكانك«! لم يتواَن عن ترك البقعة التي 
ة صيده حوله بها، واتخذ مكانًا آخر، ال يبعد أكثر  افترشها، ومدَّ عدَّ
ًدا، ال يفعل شيئًا أكثر من أن  من مائة متر، وغرق في أفكاره مجدَّ
يخلِّص األسماك التي علقت بسنَّارته، واضًعا إيَّاها في صندوقه الذي 
كما  األسماك،  من  محصوله  يحفظ  لكي  بالثلج؛  تقريبًا  ربعه  مأل 
فعلُت أنا وصديقانا اآلخران في صناديقنا، التي ظلَّت بال أي َسَمٍك 
حتى انتصف النهار تقريبًا، وقَت أن ترك لي موقعه، وهو ما لم يغيِّر 
الشاي  من  كوبًا  له  م  أقدِّ وأنا  أخرى،  مرًَّة  له  قلت  شيئًا!  األمر  من 
الذي أحمله معي في قنينة صغيرة، تحفظ سخونة السوائل: »استرح 
بأكملها،  المنطقة  أسماك  على  أجهزَت  لقد  فاروق..  حاج  يا  قلياًل 
في  البلطي  سمك  صغار  على  يُطلَق  )لفظ  )ِشرَّاية(  لنا  تترك  ولم 
الغالب(.. اشرب )شايََك(«... لم يُِعرْني انتباًها مناسبًا ألهمية الهدية 
مها، لكنني وجدتها تكئًة لجرأة أكبر... قلت: »أنت ال تدعنا  التي أقدِّ
فيها؛  يكمن  كله  الصيد  أن سر  بدَّ  بسنَّارتك هذه، وال  نصطاد شيئًا 
أعطنيها، وُخْذ )عودي( )قصبة الصيد( لتصطاد به«! بابتسامة ماكرة، 

وادعة في نفس الوقت، ناولني عود صيده، ولم ينبس ببنت شفة!
صباًحا،  الثانية  في  قريبًا؛  ساعة  عشرة  باثنتي  الوقت  هذا  قبل 
سيارتي  أقود  كنت  »طنطا«،  شرقي  شمال  نحو  متجًها  ركبنا  خرج 

حمولتها  وطأة  من  تنهار  تكاد   ،1972 موديل   »125 »فيات  ماركة 
الثقيلة، كنا أربعة، مات ثالثة منهم، ولم يتبقَّ سواَي: الحاج فاروق 
)المحارب  المكاوي  محمد  الحاج  الدلتا(،  صيَّادي  )شيخ  الشرشابي 
دنا بالكثير من األطعمة،  القديم(، واألستاذ أحمد منير )األنيق(. تزوَّ
والمشروبات، وبالطُّعم الكافي لرحلة صيد ربما دامت يوًما كاماًل، 
كانت خطتنا تقوم على أن نذهب إلى حدود مدينة المحلة الكبرى، 
ثم ننحرف غربًا إلى طريق كفر الشيخ، الذي يمرُّ بمدينة الحامول، 
المنطقة  النهار، في  ينتصف  أن  إلى  قليلة،  نتوقَّف ساعات  وهناك 
الواقعة خلف مصنع السكر؛ لنصطاد قلياًل، ثم نعاود السير للوصول 
إلى  ًدا، لنصل  الشمال مجدَّ لننحدر عبره نحو  الدولي،  الطريق  إلى 
كيلومترات،  عشرة  من  بأقل  بلطيم  مدينة  قبل  األساسية  وجهتنا 
وليلتنا  يومنا،  بقيَّة  سنقضي  هناك  »الخشعة«،  ى  تسمَّ بمنطقة 
منطقة  في  بالتواجد  أنفسنا  عن  ونروِّح  األسماك،  نصطاد  بالكامل، 
قليلة  دقائق  منذ  كان  الذي  »العود«  ساحرة.  طبيعة  ذات  بة،  خالَّ
يهتز كل دقيقتين تقريبًا تحوَّل في يدي إلى خشبة جامدة، فاقدة 
ء! بينما قصبتي التي كنت أرى أن العيب فيها هي صارت  النطق، شالَّ
، ال يألو جهًدا في الصعود والهبوط من وإلى سطح  ها جنِّيٌّ كمن مسَّ
الماء، ال يخرج مرة من دون سمكة، وربما أكثر... كان الثلج الذي 
اللتان  البائستان  ماء، والسمكتان  إلى  بصندوقي قد تحوَّل معظمه 
أوقعهما حظهما العثر في طريق سنَّارتي عبر خمس أو ست ساعات 
قضيناها في هذا المكان - كانتا ما تزاالن تعانيان من صدمة برودة 
ماء الصندوق، قلت أرأف بحالهما وأعيدهما إلى مياههما مرة أخرى!
الشيخ  كفر  طريق  نأخذ  الطريق،  خاللها  نختصر  العودة  رحلة 
مباشرة، ومنها إلى طنطا؛ فالطريق اآلخر أشد وعورة، ويمر بالكثير 
من القرى، بينما طريق عودتنا ممهٌَّد أكثر، وأنا أريد أن أنام سريًعا، 

ًدا بصيد وفير، ال يأتي أبًدا!  ألحلم مجدَّ

»البلطي«.. اللئيم!

محمود شرف*

*شاعر، وإعالمي 

ارتياد اآلفاق
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ارتياد اآلفاق

 باسـم فــرات*

إلى  باجة  من  الطريق  وفي  باجة،  إلى  صباًحا،  جندوبة  غادرنا 
تبرسق، في الحافلة الصغيرة جلست بجانبي سيدة تعمل في بلدية 
تبرسق، كانت دلياًل سياحيًّا ممتاًزا، كانت طوال الطريق تشير إلى 
وأعلى  الزراعية،  منتجاتها  وأهم  المنطقة  عن  وتحدثني  األماكن 
نقطة في البالد، وأشارت إلى المنطقة التي يتساقط الثلج فيها أواًل. 
كان الطريق متعرًجا لولبيًّا، ذكرني بطريق الجبال في شمال العراق 

أربعة عشَر  أو  انحناءة  أربع عشرة  أي  لوفة«   14« ندعوه  والذي 

فيه  تعمل  الذي  المكان  إلى  بيدها  أشارت  التفاًفا، وحين وصولنا 

وقالت: لو احتجت إلى أي شيء أنا أعمل هناك، من هنا ستركب 
إلى آثار ُدقَّة، وعليك العودة مبكًرا حاول قبل الخامسة ويُفّضل أن 
السنوية  الذكرى  الرابعة. أمس كان مناسبة وطنية هي  تكونا قبل 

لجالء آخر جندي فرنسي عن بالدنا.

استأجرنا سيارة واتفقنا على المبلغ وهو عشرون ديناًرا، أخبرنا في 
الطريق إلى أن الجولة في المكان ال تحتاج إلى أكثر من ساعتين، 
فأجبته: تعال هنا في الثالثة إاّل ربًعا، أنا رجل شغوف باآلثار والطبيعة 
وسوف ألتقط مئات الصور وال تكفيني ساعتان، ولوال ُشّح المواصالت 
إلى تونس العاصمة لقلت لك عد إلّي في الخامسة مساء مع انتهاء 
الدوام، لعلي أُشبع نهًما في داخلي للمعرفة ولو بنسبة قليلة، كان 
الوقت قبل الحادية عشرة بربع ساعة، أي أننا قضينا أربع ساعات في 
هذه المدينة األثرية التي تبعد 5 كيلومترات عن تبرسق ونحو 108 
بَت الطبيعة  كيلومترات من العاصمة تونس، ما إن وصلنا حتى رحَّ
بمقدمنا، فبدأ المطر يهطل خجواًل ُمحرًجا أمام تلهفي وشغفي بكل 

ما يضيف إلّي معلومة وخبرة وتجربة.
ومكتب  واالستعالمات  البوابة  حرس  الموقع،  في  العاملون  كان 
قطع التذاكر، بشوشين وكعادة التونسيين بل والعرب قاطبة، ما إن 
يزيدني  الكالم  ومعسول  الترحاب  يبدأ  حتى  عراقي  أنني  أخبرهم 

حبًّا باألرض وأهلها وتاريخها وطبيعتها؛ دفعت ثمن التذكرة وسألتهم 
إمكانية أن أضع حقيبة الظهر في األمانات، فأخبرتني الموظفة أن 
هناك مكانًا في األسفل. يمكنني فعل هذا. وحين سألتها عن كُرّاس 
تَعريفيٍّ صغيٍر بالعربية أو اإلنجليزية، أجابت »ستجد هناك أيًضا« 
دخلت البوابة وأول ما واجهتني الفتة تُخبر أن هذا المكان يُعّد تراثًا 
عالميًّا. وضعت حقيبتي في المقهى، وهو مكان يمكن للزائرين أن 
باردة، ولكن مثله  أو  يتناولوا فيه وجبة خفيفة ومشروبات ساخنة 
والمسمى  األسود  الشاي  يخلو من  تونس،  في  األماكن  مثل معظم 
أن  علّي  وعرض  شخص  جاءني  األحمر«،  »الشاي  التونسيين  عند 
الدليل  معه  ينفع  ال  مثلي  ألن  واعتذرت  فشكرته  لي،  دلياًل  يكون 
السياحي، فليست زيارتي سياحية إنما هي زيارة معرفية، إنني أزور 
األماكن ألتشرب من رحيق عبقها وخصوصيتها، أستمّد طاقة يجهلها 
انقضائه  بعد  ثمًنا  ليقبض  لديه وقت محّدد  فهو  السياحي،  الدليل 
لقاء جملة من المعلومات التي يلقيها علينا بسرعة البرق؛ أنّى له 

أن يعي أن هناك عالقًة روحيًة تربطني بكل مكان أزوره، ونوًعا من 
المكان  كان  إن  النظر  بغضِّ  المكان،  حضرة  في  والخشوع  الصالة 
طبيعة خالبة أو بادية أو آثاًرا عريقة أو تراثًا أو مكانًا مْشبًَعا بروح 

العصر والمدنية.
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الالتينية،  »تُّقة«  »ُدقَّة« مستمدة من  لفظة  تُبقاق،  أو  ة  تُقَّ أو  ُدقَّة 
التي بدورها مستوحاة من اللفظة اللوبية »تبقق« التي تُنطق حسب 
المختصين في هذه اللغة »تُبقاقا«، وُدقّة باألمازيغية تعني »جبل 
مساحته  الذي  بالموقع  البشري  االستيطان  ظهور  يعود  الصخر«؛ 
نحو سبعين هكتاًرا، إلى منتصف األلفية األولى قبل الميالد، ولعل 
في  والمتمثلة  العمران  وتطور  لنشوء  المالئمة  الطبيعية  الظروف 
ذلك؛  على  ساعدت  قريب،  مكان  في  والمياه  البناء  مواد  توفر 
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كانت  فقد  ق.م.(   90-15( الصقلي  ديودوروس  المؤرخ  وحسب 
مدينة ذات هيبة وجمال، أما النقوش اللوبية والبونية فتخبرنا بأنه 
كان يحكم المدينة مجلس لألعيان أو مجلس شيوخ، وقضاة ال سيما 
ما يُعرف باألشفاط )رؤساء البلديات(؛ لكن المكان في حاجة أكثر 
إلى التنقيب والدراسة. في سنة 46 قبل الميالد، ضّم يوليوس قيصر 
الرومانية  المقاطعة  أصبحت  حيث  روما،  إلى  النوميدية  المملكة 
الثانية بإفريقية وتدعى إفريقية نوفا »أفريكا نوفا« وتّم منح الجنود 
أراضَي في ُدقّة، إثر مشاركتهم في المعارك التي أّدت إلى استيالء 
كانوا قد شكلوا  امبراطوريتها. وهؤالء  إلى  ها  أراٍض وَضمِّ روما على 
الذين  المحليين  السكان  القانونية عن  الناحية  من  منفصلة  طائفة 
مضى على استقرارهم فيها عدة قرون، وبذلك تحولت ُدقّة إلى بلدة 
بوضعية  يتمتعون  كانوا  الذين  المستوطنين  طائفة  تضّم  مزدوجة، 
إداريًّا  ثوقنسيس« ويتبعون  بــ»باغوس  الرومان وتُعرف  المواطنين 
»سيفيتاس  بـــ  تُعرف  محلية  وطائفة  الرومانية،  قرطاج  مستعمرة 
المجموعتين  فإن  بينهما  القانوني  الفصل  هذا  ورغم  ثوقنسيس«، 
الجنود  هؤالء  كان  ولما  اليومية،  الحياة  في  مفصولتين  تكونا  لم 
األطفال  وكان  قّيات،  الدُّ من  الزواج  على  روما  فقد شجعتهم  عزّابًا، 
مدة  وبعد  الطائفتين،  إلى  ينتمون  الزيجات  هذه  من  المولودون 
اندماج  من  مفّر  هناك  يعد  فلم  األغلبية،  إلى  تحولوا  الزمن  من 
في  سيفيروس  سيبتيموس  اإلمبراطور  فعله  ما  وذلك  الطائفتين، 
عام 205/206 ميالدية، في إطار مدنية التينية حرة، فأثمر مجتمًعا 

في  تجلى  ما  وهو  للمدينة،  العمراني  التخطيط  إلى  وصل  متفرًدا 
القرن  في  لكن  والروماني.  اليوناني  المعماريين  الطرازين  مزج 
إلى قرية صغيرة،  تَضُمر حتى تحولت  ُدقّة  الميالدي بدأت  الثالث 
بسبب أن أعيانها بنوا منازلهم في الريف طمًعا في هدوئه، وبعد 
استيالء »جوستنيان« من جديد على إفريقية تم بعجالة بناء القلعة 
البيزنطية؛ والبلدة التي تحولت إلى موقع أثري، تبرز تاريًخا طوياًل 
من العمران والتميز، وأقدم دليل أثري فيها هو مقام »بعل آمون«، 
أحد  أبتيمتاح« وهو  بن  »آتيبان  بونيقية وضريح  تذكارية  ولوحات 
وقد  الميالد،  قبل  والثاني  الثالث  القرنين  بين  عاش  نوميديا  أمراء 
المدينة  ُحسن حظ هذه  من  معه؛  والتقطت صورة  زرته وصورته 
األثرية أنها لم تتعرض للدمار بفعل الزالزل وال إلى الغزو الروماني 
الذي كان يقوم مقام الزالزل في عنفه. يحيط بالموقع األثري مزارع 
الثمار  وكانت  بّار(  )الصُّ الشوكي  التين  أشجار  داخله  وفي  الزيتون، 
بوفرة حتى إن كمية كبيرة تساقطت على األرض، مثلما رأيت أوراق 
صبار تنوء بحملها من ثمار التين الشوكي فتوسدت األرض؛ قطفت 
واحدة وتناولتها فكانت النتيجة أن اإلبر الشوكية استوطنت أصابعي 
التي خدشت حياء  اإلبر  أتخلّص من هذه  أن  أحاول  وقتًا  وقضيت 
الهدوء ونزق المتعة، تحت مطر يشتد ثم يأخذ نفًسا، حتى ظننته 
مطرًا أثريًّا جاءني من عهد البونيقيين الذين غادروا »ُصور« ليؤسسوا 
إمبراطورية تجارية ويمنحوا العالم أحد أهم قادته العسكريين وهو 
حنبعل الذي رغم حنكته وموهبته العسكرية الخارقة، كان فاشاًل في 
العالم  قادة  كثيرين من  ألهمت  التي  العسكرية  انتصاراته  استثمار 
خزانات  عند  ختمت  قد  الطويلة  الجولة  كانت  بعده.  جاؤوا  ممن 
الماء، وهي خزانات حجرية أثرية، وصلتها ألطلع عليه، فاستقبلني 

حارس المكان بترحاب، وحين علم أني عراقي، ألّح علّي باحتساء الشاي 
أو القهوة، وحين شكرته واعتذرت، قال: »حسًنا استرح هنا تحت سقوف 
هذه الخزانات حتى يخّف المطر من هطوله«، أوضحت أن ال وقت عندي 
أن  قبل  لزيارتها  وقتي  أستغل  أن  أحاول  متبقية  قليلة  أماكن  هناك  وأن 
يأزف الوقت، فقال: حسًنا دعني أدلّك على أهم األماكن، وابتدأ بالحديث 
ومعبًدا،  غابرين  قوم  مقابر  ليريني  التّل  صعدنا  ثم  الخزّانات،  هذه  عن 
وبعد أن طفت به نزلنا إلى مكان آخر يحوي مجموعة من خزانات المياه، 
التي أخبرنا الحارس  الكبيرة  البوابة  فضاًل عن آثار أخرى منها أعمدة، ثم 
وهو يوّدعنا بأنها البوابة التي منها كان يتم الذهاب إلى الجزائر. حملت 
حقيبتي وهممت بالخروج بعد أن كان المسرح آخر محطة لي، وهو قرب 
الباب الرئيس، نظرت إلى الوقت، كان يُشير إلى الثانية وخمس وأربعين 
دقيقة بعد الظهر، نظرت إلى األمام، لم تكن سيارة األجرة التي اكتريناها 
اقتربت منها  البوابة نحو خمسين مترًا، لكن ما إن  موجودة، بيني وبين 
بخطاي التي لفحتها براعم اآلثار نسائم مبلولة بطين الشغف، حتى وصل 
محبة  بابتسامات  استقبلوني  الذين  ودعت  البوابة  من  خرجت  السائق، 
واعتزاز بالعراق، ركبت جانب السائق، ألتمكن من رؤية المكان، المكان 
الذي لباسه الخضرة، وزينته اآلثار والمطر والماشية؛ منطقة جبلية تمنح 
عينين  رأيت  هل  والدالل،  بالفرح  العينين  تغري  للناظر  تشكيلية  رؤية 
تشّعان دالاًل؟ حين وصلنا إلى محطة النقل، أمرنا السائق أاَّل نغادر السيارة 
وهي حافلة صغيرة يمكن أن تستوعب 14 شخًصا، وإذا به كان يبحث عن 
سيارة تقلّنا إلى تونس العاصمة، وبما أن الطقس ممطر فلم يشأ أن نبقى 
تحت المطر، كان موقًفا إنسانيًّا رائًعا منه، وهو ليس غريبًا على التونسيين 

وعلى عموم الناس ال سيّما في المدن الصغيرة واألرياف 

*شاعر ورحالة من العراق

ارتياد اآلفاق

اآلثار التونسية مطر وزيتون وتين شوكي يحمي  ة  ُدقَّ
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حكاية مكان

 وليد مكي*

فاروق  الملك  من؟  الملُك  الملك.  كوبري  على  واقفين  اآلن  نحن 
الصفة.  هذه  له  كانت  أن  وقَت  والسودان،  مصر  صاحب  األول 
اتخذنا طريقنا نحو الشرق لنصل إلى هذه البلدة التي كانت تُسمى 

أيًضا بـ »وابورات الملك«. 
يستخدم  كان  الذي  الكيروسين  مشعل  على  يطلق  اسم  الوابور 
قديًما في البيوت لإلضاءة والطهي، ويطلق أيًضا على تلك اآلالت 
الضخمة التي تجلب الماء من باطن األرض وتدفع به إلى قنوات 
هذا  في  تهمنا  التي  هي  األخيرة  والتسمية  الغيطان.  نحو  تأخذه 
المقام، فوابورات الملك ما هي إال تلك األدوات التي وضعت في 
مملوكة  كانت  كثيرة  غيطان  لتروي  )إسنا(  مركز  من  البقعة  هذه 

للملك فاروق األول وتسمى بــ »الحصة الملكية«.

عند وصولنا إلى نهاية الطريق بدا لنا نهر النيل متسًعا، رائًقا، وبهيًا. 
للنهر  الغربية  الضفة  بكلمة.  ولو  الخلود  مسه  فقد  يلمسه  من 
مبطنة بحجارة أسوانية ملحومة بأسمنت، نزلنا الدرج الضخم، كانت 
النهر ينحني  النهر فتزيده بهاًء،  الشمس غاربة، تنعكس على مياه 
جهة الشمال، يحرسه من هناك جبٌل عظيم من سالسل جبال الصحراء 
الشرقية، تمشينا على الرصيف السفلي، حتى استقر بنا المقام عند 
درج أضخم من األول الذي نزلنا منه. هذا الدرج يشبه سلًما عتيًقا 

في معبد فرعوني، غير أنه متسع، ينتهي بعمودين قصيرين 
العمودين  بين يدي  بالحجارة ذاتها، عندما تستوي  مغلفين 
استراحة  إال  هو  ما  الملك  قصر  الملك!  قصر  أمامك  تبصر 
ملكية لفاروق، بنيت على ضفة النيل الغربية، ال يفصلها عن 
عشرة  على  يزيد  ال  عرضه  عمومي  شارع  سوى  الدرج  هذا 
أمتار، وفي مواجهة الدرج مباشرة تقع بوابة سور االستراحة، 

ومن ورائه سلمها ومدخلها الرئيس.
يحيط بالمبنى حديقٌة ذكرني تصميمها بحديقة )توب كابي( 
طويل  متعرج  ممر  المساحة.  في  الفارق  مع  باسطنبول، 
يحيط به من الجانبين أشجار طويلة سيقانها ناعمة، وينتهي 
تحت  للسور.  الشمالي  الطرف  في  موضوع  حديدي  بباب 
مخصًصا  كان  إنه  قيل  ظاهرة،  نوافذ  له  قبو  يوجد  المبنى 

لطهي الطعام، سيما وأن مدخنة تخرج منه إلى أعلى، قال لنا أحد 
العمال بالمكان:

هذه المدخنة من أيام الملك، والقصر تابع لإلصالح الزراعي. ووزارة 
الهيئتين  لكن  لها  تبعيته  تضم  كي  مرة  من  أكثر  به  طالبت  اآلثار 

اختلفتا مًعا. وحتى اآلن المكان كله تابع لإلصالح الزراعي!
صعدنا من األرض إلى المبنى عبر درج متسع، قوائمه من الخشب، 
فسيح  إيوان  يقابلك  الدرج  تنهي  أن  بعد  عتيقة،  كم هي  لنا  ظهر 
يحيط بالمبنى من الجهات األربع، قوائمه من خشب الدرج ذاته، 
فُتح  السفلي  الطابق  في  بديعة.  بطريقة  مصفوف  وسقفه خشبي 
غرفة  وجدنا  بالداخل  االنجليزي،  التصميم  ذي  األبواب  أحد  لنا 
السقف  من  تتدلى  للنظر،  بهيج  اللون،  برتقالي  أثاث  بها  فسيحة 
الركن مدفئة صغيرة فوقها  بها ثالث لمبات، وفي  أباجورة نحاسية 
تستند صورة فوتوغرافية لجمال عبد الناصر في إحدى المؤتمرات. 
ذاته  العامل  قال  حينما  بشدة  واندهشت  ناصع،  البرتقالي  اللون 
إن محتويات هذه الغرفة يعود زمنها إلى أيام الملك. لم يكن ثمة 
نوم  غرفة  توجد  العلوي  الطابق  وفي  عليها.  الغبار  سوى  يزعج  ما 
رئيسة، بها سرير أبيض عليه زخرفات صغيرة في مسنده الخشبي، 
ثمة  وأرفف.  أدراج،  وبه  اللون،  درجة  نفس  له  صغير  دوالب  ثمة 
تسريحة به درجان، ولها مرآة بيضاوية، وفيها بالطات زمردية اللون، 
وكانت توجد تسريحة أخرى أكبر حجًما، وبها درجان صغيران قزمان 
عجيبان التصميم. ولغرفة النوم هذه حمام فسيح، به أحواض غسيل 

الحنفيات  إن  أيًضا  العامل  قال  المخارج،  من  بزوج  حنفيات  لها 
كيف  سألنا  وحينما  كذلك!  أيامهم  ساخن  وآخر  بارد  ماء  بها  كان 
كانوا يتمكنون من تسخين المياه رد بإن غرفة صغيرة في الحديقة 
اإلضاءة.  الغرض وغرض  لهذا  تستخدم  كانت  كهرباء  مولد  بها  كان 
ومن عجيب ما رأيت في الحمام أْن احتوى على )تواليت( إفرنجي 
و)بيديه(، وكانت توجد مصطبة حجرية في ركن بعيد،  لغرفة النوم 
على  تطل  السفلي،  اإليوان  اتساع  ذات  في  شرفة  على  يفتح  باب 
النيل وعلى الحديقة الغناء المحيطة بالقصر، ويمكن لك من خاللها 
أن تبصر الجبل الحارس للنهر، والطريق الموصل إلى أطراف البلدة، 
وبنايات وابورات غيطان الملك، وكذلك تلك البيوت التي استعمرت 

المكان منذ عمارته أيام الملكية.
أما بنايات الوابورات فيجللها القدم في كل شيء، جدرانها العالية، 
والوابورات الضخمة التي تقبع في باطن البناية وقد ُشق لها طريق 
عبر سلم حديدي ملتف، يوجد مخزن في باطن األرض مليء بالجاز، 
رائحته نفاذة جًدا، وموجود هنا منذ عقود ولت، رائحة الجاز تمأل 
المدفوع من  والماء  األرَض من تحت قدميك،  يُنّشع  والجاز  أنفك، 

بمواتير  وتتصل  الطريق  تحت  من  تعبر  مواسير ضخمة  عبر  النهر 
الوابورات ومن ثم إلى مواسير ضخمة أخرى، تلقي بها تلك األخيرة 
الماء ما يزال هنا صانًعا للحياة كما كان  عبر قنوات متسعة، ذلك 
من قبل. غرب بنايات الوابورات الملكية توجد مبان أخرى، لها ذات 
الطوب الخارجي للبنايات غير أنها تقصر عنها في االرتفاع، هي عبارة 
المالكة لكل  التي اصبحت هي  الزراعي  لهيئة اإلصالح  عن مخازن 
ممتلكات فاروق وأسرته بعد الثورة، ثمة جرارات وعربات ومعدات 
الممتلئة  إطاراتها  في  ندقق  جعلنا  الذي  الحد  إلى  عتيقة  زراعية، 
وحديدها الثقيل لنجد مكتوبًا عليها )Made In U.S.A(. وجدنا أحد 
المخازن بابه مفتوًحا، سمعت أصواتًا غريبة تأتي من داخله، قالوا لنا 
إنها خفافيش تعيش في هذا المخزن منذ سنين، تجرأ أحد األصدقاء 
الخفافيش  فخرجت  الظالم  في  ولوح  بجريدٍة  أمسك  إليها،  ودخل 
ألوفًا تشرد في ضوء النهار. وقتها، وتحت تأثير الخوف الطفولي من 

منظر الوطواط فررُت من حيث أتيت 

* روائي مصري

وطاويط الملك
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تراث اإلمارات

 د.محمد أحمد عبد الرحمن عنب

الِبريطانيين  والرّحالة  الُدبلوماسيين  أحد   Martin Buckmaster ِبكماستر  َمارتن 
الَمشهورين الذين َعِشقوا الَشرق وتأثروا بَه وأَحبوه، وِمن أَشهر الُبلدان الذي َزارها َدولة 
الُحكم  في  وَفلسفته  ِبَشخصيته  وأُعجب   - الله  َرِحمه   - َزايد  الَشيخ  َقابل  وَقد  اإلمارات، 
واإلدارة. ُولد ِبكماستر سنة 1921م وتـُوفي في 2007م، تَخرج ِمن َمركز الَشرق األوسط 
ِبها َفي  أَبو ظَبي. اسَتقر  ِبريطاني يعين ِفي  أَول َضابط ِسياسي  َوُهو  الَعربية،  للِدَراسات 
الَفترة ِمن 1955م إلى 1958م، َشّيد ُهناك ّمبنى الوِكَالة الِبريطانية ِفي َعام 1956م، ثم 
تَنّقل  ثم  َعام 1963م،  َحتى  لِيبيا  ِفي  الِبريطانية  الِسفارة  ِفي  أول  للَعمل سكرتيراً  انتقل 
للعمل بين الَبحرين، وبَيروت والَيمن وأُوغندا وغيرها حتى تََقاعد في عام 1981م )1(. 
كَان ِبكماستر يَتحدث الَعربية ِبطَالقة، فضالً َعن َشغفه بالَصحراء َوَمعرِفته ِبالطُرق الَعربية 

بَها، وكَان ُمهتماً ِبَقضايا األَخالق الَعامة )2(.

في  ِبكماستر  َمارتن  الرحالة  كِتابات  أَهمية  وتَكمن 
الَمناطق  في  الَحياة  َشكل  َعن  َوافية  نَبذة  تقدم  أنها 
ِبدايات  َمع  بَأبوظبي  الَغربية  الَمنطقة  في  الَصحراوية 
تَأسيس َدولة اإلمارات العربية المتحدة، فضالً َعن تَناوله 
الخاص لَشخصية الَشيخ زَايد وفَلسفته الِسياسية َوِحكمته 
الثَاني  الِبريطاني  الرّحالة  وِبكماستر هو  إنجازاته.  َوأهم 
ِويلفيرد  والرَحالة  الُمستكشف  بَعد  اإلمارات  يَزور  الذي 
وقَام  1948م.  َعام  في   Welford Thesiger ثِيسجر 
الله  رَحمه   - زَايد  الشيخ  نَاقة  ُممتطياً  ِبرحلته  ِبكماستر 
التي امتَطاها قَبله  الَناقة  الَشهيرة )َغزالة(، َوهي َذات   -

ِويلفرد ثِيسجر أثناء ِزياته لإلمارات.

الشيخ زايد وِبكماستر
كَان الَشيخ زَايد - رَحمه الله - ِخالل فَترة تَواجد بَكماستر 
حاكًما لَمدينة الَعين ِفي إمارة أَبوظبي. َرافق الَشيخ زَايد 
َشهري  بَين  َما  الَفترة  في  التَفُقدية  الرِحلة  ِفي  ِبكماستر 
َمارس وَمايو 1952م.  َوأَعجب ِبكماستر ِبَشخصية الَشيخ 
احتاجته  َما  تَجهيز  ِفي  التَنظيمية  بَُقدرته  َوأشاد  زَايد، 
الرحلة ِمن الرِجال والخِيام والزَاد والُمؤن واإلبل؛ كما أثنى 
َعلى َمدى كَرمه - رحمه الله - واهتمامه به؛ إذ َخّصص له 
رَُجلين ِفي ِخدمته طَوال الرِحلة لم يَأل ُجهداً ِفي تَوفير 

ُسبل الرَاحة له ِبتَقدير َوَمسؤُولية َوَوالء)3(.

لسفته الِسياسية
َ

ايد وإنجازاته وف
َ
ز

وفَلسفته  وإنجازاته  زَايد  الَشيخ  َعن  ِبكماستر  يَتَحدث 
ُحب  أَكسبه  ما  الُمشكالت؛  ِمن  كَثير  َحل  ِفي  الِسياسية 
أَهل اإلِمارات َوتَقديرهم له، يقول: »كَل َشعب الِمنطقة 
يَعرف زَايد َحاكم الِمنطقة الَشرقية قَبل أَن يَتولى َمقاليد 

َمدينة  ِفي  لِزَايد  يَلجأ  وَكُلهم  1966م،  أُغسطس  ِفي  الِبالد  ُحكم 
الَعين بَاحثاً َعن َحل ِعنده ألي ُمشكلة تَعترُضه، وَكَان لَديه َحل لُِكل 
الَمشاكل«. ويَذكر ِبكماستر ِفي ُمالحظاته أَّن الَجميع  كَانوا ُسعداء 
ِفيها؛  يَعيشون  كَانوا  التي  الَقاسية  الظُروف  َرغم  زَايد  الَشيخ  َحول 
الله »يُشرف  ِمنهم، فقد كان - رحمه  َذلك قُربه  الَسبب ِفي  َولعل 
ِبَنفسه َعلى كَل أمر َصُغر أو كَبر َسواء تَعلّق َهذا األَمر بإطعام َصقر 
ِمن ُصقوره أَو َعمل َوتد لَِنصب َخيمة أو تَجبير َعظم َجمل َمكسور 
أو غيرها«. َويُؤكد ِبكماستر أَن الَسبب ِفي ُحب أَهل اإلمارات للشيخ 
َورَِعايته  إنسانيته  إلى  يعود  لَه  التَامة  َوطَاعتهم  الله،  رحمه  زايد، 
التَامة لهم، َوِحكمته َوِحنكته ِفي التَعامل َمع أي ُمشكلة، ويذكر أَّن 

»أحد أتباع الَشيخ زَايد قَد ُجرح ِفي َحادث فَطلب أن يُرسل الرَجل 
الُمقيم  الطَبيب  َعلى  يُعرض  أن  ِمن  بَدالً  البَحرين  إلى  بُسرعة  َجواً 
ِبُدبي«. كَما كَان الَشيخ زَايد َحريصاً َعلى تَقديم الُمساعدات لِلَقبائل 

ِبَشكل َدائم )4(.
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الِسياسي؛  الَناضج َوطُموحه  الَشيخ زَايد  يَتحدث ِبكماستر َعن ِفكر 
كَان  فَقد  َعامة،  الَخليج  َوأبناء  أَبوظَبي  أَبناء  ِخدمة  ِفي  ِمنه  َرغبًة 
الَخليج  ُجدران  ِمن  بَل  أَبوظَبي،  ُحدود  ُجدران  ِمن  أَبعد  إِلى  يَنظر 
تَفصل  التي  َوالُحدود  الَحوائط  َجميع  يُحطم  أَن  أَراد  فَقد  الَعربي، 
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كَان  الَشرقية، فقد  لِلمنطقة  َحاكماً  كَان  أَن  ُمنذ  الِمنطقة  أَبناء  بَين 
يَقول َدائماً »لَو أمكن تَوحيد َهذه الِبالد ِفي َدولة َواحدة قَوية، لَو 
لَو  َحتى  تَختفي  َسوف  الُمجتمع  أَمراض  ِمن  كَثيراً  فإن  َذلك  أَمكن 
الثاني من  ِفي  االتحاد  تَشكيل  ُمنذ  واستمر  الِبترول«)5(،  يَظهر  لِم 
فَأحبته  َوالَخارجية؛  الَداخلية  ِسيَاسته  نَفس  َعلى  ديسمبر1971م 
الُشعوب الَعربية لِمواقفة الَنبيلة واستَحق ِبحق لَقب َحكيم الَعرب.

ايد وَمشكلة الِمياه
َ
يخ ز

َ
الش

يَروي ِبكماستر أَحد َمواقف الَشيخ زَايد، رحمه، الله التي تَُدل َعلى 
نُبل أَخالقه َوُحسن تَصرفه، كَان َحريصاً َعلى تَوفير المياه وإمدادها 
ِمن  األثرياء  الُمزارعين  فاستَدعى  الَعين،  َمدينة  ُمزارعي  لفقراء 
الِمنطقة َوطَلب ِمنهم ُحقوق الَري الَمجاني لَجميع الَقادمين، َولكنهم 
رَفَُضوا اقتراحه، َوِعندئذ َسمح للفقراء أن يَرووا ِمن آبار أُسرته، وبَنى 
لهم فَلًجا َجديداً َوحظر َعلى الُمزارعين األثرياء أن يَستخدموا الَفلج 
الَجديد الَذي بَناه ِخصيصاً للُفقراء َوَذوي الَحاجة، ِمما َدفع الُمزارعين 

األَثرياء للسماح لهم بَالري والتزموا بذلك )6(.
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َشاهد ِبكماستر الَشيخ زَايد َوتَعامل َمعه َعن قُرب؛ ولذا فقد استطاع 
أن يُقدم لنا تَحليالً َدقيقاً لَشخصيته، َوقَد َوصفه ِبالَعديد َمن الِخصال 
الَحميدة، أََهمها وأَشهرها ِبره ِبوالدته؛ تِلك الِخصلة التي اشتُهر ِبها 
الِقيادية  َوَشخصيته  تَنظيمه  ِبدقة  زَايد  تَميّز  كَما  الله،  رَحمه  زَايد- 
والتي َوصفها بكماستر بأنها "تُتوجها َمبادئ أَخالقية َسامية«، مؤكًدا 
َذلك بَقوله »من ُدون َشك، كَان زَايد أَبلغ ُشيوخ َساحل ُعمان قُوة؛ فَُهو 
يَظفر باحترام َوافر ال يُدانيه ِفي َذلك أَي َشيخ ِفي الَساحل الُعماني«.

ويصف ِبكماستر الَشيخ زَايد قائاًل إنه »َودود ِبطَبعه َولَطيف، َوَهو 
الَخوض  يُمكنه  لَبق  ُمتحدث  اآلخرين،  َمع  ُمتعاطف  قَدير  رَجل 
التي يَستلهم  الَعربية  الُموضوعات اعتباًرا ِمن األَمثال  ِفي َعدد َمن 
ُموضوعات  ِفي  يَتحدث  َونَراه  التُراث،  َعن  يَتحدث  كَما  َمعانيها، 
الِسيَاسة األُوروبية َوَعن الُقنبلة الَذرية«. ويصف ِبكماستر الشيخ زايد 
الَصحراء َوطُرق اإلبل،  َوافية ِفي َمعرفة  َشاملة  يُمثل َموسوعة  بأنه 
يقول »َوتَبقى الَصحاري ِبأخبارها َوَشائِعاتها َوَغاراتها َوِسبَاقات إِبلها 
الَحقيقي«.  أُفقه  كَلِئها ِهي  َوَمواقع  َمرَاِعيها  َوَمواطن  آَبَارها  َوأخبار 
وهو ما يفسر استحقاقه، رحمه الله، لَقب )رَُجل الِبيئة األَول( َذلك 
اللقب الذي َمَنحتُه لَه ُمنظمات َدولية؛ تَقديراً لُِجهوده فَي الَمجال 
الِبيئي والصحراء؛ َحيُث َمثَّل لُِدعاة ِحماية الطَبيعة ِقيماً َخالدة ِمن 
ُمنطلق قََناَعاته َوتََجاُربه َوُحبه للطَبيعة َوالَحياة البَرية َعلى نَحو َغير 

َمسبوق، َوفوق كُل َذلك، أَدرك أَهمية الُمحافظة َعلى كُل نُقطة َماء 
َوأَحسن استثمارها )7(. نجح َمارتن ِبكماستر في أَن يَنقل لَنا َوصفاً 
َما كَان يَدور  الِشيخ زَايد َوأَهم انجازاته، كَما َصّور  لَِشخصية  َدقيقاً 
َوتَقاليدهم واحتفاالتهم ونَمط  وّعاداتهم  تُرَاثهم  َووثّق  البَادية،  ِفي 
َحياتهم )8(، ّهذا التُراث الذي ُهو ُجزء أَصيل ال يَتجزأ ِمن تُراث َدولة 
اإلمارات والذي يَرجع الَفضل ِفي الِحفاظ َعليه - كَما يّذكر ِبكماستر- 

إلى الُجهود التي بَذلها الَمغفور له الَشيخ زَايد 
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إضاءةتراث اإلمارات

اليقين، وذلك  يبلغ  النهضوي لم  المعرفي ومشروعنا  مازال خطابنا 
الماثل  المعرفي  بالكل  المحيطة  غير  بصيرتنا  في  مزمن  لقصور 
الحاضرة  بمنجزاته  والقائم  لنا؛  بالنسبة  الماضية  التراثية  بمنجزاته 
بالنسبة لآلخر المتقدم علينا، األمر الذي يفسر بقاء خطابنا التعبيري 
المعاصر رهن ثنائية التراث والحداثة، أو التراث والنهضة أو التقليد 
والتجديد، وكان مما نجم عن ذلك مواقف ظلت متباينة إلى اليوم 
في اتجاه هذا اآلخر الذي تم رفضه بكل منجزاته بحجة الحفاظ على 
الهوية واألصالة، بينما ارتفعت أصوات أخرى مناقضة لهذا الموقف 
بتقدمه  للحاق  وبتقليده  عنه  شيء  بكل  األخذ  إلى  وداعية  تماماً 
الحفاظ  إلى  في حين أن من بين هؤالء وأولئك كان ثمة من دعا 
على التراث واألخذ من أسباب التقدم ما ال يتعارض مع هويتنا ومع 
أصالتنا، وإذا كان ذلك سيفتح الباب على مصراعيه على سؤال الهوية 
التمعن  إعادة  ذاته سيتطلب  السؤال  فإن هذا  والمصير..  والوجود 
في طبيعة العالقة التي يجب أن تقوم بين الماضي والحاضر، هل 
هي عالقة تابع بمتبوع أم أنها عالقة تقوم على التفاعل واالصطفاء 
واإلضافة التي تكفل للذات الثقافية بلوغ مالمحها المفقودة والتي 
ما برحت تراوح في راهنها على نحٍو تسود فيه الحيرة والغياب بلغ 
الذي  التقوقع  المتقدم  اآلخر  مع  تفاعل  ألي  الرافضون  جرائه  من 
أدى إلى التأخر في حين أن الفريق الثاني الذي تجاوز التراث ُملغياً 
كل معطياته ومنجزاته وقع في إسار التقليد واالتباع بال أي فاعلية، 
فانتهى به األمر أيضاً إلى التقوقع والتالشي, وال نبالغ إذا قلنا أن كال 
الفريقين قد ظلم التراث وظلم معه ذاته التي ألقى بها في مالمح 
ال تشبهه، فالتراث هو معطي ثقافي في المقام األول وكان قد بلغ 

هذا المقام بأخذه بما بلغته علوم عصره، ثم 
اإلبداعية عليها، هذا ما  أنجز بعدئٍذ إضافته 
كان ليس في تراثنا فقط بل حتى في التراث 
األوربي وغير األوروبي كذلك، فمن يستطيع 
لم  األوروبيين  أن  يزعم  أو  يؤكد  أن  اليوم 
الذي  اإلسالمي  العربي  تراثنا  من  يستفيدوا 
اإلدريسي  من  أول مصور جغرافي  رَْسُم  فيه 
الخوارزمي  من  العددي  الصفر  واكتشاف 
على  العقل  قّدم  الذي  رشد  ابن  إلى  وصوالً 
النقل أمام النص... كل ذلك أخذت به أوروبا 
من خزائن تراثنا بال حرج وبنت عليه مالمحها 
تعددها  على  المعاصرة  وانجازاتها  الحديثة، 

ِفعلها  تراثنا  معطيات  مع  تفاعلها  وفق  ذلك  محققة  واختالفها 
المنجز الذي لألسف نفتقده نحن اليوم ألننا لم نحسن التعامل مع 
أنفسنا في إثبات ذاتنا، التي بقيت سادرة في الغياب. كما أننا لم 
نتعامل كما ينبغي مع تراثنا الذي تعامل معه بعضنا بصفة المقدس 
التجديد واإلضافة فبقي عاطالً  الذي ال يحتمل  والمكتمل والنهائي 
الصالحية  فاقد  أنه  على  اآلخر  بعضنا  معه  تعامل  كما  النمو،  عن 
أن  جلي  نحٍو  وعلى  األمر  حقيقة  في  ويبدو  المنتهى،  أجله  وبلغ 
معاً؛  الفريقين  هذين  من  مفصلي  مفترق  على  يقف  نفسه  تراثنا 
التي  والقداسة  التقديس  صفة  محتواه  وعن  قوامه  عن  يخلع  فهو 
ألبسوه إياها بقول اإلمام مالك: كلنا يؤخذ منه ويُرَد عليه إال صاحب 
هذا المقام، مشيراً إلى ضريح الرسول الكريم.. وكذلك الحال نفسه 
اآلخر  والرأي  الخطأ  يحتمل  رأيي صحيح  الشافعي:  اإلمام  قول  في 
بما  أولئك  تجاهل  أو  جهل  يرفض  أنه  كما  الصواب.  يحتمل  خطأ 
احتوت عليه خزائنه من إرث معرفي جراء تفشي األمية الثقافية في 
فيتناقلون  العربية لألسف.  معظم مجتمعاتنا 
ما هو عند اآلخر غير عارفين أن جذور بعضه 
موجودة في هذا التراث ويجهلون أن العديد 
اللغة  بعلوم  تتعلق  التي  الطروحات  من 
وبمختلف العلوم األخرى لها أسبقية الوجود 
ضمن هذا التراث عينه فمفهوم الداللة ـ مثالً 
عبد  عند  جاءت  والمعنى  اللفظ  وإشكالية  ـ 
مفهوم  قبل  الجاحظ  الجرجاني وعند  القاهر 
الداللة اللساني الذي جاء به الحقاً دوسوسير 
دورته  في  النفيس  ابن  أسبقية  تأتي  وكذلك 
الدموية الصغرى وابن خلدون واألجيال التي 

رصدها في عمر بناء الدول على اختالفها 

أحمد حسين حميدان

حين نظلم تراثنا مرتين

خريطة اإلدريسي
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سوق الكتب

 حاتم السروي 

ثمة أمور ينبغي االلتفات إليها عند الحديث عن قصة حي بن يقظان، 
ا  أولها أننا بصدد قصة عربية خالصة، ألَّفها فيلسوفان ومتصوِّف؛ أمَّ
ابن  فهما  الفيلسوفان  وأما  المقتول،  السهروردي  فهو  المتصوف 
طفيل األندلسي وابن سينا. وهي قصة فلسفية عمد كاتبوها إلى 
استخدام الرمز للحديث عن قضايا عقلية بالغة األهمية. عند ابن 
سينا والسهروردي يكتنفها الغموض وتقترب إلى التجريد الفلسفي، 
الحديث،  بمفهومها  الرواية  إلى  أقرب  هي  طفيل  ابن  عند  بينما 
كما أنها عنده أيًضا متأثرة بالقصص القرآني، وال عجَب؛ فنحن أمام 

فيلسوف مسلم يؤمن بالله ورساالته. 

ة سطور، كما يلي: »طفٌل رضيٌع وحيد  يمكن تلخيص القصة في عدَّ
غزالة،  فتلتقطه  خالية،  مهجورة  جزيرة  شاطئ  على  األقدار  تلقيه 
وترضعه، وتتولَّى تربيته، وبعد موتها يضطرُّ إلى االعتماد على نفسه؛ 
المعرفة  درجات  أعلى   - تلقيٍن  أي  دون  ومن   - بمفرده  فيحقق 
بالعالم وبالله؛ نتيجة الفطرة التي فُِطَر عليها اإلنسان، وُحبِّه الغريزي 

لالستطالع، وقواه العقلية التي يمتاز بها عن سائر الكائنات«.
تختلف تفاصيل عند ابن سينا، إذ تبدأ من حيث انتهت، فيتخيل ابن 
سينا نفسه وقد التقى في نزهة بشيٍخ كبيٍر َهرِم، هو حي بن يقظان، 

للفيلسوف  فيحكي  الحكمة  له  وانصاعت  التجارب  حنَّكته  الذي 
قصته وآراءه، ويجعل ابن سينا من البطل رمزًا للعقل الذي يتحاور 

مع غرائز الجسد وشهواته. 
ا البطل عند ابن طفيل فهو رمز لإلنسان في رحلته إلى المعرفة،  أمَّ
وتَرَقِّيه حتى يصل إلى معرفة العالم األعلى. وهو يبدأ القصة ببدايتين 
- وكأنه يخيِّر القارئ بينهما - فيذكر في إحداهما أن حي بن يقظان 
ر الطين في جزيرٍة طيِّبة المناخ، تقع تحت  جاء للدنيا نتيجة تخمُّ
والطين  الجو  عناصر  بين  الكيمائي  التفاعل  وبسبب  االستواء،  خط 
السالم,  عليه  آدم  ُخلِق  كما  تماًما  يقظان،  بن  يخرج حي  المختمر 
بَيَْد أن ابن طفيل يدرك أن صنًفا من العلماء والفالسفة يؤمنون أن 
اإلنسان ال يتولَّد إالَّ من إنسان، وأن الخليقة كلها - باستثناء أبيهم 
األول - جاءوا نتيجة لقاء الرجل مع المرأة؛ لذلك يضع بداية مختلفة 
لحي بن يقظان، فيخبرنا أن أمه كانت أميرًة بإحدى الجزر، وكان لها 
أٌخ يَْعِضلُها، ويمنعها من الزواج؛ العتقاده بعدم وجود كفؤ لها، غير 
يُْدَعى يقظان، ثم حملت  الملك،  أقرباء  تزوََّجت سرًّا من أحد  أنها 
تابوت،  في  وضعته  َولَدته  ا  فلمَّ أمرها،  يفتضح  أن  وخافت  بطفل 
التابوت  سار  ثم  السالم،  عليه  موسى  قصة  مثل   ، اليَمِّ في  وألقته 
الغالم،  يبكي  مهجورة،  جزيرة  شاطئ  على  ألقته  التي  األمواج  مع 
لتلتقطه ظبيٌة أكل الذئب وليدها، فلعلَّها ظنَّته هذا الوليَد، أو رأت 
بالمذهب  يؤمن  طفيل  ابن  أن  القصة  من  يبدو  عنه.  ِعَوًضا  فيه 

العقلي الكشفي؛ إذ يمزج بين الفلسفة والتصوُّف، ويرى أن اإلنسان 
- بَملََكة العقل والتفكير الواعي الحر المستقلِّ - يستطيع أن ينتقل 
العبادة  وبفعل  المعقوالت،  إدراك  إلى  المحسوسات  معرفة  من 
المعارف  أخيرًا من  يرتقي  أن  النفس يستطيع  والمجاهدة ورياضة 
النظرية المجرَّدة التي اكتسبها بعقله إلى الكشف والمعايَنة، أو أن 

ى في بمقام اإلحسان. يعبد الله كأنه يراه، وهو المسمَّ
اللغة، إذ يصل  الفكر ُمستقالًّ عن  كما يذهب ابن طفيل إلى كون 
حي بن يقظان إلى أهم األفكار والمعارف قبل أن يتعلَّم اللغة من 
»أبسال« الفقيه. وهو ما يخالفه فيه بعض العلماء، الذين يرون أنه 

ال تفكير من دون لغة.
يرى   - يقظان  بن  - حي  فاإلنسان  العقل؛  أهمية  القصة من  تُعلي 
نفسه وحيًدا، ضعيًفا، قليَل البطش وسط وحوش الغابة، عاريًا من 
السالح والمالبس، ال مخالب وال أنياب له، لكنه استطاع أن يغلب 
الوحوش بقدرة عقله، وأن يصنع من ريش النسر وجلده رداًء يُْكِسبُه 
المهابة، وأن يكتشف النار وفوائدها، ويعرف خصائص أعضاء البدن 

مع وظائفها، بل ويعرف أن في كل مخلوق روًحا تحرِّكه.
يتدرَّج  متميِّزة  علمية  رحلة  عن  تحكي  عميقة  فلسفية  قصة  إنها 
فيها البطل من معرفة المحسوسات، وما يلزمه من المسكن والطهي 
والمالبس، بل وترويض الخيل الستعمالها في »الصيد واالنتقال«- إلى 
معرفة الطبيعة واألفالك، ثم إلى معرفة الروح بعد وفاة أمه الغزالة، 
ووقوفه على حقيقة الموت، وسؤاله الـُملِحِّ عن الحياة والسبب فيها، 
به، ومعرفة وحدانيَّته  واإليمان  الخالق،  إلى معرفة  أخيرًا  يصل  ثم 

التي تكلََّمت عنها القصة في محاولة إلثباتها بالدليل العقلي.
أعتاب  على  بفقيٍه  يلتقي  المعارف  تلك  البطُل  ل  يَُحصِّ أن  وبعد 
ليذهب  الناس في جزيرته  قّرر هجر  الذي  »أبسال«،  التصوُّف هو 
إلى جزيرٍة ظنَّها خاليًة من السكان، ولم يفطن إلى وجود حي بن 
يقظان فيها، وعندما يراه البطل يدرك أنه ليس من جنس الحيوانات 
التي أَلَِفها، وأنه مثله في كل شيء، وأنه بإزاء آدميٍّ كامٍل في آدميَّته، 
يستطيع  ال  أنه  فيجد   ،» »حيِّ على  التعرُّف  في  »أبسال«  ويشرع 
التفاُهم معه عن طريق اللغة، رغم كثرة ما يعرفه الفقيه من لغات؛ 
فيقرِّر أن يعلمه الكالم عن طريق تلقينه أسماء األشياء بعد اإلشارة 
ته على »أبسال« يدرك  « اللغَة، ويقصُّ قصَّ إليها، وعندما يتعلم »حيُّ
إليها »حي« بعقله هي نفسها  ل  التي توصَّ الحقائق  الفور أن  على 
حقائق الدين التي تعلَّمها »أبسال«؛ في إشارة إلى أنه ال تعارَُض بين 

العقل والنقل.
لماذا ألَّف ابن طفيل هذه القصة؟

الدراسات  علم  مؤسس   - األهواني«  العزيز  »عبد  الدكتور  يرى 
القصة هو ظهور  كتابة هذه  إلى  ابن طفيل  دافع  أن   - األندلسية 
على  تصارعت  باألندلس  دين  الموحِّ عصر  في  بورجوازية  شريحة 

ثالثًا،  فئاٍت  ضمت  العامة،  على  والسيطرة  السلطة  من  االقتراب 
وهي: الفالسفة والصوفية والفقهاء. وكما يقول دكتور سليمان العطار 
فة والفقهاء  َهة إلى الخاصة من الفالسفة والمتصوِّ فإن الحكاية موجَّ

إلقناعهم بالتخلِّي عن الصراع.
إذن لم يكن باعث ابن طفيل األول عرض أفكاره الفلسفية -كما هو 
الحال عند ابن سينا والسهروردي - بقدر ما كانت محاولًة خالِصًة 

إلثبات عدم التعارُض بين الفقه والفلسفة والتصوف.
وربما كان هذا البعد االجتماعي هو المسؤول عن الجانب السردي 
الشائق لدى ابن طفيل، والذي ال نراه عند ابن سينا، ِبلَُغِته الغارقة 

ى فيها السرد لصالح الفلسفة. في الرمز، والتي تَنحَّ
هدفه،  لوضوح  ربما  واضحة،  سلسة  لغة  طفيل  ابن  لغة  جاءت 
لكتب  وقراءته  أشعاره  من  إلينا  وصل  فيما  تجلَّت  التي  وشاعريته 
األدب، على حين يستقي ابن سينا لغته من المعاجم؛ لتأتي عباراته 
نابية في بعض األحيان، ولتتَِّسَم لُغتُه بالخشونة، ثم بالغموض كما 

ا السهروردي فهو األكثر إلغازًا حتى من ابن سينا. أسلفنا، أمَّ
وكتابتنا عن »حي بن يقظان« هي دعوة للمزيد من االهتمام بالتراث 
الفكري،  المنتج  ناحية  من  األقدمون  أنجزه  ما  ًة  وخاصَّ العربي، 
إن  حيث  األمر،  في  ما  كل  هي  ليست  الروائية  طفيل  ابن  وميول 
ها بعض النقاد من بوادر الفن الروائي  مقامات الحريري -مثاًل- يعدُّ
الفن  بين  مزجت  أنها  طفيل  ابن  قصة  في  والجميل  وإرهاصاته، 
والفلسفة، وهذا من أبدع ما يفعله األديب، وهي تيمة أدبية كانت 
األدبية،  قامته  وُعلوِّ  محفوظ  نجيب  تميُّز  وراء  األسباب  أهم  أحد 

فليت أدباءنا تتَّجه ِهَمُمهم إلى اإللمام بالفلسفة ومدارسها 

حي بن يقظان
بين ابن طفيل والسهروردي وابن سينا 
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إضاءة

األسرات الشاعرة

ال يختلف ناقدان على أن الشعر ال يورث، وإنما هو هبة يولد بها 
بالمران  صاحبها  ويتعهد  ينضجها  شعرياً  إطاراً  وجدت  فإن  المرء، 
والصقل أينعت وأثمرت وآتت أكلها شعراً ينضح بالعذوبة والجمال.

الشعر من  فيها  اتصل  أسرات عربية  أن هناك  للنظر  الالفت  ولكن 
فيها  اتصل  أسرات  وهناك  فصاعداً،  واألحفاد  األبناء  إلى  األجداد 
الشعر من األجداد إلى األبناء واألحفاد فحسب، كما أن هناك أسرات 

اتصل فيها الشعر من األب إلى االبن ولم يتصل في األحفاد.
أما األسرات التي اتصل فيها الشعر من األجداد إلى األبناء واألحفاد 
فيها  اتصل  التي  سلمى،  بأبي  الملقب  ربيعة  أسرة  فمنها  فصاعدا؛ 
الشعر كما لم يتصل في أي أسرة من أسرات العصر الجاهلي، حتى 
وابنه  أبو سلمى،  والشواعر، وهم:  الشعراء  ثمانية من  أنجبت  لقد 
زهير، وابنتاه سلمى والخنساء، وحفيداه كعب وبجير، ثم عقبة بن 

كعب، والعوام بن عقبة)1(.
انحدر من أصالبها سبعة شعراء  التي  ثابت  بن  أسرة حسان  ومنها 
وشواعر؛ إذ كان حسان وأبوه وجده شعراء، وكان عبد الرحمن بن 
حسان شاعراً، ولحسان ابنة شاعرة أشار إليها ابن قتيبة في ترجمته 
لحسان، وذكر أبياتاً من شعرها، لكنه لم يذكر اسمها)2(، وله - أيضاً 

- حفيد شاعر يدعى سعيد بن عبد الرحمن)3(.
ومنها أسرة جرير التي يصفها ابن قتيبة بأن الشعر اتصل فيها كما 
لم يتصل في غيرها من أسرات العصر اإلسالمي)4(، ويضيف مؤكداً 
أن جريراً له عشرة من الولد، فيهم ثمانية ذكور كان بالل أفضلهم 
وأشعرهم)5(. إن كون بالل أشعر أوالد جرير- كما يقول ابن قتيبة 
- يحمل على االعتقاد بأن إخوته السبعة كانوا - أيضاً - شعراء، غير 
ولم  وعكرمة،  ونوحاً  بالالً  إال  أسمائهم  من  يذكر  لم  قتيبة  ابن  أن 
يذكر من أسماء الشعراء من أحفاد أبناء جرير إال ُعمارة بن عقيل 
بن بالل)6(. ويضيف ابن رشيق أسماء شعراء آخرين من أسرة جرير 
)الخطفي(،  أبو جرير)عطية(، وجده  وهم:  قتيبة،  ابن  يذكرهم  لم 
وحفيداه )َحْجناء بن نوح(، و)عقيل بن بالل()7(، فإذا اقتصرنا على 
إحصاء المذكورين بأسمائهم فإن عدد شعراء األسرة يصل إلى تسعة 
ونوح  وبالل  جرير،  وحفيده  عطية،  وابنه  الخطفي،  )حذيفة  هم: 
وعكرمة من أبناء جرير، وحجناء بن نوح وعقيل بن بالل من أحفاد 
جرير، وُعمارة بن عقيل بن بالل(. إنها سلسلة شعراء متصلة الحلقات 
تبدأ من الجد )حذيفة الخطفي( وتظل محافظة على اتصال حلقاتها 

حتى تنتهي عند ُعمارة حفيد بالل بن جرير.
الحميد  أَبَان بن عبد  الالحقيين؛ فقد كان  األسرات أسرة  تلك  ومن 
الالحقي وأبوه وجده شعراء، كما كان ابنه حمدان شاعراً، بل إن أكثر 

أهل ذلك البيت كانوا شعراء)8(.
وأما األسرات التي اتصل فيها الشعر من األجداد إلى اآلباء واألحفاد 
فحسب؛ فمنها أسرة َرزين التي أنجبت ثالثة شعراء، وهم: عبد الله، 

وابنه أبو الشيص، وحفيده عبد الله بن أبي الشيص)9(.
وأبنائهم  اآلباء  على  فيها  الشعر  اتصال  اقتصر  التي  األسرات  وأما 
وبناتهم؛ فمنها أسرة لَِقيط بن ُزرارة وابنته َدْخَنتُوس)10(، وأسرة أبي 
أُناس بن زُنَيم وابنه أَنس)11(. وكان من ثمار اتصال الشعر في تلك 
األسرات أن ظهرت أول مدرسة شعرية عند العرب، وهي المدرسة 
العصر  في  تبدأ  ألنها  ذلك  عام؛  مائة  من  أكثر  إلى  امتدت  التي 
الجاهلي من لدن زوج أم زهير: الشاعر أوس بن حجر، وخال زهير: 
الشاعر بشامة بن الغدير، وزهير، وتمتد في عصر النبوة والراشدين 
حتى تنتهي في العصر األموي بوفاة كُثَيِّر عام )105هـ(. وذائع أن 
زهيراً كان راوية أوس وبشامة، وعن زهير روى ابناه كعب وبجير، 
كما كان الحطيئة راوية زهير، وعن الحطيئة روى جميل، وعن جميل 
نقدية  لدراسات  خصباً  مجاالً  المدرسة  تلك  وتعد  كُثَيِّر)12(.  روى 
والتشكيل  الرؤية  في  واالختالف  التشابه  وجوه  إبراز  على  تعكف 
وعلم  النفس،  علم  بمعطيات  وتستفيد  شعرائها،  عند  الجمالي 

االجتماع األدبي، واإلحصائية األسلوبية، وتحليل المضامين.
ثالثة  ظهور  األسرات  تلك  في  الشعر  اتصال  ثمار  من  كان  كذلك 
مصطلحات نقدية اكتشفها ابن رشيق القيرواني وإليه يرجع الفضل 
في ضبط حدودها المصطلحية والتمثيل لمصطلحين منها بالعديد من 
أسماء الشعراء ذوي األنساب المتصلة بال انفصال؛ أول المصطلحات 

الثالثة هو المعرقون)13(، ويُطلقه ابن رشيق على األسرات التي اتصل 
كأسرة زهير  واألحفاد فصاعداً؛  األبناء  إلى  األجداد  الشعر من  فيها 
وحسان وجرير وأبان الالحقي. أما ثاني المصطلحات فهو ذو البيت، 
ويطلقه ابن رشيق على األسرات التي اتصل فيها الشعر من األجداد 
إلى األبناء واألحفاد فحسب)14(؛ كأسرة أبي الشيص.  وأما المصطلح 
التي  الثالث واألخير فهو)الثُّْنيَان( ويطلقه ابن رشيق على األسرات 
لم يتصل فيها الشعر إال من األب إلى ابنه أو ابنته)15(، ولم يمثل 
وهذا  الشعراء،  أبناء  الشعراء  من  المعروفين  لكثرة  رشيق  ابن  له 
المصطلح ينطبق تماما على الشاعر لَِقيط بن ُزرارة وابنته َدْخَنتُوس، 

كما ينطبق على الشاعر أبي أُناس بن زُنَيم وابنه أنس.
تبوأ  شاعرين  أنجبت  الشاعرة  األسرات  أن  العين  تخطئه  ال  ومما 
كالهما الطبقة األولى من فحول شعراء عصره؛ األول: زهير بن أبي 
أما  الجاهلية،  شعراء  فحول  من  األولى  الطبقة  تبوأ  الذي  سلمى؛ 
اآلخر فهو جرير بن عطية؛ الذي تبوأ الطبقة األولى من فحول شعراء 
اإلسالم. وهذه الطبقة الرفيعة التي لم يبلغها إال اثنان من الشعراء؛ 
الذين اتصل الشعر في أسراتهم، تؤكد أن العبرة في عبقرية الشاعر 
ليست بالموهبة وحدها، بل بالموهبة والبيئة الحاضنة لها، والقدرة 
على حفظ األشعار وروايتها وهضمها في الالوعي الثقافي، ثم وهذا 
هو المهم التسلح بالمعرفة التي ال شاطئ لها، والتهيؤ الدائم لتجاوز 

اآلخرين وتلمس األسباب الفنية لبلوغ أرفع طبقات الفحول. 
وكان من أثر وحدة النشأة بين شعراء األسرات أن اضطربت نسبة 
بعض األبيات والقصائد إلى شعراء األسرة الواحدة، ولبث غير واحد 
أمام بعض الشواهد والقصائد؛ يؤكد ذلك أن ابن  النقاد عاجزاً  من 

قتيبة توقف أمام البيتين التاليين:
 وليس لمـن لـم يركــــب الَهــْوَل بُْغَيـةـٌ..

وليس لرَْحل َحطَّـــــــــُه اللُه حــــــــاِمُل

إذا أنت لم تُْعـــــرِْض عن الجهل والخـََنا.. 

أصبــــَت حلِيًما أو أصـــابك جــــــــاهُل

ولم يستطع أن يقطع بنسبتهما ال إلى زهير وحده، وال إلى كعب 
ابن زهير وحده)16(. 

والقصيدة التي مطلعها:

ألست خـير َمَعــــــــدٍّ كلهـا نفـــــــــًرا...

ومعـــــــشًرا إن هم عموا وإن حصــــلوا

قــــوم هــم شهدوا بدرا بأجمعــــــهم...
مــــــع الرسـول فما آلـوا وما َخَذلـــــــوا
ترد منسوبة إلى حسان بن ثابت في ديوانه)17(، ولكن ابن هشام 

ينسبها إلى عبد الرحمن بن حسان)18(.
العربية  األسرات  أبناء  في  الشعر  اتصال  فإن  أمر  من  يكن  ومهما 
يطرح سؤاال بالغ اإللحاح، وهو: هل كان ذلك من قبيل الصدفة، أم 

أن للعناصر الوراثية أثرًا في ذلك؟ 
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سوق الكتب

 منار حسن فتح الباب 

اليزيد  أبو  أشرف  والرحالة  والروائي  الشاعر  خطاب  في  المكان 
يقول  المكان.  من  جزء  الشاعرة  وروحه  الشاعرة،  روحه  من  جزء 
ابن بطوطة،  َحَفَدِة  "إلى  قافلة حكايات مغربية:  في مطلع كتابه 
من  خيط  برفقة  أنني  المغربية  المملكة  في  خطواتي  أشعرتني 
الحرير يغزل صوراً في بساط ريح تحلق أطرافه على شواطئ البحر 
وعند أقدام المحيط وفي قلب الصحراء وأعلى قمم الجبال، وكأنني 
ويستأنسا  يتآلفا  أن  والتاريخ  لألسطورة  يسمح  عجائبي  درب  في 
سفرات  ثمرة  الكتاب  هذا  يتضمنها  التي  الرحالت  معاً.  الحياة 
دامت أسابيع على مدار سنوات، تبدأ باالستعداد للسفر، وتُستهل 
بأشهر مدنها كازابالنكا؛ الدار البيضاء، وتحيا بالتنقل برا بين شمالها 
وجنوبها، في وثبات يخفق القلب معها حين يسطر القلم ما يراه، 

حيا يستذكر التاريخ، وحاضراً يستشرف المستقبل.

رحالتي في بلد أبي الرحالة العرب جميعاً؛ ابن بطوطة، أقدمها مع 
باقة محبة إلى ذكرى الجد األكبر لهذا األدب العربي الفريد؛ أدب 
الرحلة، مثلما أهديها إلى حفدته، الذين وجدت عندهم صدراً رحباً 
أورثهم إياه الرجل الذي اتسع صدره للعالم، وأخص بالذكر محقق 

رحالته العالمة األكبر الدكتور عبد الهادي التازي.
كما أنها باقة ورد أضعها عند عتبة بلد جميل، تدعم جسر المحبة 
بين المشارقة والمغاربة، وهو الجسر الذي نعتمد عليه ليكون رسالة 

تواصل بين التواريخ واألجيال والمستقبل المشترك«.
اليزيد  أبو  الرحلة لدى أشرف  الرواية والشعر وأدب  يلتقي خطاب 

ممزوجاً  الصحفي  وفنه  العالمي  لألدب  وترجماته  األدبي  بنقده 
باالستطالعات المصورة، فنحن أمام كاتب كبير سليل جيل الكبار من 
طاقاتهم  الرحلة  وأدب  والتراث  المكان  منحوا  الذين  الموسوعيين 
المبدعة وروحهم األصيلة التي طالما شكلت وعينا بالوطن وبالفنون 
وهو  معاً،  والتراجم  واألدبي  التشكيلي  والنقد  وبالسرد  وبالشعر 
في  مشقة عضوية  ووجد  عمله  وفى  األدبي  في خطابه  أخلص  إذ 
الرحالت فإنما كان يتدثر بالمكان وروحه وبالتاريخ والجغرافيا وبعلم 

الرحلة والشاعرية في تآلف، قابضاً على جمر الكلمة ومسؤوليتها.
الزمن  مع  يتضافر  والرحلة،  الوطن  عشق  ثالوث  يكمل  المكان 

فيشكالن جزءاً أصيالً من الكينونة. 
حين يصف شاعرنا مدينة ما وتفاصيلها وشوارعها وكل ما حولها فانه 
يصفها كأنها مرآة لروحه الشاعرة، كأن المكان نهر يرى فيه صورته 
نهر على سفر،  معا، هو  آن  فيه  تنسكب وتصب  منعكسة  وروحه 

ينتظر اللحظة التالية كي يتشكل.
حكايات  قافلة  كتابه  ولغزله  اليزيد  أبو  أشرف  رؤية  من  وانطالقا 
مغربية واختيار عنوانه على غرار الرحلة إلى المغرب في تتابع كوني 

مضفر المكان والزمان. 
 فهو يأخذ من الحكي العربي التراثي روح الكلمة وأسلوبها ويأخذ 
صوت  ويختلط  المصور،  االستطالعي  الجغرافي  علمها  الرحلة  من 
العلم  ويختلط  مغربية  حكايات  قافلة  في  المؤلف  بصوت  الراوي 

باألدب والرحلة بالكتابة اختالط الروح بالجسد. 
يختار  الساحر  الشقيق  البلد  ذلك  في  القافلة  مدن  أشرف  يختار 
وهي  ومنازلها،  وسهولها  جبالها  وقلوب  وديانها  يختار  كما  المدن 
التي توحي إليه بالكتابة عنها ووصفها على نهج الرحالة ابن بطوطة 

المدفون في طنجة، هي التي تهمس له بان يكتب تاريخها للقارئ 
وجغرافيتها وتضاريسها وألوانها، وهو بالمقابل يهمس لها ويناجيها 

ويستخرج مكنونها التراثي والعالمي. 
جميلة  عروس  من  ويحولها  المدينة  اليزيد  أبو  أشرف  يستنطق 
ويتكلم  يتحرك  كيان  إلى  تنام في سكون وصمت  ووديعة وهادئة 
ويتجول داخل الروح، مدينة تؤنسه، تتجول داخل الروح وخارجها ثم 

ليزوجها أشرف إلى الزمان، عبر طاقة حية من السرد والبوح.
وكل  مياهها  داخل  كعاشق،  داخلها  يتجول  هذا  كل  خالل  ومن 
وقالعها  قصورها  البسيطة،  منازلها  بواباتها،  أسوارها،  تفاصيلها، 

العريقة وأسواقها.
مهيبة،  قافلة  موكب  في  إلينا  ويسلمها  نحونا  المدينة  تراب  يحرك 

يتملك المشاعر والعقل.
الحياة  وفيها تضج  متوهجة ساطعة في حرية  القارئ  إلى  يسلمها 
وجموعهم،  البسيط  والشعب  السالطين  البشر،  نرى  وتشتعل، 

هديرهم هو صخب الرحلة والكتاب. 
بينما تناجي الطبيعة أطياف الكلمات وتستمر الرحلة/ القافلة من 
دون توقف. وتعد القافلة/ الرحلة خطابا في حد ذاتها، خطاباً تنويرياً 

يهدف إلى التغيير، ينشد الجمال والسالم والحرية في كل العالم.
قد يكتب أحد الجغرافيين والمؤرخين تاريخ مدينة ما أو بلد ما، فما 

الفارق بين كتابته وخطاب أشرف أبو اليزيد هنا؟
هو ذاته الفارق بين عروس خشبية صامتة وعروس تنبض، هي عروس 
الرحالة الذي ترجم ثقافات العالم إلى العربية وطاف بالبلدان وألف 

الشعر والرواية والنقد األدبي والتشكيلي واطلع على كتابات أدب 
الرحلة القديم، استنطاق المكان وروحه ممزوج بوقع الزمن وادراكه، 
هو يكتب عن القصور التي تحولت إلى أطالل بينما يظل اإلنسان 

هو محور هذا الكون وذلك السرد.
جني  أخاطب  المغرب  عاشقة  تجول  الكتاب  في  تجولت  لقد 
أشعلتها  قديمة،  أمنيات  من  الكتاب  هذا  من  أريد  عما  المصباح، 
عاماً،   12 لمدة  والشباب  الصبا  سن  في  وأنا  المغرب  في  إقامتي 
روح  مع  تجولت  المكان،  معالم  وكل  والبشر  األسواق  مع  عشت 
المدن المغربية، وسكنتني لألبد، هي المغرب كما رآها أشرف أبو 
اليزيد، تلتحم تفاصيلها مع هدير المحيط والموج والبحر والجبال 
الخضراء والشواطئ وتضاريس التراث المادي وغير المادي من فنون 

وشعر، هي حياة حافلة بالعطاء وحب الوجود والبشر الى األبد.
يقول أشرف أبو اليزيد في قافلة حكايات مغربية عن مدينة مكناس 
بالمغرب: الطريق كائن حي، تماًما كالبشر، له أجٌل وعمٌر، يبدأ وليًدا 
ويسير وئيًدا، من الصبا حتى يبلغ أشده، وحين يهرم، يفقد مالمحه، 
وقد تغيب المعالم وسحناتها، تحت تجاعيد الزمن وتقلباته. تحتاُج 
الطريق  مهالك!  إلى  صارت  وإال  حية،  لتظل  ممالك  إلى  المسالُك 
للرعاة  َمَدقاً  فكان  متعددة،  حياة  دورات  عرف  سنسلكه  الذي 
والمزارعين، مثلما كان دربًا للتجار والرحالة، وعاش مساراً للسالطين 
والمستعمرين،  للمتمردين  مسلًكا  حياته  من  جزًءا  وخبر  والملوك، 
كان  وسنوات  سنواٍت  مدى  وعلى  االستقالل،  سنوات  أضاءته  حتى 
كل  في  سؤالنا  عديدة.  تاريخية  ومحطات  حضارات  على  شاهًدا 

خطوة، أي مرحلة عمرية يمرُّ بها طريقنا اليوم؟
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حين تصل مدينة مكناس، ستكتشف القاعدة التي ال تعرف االستثناء؛ 
وثانيهما  قديم،  أحدهما  قسمين،  عريقة  تاريخية  مدينة  لكل  بأن 
العصرية في  المستعمرون تأسيس مكناس  الفرنسيون  عصري )بدأ 
العام 1920م(، ويربط بين المدينتين خمس عشرة بوابة أثرية. وال 

تختلف مكناس عن سواها، فلها وجهان، يفصل بينهما واٍد أسموه 

بوفكران
وأصل كلمة »بوفكران« أمازيغي، و»بوفكران« تعني: ذو السالحف 
وتُجمع  السلحفاة،  عامية مغربية، معناها  إفشر  أو  وأفَكر  العربية، 
إيفكران، أو إيفشران، وإذا شاع ذلك االسم األمازيغي للوادي، فإن 
والحديثة  وأبوالعمائر،  فلفل،  كانت  له  القديمة  العربية  األسماء 

الدالة عليه »عين معروف« و»در دورة« 

قافلة حكايات مغربية
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تراث الشعوب

 سامي أبوبدر 

وَسكنوا  األخَرى،  األجناِس  بقيِة  بَرشيٍّ عن  كجنٍس  املرصيوَن  َتايََز 
هذِه األرَض املعروفَة يف اللُّغِة العربيِة بـ )ِمرَص(، ويف أغلِب اللغاِت 
الذي  )إِيِجيبُتوس(  من  املشتقِّ   )Egypt )إِيِجيبت/  باسِم  الغربية 
لتصبَح  )ِقبط(  كلمُة  اشُتقْت  أيًضا  ومنه  اليونانيُّوَن،  عليها  أَطلَقُه 
َعلَاًم عىل أهلِها، بينام كان )ِكِمْت( أوَل اسٍم يُطلُق عليها، وَمعناُه: 
وِل  األرُض السوداُء، أي الِخصبُة. وتُصنَُّف ِمرُص واحدٍة من أقدِم الدُّ
املركزيٍة يف التاريخِ -أو أقدَمها بحسِب مصادَر عديدٍة- تَوفَّرْت لها 
ويُعتربُ   ، سيايسٌّ ونظاٌم  وشعٌب،  أرٌض،  األساسيِة:  الدولِة  عنارُص 
بحدوِدها  معروفٍة  دولٍة  داخَل  َدِة  الُْمَوحَّ األَُمِم  أوائِل  من  شعُبها 
امللِك  يِد  عىل  والجنويبِّ  الشاميلِّ  ُقطَريْها  توحيُد  وكاَن  الجغرافيِة، 
)ِمينا( عام 3200 قبَل امليالِد تتويًجا لجهوٍد سابقٍة يف سبيِل الهدِف 

ذاتِه، وانعكاًسا لُنضجِ الشخصيِة املرصيِة واتِّضاحِ مالِمحها.

؛   وكام كاَن للمرصينَي منُذ فجِر التاريِخ أرٌض واحدٌة ونظاٌم سيايسٌّ
كانت لهم لغتُهم الخاصُة بهم، وكانت يف البَدِء شفهيًة غرَي مكتوبٍة، 
امليالِد  قبَل   )3400/3300( عامّي  نحو  لها  شكٍل  أولِّ  يف  كُتبْت  ثم 
عىل هيئِة نقوٍش أُطلَق عليها الحًقا الكتابُة )الِهريوغلِيفيَُّة(، وتعني: 
عنها  بديالً  الديِن  رجاُل  ابتكَر  كتابِتها  ولُصعوبِة  َس،  املقدَّ النقَش 
للوقِت  اخِتصاًرا  ذاتِها،  واملعاين  األصواِت  عن  تعرُب  طًة  ُمبسَّ رموزًا 
والجهِد يف الكتابِة والتدويِن، ُعرفْت بالكتابِة )الِهرياِطيِقيَِّة(، وُوصفت 
باملقدسِة نظرًا الستخداِمها أساًسا يف كتابِة النصوِص الدينيِة، ثم نحو 
ميُوِطيِقيَِّة(،  )الدِّ الكتابِة  إىل  تحولْت  امليالِد  قبَل   )800/700( عامّي 
يرًُسا  أكرثَ  استَخدَمْت رموزًا  لكونِها  الشعبيِة،  بالكتابِة  ُوصفْت  التي 
الرُّومايِنِّ إىل  العهِد  السابقنِي، ثم تَطورْت يف  الشكلنِي  واختصاًرا عن 
الكتابِة )الِقبطيَِّة(، وتُعدُّ بَرديَُّة )هايدلربج 414(، أقدَم وثيقٍة تُؤرُخ 
وما  قبطيٍة  ملفرداٍت  قامئٍة  عن  عبارٌة  وهي   ، القبطيِّ الخطِّ  لظهوِر 
يقابلُها باليونانيِة، كتبَها ِمرصيوَن، وتعوُد إىل منتصِف القرِن الثالِث 
قبَل دخوِل  القبطيَّ  الَخطَّ  كتبُوا  املرصينَي  أن  يَعِني  ما  امليالِد،  قبَل 
املسيحيِة مرَص، ثم مع انتشارِها واعتناِق أغلِب املرصينَي لها خالَل 

القرننِي األوِل والثاين امليالدينِي؛ بلَغت القبطيُة أَْوَج قوتِها، وأصبحت 
اللغَة الرسميَة للدولِة والشعِب.

باللغِة  تَعريِفها  عىل   - بعُد  فيام   - اصطُلَِح  التي  القبطيُة  والكتابُة 
البالغِ  اليونانيِة  األبجديِة  من  حروفَها  املرصيوَن  اقتبَس  القبطيِة؛ 
الَخطِّ  من  أحرٍف  سبعَة  إليها  وأضافوا  حرفًا،   25 –آنذاَك-  عدُدها 
ليُصبَح  اليونانيِة،  يف  موجودًة  تكْن  مل  أَصواتًا  ُتثُِّل  ميُوِطيِقيِّ  الدِّ
تَطورِها  يف  القدميُة  املرصيُة  اللغُة  بها  كُتبْت  حرفًا،   32 مجموُعهام 
الَخطِّيِّ األخريِ، وظلَّْت بقوتِها حتى دخَل العرُب مرَص عام )641م(؛ 
بأَيٍّ  وال  بلُغِتهم،  لها  عالقَة  ال  جديدٍة  لغٍة  عىل  املرصيوَن  ليتعرَف 
من أصولِها يف مراحلِها املختلفِة، ولتصبَح العربيُة -فيام بعد- اللغَة 
الثانيَة التي يتحدُث بها املرصيوَن، وخامَس الخطوِط التي يكتبوَن 
وقد   ، اإلسالميِّ الفتِح  إِبَّاَن  املرصيني  لغَة  القبطيُة  كانت  إِذْن؛  بها. 
 ، ظلَّْت لغَة أهلِها األصلينَي، حتى مطلعِ القرِن الحادي عرَش امليالديِّ
ورغَم ترحيِبهم بالديِن الجديِد واعتناِق أعداٍد كبريٍة منهم لُه؛ إال أَنهم 
مل يَتَخلَّْوا عن استخداِم لغِتهم كجزٍء أصيٍل من ُهويَِّتهم التي تَكوَّنْت 
عىل مَدى فرتاٍت طويلٍة من التاريِخ حتى بلَغْت ما كانْت عليِه من 
التاميُِز والنضِج، إىل أْن توىلَّ الحكَم الخليفُة الفاطميُّ الحاكُم بأمِر 
األماكِن  القبطيِة يف  اللغِة  استخداِم  مبنعِ  فأمَر  )1021-996م(،  اللِه 
عىل  العربيِة  اللغة  استخداِم  وفَرِْض  واملكاتباِت،  والتعليِم،  العامِة، 
لغَة  الحكِم اإلسالميِّ  بقيَْت يف ظلِّ  القبطيَة  أن  يَعني  ما  املرصينَي، 
الشعِب ملا يقرُب من أربعِة قروٍن، ورغَم أن القبطيَة قاومْت كثريًا 
من أجِل البقاِء، إال أنها مبروِر الوقِت، ومع الخوِف من ُمخالفِة أوامِر 
وأهواِء الُحكاِم من جهٍة، وتَحوُِّل الكثرييَن من املسيحيِة إىل اإلسالِم 
من جهٍة أخَرى؛ بدأَْت باالنحساِر تَدريجيًّا خاصًة يف املدِن، بخالف 
توقَف  أن  إىل  أطوَل،  لفرتات  قاوَمْت   التي  النائيِة  واملناطِق  الُقرى 
املرصيوَن عن استخداِمها كلغٍة رسميٍة وشعبيٍة يف القرِن السابعِ عرَش 
إال  تُستخدُم  تَُعْد  ومل  ملرَص،  العثامنيِة  الدولِة  حكِم  أثناَء   ، امليالديِّ
داخَل الكنائِس ضمَن الشعائِر الدينيِة، والكلياِت الالهوتيِة، ومدارِس 
بالقاهرِة، وجديٌر  الجامعِة األمريكيِة  تُدرَُّس لطالِب  أنها  األحِد، كام 
بالذِّكِر أنَّ نحو 90 % من ُسكاِن قريٍة )الزينيِة( التابعة لألقرُصِ جنويبِّ 
مرَص ال يزالوَن يستخدمونُها يف حياتِهم اليوميِة ويعلمونَها ألبنائِهم، 

مع إتقانِهم للعربيِة، تأكيًدا عىل رفِض التخيَل عنها كُجزٍء أسايسٍّ من 
 . َموُروثِهم املعريفِّ وانتامئِهم الدينيِّ املسيحيِّ

فيام عَدا ذلَك، وَما قد يخَفى عىل الكثرييَن، خاصًة من غريِ الباحثنَي 
ألسنِة  عىل  الحيِة  الكلامِت  من  العديَد  فإن  املسيحينَي؛  واألقباِط 
ومل  تَأثُّرًا،  أو  أَصالً  القبطيِة  اللغِة  قاموِس  من  هي  اليوَم  املرصينَي 
مل  القبطيَة  أن  عىل  داللٍة  يف  عربيًة،  مرادفاٍت  لها  أن  رغَم  تندثْر 
يتجاوُز  مبا  الكلامِت  هذِه  عدُد  َر  وقُدِّ الوافدِة،  لِلُّغِة  تاًما  تَستسلْم 
ثالثَة عرَش ألَف كلمٍة متداولٍة يف األحاديِث اليوميِة حسَب ما َوثَّقتُْه 
املرصيِة،  العاميِة  قاموِس  ضمَن  أغلبُها  ويُصنَُّف  الدراساِت،  بعُض 
ومنها عىل سبيِل املثال: )أَيَْوه، أَه/ نعم(، )تَرابيزة/ طاولة(، )أُوطَه/ 
)َوْشَوش/  خدع(،   / )َخمَّ كثري(  )يَاما/  أيضا(،  )بَرُْضه/  طامطم(، 
اص/ كثري الكذب(،  همس(، )قُلَّة/ إناء للرشب( )فَْشَخرة/ تباٍه(، )َهجَّ
من  نوع  )بُوري/  الخبز(،  من  نوع  )ِبتَّاْو/  أيب(،  )آبا/  ماء(،  )أُْمبُو/ 
السمك(، )ِبيصارَة/ أكلة مرصية(، )كايِن ومايِن/ سمن وعسل(، وكذلك 
كلامُت )َحنطُور، بُعبُع، بُرْش، باَلص، أَْوبَاش، ِشبِشب، بَرسيم، أَرَْدّب، 
طُوبَة، ُخّن، ُشونَة، أَتلَكَّع(، وأسامُء مدٍن كـ )بَنها، َدمنُهور، َديْروط، 
صموِد  عىل  األمُر  يقترص  ومل  َسخا(،  إيتاي،  طَنطا،  أَشمون،  أَسوان، 
آالِف الكلامِت القبطيِة أماَم ما يرادفُها يف العربيِة، بل إنَّ األدلَة عىل 
عدِم االستسالِم املشاِر إليِه آنًِفا كثريٌة، فمثالً؛ املرصيُّ ال يَنطُق الثاَء 
تَجُده  الرتاكيَب  يَخصُّ  وفيام  الدقيقِة،  َمخارِجها  من  والظاَء  والذاَل 

مثال؛ يُؤخُر اسَم اإلشارِة عن املشاِر إليه فيقوُل: )الكتاب دا(، وليس 
كَتَبَش،  املنفيِة مثَل: ما  باألفعاِل  الشنِي  الكتاب(، ويُلحُق حرَف  )ذا 
يِتِه، فيقول: ما تَكِتبْش، وهو ما مل يرْد يف  واملنهيِّ عنها بـ)ما( يف عامِّ

العربيِة الفصَحى وال يف لهجاِت قبائِل شبِه الجزيرِة العربيِة.
كلُّ ذلَك يؤكُد أن اللغَة القبطيَة ال تزاُل تقاوُم االندثاَر، وترصُّ عىل 
املفاجآِت  من  يُعدُّ  وما   ، ُمتدنٍّ وتصنيٍف  ضيٍق  إطاٍر  يف  ولو  البقاِء 
السارِة لُِمِحبِّيها أن رشكَة )ُجوجل( قامْت بإضافِة حروِفها رسميًّا إىل 
لوحِة املفاتيِح )جي بورد/ Gboard(، الخاصِة بها يف مارس 2019م، 
و )أندرويد  نِظاَمي  عىل  ُممِكنًة  القبطيِة  بالحروِف  الكتابُة  لتُصبَح 
iOS(، ورغم أن منظمَة اليُونسُكو قد صنَّفتها لغًة ُمنقرضًة؛ إال أن 
قراَر )جوجل( أعطاَها ما ارتَآُه البعُض قبلَة الحياِة؛ وأحدَث جدالً حوَل 
إمكانيِة عودتِها كلغٍة شعبيٍة، وتَعاظََمْت تَطلُّعاِت كثرييَن العتامِدها 
لغًة وطنيًة رسميًة؛ فتُدرَُّس يف املدارِس والكلياِت العامِة؛ أُسوًة بلغاٍت 
عادْت مؤخرًا ملكانِتها يف بلدانِها، كاألمازيغيِة يف الجزائِر واملغرِب. لَِم 
القبطيُة لغَة أجداِدنا املرصينَي لقروٍن طويلٍة.  اللغُة  ال؟ وقد كانت 
ٍن أسايسٍّ للُهويِة املرصيِة التي  أال يُعدُّ إهاملُها لهذا الحدِّ إنكاًرا لُِمَكوِّ
تَشكَّلْت عرَب الُعصوِر، وجرميًة بحقِّ أجياٍل تعاقَبَْت وهي تَجهُل ِحقبًة 
تاريخيًة مهمًة من ماِض وطِنها املزدحِم باألحداِث الجساِم؛ بسبِب 
وتلَك  الِحقبِة  لِتلَك  وحضاريًّا  ثقافيًّا  ِوعاًء  كانْت  التي  اللغِة  إهامِل 

األحداِث؟! 

.. وريثة لغة مصر القديمة 
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سوق الكتب

 د. تامر فايز

يشكل اإلطار النظري لألدب المقارن جزًءا محوريًّا من عنوان كتاب 
الدراسات  إلى  النظرية  األطر  من  المقارن  »األدب  شوقي  سعيد 
فإن  ذلك  ورغم   ،2018 نوستالجيا  نشر  دار  عن  الصادر  النصية" 
الشق التنظيري يبدو خافًتا إلى حدٍّ كبير في هذا الكتاب؛ فلم يجد 
الكتاب - عن أهم  القارئ حديًثا - ال سيما في مقدمة أو مدخل 
تقدم  الحديثة.  أو  التقليدية  المقارن:  األدب  توجهات  أو  مدارس 
ترتيب  خالله  من  تم  الذي  لألسلوب  مبرًرا  أيًضا  الكتاب  مقدمة 
فصول الكتاب، وهو ترتيب يتكئ في فلسفته على فهم تراتبي ما 
لمنظومة األنواع األدبية، يرى فيه صاحبه أنه يجب تقديم المسرحي 

على الشعري، ومن ثم يأتي الشعبي تالًيا لهما.

كانت  الذي  النوعي  التراتب  ذلك  إلى  بوضوح  الترتيب  هذا  يشير 
عليه األنواع األدبية القديمة، وذلك من دون االلتفات لهذا الحراك 
الذي شهدته هذه التراتبية في القرون الوسطى، والذي تحول اآلن 
بشكل جليٍّ يلحظه متابعو حركة األنواع األدبية. لكن ما يمكن فهمه 
مما قام به هذا الكتاب في مقدمته من تبرير لهذه التراتبية لفصوله 
يتوازى أيًضا - باإلضافة إلى ما سبق - مع تلك النظرة القابعة في 
الوعي الثقافي العربي، والتي تعلي من شأن الفردي/ الرسمي على 

حساب الشعبي أو الجمعي أو الشفاهي.

صالح عبد الصبور وشكسبير 
في فصله األول المعنون بمسرحيتي األميرة تنتظر لصالح عبد الصبور 
التي  منهجيته  المؤلف  يعرض  مقارنة،  دراسة  لشكسبير:  والعاصفة 
سيتبعها في هذه الدراسة والتي تتشكل من عدة عناصر وإجراءات 
منهجية، هي: التعريف بكاتب كل مسرحية بشكل موجز، ثم تقديم 
نقاش  ثم  للمسرحيتين،  المعنى  المضموني/  للمحتوى  ملخص 
الصبور،  عبد  صالح  مسرحية  خاصة  للمسرحيتين،  النقاد  استقبال 

بشقية اإليجابي والسلبي. )انظر الكتاب ص 11-20 (.
يحاول الكاتب بعد ذلك إثبات تأثر صالح عبد الصبور بوليم شكسبير، 
وهي جزئية وفرضية كانت تحتاج، فيما يبدو، إلى مزيد من اإلسهاب 
العالقات  هذه  إثبات  مسألة  في  التوسع  لعدم  ونتيجة  واإليضاح. 
فقد  المقارن،  األدب  الفرنسي في  المنهج  الدراسة من  تقرب  التي 
جاءت منهجية الدراسة التطبيقية المقارنة في هذا الفصل أقرب إلى 
وجهة نظر المدرسة األمريكية في األدب المقارن؛ فجاءت الدراسة، 
بين  الكائنة  التشابهات  البحث عن  وكإجراء منهجي، معتمدة على 
عناصر المبنى/ الشكل والمعنى/ المضمون في المسرحيتين، وذلك 
من دون التعويل على مسألة المرجعي أو المصدر في هذه المقارنة 
الجمالي  التشكيل  انعكس هذا على دراسة عناصر  التطبيقية. وقد 
حيث  من  ودقيق،  مفصل  بشكل  المضموني  وكذا  للمسرحيتين 

تشابهات األحداث والشخصيات والزمان والمكان واللغة.
التطبيقي  الفصل  هذا  في  واضحة  إيجابيات  هناك  كانت  وإذا 
البنيوي  التحليل  غلبة  في  أساسي،  بشكل  تتجلي،  فإنها  المقارن، 
الشكالني المقارن عليها، وهو ما أفضى إلى كثير من النتائج الدقيقة 

فإن  كذلك  المسرحيتين.  بين  الكائنة  التكوينية  العالقة  تلك  عن 
ووليم  الصبور  عبد  صالح  الكاتبين-  لكال  المرجعية  األطر  تحكيم 
شكسبير - ساعدت الكاتب بوضوح على التوصل لبعض االختالفات 

بين المسرحيتين. )انظر الكتاب ص92 وما بعدها(. 

كوليرا نازك المالئكة
لنازك  كوليرا  بـ»قصيدة  الكتاب  هذا  من  الثاني  الفصل  يعنون 
المالئكة وقصيدتا كوليرا أجنبيتان: دراسة مقارنة. وفيه يقدم الكاتب 
المالئكة  لنازك  الكوليرا  قصيدة  هي:  قصائد،  لثالث  مقارنة  دراسة 
لوزير  للكوليرا  مؤلَّفة  وقصيدة  لكيبلنج  الكوليرا  معسكر  وقصيدة 

مدينة النسنجبرج األمريكية.
يقترب منهج المقارنة في هذا الفصل من 
فرغم  السابق؛  الفصل  في  المقارنة  منهج 
سعي الكاتب إلثبات معرفة نازك المالئكة 
اإلنجليزي،  األدب  من  وقربها  باإلنجليزية 
التأثر  وقوع  إمكانية  إلى  يشير  ما  وهو 
المتبع  المنهج  فإن  األدب،  بهذا  أدبها  في 
المدرسة  لمنهج  أقرب  مقارن  منهج  هو 
األمريكية التي تهتم دوًما بالمقارنة الثيماتية 
وقد  التسمية.  صحت  إن  الموضوعاتية  أو 
االلتزام  الكاتب  على  المنهج  هذا  فرض 
التي  المنهجية  اإلجراءات  من  بمجموعة 
ثم  الشعراء  خلفيات  مقارنة  في:  تتجلى 
مقارنة سياقات النصوص ومقارنة المضامين 
القصائد.  بهذه  الخاص  المبنى  مقارنة  ثم 
)انظر الكتاب ص117 وما بعدها(.وقد بذل 

من  كاتب  لكل  الذاتية  السير  مقارنة  في  واضًحا  مجهوًدا  الكاتب 
الكتاب الثالثة، غير أن أسلوبًا آخر كانت تقتضيه نوعية هذه الدراسة 
حتى  أو  المتشابهة،  بالعناصر  اإلمساك  أهمية  في  يتمثل  المقارنة 
المختلفة، تلك التي تفضي إلى أسباب اهتمام الكتاب الثالثة بهذا 
المرض من دون غيره، وعبر هذا فقط كانت ثيمة الكوليرا ستصبح 
مقارنته  وفي  الدراسة.  هذه  في  المقارن  الدرس  إلجراءات  محركة 
السماعي/  السياق  بين  الكاتب  فرَّق  القصائد  كتابة هذه  لسياقات 
الشفاهي والسياق المعيش، وأفضى هذا أيًضا إلى تكشف أن كتابة 
نازك المالئكة للشعر الحر لما تكن من قبيل المخالفة الشكلية أو 
إنما  التجديد فحسب،  في  رغبة  التقليدي  العربي  للشعر  الجمالية 
الثيمة أو الموضوع هو ما فرض عليها شكل الكتابة الحرة في كتابة 
بين  مقارنته  في  الكاتب  يشرع  ص122(.  الكتاب  )انظر  الشعر. 
المضمون  أو  المعنى  حيث  من  القصائد 
الحكم  إلى  المقارنة  ليصل من خالل هذه 
بأن القصائد موضوع الدراسة تتميز بوحدتها 
موضوعات  إلى  تتطرق  فلم  الموضوعية؛ 
موضوعة/  على  التركيز  عن  تبعدها  فرعية 
كل  تقسيم  إلى  يسعى  ثم  الكوليرا،  ثيمة 
دفقات  أو  نفثات  أو  وحدات  إلى  قصيدة 
من  ليفسر   - تعبيره  حد  على   - مضمونية 
خالل هذه التقسيمات العناصر المضمونية 
إلى  معه  يفضي  ما  وهو  منها،  جزء  لكل 
إثبات فرضية المقارنة الموضوعاتية القائمة 
من  أما  الموضوعية.  الوحدة  مسألة  على 
حيث المبنى أو التشكيل الجمالي للقصائد 
فقد قارن عناوين القصائد والمكان والزمان، 

األدب المقارن من األطر النظرية 
إلى الدراسات النصية

وليام شكسبيرصالح عبد الصبور
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ثم مجموعة من السمات األسلوبية التي جاءت 
جمعها  يمكن  وكان  المقارنة  إطار  في  متفرقة 
مثل:  األسلوبية،  السمات  مقارنة  مسمى  تحت 
والوصف  بالعدد  الدراسة  سمته  ما  مقارنة 

وغيرهما.)انظر الكتاب ص129 وما بعدها(.
استخالصها  يمكن  التي  األهم  النتيجة  وتصبح 
من هذا الفصل هي ما توصل إليه الكاتب من 
نازك  أدب  تاريخ  في  النظر  إعادة  ينبغي  أنه 
المالئكة بناء على عالقته بآداب األمم األخرى، 
أو  خاصة  أدبها  تطور  خالل  من  فقط  وليس 

األدب المحلي الذي تنتمي إليه بوجه عام.

البطل المجرم
المجرم«  بـ»البطل  والمعنون  الكتاب  من هذا  الثالث  الفصل  يأتي 
في العامية المصرية: مارجريت الركن، جامعة برنستون والقص في 
الموال: أدهم الشرقاوي نموذًجا )دراسة متوازية ومتقاطعة(، ليقدم 
دراسة نوعية وعبر نوعية، على حد تعبيره، لموال أدهم الشرقاوي 
من ناحية ولدراسة مارجريت الركن من ناحية ثانية، متخًذا مجموعة 
الذكر  سالف  للمقال  عرضه  في  المتمثلة  المنهجية  اإلجراءات  من 
نسخة  الموال:  نسختي  عرض  ثم  له،  التعريب  يشبه  ما  تقديم  ثم 
وعن  الكاتبة  مقال  عن  دراسة  تقديم  ثم  دراسته،  ونسخة  الباحثة 
يعلق  آن.  في  والتقاطع  التوازي  آليتي  عبر  مًعا  الموال  في  القص 
للموال  الباحثة  عليها  اعتمدت  التي  النسخة  على  طويالً  الكاتب 
مبرزًا أوجه القصور في هذا الجانب، كاشًفا عن منهج دراستها لهذه 
مًعا.)انظر  واالجتماعية  الشكالنية  بالدراسة  توصيفها  عبر  النسخة 
الكتاب ص ص199-198(. يتقاطع الكاتب نقديًّا بعد ذلك مع دراسة 
مارجريت الركن النوعية للموال من ناحية دراستها للمكان والزمان 
والشخصيات. ثم يعلق باإليجاب على دراستها للحدث في الموال، 
بأن  تحليله  في  وتعمقها  الموال  في  الحدث  لدراسة  إتقانها  مبرًرا 

الحدث يمثل لب القص أو الحكي في صياغة الموال فنيًّا.
تحليله  خالل  من  السابقة  للدراسة  ونقده  درسه  الكاتب  يكمل 
لكثير من عناصر التشكيل الجمالي للموال، خاصة تركيزه على درس 
مستويات بناء لغة الموال بين السرد والوصف والحوار، معلًقا على 
مارجريت  فهم  أو  ترجمة  انتابت  التي  الترجمة  إشكاليات  بعض 
الركن لبعض ألفاظ الموال، ما يشير معه إلى عدم تعمقها أو تغلغلها 
الكاتب  يقتصر  المصرية. وال  العامية  اللهجة  ألفاظ  في فهم بعض 
في هذا الفصل على دراسة عناصر الشكل في صياغة الموال وبنائه 
بالمسلمات  القص  عناصر  بربط  سماه  لما  يتطرق  لكنه  فحسب، 
الشائكة  العالقة  إلى بحث هذه  توصل من خاللها  والتي  الثقافية، 

بين الراوي والجمهور، ال سيما عبر االتكاء على 
الناتجة عن تلك العالقة،  الراجعة  التغذية  فهم 
استبعاد  يصعب  أنه  مؤداها  نتيجة  إلى  ليصل 
القص في  المتلقي من دراسة جماليات  عنصر 

الموال. )انظر الكتاب ص221 ومابعدها(.
وأخيرًا يدلي الكاتب برأيه الشخصي في أحداث 
هذه الموال الشعبي، عبر رفض عمليات القتل 
مبرًرا  الشرقاوي،  أدهم  بها  قام  التي  المتوالية 
تعاطف الجماعة الشعبية معه بأنه يمثل وجهة 
نظر الجماعة الشعبية التي تظل مناصرة لبطلها 
)انظر  أفعاله.  وإيجابية  بسلبية  النهاية  حتى 
الكتاب ص233(. هكذا يظهر للمتلقي أنه بإيزاء 
كتاب يقدم ثالث دراسات تطبيقية مقارنة تتحرى الدقة والمنهجية 
الصارمة في التعامل مع كل نوع أدبي بما يتواءم مع سماته النوعية 
في  دراسة  كل  عليها  تقوم  التي  الفرضية  طبيعة  ومع  ناحية،  من 
الكتاب من ناحية ثانية. كما يظهر للمتلقي أيًضا كيف أن المؤلف قد 
اهتم بالهامش قدر اهتمامه بالمتن؛ إذ تميز الكتاب بغنى هوامشه 
بشكل ملحوظ، ليبقى جلُّ ما ورد في هذا الكتاب شاهًدا على بقاء 
ثراء وغنى، بغض  والمقارنة في حالة  التطبيقية  النقدية  الدراسات 

النظر عن الحديث عن فقر أو تالشي األدب المقارن 

نازك المالئكة

إضاءة

مع بداية األلفية الثالثة، اشتعلت في العالم العربي معارك ظاهرها 
 ،»Best Seller ثقافي وجوهرها تجاري؛ أطلقوا عليها »األكثر مبيًعا
هي  التوزيع  أرقام  يرى  فريق  طرفيها:  أحد  لمفارقة  نتيجة  وذلك 
معيار الجودة، بينما يرى الفريق اآلخر أنها محض تضليل ألن الُقرّاء 
المتخصص  النقد  لغياب  نظرًا  المدربة  الواعية  للذائقة  يفتقرون 
الثقافية  الصفحات  في  والعروض  القراءات  أو  األكاديمي  )سواء 
على  فردية  انطباعية  كتابات  محله  ليحل  والمجالت(  بالصحف 

المدونات ومواقع التواصل االجتماعي ومنصات عروض الكتب. 
للمتغيرات  المتابع  الوعي  الفريقين  كال  يفتقر  المعركة  هذه  وفي 
من  األخير  الربع  من  بداية  والنقد  اإلبداع  ساحات  شهدتها  التي 
الناقد(.  )موت  تعبير  في  وتجلت  تبلورت  والتي  العشرين،  القرن 
من  أول  ماكدونالد«  »رونان  البريطاني  األكاديمي  يعتبر  وتاريخيًا 
أطلق تعبير )موت الناقد(، وذلك في إشارة رمزية دالة على فقدان 
الثقافة  الصحفي، مكانتهما ودورهما في  األكاديمي، وكذلك  الناقد 
األنجلوسكسونية بعد الثورة الطالبية في أوروبا عام 1968 وصعود 
التيارات المعادية للسلطة في المجتمع الشاب الداعي للتحرر من 
كافة أشكال السلطة، بما فيها سلطة الناقد األكاديمي المعلم الذي 
العاجي  برجه  أعلى  من  والفنون  اآلداب  حول  نظره  وجهة  يقدم 
 Ronan ماكدونالد  )رونان  واختار  الفصل.  القول  كلمته هي  وكأن 
الذي  لكتابه  عنوانًا   )Death of the critic( مقولة   )McDonald
بالعربية  ليصدر  )فخري صالح(  وترجمه  بإنجلترا،   2009 عام  صدر 
الهيئة  األسرة،  مكتبة  عن  الناقد(  )موت  العنوان  بنفس   2015 عام 
سبب  هناك  فليس  لـ)ماكدونالد(  للكتاب.ووفًقا  المصرية  العامة 
ويتعلق  الكتاب،  هذا  به  ينشغل  الذي  السؤال  لكن  الناقد،  لموت 

والتقويم،  القيمة  حكم  تجاه  المواقف  بتغير 
تتعلق  بينها؛ هل  من  أخرى  عديدة  أسئلة  يثير 
القيمة الفنية بتفضيالتنا الشخصية، بما نحبه وال 
نحبه؟ هل يكون كل رأي جيًدا مثل أي رأي آخر؟ 
وهل يمكننا أن نحكم على حكم قيمة الفن أو 
نُقيّم حكم القيمة على الفن استناًدا إلى معايير 
أن  )ماكدونالد(  ويرى  خارجية؟  أو  موضوعية 
الناقد تعرض لعملية تقطيع أوصال بفعل قوتين 
متعاكستين: الميل لجعل النقد األكاديمي عملية 
والتقويم،  الحكم  وتهمل  بنفسها  تعنى  داخلية 
والعام  الصحافي  النقد  اكتسبه  الذي  والزخم 

ليصبح فعالية أكثير ديمقراطية وانتشاراً، بحيث ال تترك بين أيدي 
عمليات  تتبع  إلى  الكتاب  هذا  في  )ماكدونالد(  ويسعى  الخبراء. 
العام  الجمهور  وبين  األكاديمي  الناقد  بين  حدثت  التي  االنفصال 
األول  الفصل  ويطرح  األدبي.  للنقد  خاًصا  اهتماًما  مانًحا  الواسع، 
)قيمة النقد( القضية العامة لـ)موت الناقد( في الثقافة المعاصرة، 
مركزًا اهتمامه على المواقف الخاصة بالقيم الفنية وعملية التقويم. 
يطرحه  الذي  السؤال  على  إجابة  تقديم  بمحاولة  الفصل  وينتهي 
كيري  لـ)جون  الفن؟(  نفع  ما   ?What Good Are Arts( كتاب 
النقدية(  القيمة  )أسس  الثاني  الفصل  ويتضمن   .)John Carey
القيم  بين  العديدة  االنشقاقات  مقيًما  النقد؛  تاريخ  من  منتخبات 
ويقدم  الفن.  تجاه  المتخذة  الواسعة  الثقافية  والمواقف  النقدية 
الفصل الثالث )العلم والحساسية( رؤية بانورامية لتطور النقد األدبي 
في الجامعة وخارجها خالل القرن العشرين. ويتناول الفصل الرابع 
المساحة  أن  ماكدونالد(  )رونان  يؤكد  وفيه  الثقافية(،  )الدراسات 
التي أتاحتها )الدراسات الثقافية(، عبر المدونات 
عروض  ومنصات  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
الكتب، لكتابات غير متخصصة ال يمكن أن تؤدي 
المتخصص، بل ستدفع  لمزيد من  النقد  لتالشي 
بتطويرها  داخلي  )دعم  النقدية  للمؤسسة  الدعم 
مساحات  المتخصصين  النقاد  بمنح  وخارجي 
السريعة  الكتابات  بين  التوازن  لتحقيق  للكتابة( 
التي تعتمد على الذائقة ال المعرفة بكتابات تضيء 
جديرين  واألدب  الفن  لماذا  لنا  وتوضح  النصوص 
اإلنسانية  الحياة  الستمرار  والزمين  الناس  باهتمام 

وتطورها مثلهما في ذلك العلم بفروعه المختلفة 

ياسر شعبان

* روائي ومترجم، مصر

موت الناقد

النصية الدراسات  إلى  النظرية  المقارن من األطر  األدب 

سوق الكتب
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ملك الغناء العاري

توجد حكايتان شعبيتان جميلتان، إحداهما عربية، تُحكى عن مملكة 
كان يعم فيها العدل والسالم والمحبة والرخاء، يحكمها ملٌك حكيم 
مع وزيره النابغ، حققا لمملكتهما ما يجعلها حلم كل الشعوب، وفي 
الغيرة الشديدة أرسلت مملكة بعيدة ساحرتها  أحد األيام وبسبب 
الشريرة؛ لتلقي تعويذة الجنون في نهر المملكة السعيدة، فشرب 
الناس، وتحولوا إلى كائنات شرسة، حطموا كل شيء، وضربوا بعضهم 
بعًضا، وأخذوا يرقصون على قرع طبولهم بجنون، ثم ظلوا واقفين 
أمامهم مع وزيره  بالمثول  يأمرونه  الملك  أمام قصر  صباًحا ومساًء 
لكي يتنازال عن الحكم، لم تكن لديهم مطالب محددة إال أن يتحول 
الملك ووزيره إلى كائنات تشبههم؛ وألن الملك ووزيره كانا يشربان 
من نبع جبلي أقرب للقصر من النهر المسحور، فلم يلتاثا مثل بقية 
الرعية، وظال يقاومان لفترة قبل أن يذعنا لشعبهما، وتنتهي الحكاية 
بأن يشرب الملك ووزيره من النهر، ويصبحان مسحورين وملتاثين 
الثانية فهي حكاية هندية،  مثل شعبهما لكي يستطيعا الحياة! أما 
يكاد يكون مغزاها معكوس الحكاية األولى، تحكي عن ملك ذي ثراء 
فاحش، لم يجد ما يفعله ذات يوٍم فطلب أن يفّصل له الخياطون 
ثوبًا لم ير العالم مثله، وَمن يتجرأ ويتقدم له برداء عادي سيقتله 
فوًرا. وحاول المهرة من الخياطين خياطة الثوب، فصنعوه مرة من 
بالياقوت  المزركش  الحرير  من  ومرات  الفضة  من  ومرة  الذهب 
والزبرجد، ولكن الملك كان يقتلهم جميًعا، ويطلب ثوبًا لم ير العالم 
مثله، وفي النهاية تقدم أحد الحكماء للملك، ومضحيًّا بحياته لينقذ 
الناس من القتل طلب أن يحاول صناعة الثوب، وظل ينسج بيديه 
في الفراغ وهو يوهم الجميع بأنه منهمك في صناعة ثوب ما، وبعد 
أيام طلب من الملك أن يرتدي الثوب، فسأله الملك: »وأين هو ذلك 
الثوب«؟ فقال له: »من فرط شفافية الحرير هو ال يُرى يا موالي«. 
العاملين في  للحاشية. خجل جميع  الالشيء وخرج  الملك  فارتدى 
القصر من رؤية ملكهم عاريًا، ولكنهم قالوا له جميًعا منافقين: »يا له 
من ثوٍب رائع! لم نر مثله من قبل يا موالي«. ولكنه حين خرج إلى 

شعبه ضج الناس بالضحك صارخين: »أيها الملك أنت عاٍر«.
أغاني  بالهجوم على  االجتماعي  التواصل  اشتعلت مواقع  فترة  منذ 
المهرجانات وعلى االنحطاط الذي وصل إليه الفن والغناء، وانشق 
بينهما  نشب  لجيلين  صوتين  إلى  كالعادة  بوك  الفيس  مجتمع 
أنه يجب منع كل أغاني  الجيل األكبر سًنا  الصراع منذ فترة، فرأى 

المهرجانات المنحطة، ورأى جيل الشباب أن هذه األغاني هي ما 
االستماع  على  يجبرونا  لن  العجائز  وأن  الشعب،  كل  اآلن  يسمعه 
إلى أغانيهم وفًقا لذائقتهم القديمة. وبالتأكيد ليس من الطبيعي أو 
المنطقي منع غناء الشعوب، فهذا بالضبط كما لو كنا نمنع أغنيات 
العشرين،  القرن  بدايات  في  والنجوع  القرى  في  والسبوع  األفراح 
فالشعوب على كلِّ حال ستغني ما تشعر به، سواء تم المنع أو تم 

التعامل مع غنائهم بشكٍل آخر يحترم مشاعرهم وشغفهم بالحياة.
رأي  عن  إحداهما  تدافع  اللتين  الشعبيتين،  الحكايتين  في  وكما 
األخرى  تدافع  بينما  العاري،  الملك  مواجهة  في  الصحيح  الجموع 
الهائجة،  المسحورة  الجموع  مواجهة  في  الصحيح  النخبة  رأي  عن 
ظل يدهشني غياب الطبقة الوسطى في الحكايتين؛ ففي الحكاية 
العربية كانت الطبقة الوسطى غائبة تماًما، بينما كانت منافقة في 
الحكاية الهندية، فلم تحذر ملكها من الخروج عاريًا، وهذه الطبقة 
إلى  باإلضافة  وفنونها،  وأخالقها  المجتمعات  لهوية  وحافظة  مهمة 
الطبقة  من  وتمتصها  الصدمات  تتلقى  التي  اإلسفنجة  بمثابة  أنها 
العليا والطبقة الدنيا، ومع غياب الطبقة الوسطى تحدث كل كوارث 
الشعوب التي قد تؤدي إلى انهيارها. الملك العاري هذه المرة هو 
أم  العشرين  القرن  في  قمته  على  وقفت  الذي  هذا  الراقي،  الفن 
درويش،  سيد  للعظيم  امتداًدا  الوهاب  وعبد  الحليم  وعبد  كلثوم 
عاريًا  كان  المهرجانات  أغاني  على  ليعترض  اآلن  حين خرج  ولكن 
وهو يظن أنه يرتدي ثوبًا قشيبًا، فالفن الراقي في الواقع لم يفعل 
وكرس  عليه  قصره  أغلق  بل  الِكبار،  رحيل  بعد  عقود  طوال  شيئًا 
لوحدته وانعزاله، فلم يغن الشعب له أغنية منذ عقود، ولم يلتف 
ولم  األوائل،  مع  حدث  كما  وكبيرة  مهمة  مطربة  أو  مطرب  حول 
يشكل هذا الفن وجدان شعبه أو يطور أذنيه خالل سنوات، وإنما 

د. سهير المصادفة

 * روائية وباحثة، مصر

كان يمارس التكرار ويجتر موسيقى قديمة نحفظها عن ظهر قلب 
مصر«  يا  حبيبتي  »يا  أغنية  نغني  إننا  أتت، حتى  أين  من  ونعرف 
لشادية على موسيقى العبقري »بليغ حمدي« في أعيادنا القومية. 
عندما غلق الفن الراقي أبوابه في وجه شعبه، ولم يسمح بدخوله 
أو استشارة الطبقة المتعلمة الوسطى المثقفة التي مع األسف تم 
إفقارها حتى اندمجت مع الطبقة الفقيرة، فتح الجموع بابًا في الغناء 
يخصهم وحدهم، طاردين منه كل ما يمت بصلة للفن الراقي الذي 
يرونه منعزاًل وعاريًا، فغنوا ما يعرفونه: كلماتهم السوقية، شتائمهم، 
صراخهم، حكاياتهم الخارجة من العشوائيات بكل جحيمها وتدنيها 
والغثيان، فجميعهم  بالتقزز  الشعور  إلى درجة  واستحالة تصديقها 
شربوا من النهر المسحور كما حدث للجموع في الحكاية العربية، 
في  والمدهش  قصره.  في  ووحيًدا  معزواًل  الراقي  الفن  كان  بينما 
حالة الغناء تحديًدا أن األمر كان وسيظل هكذا وإلى األبد، ستغني 
األجساد  تخاطب  ومبتذلة  عفوية  أغاني  أفراحها  في  الشعوب 
الجديد  الوحيد  الفرق  صاخبة،  وموسيقى  ركيكة  بكلمات  والغرائز 
إلى  فوصلت  واإلنترنت  الميكرفونات  اختراع  هو  اآلن  الذي حدث 
فعاًل من  العارية  الغنائية  النخبة  تشكو  فهل  األغنيات،  آذاننا هذه 
أغنيات الشعوب بكلماتها العفوية التي قد نتفق أنها رديئة؟! إذا كنا 
نشكو كثيرًا من رداءة أغاني المهرجانات، فالمنحازون إليها يشكون 
أيًضا من غياب أغاني النخبة، وكما تزدري النخبة أغاني المهرجانات، 
فأصحابها يزدرون أغاني النخبة ويسخرون منها، والحقيقة أن غياب 
الطبقة الوسطى عن المجتمع وإفقارها أدى إلى تمترس كل فريق 

خلف موسيقاه سواء كانت تلك الموسيقى جيدة أم رديئة.
الثقافية في مصر وعدم  الصناعات  أن نشكو من غياب  اآلن  علينا 
الفن  إثراء  يتم  لكي  اإلبداعي؛  المصريين  زخم  إلدارة  رؤيا  وجود 
الجاد، فنحن ال نرى إعالًما يستطيع ببرنامج توك شو حقيقي وناجح 
من  اكتشافهم  يتم  قد  الذين  الحقيقيين  الموهوبين  بيد  يأخذ  أن 
نعتبرها  التي  الكبرى  الغنائية  فالظواهر  الغنائية،  الظواهر  هذه 
وهدى  فوزي  ومحمد  الوهاب  وعبد  كلثوم  أم  مثل  اآلن  أسطورية 
سلطان انطلقت جميعها من آذان المستمعين في الموالد والحفالت 
محبة  من  كلها  اصطيادها  تم  الكبرى  الغنائية  والقامات  الشعبية. 
ركيكة  كلماٍت  بترديد  الغنائية  مسيرته  بدأ  وجميعها  لها،  الشعب 
الظواهر،  هذه  مع  التعامل  في  كان  الفرق  ولكن  أردأ،  وموسيقى 

فلقد كان هناك َمن يكتشف هذه المواهب بعد أن يستمع إليها، ثم 
يرعاها ويؤلف لها الكلمات الجيدة والموسيقى الرائعة، بل يعلمها 
أيًضا اللغات األجنبية والبروتوكول لتكون سفيرة لبلدها، وسرعان ما 
كانت هذه األصوات تندمج في نهر الفن الخالد، وتواصل عطاءها 
الشعبي  المطرب  من  يجعل  السينمائي  الفيلم  كان  ينبغي.  كما 
البرجوازية، ويدعهما يغنيان مًعا،  »شكوكو« بطاًل مع »ليلى مراد« 
هو  ويستفيد  الرائجة،  الشعبية  ألحانه  من  مراد«  »ليلى  فتستفيد 
من موسيقاها الراقية وكلمات أغانيها الجيدة، كانت األفالم ممتلئة 
كثيرًا،  والفيلم  األغنية  أثرى  ما  والنخبوي  الشعبي  بين  بدويتوهات 
بأنه تم عزله ليغني على كلمات راقصة  ولم يشعر الشعب آنذاك 
على  أنه  يشعر  لكي  بطريقة صاخبة؛  يحرك جسده  تجعله  وتافهة 
بيدها  نأخذ  حتى  لها  يحلو  ما  تغني  الشعوب  ستظل  الحياة.  قيد 
بالثقافة والتعليم والقصائد الجيدة ودمجها في بالط الغناء واألخذ 
برأيها وذائقتها، واألهم من ذلك كله فتح باب األمل أمامها؛ لتصدَق 
أنها من الممكن أن تعتلي في يوم من األيام سلم المجد الغنائي إذا 
ما واصلت التعلم واالجتهاد، فاألمر في الفنون ببساطة يشبه األواني 
المستطرقة، إذا ما كانت كل مكونات المجتمع الثقافية رديئة فمن 

أين سنحصل على منتج جيد؟! 
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أدب ونقد

فائقة تجعل الكثيرين يلهجون بطيب ذكراه بعد موته.
بين  البطل  ذهن  في  التفاعل  في  الرواية  هذه  في  الصراع  يتحدد 
العلم التجريبي الذي يملك التغيير في هذا العالم من ناحية وبين 
اإليمان بما يعتقده أهله في الشفاء بزيت القنديل، وبعد جوالت 
الشعب  رمز  ـ  إسماعيل  البطل  نفس  في  امتزجا  بينهما  حقيقية 
المصري ـ في تآلف عميق. واستطاع بهما معا أن يحقق معجزات 
علمية مشهودة. كما تطل ثيمة الصراع بوضوح بين الشرق والغرب، 
هذا الصراع الذي أخذ اهتماماً كبيراً خالل النصف األول من القرن 
العشرين على يد كتاب تأثروا بالحضارة الغربية في موطنها، وعادوا 

إلى وطنهم وهم محملون بهذا التأثر.
العلم واإليمان في قدرة أي منهما منفرداً  ويطل أيضا الصراع بين 

على إسعاد منطقتنا، وضرورة أخذهما معاً. وهنا يطل 
يغيب  يكاد  ال  هاجساً  كان  الذي  الجوهري  السؤال 
عن بال مفكرينا في العصر الحديث عموماً والنصف 
أنتجت  حيث  خصوصاً،  العشرين  القرن  من  األول 
فيه الرواية، وكان هو الزمن الخارجي الذي تحركت 
فيه الرواية، وكان هذا السؤال هو: ما السبيل إلى 

النهضة المصرية واللحاق بركب التقدم؟
ولم يكن هذا السؤال بغائب عن الواقع المصري 
الوقت، حيث كانت مصر ترزح تحت  في ذلك 
ال  مرارة  أذاقها  الذي  الغربي  االستعمار  نير 
بسبب  باألساس  السؤال  هذا  وكان  تنسى. 
إدراكهم قوة الغرب المحتل وضرورة النهوض 
لم  إن  عنه  تقل  ال  بقوة  مواجهته  أجل  من 

تتفوق عليه. وقد تحددت اإلجابة على هذا السؤال من خالل ثالث 
الغربية  الحضارة  أخذ  وجوب  مضمونها  األولى  اإلجابة  إجابات: 
بحلوها ومرها، فتصبح مصر قطعة من أوروبا. واإلجابة الثانية تتمثل 
في العودة الكاملة إلى التراث، ووجوب التمسك بكل قوة بالدين 
حتى يقف الله القوي إلى جانبنا فننتصر على المستعمر، وجاءت 
اإلجابة الثالثة وهي تجمع بين اإلجابتين في تآلف عميق أي وجوب 

الجمع بين العلم واإليمان.
حيث  فنية،  بطريقة  الثالثة  اإلجابة  متبنية  الرواية  هذه  وجاءت 
المرض  الرمزي لمصر، وجعلت  التمثيل  النبوية  جعلت من فاطمة 
النهضة،  في طريق  الرؤية  تعثر  إلى  واضحة  إشارة  في  عينيها  في 
بزيت  بالعالج  تمسكت  حين  الرؤية  تفقد  تكاد  عينيها  وجعلت 
الكامل  واالعتماد  اإليمان  رمز  فقط،  القنديل 
أنها  كما  العويصة،  مشكلتنا  حل  في  عليه 
فقدت بصرها تماماً حين اعتمدت على العلم 
حينما  ولكنها  بصرها،  تقوية  عملية  في  فقط 
البصر  لها  عاد  واإليمان  العلم  بين  جمعت 
كأقوى ما يكون، وتزوجت من حبيبها إسماعيل 
إلى  إشارة  كثيرة صالحة في  وأنجبت منه ذرية 
تمسكت  حين  كبيرة  حضارية  خصوبة  عملية 
بالعلم واإليمان، وبذا تتحقق الرسالة المستخلصة 
األدب  بين  الخالق  التفاعل  ويبدو  الرواية،  من 

والواقع االجتماعي 

* أستاذ األدب العربي، مصر 

جوانب الصراع 
في رواية قنديل أم هاشم

 د عايدى على جمعة

تأخذ رواية قنديل أم هاشم للكاتب المصري الشهير يحيى حقي 
المتعدد  اإلبداع  العربية، ورغم  الرواية  مساحة كبيرة في خريطة 
باقي أعماله، ما  الرواية تطغى على  الكاتب فإن شهرة هذه  لهذا 
جعله يتضايق أحياناً من عملية اختزال أعماله عند القراء في هذه 
الرواية فقط. والقارئ لهذه الرواية الصغيرة يدهش حقاً من قوة 
تأثيرها عليه، ألنها تترك بصمة واضحة في تشكيله األدبي. ويرجع 
هذا التأثير من وجهة نظري إلى ما تلمسه الرواية من جدلية العالقة 
بين العلم واإليمان، أو الماضي والحاضر، أو الشرق والغرب، وهي 

جدلية حقيقية شغلت بال مجتمعنا دهراً طويالً وال تزال تشغله.

لها  منطقة  إلى  المتلقي  تشد  الجاذبية  مالمح  نجد  العنوان  ومن 
رصيدها الشعوري لديه. فالقنديل وهو المصباح المنير يتراسل مع 
الرصيد الكبير الذي ضخه القرآن الكريم عبر القرون للمشكاة التي 
فيها مصباح والمصباح في زجاجة لتجعل نور الله سبحانه وتعالى 
األفكار  من  النور  فكرة  كانت  وبالتالي  العجيب.  الكون  لهذا  غامراً 
القنديل  فكرة  أن  كما  لمنطقتنا،  الجمعية  الذاكرة  في  المهيمنة 
تستدعي في ذاكرة المتلقي قنديل عالء الدين السحري الذي يمنحه 
التي  أم،  كلمة  إلى  القنديل مضافة  كلمة  يريد. وقد جاءت  ما  كل 
جاءت بدورها مضافة إلى كلمة هاشم، وهذه اإلضافة المركبة تشي 

بعملية التماسك الشديد بين المتواليات اللفظية 
في هذا العنوان.

يتحرك ذهن المتلقي عبر سيدات كثيرات يحملن 
أشهرهن،  السيدات  هذه  ومن  هاشم،  أم  كنية 
طالب  أبي  بن  علي  بنت  زينب  السيدة  وهي 
رضي الله عنها. وتعمل منطقة العماء الناتج عن 
المتلقي  ذهن  تحفيز  على  العنوان  في  الحذف 
من أجل البحث عن ركائز لفهم يمنحه اطمئناناً 
الداللة  بتأجيل  تنهض  نفسه  الوقت  وفي  داللياً، 
في ذهن المتلقي لحين االنتهاء من قراءة الرواية 
كاملة. تتشكل البنية الكبرى في الرواية من خالل 

الشخصية المحورية/ إسماعيل الذي يعيش في حي السيدة زينب 
والده/  فيرسله  الطب،  مدرسة  مجموع  على  يحصل  وال  بالقاهرة 
على  السفر  ليلة  فاتحته  ويقرأ  الطب،  لدراسة  أورويا  إلى  التاجر 
ابنة عمه اليتيمة فاطمة النبوية التي تعيش معه في البيت نفسه. 
رمز  ـ  ماري  على  يتعرف  الطب  لدراسة  أوروبا  إلى  يصل  وحينما 
الحضارة األوروبية ـ زميلته التي تعجب به وتتخذه خليالً لها تمنحه 
أنواع الحب وفنون اللذة، ما يجعله يصاب بأزمة نفسية حادة تجعله 
يشك في معتقداته الدينية السابقة، وبعد أن تشبع منه ماري تتركه 
سبعة  أوروبا  في  إسماعيل  يظل  جنسها.  بني  من  واحداً  لتصادق 
أعوام باع فيها والده كل ما يملك من أرض في قريته، وبلغ به األمر 

أن باع عفش بيته من أجل تعليم ابنه.
يرجع إسماعيل إلى مصر بعد نبوغ واضح جعل أساتذته في أوروبا 
العيون  الفائقة في طب وجراحة  الشديد بمهارته  يبدون إعجابهم 

التي تخصص فيها.
في ليلة العودة وجد أمه تقطر لعين فاطمة النبوية من زيت قندبل 
أم هاشم، وبرى بعينيه حدة االلتهابات في عين فاطمة ومدى ألمها 
على  عارمة  ثورة  فيثور  عينيها.  في  القنديل  قطرات  تنزل  حينما 
القنديل ويذهب  التي فيها زيت  الجهل والخرافة ويكسر الزجاجة 
بعصا أبيه إلى مسجد السيدة زينب ويكسر قنديل أم هاشم أمام 
الجميع فيتعرض العتداءات بالغة من رواد مقام السيدة زينب ولكن 

الشيخ درديري خادم المقام ينقذه.
القنديل  يعالج إسماعيل فاطمة بعيداً عن زيت 
ومهارته  الحديثة  العلمية  معرفته  مستخدماً 
الفائقة التي لم تخذله في أوروبا، ولكن فاطمة 

تفقد بصرها تماماً.
يحاول إسماعيل بكل قوة أن يعيد لفاطمة بصرها، 
القنديل ويرجع  الشيخ درديري زيت  فيأخذ من 
القنديل  زيت  معاً،  باألمرين  ويعالجها  لفاطمة 
والعلم الحديث فيعود لفاطمة بصرها مرة ثانية.

والبنات  البنين  منها  وينجب  إسماعيل  يتزوجها 
زهيد،  بأجر  البسطاء  فيها  يعالج  عيادة  ويفتح 
ويصنع بزيت القنديل والعلم الحديث معجزات  يحيى حقي
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تراث السينما

 حسين عبد الرحيم 

لم يكن عماد حمدي ابن سوهاج المولود في 25 نوفمبر 1909م 
الخام  المادة  باقتدار،  والشجن  األلم  زارع  كان  إذ  عاديًا،  ممثالً 
للرحمة، والذي يترك بعًضا من رماد ألسئلٍة عديدة عن الحلم وفنِّ 
السقوط في الهمِّ واأللم، وتجسيٍد حّي للمآسي اإلنسانية جميعها، 
من  مثله  بما  الالمنتمي،  المنتمي/  البطل  مع  مشاهده  يتوحد  إذ 
الجان/ والجان  إذ غيَّر كثيًرا من مفاهيم  طفرة تمثيلية في مصر، 
بريميير، بما حمله من البساطة والقلق وكأنه رماد يئز أسفل جذوة 
البرجوازية،  أسرته  مع  المصرية  العاصمة  في  رحاله  حّط  النار. 
التي عاشت حياتها مثل غيرها من األُسر المصرية، حياة بسيطة، 
وجاءها ابًنا ُصلًبا يافًعا، وظلَّ يعمل في وظيفة »الباشكاتب« بإدارة 
الحسابات بمستشفى »أبو الريش حتى بدء العام1937م، قبل أن 
يقدم له صديقه محمد رجائي فرصة للعمل محاسًبا في استوديو 
عن  وثائقية  أفالم  مجموعة  في  العمل  فرصة  تأتيه  أن  قبل  مصر، 
فقراء ومرضى شعب مصر قبل ثورة يوليو1952م، لينطلق بعدها 
مفاهيم  في  جديًدا  فتًحا  كان  الذي  السوداء«،  »السوق  فيلم  في 
صناعة وصياغة النجم السينمائي الذي يحمل سمات مصرية حية 
نابضة؛ لها نكهة قابلة للتلون الميلودي في الصوت، والمالمح التي 
مثلتها ثنائية األبيض/ األسود، والضوء والظل بوسامة غير تقليدية 
عاطف  أحمد  دور  أدى  حتى  شعره،  تسريحة  في  حتى  تخصه، 

ليصبح بطالً ونجًما أول للسينما خالل سنوات معدودة.  

البطل المأزوم في الحقيقة والسينما
قصدُت إطالق هذا االسم )أحمد عاكف( أو الدور المتماهي معه، 
جلسة  حين جمعتهما  فهمي،  العزيز  عبد  الفنان  به  يذكرنا  والذي 
عمل مع نجيب محفوظ، وذلك في كواليس فيلم »خان الخليلي«، 
من  األخير  المشهد  تصوير  خالل  بحرقة  حمدي  فيه  بكى  والذي 
حّي  في  الخليلي  بخان  الكائن  منزلها  العائلة  تترك  وفيه  الفيلم، 
الحسين، والعودة مرة أخرى إلى حي السكاكيني، حيث مات أخوه 
المعربد  المستهتر  األخ  الفيلم،  في  يوسف(  )حسن  عاكف  رشدي 
طقطقة  الكاميرا  استعرضت  وقد  بالسّل،  إصابته  بعد  ونزق،  بخفة 
عجل العربة الخشبية التي تجرها األحصنة على أرضية صلبة مسفلتة 

البشر  مشاعر  وتدّك  تهرس  وكأنها  وحزنه،  الخان  هدوء  في  بالقار 
وأبطال  المشاهدين  بين  ملحمة  صانعة  وصلصلة،  وجرس  بحواف 
الفيلم، وتعاطف جّم وتوحد مع مشاعر البطل المهزوم الحزين أو 

الشقيق األكبر التائة والالمنتمي، إثر فقده ألخيه. 
بين  للتماس والمماهاة ما  كان هناك وعاء خصب وسيرورة دائمة 
واقع البطل في الخان والرواية وقصة عماد حمدي الحقيقية، والتي 
شقيقه  فقد  أن  وقت  المعاش؛  الحي  واقعه  في  بحذافيرها  تتكرر 
األصغر ليعيش في ظالل وهواجس؛ حكى عنها كثيرًا محفوظ لي في 
فندق شبرد، وأكدها عبد العزيز فهمي، حين أكَّد على لسان الراحل 
فريد شوقي في أحاديث عديدة جمعتني به في العام 1991م، إذ 
األفالم  وانتكاساته كبطل داخل  أفالم عماد حمدي  أن   أكد خاللها 
كانت انعكاسات لكل هموم ومنغصات حياته الحقيقية، ويأتي فيلم 

خان الخليلي تجسيًدا لذلك. 

مسيرة سينمائية حافلة
أدى عماد حمدي دور البطولة ألكثر من مائة وعشرين فيلًما ويزيد، 
ومنها أكثر من خمسة عشر فيلًما يتصدر - وما تزال - كالسيكيات 
النيل،  على  وثرثرة  ميرامار  أفالم  مثل  والمصرية،  العربية  السينما 
أو أنيس زكي/ نصف مسطول/ نصف ميت، وأم العروسة، وسّواق 
األوتوبيس، والمذنبون، والسوق السوداء، وسيدة القطار، وحياة أو 
موت، وسجى الليل، واألخوة األعداء، والمرأة المجهولة، والبحث عن 
النجومية  مفاهيم  من  كثيرًا  غيرت  التي  األفالم  وعشرات  فضيحة، 
والفتى األول أو نجم الشباك في السينما المصرية في ذلك الوقت. 

الغيور الجسور المحب
االجتماعية  حمدي  عماد  حياة  عن  كثيرًا  شوقي  فريد  معي  حكى 
وخالل   ،1991 العام  في  معه  أجريتها  أحاديث  خالل  والعاطفية، 
العاشق  اللطيف  الرومانسي  تليفزيونية عن عماد حمدي  مقابالت 
انياته وتفاصيل  ُجوَّ النخاع في  والمتورط حّد  التمثيلي  للفن  الكبير 
رتوش وصبغات واقعه المعاش والحياتي على فنه، كما ذكرت فاتن 
الراحل ثالث  التي جمعتهما. تزوج  األفالم  تعليًقا على أحد  حمامة 
مرات؛ بداية من الراقصة فتحية شريف، والتي أنجب منها ابنه نادر، 
ولكنها  كثيرًا،  عليها  يغار  وكان  كثيراً  أحبها  التي  شادية  الفنانة  ثم 
لم تفرط فيه بل حفظته بماله ومجده وتفرده، إال أن كارثة حياته 
الكبرى كانت في ثنايا تفاصيل عالقته بالممثلة نادية الجندي التي 
ر،  بددت حياته من كثرة المطالب وخاصة بعد خسارة فيلم بَْمبَة كَشَّ
كثيرًا،  به  وااللتقاء  عليه  للحزن  يحيى شاهين  الراحل  ما دفع  وهو 
وصاحبًا معه في آخر رجاء للعودة الشيخ محمد متولي الشعراوي، 
والذي بكي لحال عماد بعد ان انعزل في بيته وخف بصره، وكاد أن 

يفقده في آخر أيامه الثالثة حين استسلم للحزن وهواجس الوحدة 
التي مات فيها تاركًا غصة في القلب ودموًعا مالحة لم تجف، وقلبًا 
الحواس  وصدق  الموهبة  وفرادة  للتفرد  مثال  على  بالوجع  ُمتخًما 

والرؤى رغم بساطة األداء.

مساء الخير يا نينا
رحل عماد حمدي في الثامن والعشرين من يناير من العام 1984م، 
عن عمٍر ناهز الخامسة والسبعين عاًما، تاركًا أثره في الرمال الذهبية 
الخالدة لوعاء الفن التمثيلي المصري والعربي، وبأدوار فارقة طرح 
من خاللها مفردات ومصطلحات حميمية ال تفارق المتابعين لفنه 
بشغف وحسرة وضحك وصل لحد البكاء، مثل جملة »مساء الخير 
يانينا«، التي نحتها واستعادها من سيرة الجدة واألم في قبلي مصر 
الدراما،  وكُتَّاب  التصوير  مديري  أبكى  يافًعا،  وشابًا  صبيًا  كان  يوم 
وعدة مخرجين تركوا بصماتهم في روح وذاكرة المشاهد المصري 
الشيخ  وكمال  كمال  حسين  مثل  التمثيلي،  الفن  متلِق  والعربي 
وسعيد مرزوق والراحل عاطف الطيب، الذي كرر كثيرًا في لقاءات 
تليفزيونية عديدة؛ أن عماد حمدي يمثل أيقونة في عوالم ومسارات 
العالمي، وبنكهة ال تعتمد  المصري والعربي وحتى  التمثيلي  الفن 
على احترافية سطحية وال منقولة من أحد، بل كانت طرًحا لعصابية 
وجدل مكنونه اإلنساني عبر مراحل حياة أو حيوات حقيقية عاشها 
مع أسرته وعائلته ونفسه في الغالب، والتي ركَّز وجلس معها كثيرًا 
في وحدته وبزوغ أطالله على مجد قامة فنية، لم يحفظ لها الزمن 
وال الظروف ما زرعته الموهبة وكنسه انعدام الحرص على ما حصده 

من مجد ومال، وتراث فني تمثيلي عتيق وزخم ال يتكرر 

عماد حمدي.. زارع األلم والشجن
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حوار خاص

 حاوره - أنس الفياللي

العمارة  إن  المرتجي:  سعيد  محمد  األركيولوجي  األكاديمي  قال 
والزمان،  المكان  عامل  تخطى  بمشترك حضاري  تميزت  اإلسالمية 
فرغم اختالف األقطار اإلسالمية وابتعادها ثمة قرابة ال تنقطع بين 
تعطي  محلية  خصوصيات  وجود  نكران  دون  من  والغرب  الشرق 
لهذا التراث الفني غنى وتنوعاً. وأضاف في حوارنا التالي معه أن 
المسلمين بدأوا في تشييد المباني، مقتبسين التصاميم الهندسية 
والتقنيات من البالد التي قاموا بفتحها، لكنهم بلوروا ذلك في إطار 
متميز. ونفى المرتجي أن يكون تخطيط المدينة اإلسالمية فوضوياً 
كما ظن بعض المستشرقين وقال إنه اختالف يخفي بنية متماسكة 
للملكية  األسبقية  يعطي  حياة  نمط  يحترم  منطقياً  وتخطيطاً 
تحترم  التي  الخاصة  اإلسالمية  الحياة  مظاهر  عن  ويعبر  الخاصة، 
تراتبية هندسية انطالقاً من المحاور الكبرى إلى األزقة المغلقة مما 

يعطي بنية هندسية خاصة بالمدينة.

بداية، كيف تقيم الصورة الذهنية السائدة عن العمارة اإلسالمية؟
مجموع  به  ونعني  اإلسالمي،  الفن  بمجال  العمارة  فن  يرتبط 
المنشآت المعمارية التي أنتجت في بلدان العالم اإلسالمي. ومنذ 

بداية القرن الماضي شكلت العمارة اإلسالمية موضوع عدة دراسات 
المتأثرين  المستشرقين  بعض  من  قبل  خاصة  ميدانية  وأبحاث 
عن  نمطية  صورة  كتاباتهم  في  فكونوا  السائدة،  باإليديولوجيات 
من  العمارة،  هذه  عن  قليلة  نماذج  من  انطالقاً  اإلسالمية  العمارة 

دون األخذ بعين االعتبار أنها متغيرة حسب المناطق واألزمنة.

منذ البدايات األولى لإلسالم، بدأ المسلمون في تشييد المباني، وقد 

اقتبسوا التصاميم الهندسية والتقنيات من البالد التي قاموا بفتحها، 
فأصبحت  متميز،  إسالمي  إطار  في  ذلك  بلوروا  المسلمين  لكن 
المسلمين  حاجات  عن  تعبر  إسالميه  مدينة  الجديدة  المدينة 

االجتماعية وتعكس حياتهم اليومية.
يمكن أن نميز إجرائياً أنماطاً متعددة من العمارة: العمارة الدينية 
باإلضافة  والزوايا واألضرحة...  كالمساجد  الديني  بالمجال  المرتبطة 
إلى أشكال العمارة المدنية المرتبطة بالجانب االجتماعي والسياسي 
وفنادق...  وحمامات  ومدارس  وقصور  سكنية  أحياء  من  والعلمي 
فحضور  ضيوفها،  وحتى  المدينة  لساكني  اليومية  للحاجة  استجابة 
المدينة يقتضي وجود فضاءات استقبال تستعمل  الغرباء مثال في 
لتخزين البضائع وإسطبال للدواب ومبيتاً للغرباء. من دون أن نغفل 
العمارة العسكرية التي تشكلت من المنشآت المعمارية ذات الدور 

العسكري كاألسوار واألبواب واألبراج والقالع والرباطات. 

تطوير االقتباسات 
قلَت إن المسلمين بلوروا اقتباساتهم، من البالد المفتوحة، في إطار 

إسالمي متميز أين يكمن في نظرك هذا التميز؟ 
خصوصية  إضفاء  في  مهمة  أدواراً  اإلسالمية  العمارة  فنون  لعبت 
على فضاء جغرافي واسع، حيث اتجاه المباني والتنظيم الداخلي؛ 
نظرة  إلى  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  يحيل  والديكور  واألثاث؛ 
المسلمين للفن وللوجود، وسواء كانت للعمارة عالقة بالممارسات 
الدينية، أو بمناحي شؤون الحياة اليومية االعتيادية؛ فإنّه يراعى فيها 

المقاييس والمعايير الجمالية نفسها.
أخذ  ثم  واألثاث،  البناء  في  البساطة  األولى  المساجد  على  ظهر 
بالحجارة  ويبنونها  مساحتها،  فيوسعون  بها  يعتنون  المسلمون 
واألعمدة ويزينوها لتالئم ما وصلوا إليه من غنى وقوة وسعة. ذلك 
أن اهتمام المسلمين ببناء العديد من المباني والمساجد والقصور، 
اإلسالمية  العمارة  امتازت  وقد  حضارتهم.  لقوة  واضحا  رمزًا  كان 
تكن معروفة  لم  التي  المعمارية  العناصر  لمجموعة من  بابتكارها 
في الحضارات القديمة، كالعقود ذات شكل حدوة الفرس، والعقود 
المزدوجة في جامع قرطبة والمقرنصات الشبيهة ببيوت النحل وهي 

عناصر كانت منتشرة في عمارة شمال افريقيا واالندلس. 
تم  التي  للمدن  الحضري  التراث  كبير  بشكل  المسلمون  أخذ  لقد 

فتحها واعتمدوا تقنيات بناء ونماذج معمارية محلية. 
لكن هذه المنشآت المعمارية، تغيرت ماهيتها وتم إعطاؤها معاني 
إيديولوجية  أسس  على  الحضرية  الحياة  تنظيم  تم  حيث  جديدة، 
تجسيداً  الفضاء  تدبير  أصبح  وهكذا،  الجديد.  الدين  مع  تتماشى 
وأصبحت  حضارته.  عن  الفني  والتعبير  باإلسالم  خاص  حياة  لنظام 
المدينة في نهاية المطاف انعكاساً لكل حياتهم االجتماعية تختلف 

عن الحضارات التي سبقته زمانياً.

المدينة اإلسالمية  ثقافة، وليست مجرد شوارع وبنايات 

األركيولوجي محمد سعيد المرتجي:
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المدينة اإلسالمية بين الفوضى والتميز
كثيرا ما انتقد تخطيُط المدينة اإلسالمية »الفوضوي«، وعدم وجود شبكة 
الطرق شبيهة بنموذج المدينة الرومانية مثالً، وعدم وجود ساحات عامة، 
في  المجال  تدبير  لنا  تبرز  أن  يمكن  هل  نفسها.  على  المنازل  وتقوقع 

المدينة اإلسالمية؟
الرحالة  وصف  في  نجد  الماضي،  القرن  بداية  في  هذا صحيح.  بالفعل، 
والباحثين الغربيين انتقاداً الذعاً للمدينة اإلسالمية، وألبسوها أوصافاً سلبية 
تقليدياً  كالمتاهة والفوضوية، وعدم االنتظام، إلخ. فهم يقدمون نموذجاً 
الحياة  جوانب  مختلف  عن  عامة  نظرة  تقديم  دون  من  للمدينة  نمطياً 
االهتمام  تركيز  دون  ومن  واألنثروبولوجية  والثقافية  االجتماعية  المدنية 
على التناسق المكاني للمدن في العالم اإلسالمي، إذ إن أغلبهم ركز - كما 
األزقة  وكون  التخطيط،  وغياب  العمومية،  الساحات  غياب  على   - أشرت 
ضيقة ومتشابهة  وأن المنازل منغلقة ومتقوقعة على نفسها،  وهم يعتبرون 
االختالف  هذا  الحقيقة  في  لكن  مفهومة،  غير  حضرية  فوضى  هذا  كل 
يخفي بنية متماسكة وتخطيطاً منطقياً يحترم نمط حياة يعطي األسبقية 
التي تحترم  الخاصة  اإلسالمية  الحياة  الخاصة ويعبر عن مظاهر  للملكية 
تراتبية هندسية انطالقاً من المحاور الكبرى إلى األزقة المغلقة مما يعطي 

بنية هندسية خاصة بالمدينة.

فأصالة المدينة اإلسالمية تظهر لنا في الطرق والمسالك والتقسيمات 
واالقتصادي  والثقافي  االجتماعي  المدينة  مركز  بين  تفصل  التي 
المسلمون  منحه  الذي  الكبير  واالهتمام  الرئيسة  السكنية  واألحياء 
للمنشآت الدينية. وفي نهاية المدينة نجد السور - بأبوابه الكبيرة، 
مع  لها  حدوداً  ويشكل  الغزو،  من  للمدينة  الحماية  يوفر  الذي 
امتدادها الخارجي، فالمدينة -كمجال مسور ومغلق - انتظمت حول 
مركزها، وهذا االنغالق سوف نجده في أغلب البنايات سواء الخاصة 
للمدينة  العام  الحال، إن كان هذا هو االتجاه  العامة. وبطبيعة  أو 
اإلسالمية، فإنه ال يمكن تعميم هذا النمط على كل المدن اإلسالمية.
في فن العمارة اإلسالمية، تكٌون األحياء السكنية وحدة مجالية تقوم 
على التضامن والتعاون بين المسلمين واحترام حقوق الجار،  وهكذا 
فمنازل المسلمين متراصة ومستندة إلى بعضها بعضاً مثل الجسد 

الواحد، ففي الحي الواحد نجد تعايشاً بين الفقراء واألغنياء، وهذا 
تعبير عن مبدأ المساواة داخل المجتمع اإلسالمي. فبعد متاهة األزقة 
لتدبير  والممرات التي تقود إلى المنزل نجد تصميماً وشكالً خاصاً 
الفضاء. فالمنزل اإلسالمي يتميز بالتنوع من حيث التصميم والحجم 
حسب األحياء والمستوى االجتماعي للسكان وحسب المناطق، وهو 
يتميز خاصة بغياب أي ميزة خارجية تعبر عن المستوى االجتماعي 
لصاحب البيت باستثناء بعض النوافذ الصغيرة المخصصة للتهوية في 
األعلى، وهي تطل عموماً على داخل المنزل، وال تطل على خارجه 
من كل عنصر  المنزل وجعله مصوناً  وذلك مراعاة لحرمة  نادراً  إال 
إلى خلق عدالة اجتماعية  المنزل  بناء  التواضع في  دخيل. ويعزى 
واحترام مشاعر الناس الفقراء. والمسكن )لغويا يحيل إلى السكينة 
والطمأنينة( في العالم اإلسالمي يقدم إطاراً مثالياً للحياة اإلسالمية، 
فهو يتأقلم طبيعياً مع التصور األبوي )البطريركي( للعائلة، باإلضافة 
بالحياة  المحيطة  األسرار  عالم  على  الحفاظ  على  يساعد  أنه  إلى 
الخاصة للمسلم. وإجماالً يمكن أن نخلص إلى أن المدينة اإلسالمية 
 هي ليست فقط بنايات تم تشييدها وإنما ثقافة تم تأسيسها،  ثقافة 

جديدة هي الثقافة اإلسالمية.

العالئق بين العمارة والدين
يمكن  هل  الحضارة،  هذه  تسمية  لمسألة  النقاش  هذا  يقودنا 

محمد سعيد المرتجي

أستاذ تاريخ الفن والعمارة اإلسالمية المغربية وعلم 
التحافة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة 
بجامعة  سابقاً  واألستاذ  بالرباط،  الخامس  محمد 
المتخصصين  من  البيضاء.  بالدار  الثاني  الحسن 

لمغاربة القالئل المشتغلين في هذا المجال. 
وبالد  أفينيون  جامعة  من   2006 في  تخرجه  بعد 
هذا  في  انشغاالته  ارتكزت  بفرنسا،  الفوكلوز 
المجال على المستوى العلمي بمشاركته في عدة 
وخارجه،  المغرب  في  دولية  وندوات  تظاهرات 
موقعه  خالل  من  التطبيقي  المستوى  وعلى 
الثقافة،  بوزارة  الفنون  بمديرية  مهام  عدة  في 
وعضويته في المكتب التنفيذي للجمعية المغربية 
للمعرفة التاريخية التي تسهر على تنفيذ مجموعة 

من المشاريع الثقافية والعلمية.

وبنايات  شوارع  مجرد  وليست  اإلسالمية  ثقافة،  المدينة  المرتجي:  سعيد  محمد  األركيولوجي 

حوار خاص

محمد سعيد المرتجي
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الحديث عن عمارة إسالمية، وأخرى مسيحية أو يهودية أو بوذية؟ 
وهل يمكن القول إن العمارة اإلسالمية قد تأثرت بالدين اإلسالمي؟
لما  اإلسالمية،  الدول  في  كما  الغرب  في  مناسب،  تعريف  لتقديم 
أو  التاريخية  الناحية  من  سواء  إسالمية،  عمارة  نسميه  أن  يمكن 

الجغرافية أو السياسية، يتطلب نقاشاً موسعاً.
التي أنتجت  المعمارية  المنشآت  العمارة - كما قلنا - يجمع  ففن 
العالم اإلسالمي. وهو فن مرتبط بقدوم اإلسالم، والتقى  في بلدان 
وتقاليد  قديم  تاريخ  ذات  أقطار  في  المحلية  المعمارية  بالعناصر 
إفريقيا،  والشام، وفلسطين، وشمال  الرافدين،  كبالد  غنية  معمارية 
وعلى عكس العمارة المسيحية التي تحيل إلى المنشآت المرتبطة 
بأماكن العبادة في الديانة المسيحية فقط، أو البوذية التي ترتبط 
فن  على  تدل  ال  إسالمية  تسمية  فإن  الدين،  ومعابد هذا  بطقوس 
ديني فقط كهندسة المساجد، أو أثاثه أو األشياء المرتبطة بالعبادة 
بل تعني ذلك الفن الخاص بالحضارة ويغطي جميع أشكال التعبير 
الفني المعماري الممتد من المغرب واألندلس إلى الهند. وباإلضافة 
إلى التحديد الجغرافي، يجب إضافة التقاء المسلمين بغيرهم من 
العرب  وبين  والبوذيين...(  والمسيحيين  )اليهود  األخرى  الديانات 
مستمدة  العبارة  هذه  صعوبة  الحقيقة،  في  األقوام.  من  وغيرهم 
من شسوع الحيز الزماني والمكاني التي تحيل عليها كلمة إسالمية. 
لذلك تم اقتراح بدائل عبارة فن عربي أو فن فارسي أو تركي، إلخ. 
مشتركة  وأصول  خصائص  وجود  ينكرون  الباحثين  بعض  أن  ذلك 

متشبثين بضرورة تسمية هذا الفن بالبلد 
الذي أنتج المبنى. غير أن عبارة فن عربي 
بها  الحذر ألن  االستخدام وتوجب  صعبة 
إغفاالً للدور الذي لعبته في هذا التطور 
مجموعات عرقية أخرى. كما يجب تجنب 
ربط الفن اإلسالمي بالفن العربي وحصره 
وإهمال  اإلسالمية  العربية  الحضارة  في 
والهندية  والتركية  الفارسية  التأثيرات 
الفارسية  العمارة  تعبير  أما  واألمازيغية. 
وثقافي  جغرافي  واقع  على  فيحيل  مثال 
دقيق مرتبط بميالد أسلوب فارسي داخل 

العمارة اإلسالمية.

المشترك الحضاري والثقافي
تبعاً  واختلفت  اإلسالمية  العمارة  تنوعت 
فيها  استوطن  التي  والمناطق  للمراحل 
صدر  مرحلة  مع  حضاراتهم،  المسلمون 
العصر  مرحلة  ثم  المساجد،  في  اإلسالم 

إفريقيا،  في غرب  بل وحتى  األندلسية  والحقبة  والعباسي  األموي، 
كما كان للعثمانيين معمار فريد من نوعه وله خصوصية خاصة. 

هل يمكننا الحديث عن مشترك حضاري وثقافي في هذه الحضارات 
على المستوى المعماري؟

والجغرافية  التاريخية  الظروف  اختالف  فرغم  صحيح،  هذا 
المحلية،  فإن  والتقاليد  واألوضاع  االقتصادية  المناخية  واإلكراهات 
العالم اإلسالمي ينهل عموماً من سجل ثقافي  مشترك،  حيث يشعر 
إلى  الناظر  فعين  اإلسالمية.  واألمة  اإلسالم  لدار  باالنتماء  فرد  كل 
مختلف أنماط العمارة اإلسالمية ال تخطئ التشابه بين بلدان العالم 
اإلسالمي، ولعل المسجد يعتبر أهم مكان تتمثل فيه وحدة العمارة 
الهندسي  الشكل  المسجد  ويعتبر  معاً.  اإلسالمي  والفن  اإلسالمية 
المسلمون  الذي يتردد عليه  المكان  األكثر أصالة في اإلسالم، وهو 
بكثرة. وتشترك المساجد في مجموعة من المكونات كالمنبر الذي 

يكون على يمين المحراب، والصحن. 
عند إنشاء المدن اإلسالمية، يعتبر المسجد أول بناية يتم إنشاؤها 
الدينية األخرى مثل  وحول المسجد يتم تخطيط األزقة والمنشآت 
المدرسة والزاوية والمدرسة القرآنية. وهو ما يظهر أن المسجد ال 
ينفصل عن النسيج الحضري بل على العكس من ذلك يؤيد الحياة 
المسجد  أبواب  عند  يبدأ  التجاري  المركز  نجد  وهكذا  الدنيوية، 
أن  يمكن  المعمارية،  المنشآت  إلى  باإلضافة  جدرانه.  على  أو 
إحدى  يعتبر  والذي  العربي،  الخط  حضور  في  بين  المشترك  نقرأ 
في  العمارة  لتزيين  الكبرى  المميزات 
اإلسالم منذ بداياته وإحدى عالماته الفارقة. 
لقد صار مؤشراً على اإلسالم وحجب جزئياً 
ظهور الرموز الدينية كما يمكن أن نراه في 
المسلمين  عند  ويحل  المجاورة.  الثقافات 
محل األيقونات التمثيلية للديانات األخرى. 
أهم  بين  الهندسية من  األشكال  تعتبر  كما 
اإلسالمية  العمارة  في  التزيينية  المصادر 
والحيوانية،  النباتية  الرسوم  مع  وتندمج 
لكيال  النباتية  األشكال  هذه  تحويل  ويتم 

تعطي انطباعاً عن تقليد ما يحيط بنا.
العمارة  أن  نؤكد  أن  يمكن  وعموما، 
تخطى  حضاري  بمشترك  تميزت  اإلسالمية 
اختالف  فرغم  والزمان،  المكان  عامل 
نالحظ  فإننا  وابتعادها  اإلسالمية  األقطار 
قرابة ال تنقطع بين الشرق والغرب من دون 
نكران وجود خصوصيات محلية تعطي لهذا 

التراث الفني غنى وتنوعاً 

وبنايات  شوارع  مجرد  وليست  اإلسالمية  ثقافة،  المدينة  المرتجي:  سعيد  محمد  األركيولوجي 

إضاءةحوار خاص

حكاية غريبة تلك التي يحكيها مؤرخنا الجبرتي عن أمه وكيف كانت 
تختار لزوجها "أبيه" الزوجات الجميالت من دون أن تغار أو تتضايق. 
يقول: تزوج والدي الشيخ حسن الجبرتي من والدتي بنت رمضان 
جلبي. وكانت به بارة وتطيعه في كل شيء، حتى إنها كانت تشتري 
الجواري الحسان من مالها، وتزينهن له بالحلي والجواهر، وتقدمهن 

له حتى تحصل على األجر والثواب كما كانت تعتقد.
بأداء  قام  والده عندما  أن  اآلثار  كتابه عجائب  الجبرتي في  ويذكر 
الذي  الحلبي  عمر  بالشيخ  التقى  1156هجرية  عام  الحج  فريضة 
أوصاه بأن يشتري له جارية بيضاء وتكون بكرا دون البلوغ. فلما عاد 
من الحج ظل يبحث بين الجواري حتى وقع على الجارية المطلوبة 
إلى  ويرسلها  الوقت  يحين  حتى  زوجته  عند  وأدخلها  فاشتراها، 
صديقه. ولما جاء وقت سفر هذه الجارية فوجئ بزوجته تقول له: 
إني أحببت هذه الوصيفة حباً شديداً، وال أقدر على فراقها، وليس 

لي أوالد، وقد جعلتها مثل ابنتي. 
وبكت الجارية ايضاً، وقالت ال أفارق سيدتي وال أتركها ابداً.

فقال: كيف يكون العمل؟

قالت زوجته: ادفع ثمنها من عندي، واشتر أنت غيرها. ففعل.
لكن الزوجة لم تكتف بذلك وإنما أعتقتها وعقدت لزوجها عليها، 

وجهزتها وفرشت لها مكاناً مستقالً. 
يقول الجبرتي: تزوجها والدي سنة 1165. وكانت أمي ال تقدر على 

فراقها ساعة رغم أنها كانت ضرتها وأنجبت له األوالد. 
عليها  وثقل  لمرضها،  أمي  فمرضت  الجارية،  مرضت  أن  وحدث 
المرض. فلما قامت الجارية ونظرت إلى موالتها وهي مريضة، بكت 
وقالت: إلهي إن كنت قدرت موت سيدتي، اجعل يومي قبل يومها. 
ثم رقدت وماتت تلك الليلة. وعندما استيقظت موالتها آخر الليل، 

وجستها بيدها، راحت تنادى عليها: زليخا.. زليخا!
فقالوا لها: إنها نائمة. 

يدل  ما  منامي  في  ورأيت  ماتت،  انها  يحدثني  قلبي  لهم:  فقالت 
على ذلك.

فقالوا لها: حياتك الباقية. 
فقامت وهي تقول: ال حياة لي بعدها.

وراحت تبكي وتنتحب حتى طلع النهار، وغسلوها وعملوا لها جنازة. 
وعادت زوجة الجبرتي إلى فراشها حزينة أشد ما يكون الحزن على 
وخرجوا  الحزن،  من شدة  النهار  آخر  ماتت  إنها  حتى  فقد ضرتها، 

بجنازتها في اليوم التالي. 
ويندهش صاحب العجائب قائالً: وهذا من أعجب ما رأيته ووعيته. 
الوقائع  أربع عشرة سنة. فهل كانت مثل هذه  إذ ذاك  وكان سني 
الغريبة هي البذرة التي أوحت له بكتاب عجائب اآلثار في التراجم 
واألخبار؟ ال يستطيع أحد اإلجابة على وجه اليقين. لكننا ال نستطيع 
حياة  على  اإلشارات  أو  العالمات  من  كانت  أنها  أيضاً  نغفل  أن 

ومستقبل الجبرتي 

محسن عبد العزيز

عجيبة الجبرتي

* كاتب وصحفي 

بوابة مكة لمدينة جدة
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سيمياء

كوننا األول وحلم 
يقظتنا؛ البيت

من هذا القادم يدق باب البيت؟
باب مفتوح، ندخله
باب مغلق، معتكف

نبض العالم يخفق خلف بابي..
بأبيات )بيير ألبير بيرو( يبدأ غاستون باشالر فصل )البيت، من القبو 
إلىى العلية( في كتابه )جماليات المكان(؛ الذي  يبدأه بهدوء تام 
في الحديث عن قيم ألفة المكان من الداخل بوصفه وحدة متكاملة 
بكل تعقيده وتفاصيله، ألنه يريد أن يجعل من )األلفة( قيمة مطلقة 
الفصل  لهذا  عتبة  اختارها  التي  األبيات  أن  من  الرغم  على  شاملة، 
الخارج  مع  االنفصال  بين  والخارج،  )البيت(  الداخل  بين  تجعلنا 

واالتصال به، بين التشويق المنتَظَر خارجاً، واالنتظار  المشوِّق. 
تربط  قدرة  باعتباره  ثقافية  ظاهرة  يمثل  كياناً  بوصفه  البيت  إن 
بين الخيال والواقع. إنه ذاكرة قادرة على السكن في أركان البيوت 
التي نسكنها وزواياها، ألنه - كما يقول باشالر - )ركننا في العالم .. 
كوننا األول(، ولهذا سنجد أن لكل منا عالمه الخاص الشخصي الذي 
يربطه بركن معين من أركان بيته. إنه الركن الذي نلوذ إليه لالنكفاء 
على ذاته للتلذذ بتلك اللحظات الخاصة التي ستكوِّن ذاكرة المكان 

وسيرته التي ال يعرفها غيرنا. 
وفكره  تاريخه  له  كون  إنما  غرفاً  وال  زوايا  وال  جدرانا  ليس  البيت 
وقدرته، كون له ذكرياته وأحالمه، له خياله وصوره. إنه العالم الذي 
نسكن إليه في أوجاعنا وفي أفراحنا، إنه الكون الذي يحمينا والمالذ 
بوحدته  الذي يجمع شتاتنا  المالذ  إنه  إليه دوماً،  نلجأ  الذي  اآلمن 
إنه  عالياً،  بالتحليق  ألحالمنا  يتيح  الذي  الفضاء  إنه  تفاصيله،  رغم 
العميق اآلمن لذكرياتنا، لهذا نغوص في كنهه كل يوم بعد  الكون 

اإلياب من تعب أو مشقة أو حتى بعد فرح. 
   فالمالذ الذي نسكنه ونسميه )بيتا( هو عالمنا وركننا الذي ال يحمل 
الموازية  القيمة  تمثل  التي  ُهويتنا  بل  وحسب  وأحالمنا  ذكرياتنا 
لثقافتنا الخاصة التي أنتجناها نحن بوصفنا من يقطنه أو تلك التي 
وخياله  ذوقه  منا  فلكل  ثقافية؛  ُهوية  إنها  المجتمع.  مع  أنتجناها 
وقدرته المالية ومكانته االجتماعية التي يعكسها بيته، ولكل مجتمع 
طرازه الخاص ومعماره وقيمه الفنية التي تتمثلها بيوت أفراده. إنه 

)البيت( بوصفه قدرة ثقافية وعالمة دالة.
بين  من  الكون(  )سيمياء  كتابه  في  المسكن  لوتمان  يوري  يعتبر 

للغابة  العالمي؛ حيث يجعله مقابالً  الفلكلور  الكونية في  الثيمات 
شعر  في  بالبيت  مثالً  ذلك  في  ويضرب  غريباً؛  فضاء  بصفتها 
)بوشكين( الذي يمثل بالنسبة )ألفكاره المرتبطة بالتقاليد الثقافية، 
وبالتاريخ، وباإلنسانوية، وباستقالل الذات اإلنسانية(. هكذا سيمثل 
البيت فضاًء لألنانية واالنطواء، والوالدة المتجددة في الفضاء العام 
من  وسيرته  المسكن  دالالت  سرد  في  لوتمان  وسيمضي  للمحيط، 
أشباه  أو  المشتركة(،  )الشقة  الالمسكن  مقابل  مسكناً  كونه  حيث 
الثقافية  الداللة  باعتبار  المشردين...(،  وسكن  )المخيم،  المسكن 
أن  سنجد  ولهذا  طارئاً.  أم  واقعاً  زائفاً،  أم  حقيقياً  بوصفه  للمكان 
لوتمان ينتهي في تحليله عند بولكاكوف الذي يعد المسكن )فضاء 
بذلك  ليكون  للتناغم ولإلبداعية...(،  لألمن،  داخليا، مغلقا، ومصدراً 

عائشة الدرمكي

* باحثة وكاتبة من سلطنة عمان

عنصراً من عناصر الفضاء الثقافي الذي يؤسسه الفكر اإلنساني ضمن 
الفضاء الواقعي. 

مع  والتضامن  اإلبداع  على  قدرتنا  يعكس  نوعه  كان  أياً  البيت  إن 
أنفسنا ومع المجتمع، وذلك عن طريق تضامننا مع المكان بوصفه 
فضاء عندما نختار أماكن عيشنا، وتضامننا مع البيت بشكله الخارجي 
بوصفه كياناً كلياً، ثم تضامننا مع زواياه وأركانه عندما نختار موقع 
والكينونات  األشياء  تلك  ثم مع  والغرف،  والزوايا  الجدران  تلك  كل 
الصغيرة التي تؤثث هذا الكيان وتجعل منه )بيتنا(. ولهذا فإن باشالر 
عندما أراد أن يُْجِمل الفائدة الرئيسة للبيت قال )البيت يحمي أحالم 
القيم  ذلك ألن  بهدوء(؛  يحلم  أن  لإلنسان  ويتيح  والحالم،  اليقظة، 
اإلنسانية ال تتأسس على الفكر والتجربة فقط وإنما أيضا بـ )أحالم 

اليقضة( - على رأي باشالر . 
وألن البيت يحملنا إلى أحالم اليقظة، ومتعة الخيال، ولذة التعمق 
الحياة  دينامية  فيه  نؤسس  الذي  مالذنا  فإنه  أرواحنا،  مع  الذاتي 
اليومية بكل تفاصيلها وروعتها؛ لنا في كل ركن فيه ذكرى، وفي كل 
الماضي والحاضر والمستقبل، ولهذا  إنه استمرار بين  زاوية حنين. 
أجسادنا  من  جزء  بل  تاريخنا،  من  جزء  هو  نسكنه  بيت  كل  فإن 
وأرواحنا التي نظل دوماً في حنين إليها. هكذا نفهم أمهاتنا وآباءنا 
ذلك  كل  يحمل  الذي  العتيق  البيت  من  االنتقال  يرفضون  ممن 
الحنين وكل تلك الذكريات، إنه بالنسبة لهم ليس جدراناً بل أحالم 

يقظتهم التي تمثل لهم الوجود. 
اليوم في أوج تمثله  البيت بوصفه كونا مستقالً داخلياً، يعيش  إن 
لكينونته الخاصة عندما اتفق العالم أخيراً أن )ال أمان سوى بالبقاء 
إلى  االجتماعية  الثقافية  وظيفته  من  البيت  ليتحول  البيت(،  في 
وظيفة جديدة ذات بعد )صحي(، لها طرفان أحدهما انطواء وفصل، 
الذي  البيت على نفسه وانغالقه  انطواء  إنه  انفتاح ووصل؛  واآلخر 
حدثنا عنه )بيرو( في أبياته السابقة حيث رمز له بـ)الباب المغلق، 
أحالمهم،  مع  تسكنه،  التي  الذوات  مع  منفتح  وهو  المعتكف(، 
وآمالهم، مع تلك الطاقة التي يبدأونها وهم بين جنباته وبين زواياه 
يقدمها  التي  المرئية  التسجيالت  تلك  نتأمل كل  إذ  وإننا  وجدرانه. 
التواصل االجتماعي وغير من  الناس وهم في بيوتهم عبر منصات 
الوسائل التقنية، فإن الالفت فيها تلك القدرة الحيوية التي يملكونها 
وهم يتحدثون، تلك الزوايا التي يختارونها لمواجهة اآلخر، لمحاورته، 

منزوياً،  بسيطا،  بعضها  بدا  وإن  اعتباطية  ليست  زوايا  إنها  للقائه. 
ولسيت مفتعلة وإن بدا بعضها مزركشاً. 

إن زوايا البيت الذي نظهر من خاللها أمام الكاميرا للعالم الخارجي 
ونحن في ظل االنزواء )الصحي( في ظروفنا الحالية، هي تلك الزوايا 
التي نختارها قصداً ألن لنا فيها وبينها ومعها أحالم، وذكريات، بل 
تمثلناها ضمن تلك األحالم والذكريات حتى أصبحت كياننا )كوننا 
في العالم(. لكل منا كونه الذي يختاره؛ فيظهر البعض في مكتبته 
المنزلية، أو في طرف غرفة الصالة، أو في كرسي منعزل في إحدى 
الخاص  الكون  إنه  نومه.  أركان غرفة  أو حتى في ركن من  الزوايا، 
الذي نريد أن يمثلنا ونريد أن نعبر من خالله لنخترقه إلى الفضاء 

الذي )يخفق خارجاً(. 
إن قدر االنزواء )الصحي( في البيت ليس إال فرصة لنا للتقرب من 
وفقدنا  خارجا،  اليومية  صراعاتنا  في  طويالً  هجرناها  التي  زوايانا 
ضمنها أحالم يقضتنا حينما تعوَّدنا على الغوص السطحي في إياباتنا 
المظلم  الفراغ  آفاق  إلى  الولوج  سوى  لنا  تعني  ال  التي  المتكررة 
حتى نصبح باكرين خارجين إلى فضاءات جديدة متكررة. إن االنزواء 
البيتي فعل حنين لزوايانا، لتلك الفضاءات الساكنة المستقرة فينا، 
لبناء  الذاكرة  متجاوزين  خياالتنا  منها  نطلق  التي  الخاصة  ألكواننا 
أحالم  واطلق  البيت(  في  )خليك  لهذا  يوم،  كل  متجددة  ذكريات 

يقضتك وابِن مع زواياك عالماً من اآلفاق النابضة بالحياة  ان
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تراث الشعوب

األمثال فلسفة الجماعة الشعبية

 عبده الزّراع*

الموتى،  بكتاب  اشتهر  الذي  النهار«  إلى  »الخروج  كتاب  يشهد 
الهائل من  الكم  إن هذا  أصيلة؛  الشعبي سليقة مصرية  المثل  أن 
الحكمة والعلم والتجربة والنفاذ إلى ما وراء الطبيعة، الذي يحتويه 
الكتاب ميراث وجداني تسرب إلى ثقافة المصريين فجلهم شعًبا 
فباتوا  أدمغتهم  في  التعبير  ملكة  ونشط  الكلمة  بقيمة  يشعر 
قادرين على إنتاج األمثال. وربما كان ولع المصريين باألمثال هو 
الظاهرة الفولكلورية الوحيدة التي لم تنقرض بسبب انتشار الميديا 
اإلعالمية، التي أصبحت تقدم للناس زاداً فنياً جاهزاً مطبوخاً ومعلباً. 
ففي حين انقرضت األغنيات واأللعاب والحواديت وفنون الوشم، 
بمعنى لم يعد لها امتداد معاصر، ال يزال المثل الشعبي يجري على 
األلسنة.يقول توريانو torriano 1666 م إننا نستطيع أن نكتشف 
األمثال  فهذه  األمثال،  وذكاءه عن طريق  الشعب  طبيعة  بسهولة 

تمثل فلسفة الجماهير)1(. 

المفهوم أن يفسر أهمية االتجاه نحو دراسة األمثال  يستطيع هذا 
التي تعد دراسة للقطاعات الشعبية صاحبة الجهد الحقيقي في بناء 
الدول. فالمثل العامي يعطي صورة حية ناطقة لطبيعة الشعب بما 
فيها من تيارات ظاهرة وخفية على حد سواء. وهو لون أدبي يتمثل 
فيه الصدق، ورغم ذلك ظل بعيداً عن سيطرة الحكام وسطوتهم، فقد 
مواجهة  يعجز عن  ولكنه  أغنية،  الحد من شعبية  الحاكم  يستطيع 

المثل؛ ألنه يتمدد وينتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم. 
فهو إًذا الفن الوحيد الذي يكشف عن مختلف التيارات االجتماعية 
مجال  في  اللون  هذا  أهمية  يفسر  وهذا  الشعبي.  المستوى  على 
مجال  في  وأيضاً  اجتماعية،  وثيقة  باعتباره  االجتماعية  الدراسات 

الدراسات األدبية باعتباره من ألوان الفن األدبي لدى الشعب)2(.
ويقول الروائي خيري شلبي في مقدمة كتاب »الشعب المصري في 
أمثاله العامية«: إن المثل يعني القدوة، ومعناه حرفيًا أن القريحة 
لمعنى أصيل  التي صاغت المثل قد نحتت بالمفردات تمثاالً باقياً 

ملئ بعصير التجربة الحياتية )3(.

الشعبية،  الثقافة  ميدان  من  كبيراً  حيزاً  الشعبي  المثل  يحتل  لذا 
القولي  الفن  هذا  طريق  وعن  والمجتمعات،  الثقافات  لمختلف 
ألنه  الحضارية،  وانتماءاتها  الجماعات  هذه  هويات  تحديد  يمكن 
تجربتها  وعلى  المجتمعات  لتلك  االجتماعي  التاريخ  على  يرتكز 
المأثور  وجوه  من  ومشرق  حي  وجه  الشعبي  والمثل  الحياتية. 
قراءة  خالله  من  ويمكن  الشعبية،  الجماعة  أنجزته  الذي  الشعبي 
العقلية الجمعية والخلفية الفكرية للمجتمع، حيث إن األمثال وليدة 
وهي  أحوالها،  مختلف  في  الحياة  مع  وتفاعلها  الشعوب  تجارب 
الباحثين من االطالع على  مرجعية ثرية للعلوم االجتماعية، تمكن 

النسق المعرفي لمجتمعها. 
تكاد  والمجتمع  الفرد  لظروف  طبيعي  نتاج  هي  الشعبية  فاألمثال 
الرأي،  المركزة وسداد  التاريخ االجتماعي والحكمة  تشم منها عبق 
ومن  ناحية،  من  واالقتصادية  االجتماعية  قيمه  كذلك  تجسد  وهي 

ناحية أخرى تعكس أحزانه وآالمه ولواعج نفسه على ضوء التجارب 
التي مر بها المجتمع في حقب تاريخية متعاقبة)4(.

الجانب  هما:  األساسيين  الركنين  على  احتوى  كراب  عند  والمثل 
يشمل  عنده  الموضوعي  فالجانب  الموضوعي،  والجانب  الشكلي 
الطابع التعليمي، أما الجانب الشكلي وهو الخاص بالتركيب اللغوي 
فيتمثل في »االختصار والتركيز«، ولقد اعتبر أن المحسنات اللفظية 
يعبران «في  فهما  الركنان  وأما هذان  إال عوامل مساعدة.  تمثل  ال 
شكلهما األساسي عن الحقيقة المألوفة« التي يتداولها جمهور واسع 
من الناس. أما عند زايلر فهو »القول الجاري على ألسنة الشعب الذي 
يتميز بطابع تعليمي وشكل أدبي مكتمل يسمو على أشكال التعبير 
المألوفة«)5(، وأضاف أنه »البد من أن يحتوي على فلسفة ليست 
بأسره  الشعب  يدركها  أسلوب شعبي بحيث  بالعميقة مصوغة في 
ويرددها. ويعرف أحمد أمين األمثال الشعبية بأنها »نوع من أنواع 
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في هذه الفترة من الحياِة وبينما يخلو كل إنساٍن إلى ذاتِِه بالنظر 
والتأمل العميق في شريطها الطويل، وما مّر بِه من أحداٍث ومواقٍف 
ووجوه، أتصور أن كالً منا سيُبصُر في قرارِة أعماقِه عالميِن تنازعاُه 
في غمرِة لهاثِه خلف الحياة وأشياء العالم ومدافعة األيام. عالماِن 
أولهما:  نسمي  أن  يمكننا  اآلخر.  عن  منهما  كل  يكون  ما  أبعد 

م.  الحقيقي، والثاني الزائف أو الُمتوهَّ
العالم الحقيقي هو كل ما له عالقٌة بجوهر اإلنسان وحقيقة حياته، 
وأحالمه،  ضميره  واتّباع  وخوفه  واحتياجاته  الصادقة،  ومشاعره 
بصورٍة ال يتقاطع معها سوى ذاتها، حين يكون اإلنسان في مواجهة 
نفسه فحسب. هذا العالم الحقيقي تتناثر مفرداته في حياة اإلنسان 
الصدق مع  بمعاٍن عميقٍة وصادقة:  يركُض هنا وهناك،  وهو  يومياً 
في  اإلخالص  الوالدين،  وعد  عليهم،  والخوف  األبناء  حب  الذات، 
العمل، البحث في الذكريات القديمة عن وجٍه صادٍق مّر في حياتنا 
ومنحنا سعادًة بال مقابل أو انتظار لثمن، وغاَدر. الصداقة الحقيقية، 
والوفاء، والنبل، والخير، والقيمة - ولو كانت في غير ما يرى العالم 
من زيٍف وألٍق ُمتوّهم - والشعور باآلخر وألمه، والسعي وراء تأمين 
اللقمة والدفء والبسمة لمن ال يملكونها أو ال يقدرون على السعي 
لتأمينها، الشجاعة مع النفس ومع اآلخرين عند المفترقات، والنظر 
سيكون  كيف  اإلنسان:  عندها  يقف  التي  النقطة  من  البعيد  إلى 
العالم بعد عقود وإلى أين سيصل بي العمر في شيخوخته وخريفه؟ 
والخير  العالم  معنى  عن   - اإلجابة  من  أهم  دوماً  وهو   - السؤال 

والفقراء وكيف يصيرون أكثر سعادًة؟ الحب.. وهو وحده يختزل كل 
ما سبق إذا صدق وشف وأخلص. 

يتحرك  أو   - آخر  عالٌم  يقُف  العالم  هذا  من  اآلخر  الجانب  على 
باألحرى وسط تفاصيل وحقيقة العالم األول - والسمة األساسية التي 
تميز عناصره أنها »غير أصيلة« في حياة اإلنسان. فكل ما هو غير 
أصيٍل في حياتِه غير جوهرٍي لكينونته وحياته، اللهاث خلف االقتناء 
الحاجة،  عن  الفائض  التملُّك  المباهاة،  للقيمة،  االحتكام  دون  من 
الزهو، الخروج للعالم بمظهٍر غير الذي تعيشه النفس، المعٍ دوماً، 
متألق وفي أبهى حلٍة بينما تنوح الروح أو تمتلُئ بالعلل، طاحونة 
األرقام والعودة إليها باعتبارها معياراً لقيمٍة إنسانيٍة في عداِد الوفرِة 
ليست  وكأنها  والمعتاد  بالتكرار  األيام  إحراق  التملك،  أو  اإلثراء  أو 
فرصاً جديدًة كل يوٍم لنرى ذواتنا من جديٍد ونعيد تشكيل العالم، 
الجشع والطمع واألنانية، وظلم اآلخر في ظِل امتالِك سلطٍة قادرٍة 
على ذلك من دون مساءلة، الهرولة خلف الصرعات لمجرد ظهورها 
وإلثبات الحداثة والعصرية، سواٌء ناسبنا ما أتت به هذه الصرعات أم 
ال، اإلصرار على إثبات األفضلية عن اآلخر بالخيالء، المراءاة، الكذب 
والهروب  الذات  عن  الغياب  الالمبدئي،  مع  التأقلم  النفس،  على 
لألمام بدالً من مواجهتها. الكراهية، وهي وحدها تختزل كل ما سبق 

إذا تعّمقت واستشرست واستشرت في الروح نحو العالم. 
إننا نعيش بين عالميِن طوال الوقت ال تنتهي تجاذباتهما، وفي زحام 
الحياة وتفاصيلها وإيقاعها الالهث يخطُئ حدسنا السبيل في كثيٍر 

من األحياِن للتفرقة بين العالمين. 
الستبصار  ذواتنا  مع  نقف  لم  إذا  اآلن،  وكثيراً  مجدداً،  وسنخطُئ 
حقائق األشياء لنراهن على عالٍم واحٍد فقط منهما جوهره الصدق 

والحب والحقيقة 

حمزة قناوي

* شاعر وكاتب  

م
َّ

الحقيقي والُمتوه

التشبيه وجودة  المعنى ولطف  اللفظ وحسن  بإيجاز  يمتاز  األدب 
الكناية، وال تكاد تخلو منها أمة من األمم. ومزية األمثال أنها تنبع 
من طبقات الشعب، وليست في ذلك كالشعر والنثر الفني فإنهما ال 
ينبعان إال من الطبقة األرستقراطية في األدب. وأمثال كل أمة مصدر 
مهم جداً للمؤرخ األخالقي واالجتماعي يستطيع كل منهما أن يعرف 
ألن  الحياة  إلى  ونظرتها  وعقليتها  وعاداتها  األمة  أخالق  من  كثيرًا 

األمثال عادة وليدة البيئة التي نشأت عنها«)6(.
مهمتين؛  مشكلتين  على  التغلب  إلى  يحتاج  األمثال  في  والباحث 
إحداهما: عملية جمع المادة، وهي تحتاج إلى وقت كبير وتمويل 

كاف ومثابرة ومرونة عند التعامل مع الناس. 
واألخرى: التناقض الذي يبدو في األمثال نتيجة لدور المثل ووظيفته، 
فالمثل عبارة عن عملة يومية تعبر عن موقف في زمن محدد قد 
يتغير بعد فترة. وهذا ال يمنع من القول بأن األمثال في مجموعها 

تعبر عن طبيعة العالقات ذات الطبيعة السالبة أو الموجبة)7(.

وظيفة المثل
إن الدور الذي يقوم به المثل أكبر من أن تحده شروح أو تفصيالت 
المثل تتعلق باإلنسان في أبسط حاالته وأعقدها؛  ذلك أن وظيفة 
إذ يلتصق بحياة الناس وسلوكهم في محيط المجتمع أو البيئة، كما 
عن  يتحدث  ألنه  ومكان؛  زمان  كل  في  جمعاء  باإلنسانية  يلتصق 
مشاكل اإلنسان وتناقضات الحياة التي تنعكس على أفعاله خيرها 
الرصد  المثل وهو يتحدث عن ذلك يقوم بعملية  أن  وشرها. علي 
االلتصاق  شديدة  مهام  من  ذلك  وغير  والتعرية  والنقد  والتسجيل 
بالحياة اليومية للشخص)8( »ألننا نعيش جزءاً من مصائرنا في عالم 
عكس  على  لألمثال،  الدائم  استعمالنا  لنا  يفسر  هذا  ولعل  األمثال 

األنواع الشعبية األخرى«)9(.

خصائص األمثال الشعبية
تتميز األمثال الشعبية بكونها جمالً قصيرة وعبارات مختصرة تشبه 
القصة القصيرة وتتحدث عن تجربة معينة مر بها أشخاص في زمن 
الزمن نفسه على شكل مختلف  الناس عندما يعيد  معين، يتناولها 
من الناس، بينما الوقائع التي قيلت فيها األمثال نعيشها في أي حقبة 
من الزمن. وتتميز األمثال الشعبية أيضا بكونها مخزنًا من التجارب 
الزمان، من خالل  المجتمعات من قديم  التي مرت على  اإلنسانية 
البشرى أن يصوغها بجمل قصيرة  العقل  حوادث ومواقف استطاع 
وإدراكها  الحالة  لهذه  اإلنسان  استيعاب  عن  تنم  الفكرة،  مكثفة 

والفطنة لها، ثم صياغتها بطريقة أدبية وبالغية.
مرآة  فهي  الشعبية،  الثقافة  عناصر  أبرز  من  الشعبية  األمثال  تعد 
حياتهم  جوانب  معظم  في  لتغلغلها  ومعتقداتهم  الناس  لطبيعة 
اليومية، وهي ال تعكس المواقف المختلفة فقط، بل تتجاوز ذلك 

أحيانا، لتقدم لهم نموذًجا يقتدى به في مواقف عديدة.
التي يتسم بها كل  الثقافية  األمثال الشعبية من أهم الخصوصيات 
مجموعة  بترديد  ما  شعب  ينفرد  وقد  المجتمعات،  من  مجتمع 
منها، وقد يشترك فيها مع غيره من الشعوب، رغم وجود اختالفات 

بسيطة، كل حسب أسلوبه ولهجته. 
وال تتطلب األمثال الشعبية جهداً كبيراً في التعلم أو الحفظ أو األداء 

كاألشكال الفنية القولية األخرى كالغناء والرقص. 
وهي تعبر عن الجانبين الواقعي والمثالي في حياة أفراد المجتمع 

وسلوكهم )10(  

*شاعر وباحث، مصر 
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تشع  انفجارية  بوتقة  األلوان  يحيى،  مصطفى  الفنان  تجربة  في 
سخونة، واللحظات المبهجة مكثفة مختزلة لتتجلى طاقتها المركزة، 
والحرية سمة التعبير على الرغم من القهر وتضييق هامش الحركة 
المشهد  فأبطال  والمراقبة،  القيود  عالم  في  اإلنسان  خطوات  أمام 
واألخضر  واألصفر  األحمر  بألوان  الفرح  اكتمال  على  دائًما  مصّرون 

والذهبي الزاهية، وبتناغم موسيقي وإيقاعي يفيض باالنسيابية.
دراما  نحو  المسافات  يختصر  القريب،  البعيد  الذاتي،  العالم  هذا 
مسرحية بصرية بلغة تشكيلية دينامية، فالحركة هي مفتاح الولوج 
من  المستدعاة  المشاهد  وحتى  والتركيبات،  األعمال  سائر  إلى 
الخ(،  التمائم،  العرائس،  )األحصنة،  وأيقوناتها  برموزها  الموروث 
واألعراس  والموالد  االحتفاالت  كمراسم  بالحركة،  بالضرورة  مقترنة 
الشوارع،  في  األطفال  وألعاب  واالجتماعية،  الدينية  والمناسبات 
أيًضا،  الحيز  الجائلين. في هذا  بالباعة  المليئة  المزدحمة  واألسواق 
من  الشفاهي،  والموروث  الشعبي  للخيال  الفنان  تجربة  تتسع 
إلى  وما  الخارقة  والبطوالت  واألساطير  والسير  والمالحم  القصص 
ذلك، ففي رهان البهجة ال سقف للتصورات والقفزات خارج المنطق 
والمألوف، والممكن والمستحيل وجهان لعملة واحدة تتداولها يد 
األحالم. تنطوي أعمال »سارق الفرح« في أعماقها على روح السخرية 
طاقة  وتوليد  والفكاهة،  المرح  إشاعة  بهدف  واالنتقاد،  والتهكم 
إيجابية خالقة، وفضح المتناقضات، وتعرية المسكوت عنه من األمور 
السلبية، واستلهم الفنان تقنيات الكاريكاتير مثل التضخيم والتركيز 
على جوانب معينة من دون غيرها وإهمال جوانب أخرى وتجاهلها، 
باإلضافة إلى استعماله الكثير من الرموز واإلشارات والعالمات من 
أجل تفجير الكوميديا عبر المواقف والحاالت المتفاوتة، ومن خالل 
تلك  الخصوص،  وجه  على  الضارية  والوحوش  البشر  بين  العالقات 

التي قد تبدو مستأنسة وأليفة في تكويناته، ومتحاورة مع اإلنسان 
ومتجادلة معه، وكأنها صارت جزًءا من واقعنا الدامي الشرس. يبدو 
بشروط  تقيده  وعدم  تلقائيته  من  الرغم  على  يحيى،  مصطفى 
مدرسية صارمة، حريًصا على قدر من التوازن، والتفكيك والتركيب، 
والوقوف اآلمن في منطقة وسطى بين الوعي والالوعي، سواء في 
المزج  وفي  الفنية،  الصور  بناء  تكنيك  وفي  واألخيلة،  الموضوعات 
وانتقاء  واإلسالمي،  والفرعوني  الشعبي  الفن  مالمح  بين  السلس 
بل  وفنية،  ومعرفية  ذهنية  دالالت  ذات  موروثة  ومفردات  عناصر 
المنتظمة  الهندسية  والوحدات  الزخارف  جماليات  على  واالشتغال 
والمشربيات  واألرابيسك  المنمنمات  غرار  على  األحيان،  بعض  في 
السريالية  نظرته  من  األخرى  الضفة  على  يبدو  ما  وهو  وغيرها، 
المهيمنة، إلى جانب تعبيريته وولعه السردي الحكائي بخيال مجّنح.

يمكن  ما  إلى  يحيى  مصطفى  الفنان  ينحاز  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تسميته "الدور االجتماعي للفن"، حيث تتمثل أعماله هموم الفئات 
والمقهورين  الفقراء  من  الكادحة  والطبقات  البسيطة  االجتماعية 
أن  بوضوح  يتجلى  البشر  هؤالء  لقضايا  طرحه  وفي  والمهمشين، 
هي  التراثية  للمعطيات  المتنوعة  واستخداماته  الحداثية  اتجاهاته 

بمثابة معابر لبلوغ الواقع المعاصر بأزماته ومشكالته الطاحنة.
يعنى الفنان مصطفى يحيى أيًضا بالهم اإلنساني العام، وقضايا تخص 
البشرية جميعها، من قبيل انتشار الحروب، وغياب العدالة والسالم، 
الواقع  في  والذوبان  واالغتراب،  الهوية،  وفقدان  العولمة،  وسيطرة 
االفتراضي، وتالشي الذات اإلنسانية في معترك المادية واالستهالكية 
وقيم التسليع، وما إلى ذلك من الشؤون المصيرية المؤثرة في األفراد 

والجماعات على السواء، وهو ما يكسب تجربته زخًما وثراء وعمًقا 

قرائن التراث

 شريف الشافعي

انطلق التشكيلي المخضرم مصطفى يحيى )72 عاًما( في معرضه 
الفرح«  »سارق  بعنوان  المقام  مسيرته،  في  والعشرين  الخامس 
زاخمة  تشكيلية  لغة  على  متكًئا  بالقاهرة،  العاصمة  جاليري  في 
الشعبية  الروح  مركبة، متعددة األبعاد والدالالت، قوامها مفردات 
وأبجديات الفن اإلسالمي والفن الفرعوني، برؤية تقدمية حداثية، 
مع  الطفولي  التلقائي  التعاطي  في  تعبيرية  سريالية  مسحة  ذات 
األعمال التصويرية الزيتية، المنشغلة بالحياة بوصفها فانتازيا حافلة 

بالتفاصيل اليومية والممارسات المتناقضة والتحركات المعقدة.

والنقد  والفلسفة  بالتصوير  المختص  يحيى،  مصفى  الفنان  يخرج 
فكائناته  االعتيادية،  والمالمح  النمطية  األشكال  إطار  من  الفني، 
واآلخر  المعيش  الواقع  بين  تواصل  جسور  السحرية  الغرائبية 

وسمات  الشعبية  الحارة  أجواء  استشفافه  خالل  ومن  االفتراضي، 
ولدى  القروي  المجتمع  في  والعادات  والطقوس  والبشر  األمكنة 
عالمه  يقيم  المدينة،  في  والهامشية  والفقيرة  المتوسطة  الطبقات 
المجال  مفسًحا  آن،  في  بالعجائبية  والممسوس  األرض،  من  النابع 
لكافة الموجودات لكي تأخذ نصيبها من السعادة، بأساليب مختلفة، 
الكابوسية،  واألوضاع  المطبقة،  الضغوط  كافة  من  الرغم  على 
والتحوالت التي أوصلت البشرية إلى مستنقع المادية واالستهالكية.

واألزمنة،  االحتماالت  سائر  على  المنفتحة  التراثية  احتفالياته  في 
الوجود  هذا  في  المتبقي  الفرح  تسرق  التي  البصرية  وتشكيالته 
لتهديه إلى القلوب، يمزج الفنان مصطفى يحيى بين البشر والكائنات 
واألمكنة، باحثًا عن الجوهر الروحي في الخاليا الحية واألشياء على 
السواء، فالعيون نوافذ، والبيوت من لحم ودم، والحوارات الحميمة 
والشبابيك  الدروب  مع  متاحة  واإلنسانية  االجتماعية  والعالقات 

والساللم وجدران المنازل وأسطحها المسكونة باألنفاس الدافئة.

تشكيالت بصرية تسرق الفرح
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تراث الفنون

 أمير شفيق حسانين

رحل في فبراير الماضي عن عالمنا فيلسوف الضحك الراقي، الكاتب 
والكتابة  المسرحي  التأليف  رواد  أحد  الرملي،  لينين  المسرحي 
التراجيدية الساخرة، وأحد صناع البهجة الموهوبين، والذي أسس 
مدرسة فريدة في الكتابة الدرامية والسينمائية والمسرحية، تاركًا 
وراءه رصيًدا هائالً من األعمال الدرامية بين المسرح والتليفزيون 
العام  في  أغسطس  من  عشر  الثامن  في  الرملي  ولد  والسينما. 
العالي  بالمعهد  المسرح  وأدب  النقد  قسم  في  وتخرج  1945م، 
والكتابة  التأليف  رحلة  في  لنطلق   ،1970 عام  المسرحية  للفنون 
التليفزيونية في العام نفسه. ويُذكر أنه في العاشرة من عمره نشر 
أول قصة قصيرة له بمجلة »صباح الخير« المصرية عام 1955 م، 
مبشًرا بميالد موهبة فريدة في فن الكتابة، والتي أهلته للعمل في 
الصحافة فترة من الزمن، حتى صار رئيًسا لتحرير مجلة »األحرار« 

المصرية. 

أشهر مسرحيات الرملي
قدم لينين الرملي مع زميل دراسته الفنان محمد صبحي مجموعة 
من  مًعا  قدماه  ما  عبر  مميزًا  ثُنائيًا  وكوناً  المسرحيات،  أبرز  من 
وانتهى  نظر،  ووجهة  والهمجي،  تخاريف،  منها  ناجحة  مسرحيات 
كتب  كما  وغيرها...،  والمهزوز،  السالمة،  وسكة  غبي،  يا  الدرس 
»العميل رقم 13،  أفالم محمد صبحي، ومنها  الرملي بعض قصص 

وفيلم علي بيه مظهر، ثم فيلم محامي تحت التمرين.
أعمال  مجموعة  وقدم  آخرين،  فنانين  مع  الرملي  لينين  تعاون 
على  »ُسك  مسرحية  المهندس  لفؤاد  فكتب  األذهان،  في  رسخت 
لعادل  كتب  كما  عرضها،  إبان  واسًعا  قبوالً  القت  والتي  بناتك«، 
إمام قصة فيلم »بخيت وعديلة« ومسرحية »هالو أمريكا«، وهما 

عالمتان بارزتان في مشوار عادل الفني. 

رائد الكتابة التليفزيونية الساخرة
ترك الرملي مكتبة ذاخرة من األعمال التليفزيونية التي تُعد عالمات 
الكتابة  رواد  أهم  أنه من  المصري، وتؤكد  التليفزيون  من عالمات 

»هند  مسلسل  يؤكده  ما  وهو  الساخرة،  االجتماعية  التليفزيونية 
والدكتور نعمان« عام 1984م، بطولة الفنان الراحل كمال الشناوي، 
والذي تَم دبلجته إلى اللغة التركية، كأول ُمسلسل مصري يتم دبلجته 
الُمسلسل  قصة  قدم  كما  وماليزيا.  ألمانيا  في  بثُه  تم  كما  للتركية، 
غانم،  سمير  الفنان  بطولة  1977م،  عام  ميزو«  »حكاية  الكوميدي 
وغيره من المسلسالت التي القت إعجابًا وقبوالً كبيرًا لدى الجمهور، 
الرملي في المسرح والسينما والتليفزيون  لينين  ولم يتوقف عطاء 
واإلذاعة على مدار 60 عمالً، لتجعل منه كاتبًا عالميًا ومبدًعا فريًدا 
في التأليف والكتابة، وذلك ما يثبته كتابان رائعان هما، »هرش ُمخ« 

و»حواديت حصاوي«.

الرملي المخرج وحاصد الجوائز
ويُعد فيلم »النعامة والطاووس«، أول األعمال السينمائية التي كتب 
قصتها الُمبدع لينين الرملي بالتعاون مع الُمؤلف صالح أبو سيف، 
والالفت أن الرقابة المصرية ظلت ترفض قصة الفيلم لمدة 25 عاًما، 
المشكالت  الفيلم مثل قضية  التي طرحها  القضايا  حرًجا من جرأة 
ليصبح  عام 2002م،  في  تّم عرضه  أن  إلى  الزوجين،  بين  الجنسية 

ال  كثيرين  أن  إلى  ويُشار  المصرية.  السينمائية  عالمات  من  عالمة 
تجربة  خاض  الرملي،  لينين  العربي  المسرح  عبقري  أن  يعرفون 
»سالم  وهما  ألَفها،  التي  أعماله  من  عملين  بإخراج  وقام  اإلخراج، 

النساء« و»اخلعوا األقنعة«.
الممتزجة  والكوميديا  المرح  بروح  الرملي  لينين  كتابات  تميزت 
بالتشويق، بعيًدا عن اإلسفاف والضحالة، كما مَست قصُصه ومؤلفاته 
مشكالت المجتمع المصري وهموم المواطن البسيط، وأزمات الواقع 
المرير الذي يعانيه البُسطاء والكادحون، ولذا اكتسب شهرة واسعة 
باإلبداع  حافل  مشوار  نتاج  جاءت  العربي،  اإلعالمي  الوسط  في 
والتألق، ال يعرف النمطية وال الفشل، فلم يكن غريبًا عليه أن يدفعه 
وسيناريست  وصحفيًا  وناقًدا  ومؤلًفا  كاتبًا  ليُصبح  وموهبته  ذكاؤه 

ومخرًجا.
حصل لينين الرملي على الجائزة األولي في مهرجان فيفاي لألفالم 
الكوميدية وذلك عام 1987م، عن فيلم »البداية«، كما حصل على 

جائزة األمير كالوس من هولندا عام 2006م. 

الكل يبكي رحيل لينين:
رحيلَه  ونعى  الرملي،  لينين  المبدع  والثقافي  الفني  الوسط  بكى 
مثقفون وإعالميون كثيرون، كما نعته وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عبد الدايم، فأكدت في نعيها الرملي قائلًة: »لقد ودَع فن التأليف 
الفنان  نعاه  كما  الرملي«.  لينين  برحيل  عباقرته،  أحد  المسرحي 

في  مهماً  ِضلعاً  »كان  فقال:  الفنية،  رحلته  ورفيق  صبحي  محمد 
نعيها  المصرية شريهان، والتي اختصرت  الفنانة  مسرحي«، وكذلك 
المسرح  »سيبكيك  قائلة:  قصيرة،  بُجملة  الروائع  كاتب  رحيل  في 

المصري والعربي«.
رحل لينين الرملي، الموهوب الساخر المهموم بقضايا البسطاء، وترك 
رصيًدا هائالً من األعمال الدرامية التي ُحِفرْت في أذهان العاشقين 

لفن وإبداع وموهبة مؤلف قدير قلما تتكرر في عالمنا اليوم 

فيلسوف الضحك الراقي 
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تراث العاشقين

سلطان بن علي 
العويس

ولد سلطان بن على بن عبد الله العويس في منطقة الحيرة بإمارة 
الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 1925م، نشأ في عائلة 
الله  عبد  بن  علي  والده  القدم،  منذ  بها  وارتبطت  بالتجارة  ُعرفت 
العويس كان من »طواشة« اإلمارات والخليج المعروفين والماهرين 
في تجارة اللؤلؤ. رافق سلطان والدة في رحالت الطواشة منذ عمر 
العاشرة، واستمر في المهنة إلى أن توفى والده، ثم شهدت تجارة 
اللؤلؤ بعض الكساد فسافر إلى أسواق الهند للعمل بالتجارة، وتعلم 
وتوسعت  التمدن  مظاهر  على  اطالعه  فزاد  واألوردو  اإلنجليزية 
تجارته وأصبح ثرياً، فانتقل من الشارقة إلى حي الحمرية في دبي، 
وتعرف على رموزها وأنشطتها األدبية والتجارية، من خالل مجلـس 

)صالون أدبي( أقامه. 
وأسرة سلطان العويس معروفة بحبها لألدب والثقافة، نهل سلطان 
الشعر منذ  متميزاً، بدأ كتابة  من معينها ما أهلّه ألن يكون شاعراً 
عام 1947 ولكنه لم يفكر في نشر قصائده إال عام 1970 في مجلة 

الورود البيروتية:

كأسى وكأســـــــك يا ليلــــــى تعانقتـــــا 

تحـدثا ُقـبـَـالً فــــي ومضــــــــــة البـصـِر

أرنو إليك وأشـــــــــــــواقي مــــــــوّزعـة
في الوجه في القــــــد في تسريحة الشعر
 وانتشر شعر سلطان العويس وذاع صيته على المستويين الخليجي 
األدبية  األوساط  من  كثيٍر  في  شاعراً  سلطان  وُعرف  والعربي، 
المشهورة في كل من لبنان وسوريا ومصر، ورغم أنه كان مقالً في 
شعره بسبب كثرة مسؤولياته كرجل أعمال، إال أنه جمع قصائده في 
ديوان مطبوع، وصنفه النقـاد في طليعة شعـراء الغـزل في الخليج 

العربي، ففي قـصيـدتـه »وقـفـة« يقول:
صــــــــــريع الهـوى بالمقـلتيـــــن طريح 

وكأس المنــــى للعـاشـقـين صبــــــــــوح
يقول لــــــــي الســـمار كأسك فارتشـــف

فـــــــما الفـجـر إال ســـــــاعـة ويـلــــوح
فـقلت شربت الحـــــــــــب كأساً فشدني

إليـه كـما شــــــــد اللجـام جـمـــــــــوح

فيـــــــا حب زدني إّن زادي وقفة مــــــع

الشـــــــوق أغدو فـــــــــي الهوى وأروح

مع الحــــــــب يا قـلبي وأنت أسيـــــــره 

وقاضـــــــي الهوى لو تستفيق شحــــــيح
ويخاطب محبوبته قائالً:

أنسـيتـــــــني كل أنثى كنت أوثـرهــــــــا

فاآلن صــــــــرت دعائي فاســــألي قدري

لو لـــــم تضيئي حياتي عند ظلــــــــمتها 

لكـنت ذا بـصــــــــر يمشي بال بـصــــــِر

يا فـتنـــــة مألت دنيـاي فـتــــــــــــنتــها 
أسقـــــــيت دفقاً فأنت الحكم فأتمـــــري

ويتغزل في عينيها فيقول:
وواحة الجـذب من عـــــــينيك مغــــنيتي

عن رشف كــــأس وعــــن ترنيمــــة الوتر
كأنما الُهـــــدب في عــــرف الهـوى رسـل

يجرى الحــــوار وتأتــــى الرسل بالخــــبر

كان سلطان العويس رغم ثرائه مخلصاً في حبه لزوجته ويبدو أنها 
صارحته ذات مرة بخوفها من أن تبدله كثرة أمواله فيعشق غيرها 
أو يتزوج عليها، لكنه طمأنها بصدق مشاعره وحبه لها الذي يفوق 

كل أمواله، فقال:
إلــــيك مالي، فمـا مــــــالي ســــوى ورق 

لن يؤثر المـال قلــــــب قد سكنـــــــــتيه
لي من عـــــيـونك أمـــــوال أكـّدسهـــــــا 

ومــــن حديــــثـك دٌر لســــــــت أحصيه
الدارسات  وُجمعت  والدارسين،  النقاد  من  العديد  عنه  كتب  وقد 
اإلمارات  وأدباء  كتّاب  اتحاد  كتاب أصدره  المكتوبة عن شعره في 
بعنوان »سلطان العويس تاجر استهواه الشعر«، كما صدر له المجلد 
األول من شعره الذي يضم أشعاره المنشورة في الديوان األول وما 
نشرته الصحف والمجالت من قصائد، أوقف سلطان العويس جزءاً 
من أمواله وخصص ريعه لجائزة ثقافية تحمل اسمه، وهذه الجائزة 
تعتبر واحدة من أبرز الجوائز في الوطن العربي، وقد تطورت الجائزة 
التي كانت تحت إشراف اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، إلى مؤسسة 
العويس  ثقافية خاصة مستقلة، أال وهي مؤسسة سلطان بن علي 

الثقافية )دار سلطان( التي صارت جائزتها السنوية للمبدعين واحدة 
العالم  مستوى  على  والعلمية  والفكرية  األدبية  الجوائز  أهم  من 
بأعمال  العويس  وقام   ،1987 عام  في  إطالقها  تم  أن  منذ  العربي، 
خيرية وإنسانية داخل دولة اإلمارات وخارجها، وكان أحد مؤسسي 
غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضواً في مجلس إدارتها لعدة دورات، 
المساهمة،  الشركات  كبريات  من  العديد  إدارة  مجالس  وترأس 
وأسهم العويس في العديد من األعمال واألنشطة التنموية المبكرة 
في دبي، فأنشأ عدداً من المدارس، وأسهم في تأسيس أول مصرف 
السماحة وقيم  نشر  يعمل على  الوطني«، وظل  »بنك دبي  وطني 
الخير طوال عمره الذى بلغ 75 عاماً، حتى توفاه الله في الرابع من 
أشعاره  لكن  العويس  سلطان  توفى  2000م،  الثاني(  )كانون  يناير 

الصادقة تخلد اسمه في تراث العاشقين من شعراء العرب 

عبد المقصود محمد

* ناقد وروائي مصري
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تراث الغذاء

 سارة الهاملي

في  للغذاء  األساسية  المصادر  من  ومنتجاتها  الماعز  ألبان  تعتبر 
الدول العربية وذلك الحتوائه على المغذيات األساسية من البروتين 

والدهون والسكريات والمعادن والفيتامينات. 
وتفوق  الحيواني  البروتين  أنواع  أرخص  اعتباره  الممكن  ومن 
إنتاجية الماعز لأللبان مقارنة باألبقار. وعلى الرغم من أن الماعز 
أنه أرخص  إال  العالم،  اللبن في  ينتج فقط نحو 2 % من مصادر 
الدهون  تجانس )جزيئات  إلى  يحتاج  المعالجة ألنه ال  من حيث 

الصغيرة التى ال تنفصل(.
كل  تقريباً  ويغطي  المعمورة  أرجاء  أغلب  في  الماعز  ينتشر 
المناطق المناخية من الدائرة القطبية إلى خط االستواء.  وتكمن 
أهمية الماعز في الوطن العربي في قدرته على التأقلم والمعيشة 
واإلنتاج تحت ظروف قاسية قد تعجز كثيرمن الحيوانات الزراعية 
األخرى باستثناء اإلبل على تحملها.  ونجد االهتمام بحليب الماعز 
ومنتجاته هو جزء من التوجه الحديث في طلب واستهالك الغذاء 

الصحي في عدة بلدان متطورة.

الرضع  الماعز لألطفال  الدراسات بعدم إعطاء حليب  أوصت بعض 
بسبب احتياجاتهم الغذائية الفريدة في المراحل األولى للنمو، ولكن 
الحليب  هذا  وتأثير  الكيميائي  التركيب  فإن  العمر  في  تقدمنا  مع 

على الجسم هو في الواقع أفضل من حليب األبقار.
فعلى سبيل المثال، األشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الالكتوز، 
يهضمون حليب الماعز أفضل بكثير من حليب األبقار بسبب ارتفاع 
حليب  في  المتواجد  المفيدة ضعف  الدهنية  األحماض  مستويات 

األبقار. 
واللبن  كالزبدة  منه  المنتجات  من  العديد  إنتاج  الممكن  ومن 
األشخاص  من  العديد  يعتبرها  والتي  والزبادي  والمثلجات  والجبن 

لذيذة لقوامها القشدي الفريد.
فإن كنتم من محبي استهالك الحليب الطازج القادم من مزارعكم 
البكتيريا  اللبن قبل شربه حتى يتم قتل  أو »عزبكم« ينصح بغلي 
الموجودة فيه بصورة طبيعية مثل ستافيلوكوكس أريوس وإيشريشيا 
األبقار  كحليب  كبيرة  ذا شعبية  الماعز  يكون حليب  ال  قد  كوالي. 
معظم  في  بيعه  وانتشر  والشعوب  االفراد  أغلب  عليه  اعتاد  الذي 
المتاجر الغذائية، وقد يستهجن البعض طعم ومنتجات الماعز حيث 

فوائد قد ال تعلمها 

عن حليب الماعز

أن لها نكهة خاصة وقوية.
فما هي خصائص ومميزات حليب الماعز؟ وما هي األسباب التى قد 

تدفعنا لتجربته؟

القيمة الغذائية لحليب الماعز
البروتين:

يعتبر حليب الماعز ذا جودة عالية من البروتين حيث يوفر كوب 
واحد من لبن الماعز نحو 17.4 % من القيمة اليومية له.

البروتين  الماعز الختالف نوع  التحسس من حليب  انخفاض  يرجع 
فيه عن حليب األبقار، ما يؤدي إلى هضم أسهل واضطرابات معوية 

أقل.
الدهون:

وتمتاز   )% 4.5-5( إلى  تصل  الماعز  لبن  في  عالية  الدهون  نسبة 
تركيب  سهالً،  هضمها  يجعل  مما  حجمها  بصغر  الدهن  حبيبات 
الدهون في حليب الماعز يختلف اختالفاً جوهرياً عن حليب األبقار، 
حليب  في   %  35 نحو  تبلغ  السلسلة  متوسطة  الدهنية  األحماض 

الماعز و17 % في حليب األبقار. 
الفيتامينات:

يحتوى  الريبوفالفين )ب2( حيث  الماعز  أهم مكونات حليب  من 

كوب واحد على 20 % من االحتياج اليومي له والذي يؤدي نقصه 
إلى اإلصابة بمرض البالجرا.

وتكوين  والخصوبة  للنمو  ضروري  وهو  أ  لفيتامين  مهم  مصدر 
يسبب  قد  نقصه  حيث  اإلبصار  عملية  وفي  والغضاريف  العظام 

العشى الليلي.
الدهون  لتراكم  مانع  عامل  وهو  الماعز  حليب  في  الكولين  وفرة 

ويساعد في تمثيل الدهون في الجسم.
األمالح المعدنية: 

والحديد  والمغنيسيوم  الكالسيوم  أن  الحديثة  الدراسات  وجدت 
حليب  في  الموجودة  تلك  من  أعلى  الماعز  حليب  في  والنحاس 
أفضل.   بشكل  منها  واالستفادة  امتصاصها  للجسم  ويمكن  األبقار 
ولحليب الماعز دور فعال في الحماية من أمراض القلب واألوعية 
الدموية الحتوائه على البوتاسيوم وهو ملح معدني أساسي للحفاظ 
على ضغط الدم الطبيعي ومنع تصلب الشرايين، حيث يحتوي كوب 
البوتاسيوم وعلى 121.5  الماعز على 498.7 ملجم من  من حليب 
الزنك وهو  على  الماعز  يحتوي حليب  كما  الصوديوم.   من  ملجم 

معدن حيوي للمحافظه على بشرة صحية، وعلى التئام الجروح.



119 118   /   العدد 247  مايو  2020

الخصائص العالجية
يعمل حليب الماعز على تنشيط نمو بكتيريا حمض الالكتيك، التي 
الهضمية  القناة  النافعة( في  البكتيريا )غير  أنواع  تحل محل بعض 
المعادن  وبعض  الكالسيوم  وامتصاص  تمثيل  على  تساعد  والتي 
األخرى، وأظهرت الدراسات أن حليب الماعز يمكن أن يساعد في 
زيادة امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي وهو أمر ضروري لألشخاص 
الذين يعانون من فقر الدم وغيرها من أمراض النقص الغذائي.  وهو 
يحمي األطفال من مرض الكساح الحتوائه على الكالسيوم والفسفور 
وفيتامين د، ويسهم في بناء األسنان اللبنية بشكل سليم.  وال تنصح 
األكاديمية األمريكية لطب األطفال باستخدام حليب الماعز للرضع 
تحت عمر السنة الواحدة؛ ألن حليب األم ال يزال هو الخيار األفضل 
لهم.  وإذا كان الطفل لديه رد فعل تحسسي لحليب األبقار، فيمكن 
إعطاء البدائل اآلخرى كحليب الماعز بعد الكشف الطبي والمشورة 

من قبل الطبيب واختصاصي التغذية.
ويقي حليب الماعز المرأة الحامل من مشكلة ترقق العظام خاصة 
هروب  عن  الناتج  األطراف  تورم  من  يقي  كما  الحمل،  فترة  في 

السوائل خارج األوعية الدموية. 
حليب  استهالك  إلى  يميلون  الناس  تجعل  التي  األسباب  وأحد 
األنزيمي  التركيب  إلى  ذلك  ويرجع  المعوية،  االضطرابات  الماعز 
وال  األمعاء.  في  االلتهاب  من  يخفف  الذي  الماعز  لحليب  الفريد 
تزال البحوث مستمرة لمعرفة ما إذا كانت هذه الخصائص المضادة 
شيئاً  هناك  ولكن  الجسم،  من  أخرى  مناطق  إلى  تمتد  لاللتهابات 

واحداً مؤكداً، إنه بالتأكيد جيد للجهاز الهضمي.
كما يساعد حليب الماعز في صحة القلب فضعف عدد األحماض 
الدهنية المفيدة فيه منها في حليب األبقار تمنع تصلب الشرايين 
والسكتة الدماغية والنوبات القلبية وغيرها من المضاعفات التاجية.  
على  الماعز  حليب  في  البوتاسيوم  مستويات  ارتفاع  يساعد  كما 
تقليل ضغط الدم، وذلك بتوسيع األوعية الدموية وتخفيف الضغط 

على القلب.وأخيراً، يحتوي حليب الماعز على العديد من الخصائص 
خواصه  بسبب  وظيفي  كغذاء  شعبيته  من  زادت  التي  الخاصة 
الصحي في  لألكل  الحالي  االتجاه  من  اآلن جزءاً  التغذوية ويشكل 

البلدان المتقدمة 

* اختصاصية التغذية المجتمعية - مستشفى توام،شركة صحة/أبوظبي

المراجع:
أسيوط  مجلة  الماعز.  حليب  لماذا  إيمان.  الناصر،  عبد  د.   -  1
HYPERLINK "http://  .2010 للدراسات البيئية. العدد 34. يناير
www.aun.edu.eg/arabic/society/pdf/ajoes_article_6.
pdf"http://www.aun.edu.eg/arabic/society/pdf/ajoes_
article_6.pdf

مصمص، عفاف وهدال، أحمد وفاتن حامد. 2011. مقارنة التركيب 
الماعز  لبأ  و  لحليب  الفيزيا-كيميائية  الخصائص  و  الكيميائي 
الشامي. المجلة العربية للبيئات الجافة،مج. 4، ع. 1، ص ص. -124
.133
HYPERLINK"https://search.emarefa.net/detail/BIM-  
611635" https://search.emarefa.net/detail/BIM-611635
HYPERLINK "http://www.al-madina.com" www.  -  2

مشكالت  يعالج  الماعز«  »حليب   .2013 يونيو   al-madina.com
الجهاز الهضمي لألطفال.
Staughton,HYPERLINK "https://www.organicfacts.  -  3
 net/author/john" \o "John Staughton (BASc, BFA)"
 John. 9 Surprising Goat Milk Health Benefits.  January
28, 2020.  HYPERLINK "https://www.organicfacts.net/
health-benefits/animal-product/goat-milk.html" https://
www.organicfacts.net/health-benefits/animal-product/
goat-milk.html
 Vaquil and Rekha Rathee. “A review on health - 4
 .“promoting aspects of goat milk
 The Pharma Innovation Journal 2017; 6(12):                
05-08
HYPERLINK "http://www.thepharmajournal.             
com/archives/2017/vol6issue12/PartA/6-11-95-259.
pdf" http://www.thepharmajournal.com/archives/2017/
vol6issue12/PartA/6-11-95-259.pdf
    George F. W. Haenlein. Why Does Goat Milk Matter?5-
 - A Review. Nutri Food Sci Int J. 2017; 2(4): 555594. DOI:
.10.19080/ NFSIJ.2017.02.555594

فوائد قد ال تعلمها  عن حليب الماعز

تراث الغذاء

عن  تكتب  وأنت  الكتابة  إلى  المرسل  الحنين  تجاهل  يمكنك  ال 
الرمس، هي محارة الروح، ظّل نصفها عالقاً في البحر، نصفها لؤلؤة 
ونصفها اآلخر عين ماء على الجبل. سأكتب عن الرمس بذاتية عالية، 
والجارة  األيمن،  ينبوعي  فهي  بي،  الخاصة  وباألنا  المتكلم  بضمير 
األشم  بالجبل  كمعرفتي  الرمس  أعرف  جلفار.  لبلدتنا  المخلصة 
التي  الحادة  القّمة  من  الرمس  أعرف  ظهورنا،  خلف  بعزة  الواقف 
تستثير فضاء الطفولة باألسئلة، أعرفها من شالالت بيضاء كانت تهبط 
من عروق الغيم المتكّدس شتاًء على رأسها، أعرفها من الشمس التي 
تأتي بالصباح من خلف صخرة أسطورية تدحرجت عند قدميها، من 
فتبدو  األرض،  السفح عن  يفصل  أبداً،  الالمع  الرشيق  الضباب  خط 
جزيرتها  في  بحرها  ملوحة  طعم  أعرف  معلّقة.  وكأنها  الجبال  لنا 
المنعزلة )حليلة(، نقف على كتف الشاطئ نظن بأن الطريق نحو 
مخيلتنا  واستنهاض  أحالمنا  نبش  في  نسارع  جداً،  قريب  السفوح 
ونمشي وفق اتفاق طفولي بريء، سماوي الفضول، إال أننا ال نصل 
أبداً، تكبر الفصول ويصغر الفضول، يكبر دفء األضواء البعيدة في 

الظالم، تتراقص على صفحة بحر الرمس كألوان األشباح المعلّقة.
كانت  كثيراً،  أجلتُها  التي  البلدة  هذه  الرمس،  أكتب  كيف  احترُت 
هي  الجبلّي،  فضائنا  في  عريقة  بلدة  كل  قبل  الكتابة  بوفاء  أولى 
والرؤى  واألحالم  األخيلة  من  مدٌّ  هي  لمخيلتي،  األول  التكوين 

العميقة، هي ضوئي الذي أدهشني وساعدني على التشّكل واقتفاء 
قبراً  ليست  الرمس  الجبال،  وعشق  والـتأمل  والصمت  الحكمة  أثر 
الذاكرة  كاملة،  مجد  رواية  الرمس  ـ  فحسب  وجبالً  وشاطئاً  وقرية 
لجبال  األيمن  الساعد  إنها  آنية،  مشاهد  من  عينك  تراه  مما  أقوى 
التواطؤ  غاية  الرّطب،  وأصابع  النخل  قافلة  الخليج،  على  الحجر 
األول،  اللعب  في  العبثي  والتواعد  الساحل،  على  البريء  الطفولي 
المحارة،  الشمس وجمع  على خيوط  الركض  باألمواج،  البلل  ذاكرة 
ذاكرة الغرق والفقد والحب النبيل . إنها أيضاً مقبرة الغزاة، ثنائية 
ورد  قد  )رعمة(  إنها  ذاكرة،  كل  من  أبعد  إنها  بل  والحياة.  الموت 
الكتابات  في  وردت  التي  بوليس  رجمه  وهي  التوراة،  في  ذكرها 

القديمة، وسماها اإلنجليز )رامس(.
االستعمار  بكوارث  البلدة  مرّت  أن  بعد  والتغطية،  الستر  إنها 
عنف  من  االستعمار  عنه  أسفر  وما  البريطاني،  ثم  ومن  البرتغالي 
عن  وذوداً  حباً  األهالي  المقاتلين وموت  من  الدماء  وإراقة  القتال 
األرض، وما لبث السالم أن عّم الساحل حتى هاج الجوع واقتحمت 
الجوع من  المنكوبة، فأهلك  البقعة  الطاعون والجدري تلك  نوازل 
أهلك، وفتك الطاعون بالمئات وأفنى عائالت كاملة، لتشّكل الرمس 
أولئك  كل  لجثث  واحدة  جماعية  ومقبرة  أخيراً  وغطاًء  كامالً  كفناً 
الضحايا وكل حكايا األحداث الكارثية الماضية. لكن الرمس صامدة، 
الله  يكرمها  الفواجع  من  سلسلة  بعد  والثواب،  الصبر  بلدة  إنها 
بالسكينة واألمان جزاًء على صبرها، بلدة المحار والنخيل والغفران، 
الهمس  مهد  الجبل،  في  والمستجيرين  البحر،  في  المتعبين  مالذ 
يكاد  )ال  السبب:  الله  عبد  شاعرها  يقول  النخيل،  وصلوات  األزرق 
منزل يخلو من نخلة، وإن كانت على أقل تقدير نخلة واحدة، فنخلة 

واحدة تكفي إلطعام جنود( 

لولوة المنصوري

* كاتبة إماراتية

الرمس 
أرض المحار والبوح األزرق 

قلعة دايا أو الضاحية في الرمس ، رأس الخيمة
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تراث الموسيقى

 محمد عنتر

الحقاً  ُعرف  ما  خصائص  جمعت  موسيقية  آلة  البشري،  الصوت  كان  البدء  في 
أكمل  وهو  لمالكها،  طواعية  اآلالت  أكثر  فهو  الهوائية،  واآلالت  الوترية  باآلالت 
األنغام  كانت  ولما  يتلى.  نغماً  الكلمات  صارت  خالله  من  إذ  الموسيقية  اآلالت 
تحيط باإلنسان في كافة مناحي حياته، قرر أن يقلدها وبدأت اآلالت األخرى تظهر 
تباعاً، فمع الغناء لزم التوقيع لتنظيم النغمات تلك، فكان التصفيق والطرق على 

األجسام المحيطة إلصدار اإليقاعات المنظمة للنغم، حتى كانت آالت اإليقاع.
ثم الحظ اإلنسان أنه إذا شد وتر على صندوق مكبر يصدر صوتاً متقطعاً به نغم، 
والتي  الهارپ  آلة  تشبه  التي  البدائية  الوتريات  فكانت  نظمه وطوره  ما  سرعان 
سرعان ما أضيف لها ذراع مكّن اإلنسان من تقليل عدد األوتار بعد أن اكتشف 
إمكانية تقصير األوتار بالضغط عليها إلصدار النغمات المختلفة من دون الحاجة 
لتركيب وتر لكل نغمة؛ غير أن الصوت الصادر كان صوتاً متقطعاً، ال يشبه ما تعود 
عليه في الصوت البشري. وعندما استمع لتفاعل الهواء مع ما انكسر من القصب، 
بنغماتها  الهوائية  اآلالت  فكانت  النغمات،  نَفسه إلصدار  استغالل  إمكانية  أدرك 
المستمرة كالصوت البشري والتي سرعان ما تنوعت أشكالها وطرق إصدار الصوت 
منها؛ بيد أنها عجزت عن تلبية رغبات المغني الذي أراد أن يصاحب غناءه بنفسه.
وظل البحث عن طريقة إلصدار الصوت المستمر من األوتار حتى جاء الحل من 
أحد أبعد المصادر عن الخاطر عندما تحولت إحدى آالت القتل إلى باعث للحياة.

أسطورة آلة القتل الموسيقية
تقول األسطورة إن أحد الرماة في وسط آسيا اكتشف أنه يمكن أن يصدر نغماً عذباً 
مستمراً من »قپوزه« إذا ما احتك وتر قوسه بأوتار آلته؛ فقد كانت بعض األقواس 
تشد بشعر ذيل الخيل، وفي هذه الحالة تضاف مادة لزجة من حين آلخر إلى الوتر 
لتعطي الرامي تحكًما أكثر على القوس، وربما بدأ األمر باحتكاك أحد أصابع أحد 
اآللة مما  فإذا بصوت مستمر يصدر من  بأوتار »قپوزه« بعد تجهيز قوسه  الرماة 
دفعه الستخدام قوسه المشدود بفعل ليونة العصا، فإذا بالصوت يصدر كما نعرفه 
اآلن: صوت مستمر من آلة وترية يشبه صوت اإلنسان يمكن لمغن أن يستخدمه 

لمصاحبته في غنائه.
بالتحديد متى وقع هذا األمر أو إذا ما كان قد حدث فعلياً على  وال يعرف أحد 

للعزف  القوس  استعمال  أن  األكيد هو  لكن  أعاله،  المذكور  النحو 
في المدن لم يُرصد قبل أواخر القرن السابع الميالدي وبدأ ينتشر 
الجيوش  مع  وربما  المسلمين  التجار  قوافل  مع  األرض  ربوع  في 
اإلسالمية أيضاً. فال عجب إذن أن يكون »الَرباب« اسم أول اآلالت 
التي انتشرت كآلة يمكن العزف عليها بالقوس، فقد عزف األفغان 

على ُربابهم بالقوس ومن هنا انطلق القوس شرقاً وغرباً.
القپوز  عن  تطورت  التي  اآلالت  إحدى  األفغاني  الُرباب  كان  لقد 
ويتميز  آسيا؛  وسط  منطقة  في  انتشارا  األوسع  اآللة  كان  والذي 
القپوز بشكل عام باحتوائه على صندوق مصوت مغطى بوجه من 
األوتار  من  عدد  عليه  يشد  لألصابع  كلوحة  تعمل  رقبة  له  الجلد 
التي يصدر عنها الصوت عن طريق تحريكها بمضرب من خشب أو 
معدن؛ بيد أن الُرباب األفغاني تميز عن القپوز بقصر رقبته، فهو 

أشبه ما يكون بالطُربي الصنعاني المعروف في عصرنا الحاضر.
لكن انتشار الرباب كآلة قوسية كان انتشاراً لمفهوم عام لآللة أكثر 
صنع  فقد  وقتئذ،  المعروفة  وتفاصيلها  بشكلها  لآللة  انتشاراً  منه 
األوتار  عدد  وتنوع  مختلفة  وبأشكال  مختلفة  خامات  من  الرباب 
العزف  وأساليب  الموسيقية  التقاليد  استخدمت في مختلف  التي 
المربع  بين  شكله  اختلف  صندوق  له  البدوي  فالرباب  عليها؛ 
على  ومشدود  رقبة  له  الجلد  من  وجه  عليه  مشدود  والمثلث 
اآللة وتر واحد؛ كما صنعت ربابات من صندوق مستدير مفتوح 
الظهر وله وجه من جلد أو حتى بوجه وظهر من الجلد مع مراعاة 
الهند واليقطين  التنوع في عدد األوتار؛ ثم استخدمت ثمار جوز 
بالد  في  للربابات  مصوتة  كصناديق  البحرية  السالحف  وأصداف 

الزحف غرباً حتى  الرباب في  فارس والعراق والشام ومصر؛ وأخذ 
وصل إلى األندلس حيث تغيرت كثير من مالمحه األساسية ودخلت 
اآللة إلى أوروبا المسيحية تحت اسم الـ»ريبّكة«؛ كما زحفت شماالً 
من العراق إلى الدولة البيزنطية وعنها تطورت آلة اللورة البيزنطية 
ابن  بالليرة ألسباب لغوية كثيرة والتي ذكرها  المعروفة في عصرنا 

خرداذبه في نهاية القرن التاسع الميالدي كإحدى أهم آالت الروم 
وقارن بينها وبين الربابة المستخدمة عند المسلمين وقتها.

الروم  عهد  أول  هي  خرداذبه  ابن  وصفها  التي  اللورة  تكن  ولم 
األولى  القوسية  آلتهم  على  أطلقوه  الذي  فاالسم  بالقوس،  بالعزف 
والتي التصق بها حتى وقتنا هذا لم يكن سوى االسم الذي أطلقوه 
على قيثارتهم التي كانوا يستعملونها في مصاحبة الغناء الملحمي 

أسطورة آلة القتل الموسيقية
تأمالت في تاريخ القوسيات
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القناة  مدن  في  حالياً  المستخدمة  السمسمية  عنها  تطورت  والتي 
المصرية، وهي آلة من عائلة الهارپ كان يعزف عليها في األساس 
باألصابع أو باالستعانة بمضرب من الخشب؛ وقد حاول البيزنطيون 
العزف على تلك اآللة بالقوس ثم استوحوا من الرباب العربي فكرة 
تقليل عدد األوتار واالستعانة برقبة مثل الطنابير للتحكم في طول 
في طول  يتحكموا  لم  لكنهم  االسم؛  بنفس  لآللة  واحتفظوا  األوتار 
الوتر بالضغط عليه، بل اكتفوا بلمس الوتر من جانبه، كما استبدلوا 
للتحايل على  به فتحات صوتية  الجلدي لآللة بوجه خشبي  الوجه 
الرطوبة الموجودة في أجوائهم؛ ومن بيزنطة األرثوذكسية انطلقت 
من  اآلتي  العربي  بالرباب  لتصطدم  الكاثوليكية  أوروبا  إلى  الليرا 
األندلس وينتج عن تزاوجهما عدد من اآلالت القوسية التي انتهى بها 
األمر إلى عائلة الفيولينة التي تعتبر أكثر العائالت القوسية انتشاراً 

في عالمنا اليوم.

بين بيزنطة واألندلس 
أوروبا  انتشرت في  الميالد،  والحادي عشر من  العاشر  القرنين  في 
والرباب  بيزنطة  من  القادمة   )Lira( الليرا  القوسيات:  من  عائلتان 
القادم من األندلس تحت اسم الريبك )Rebec(، وذلك باإلضافة إلى 
العديد من المحاوالت للعزف بالقوس على آالت النبر الوترية مثل 
على  وأطلقوا  العود،  مثل  األصل  في  تعزف  كانت  التي    Vuelaال
طريقة العزف األساسية Vuela de Mano أي فويال الذراع، وعلى 
وضعية العزف بالقوس Vuela de Gamba وتعني فويال الفخذ، وقد 
تزامن ذلك مع ذات التمييز الذي حصل بشبه الجزيرة اإليطالية بين 
 Lira باسم  وعرف  الكتف  على  وضع  أحدهما  الليرات  من  نوعين 
المستخدم  القوسية  اآلالت  نوع  الكتف وهو  ليرا  أي   da Braccio
الفخذ  على  توضع  آالت  كان  اآلخر  والنوع  العزف،  مع  الرقص  في 
العائلة  تلك  الفخذ وكانت  ليرة  وتسمى Lira da Gamba وتعني 
إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا  تحضراً.  األكثر  الموسيقات  في  مستخدمة 
أن كلمة Vuela هي تحريف للكلمة الالتينية Vitula والتي تعني 
آلة وترية وهي كلمة أشارت قبل دخول المسيحية إلى إلهة اإلمتاع 
والتسلية وقد اشتق منها الفعل Vitular يمتع أو يسلي؛ وقد حرفت 
الكلمة تبعا للغات التي دخلتها إذ استبدل نطق حرف V بالصوت 
F وحرفت الكلمة إلى Fiddle في الللغات الجرمانية وإلى Viol و 
الحادي  القرن  الالتينية، ومع نهاية  اللغات ذوات األصول  Viel في 
الميالدي استخدمت مشتقات كلمتي Lira و Vitula بشكل  عشر 
مترادف حتى اختفت كلمة Lira ومشتقاتها تماما كإشارات لآلالت 
الغناء  التي تصاحب  الشعبية  القيثارات  إلى  تشير  القوسية وظلت 

الملحمي في أوروبا.

الفيوال التتويج الحقيقي لآلالت القوسية
لقد كانت عائلة الفيوال هي التتويج الحقيقي لقرون من تطور اآلالت 
القوسية إذ أنها جمعت خصائص من عائلة الرباب وعائلة الليرا، فهي 
كسائر اآلالت القوسية تتكون من صندوق مصوت مشدود عليه أوتار، 
غير أن تفاصيل هذا الصندوق المصوت ورقبته ودواخله استفادت 
من كافة التجارب التي سبقتها في المنطقة العربية وبيزنطة وفي 
إطار  من  يتكون  الصوتي  فصندوقها  األوروبية؛  األقطار  مختلف 
عرضه  في  أقل  وسط  وله  الجوانب  مستدير  الشكل  مربع  خشبي 
الرباب  نسق  على  وظهر  وجه  له  الخشبي  اإلطار  هذا  حوله؛  مما 
ولكنهما من الخشب الذي قعر من داخل اآللة وحدب من خارجها 
بحيث يتيح مجاالً أوسع لتكبير الصوت، وهي فكرة مستوحاة من 
الليرا؛ وعلى  الصوت مثل  لخروج  فتحات  وبالوجه  البيزنطية؛  الليرا 
عكس الليرا التي ينحت جسمها من قطعة خشب واحدة، تركب في 
مقدمة صندوق عائلة الفيوال رقبة تنحت بشكل منفصل من قطعة 
من الخشب؛ ويربط بين الوجه والظهر عمود خشبي مستوحى من 
الليرا القسطنطينية التي وصلت إلى أوروبا مع الفارين من جيوش /
محمد الفاتح/ التي دخلت القسطنطينية عام 1453؛ ولم تكن هناك 

القوسية  اآلالت  داخل  هذا  الخشبي  العمود  وجود  إلى  إشارة  أي 
األوروبية قبل ذلك خصوصا أن عائلة الفيوال بدأت بأوتار ثالثة على 
نسق الليرا القسطنطينية قبل أن تصبح رباعية األوتار مخالفة بذلك 
الستة أوتار  الذي تجاوز  القوسية األوروبية  عدد األوتار في اآلالت 

أحياناً.
وقد كان أول تسجيل للفيولينة كما نعرفها في لوحة للفنان اإليطالي 
شجرة  »سيدة  عنوان  تحت   1530 سنة   Gaudenzio Ferrari
البرتقال« والتي يظهر في منتصفها طفل يعزف على فيولينة مكتملة 
لم  اللوحة وإن  تلك  أسبق على  فترة  أنها معروفة منذ  بدا  الشكل 
شرقاً  اآللة  انتشرت  التاريخ  هذا  ومنذ  الرسمي؛  الصعيد  على  يكن 
وغرباً هي وباقي عائلتها لما تميزت به من وضوح الصوت واتزانه. 
المتطلبات  مع  يتماشى  كي  القوس  تطور شكل  اآلالت  تطور  ومع 
التقنية المستجدة على مدار العصور حتى إن تقويسة العصا صارت 
يعرف  فيما  الميالدي  عشر  الثامن  القرن  نهاية  في  الشعر  باتجاه 
تركيا  العربية وفي  الفيولينة في منطقتنا  الحديثة. تعرف  باألقواس 
بالـ»كمان« وهي كلمة فارسية تعني القوس، وهي ذات الكلمة التي 
كانت تطلق على الرباب الكبير بين القرنين الحادي عشر والثامن 
عشر الميالدي، في حين أطلق على الرباب الصغير ذا الصوت الحاد 
اسم الـ»كمانچه« وتعني القوس الصغير وهي التسمية التي ال تزال 

إلى  اإلشارة  في  الترك  ويستعملها  اليوم،  حتى  إيران  في  تستعمل 
القرن  منتصف  في  الرباب  محل  حلت  التي  القسطنطينية  الليرة 
التاسع عشر الميالدي، ومع دخول الفيولينة وعائلتها إلى الموسيقات 
الشرقية في المشرق العربي وتركيا، عادت كلمة الرباب للظهور مرة 
من  الشعبية  األشكال  بعض  على  استخدامها  اقتصر  أن  بعد  أخرى 
القوسية  اآلالت  جاءت  لقد  والشام.  مصر  في  الحال  هو  كما  اآللة 
بحلول لمشكالت لطالما أرقت الموسيقيين في الماضي، ورغم تعدد 
الموسيقية  اآلالت  أكثر  تبقى جميعها  مفاهيمها،  أشكالها واختالف 
بين  االحتكاك  على  تعتمد  جميعاً  أنها  رغم  صوتياً  وتنوعاً  مرونة 
شملت  بحيث  انتشارها  واتساع  تنوعها  رغم  أنه  والغريب  وترين؛ 
حول  تثر  لم  المعمورة،  أنحاء  جميع  في  الموسيقية  التقاليد  كافة 
القوسيات أساطير ماورائية كما حدث مع اآلالت األخرى ربما بسبب 
قربنا الزمني من تاريخ نشأتها بحيث لم يتح المجال الكافي لتكوين 
تاريخ  من  الزمني  القرب  هذا  لنفس  وربما  األساطير؛  تلك  من  أي 
غالبية  بتشعباته ووقفنا على  الزاخر  تاريخها  تتبع  استطعنا  نشأتها 
في  الرئيسة  المكانة  القوسيات  تحتل  أن  إذن  عجب  فال  تفاصيله؛ 
من  للكثير  ركائز  وتصير  العالم  في  الموسيقية  التقاليد  من  الكثير 

أشكال الفرق الموسيقية 
*عازف وباحث في الموسيقى، مصر 

الموسيقية القتل  آلة  أسطورة 
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صدى الذاكرة

كيف عشقت حسناء 
ه

َ
العصر بول

المتيم  الزمان، أخذت أجاهد باإلعالن عن عشقي  منذ عقدين من 
من  رفاقي  كان  الزمان،  وفاتنة  العصر  حسناء  عليها  أطلقت  لمن 
على  يتوزعون  بل  مثلي؛  بها  يهيمون  وال  مثلي  يرونها  المثقفين 
غزلها  في  أعمد  وكنت  الدمن،  مثل حسناء  الجمال  خادعة  تيارات 
في  صبوا  الذين  الصوفية  طريقة  على  العشق  مجاز  استخدام  إلى 
مشاعرهم،  مكبرت  عن  عبره  ونّفسوا  قلوبهم  ذوب  اإللهي  الحب 
التجربة  يد  ابتدعتها  بشرية،  مخلوقة  كانت  األثيرة  محبوبتي  لكن 
السلطة،  تداول  إشكالية  لتحل  طويلة  دامية  عصور  بعد  اإلنسانية 
أن  يمكن  ما  أقصى  بها  ينتظم  التي  الديمقراطية  تسمى  كانت 
يصل إليه العدل اإلنساني والمساواة البشرية.  كان رفاقي يعبدون 
المشاريع الناصرية والماركسية واإلخوانية، وكنت أرى قبحها بوضوح، 
وال أرتضي بغير محبوبتي بديالً، ضدها هو االستبداد والديكتاتورية 
والظلم، وال يمكن أن يعلو عليها في القيمة أو التطبيق مهما تكشف 
قرنين  عمره  يتجاوز  ال  بشري  اختراع  وهي  المزعومة.  عيوبها  من 
من  األبناء  وأعفى  الدم  بحار  أوقف  لكنه  الزمان،  من  عقود  وعدة 
السلطة ويظلون  على  ليستولوا قسراً  بخسة،  آبائهم وإخوتهم  قتل 
متحكمين فيها بالقوة، مع أن طولها مفسدة وغوايتها مهلكة، وقد 
فلم  األرض  كل جبابرة  تزيينها  في  وتفنن  قربها  وأدعى  بها  تمسح 
ينطل بطالنهم على أحد، ألن أدواتها بسيطة وإجراءاتها يسيرة كما 
شهدتها في أجمل تجارب التحول الديمقراطي التي أتيح لي معاينتها 
العربي  الوطن  في  عشنا  وقد  العريضة.  الله  بالد  في  كثب  عن 
واالستقالل  الحرية  ننشد  العشرين  القرن  من  األول  النصف  خالل 
لنا بعد  والخالص من االستعمار، من دون أن نعرف ماذا سيحدث 
ذلك، فاجتهدنا في بعض األوطان بوضع الدساتير الحديثة وممارسة 
السياسية بكفاءة، وتشكلت عندنا أحزاب - وهي عجالت  الحقوق 
عربة الديمقراطية - خالل النضال، وتشكلت لدينا دول وطنية ذات 
السلطنة  وريث  العميقة  وبنيته  في صميمه  ولكنه  مظهر حديث، 
العثمانية بكل عفونتها وتخلفها وغطائها الديني المهلهل. ثم ابتلينا 
على  العسكرية  الفاشية  النزعة  بغلبة  الماضي  القرن  منتصف  منذ 
وارتفعت  الطبيعي،  الديمقراطي  للتطور  وحربها  الثورية  الدول 
في  متناقضة  صيغة  وهي  العادل،  المستبد  بحكم  تنادي  أصوات 
جوهرها، وجربناها في مصر خالل سبعة عقود، لكن كانت نكسة 
1967 هي الحد الفاصل بين األوهام والحقائق التاريخية. ولست اآلن 

بصدد كتابة التاريخ، ولكني أحاول وصف موقفي الشخصي من هذه 
المحنة، سيطر علّي - مثل الكثيرين من أبناء جيلي - داء الخوف من 
السجن وتضيّع  الى  التي تزج بمعارضيها وبعض مناصريها  السلطة 
مستقبلهم، بررت لنفسي هذا الجبن بأن طموحي األكاديمي ينأى بي 
عن العمل الميداني، واحترامي لنفسي يبعدني عن نفاق السلطة، 
الفكر  من  أغترف  الحصين،  االيديولوجي  استقاللي  على  وظللت 
السياسي والجمالي ما وسعني من علم ومعرفة، وأتفادى التورط في 
أي ممارسة أو كتابة خارج حدود األدب، واتسعت الكتابة النقدية 
الحديث  العصر  في  المهيمنة  العليا  المثل  منظومة  لطرح  عندي 
وفي ذروتها الحرية، وتجاذبتني بشدة تيارات األصدقاء من اليسار 
الممارسة  بالء  من  والخوف  بالمعرفة  محصناً  كنت  لكن  واليمين، 
العملية، وظننت أن نشأتي األزهرية األولى وقراءتي للمكتبة الدينية 
أو  بالمصل  المتنوعة قد ساعدت على تطعيمي  والفكرية  واألدبية 
والجمال،  بالفن  والمولع  للتحرر  والعاشق  للتعصب  المضاد  اللقاح 
لكن التجربة الحاسمة  التي حكمت خياري السياسي نضجت خالل 
السنوات الطويلة التي قضيتها في إسبانيا والمكسيك، حيث بقيت 
األدب  وتدريس  الدكتوراه  على  للحصول  سنوات  سبع  مدريد  في 
والترجمة في جامعتها المركزية، ثم ذهبت للمكسيك ثالث سنوات 
في  مدريد  الى  أعود  أن  قبل  العليا،  الدراسات  لكلية  زائراً  أستاذاً 
فترة ثانية مستشاراً ثقافياً لمصر ومديراً للمعهد المصري للدراسات 
اإلسالمية خمس سنوات أخرى. عاصرت في مدريد عهد ديكتاتورية 
الجامعة  أبواب  قابلتها على  التي  األولى  المظاهرة  فكانت  فرانكو، 
تهتف »ليبرتاد« أي حرية، وعشت في المكسيك ثالث سنوات وهي 
تضع شعارها الرسمي للدولة »إعادة االنتخاب خيانة للوطن« بعد 
سنوات  خمس  عشت  ثم  الوطأة.  شديدة  ديكتاتورية  من  تخلصها 

إسبانيا  في  وجماالً  سالسة  األكثر  الديمقراطي  التحول  فيها  رأيت 
حيث شهدت وقائع هذا التحول ومفارقاته، ويطيب لي أن أرويها 
للجمهوريين  لدوداً  عدواً  فرانكو  كان  وشغف،  بوعي  تمثلتها  كما 
والشيوعيين، وقد اختار أحد أمراء الملكية السابقة عليه ليعده حتى 
يصبح ملكاً بعده على نهجه السياسي، وهو األمير »خوان كارلوس«، 
رباه على مبادئه، وزوجه من األميرة صوفيا التي تنتمي إلى العائلة 
المالكة اليونانية، وكانت قد درست عدة سنوات في كلية فيكتوريا 
باإلسكندرية، ولكن أخاها قسطنطين عندما تولى عرش اليونان أراد 
أن يملك ويحكم فكان مصيره الخلع والطرد وفقدان عرشه، وأحسب 
إسبانيا،  في  سياسياً  الجئاً  مدريد  في  أخته  بيت  الى  لجأ  قد  أنه 
فأدرك خوان كارلوس أنه لو نفذ وصية فرانكو في الحكم المطلق 
إذا  حتى  نفسه،  في  وأسرها  مصير صهره  من  سيعاني  االستبدادي 
احتضار،  فترة  أطول  بعد  أنفاسه  آخر  فرانكو  ولفظ  القضاء  حم 
أصدقائه  أحد  استدعى  آخر؛  مسار  على  عزم  ملكاً  باألمير  ونودي 
وأطلعه على مشروعه في إحداث تحول ديمقراطي مخالف لعهد 
فأوصاه  مثله،  والنار  بالحديد  يحكم  أن  يريده  الذي  العجوز  سلفه 
ترضي  حديثة  ديمقراطية  لملكية  يؤسس  أن  سواريث«  »أدولفو 
يصدر  بأن  عليه  وأشار  فرقاءه،  وتجمع  التغيير  في  الشعب  طموح 
تشكل  نزيهة.  انتخابات  أول  وعقد  األحزاب  تشكيل  حرية  قانون 
في البداية 114 حزباً منها عشرات االحزاب الموالية ألمريكا ومثلها 
لالتحاد السوفيتي والصين واالتحاد األوروبي، وقامت أحزاب مناصرة  
لفرانكو ذاته بعد رحليه، وألن أياً منها لن يستطيع أن يظفر بأغلبية 
تمكنه من الحكم تجمعت في ثالثة تيارات، يمينية ويسارية ووسط، 
وألن اإلسبان كانوا يخشون من قيام مذابح بينهم إثر رحيل الدكتاتور 
جذرياً،  تغييراً  يحدث  وال  األمور  ميزان  يحفظ  ألنه  الوسط  اختاروا 
الوسط عدة سنوات من دون أن يكون بمقدوره حل  استمر حكم 
رئيس  أجرى  وعندما  الطاحنة،  واالجتماعية  االقتصادية  المشكالت 
وزراء الوسط »كالبوسوتيلو« المفكر المرموق االنتخابات بعد ذلك 
وخسر مقعده في مدريد أقامت له األكاديمية الملكية للغة واألدب 
انتخابات  يجري  حاكم  أول  ألنه   - شخصياً  حضرته   - تكريم  حفل 
نزيهة فيخسرها، إذ يعتبر ذلك ميالداً حقيقاً لنظام ديمقراطي شفاف 
ورشيد. ثم جاء الشاب االشتراكي الطموح »فيليب جونثالث« فقاد 
االقتصادية  للمشكالت  تصدت  فائقة  بشجاعة  الجديدة  الحكومة 

والدينية واالجتماعية المزمنة وحلتها تمهيداً لدخول إسبانيا لالتحاد 
المشترك،  اإلنساني  القاسم  هي  السياسية  الحرية  تظل  األوروبي. 
العمل  في  االسكندرية  مكتبة  في  األول  العقد  منذ  انخرطت  وقد 
رجال  من  زمرة  وشاركت  الديموقراطي،  التحول  أجل  من  الدؤوب 
الثقافة والسياسة وقادة الرأي العام في اقتراح تأسيس حزب يحمل 
اسم الجبهة الديمقراطية حرصاً على ذكر اسم حسنائي األثيرة، وتم 
قبول الحزب ورأيت أول مؤتمر عام له وانتخبنا الدكتور يحيى الجمل 
أول رئيس له، مشترطين عليه أن سيتواله فترة واحدة حتى نضرب 
واعتذرت  السلطة،  تداول  على  الحرص  ضرورة  على  مثالً  للسلطة 
عن تولي أي مسؤولية قيادية فيه سوى العمل في المجال الفكري 
فحسب. وعندما انتهت الفترة األولى لرئاسة الدكتور يحيى رغب في 
التجديد فعارضناه بشدة وأصررنا على إجراء انتخابات أخرى، فترك 
في الحزب وثيقة أتولى بمقتضاها رئاسة الحزب وأدير االنتخابات، 
الدكتور  هو  مرموق  سياسي  مفكر  أحدهما  مرشحان  هناك  وكان 
نجل شقيق  السادات  أنور  السيد  الغزالي حرب، واآلخر هو  أسامة 
الرئيس الراحل الذي يعتمد على نفوذه وثروته، ولما كان خبيراً في 
المناورات الحزبية فقد قام بتسجيل أسماء عدد ضخم من أتباعه، 
أعضاء جدد ليضمن النجاح بهم، أصر الدكتور أسامة علي كي ألغي 
عضويتهم فرفضت بشدة، وأجرينا انتخابات أخرى حرة ونزيهة نجح 
فيها المفكر المستنير، ولم يستطع أن يعترض عليها خصمه، وبهذا 
بدأت العمل القيادي الحزبي قبل ثورة يناير بعامين تقريباً، وأصبح 
عشقي للحسناء ليس مجرد غزل بريء، بل وجدت نفسي غارقاً في 

مستنقع السياسة كضريبة وطنية محتومة 

د. صالح فضل

* ناقد ومفكر مصري
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مخطوطات

 بشري عبد المؤمن

كان لإلسالم أثر بالغ في منطقتي القوقاز وآسيا الوسطى منذ دخل 
إلى هناك في مطلع القرن الثامن، وهو اآلن الدين األكثر انتشاراً 
نِّي. وقد أثّر علماء مسلمون أتوا من  وخاصًة المذهب الحنفي السُّ
والفارابي  البيروني  الريحان  وأبو  الخوارزمي  أمثال:  الوسطى  آسيا 
أوروبا  وتأثرت  اإلنسانية  الحضارة  كثير من مناحي  وابن سينا في 
بما قدموه في القرون التالية، حيث أصبح بإمكاننا مالحظة األسس 
التي وضعها هؤالء العلماء في كل مظهر أو معلم من معالم التقدم 

األوروبي. 

تكّون االتحاد السوفيتي قديماً من 15 جمهورية، يشكل المسلمون 
تأثير  مدى  خفياً  فليس  ولذا  منها؛  جمهوريات  ست  سّكان  أغلب 
التي  تتارستان  جمهورية  في  سيّما  وال  المنطقة،  تلك  في  اإلسالم 
قازان،  العاصمة،  في  وتحديداً  أراضيها  على   1804 عام  تأسست 
ثاني أقدم الجامعات الروسية التي تعتبر اليوم مركزاً أكاديمياً مهماً 
األديب  فيها  الدولي. ودرس  التعاون  اتفاقيات  بالعديد من  وترتبط 
الروسية  اللغات  1910م(،   -  1828( تولستوي  ليو  الشهير،  الروسي 

واإلنجليزية والتترية والعربية واأللمانية والفرنسية.
والتعليم  الروسي  االستشراق  مراكز  أهم  من  قازان  جامعة  كانت 
القرن  األول من  النصف  تأسيسها في  بعد  الشرق  للغات  الجامعي 
التاسع عشر على يد عالم الرياضيات الروسي نيقوالي الباتشيفسكي 

)1792 - 1856م(، مما كّون ثروة هائلة من المخطوطات الشرقية 
التي ال تُقّدر بثمن من التراث المكتوب لشعوب العالم، إذ امتلكت 
ما يزيد عن 50 مليون مجلّد بينهم 150 ألف مرجع نادر، وتُصّنف 
بين  الثالثة  المرتبة  وتحتل  روسيا  في  مكتبات   10 أفضل  ضمن 

مكتبات الجامعات الروسية من حيث قيمة الكتب والمخطوطات.
الشراء  المكتبة عن طريق  تلك  والكتب في  المخطوطات  تراكمت 
أهدى  كما  المشرق،  في  رحالتهم  أثناء  أساتذتها  بعض  قبل  من 
إلى  بطرسبورغ،  سان  جامعة  في  الشرقية  اللغات  أستاذ  بيريوزن، 
باللغات  والكتب  المخطوطات  من  كبيراً  عدداً  الجامعة  مكتبة 
العربية والفارسية واألرمينية التي أحضرها معه من رحلته في إيران 
القازاني  التاجر  فعل  مثلما  الهدايا  طريق  عن  أو  ومصر؛  وسورية 
سليمان بورنايف، واألستاذ فاسيلييف الذي جلب من الصين 2737 

مجلداً و1447 دفتراً باللغات التيبتية والصينية والسنسكريتية. 

أهم المخطوطات والمراجع العربية
»ورد في مقدمة الفهرس األول للمخطوطات العربية لجامعة قازان 
)1855( بأن من قام بوضع أسس مجموعة المخطوطات اإلسالمية 
هما غوتفالد )ت 1897( البروفيسور في اللغتين العربية والفارسية 
في  والبروفيسور   – الجامعة  مكتبة  عن  والمسؤول  الفهرس  ومعد 
فارسية  مخطوطة   1815 عام  المكتبة  أهدى  الذي  إيردمان  الطب 
وأخرى تركية كان قد جلبهما أثناء رحلته إلى محافظات استراخان 

بين  ما  المكتبة  في  العربية  المخطوطات  تنّوعت  و»ساراتوف«. 
عر  والشِّ واللسانيات  والقانون  والفلك  والفيزياء  والرياضيات  الطب 
والتاريخ والفلسفة وغيرها، وأقدم مخطوطة باللغة العربية ُحِفظت 
في المكتبة كانت »لغة صحيح البخاري« ألبي عبد الله بن إسماعيل 

البخاري )194 - 259هـ( المنسوخة عام 1085. 
أندر  من  548هـ(   -  479( للشهرستاني  المصارعات«  »كتاب  ويُعّد 
المخطوطات العربية التي تحتضنها أرفف المكتبة؛ إذ ال توجد منه 
سينا  ابن  وبين  بينه  عبارة عن مساجالت  والكتاب  نسختين،  سوى 
)427-370هـ( في أمور فلسفية. والبن سينا نفسه تحتفظ المكتبة 

بمخطوطات طبية وفلسفية كتبها بخط يده، كما تضم تعليقاً وشرحاً 
لنصر الدين الطوسي )672-597هـ( لـكتاب »شرح اإلشارات«.

ويمكنك أن تجد مؤلفاً لعّشاق لعبة الملوك، الشطرنج، من تأليف 
الروح  بين  »الفصل  وكتاب  )1108-502هـ(  األصفهاني  الراغب 
والجسد« لقسطا بن لوقا )المتوفّى عام 300هـ في أرمينيا( و»أخالق 

النبي« ألحمد بن فارس القزويني )329 - 395هـ(. 
ومجموعة أخرى مكتوبة بخط اليد ترجع إلى العالم الموسوعي ابن 
الهيثم البصري )354 - 430 هـ( مع تعليقين على بدايات إقليدس 
)نحو 300 قبل الميالد(. وتظهر التعليقات تحت عنوان »حل شكوك 
على  أخرى  وتعليقات  معانيه«  وشرح  األصول  في  إقليدس  كتاب 

مقدمة »شرح مصادرات كتاب إقليدس«.
كما توجد في المجموعة الحديثة للجامعة، نماذج أخرى حول اللغة 
الغزالي  حامد  وأبي  سينا  البن  أخرى  ونصوص  وقواعدها  العربية 
)450 - 505هـ( وابن عربي )558 - 638هـ( وللعديد من مفّكري 
اإلسالم. ويوجد فقط من كتاب »إحياء علوم الدين« للغزالي عشر 
أن  قازان،  لجامعة  الشرقية  المخطوطات  يميّز  ومما  مخطوطات. 
قازان ليست منطقة تُجمع فيها المخطوطات فقط؛ بل هي منطقة 
المسلمين  لكتاب  محاكاًة  كان  المخطوطات  فََجْمع  أيضاً؛  ُمصّنعة 
أجمل  وتتضمن  المسلمين.  التتار  أوائل  عند  القرآن،  المقّدس، 

المخطوطات الشرقية
 في جامعة قازان

كان لإلسالم أثر بالغ في منطقتي القوقاز 
وآسيا الوسطى منذ دخل إلى هناك في مطلع 

 
ً
القرن الثامن، وهو اآلن الدين األكثر انتشارا

ر علماء 
ّ
ي. وقد أث

ِّ
ن

ُّ
 المذهب الحنفي الس

ً
وخاصة

مسلمون أتوا من آسيا الوسطى أمثال: 
الخوارزمي وأبو الريحان البيروني والفارابي وابن 
سينا في كثير من مناحي الحضارة اإلنسانية 
وتأثرت أوروبا بما قدموه في القرون التالية مخطوطة كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينيالقرآن الكريم.. مخطوطة تعود إلى القرنين السادس أو السابع عشر
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مخطوطات الجامعة عبارات »الصالة على النبي محمد« التي تحظى 
بشعبية كبيرة بين المسلمين. كما حّفز التركيز على شخصية الرسول 
الصوفية والطمع في حدوث معجزة من خالل قراءة  في األوساط 
الجزولي  الذي يجمع فيه  األنوار«،  الخيرات وشوارق  كتاب »دالئل 
توشية  على  محمد،  النبي  على  الصالة  صيغ  870هـ(  )المتوفّى 
مالحظة  فيمكننا  زخرفية،  وخطوط  إسالمية  برموز  المخطوطات 
صورة للكعبة أو بوابات المسجد الحرام في مّكة على حواف تلك 

المخطوطات.

من جامعة قازان إلى جامعة سان بطرسبرغ
نُقَل القسم الشرقي لجامعة قازان إلى جامعة بطرسبرغ عام 1855، 
حيث أنشئت كلية اللغات الشرقية في األخيرة؛ فتوقف على إثر ذلك 
تدريس هذه اللغات في جامعة قازان باستثناء بعض اللغات مثل: 
اللغة العربية والتتارية والتركية. ونقلت أيضاً الكثير من المخطوطات 

باللغات الصينية والمنجورية والمنغولية والسنسكريتية واألرمنية.
مخطوطة:  آالف   10 إلى  المكتبة  مخطوطات  عدد  حالياً  يصل 
بالفارسية  والبقية  بالتركية  و1700  بالعربية  مخطوطة   3500 منها 
تلك  بها  كتبت  التي  اللغات  عدد  فيبلغ  والمنغولية،  واألرمينية 

المخطوطات نحو 18 لغة من مختلف أنحاء العالم. 
شراء  إلى  المنصرم  القرن  خمسينيات  في  الكلية  مكتبة  وسارعت 
المستشرق  مكتبة  مثل  الروس  للمستشرقين  الشخصية  المكتبات 

سميكالوف الغنية بالمصادر الصينية في العلوم واآلداب. كما أهدى 
روماسكيفيتش كتباً ومؤلفات قيمة من مجموعاته الشخصية شملت 

علوم وآداب باللغة الفارسية وتاريخ إيران. 
مصر  كانت  المكتبة،  محتوى  إثراء  في  كثيرة  عربية  دول  أسهمت 
والعراق من أهمها، حيث زّودوا المكتبة بمؤلفات مكتوبة باللغتين 
كتباً  الفيدرالية  إثيوبيا  جمهورية  وأرسلت  والسريانية،  العربية 
المكتبة على مؤلفات من منغوليا  األمهرية، وحصلت  باللغة  أدبية 

وأندونيسيا وفيتنام والصين واليابان وغيرها.  
في  العالم  مستوى  على  مهماً  مركزاً  بطرسبرغ  سان  مدينة  وتعد 
إلى  باإلضافة  االقتصادي  نمّوها  ذلك  في  يدعمها  الحالي،  الوقت 
موقعها الجغرافي المتميز، ووسائل النقل وشبكات الطرق الحديثة. 
وإذا كانت جامعة سان بطرسبرغ تعد واحدة من أغنى الجامعات 
إلى جامعة  أوالً  الفضل في ذلك  العالم، فيرجع  بالمخطوطات في 
على  أسلحتها  أقوى  من  سالحاً  سلبها  روسيا  قّررت  التي  قازان 

المستويين التاريخي والسياسي 

أسهمت دول عربية كثيرة في إثراء محتوى 
المكتبة، كانت مصر والعراق من أهمها، حيث 

دوا المكتبة بمؤلفات مكتوبة باللغتين 
ّ

زو
العربية والسريانية، وأرسلت جمهورية إثيوبيا 
 أدبية باللغة األمهرية، وحصلت 

ً
الفيدرالية كتبا

المكتبة على مؤلفات من منغوليا وأندونيسيا 
وفيتنام والصين واليابان وغيرها.  

برزة تراث

مخلب القرصان

إذا قال لك أحد اإليطاليين: »في فم الذئب« عليك أن ترّد: »يموت 
بركة، وهو  البّري  الخنزير  أنف  يعّدون مسح  الذئب«. واإليطاليون 
الحديد،  شيئين:  على  الّنقر  إلى  به  ينظرون  الذي  نفسه  االعتقاد 

والرأس، وإلى المسح على ظهر األحدب. 
الهواء  الناُس في  الحّظ يسرّها أن يقفز  ويعتقد اإليطاليون أن ربّة 
حين يرون قّسا. وعلى عكس ما قد يعتقده الناس في أرجاء أخرى 

من العالم فإن اإليطاليين يعدون المطر في العرس فأاًل حسًنا. 
ومن األمثال اللطيفة التي قد يصادفك سماعها حين تخالط أهالي 
إيطاليا: ال تنظر إلى فم الفرس المهدى إليك لمعرفة ِسّنه. والمعروف 
ببساطة اإلشارة إلى أن قواعد اللياقة - وربما اإلنسانية - تقتضي أال أن أسنان الخيل تكشف عن أعمارها، ولكنهم يقصدون بهذا القول 

يدقق المرء في الهدية التي تُقدم له، عليه أن يقبلها على عالتها. 
ومن أمثالهم كذلك: ابذل لهم اإلصبع وسيأخذون الذراع، وهو قول 
الفالّح  تُعلّم  أن  ثقافات كثيرة. ويقولون: حذار  له أصداء في  نجد 
كيف يطيب الجبن مع الكّمثرى، ألنه متى عرف الفالّح كم هو طيٌب 

مذاق الجبن مع الكّمثرى فلن يوصل الفاكهة إلى القصر. 
هذا  مفردات  فإن  الشهير،  بمطبخها  إيطاليا  صورة  ترتبط  وكما 
يقع  فعندما  الشعبية،  أمثالهم  بالغة  إلى  تتسرب  الغني  المطبخ 
حقيقية.  باستيشو  في  وقعت  لقد  يقولون:  محنة  في  أحدهم 
النساء وجبَة  تعّدها  الكبيرة  الشعبيّة  الالزانيا  نوع من  والباستيشو 
عشاء في أيّام اآلحاد. فإذا نفذ المرء من هذه المحنة قالوا: نفذت 

من بطن الشيطان.
خرجنا  القطار،  في  روما  وصاحبي  فيه  وصلُت  الذي  المساء  في 
اً طويالً من العائدين في انتظار سيّارات  مثقلين باألمتعة لنجد صفًّ

األجرة، فاستجبنا لدعوة غريٍب يهمس: لدّي عربة خاّصة. 
مظلمة،  خاملة  طرق  في  المهترئة  بعربته  بنا  سار  أقلّنا،  وعندما 
فسألناه عن اسمه، وقد بلغ مّنا الوجل مبلًغا، فقال: جيان كارلو، ثم 

سقطنا في الصمت. 
ذاته  هوك  الكابتن  إال  هو  ما  كارلو  جيان  أّن  للحظة،  لي،  خيّل 
باري، وما عربته  أبدعه خيال جيمس ماثيو  الذي  الشهير  القرصان 
أتحّرى  أن  أردت  بان«.  »بيتر  روايته  في  المتداعية  السفينة  سوى 
يده المخبوءة في جيبه، ولكّننا بحمد الله بلغنا فندق إكسلسيور، 
ضاعفت له األجرة، والتفّت لصاحبي وقلت: لقد نفذنا من مخلب 

القرصان! 

* مقتطف من رحلة للشاعر تحمل عنوان »الرحلة اإليطالية«

محمد أحمد السويدي

* شاعر ،كاتب من اإلمارات

قازان جامعة  في  الشرقية  المخطوطات 

مخطوطات



السخرية ذرة ملح130 كورونا 

برزة تراث

جاء فيروس كورونا ليحبس أكثر من نصف البشر في منازلهم، ما بين 
حظر شامل ونصائح مشددة بعدم مغادرة البيوت إال في حالة شراء 
الغذاء والدواء. لم يعلن أي أحد أنه دعا الفيروس أو استضافه لديه، 
العالم؛ فلم ينج تماما من  ثقيالً على معظم دول  مما جعله ضيفاً 
براثنه إال بعض الجزر القليلة السكان، التي ال تعتمد على السياحة 
كمورد أساسي في اقتصادها.  الضيف الثقيل الكورونا وصفه عدد 
تبذل جهود حثيثة  أن  الذي البد  الخفي،  بالعدو  الدول  زعماء  من 
بمعرفته  الوعي  أهمها  أسلحة،  عدة  خالل  من  القتالعه،  ومستمرة 
لبس  تعقيم،  من  الصحية،  التعليمات  وباتباع  نقله،  ،وسائل  جيدا 
الكمامات، االبتعاد عن اآلخرين أكثر من متر، وغيرها من اإلجراءات 

التي تصدر من الجهات الرسمية في كل بلد.
روحها،  في  تشابهت  وإن  تنوعت،  إضافية  مقاومة  وسائل  هناك 
من  وغيرها  الضيق،  الكآبة،  الخوف،  من  بالتحرر  المتعلقة  خاصة 
واحتمال  المختلفة،  واألنشطة  األعمال  بوقف  المرتبطة  المشاعر 
الفرح،  سالح  منها  بالبيوت،  الناس  التزام  بسبب  الوظائف،  فقدان 
بالحرص على إضفاء البهجة والمرح؛ كي تتحول المحنة إلى منحة، 
التحتية  البنية  بفضل  بعد،  عن  بالعمل  البيت،  مميزات  بإدراك 
التقنية والحكومات اإللكترونية، ما ساعد على اإلنجاز، حيث عقدت 
االجتماعات واللقاءات والفعاليات، ما سمح باستمرار تطبيق الخطط 
الحاذقون  وجد  األفراد  صعيد  وعلى  موعدها.  االستراتيجية حسب 
من  الشخصية،  مشاريعهم  إلنجاز  فرصة  الظروف  هذه  في  منهم 
هذا  انتهزوا  األشخاص  بعض  أخرى،  مشروعات  أو  علمية  رسائل 
بيوتهم، ولطبخ كل ما لذ وطاب من أصناف  الوقت إلعادة ترتيب 

الطعام. 
للتواصل  متنفس  إلى  تحولت  المنزلية  والحدائق  الشرفات  وأما 
التواصل  إلى  إضافة  منعش،  نقي  بهواء  واالستمتاع  الطبيعة،  مع 
المختلفة،  الموسيقية  اآلالت  على  العزف  خالل  من  الجيران  مع 
أوممارسة الهوايات من رسم أو أشغال فنية أو غيرها. في اإلمارات 
تحول وقت التعقيم الوطني فرصة للناس للتعبير عن حسهم الوطني 
حماية  في  يسهم  من  ولكل  الدولة  ولمؤسسات  للقيادة  وشكرهم 
الناس، من خالل ترديدهم للنشيد الوطني وتصفيقهم وهتافهم لهم؛ 
ليبادلهم رجال الشرطة وكل من معهم بتحيتهم عبر مكبرات الصوت 

و مرددين معهم النشيد الوطني.
وأما السالح الفتاك اآلخر فهو السخرية، الذي هو كذرة الملح للطعام 

أو   المستمع  على  التأثير  في  فعال  غوته، دوره  تعبير  على حسب 
القارئ، من خالل فن النكتة والمواقف الطريفة، التي قد يدمج فيها 
مقتطف من مشهد تمثيلي أو أغنية مع عبارة تتعلق بالكورونا، أو 
تحوير أبيات شعرية أو أغان مشهورة. بعض الناس صّوروا فيديوات 
من شرفات منازلهم ألشخاص آخرين في دول أوروبية، حيث لبسوا 
مالبس تنكرية ألبطال خارقين، أو ديناصور لرمي القمامة.اما النكت 

التي ذكرت عن الكورونا:
»أن الرجل يعيش أصعب حاالته

المؤسسة ال تريده أن يداوم
المرأة ال تريده في البيت

عليه أن ال يتواجد في الشارع
بالله عليكم، وين يروح؟«

حتى إن بعض الناس تداول أن هذا الفيروس نسوي متعصب؛ ألن 
على  يؤثر  أنه  مؤخراً  ذكر  وما  النساء،  ضعف  الرجال  من  ضحاياه 
الصحة اإلنجابية، مسبباً لهم العقم، جاء ذلك في أعقاب بحث نشر 
عن مريضين من ووهان، أثر ذلك ضجة، ما أّدى إلى سحب البحث 
من الموقع اإللكتروني، الشك أن هذا دعا بعض الجامعات للبحث 

في هذا الموضوع.
ومن النكت صورة للضفدع الشهير، وهو يقول:

الواحد بقى له شهر
بينام في اليوم قيلولة

وهيلوله وليلولة وغيبوبة«.
أتمنى أن تنقشع هذه الغمة قريباً، وأن تكلل كل الجهود بالنجاح 
نشر  إلى  تهدف  التي  السخرية،  بأس من جرعة من  والتوفيق، وال 

اإليجابية والتفاؤل، ومن التحديات تخلق الفرص 

كورونا السخرية 
ذرة ملح

د. فاطمة حمد المزروعي

* كاتبة وباحثة من اإلمارات
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كلمتي في المغفور له بإذن الله تعالى سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمة الله تعالى.
"رحمك الله يا سلطان الخير، رحمك الله يا أبو هزاع، كنت لي معزباً وأخاً وأباً حنوناً ومعلماً وموجهاً، رحمك الله أيها 
قصدهم  لمن  الخير  وقدموا  وأمتهم،  ومواطنيهم  وشعبهم  وطنهم  خدمة  في  حياتهم  قضوا  الذين  الرجال  بين  النادر 

ورسموا في القلوب محبة لهم بتواضعهم وعطائهم المتدفق وغير المنقطع.
أشهد الله أنك من النوادر بين الرجال ومن نوادر ما يجود به الزمان، يا راعي الجمايل واأليادي البيضاء الكريمة، وأشهد 
الله أنني عشت معك أجمل أيام حياتي، تعلمت منك الكثير، كنت متواضعاً للصغير والكبير والغني والفقير، وكنت كلما 
أراك وأرى أفعالك الطيبة كأنني أرى فيك أباك ومربيك ومعلمك وقائدك المغفور له بإذن الله تعالى سيدي  الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، كنت أراك تقتدي به وبصفاته التي تعلمتها منه، وعلمتنا منها الكثير والكثير.
رحمك الله واسكنك الفردوس األعلى، ونسأل الله تعالى ان يبارك له في أنجاله سيدي سمو الشيخ هزاع بن سلطان 
بن زايد آل نهيان وسيدي سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وجميع االسرة الكريمة أهل العز والناموس، 
ونسأل الله تعالى ان يبارك ويطول بعمر إخوانه وابنائهم وكافة آل نهيان الكرام حفظهم الله معازيبنا ويديمهم تاجاً 

على رؤوسنا.
وحفظ الله لنا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة أطال الله بعمره، وسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد نائب القائد االعلى للقوات المسلحة – أطال الله بعمره، وجميع 

اصحاب السمو الحكام وأولياء العهود في إمارات الخير والعطاء.
وختاماً تعجز الحروف والكلمات عن وصف هذا الرجل العظيم في اخالقه ومعانيه وتواضعه وعلمه وحكمته وبعد نظره 

وحبه لشعبه وقيادته ولالمة العربية واالسالمية، رحمك الله يا أبا الفقراء والمساكين. رحمك الله يا أبو هزاع.

رحمك ا� يا أبا هزاع
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اللدرههم ا�مارراتي 
بين التاريخخ والتراث

الخدمات المصرفية 
في إمارات الساحل المتصالح

سييارة االجيبب
 في الشععر النببطي ا�ماراتيي

الناي
 قطعة قصب برائحة ا�ساطير

يين حكككاييةةة الجِجِ

ا�بداع البشري 
قود َسة الن� في مؤسَّ

ععااااممم المصصصارففف فيي أأبوظظبي
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إصدارات 
مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث ا�مارات، أبوظبي

د�إبراهيم أحمد ملحم

قاسم بن خلف الرويس
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وسام الخدمة في قوات دفاع أبوظبي

من 1 /1 /1966  إلى  6 / 5 /1976


