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كاميرا تراث 

»فن أبوظبي« اليد بيضاء والمعدن ذهب - ص 124



العدد4 محتويات 

محتويات العددمحتويات العدد

تاريخ  فيها  يتجلى  لحظة  ديسمبر،  من  الثاني 
تكن  لم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  ميالد 
في عالم الدول من قبل، فصارت حديث العالم، 
وشهادة التاريخ على عبقرية الفكرة، التي تحلى 
نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  المؤسس  بها 
طيب الله ثراه، الذي بنى اإلمارات ووضع لبنتها 
فجسد  أركانها،  وأقام  دعائهما،  وأرسى  األولى، 
تجربة وحدوية فريدة في تاريخ اإلنسانية، في 
وعدم  اليأس،  إلى  تدفعه  كانت  ُمعطيات  ظل 
المضي في مشروعه الوحدوي والنهضوي النادر.

اليوم الوطني  45 15
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16  شهادة التاريخ على عبقرية الفكرة

20 رجاالت االتحاد: خلف بن أحمد العتيبة 

26 شهداء اإلمارات رايات عز وفخر 

32 أراء حول قانون التراث الثقافي إلمارة أبوظبي  
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من المحرر  

شعراء القبائل 

شعر قوي و لغة بدوية سهلة
وي الشاعر عيسى بن سالم بن شجَّ

الملقب »مشروم«
أحد فحول شعراء  بن شّجوي  بن سالم  الشاعر عيسى  يعّد 
الشاعرين  مع  شّكل  وقد  اإلمارات،  في  الشعبيين  النبط 
الراحلين شبير والخليفي ثالثيًا جميالً وقويًا، فمألوا الساحة 
وخاصة  الجميلة  بأشعارهم  الوسطى،  البادية  في  الشعرية 
هؤالء  أشعار  بين  تمّيز  تكاد  وال  واألمطار.  البطاح  قصائد 
البدوية  واللغة  القوي  باألسلوب  يتميزون  فكلهم  الشعراء، 

السهلة، ويغلب على أشعارهم أسلوب الردح.

كما وصفها ابن الوزان الزياتي
تونس دقيقة التنسيق 

»وصف  كتابه  من  السادس  القسم  في  كثيًرا  المؤلف  وقف 
بأهلها،  وأشاد  وصفها  أحسن  التي  تونس  أمام  إفريقيا« 
التنسيق«،  »مدينة تونس مدينة جميلة جًدا ودقيقة  فيقول 
وهي مدينة مزدحمة بالسكان، ولكل جماعة مهنية موضعها 
الخاص بها، وغالبية سكان مدينة تونس من الحاكة، وتصنع 
فيها كميات كبيرة من األقمشة المتقنة كل اإلتقان والتي تباع 

في كل أفريقيا.

5640

53

ارتياد اآلفاق

  اليوم الوطني اإلماراتي
   45 عامًا تشهد على عبقرية الفكرة

كان الشيخ زايد "طيب الله ثراه" يؤمن أن الوعي الوحدوي هو أصل الريادة 
العقالني،  بفكره  المتميز  اإلماراتي  اإلنسان  لبناء  جهده  فعمل  الحضارية، 
المفهوم  هذا  نتتبع  وحين  الموضوعية.  العلمية  ونظرته  الحضارية،  ورؤيته 
في فكر الشيخ زايد سنجد أنه لم يكتف بالشعارات، بل كافح من أجل إقامة 
االتحاد  حقيقة،  الناس  رأى  العلمي، حتى  التخطيط  على  معتمًدا  االتحاد  
والتنوع،  الوحدة  بين  تناقًضا  أو  تعارًضا  تجد  ال  التي  زايد  الشيخ  برؤية 
التنوع  من  ويتخذ  ويتطور  ينمو  حيًا  كائنًا  باعتبارها  الوحدة  إلى  ينظر  إذ 
داخله قدرة فائقة على المرونة وتلبية احتياجات كل األطراف داخله، لكن 
هذه المرونة الديناميكية في مفهوم الوحدة ال تعني وضع مستقبل الوطن 
الجوهرية  خصائصها  تفقد  أن  يمكن  بحيث  العصر،  متغيرات  رحمة  تحت 
والحداثة  للقوميات،  المذيبة  االجتياحية  العولمة  تيارات  في  انجرافها  مع 
يجب  ولهذا  الكونية،  سبيل  في  والتواصل  االتصال  معوقات  لكل  المصهرة 
المشترك  والتاريخ  واإلقليم  والدين  اللغة  الوحدة:  ثوابت  على  الحفاظ 
المعنوية  العوامل  إلى  باإلضافة  االقتصادية،  والمصلحة  المشتركة  والثقافة 
ذلك ال  والتجانس، ومع  المشترك  والعيش  الفكرية  الوحدة  تتمثل في  التي 
لم  إذا  تجتاح شواطئها،  التي  المتغيرات  عن  بعيدة  الوحدة  تقف  أن  يمكن 

تتسلح بالوعي القومي األصيل والمنهج العلمي الموضوعي.
ويحتفي العدد بيوم الشهيد في ذكراه الثانية، الذي يأتي تخليًدا لتضحيات 
المدنية  الميادين  في  الخارج  أو  الداخل،  في  سواء  اإلمارات   دولة  أبناء 

والعسكرية واإلنسانية كافة.
وفي ملف هذا العدد نلقي الضوء على قانون التراث الثقافي إلمارة أبوظبي، 
الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه الله، بصفته حاكمًا لإلمارة، ما ُيعد منعرجًا مهمًا في سبيل المحافظة 
بالتراث  النهوض  إلى  اإلمارة  الثقافي ومؤشرًا قويًا على سعي  التراث  على 
الثقافي حمايًة وحفظًا وإدارته والترويج له بما يكفل المحافظة على هوية 

المكان وامتداداته الحضارية والثقافية.
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محتويات العدد

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

ديناران - بريطانيا 3 جنيهات - سويسرا  7 فرنكات - دول االتحاد األوروبي 4 يورو - الواليات المتحدة األميركية وكندا 5 دوالرات.

8   سلطان بن زايد : مبادرة »بوذيب« نجحت والطلب
         يزداد على تطبيق قواعدها
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77 والغزالة إن شطحت!

78 موسوعة األمثال الشعبية في دولة اإلمارات 
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االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.

املرشف العام

د. راشد أحمد المزروعي

مدير التحرير 

وليد عالء الدين

االخراج والتنفيذ

غادة حجاج

املوقع عىل اإلنرتنت:

www.mags.ae

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث- نادي تراث 

اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة - ابوظبي

waleedalaa@hotmail.com :مدير التحرير 

موبايل: 00971556929190 

هاتف: 026666130  

مسؤول التوزيع: أحمد عباس
marketing@cmc.ae

+971 56 3150303

اإلمارات للتوزيع

عناوين املجلة
د: 

عد
 ال

رو
حر
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عرا
وش

ب 
الفاضل أبوعاقلة، د. راشد أحمد المزروعي، د. علي عفيفي علي غازي، كّتا

محمد  مّني عبد القادر، د.  سرور خليفة الكعبي، فاطمة المنصوري، د. 
بكاي، مصطفى رزق، محمود شرف، محمد فؤاد علي، أحمد فرحات، 
عبده الزراع، خالد بيومي، أحمد محجوب، محمد عيد إبراهيم، صالح 
إبراهيم أحمد ملحم، خالد عزب، محمد زين  صبري، صالج لبريني، د. 
العابدين، سما حسن، خلود شرف، محمد شحاته علي، عبدالمقصود 
أشرف  الكندي،  ذياب  بن  يوسف  أسماء  الدرمكي،  عائشة  محمد، 
فاطمة  قره،  عيد  أندره  عالءالجابري،  د.  العيسوي،  نبيل  أبوزيد، 
المزروعي، فاطمة عطفة، فيصل رشدي، رانيا هالل، مروى البمبي، د. 

فاطمة حمد المزروعي.

حوار خاص

إيزابيال كاميرا دافليتو :
أحب اإلمارات، ألنها بلد الحداثة

قالت  المستعربة اإليطالية إيزابيال كاميرا دافليتو 
إن اللغة العربية تتراجع في الجامعات اإليطالية، إذ ال 

توجد ميزانية كافية بأقسام اللغة العربية عكس األقسام األخرى

قضايا وآراء

الحكايات الشعبية واألساطير 
ودورها في تربية وتعليم الطفل

ال ريب في أن أدبنا العربي عبر عصوره المتتابعة، 
تراثنا  في  األصيلة  الحكايات  من  خصبة  مادة  قدم 

الجن  األدبية في حكايات  المصادر  أغنى  العربى، تعد من 
المتنوع،  الثري  بمضمونها  أمتعت  بحيث  واألسطورة،  والخرافة 
من  المتعاقبة  األجيال  البشرية  وغير  الطبيعية  غير  وبشخصياتها 

األطفال العرب.

62

68



: مبادرة »بوذيب« نجحت والطلب يزداد على تطبيق قواعدها   8 سلطان بن زايد 

تراث الشهر

تراث - خاص

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس 
الدولة رئيس نادي تراث اإلمارات أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تسعى إلى توسيع قاعدة سباقات القدرة في الدولة من خالل تبني 
مبادرة »برتوكول بوذيب » الهادفة إلى المحافظة على صحة الخيول 
بأهمية  الوعي  ونشر  للخيول  اآلمنة  المنافسة  وتشجيع  والفرسان 

استخدام القواعد التي تركز على روح الفروسية.

جاء ذلك خالل كلمة سموه في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر السنوي 
والذي  لندن  البريطانية  العاصمة  في   2016 الخيل  لرعاية  العالمي 
الملكي األميرة آن رئيس  السمو  أقيم تحت رعاية  وحضور صاحبة 
يومين  لمدة  فعالياته  واستمرت  العالمية  الخيول  رعاية  منظمة 
الجمعيات والمنظمات  الخبراء والباحثين ورؤساء  بحضور عدد من 
أفضل  مناقشة  بهدف  العالم  حول  الخيول  برعاية  المعنية  الدولية 
معاناة  على  والقضاء  العالم  حول  الخيول  وسالمة  رعاية  معايير 

الخيول بسبب الممارسات الخاطئة التي تهدد سالمتـها.

ضمن المؤتمر السنوي العالمي لرعاية الخيول

سلطان بن زايد :
 مبادرة »بوذيب« نجحت والطلب يزداد على تطبيق قواعدها   
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الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أن مبادرة »بوذيب«  وأشار سمو 
حققت نتائج كبيرة بعد تنفيذها في أربع بطوالت للقدرة الموسم 
سباقات  في  المعنيين  شجع  ما  وهذا  اإلمارات  دولة  في  الماضي 
وفرنسا  وألمانيا  واألرجنتين  األوروغواي  في  قواعدنا  لتبني  القدرة 
تلك  أن  إال  األولية  التحفظات  بعض  من  الرغم  وعلى  والمغرب 
اإلشارة في هذا  ونود  األغلبية  لدى  كبير  بإعجاب  القواعد حظيت 
السياق إلى أن عدد الراغبين بتطبيق قواعدنا يزداد يوًما بعد يوم 

ونحن نستقبل المزيد من الطلبات من جميع أنحاء العالم.
أي  بأن  نؤمن  للفروسية  بوذيب  قرية  في  نحن   « سموه  وأضاف 
رياضة ناجحة يجب أن ترتكز على قواعد جيدة ونؤيد وندعم بشدة 
لكن  للفروسية  اإلمارات  واتحاد  للفروسية  الدولي  االتحاد  قواعد 
مع مرور كل موسم أدركنا بقلق متزايد أن القواعد الحالية تشجع 
على نوع جديد من رياضة القدرة أصبحت فيها السرعة عنصراً بالغ 
األهمية وبالتالي أصبحت رياضة الركوب عبارة عن سباقات وهو ما 
التي  آثاره في شكل معدالت منخفضة وضعيفة للخيول  انعكست 

األيض  الخيول ومشاكل  النهاية وعدد حاالت موت  إلى خط  تصل 
الرياضة  هذه  عن  سلبية  صورة  عنه  ترتب  ما  وهو  )ميتابوليزم(  

انتشرت بشكل واسع في الصحافة ووسائل اإلعالم.
وأكد سموه »إن القواعد التي طورناها يمكنها أن تعمل في شكل 
منافسة داخل منافسات سباقات القدرة الرسمية الدولية والتي وفقا 
لقواعد االتحاد الدولي للفروسية قد ال تخضع لحد أقصى للسرعة 
لكن قواعدنا الصارمة على مستوى معدالت ضربات القلب وفترات 

تعد منظمة رعاية الخيول العالمية التي تحتفل بمرور 90 
عاما على تأسيسها منظمة خيرية تعمل على تحسين حياة 
التعليم  خالل  من  والعالم  المتحدة  المملكة  في  الخيول 
المؤتمر  ويسلط  الرعاية  على  العملي  التدريب  وحمالت 
الضوء هذا العام على الخيل غير المرئي من خالل اطالق 
حملة لفرض تكنولوجيا تسجيل الدوائر التلفزيونية المغلقة 
بأساليب  الوعي  وتعزيز  االسطبالت  في  الخيل  مالك  على 

رعاية الخيول.
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عرض الخيول للفحص تجعل ذلك مستحياًل 
حيث يجبر الفرسان على إبطاء السرعة لكي 

يمروا بنجاح عبر بوابة الفحص البيطري.
قابلة  القواعد  هذه  أن  إلى  سموه  ولفت 
القدرة  ركوب  سباقات  في  أيًضا  للتطبيق 
أقصى  بحد  تتسم  التي  الوطنية  الرسمية 
للسرعة في 20 كلم في الساعة وهو ما يتيح 
أيضاً  بل  للفرسان  إضافياً  تحدياً  فقط  ليس 

لم  والتي  السن  في  المتقدمة  القدرة  لخيول  جديدة  فرصاً  يضمن 
تعد تمتلك عامل السرعة الكبيرة لكنها في نفس الوقت تمتلك قدرة 
انتعاش جيدة ومعدالت ضربات قلب ممتازة وبفضل هذه الطريقة 
استرجعنا العديد من الخيول التي أحيلت إلى التقاعد سابقاً بسبب 

بطء سرعتها في السباقات.
التي  الدولية  والدعاية  اإليجابية  الفعل  ردود  أن  سموه  وأوضح 
والالفت  تشجيًعا  األكثر  ربما  كانت  »بوذيب«  مبادرة  بها  حظيت 
أن العديد من منظمي سباقات القدرة حول العالم قد أبدوا رغبة 
وسوف  األمر  هذا  نتابع  ونحن  بوذيب  مبادرة  بتجربة  واهتماما 
نسعى جاهدين لتقديم الدعم حيثما استطعنا كما نسعى في قرية 
بوذيب إلى إدخال المزيد من التضاريس الصحراوية الطبيعية في 
المتسابقين يستخدمون مسارات  السباقات بشكل يجعل  مسارات 
بعيدة عن السيارات وذلك حفاظًا على سالمتهم؛ كما قمنا بإعداد 
بمبادرة  خاص  الهواتف(  على  )إلكتروني  تطبيق  لتطوير  خطط 

بوذيب يستخدم من طرف منظمي الركوب 
والمتنافسين.

آل  زايد  بن  الشيخ سلطان  واستعرض سمو 
نهيان أهم القواعد التي قامت عليها مبادرة 
السرعة  من  الحد  أواًل  وه��ي  »ب��وذي��ب« 
معدل  إضافة  وهي  طرق  أربعة  خالل  من 
بحيث  العرض  مرحلة  أثناء  القلب  ضربات 
أن  ) علماً  الدقيقة  نبضة في  تتعدى 56  ال 
هو  للفروسية  الدولي  االتحاد  طرف  من  المحدد  األقصى  المعدل 
اللفات  في جميع  دقائق   10 في  العرض  فترة  وتحديد  نبضة(   64
)االتحاد الدولي للفروسية يفرض 20 دقيقة كحد أقصى( وتحديًدا 
للحد األقصى ألعلى سرعة في 20 كلم في الساعة داخل اإلمارات 
العربية المتحدة في المسابقات الرسمية مع فرض عقوبات جزائية 
أو اإلقصاء بسبب خرقها وتطبيق مبدأ اإليقاف لفترة 40 دقيقة عند 
جميع بوابات الفحص البيطري، و 50 دقيقة في حال الحاجة إلى 

إعادة عرض الحصان مرة أخرى. 
مبدأ  إدخال  خالل  من  والحصان  الفارس  بين  العالقة  إعادة  ثانيا 
»تحدي أفضل فارس قدرة« كحافز لتشجيع رفاهية الحصان وإعادة 
المسؤولية إلى الفرسان والمدربين من خالل التوعية بمبدأ الرعاية 
والرفاه للخيل و يحصل الفائزون في المنافسات الرسمية على 70% 
من الجوائز المالية المخصصة للمنافسة بينما يحصل الفرسان الذين 
الحد  تجاوزوا  اوالً على 30 % فقط في حال  النهاية  يعبرون خط 

حظيت المبادرة بإشادة واسعة من 
جانب المشاركين والمتحدثين في 
المؤتمر الذين أكدوا أن »برتوكول 

بوذيب« يحقق الرؤية الشاملة 
الخيل  لرعاية 

: مبادرة »بوذيب« نجحت والطلب يزداد على تطبيق قواعدها    سلطان بن زايد 

تراث الشهر
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تراث الشهر
األقصى للسرعة وفق خمسة معايير أساسية تستند 
وفترة  السرعة  قياسات  هذه  النقاط  نظام  إلى 
القلب ومؤشرات األيض  انتعاش  االنتعاش ومؤشر 

والعرج.
إدارة  أساليب  تشمل  إضافية  تدابير  فرض  ثالثا 
الركوب إلجبار الفرسان والمدربين وأطقمهم على 
طول  النظيف على  اللعب  مبادئ  فرض  إع��ادة 
مسار المضمار وفي منطقة بوابة الفحص البيطري 
واحترام  للمراقبة  المتنافسين  خضوع  لضمان 
التقييم  من  ممكن  قدر  أكبر  إلضفاء  القواعد 
الموضوعي لتطوير وسيلة الختبار نقص التحسس 

العصبي لدى الخيول.
جانب  من  واسعة  بإشادة  المبادرة  وحظيت 
الذين أكدوا  المؤتمر  المشاركين والمتحدثين في 
أن »برتوكول بوذيب« يحقق الرؤية الشاملة لرعاية 
الخيل يحسن من حياة الخيول والحد من معاناتها 
أهمية  مؤكدين  الخيول  رفاهية  في  يساهم  كما 
تفعيل المبادرة في مختلف السباقات حول العالم 
المستوى  على  معتمدة  قوانين  بمثابة  لتكون 
الدولي حيث تعتبر واحدة من أبرز الحلول الفعالة 
لمواجهة التحديات التي تواجهها سباقات الخيول 

حول العالم 
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تراث الشهر

التراث  السابع طرح متجدد أللوان  التراثي  السمحة  مهرجان 

الرعاة  من  عدد  المهرجان  من  ال��دورة  هذه  في  وش��ارك 
المجلس  عضو  الرميثي  مطر  محمد  خادم  سعادة   وهم 
العام  الرياضي  واالتحاد  ابوظبي،  إلمارة  االستشاري  الوطني 
للعطور،  المغربي  أحمد  وشركة  الحكوميه  للمؤسسات 
وشركة الحياة لتنظيم المعارض والفعاليات إضافة إلى الرعاة 
أبوظبي،  لشرطة  العامة  القيادة  يمثلون  الذين  الدائمين، 
»مركز شرطة الرحبة«، والشرطة المجتمعية »مركز الرحبة«، 
المشاركات، مشاركات  أبوظبي، كما تضمنت هذه  وموانىء 
الرعاة   قائمة  إلى  انضموا  ج��دد،  رع��اة  من  األول��ى  للمرة 
سعادة  كرم  وقد  األولى.  انطالقته  منذ  للمهرجان  الدائمين 
علي عبد الله الرميثي اإلعالميين الذين شاركوا وأسهموا في 
إنجاح المهرجان، والمؤسسات الداعمة للمهرجان والعارضين 

والعارضات من األسر المنتجة .
من جانبها أعربت صبحة عبد الله ثاني مرشد الرميثي، إدارية 
فريق الوطن التطوعي عن سعادتها باالنضمام إلي مهرجان 
السمحة التراثي والمشاركة مع فريق الوطن في كل ما هو 

أنشطة متنوعة وإقبال كبير 

مهرجان السمحة التراثي السابع
طرح متجدد أللوان التراث 

تراث - خاص

اختتمت في 19 نوفمبر الماضي بمركز منطقه السمحة، فعاليات النسخة 
اإلمارات،  تراث  نادي  نظمها  التي  التراثي،  السمحة  مهرجان  من  السابعة 
السمو  ممثل صاحب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سلطان  رعاية سمو  تحت 
رئيس الدولة، رئيس نادي تراث اإلمارات؛ وقد حظيت فعاليات المهرجان 
بمشاركة وحضور كبير وانتشار واسع  في وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية 
وذلك لما يشكله هذا الحدث البارز من أهمية استثنائية في الحياة الثقافية 
حفل  .شهد  عموًما  والمنطقة  اإلمارات  ولدولة  أبوظبي  إلمارة  والتراثية 
للدراسات واإلعالم  التنفيذي  المدير  الرميثى  الله  الختام سعادة علي عبد 
وأحمد  اإلمارات  تراث  بنادي  األنشطة  إدارة  مدير  المناعي  علي  وسعيد 
إبراهيم الحمادي مدير مركز السمحة، وحشد جماهيري غفير، حيث لمس 
الجميع تنوع أنشطة الفعاليات التي اشتملت علي عروض للفنون الشعبية، 
ومسابقة األلعاب الشعبية للبنات ومسابقة فن اليولة، إضافة إلى مسابقات 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  صفحات  على  اإلعالم  قسم  أعدها  تراثية 
وعروض لمنتجات الحرف التقليدية المتفردة في تقنياتها وجمالياتها، انفرد 

بها السوق الشعبي، إلى جوار المشاركة القوية لألسر المنتجة. 
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خيري وكل ما هو وطني، حسب توجيهات الشيخ سلطان بن محمد 
بن خالد آل نهيان الرئيس الفخري لفريق الوطن التطوعي، ورعاية 

الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان .
الجدير بالذكر أن فريق الوطن التطوعي قد سبق له المشاركة في 
ومهرجان  سويحان،  مهرجان  في  مشاركته  وينتظر  الضبعية،  سباق 
بوذيب، ما يعني أن أكثر مشاركات الفريق ستكون مع نادي تراث 
اإلمارات. وحظي مهرجان السمحة بنجاح باهر وسمعة طيبة وإشادة 
كبيرة من قبل األوساط المحلية واإلقليمية المهتمة بالجانب التراثي، 
اإلمارات كمركز يجمع  به دولة  تقوم  الذي  الحيوي  الدور  يؤكد  ما 
ثقافات وتراث العالم في مكان واحد من خالل الفعاليات الثقافية 
والتراثية التي تستقطبها مختلف امارات الدولة، ما يؤكد أهمية مثل 
هذه المهرجانات في الترويج للمقومات السياحية التي تتمتع بها 

الدولة وتحويلها إلى مقصد ثقافي سياحي مهم. 
ويسعي نادي تراث اإلمارات من خالل مهرجان السمحة وغيره من 
الفعاليات المختلفة، إلى ترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية التي تعد 
وسيلة مهمة لتعليم األجيال وصون التراث والمحافظة على العادات 

والتقاليد األصيلة التي تعتبر رصيًدا حضاريًا وإنسانيًا لإلمارات أمام 
أطلقها  التي  اإلعالمية  التراثية   المسابقة  تحظى  ذلك  إلى  العالم. 
المهرجان هذا العام ألول مرة بمشاركة وتفاعل كبير حيث تم خاللها 
المجتمع  وتعريف  الوعي  زيادة  بهدف  وطنية  تراثية  أسئلة  طرح 
بنشاطات نادي تراث االمارات والموروث الشعبي للدولة، وقد رعى 
موانئ  وهم  الرعاة  من  مجموعة  جوائزها  وقدم  المسابقة  هذه 

ابوظبي ومطعم وكافتيريا العريش والضيافة للشوكوالتة 
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ــه ــب ــس ــح ـــر ن ـــب ـــم ـــوف خــــلــــص شــــهــــر ن

ــه ــب ــرق ـــي ن ـــل ــر ال ــب ــم ــس ـــل شـــهـــر دي ـــب وق

ـــي به   ـــا ح ـــن ي ـــوط ــد ال ــي ــع ــا ب ــب ــرح ـــا م ي

ـــه   ـــب وحــــنــــا بــــنــــدي لــــي عــلــيــنــا واج

ــب   ــرت ـــو م ـــال ربــــع ســمــو فـــي الــشــعــر ن

بــه   نـــمـــر  يـــــوم  ســـعـــد  يــــا  ذا  ــــوم  ــــي وال

ــه   ــب ــاس ــن ـــار أم ـــع ـــش ـــا ال ـــه اقـــواســـنـــا وب

ــم ونــــحــــف بــه ــل ــع ــل ـــــدي الـــتـــحـــيـــة ل ن

ــه ــب ــب س ـــــــان  ك يـــــرجـــــع  ــــل  ــــظ ــــف وال  

ــز بــه ــت ــع ــــي ن ــــقــــوم ل ــد ال ــي ــج ــــــد ع زاي

ـــي الــدنــيــا بـــمـــال وشــــح به   ــع ف ــم ـــا ط م

به  جــــاد  مـــا  ــه  ــق ــف ــن ي لـــي  ذا  والـــشـــي 

ـــه ـــب ـــــذا داي ـــصـــخـــا والـــــجـــــود ه ــــن ال ل

ــو والــــلــــي قـــــام بــه   ــه ــج ــم ــر ال ــك ــن مــــا ن

ــي ــان ــح ــي ــم ـــــرب ال ــــم ق ـــــاف انـــتـــهـــا ث ط

شـــهـــر الـــبـــشـــاشـــة والــــفــــرح يــخــوانــي

ـــب األمــــانــــي ـــل ـــط ـــــســـــرور وم ـــد ال ـــي ع

ــس الـــديـــوانـــي  ــل ــج مـــع مـــن حـــواهـــم م

ـــجـــي مـــنـــهـــم الـــقـــصـــرانـــي ـــي حــــاشــــا ول

ـــــي  ـــــان ــــخ واالزم ــــاري ــــت يـــشـــهـــد لــــه ال

وعــــالمــــنــــا مــــع نـــجـــمـــت الـــمـــيـــزانـــي

ـــي الــشــيــخــانــي ـــن ـــه ــــب ون ــــوك فـــــي م

ـــا مــــن هــــل انــهــيــانــي   ـــام ـــس ـــخ ت ـــي ش

ـــي ـــع االحـــســـان ـــب ـــن ـــس وم ـــي ـــرئ ـــــو ال أه

مــنــانــي فـــلـــعـــطـــا  هـــــو  وال  ــــا  ــــاش ح

ـــرحـــمـــانـــي ال ـــــد  ـــــواح ال الــــوجــــه  إال 

ـــــــورد الــعــطــشــانــي ـــــــد يـــســـمـــا م زاي

ــي  ــان ــرب ــع ـــا عـــلـــى ال ـــف ـــا وظ ـــط جـــــاد وع

 

خلص شهر نوفمرب نحسبه*

*القصيدة للشاعر محمد بن ابراهيم بن علي الكوس المهيري، ولد في إمارة أم القيوين، سكن وأقام في إمارة عجمان، 
عمل في سلك التدريس في مدرسة الراشدية في إمارة عجمان.
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اليوم الوطني 45

شهادة التاريخ على عبقرية الفكرة

د. علي عفيفي علي غازي*

الوطني لقيام دولتهم، يستذكرون ماضيهم وكيف أصبح حاضرهم، في وقفة  باليوم  الثاني من ديسمبر  يحتفل أهل اإلمارات كل عام في 
يُحاولون فيها استلهام العبر والدروس، التي علمهم إياها باني دولتهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يرحمه الله، ولذلك سيبقى هذا اليوم 
األكثر أهمية وإعزاًزا في قلوب اإلماراتيين. لُيشكِّل لحظة يتجلى فيها تاريخ ميالد دولة ظهرت للوجود لم تكن في عالم الدول من قبل، 
فصارت حديث العالم، وشهادة التاريخ على عبقرية الفكرة، التي تحلى بها المؤسس، طيب الله ثراه، الذي بنى اإلمارات ووضع لبنتها األولى، 
وأرسى دعائهما، وأقام أركانها، فجسد تجرية وحدوية فريدة في تاريخ اإلنسانية، في ظل ُمعطيات كانت تدفعه إلى اليأس، وعدم المضي 
في مشروعه الوحدوي والنهضوي النادر، إال أنه مضى بيقين وإيمان وثقة، وعزيمة قلما تتوافر لرجل، فنقل مجتمعه من القبيلة إلى الدولة، 
ومن التخلف إلى التقدم، ومن التفكك إلى نموذج وتجربة فريدة ينظر إليها الجميع بإعجاب ودهشة، إذ استطاع ببساطته وفطرته وحكمته، 
وكاريزميته المعهودة، وحبه ألبناء وطنه، وبعظمة شخصيته أن يُنشىء دولة حديثة متطورة وسط صحراء قاحلة، وأن يؤسس كيانًا وحدويًا 
قائًما بذاته، منطلًقا من إيمان حقيقي بالنهضة والتطور واللحاق بركب الحضارة اإلنسانية، ومن مدينة العين انطلق يزرع اإلمارات بالمحبة، 
ويرويها بالخير الوفير، ليكسوها اللون الخضر، ُمتغلًبا على وعورة الجغرافيا السياسية في اإلمارات وما يحيطها، وبفطرة البدوي وذكاء السياسي 

أنهى عقوًدا من الصراعات الحدودية مع الجيران، 
كي يُحقق لإلماراتي، رجاًل أو امرأة، السلم واألمن والحرية، والضمانات التي تؤهله لولوج عصر العولمة، ويأخذ بالحداثة، وتنبه ُمبكًرا إلى 
موضوع الُهوية، فسعى إلزالة االنتماءات القبلية، لصالح المشروع األكبر، وهو الدولة االتحاد ية، وفي ظل مستوى الئق من التنمية والمعيشة 
استطاع أن يخلق الُهوية الوطنية لشعب اإلمارات، لتقوم على العروبة واإلسالم بنهجه المعتدل والمتسامح والمنفتح على الجميع. لتبدو 
اإلمارات اليوم نموذًجا نهضويًا متميزًا وتجربة عربية هي األنجح على صعيد التنمية البشرية والتطور العمراني واالستقرار السياسي واالنفتاح 

الخارجي والسمعة الدولية الجيدة.
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ميالد الفكرة
القبائل  من  مجموعة  هناك  كانت  أن��ه  االت��ح��اد   قصة  تحكي 
والمشيخات، تتناحر وتتقاتل، ويغزو بعضها بعضاً، وال تجمعها كلمة 
خيراتها،  من  يأكلون  التي  الوطن،  األرض،  يجمعها  كان  ذلك  رغم 
الفكرة  ينقصهم  لكن   بسمائها،  ويستظلون  آبارها،  من  ويشربون 
التي تجمعهم، فجاء الشيخ زايد، يرحمه الله، فدعاهم لنبذ الفرقة، 
ال  عدوهم  وأن  لتفرقهم،  إال  ليس  به  هم  ما  إن  مؤكًدا  واإلتحاد، 
ما  مستغاًل  موطنهم،  خيرات  من  يستفيد  ليظل  االتحاد،  لهم  يريد 
بينهم من نزاعات، فوجد من الجميع آذانًا مصغية، وعقواًل مفكرة 
فاختار  ُمهللين،  ُمرحبين  كلهم  فلبوا  لالجتماع،  فدعاهم  مستجيبه، 
ولما  يوليو 1971،   18 في  األول  لالجتماع  األول  المقر  لتكون  دبي 
وطنهم،  وعظمة  اجتماعهم،  فائدة  لهم  يُبين  بدأ  الجمع،  اكتمل 
وإيمانهم،  وعقيدتهم  وأيديولوجيتهم،  ولسانهم،  قوميتهم  ووحدة 

وأن شعوبهم مسؤولة من أعناقهم، ومن الضروري عليهم أن يسلكوا، 
بناء على استراتيجية حضارية تطبيقية نابعة من مسؤوليتهم تجاه 
مستقبل  في  يُفكروا  وأن  الجميع،  على  بالخير  تعود  ُسباًل  أبنائهم، 
وحدتهم،  تتّم  أن  بالدعاء،  اليد  رفع  إلى  جميًعا  فبادروا  أوطانهم، 
الماضي  كهوف  من  اإلم��ارات  لتنطلق  النعم،  عليهم  الله  ويديم 
وقيوده إلى آفاق المستقبل وبشائره المشرفه، لتحقق من اإلنجاز، 
ما يجعل من تجربتها إعجازًا حضاريًا، انبثق من أفكار الشيخ زايد 
وتوجهاته الحضارية، فكان هذا الخيال الخصب الخالق هو البوتقة 
الوحدوية  وأصوله  الفكري،  المنهج  عناصر  كل  فيها  انصهرت  التي 
التقليدية،  واألفكار  الجامدة،  القوالب  عن  بعيًدا  الحضارية، 
واالتجاهات السائدة، ُمستفيًدا من تجارب الماضي، يُساعده خياله 
السياسي، ووعيه بإنجازات ومواقف الزعماء القوميين الذين سبقوه 
الحنيف،  الدين  قيم  ثوابت مستمدة من  ُمستلهًما  أخرى،  بالد  في 
والمثل اإلنسانية العليا، واألخالقيات. وبذلك استطاع الشيخ زايد ان 
يحل المعادلة الصعبة التي تجمع بين األصالة والمعاصرة من خالل 
تحليل  على  القدرة  منحه  الذي  الخصب،  والخيال  الثاقبة  الرؤية 
مكونات الواقع الراهن وحقائقه، ثم االنطالق إلى آفاق المستقبل 
الذي ليس سوى المحصلة النهائية للحاضر، ولذلك كانت احتماالت 
أبًدا،  عنه  يحيد  ال  زايد  الشيخ  عند  استراتيجيًا  هدفًا  المستقبل 
التاريخ والتراث، ولعل أهم مقومات منهجه  مستمًدا جذوره من 
عامة،  العالم  وبتاريخ  خاصة،  وطنه  بتاريخ  وعيه  هي  الفكري 

باعتبار أن التاريخ هو أقوى ذاكرة عرفتها البشرية.
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الوعي الوحدوي أبرز أصول الريادة 
الريادة  أصول  أبرز  هو  الوحدوي  الوعي  بأن  زايد  الشيخ  يؤمن 
الحضارية، ومن ثم يُصر على بناء اإلنسان اإلماراتي المتميز بفكره 
وإذا  الموضوعية،  العلمية  ونظرته  الحضارية،  ورؤيته  العقالني، 
يقنع  ال  أنه  سنجد  زايد  الشيخ  فكر  في  المفهوم  هذا  تتبعنا  ما 
بالشعارات، ولذلك عندما كافح من أجل إقامة االتحاد  اعتمد على 
التخطيط العلمي، حتى رأى الناس االتحاد  وقد أصبح عين اليقين، 
وألن الشيخ زايد زعيم وحدوي فإنه ال يرى ثمة تعارًضا أو تناقًضا 
بين الوحدة والتنوع، إذ ينظر إلى الوحدة باعتبارها كائناً حياً ينمو 
وتلبية  المرونة  فائقة على  داخله قدرة  التنوع  ويتخذ من  ويتطور 
في  الديناميكية  المرونة  لكن هذه  داخله،  األطراف  كل  احتياجات 
مفهوم الوحدة ال تعني وضع مستقبل الوطن تحت رحمة متغيرات 
العصر، بحيث يمكن أن تفقد خصائصها الجوهرية مع انجرافها في 
المصهرة  والحداثة  للقوميات،  المذيبة  االجتياحية  العولمة  تيارات 
لكل عوائق االتصال والتواصل في سبيل الكونية، ولهذا يجب الحفاظ 
على ثوابت الوحدة: اللغة والدين واإلقليم والتاريخ المشترك والثقافة 
المعنوية  العوامل  إلى  باإلضافة  االقتصادية،  والمصلحة  المشتركة 
التي تتمثل في الوحدة الفكرية والعيش المشترك والتجانس، ومع 
تجتاح  التي  المتغيرات  بعيدة عن  الوحدة  تقف  أن  يمكن  ذلك ال 
العلمي  والمنهج  األصيل  القومي  بالوعي  تتسلح  لم  وإذا  شواطئها، 

الموضوعي، فإنها ستجد نفسها مثل ريشة في مهب الريح. 
الثاني  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ميالد  عن  اإلعالن  يتم 
من ديسمبر 1971، بشكل نظامي ودستوري، اكتمل بموجبه الكيان 
علم  تحت  والخارجية،  الداخلية  الناحيتين  من  لإلمارات  السياسي 
لتُصبح  نهيان،  آل  زايد  الشيخ  برئاسة  واحدة،  سياسية  قيادة  واحد 
حق اليقين. وهذا االتحاد  الجديد لم يكن وليد الصدفة، وإنما له 
جذور، إذ تقوم بين اإلمارات، ومنذ زمن قديم، اتحاد عرقي وديني 
له  يجد  إمارة  في  يقع  الذي  فالحادث  ومصيري،  وعائلي  وقبلي 
صدى ورد فعل في اإلمارات كلها، وهو أمر طبيعي تُحتمه الروابط 
العربي، كما  الخليج  أبناء منطقة  بين  القومية والدينية والمصيرية 
التشابه في آليات أحداث الماضي يؤدي بدون شك إلى إيجاد  أن 

آليات االتحاد ، التي تقضي على مظاهر التشرذم، وتُحقق آمال أبناء 
التي  الصغيرة،  الكيانات  من  أقوى  متحد  كيان  إيجاد  في  المنطقة 
الصراع  لحدة  نتيجة  العشرين  القرن  أواسط  منذ  مهددة  أصبحت 
تركيبتها  ولهشاشة  فيها،  البترول  ظهور  بعد  المنطقة  حول  الدولي 
عبارة عن  البشرية  العالقات  كنت  ولما  اإلنتاجي،  وبنائها  السكانية 
مبنية  وأنها  تناقضها،  أو  المصالح  ترابط  من  المدى  طويلة  عملية 
على عوامل إنسانية ومحلية متغيرة فيها نقاط قوية ونقاط ضعيفة، 
وفيها أحالف وموازنات ومصالح أخرى، إال أن رابطة اإلسالم والعروبة 
كان لها أكبر األثر في االتحاد  بين أبناء اإلمارات، ولهذا لقي اجتماع 
 ،)1909-1855( خليفة  بن  زايد  الشيخ  إليه  دعا  الذي  »الخوانيج« 
يرحمه الله، لحل مشكالت اإلمارات في عام 1906 تجاوبًا من كل 
حكام اإلمارات، الذين سارعوا إلى الحضور لحل المشاكل، التي كانت 
الساحل  شيوخ  »مجلس  ميالد  عليه  وترتب  مشيخاتهم،  بين  قائمة 
بصورة  اإلمارات  حكام  يجتمع  حيث   ،1963 عام  منذ  المتصالح« 
دورية للتداول في القضايا المشتركة، وفي ذلك داللة على أن جذور 
االتحاد  كانت راسخة في قلوبهم جميًعا، بصورة تجعل من اإلمارات 
مجموعة متجانسة التكوين ومهيأة للتجمع بشكل كبير، وكلما تقدم 
الزمن نمت فكرة االتحاد ، ومنذ أواسط القرن العشرين كانت إمارة 
الذي  النفطي  مخزونها  بفضل  كبيرة،  ثروة  مشارف  على  ظبي  أبو 
حباها الله به، وبدأت تظهر فيها اإلصالحات، كما نهضت دبي نهضة 
الباب  وسياسة  المال  رأس  وحركة  التجارة  على  تعتمد  اقتصادية 
التجاري المفتوح، فانعكس كل ذلك على مجتمع اإلمارات، وأوجد 
الشيخ زايد  المساند والداعم لإلتحاد. وحين تولى  الشعبي  الحراك 
في عام 1966 حكم إمارة أبو ظبي لبى نداء مجتمعه الداعي إلى 
االتحاد  وشرع في تحقيقه. وقام بالخطوة األولى بأن بادر إلى عقد 
اتفاق »السميح« مع نظيره حاكم دبي في 18 فبراير 1968، ليكون 

حجر األساس إلتحاد أشمل يضم إمارات الساحل المهادن. 

استكمال البنيان والمسيرة
يجتمع أبناء دولة اإلمارات، في اليوم الوطني للدولة، لتعزيز عالقتهم 
بهذا التراث القوي المتين، وللتطلع سويًا لمستقبٍل يعّم فيه السالم 

الشيخ زايد في مشاورات متواصلة مع معالي أحمد خليفة السويدي لتذليل عقبات االتحاد

اإلماراتي الوطني  اليوم 

اليوم الوطني 45
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والرخاء، حيث يُمثل هذا اليوم فرصة للتعرف على أعمال مؤسسي 
وحدة  لتحقيق  غاليًا  ثمًنا  ودفعوا  الصعاب،  تحملوا  الذين  الدولة، 
وتقديره،  اإلمارات  بتراث  والتعريف  بذكراهم،  واالحتفاء  أمتهم، 
وتعزيز الفخر به، ويتّم التعبير عن مشاعر الحب واالمتنان للشعب 
والطاعة  الوالء  على  وأقسم  التضامن،  في  شارك  الذي  اإلماراتي، 
لقائده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يرحمه الله، حيث يحتفل 
اإلماراتيون باليوم الذي سجل فيه التاريخ ميالد دولة اإلمارات بعد 
ملحمة البطولة، التي قادها المؤسس على مدار أعوام عديدة حافلة 
باإلنجازات على هذه األرض الطيبة، ووضع لبناتها األولى، ويواصل 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  ويواصل  والمسيرة،  البنيان  استكمال  أبناؤه 

توجيه دفتها على نفس النهج.
تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي أن تُحقق مزيًدا من التكامل 
في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تجربة  من  اتخذت  لو  ما  في 
ما  على فحوى  موفق، حيث جرى  منهج  لها، وهو  منهًجا  االتحاد  
هو معمول به في ميثاق المجموعة األوربية، وال أدل على ذلك من 
إمارة  لكل  يجعل  ال  اإلمارات  دولة  داخل  األصوات  وزن  أن مسألة 
ثقلها  مع  يتناسب  األصوات  من  عدًدا  إمارة  لكل  يجعل  بل  صوتًا 
داخل االتحاد ، تماًما كما هو الشأن في ميثاق المجموعة األوروبية. 
أحكام  أن  نجد  اإلم��ارات؛  لدولة  ية  االتحاد  المحكمة  نطاق  وفي 
هذه المحكمة ملزمة لكافة اإلمارات، فإذا ما قضت هذه المحكمة 
بعدم دستورية قانون أو الئحة، أو قرار صادر عن إحدى اإلمارات، 
ويتعارض مع دستور دولة االتحاد  تعين على السلطة المعنية في 
أو  الدستورية  المخالفة  إلزالة  التدابير  من  يلزم  ما  اتخاذ  اإلمارة 
نجد  والتي  الدستور،  من   101 المادة  لنص  وفًقا  وذلك  تصحيحها، 
ميثاق  إليها  يفتقر  بينما  األوروبية،  المجموعة  ميثاق  في  صداها 

مجلس التعاون الخليجي 

*صحفي وأكاديمي مصري
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 إن

ٔجل
ن ا

 م
يه

ار
ش

ست
وم

ه 
جال

 ر
قة

رف
ا ب

له
بذ

رة 
كثي

د 
هو

وج
د 

زاي
خ 

شي
 ال

ها
ضر

 ح
دة

دي
 ع

ت
سا

جل
ي

 ج
جه

لبا
ن ا

دنا
 ع

يد
س

 ال
به

جان
ر ب

ظه
وي

ة 
ولي

لد
ة ا

ظم
من

 ال
ى

 إل
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العتيبة  أول وزير اقتصاد في حكومة أبوظبي 20 خلف بن أحمد 

من رجاالت االتحاد

أسرة  من  العتيبة  أحمد  بن  خلف  ينحدر 
بمكانتهم  عرفوا  الذين  الكريمة،  العتيبات 
أبوظبي،  تاريخ  في  المميزة  االقتصادية 
العتيبة  الله  عبد  بن  خلف  الكبير  فجّدهم 
اللؤلؤ(  )ملوك  من  واحداً  كان  بأنه  وصف 
في عصره، إذ كان يمتلك -رحمه الله- قرابة 
عشرين سفينة غوص )حالليات( أي تخصه 
إلى  ترحل  منها  الكبيرة  وكانت  وح��ده، 
بحاراً  ثمانون  اللؤلؤ وعلى ظهرها  مغاصات 
الغوص  رحالت  يمول  كان  أنه  إلى  إضافة 
أبوظبي  ألكثر من مئة سفينة ألصحابها في 
ودلما وليوا ودبي، ويذكر أنه مع ابنه أحمد 
كانا يموالن في بعض السنوات ما بين 200 

إلى 300 سفينة غوص)1(. 
الطاقم  ضمن  العتيبة  أحمد  بن  خلف  كان 
عليه  اعتمد  ال��ذي  واإلداري  السياسي 
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

تلك  في  إبان  فقد  االتحاد،  مباحثات  أثناء 
السياسية،  المناصب  العديد من  المباحثات 
إذ كان عضواً في المجلس االتحادي المؤقت، 
من  انبثقت  التي  اللجان  من  العديد  وفي 

فاطمة المنصوري*

ال يخفى على أحد دور إمارة أبوظبي الرئيس 
اإلمارات  دولة  اتحاد  مساعي  إنجاح  في 
في  قدمتها  التي  التضحيات  وحجم  العربية، 
الله  بإذن  له  المغفور  بقيادة  ذلك،  سبيل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
أحاط  الذي  السياسي  للفريق  كان  كما 
في  المهم  دوره  زايد  الشيخ  له  بالمغفور 
إنجاح مساعي االتحاد، وقد أفردنا في أعداٍد 
رجاالت  بببعض  تعريف  مساحات  سابقة 
خليفة  بن  أحمد  معالي  منهم  الفريق،  هذا 
السمو  لصاحب  الشخصي  الممثل  السويدي 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس 
ومعالي محمد حبروش السويدي، والمغفور 
العدد  هذا  وفي  حامد.  بن  أحمد  الشيخ  له 
نخص بالذكر معالي خلف بن أحمد العتيبة.

خلف بن أحمد العتيبة 
أول وزير اقتصاد في حكومة أبوظبي 

خلف بن أحمد العتيبة 
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المؤقت،  الدستور  مشروع  مراجعة  كلجنة  األعلى  المجلس  اجتماعات 
ولجنة الميزانية.

عضوية المجلس االتحادي المؤقت 
في  الكويتية  الوساطة  مقترحات  على  بناء  تأسس  الذي  المجلس  وهو 
سبيل دفع عجلة االتحاد. تشكل المجلس من عضو واحد عن كل إمارة 
من اإلمارات يساعده ما ال يزيد عن ثالثة، على أن يكون اختيار األعضاء 
ومساعديهم من بين المواطنين أصحاب المكانة والرأي والكفاية في كل 
إمارة، بناء على ترشيح منها، وتكون مدة عضويتهم سنة واحدة ويجوز 
إعادة تعيينهم، وتصدر قرارات المجلس اإلتحادي المؤقت بأغلبية ثلثي 

أصوات األعضاء ويكون لكل إمارة صوت واحد)2(. 
عامة  االتحاد  شؤون  في  النظر  في  المجلس  هذا  اختصاصات  وتمثلت 
ووضع البرامج التنفيذية الكفيلة بتحقيق أغراض االتحاد ورسم األنظمة 
المجلس  يقررها  التي  العليا  للسياسة  وفقاً  ذلك  إلى  المؤدية  والتدابير 
اللوائح  اتفاقية دبي ووضع  بتنفيذ  الكفيلة  التشريعات  األعلى، واقتراح 
والقرارات الالزمة لتنفيذ تلك التشريعات واإلشراف على التنفيذ، ودراسة 
ورفع  وموازنته  ومراجعته  ومناقشته  لالتحاد  العامة  الميزانية  مشروع 
نتيجة كل ذلك إلى المجلس األعلى للمصادقة على الميزانية وإصدارها، 
وتشكيل المجالس واللجان والهيئات الالزمة لمعاونته في تنظيم وضع 
وغيرها،  والثقافية  واالقتصادية  الدفاعية  بالشؤون  المتعلقة  األمور 
باإلضافة إلى تقديم تقرير للمجلس األعلى يتضمن عرضاً تفصيلياً بما تم 
داخلياً وخارجياً مقروناً بتوصيات المجلس عن أفضل الوسائل الكفيلة 

بتحقيق األهداف المنصوص عليها في اتفاقية دبي)3(. 
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من:  كل  يعاونه  رئيًسا  حامد  بن  أحمد  الشيخ  أبوظبي  عينت  وقد 
خليفة  بن  ومحمد  الله،  عبد  بن  وعتيبة  العتيبة،  أحمد  بن  خلف 

الكندي.)4(

دوره في اجتماعات المجلس االتحادي المؤقت 
االتحادي  المجلس  جلسات  في  العتيبة  أحمد  بن  خلف  شارك 
المؤقت، باعتباره أحد األعضاء الممثلين إلمارة أبوظبي، وقد وردت 
العديد من آرائه في العديد من القضايا التي طرحها المجلس، وقد 
كان يمثل وجهة نظر أبوظبي بما تقتضيه مصلحة اإلمارة والمصلحة 
اجتماعات  أربعة  المؤقت  االتحادي  المجلس  عقد  وقد  العامة. 
الثامن والتاسع من سبتمبر سنة 1968، في  رئيسية كان أولها  في 
مدينة الدوحة في قطر برئاسة سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
موضوع  أبرزها  القضايا  من  عدًدا  االجتماع  ناقش  المجلس.  رئيس 
»الدفاع الجماعي« أو »جيش موحد«، وقد رأى وفد أبوظبي برئاسة 
السيد خلف العتيبة أفضلية تأجيل الموضوع للمجلس األعلى، وهو 
ما ما ذهبت إليه البحرين كذلك، إذ رأى الفريقان ترك الكثير من 
اإلتحادي  المجلس  دور  واقتصار  للحكام  األعلى  للمجلس  المسائل 

على رفع توصيات بشأنها فقط)5(. 
المتمثل  التخطيط  المجلس في اجتماعه األول موضوع  كما ناقش 
في دراسة أحوال كل إمارة من اإلمارات األعضاء في شتى النواحي 
االقتصادية واالجتماعية ووضع خطة شاملة، وقد رأى وفد أبوظبي 
برئاسة خلف العتيبة االكتفاء بمكتب التطوير الموجود في اإلمارات 
والذي تساهم أبوظبي فيه، ومما جاء على لسانه: )ونعتقد أن مكتب 
التطوير يكفي في الوقت الحاضر لحين وضع الميثاق الكامل الدائم 
ضرورة  على  االجتماع  هذا  في  أبوظبي  ركزت  وقد  لالتحاد()6(. 
وضع الميثاق الكامل الدائم واعتبرته أمراً أساسياً وهذا ما جاء على 
لسان السيد خلف العتيبة الذي أكد على أن وضع الميثاق الكامل 
شؤون  في  خبيرة  استشاره  موضوع  يسبق  أن  يجب  أساسي  أمر 

التخطيط)7(.  
أما االجتماع الثاني للمجلس االتحادي المؤقت فقد عقد في الشارقة 
االجتماع  هذا  في  استكمل  وقد  نوفمبر1967-،   27-26 بتاريخ 
في  األعلى  المجلس  وأن  خاصة  الدفاع،  مسألة  موضوع  مناقشة 

اجتماعه الثاني وافق على إنشاء قوات مسلحة لإلتحاد)8(، وقد تم 
تمهيداً  استقدام خبراء عسكريين  الموافقة على  االجتماع  في هذا 

إلنشاء جيش االتحاد من بريطانيا)9(.     
أما االجتماع الثالث للمجلس االتحادي المؤقت، فقد عقد في دبي 
خلف  السيد  شارك  وقد   ،1969  – مارس   6 إلى   4 من  الفترة  في 
أحمد  للشيخ  المساعدين  األعضاء  أحد  باعتباره  العتيبة  أحمد  بن 
فيها  وتم  االجتماعات،  هذه  جلسات  في  أبوظبي  ممثل  حامد  بن 
االتفاق على رفع التقرير العسكري البريطاني إلى المجلس األعلى 
للمصادقة عليه. كما تم في ذلك االجتماع االتفاق حول توحيد النقد 
والبريد في اإلتحاد باإلضافة إلى تكليف لجنة لمتابعة إعداد مشروع 

الميزانية العامة لالتحاد)10(.  
أما االجتماع الرابع للمجلس االتحادي المؤقت فقد عقد في عجمان 
ابريل عام 1969، وأصدر المجلس في هذا االجتماع عدة  في أول 
قرارات منها إنشاء ثالث إدارات اتحادية لكل من التربية والتعليم، 
ب��وزارات  أشبه  وهي  والمواصالت،  والصحية  الطبية  والخدمات 
اإلمارات  شؤون  على  اإلشراف  تتولى  إدارات  مجالس  لها  اتحادية 
وتوجيه سياساتها ورسم خططها، على أن يؤلف مجلس اإلدارة من 
صحيحة  اجتماعاته  تكون  وال  عضو  إمارة  كل  يمثل  أعضاء  تسعة 
المقرر  باألغلبية، وكان من  قراراته  أعضاء، وتصدر  إال بحضور ستة 
نويات  النواحي  بقية  في  استكمالها  بعد  اإلدارات  هذه  تصبح  أن 
الذي  واألخير  الخامس  االجتماع  في  االتحادية)11(.أما  للوزارات 
انعقد في الدوحة بتاريخ 22 و-23 يونيو 1969، فقد تقرر استكمال 
للتجارة  رابعة  اتحادية  إدارة  بإنشاء  االتحادي  اإلداري  الجهاز  بناء 
والصناعة، فنجح المجلس في إصدار مشروع قانون بها. لكنه تعثر 
إدارة  أو  مؤسسة  وإنشاء  للعمل  موحد  قانون  مشروع  إعداد  عند 

اتحادية للتأمينات االجتماعية)12(.  
     

عضوية مجلس نوّاب الحكام
اتصاالت  جرت  الملفات،  بعض  بخصوص  األم��ور  تأزمت  عندما  يظهر في أقصى يمين الصورة السيد خلف بن أحمد العتيبة في اجتماع المجلس االٔعلى 

للحكام في أبوظبي برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

العتيبة  أول وزير اقتصاد في حكومة أبوظبي  خلف بن أحمد 

من رجاالت االتحاد
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من  لجنة  تشكيل  على  االتفاق  عنها  نتج  اإلمارات  بين  ومشاورات 
نواب الحكام، تكون مهمتها بحث الموضوعات تمهيداً الجتماعات 
بن  خلف  السيد  شارك  الرابعة.  لدورته  وخاصة  األعلى  المجلس 
الحكام،  نواب  السمو  أصحاب  لجنة  اجتماعات  في  العتيبة  أحمد 
التي بدأت أولى اجتماعاتها في أبوظبي، بتاريخ -13 يونيو 1970-، 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة  االجتماعات  تلك  وكانت 
الفترة، وتكون فريق  تلك  العهد في  الذي كان ولي  نهيان  زايد آل 
أبوظبي من نخبة من رجاالتها هم السيد خلف بن أحمد العتيبة، 
والسيد مانع بن سعيد العتيبة، والمغفور له الشيخ أحمد بن حامد 
بن  محمد  والسيد  السويدي،  خليفة  بن  أحمد  والسيد  حامد  آل 
الدين  نجم  والسيد  الباجهجي  عدنان  والسيد  السويدي،  حبروش 

الله حمودي)13(.  عبد 
أما االجتماع الثاني للجنة نواب الحكام فقد عقد في أبوظبي في 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة   -1970 أكتوبر   24- تاريخ 

للمجلس  الرابعة  للدورة  الثاني  لالجتماع  للتمهيد  وذلك  زايد  بن 
لالتحاد.  األعلى 

عضوية لجنة مراجعة الدستور 
أبوظبي  في  المنعقدة  األعلى  للمجلس  الرابعة  الدورة  تمخض عن 
انتخاب  منها  رئيسية  قرارات  عدة   ،1969 أكتوبر-   25-21 بتاريخ 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً لالتحاد، وتمت الموافقة على 
االتحادي  المجلس  لالتحاد، وحل  المؤقت  المقر  أبوظبي  تكون  أن 
تشكيل  تم  كما  منه،  بدالً  ال��وزراء  مجلس  تشكيل  وتم  المؤقت، 
لجنة من كبار المسؤولين ومستشاريهم القانونيين تختص بمراجعة 
مشروع الدستور المؤقت وتم ترشيح السيد خلف بن أحمد العتيبة 
عمل  لسير  وبالنسبة  أبوظبي)14(.  لجنة  في  فرح  صالح  والسيد 
اللجنة فقد عقدت اجتماعها األول في أبوظبي في -20 مارس 1969 
المهمة  وأنجزت  العام،  نفس  من  يونيو   25- بتاريخ،  آخر  واجتماع 
إعداد  وتم  األعضاء،  بذلها  مميزة  جهود  بعد  إليها  عهدت  التي 
مسودة الدستور المؤقت الذي كان من المقرر عرضه على الحكام 
ألخذ موافقتهم عليه ومن ثم تتم مراجعته من قبل األستاذ وحيد 

رأفت)15(. 

عضوية لجنة الميزانية
هو  الميزانية  لجنة  عضوية  العتيبة  احمد  بن  خلف  السيد  شغل 
والسيد محمود حسن جمعة)16(، وقد عقدت لجنة الميزانية التي 
البحرين  في  األول  اجتماعها  الحكام،  نواب  السمو  أصحاب  شكلها 
النفط  اعتماد  اللجنة،  به  أوصت  ما  أهم  ومن   ،1970 يوليو  في 
مصدراً أساسياً لتغطية نفقات الميزانية للسنة المالية األولى لالتحاد، 
النفط  إيرادات  فتتحمل كل إمارة عضو، نسبة مقدارها 10 % من 
في السنة المالية، على أن تشمل إيرادات النفط هذه ما تستلمه كل 

إمارة من عوائد وريع وضرائب دخل وإيجار ومكافآت امتياز)17(.

يظهر في الصورة خلف المغفور له الشيخ زايد السيد خلف بن أحمد العتيبة، أثناء 

التوقيع على سجل كبار الزوار الٔحد السدود في الزيارة الرسمية االٔولى لباكستان
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مناصبه بعد قيام االتحاد 
أول وزير لالقتصاد والتجارة     

تولى السيد خلف بن أحمد العتيبة وزارة االقتصاد والتجارة في أول 
تشكيل وزاري أعلن على مستوى إمارة أبوظبي، بموجب المرسوم 
األميري رقم )8(، لسنة 1971، بإنشاء مجلس وزراء ألبوظبي )18(، 
السمو  صاحب  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  كلف  عندما 
األميري  المرسوم  على  بناء  الوزارة  بتشكيل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
رقم )7( لسنة 1971 )19(.وعملت الوزارة في عهده في تلك الفترة 
التأسيسية على وضع أسس العمل االقتصادي والتجاري في أبوظبي، 
تنظيم  يكون  وبذلك  التجاري،  السجل  قانون  مشروع  أقرت  فقد 
أقر  كما  القواعد،  ألحدث  وفقا  تم  قد  البالد  في  التجارية  الشؤون 
مجلس الوزراء قواعد تراخيص إنشاء البنوك، ومشروع قانون غرفة 

التجارة والصناعة. 

مرافقته للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  العتيبة  أحمد  بن  خلف  السيد  رافق 
سلطان آل نهيان، في العديد من زياراته الرسمية، فسجلت الذاكرة 
السياسية مرافقته له أثناء زيارته لباكستان عام 1969 بناء على دعوة 
كما  خان)20(،  أيوب  محمد  الفترة  تلك  في  الجمهورية  رئيس  من 

رافقه في زيارته الرسمية األولى إلسالم آباد عام 1971. 

جهوده الدبلوماسية 
من اإلنجازات التي سجلتها الذاكرة السياسية لخلف بن أحمد العتيبة، 
مساهمته في إعادة العالقات الدبلوماسية بين الهند واإلمارات، بعد 
التي  الهندية  الباكستانية  الحرب  نتيجة  التي شهدتها  الجمود  حالة 
أدت إلى انفصال باكستان الشرقية )بنغالديش(، عن باكستان الغربية 
عام 1971، إذ كانت أول دعوة رسمة وجهت للدولة بعد ذلك هي 

اإلمارات  مثل  وقد   ،1972 عام  دلهي  في  الدولي  المعرض  حضور 
لالقتصاد والتجارة في  العتيبة بصفته وزيراً  السيد أحمد بن خلف 
حكومة أبوظبي)21(، وكانت نتيجة المشاركة انفراجاً في العالقات 
بين الطرفين، وتشكيل لجنة وزارية مشتركة لإلشراف على التعاون 
وزيري  بين  رسائل  تبادل  إلى  استناداً  والعلمي  والفني  االقتصادي 
خارجية البلدين لتكون بمثابة اتفاقية أمدها خمس سنوات وتجتمع 

اللجنة مرة كل عام في إحدى عاصمتي البلدين)22(. 

* باحثة في مركز زايد للدراسات والبحوث، اإلمارات
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سرور خليفة الكعبي

يرتقي  الجسد  يسقط  عندما  والفداء،  والبطولة  الشرف  ساحات  في 
الشهيد، وعندما يراق الدم تنتشي الروح بما قدمت ثمًنا رخيًصا تلبية 
لنداء الوطن والواجب، وتلبية لنداء ولي األمر، ففي بالدنا وإن تعددت 
إال  األمم،  بين  تألًقا  تزيده  والتي  الوطن،  بها  يفخر  التي  اإلنجازات 
أن يوم الشهيد يعتبر العيد الذي تحتفي فيه بالدنا بتضحيات أبنائه 
عرفانًا له بالدين، وتأكيًدا للوالء والعهد واإلخالص، وفيه يقوم الوطن 
والعزائم  واإلقدام  البسالة  وتقدير  والعرفان  بالتقدير  البذل  بمبادلة 
التي لم تلن ولم تستكن أو تنهزم مهما كانت الصعاب التي واجهتها، 

في سبيل إبقاء راية العز والوطن خفاقة في السماء.
ورروا  ارتقوا  الذين  الرجال  أولئك  بفضل  معترًفا  الوطن  وسيبقى 
والبطولة،  والفخر  واإلباء  الشرف  معارك  أرض  الطاهرة  بدمائهم 
األمر،  وولي  والوطن  لله  مطيعون  بالرسالة،  مؤمنون  راضون  وهم 
فلم يبخلوا على وطنهم بأرواحم الطاهرة الزكية، ليبقى الوطن رمزًا 
مناهًضا  للحق  مناصًرا  والصديق،  والقريب  للشقيق  بالعهد  للوفاء 
بالثوابت  التمسك  لمواصلة  واإلصرار  والتغطرس،  واالستبداد  للظلم 
الدين  والتي حددها  والقيادة،  الوطن  عنها  يحيد  ال  التي  المصيرية 

القويم والخلق الرفيع واألخالق العربية العريقة.
سيظل يوم 30 نوفمبر الخالد، هو اليوم الذي يقف فيه شعب دولة 
لبطوالت  إجالاًل وتقديًرا وتخليًدا  المتحدة جميعا،  العربية  اإلمارات 
بالقيم  الطاهرة، وإحتفااًل  بأرواحهم  الوطن  أكباد  وتضحيات فلذات 
الوطنية التي تربى عليها أبناؤه على مر األزمنة، وتعبيًرا عن اإلخالص 
رفعته  سبيل  في  اإلنسان  يملكه  ما  إغلى  بذل  في  التردد  وعدم  له 

وصون كرامته وعزته.

الشهيد األول في عمر االتحاد 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  إتحاد دولة  لقيام  األولى  اللحظات  منذ 
كان الوطن والمواطن على موعد لتكريس مفهوم الفداء والتضحية، 
الفرد،  على  بحقه  وإيمانًا  الوطن  بمرتكزات  اإليمان  نتيجة  فكانت 
بالفئة  التي دفعت  الطاهرة، هي  أراضيه  وقيمة كل حبة رمل من 
القليلة المؤمنة التي رابطت في جزرنا المحتلة التي اجتاحتها قوات 
البغي والعدوان اإليرانية في فجر الثالثاء 30 من نوفمبر 1971م قبل 
فلم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  قيام  إعالن  يومين من 
الغازي بما توفر لديها من  الفئة إال مقاومة المحتل  يكن من تلك 
أسحلة فردية بسيطة حاولوا فيها صد العدوان الغاشم دون جدوى، 

شهداء اإلمارات 
رايات العز والفخر

اإلمارات شهداء 
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أول شهيد  أن سقط  فكان  تسليم،  أو  انهزام  أو  استسالم  دون  ولكن 
في تاريخ بالدنا الحديث ليروي الشهيد سالم سهيل خميس بن زعيل 
الفخر  أول طليعة  الطاهرة، وليكون  بدمائه  الجزيرة  الدهماني أرض 
والبذل والعطاء، دون أن يلين جانبه أو تخور قوته أو يهاب الموت 
الذي رآه بعينيه قبل أن يذوقه فداء لبالده فالعمر يهون عند طلب 

المعالي والخلود، وصدق الشاعر )بن هذال ( حين قال: 

وأعمار غيرك مثل عمرك ودايع والعز يوم يغامر الرجل دونه  

دروس القائد الباني ومواكب الشهداء
التي قامت عليها  المرتكزات األساسية  الذي تشرب  للوطن  لقد حق 
المغفور  رأسهم  وعلى  المؤسسون  القادة  وأرساها  البالد،  وحدة 
ثراه – في نفوس  الله  نهيان – طيب  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له 
التضحية  األمثلة في  أروع  الذين ضربوا  بأبنائه  المواطنين، أن يفخر 
بها، فقد عمل  التي فدوه  أنفسهم  الوطن عزيزًا على  والفداء، فكان 
الوطن  سبيل  في  وأخالص  جهد  بكل  حياته  طوال  ثراه  الله  طيب 
والتضحية  والبطولة  الشرف  ميادين  جميع  في  رايته  ورفع  ورفعته 
الوطنية والعربية  المصيرية  القضايا  والفداء، والوقوف المشرف عند 
وفي  االتحاد  قبل  ما  منذ  واإلقدام،  الشجاعة  مثال  فكان  واإلسالمية، 
اإلسرائيلي،  والعدو  العربية  الحرب  إندلعت  عندما  له  األولى  األيام 
ليقف معلًنا وقفته الخالدة وموقفه البطولي الشجاع، معلًنا أن البترول 
العربي ليس أغلى من الدم العربي، ومنع تدفقه للدول التي كانت 

أم الشهيد 

وعند الحديث عن الشهيد، فالبد أن يكون هناك من أنشأه 
أغلى  ليصبح  وحبه  الوطن  إكبار  على  أظفاره  نعومة  منذ 
من روحه التي بين جنبيه، فأرضعته حليب الوالء واألخالق 
العزة  بغير  تقبل  وال  والذل،  بالهوان  ترضى  ال  التي  الرفيعة 
والكرامة، فكانت أم الشهيد رمزًا للتضحية هي األخرى عندما 
التي  وطنها  سبيل  في  رخيصة  هدية  كبدها  فلذة  قدمت 
وهي  لوطنها،  حبها  من  أكبر  ولدها  حب  يكن  فلم  تحب، 
التي آلت على نفسها أن تكسب ابنها تلك األخالق الرفيعة 
التي تؤهله أن يرتقي مراتب الشرف والبطولة في  السامية 
ميادين الشرف واإلباء. وكانت أم الشهيد التي لم تكلم بابنها 
بقدر ما تشرفت باستشهاده فداء لتراب وطنه وتلبية لنداء 
واجبه وتنفيًذا ألوامر ولي أمره، فكانت أثناء رحلته الجهادية 
تشد من أزره وتذكره بواجباته الوطنية وتحثه على بذل كل 
ما يستطيع من أجل تشريف نفسه وأسرته وقبيلته ومن ثم 
وطنه الذي يفخر به، فكانت نعم المؤازر والمشجع لجنودنا 
البواسل الذين خاضوا المعارك الكبرى بقلوب ملؤها اإليمان 
والصبر والعزائم التي ال تلين. لقد حق للوطن أن يفخر بأم 
الشهيد تلك اإلنسانة التي سهرت وربت وأكبرت في نفوس 
أبنائها حب الوطن والدين، وأمدتهم بروح الصبر والعزيمة، 
الجلد  من  بمزيد  الصادقة،  ووطنيتهم  عزائمهم  من  وقوت 
والثبات  واإلصرار  بالقوة  تحلوا  أن  فكان  واإليمان،  واليقين 
والمحن  الصعبة  األوقات  تلك  في  يحتاجونها  التي  والجلد 
إلى  يرتقون  سبقوهم  من  رأوا  عندما  يهنوا  فلم  الجسيمة، 
جنات الخلد وسفر التاريخ، بل زادهم إصراًرا ذلك على بذل 
قويًا  صًفا  والوقوف  والتضحية،  والبذل  الثبات  من  المزيد 

مرصوًصا خلق القيادة وفداء للوطن.
لقد حق للوطن أن يفخر بأم الشهيد التي زرعت في نفسه 
الفخر واالعتزاز بالوطن، وربته على الرجولة والفداء استمراًرا 
لنهج أسالفهم الذين سبقوهم، فساروا على نهجهم في حب 
األم  تلك  بفضل  اإلمارات  مجتمع  ليصبح  والقيادة،  الوطن 
فأصبح  والتنشئة،  التربية  أحسنت  التي  المتحتسبة  الصابرة 
وطناً ينعم بأجيال تستشعر األصالة والفخر واالعتزاز باالنتماء 
رفعته  أجل  من  بالنفس  التضحية  يستسهل  الذي  الوطني 

والحفاظ على أمنه وحمايته.

اإلمارات شهداء 

يوم الشهيد 2



29  تراث  /   العدد 206 ديسمبر  2016

تساند العدو في إعتدائه على األمه العربية، ووضع نفسه في نفس الخندق الذي يقف فيه 
الجندي العربي على الحدود، في حين أرسل أكبر أبنائه ليكون إلى جانب أشقائه المقاتلين 
على الجبهة، فكان حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة 
حفظه الله، من الجنود الذين سخرهم القائد الباني للدفاع عن األمة العربية وفي الخطوط 
لدينه ووطنه  اإلنسان  يقدمه  ما  أكبر  والفداء، وهو  والتضحية  البطولة  األمامية في ميدان 
وأمته. وقد كان موقف الشيخ زايد – طيب الله ثراه – في حرب األيام السته العصيبة في 
يونيو 1967م من أروع أمثلة التضحية والفداء والوقوف إلى جانب الشقيق في أشد المحن 
الذي مكن جمهورية مصر  والمعنوي  المادي  الدعم  قدم خاللها  والتي  الظروف،  وأصعب 
العربية من إعادة تجهيز قواتها المسلحة وإعادة استعداداتها للقتال مما كان له األثر األكبر 

في انتصارات أكتوبر التي تلتها.
ولقد ورثنا جميًعا في دولة اإلمارات العربية المتحدة من أبينا زايد، قيم التضحية والفداء 
والبذل غير المشروط أو محدود في حب وسبيل الوطن، فكان الشهداء الذين قدمتهم البالد 
في مختلف ميادين نصرة المظلوم والشرعية في جميع األزمات العربية، خير من جسد هذه 
سالم بن سهيل .. أول شهيد إماراتيالقيم وأثبتها، في حين كان التفاف الشعب حول القيادة ومشاركة القيادة شعبها في أفراحها 
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الوطنية  اللحمة  قوة  األمثل على  الدليل  لهو  الواجب،  بزف شهداء 
التي تتمتع بها البالد على مر السنين.

مواكب الشهداء
لم تنظر قيادة البالد إلى الشهداء الذين سقطوا الواحد تلو الواحد 
خسائر  إلى  تضاف  أرقام  أنهم  على  والعزة،  الكرامة  ساحات  في 
العمليات العسكرية التي اضطرت إلى خوضها في سبيل نصرة الحق 
والعدل، ولكنهم كانوا أبناء برره قدموا أغلى ما يملكون في سبيل 
تحقيق رؤية القيادة لتحقيق األمن األقليمي والنصرة التي تحتمها 
العقيدة تجاه الشقيق المسلم، األمر الذي استحق اإلجالل والتقدير، 
البالد وحسب توجيهات  الشهيد منهم حتى تسارع  فما أن يسقط 
القيادة التي تولي أبنائها األهمية القصوى بسرعة إعادته إلى البالد 
جميع  قبل  من  الخلد  جنة  إلى  زفافه  موكب  إستقبال  يتم  حيث 
المواطنين، ولكي يحظو بالتكريم الذي يليق بهم كشهداء قدموا كل 
المثل  القيادة  الوطن ورفعته، وبهذا ضربت  يملكون في سبيل  ما 
فيه جثث  التي تظل  الوقت  الشهداء، في  تكريم هؤالء  الرائع في 
قتلى الفئة الباغية حتى تتعفن في العراء وتنهشها دواب األرض بعد 
أن ضللتهم الجهات التي باعوا لها أنفسهم وبالدهم بأرخص األسعار.

لقد ضرب أبناء األمارات العربية المتحدة أروع أمثلة البذل والفداء 
فكان حًقا أن تجعل لهم البالد يوماً تحتفي بهم وأن تجعل لهم مكتبًا 
خاًصا لتكريم أسرهم برعاية مباشرة من القيادة وتحت إدارة سمو 

الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان الذي يبذل كل جهد 
في تقديم كل عون ألسر الشهداء األبرار، ولم أجد أبلغ من قصيدة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – حفظه الله - في وصف شهيد 

الوطن والتي يقول فيها:

بجــــالله    عيد الشهيد له المحل المشرق 
يــزهـــو الـــزمــــــــــــان ويـــــــورق

بدمـــــائــــه وعطــــــــائه ووفـــــــائه 
وطــــــــٌن يــتيـــه وأمــــة تتــــــــأنق

أهــــــدى فكانت روحـــــه مبــــــذولة 
لبـــــالده فلهـــا المـــحــل األلـيـــــــق

تـــرتـــد عنـــــــــه النازالت مشيحـــــة 
ويصـــــــــان باألرواح فهـــو مطـــــوق

أبناء زايــــــــــــد عـــــــــاهدوه فدونه  
بحر الدمـــــــــــاء على ثـــــــراه تدفق

إن غـــــــادر األجســــــاد فيلق جنـــده  
فـــــــــوًرا تــــــاله إلى الشـــهادة فيلق

وطـــــــــن اإلمارات المشــــرف شعبه 

                               شعب البسالة فــــي الكــــرامة معرق  
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أبوظبي 32 الثقافي إلمارة  التراث  قانون 

استطالع

استطالع - الفاضل أبو عاقلة 

الشيخ خليفة بن زايد  السمو  أصدر صاحب 
آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - بصفته 
حاكًما إلمارة أبوظبي، قانونًا للتراث الثقافي 

إلمارة أبوظبي في أكتوبر الماضي.
الباحثين  من  وإشادة  ترحيًبا  القانون  وجد 
والعاملين في حقل التراث بمختلف مفرداته 
التي تزخر بها اإلمارة، في مناطقها المختلفة 
التي يفوق  الجزر  إلى  غربًا وشرًقا، باإلضافة 
تراثية  قصة  منها  كلٌّ  تحمل  المائة،  عددها 

فريدة، جاء القانون ليسبغ عليها الحماية.
األكاديمي،  الباحث  البدواوي،  سيف  يقول 
أهمية  »تأتي  »تراث«:  لمجلة  تصريحه  في 
القانون في تنظيم التعامل مع التراث المادي 
بذلك  فأوجد  أبوظبي،  إلمارة  المادي  وغير 
الصدد،  المرجع في هذا  جهة وحيدة تكون 
والثقافة، ومن  للسياحة  أبوظبي  وهي هيئة 
يمكنها  بما  الالزمة،  الصالحيات  منحها  ثم 
السهل  من  ويجعل  بالمسؤولية،  القيام  من 
وتقويم  محاسبتها  الرقابية  الجهات  على 
األداء«. إلى تطوير هذا  أدائها، بل ويدفعها 
البدواوي: »القانون واضح وصريح،  ويضيف 
وينص على أن التراث الثقافي والمكتشفات 
هي  المادي،  وغير  المادي  بركنيه  المتعلقة 
ملك عام لإلمارة، وهو ما أنهى اللبس والجدل 
األمر،  وحسم  المسؤولية  وحصر  ذلك،  في 
على  القانون  فرضها  التي  العقوبات  أن  كما 
مخالفي أحكامه تقف رادًعا لكل من تسول 
له نفسه التالعب بتراث جزء من وطنه، يجب 

على الكل حمايته والحفاظ عليه«.

ويضيف: »يكتمل هذا المشروع بالممارسات 
أبناء  لدى  التراث  قيمة  تعزز  التي  العملية 
الوطن«، مشيراً إلى ما تشهده إمارة أبوظبي 
وبقية إمارات الدولة، من أنشطة وفعاليات 
تراثية يتصدر تنظيمها نادي تراث اإلمارات، 
القدرة  وسباقات  السمالية  ملتقى  ومنها 
وغيرها،  وسويحان  بوذيب  في  والهجن 
منطقة  في  للنادي  التابعة  التراثية  والقرية 
التي تقف كلها شاهدة على  كاسر األمواج، 
الجهود التي يبذلها سمو الشيخ سلطان بن 
السمو رئيس  نهيان، ممثل صاحب  زايد آل 
إضافة  التراث،  وراعي  النادي  رئيس  الدولة 
أبوظبي  ن��ادي  ومنها  أخ��رى،  أندية  إل��ى 
للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للرياضات 

الشراعية واليخوت«.
ألقت  الجديد،  القانون  صدور  مناسبة  في 
هيئة  جهود  على  الضوء  اإلع��الم  وسائل 
تراث  ون��ادي  والثقافة،  للسياحة  أبوظبي 
التي  التعليمية  والمؤسسات  اإلم���ارات، 
أو  الدراسية  التراث ضمن مقرراتها  أدرجت 
من  الكثيرون  يبذله  وما  البحثية،  مناهجها 
بقيمة  أحسوا  الذين  والدولة  اإلمارة  أبناء 
تراثهم، ووعوا أهمية الحفاظ عليه، ومارسوه 
قواًل وفعاًل، ودفعوا أبناءهم وبناتهم للتعرف 
الفعاليات  إقامة  على  وحفزوهم  عليه، 
وتظهر  مالمحه  تجسد  التي  المختلفة 

عظمته.
يمهد  أن  التراث،  مجال  في  باحثون  وتوقع 
القوانين  من  لغيره  القانون  هذا  إص��دار 
المكملة في إمارة أبوطبي وفي بقية إمارات 
شامل  اتحادي  قانون  إلى  وص��واًل  الدولة، 
والتعامل  التراث  وترويج  لحفظ  وفعال 

وضع  إل��ى  قريبًا  ذل��ك  ي��ؤدي  وأن  معه، 
على  مكوناته،  من  بالكثير  الوطني،  التراث 
قائمة التراث العالمي، التي سبق أن ضمت 

الصقارة وبعض فنوننا المحلية.
عن  اإلع��الم،  وسائل  عبر  الكثيرون،  وعبر 
طموحهم في أن يساعد القانون الجديد في 
واإلمارت  أبو ظبي  تراث  المزيد من  إضافة 
دولة  وأن  السيما  العالمي،  التراث  على 

جمع بين التشريع والتشغيل 

قانون التراث الثقافي إلمارة أبوظبي 
تتويج للجهود السابقة وتعزيز الوعي الثقافي 
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منظمة  تتبناها  التي  الدولية  االتفاقيات  كل  على  وقعت  اإلمارات 
األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(، لحفظ وحماية 

التراث، والحفاظ على اآلثار، ومنع االتجار غير المشروع بها.

تتويج للجهود 
أبوظبي  المبارك، رئيس هيئة  أكد معالي محمد خليفة  من جانبه، 
أعقاب  في  المحلية،  الصحف  إلى  حديثه  في  والثقافة،  للسياحة 
القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله«، بشأن التراث الثقافي إلمارة أبوظبي، إن 
على مدى  المبذولة  والجهود  العمل  لمسيرة  تتويًجا  »يعد  القانون 
والتاريخي  الغني  الثقافي  التراث  الماضية، في سبيل صون  العقود 

لإلمارة، وتعزيز حضورها العالمي«.
وقال: »إن القانون سيمكن الهيئة من تحقيق توجهاتها االستراتيجية 
العالمي،  المستوى  على  العريق  الوطني  اإلرث  تعزيز حضور  نحو 
من خالل تعميق الوعي بالتراث الثقافي وصونه، والترويج له، ودعم 
األنشطة الثقافية، وإطالق وإدارة المعارض المتخصصة، والمتاحف، 
وترسيخ  العالم،  ثقافات  مختلف  بين  التفاهم  تعزيز  في  يسهم  ما 

مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية عالمية مستدامة«.
وأشار رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إلى أن إصدار القانون 
»جاء في الوقت المناسب، وذلك بالنظر إلى الحراك الثقافي الذي 
تشهده إمارة أبوظبي في الوقت الراهن، بما يشمل مسؤولية الحفاظ 
على عناصر التراث الثقافي مثل المتاحف، إلى جانب عمليات إدارة 
وتطوير المناطق ذات القيمة الثقافية الكبيرة، بما في ذلك المواقع 
التراث  عناصر  إلى  باإلضافة  التاريخية،  والمباني  والواحات  األثرية 

المعنوي«.
ونوَّه المبارك، إلى أن القانون يضع على كاهل هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة، مسؤولية وطنية تجاه الحفاظ على اإلرث التاريخي الحافل، 

الذي تمتلكه أبوظبي، واالرتقاء بمستوى تقدير المجتمع له.

جمع بين التشريع والتشغيل
في مقاله المنشور على موقع  24، يقول الناقد والباحث اإلماراتي 
الدكتور علي بن تميم: »تجدر اإلشارة إلى أن ما يميز هذا القانون، 
مقارنة بالقوانين األخرى في العالم العربي، أنه غادر الجمل اإلنشائية 
ولم يكتف بالتشريع، بل جمع بين كونه تشريًعا ومبادرة وتشغياًل، 
ليؤسس بذلك لمرحلة جديدة في صياغة القوانين المتصلة بالثقافة، 
ومن يقرؤه يجده أواًل قد حدد مفهوم »التراث« تحديًدا تفصيليًا، ثم 

حدد العالقة به«.
القوانين  من  استلهم  قد  القانون  أن  »يظهر  تميم:  ابن  ويضيف 
ليعبر عن سياق صلب  الوقت نفسه  المعاصرة، وأتى في  العالمية 
يبحث فيه اإلماراتيون عن إرثهم الذي يعتزون به، وفهمهم للماضي 
والتراث من أجل دمجه في المناهج التعليمية، ويستجيب لكثير من 

المبادرات التراثية التي أطلقتها أبوظبي«.

تحديًدا،  المادي  »التراث  أن  إلى  تميم  ابن  ينوه  مقاله،  وضمن   
يدّون  لم  تاريًخا  لنا  يفسر  ألنه  قبل،  أكثر من ذي  العناية  يستحق 
بعد، قد يعود إلى آالف السنين، وهنا تحتاج المهمة إلى مختصين 
وخبراء على درجة عالية من المعرفة والخبرة، ومن حسن الحظ فإن 

القانون لم يفته ذلك، كما لم يفته أيًضا تناول اآلثار واالتجار بها«.
 ويرى ابن تميم، فائدة هذا القانون المعنوية، في أنه يدعم جهود 
الصدارة  في  ووضعها  التراثية،  األنشطة  تسجيل  في  المؤسسات 
مع  المبرمة  الدولية  لالتفاقات  متبصرة  برؤية  ويستجيب  عالميًا، 

اليونسكو، لحفظ تراث األمم وحمايته من الفناء واالنقراض.
وأخيرًا يقول: »إن القانون أتى في وقته، ويحمل على عاتقه مهمة 
تنويرية أخالقية رفيعة، ونحن أشد ما نحتاج إلى أن ننبه الناس إلى 
فيه  تواجه  الذي  الوقت  في  آثار،  من  يتضمنه  وما  التراث  أهمية 
المجتمعات العربية ضياع تراثها وآثارها، وما تواجهه اآلثار وواجهته 
من تدمير ال يعود إلى الحروب وحدها، إذ أن العالم المتقدم شهد 
حروبًا في بلدانه، لكنه تجّنب المساس باآلثار اإلنسانية، ذلك يعود 
المستويات  في  ونفعها  وجدواها  اآلثار  بقيمة  الوعي  إلى  بال شك 

كافة، الحضارية منها واالقتصادية والثقافية والسياحية« 

أبوظبي  الثقافي إلمارة  التراث  قانون 

استطالع



35  تراث  /   العدد 206 ديسمبر  2016

حمالت  المادي  وغير  المادي  بشقيه  الثقافي  التراث  يواجه 
منظّمة وممنهجة في الكثير من بلدان العالم، وإزاء ذلك تعالت 
مناديًة بضرورة  الثقافية  والهيئات  الدولية  المنظمات  صيحات 
الالّحقة  األجيال  إلى  وإيصاله  وصونه  التراث  على  الحفاظ 
هوية  عن  الحق  المعبّر  بوصفه  ووجوده  استمراريته  لضمان 
األمم وأصالة الشعوب، وكنزاً من الكنوز الثمينة التي يتهّددها 
الضياع من كل مكان، لذلك يمثّل قانون التراث الثقافي إلمارة 
أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإلمارة منعرجاً 
مهماً في هذا السياق للمحافظة على التراث الثقافي ومؤشراً 
حمايًة  الثقافي  بالتراث  النهوض  إلى  اإلمارة  سعي  على  قوياً 
هوية  على  المحافظة  يكفل  بما  له  والترويج  وإدارته  وحفظاً 
المكان وامتداداته الحضارية والثقافية وبما ينسجم مع تطور 
العصر وما أصبح يطرحه من إكراهات وتحديات تطال التراث، 
بوجه من الوجوه أو بشكل من األشكال. ومن هنا يأتي القانون 
بأحكامه وما تشمله من تعريفات لضبط مستوى التعامل مع 
التراث الثقافي في اإلمارة، حيث نَصَّ على أنه ملك عام لإلمارة 
اعتبر  باألدلة والبراهين. كما  الحائز عليه ملكيته  أثبت  إذا  إال 

القانون التراث المغمور بالمياه ملكاً عاماً لإلمارة.
وقويماً  مكيناً  وأساساً  قوياً  إطاراً  يُعّد  القانون  هذا  أن  والحق 
للضبط والتنظيم للتعاطي مع التراث الثقافي انطالقاً من تحديد 
عن  المسؤولة  الثقافية  والمرجعية  الجامع  المؤسسي  اإلطار 
أبوظبي  هيئة  وهي  اإلمارة،  في  الثقافي  التراث  وتدبير  إدارة 
للسياحة والثقافة، الجهة المعنية بتعزيز الوعي الثقافي وتنمية 
للتراث  إدارتها  عبر  الثقافية  الهوية  وترسيخ  الوطني  الحّس 
ووضع خطط الترويج له وفق سياسات محكمة وأطر منظّمة، 
المجتمع،  بها  يتميز  التي  والتقاليد  العادات  على  والمحافظة 
التراث  وحماية  لصون  الالّزمة  التدابير  كل  اتّخاذ  إلى  إضافة 

والرقابة  المتاحف  إنشاء  تراخيص  ومنح  اإلمارة،  في  الثقافي 
والمعنوي  المادي  للتراث  سجلين  تخصيص  عن  فضالً  عليها، 

لتقييد البيانات والمعلومات المتعلّقة بعناصر التراث بشقيه.
ولئن أمعنا النظر في أحكام القانون وتفريعاتها وبخاصة فيما 
يتعلق بعقوبة الجرائم التراثية، نالحظ أن القانون لم يتهاون مع 
من تسّول له نفسه حيازة جزء من التراث أو العبث بجانب من 
جوانبه بطرق غير شرعية، وذلك من خالل فرض عقوبة رادعة 
تصل إلى الحبس مدة ال تقل عن سنتين، والغرامة التي ال تقل 
عن خمسمائة ألف درهم وال تزيد على عشرة ماليين درهم، 

مع الحكم بمصادرة اآلثار محل الجريمة. 
يعكس  جميل  ملمح  ثمة  الردعية  العقوبات  تلك  عن  فضالً 
نفسها  الفكرة  في  الكامن  العالي  الثقافي  الوعي  متسوى 
التراث  نقل  في  جامحة  برغبة  يشي  وال��ذي  ومرتكزاتها، 
الضجيج  فيه  كثر  وقت  في  صحيحة  بطرق  الصاعدة  لألجيال 
والعجيج، وبدأ الغيورون على التراث ينذرون من بوادر قطيعة 
على  للتكنولوجيا  وخطير  كبير  وتأثير  والماضي،  الحاضر  بين 
استدامة التراث، لذلك يأتي القانون كبادرة أمل وإشراقة صبح 

جديد وجميل ومنير يجلو عتمة الليل البهيم.   
خالصة القول إن هذا القانون يتّسق في عمومه مع التوجهات 
العالمية للمحافظة على التراث الثقافي وصونه، كما ينتظم في 
ِعْقد السياسات الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم 
اإلمارة الرامية تجاه الحفاظ على الهوية الوطنية والمكتسبات 
روح  مع  ينسجم  بما  التراث  بأهمية  الوعي  وتعزيز  الثقافية 

العصر ويتواصل مع الماضي الجميل 

* كاتب وباحث أكاديمي

د. مّنـي بونعامة *

إضاءة

قانون التراث وتعزيز الوعي الثقافي 
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1 - يهدف القانون إلى حماية التراث الثقافي لإلمارة والكشف عنه والحفاظ عليه وإدارته والترويج له، وقد نص على 
سريان أحكامه على التراث الثقافي لإلمارة، إضافة إلى التراث الثقافي المادي األجنبي داخل اإلمارة.

2 - كما نص على اعتبار التراث الثقافي المادي ملًكا عاًما لإلمارة، إال إذا أثبت حائز هذا التراث ملكيته له، وفي جميع 
األحوال اعتبر القانون التراث المغمور بالمياه ملًكا عاًما لإلمارة.

3 - نظم القانون اختصاصات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ونطاق رقابتها على التراث الثقافي باإلمارة، بما في ذلك 
تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي والترويج له، ومنح تراخيص إنشاء المتاحف في اإلمارة والرقابة عليها.

4 - تناول القانون أحكام ملكية وحيازة التراث الثقافي المادي في اإلمارة، وإجراءات التنازل عنه أو تصديره أو إعارته أو 
إخراجه مؤقتًا من اإلمارة، كما نص على اإلجراءات التي يجب اتباعها في حال اكتشاف آثار بالمصادفة والجهات الواجب 
إبالغها خالل المدد المحددة في القانون. كما شمل الحاالت التي يتم فيها التحفظ على التراث الثقافي المادي المنقول 

وضبطه، واإلجراءات المتبعة في حال ضياع التراث الثقافي المادي المنقول أو سرقته.

5 - استحدث القانون سجلين تنشئهما الهيئة، أحدهما يسمى سجل التراث المادي إلمارة أبوظبي، وتقيد فيه كل بيانات 
ومعلومات عناصر التراث المادي، واآلخر سجل التراث المعنوي إلمارة أبوظبي وتقيد فيه كافة بيانات ومعلومات عناصر 

التراث المعنوي.

6 - بموجب القانون يحظر القيام بعدد من األعمال إال بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ومنها نقل ملكية التراث 
الثقافي المادي المنقول المقيد، أو القيام بأعمال البنية التحتية في المواقع الثقافية أو المناطق المحيطة بها، أو القيام 

بأي أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو علمية أو استثمارية في هذه المواقع.

7 - نص القانون على أن التنقيب عن اآلثار ينحصر للهيئة، ولها التصريح بذلك لبعثة تنقيب أو أكثر تحت رقابتها، كما 
نص على أن تكون كافة اآلثار المكتشفة نتيجة التنقيب ملًكا عاًما لإلمارة، ويجب على البعثة تسليمها للهيئة.

كما شمل الجرائم المرتبطة بالتراث الثقافي التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ال تقل َعْن سنتين وغرامة ال تقل 
عن خمسمائة ألف درهم وال تزيد على عشرة ماليين درهم.

نص القانون وأهدافه:

قانون التراث الثقافي إلمارة أبوظبي
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الكتابة38 وسياسات  األنثوّي  قلق  كريستيفا:  جوليا 

 

جوليا كريستيفا
 قلق األنثوّي وسياسات الكتابة

جوليا  النفسانية  والمحللة  الفيلسوفة  تتمتّع  هذه،  أيامنا  في 
وندواتها  لمحاضراتها  المتابعين  من  عريض  بجمهور  كريستيفا 
بالصين  مروراً  فرنسا  إلى  المجر  من  العالم؛  أصقاع  شتّى  في 
إلى  هاجرت  التي  البلغارية  المواطنة  هذه  والقدس.  وأمريكا 
الفكرية  التيارات  انفتحت سريعا على  فرنسا وهي شابّة يافعة 
والظاهراتية  والوجودية  البنيوية  مثل  آنذاك  الفرنسية  واألدبية 
الفلسفية في  الّسجاالت والتحوالت  والماركسية،  وتأقلمت مع 
األجواء  ميّزت  التي  والسياسية  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
الفرنسية المحتقنة في فترة الستينيات. تمثل أطروحات جوليا 
كريستيفا التي تتقاطع مع سيميائية روالن بارث وتفكيكية جاك 
دريدا وتأثّرها الواسع االمتداد بجاك الكان ومقوالته في التحليل 
النفسي، رؤيًة عميقة ومعّقدة للهوية والقلق األنثوي، كما تُعّد 
الفّن  عبر  وت�مثالتها  الذات  رهانات  عن  الكتابة  في  سياساتها 

واللغة بالغة   والّصرامة وال يمكن حسمها بشكل طيّع وليّن. 
والثقافية  واالجتماعية  الفكرية  تنظيراتها  في  كريستيفا  مرّت 
من  وهي  التخصصات،  هذه  مختلف  مع  متقاطعة  والنقدية 
أمثال  المعجبين  من  أجياالً  اكتسبُوا  الذين  ال�مثقفين  أصناف 
األمريكية  ال�مفكرة  أو  دريدا  جاك  الرّاحل  التّفكيك  فيلسوف 
أن  جّدا  الصعب  من  ويبدو  بتلر.  جوديث  النسوية  ميدان  في 
بشأن  موقفها  كريستيفا  تعلّل  الصدد  هذا  وفي  كتاباتها.  نفهم 
أساليب الكتابة التي تمارسها، بأن الوضوح والصورية أو ال�منطق 
مجتمع  لمعالجة  تصلح  كبير  رواج  ذات  قيمة  ليست  المباشر 
والمفاهيم  التصورات  حيث  من  التعقيد  فائق  حداثي  بعد  ما 
والرؤى المركبّة ل�عالم يزداد اختالفا واغتراباً، وال يمكن ترجمة 
»لسان  عن  تختلف  وحاسمة  معقّدة  بلغة  إالَّ  االنشغاالت  تلك 
األب« الذي يمثّل السلطة والنفوذ وال�منطق والّنسق االجتماعي 

والديني الّصارم.
لهذا تشّق كريستيفا طرائق جديدة في التفكير: نضالية وثورية 

للتأصيل ل�مواضيع اللغة والهوية والثقافة والمرأة والسياسة. ولم 
هها العلماني، ونزعتها اإللحادية، عن سعيها إلى القيم  يمنعها توجُّ
الدينية واألخالقية في المسيحية أو اليهودية، وانتقائها لنصوص 
صوفية مغمورة مثل نصوص تيريز دافيال )في كتابها الصادر عن 
حداثية  بعد  ما  نظرات  عليها  مسقطة   ،)2008 فايار  منشورات 
والتحليل��نفسية  والسيميائية  التفكيكية  اإلجراءات  إلى  تستند 
إلدراك متغيرات عال�منا، وقضاياه الحاسمة برؤى جديدة وفهم 

مختلف وأكثر فطنة. 
الفكرية  السؤال األنثوي طيلة مسيرتها  حملت كريستيفا حّمى 
الحافلة كمتخصصة في اللسانيات والسيميائيات إلى ناقدة أدبية 
فّذة تُجّند أدوات التحليل النفسي وإجراءات التناص في مقاربة 
الخطاب اإلبداعي، ُوصوالً إلى شيوع اسمها في العالم كمنظّرة 
التي  ال�ملحة  أسئلتها  عبر  وذلك  النسوية،  النظرية  في  بارزة 
طرحتها حول الهوية األنثوية وابتكار خطاب يفّكك ما انتهت إليه 
مثيالتها سابقا، وعلى رأسهن سيمون دي بوفوار. كريستيفا في 
أشكلتها لمبحث النسوية ال تلهث وراء إجابات محددة وواضحة 
لألنثى واألنثوي بقدر ما تحاول تفجير الطبيعة النسوية، وهو ما 
يُمثّل مقاومة للّصنم الفكري الغربي الذي يُهيمن عليه الخطاب 

الّذكوري.
ألهمت جوليا كريستيفا بدراساتها حول النقد النسوي في حقبة 
بالنقد  المهتمين  من  كبيرة  شريحة  والتسعينيات  الثمانينيات 
البقاع  في  سيما  ال  الجنسي  واالختالف  ال�مرأة  وقضايا  الثقافي 
إرهاصات  وتجلّت  االنجلوساكسونية.  وال��دول  االسكندنافية 
بالتنظير  والتحليل��نفسية-  اللسانية  بداياتها  -في  كريستيفا 
 :)Semeiotike( لعملية التدليل عبر كتابها ال�موسوم: »سيميوتيك
بحوث في السيماناليز« )1969(. ما مّكنها من التقديم  للجسد 
األدبية،  النصوص  القراءة وتأويل  الجنسي في مجال  واالختالف 
وكذلك تطوير القضايا النسوية على وجه التحديد، مثل ت�مثيل 

د.محمد بّكاي



 

ال�مرأة واألنوثة.
الّسوداء«  »الّشمس  مثل  أخرى  إصدارات  في  كريستيفا  وتدعو 
الحميمية«  و«الثّورة   )1988( أنفسنا«  على  »غرباء  و   )1987(
و2003(   1999 )بين  األنثوية«  »العبقرية  وثالثيتها   )1997(
ذواتنا  في  وال�متناقض  ال�ملتبس  الجانب  في  النظر  إعادة  إلى 
االختالف  أجسامنا ومشاعرنا، داخل طيّات هذا  بين  وكينوناتنا، 
ال�مفصلي؛ حيث يعيش الّناس غرباء عن أنفسهم، عن مشاعرهم 
وأجسادهم، وذلك لحرصهم في الكالم والحديث والثقافة على 
لغة االستهالك والعرض. وهذا ما يبّرر - عند فيلسوفتنا - الّدعوَة 
إلى الكتابة بشكل غامض ومجازي، معّقد وغير مفهوم. وهو ما 
التركيبي عند كريستيفا أو  أثار انتقادات جّمة موّجهة للمعجم 
فرنسا،  في  الحداثيين  بعد  ما  والفالسفة  المنظرين  من  غيرها 
من  ضرباً  وال�معّقد  ال�مبهم  اللّغو  هذا  الحسبان  في  آخذين 
د الِفكرّي، أو وسيلة ل�منع اآلخرين من االنضمام إلى هذه  التّشدُّ

الفئة ال�مثّقفة بشكل م�حّدد.
الوضوح  عدم  يظّل  النسوية،   الفلسفة  عن  كتابتها  مجال  في 
وعدم إمكانية الوصول إلى إجابات حاسمة وصارمة بشأن الوضع 
األنثوي، صعب المنال، محيّرا وملتبسا. وقد طّورت كريستيفا بؤر 
سابقاتها،  أطروحات  بعض  نقد  عبر  النسوية  بالحركة  االهتمام 
وعاطفتها.  باألمومة  المتصلة  تلك  خاصة  ضعفها  نقاط  مبرزة 
في  النسوية  الحركة  من  الثاني  الرعيل  إلى  بذلك  تنتمي  وهي 
بين  الجمع  تم  حيث  بوفوار،  دي  سيمون  قادته  الذي  فرنسا 
وإخراجها  قيمتها  من  والحّط  األمومة  ومصادرة  المرأة  تحرير 
التيار  قبل  من  تُعّد  فاألمومة  النسوية.  اإلشكاليات  دوائر  من 
النسوي عقبة في طريق تحقيق الذات التي تصبو إلى المساواة 
االجتماعية. لكن كريستيفا تنبّه بحذر وشغف إلى هذه الحلقة 
وإشكاالتها،  النسوية  الذات  عن  البحث  حلقات  من  المفرغة 
عن  المرأة  يعزلن  اللواتي  النسوة  معادية  األمومة  بدور  لتشيد 

جزء من طبيعتها وحساسيتها وهشاشتها.
الكتابة«  أو  »الوالدة  إلى  النساء  كريستيفا مجمع  تدعو  لذلك   
الخصبة  الهّشة  ذاتها  مع  دائما  والتّواصل  االتصال  ليبقى  وذلك 
والخالّقة. وعندما تُطرح إشكاالت وتساؤالت حول ماهية المرأة 
مفهوم  تحديد  من  كريستيفا  تتوّجس  الثقافية،  المنابر  في 
ال�مفاهيم  ضيّقة  أو  واسعة  حدود  داخل  زجرها  من  للمرأة، 
تُحدُث شروخا على صالبة ال�موضوع، وتكتفي كريستيفا بإجابة: 
في  والغور  الصمت  بإطباق  ال�مرأة!«  ما  أعرف  ال  »ال�مرأة؟ 

دهاليز ال�معنى الدفين لفرادة الذات النسوية وإعادة االهتمام 
بتلّونات أهوائها، وتشّكالت هيكلتها، وكشف حقائقها، والتمتع 

بجغرافيتها الرغائبية والغرائبية.
لوضع  مستدامة،  ثورة  بأنه  كريستيفا  جوليا  فكر  وسم  يُ�مكننا 
القناعات  تصّدع  أمام  أو  االستفهام  عالمات  تحت  دائما  الحياة 
-الوحيدة  الوسيلة  وهي  الرّهانات.  وتحّدي  ال�معتقدات  وقلق 
على  حفاظاً  ونوافذها،  أبوابها  تغلق  لم  التي  حاضرنا-  في 
أكثر  التعمق  وتقبّالً لالختالف. من خالل  انفتاحاً  أكثر  مستقبل 
في حياة الفرد، وسبر أغواره الّداخلية الدفينة الالّوعية، وبحث 
كريستيفا  تكرّسه  ما  وهو  واإلتيقية.  والصوفية  الفنية  تجلياتها 

داخل تصنيفاتها الجاّدة في السنوات األخيرة 

* كاتب وأكاديـمي جزائري 
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وي40 الشاعر عيسى بن سالم بن شجَّ

شعراء القبائل

د. راشد أحمد المزروعي

يعد ضمن  واحٍد  ومع  معكم  نلتقي  األعزاء  إخواني  العدد  هذا  في 
أشهر شعراء اإلمارات الشمالية، الذين لم يكتب عنهم الباحثون كثيراً 
بين  المقدمة  شعراء  مع  يقف  شاعٌر  أحد.  شعرهم  إلى  ينتبه  ولم 
شعراء االمارات المرموقين. تمّيز قصيده بالقوة والسالسة، وبرع في 
جميع فنون الشعر بدءاً من الغزل والشعر العاطفي الرقيق، وانتهاًء 
التغرودة.  فن  في  برع  كما  واألمطار.  اإلبل  وخاصًة  الوصف  بشعر 
الردح الجميل السهل المحّبب لالستماع.  وتمّيز جّل شعره بأسلوب 

شاعٌر أعّده ضمن أفضل وأقوى شعراء الفترة الحديثة.
إنه الشاعر الكبير عيسى بن سالم بن عيسى بن جمعه بن خليفة بن 
شّجوي، من قبيلة »آل علي« الكرام، مفردها »العليلي«، من بادية أم 
القيوين التي أنجبت معه الشاعر خليفة بن جمعه بو عويا والشاعر 
محمد بن راشد الرزي  الملقب شبير، وهما زمياله ومعاصراه، ويعدان 
وقد  الله جميعاً.  رحمهم  مثله،  الشمالية  البادية  شعراء  عباقرة  من 
العليا وظل يعرف  لجرحٍ في شفته  اكتسب شاعرنا لقب »مشروم« 

وينادى  به حتى وفاته.

مناطق  في  يعيشون  الذين  »المشاجيَة«  طائفة  الى  ينتمي شاعرنا 
البطحاء، والويّاية، وليمحه، ولقرن وغيرها من مناطق البادية الواقعة 

ما بين بر إمارة رأس الخيمة وأم القيوين شماالً.
ولد الشاعر رحمه الله في »البطحاء« وهي »بطحاء آل علي« كما 
بالذيد  مروراً  الجنوبية  المناطق  من  القادمة  البطحاء  تلك  تسمى، 
أم  يعبربادية  واحدا،  مجراً  النهاية  في  تّكون  والتي  المعال  وفلج 
تلك  حول  ويعيش  العربي.  الخليج  في  »المدفق«  الى  القيوين 
البطحاء أهل البادية من قبائل آل علي والغفله والشوامس وغيرهم.

تقدر والدة شاعرنا عيسى بن سالم بن شّجوي بسنة 1890 تقريباً. 
فاطمة، كما  الكرام تدعى  »الغفلة«  قبيلة  وقد ولد شاعرنا ألم من 
منطقة  من  عاماً   »80« الغفلي  خميس  بنت  رويّه  الوالده  تذكره 
مشرف بدبي. أما الشاعر علي بن بخيت العميمي، 86 عاماً، وهو 
من معاصري شاعرنا وعاش معه طويالً وتشاكا معه، فيقول: » نعم 
الذي   وهو  الغفلة،  قبيلة  من  شّجوي،  بن  عيسى  الشاعر  أخوال 

ذكرهم في إحدى قصائده، حينما قال:

عـــــلى جويزه والرحـــــيل     دّن الـــرعد واليــــود طــــاح
ديرة خــــوالي يـــــا هبيل          جوهـــــر وم الفضــــه نصاح

شعر قوي و لغة بدوية سهلة
وي الشاعر عيسى بن سالم بن شجَّ

الملّقب »مشروم« 
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ومن المعروف أن مناطق جويزه والرهيل من المناطق 
رأس  إمارة  بادية  في  »الغفلة«  قبيلة  تسكنها  التي 
الخيمة. والشاعر هنا يمدحهم كونهم أخواله، ويمدح 
مناطقهم التي يتمنى لها المطر والسيل حيث يسميها 
األخوان  من  وللشاعر  أخواله.  ديار  أي  خوالي،  ديرة 
اثنان أحدهما يدعى »خلفان« واآلخر »الطوير« ولم 

يخلّفا أحداً.
متنقالً  حياته  بدايات  في  شّجوي  بن  الشاعر  عاش 
حيث  الخيمة  رأس  وبادية  القيوين،  أم  بادية  بين 
الفترة من أصعب  يعيش أهله وأخواله. وكانت تلك 
عمل  ال  البادية حيث  أهل  على  مرّت  التي  الفترات 
ألهل  بالنسبة  الغوص  أو  اإلب��ل،  على  المكّدة  إال 
الحطب و»الثمام«  ينقل  الله  السواحل. فكان رحمه 
والفحم  البرية،  االعالف  أو  الحشائش  من  نوع  وهو 
)الصخام( على جماله، ويبيعها في مدن الساحل مثل 
فصل  في  أما  ودبي.  والشارقة  وعجمان  القيوين  أم 
الباطنة  مناطق  إلى  عوائلهم  مع  فينزحون  الصيف 
يقضون  حيث  اإلمارات،  من  القريبة  عمان  بسلطنة 
أشهر الصيف هناك ويرجعون إلى ديارهم عند انتهاء 
المعال  راشد  بن  أحمد  الشيخ  تولّى  وبعد  الموسم. 
الحكم في إمارة أم القيوين عام 1929م، انضم شاعرنا 
إلى حرسه أو »المطارزية« الذين يحرسونه ويرافقونه 
في سفره وتنقلّه بين أم القيوين والفلج. ولم تنقطع 
الخيمة وفلج  الغفله في مناطق رأس  بأخواله  صلته 
المعال، وكان يتردد عليهم دائماً خاصًة وأنه بدأ يقول 

الشعر وخاصة الشعر الغزلي الجميل.
 تزوج شاعرنا من نفس قبيلته آل علي، واستقر في 
عليه  الحياة  متطلبات  زيادة  ومع  القيوين.  أم  بادية 
في ظل الفقر المدقع وسنوات الحرب العالمية الثانية 
وشعوبه،  الخليج  إمارات  على  بأوزارها  ألقت  التي 
فقد ضّجت الناس وبدأت الهجرات إلى الدول القريبة 
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الله مع  فاضطر شاعرنا رحمه  لقمة عيش ورزق،  لهم عن  للبحث 
مجموعٍة من أهله وجيرانه من قبيلتي آل علي والغفلة، إلى االنتقال 
إلى دبي التي كانت أفضل حاالً من بقية مدن الساحل كونها سوقاً 
ورائها  من  يعيش  التي  البدائية  التجارة  وخاصة  للتجارة  خصبة 

األهالي مثل بيع الحطب والفحم والثمام.
يقول الشاعر علي بن بخيت العميمي )90( عاماً: »بطيحة الثمام كنا 
نبيعها في مدينة أم القيوين بربع أو نص روبية إن زادت، ولكنها في 
دبي تباع بسعر روبية أو روبية ونصف. كذلك حمولة الحطب نبيعها 
مثال في مدينة عجمان بروبية، بينما نبيعها في دبي بروبيتين، لذلك 
انتقل الساعر بن شّجوي مع أهله وبعض العوائل القريبة منهم إلى 
دبي وكان عددها أكثر من 10 عوائل معظمهم من بادية أم القيوين 
وبادية رأس الخيمة.« ويكمل الشاعر علي بن بخيت حديثه فيقول: 
بن  الشاعر  استقر  وقد  تقريباً.  األربعينيات  أواخر  في  ذلك  كان   «
شّجوي مع عائلته وجيرانهم في منطقة القصيص بدايًة، ثم انتقلوا 
إلى منطقة »القرهود« وكانت أرضاً خالية ومرتفعة«. ويذكر الشاعر 
في  الخمسينيات  بدايات  في  لحقهم  أن  بعد  أنه  بخيت،  بن  علي 
دبي، كانوا يسكنون في »القرهود«، وجاورهم هناك بجانب أخيه 
محمد الذي كان ضمن من انتقلوا معه من بادية ام القيوين. كانت 
»مرقبات«  طوي  من  يشربون  وكانوا  سعف.  أو  شعر  من  بيوتهم 
حالهم  واستمر  إبلهم،  على  شربهم  مياه  وينقلون  ديرة  شمال  في 
هكذا في »القرهود« سنواٍت ليست بقليلة. كانوا يجمعون الحطب 
حشيش  وكذلك  ومردف،  والخوانيج  مشرف  مناطق  من  القريب 
تمر  من  حاجياتهم  يأخذون  ثم  ديرة..  سوق  في  ويبيعونه  الثمام 
وبعد  أهاليهم.  إلى  ليرجعوا  ديرة  سوق  من  وغيره،  وأرز  وسمك 
اإلمارات  في  التطوير  مكتب  وإنشاء  دبي  في  الذي حصل  التطور 
الشاعر  انتقل  دبي،  في  العمرانية  النمو  حركة  ولزيادة  المتصالحة 
مع جيرانه إلى منطقة مشرف التي تبعد عن القرهود بحوالي 6 كم 
المليئة  والعوير  الخوانيج  وإلى مناطق  البر  إلى  أقرب  شرقاً، وهي 
بأشجار الغاف، الذي كانوا يعتمدون عليه في حياتهم كطعام إلبلهم 

وكحطب وفحم لبيعه والعيش من ورائه.
وظل رحمه الله في منطقة مشرف، وزاد عدد سكانها من األهالي 

الذين نزحوا من بادية أم القيوين ورأس الخيمة هناك، واستوطنوا 
فيها. واستمر معهم شاعرنا الذي لم يطل به األجل، فقد توفى في 
هناك.  ودفن  عاماً  والسبعين  الخمسة  ناهز  عمر  عن  1966م  عام 
في  سير  بحادث  أحمد،  ويسمى  أصغرهما  توفي  ابنين،  مخلّفاً 
وخلّفا  سنتين،  قبل  سالم  ويدعى  األكبر  توفي  بينما  الثمانينيات، 

رحمهما الله عدداً من البنين والبنات.
إلى  انتقاله  بعد  الله  رحمه  بخيت،«عمل  بن  علي  الشاعر  يقول 
دبي في البحر، ليس في الغوص، ولكن في تقليع الحصا من البحر، 
على  أو  البحر  على سيف  يكون  الذي  الرمل  بإزالة  يقومون  حيث 
مناطق الجزر، حتى يظهر الحجر الصخري األبيض الذي يكون تحته، 
ألواح  ويقومون بقصه بمقاطع حديدية تسمى »عتل«، على هيئة 
مربعة، ثم يقومون بسحته حتى يكون صافياً، ثم يجمعونه في مكاٍن 
آمن على البر، ويبيعونه للسفن أو للتجار بغاية بناء البيوت وغيره. 
عدة  قضى  شّجوي  بن  الشاعر  أن  بخيت  بن  علي  الشاعر  ويذكر 
سنوات في تلك المهنة، قبل أن ينتقل إلى مشرف ويستقر فيها. أما 
في فترة الصيف فظلوا على رحلة المقيظ في الباطنة بسلطنة عمان 

وظلّوا كذلك حتى منتصف الستينيات الماضية.
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بن شجوي والشعر
يعّد الشاعر عيسى بن سالم بن شّجوي أحد فحول 
شعراء النبط الشعبيين في اإلمارات، وقد شّكل مع 
جميالً  ثالثياً  والخليفي  شبير  الراحلين  الشاعرين 
وقوياً، فمألوا الساحة الشعرية في البادية الوسطى 
التي تمتد من حدود إمارة رأس الخيمة البرية وحتى 
منطقة المدام، بأشعارهم الجميلة وشكاوي بعضهم 
تكاد  وال  واألمطار.  البطاح  قصائد  وخاصة  لبعض، 
يتميزون  فجلّهم  الشعراء،  هؤالء  أشعار  بين  تميّز 
ويغلب  السهلة،  البدوية  واللغة  القوي  باألسلوب 
على أشعارهم أسلوب الردح، أما الشكاوى والمدح 
واالجتماعيات وقصيد اإلبل والتغاريد فقد برعوا فيها 
الشعراء  أشعار  تنافس  أشعارهم  وأصبحت  جميعاً 
الكبار في اإلمارات، بل أصبح الشعراء يحسبون لهم 
أصبحت  وقد  لهم.  يتعرّضوا  أن  قبل  حساب  ألف 
فحفظ  البادية،  ألهالي  الشاغل  الشغل  أشعارهم 
الجميع أشعارهم وشكاويهم واخذ أصحاب الشاّلت 
وفي  السمر  حفالت  في  والونّات  للغناء  قصائدهم 

السفر ليالً على ظهور المطايا واإلبل.

إبن شجوي ومشاكياته
من  كبيراً  عدداً  شّجوي  بن  عيسى  الشاعر  شاكى   
الشاعر  مع  كانت  مشاكياته  أهم  أن  إال  الشعراء 
قال  فقد  باألمطار.  خاصة  قصائد  في  الخليفي، 
الشاعر عيسى بن شجوي في البداية قصيدة طويلة 

عن األمطار يقول فيها:

يـــلّي تبـــّدى باألمــــثال  
شاعر وال يبغــــي سعيف
طلبت مــــــــن رب الجــــــــــــالل 

 

أم القيوين سنة 1963 سوق دبي في ديرة عام 1960
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طلبـت والمـــــــــولى صــــــريف
إلى أن يقول:

خــــــايلت بـــــرٍق فــــي اشتعـــال  
عــــــــلى »يديّه« و»الغـــــريف«

اســــــــقى الشـــــوامخ والجبـــــال  
وفـــــــي سيـــــرهن سـّون زفيف

إلى أن يقول:
تسقيــــــن يالبطحــــا ليــــــــــــال  

مـــــن مــــرعٍد ســــــّوى قـصيف
والعشـــــــــب زاخــــر بجتمــــــال  

والسنــــــــه مــــــــا ظـني يهيف

                  إلخ القصيدة

وبعد ما سمع الناس القصيدة السابقة أوصلوها إلى الشاعر الخليفي 
وقالوا له إن الشاعر بن شّجوي يتحّداك في الشعر وأنه ال يريد أحد 
أن يساعده في ذلك، فقال الخليفي قصيدة عن األمطار، عارضه بها. 

قائالً:
يــــــــــــا طارشـــــــي يـــــّود وزّر  

عــــــلى ظهـــــــر بكٍر سميــــــن
عيــــــــسى تنّقــــى واعتـــــــــــذر  

ويقــــــول مــــا يبغي عــــــــوين
ثـــــر مـــــــا درى بــــه هــــــالزقر 

لــــــي مــن دهــــر لي من سنين

ثم قام بعض الوشاة بعد ذلك بالرجوع إلى شاعرنا عيسى بن شّجوي، 
وقالوا له إن الشاعر الخليفي قد عارض قصيدته وتحّداه في بعض ما 
جاء في قصيدته وخاصة في سير البطاح، وأنه ال يعرف طرقها. فما 
كان من الشاعر عيسى بن شّجوي إال أن رّد عليه بقصيدة قال فيها:

يـــــــــــا طارشــــــــــي شد األديب  
تســـــرى بال لمــــس وكعــــــــب

انصــــــــى خليفه يـــــا نديب  

مـــــن قــــــال متشوطــــــر كََذْب
قبلـــه مســــافر فــــــي غبيب  

فــــــي مـــــركٍب سيــــره دعــــب
طبيــــــــب وآداوي طـــــــبيب  

واشفيه مــــــن كـــــل التعــــــــب
ومن كان جـــــــرحه فيــه غيب  

عنــــدي مهــــــــــــابيش اللهـــب

                  إلخ القصيدة
 

وقد ظلّت هذه الشكاوى بينهم سنين عديدة وحتى وفاة الشاعر بن 
شّجوي رحمه الله.

ابن شجّوي وقصيدة العوير
يزل  لم  شّجوي  بن  الشاعر  كان  الماضية،  األربعينيات  أواخر  في 
في بادية أم القيوين مع أهله. وكانوا يتنقلون من مكان إلى آخر، 
حيث كانوا يقضون شتاءهم على طوي »بياته«. وقد حدث أن مر 
شاعر من منطقة العوير على طوي »بياته« وعليها نساء يرتون منها، 
الشاعر من طوي  وبينهن امرأة تسمى »الهويلة«. وقد ارتوى ذلك 

بياته، إال أنه قال قصيدة يذّم فيها بياته، فقال:
إن ييتهم م  الشــــرق نّشار

موسم ضحى لو وقت ضيـّه
تلقى مصـــــيريّه ولقشــار

معــــــــالق وكـــواره خلّيه
ســــــوٍد عيايزهم شرا القار

كْبــــار مــــا فيهـــــن بنّيه

                   إلخ القصيدة

فاشتكت تلك المرأة التي تسمى »الهويلة« إلى الشاعر بن شّجوي 
وكان جارهم،  فقال شاعرنا بن شّجوي مدافعاً عن بياته وأهلها:

كوٍس لفاني والهــــــوى دار
واآلن مــــــا غّضيت بعيـــــــــون

قــــــم يــــــا نديبـــي فـــوق لخـيار
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لـي ما ربت في مــــــرتع الهون
لوف »العــــــــــوير« وبـــلّغ اخبـــار

وانشـــــــد عـن الشاعر المجـنون

إلى أن يقول:
قـــــــالوا مشّنـــع نـــــــاٍس اغـــــزار

عـــــلى »بياته« طـّولوا ســـــــون
بيٍض صخـــــايف هب شـــــرا القـــار

وتْرى الكــــــــذوب يصير مـلعون

إلى أن قال:
يعــل »العـــــوير« محـــول وغبــــار

نجــــٍم صفـــق يالــه وال يهـــون
مـــــــورد عيــــــايز دغـــم وكبــــار

وهذا كـــــالم الحـــــــق بفـــنون
واســـــقى بياته نضـــــــح األمــــطار

مــن مــــرعٍد ناشــــي في لمزون
إلخ القصيدة.

من  قريباً  فيها  والسكن  دبي  إلى  شّجوي  بن  الشاعر  انتقال  وبعد 
»العوير« وذلك في الخمسينيات الماضية، تذكّر قصيدته تلك التي 
ذّم فيها »العوير« فأحّس بالذنب، وقال انه قال تلك القصيدة التي 
ذم فيها العوير بدون خياره، فارتجل قصيدة جديدة مدح فيها دبي 

والعوير قائالً:
البارحـــــــــه وانتــــــوا رقــــــــــود

خـــــايلت بـــــــــــــرٍق يلتــظي
اسقــــــــى عـــــلى دار األســـــــود

مـــــــن زود سحــــاٍب قـــــــوي
مـــــرعد  وال لـــــــه مــــــن يـــهود

ودبــــي مرقدهــــــا دفي

إلى أن يقول:
عـــــــلى الممـــــــالح والندود

وعـــــلى العـــــــــمردي يا وحـــي
وعـــلى الصـــــــداير  يا سنــود

ويشــــــد بنـــــــــدر ع الطــــوي
ثم يقول:

بنــــــــدب ســـــــــالميٍن وزود
صــــــوب الـــــذي عــــرضه نجـي

وفي النهاية:
وانا عـــــلى الشيـــــن امـْـحدود

والـــــــزين يسمـــــــــــــح األّولي

أي أنه طلب المعذرة والسموحه في آخر قصيدته عن الذم الذي 
بدر منه في قصيدته السابقة تجاه طوي العوير 
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سكونه ــر  ــّي ــغ ت مـــــذريٍّ  هـــّب  إن 

تسمعونه ــا  م ــال  م ــا  ي قلبي  ــن  ــي ون

ــه ـــالل دون ال ــم  ــّت ــه وك ل إن عــشــّقــوا 

مونه القلب  داخــل  لي  غدا  من   وبي 

حصونه ــي  ف ـــن  وزب نهبني  ــي  ــلّ وال

متونه كــاســيــاٍت  يـــديـــٍل  بـــو  مـــن 

حضونه عــلــى  ــطــفــالن  ال ــاضــع  ي ــا  م

بلونه ــي  ــن ســرق أنـــه  ــد  ــه أش ــــا  وأن

ــن تــغــلّــى زبــونــه ـــذي ســبــايــب م وه

بونه ع  ــظــوامــي  ال تـــّل  تــلــّنــي  ولـــي 

لونه قل  لي  الكدر  مــاي  ينشرب  وال 

عيونه ــابــع  ــن ت ــٍب  ــي ب مــن  غــيــر  يــا 

ركونه ــوا  صــون ــديــن  ال جايمين  ــا  وي

لحونه ــى  ــالع ت ورٍق  مـــا  ـــــداد  أع

ــر القــيــت مـــدعـــّي الــعــيــان ــص ــع ال

العيان فــي  اكسر  ــعــروض  ال نقي  يــا 

األوزان فــي  يــرجــح  السبهان  ــس  الب

ــزران ــخــي ـــود ال ــحــان ع ــأم شــاقــنــي ب

ــيــب الــلــيــان ــرعــاب ــي جــيــد ال ــط ب ش

ــع زمــان ــّت ــود وصــــام مــا ل ــه ـــو ن وب

كــانــف االوجــــــان بــرقــه زوغــيــان

الشان* عزيز  يا  شيخ  و«بوعلي«يا 

الزمان بعض  فــي  ــوب  ن لــك  ــدا  ب ان 

مقاالت ضميري  باطن  من  وانشيت 

ــات ــّف ــل ـــيـــن جـــيـــٍب يـــطـــوي ال ون

ليتات االرض  شعى  لــي  ونينه  ــر  وكّ

ــات واالوق الليالي  بعض  تنقضي  وال 

بريشات الــفــالســي  ــي  رم ــه  ــَي ــانِ وارم

بــخــزّات ــّدل  ــب ت ــي  ــلّ ال عنق  والــعــنــق 

وجمات القد  على  له  نهوٍد  بو  من 

نبات بــحــب  ـــي  ران ــا  م ضــحــك  وان 

سرقات دوم  الحشا  معاليج  مدعي 

نزعات ــر  دي لــي  الصيد  مهّي  هّيت 

عالمات ســوى  الــخــزّان  ــي  ف ــوه  صــّب

مايات طيب  من  االشكال  به  تجري 

طاعات المختار  النبي  على  وصــلّــوا 

ساعات التيم  على  تجري  ما  ــداد  واع

وصيف مــثــلــه  مــا  ــن  ــزي ــال ب فــايــٍق 

بالعزيف ــي  ــن واث األوهــــان  ــي  ــن زدت

بكيف والمشَيه  يــنــداف  خطَر  وإن 

ــن حــيــب ليف ــاٍض مــنــتــزغ م ــي ــو ب ب

شظيف إال  ــام  ــن ــم وال ــي  حــال ذاب 

مستخيف ريــــٍم  عــنــق  ــق  ــّن ــمــع وال

كنيف فــي  بـــرٍق  قلت  خـــّده  ونـــور 

المخيف زبــن  ــا  ي ضيف  ضايفّنك 

القصيف ــوب  ــث ــال ب عــنــك  ماليينا 

* بوعلي: الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان السابق
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العصر القيت مدعيرّ العيان

وي الشاعر عيسى بن سالم بن شجَّ

نماذج من أشعار الشاعر عيسى بن سالم بن شّجوي



47  تراث  /   العدد 206 ديسمبر  2016

جيل وانظمت  لــي  دار  مــا  لــي  دار 

يميل غصٍن  كل  ــواد  األن م  »مطر«  يا 

ــا هبيل ي لـــوم »عــلــيــا«  تــطــلّــب  ــا  م

ــه مثيل ــا ل ــي م ــوز ل ــم ويــن عــود ال

ــعــّوضــك الــبــديــل ــا ي ــه م ــوف ــي وق ف

ــٍب عليل ــل ق ــن  لــعــيــون م بــكــت  ــو  ل

عديل يبنا  بــالــذهــب  ــادي  ــف ي ولـــو 

حجيل المنوى  في  »سيف«  يا  لنا  ليت 

ــوٍي طــويــل ــه ــم ــا لــلــبــعــد س ــدن ــن ع

عجيب ســيــره  وامــتــحــش  ــزرفــل  ت ان 

ــاة الــرســيــل ــاح ــن ــاحــي بـــك م ــن ــاي ب

ظويل هـــمٍّ  ــلــى  ــت واي ــك  خــلّ وزرت 

الجميل ــود  ــع ال هــل  ــا  ي سامحوني 

السجيل خــط  ــي  ف ــــوال  األق ــت  ــّم وت

األحشام الغنادير  في  قولي  ــاب  وط

ــــــرات اقــــدام ـــــروحٍ داث ــا ج ــي ــح وت

تــالم ــا  م الـــعـــذارى  بــيــن  بــكــت  وان 

ـــــدوام ـــــــدار لــلــه ال صــابــتــه األق

ـــدر الــتــمــام ــن شـــا ب ــزي ــال فـــايـــٍق ب

شام لحود  فــي  سكن  الــلّــي  يفيد  مــا 

النهام م  يصلى  ــاك  ي وان  ــر  والــهــَي

عــام ومــســيــر  مبتعد  ــك  ــلّ خ لــيــت 

يسام ما  حيٍد  »ســيــف«   يا  هْقَوتي 

ــر الــلــزام ــي ــب كــيــفــتــه غ ــّي ــط مـــا ي

ــلــشــوف مــن قــبــل الــظــالم شــّفــٍق ل

الــرهــام زول  شــا  لهموم  واصــبــحــت 

ــا قــيــام ــه ـــالة ل ـــص ــي وال ــون ــح ــام س

إمــام ــا  ي ــوا  صــلّ المبعوث  النبي  ع 

وهذه قصيدة يرثي فيها زوجة أحد جيرانه ويسمى »سيف«
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ـــي بــالــشــريــج ـــَذنّ ــي لـــي َخ ــوان ــغ ال

المستفيج تفيد  ــا  م والــحــســايــف 

الــغــريــج ونّــــات  وّن  مــن  يــا  وآه 

دجيج بـــوعـــوٍد  ـــاس  ن ــا  ي ــســبــب  وال

بالنغيج ــّدث  ــح ت ــا  م نبشته  وان 

ريــج تنشيف  ــر  ــَي ــه وال ــه  شــوف قـــّل 

ـــــزاره يــيــتــلــي هــــمٍّ وضــيــج ـــي م ف

الطريج ــاح  ــّب س فـــوق  ــــزوره  ن ـــا  وب

هريج ســحــٍب  ــا  ش ــم  ت عجلته  وان 

يليج وال  ــحــق  ي مـــا  ــغــصــايــب  ــال ب

ــٍد مـــع رفــيــج ــي ـــم ح ــــول وك كـــم ذل

البهاه ذيـــك  عــقــب  ــن  م وانــهــبــنــي 

يباه لــي  ــــراده  م مــن  تــقــّضــي  وال 

عشاه ــف  ــاي ع لــي  ــوع  ــاي ــم ال ونّــــة 

ــايــه صباه ت ــي  ل الــخــصــريــن  هــايــف 

ملتغاه المشاخص  تعطي  مــا  مثل 

مــاه شـــوف  ــن  ع مبتعد  هــلــيــٍك  ــا  ش

حاله وآ  شوفه  العين  في  ــرَض  َع وان 

ــواه س وإال  ــر  ــوع ال ــي  ف ــر  يــفــكّ ــا  م

ـــداه ــد يــــازم ف ــَي ــل عـــل مـــركـــوز ال

هــواه مــن  واصــخــى  ــاب  ط كانه  غير 

ــه وْمــعــداه مــا يــعــوضــن فــي مــهــّي

الغواني يل َخَذنرّي بالشريج

نماذج من أشعار الشاعر عيسى بن سالم بن شّجوي

وي الشاعر عيسى بن سالم بن شجَّ
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يــــــا كــــــــوس يــــــا دّعـــــابـــــي

عـــــنـــــدك بـــــنـــــدب يــــوابــــي

مــصــطــابــي انـــــــا  ـــــام  ـــــع ال م 

ـــــــــي مـــــــــعـــــــــّزل األرقـــــــــاب

ـــــي ســــابــــي ـــــان وانـــــــــــا ســـــب

ــي ب درى  مــــضــــنــــونــــي  لــــــو 

ــــي ــــعــــالب رّجـــــــــــع كـــــبـــــس ال

ـــي ـــاب ـــح ـــــوف صـــــــوب أص ـــــال ب

ــــا يــانــي ـــــوم م ـــــن ـــي وال ـــن ـــاق ش

ــــه ورويـــــانـــــي ــــاي ــــاً ت بـــــو صــــب

ــي ــان ــي ــع ــــــار وخــــــــّز ب ــــــوم ث ي

ـــــي ـــــبٍّ  اوزان ـــن ح والـــعـــجـــب م

ـــي ـــان وآم الــنــفــس  اروز  قــمــت 

ـــــــاح ــــــب هــــــــــــواك ون ــــــلّ ص

ـــــاح ـــــصـــــب ـــــن ال ـــــوي ـــــل ـــــح ل

ــــــــــــــــادٍل مـــــــــــزّاح ــــــــن ي م

الح ــــــــــــــرٍق  ب والـــــــــخـــــــــد 

ــــاح ــــي ـــــن ط ـــــي ـــــع ـــــاي ـــــه وال

ـــــــه مـــــــا ســـــاح ـــــــقـــــــوت ل ال

ـــــــالٍت فــــــي الـــــمـــــراح ـــــــْي ع

ـــــــــان الـــــوصـــــلـــــه مــــبــــاح ك

راعـــــــبـــــــٍي فـــــــوق عـــيـــدانـــه

ـــه ـــدالن ي ـــشـــوف  ـــت ب ـــد  ـــه ـــن ال ع 

ْدهـــانـــه ذوبــــــة  قــلــبــي  ذاب 

ــه ــان ــب ــي ب دون  ـــم  ـــه وصـــل ــــن  ع

ــه ــان ــخ ــض ال ــق ــن قـــــال مــــا بــــك ت
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مرهونة  وبعضهم  األشخاص  بين  والمنتجة  السوية  العالقات 
بتحقق أطرافها، فضاًل عن شرط المعرفة، وهو ما يمكن وصفه 
إجمااًل بالندية؛ إذ البد لهؤالء األطراف أن يعرف كل منهم نفسه، 
واآلخرين، ودوافع العالقة وطبيعتها، ليتبين أي المسارات سوف 
تسلك هذه العالقة، وأي القواعد سوف تحتكم لها لتحقق غايتها.

كذلك األمر تماًما ما بين األشخاص واألشياء، إذ هي - األشياء - 
في حقيقتها تجلٍّ لقيمة جمالية أو استعمالية، أو جامعة لهما.

عالقة  في  معه  مشتبكون  العربي  التراث  مع  المتعاطين  نحن 
شديدة االضطراب؛ ال نحن علمنا عن ذواتنا ما يكفي، وال اطمأنينا 
إلى تعريف غير مضطرب للتراث نفسه، وال نحن استقررنا على 
وصفها   - مستقر  بضمير   - يمكن  التي  العالقة  هذه  من  غاية 
العالقة سببًا وحيًدا في مشكالتنا  يرون هذه  بالمريبة؛ كثيرون 
للخالص،  الوحيد  الصراط  يرونها  آخرين  مقابل  كلها،  المعاصرة 
الحية،  الكائنات  مع  الطفيلي  يتعامل  كما  التراث  مع  وتعاملوا 
من  منه  يمتّصون  فانكبوا  للحياة،  األوحد  الرافد  أنه  معتبرين 
غير تمييز لما يمكن استهالكه وما ال يمكن، وقسم ثالث ينادي 
بالقطيعة المعرفية المنتجة مع التراث وهو الذي ننتصر له، إذ 

ال بد - كما جرت العادة - أن ننتصر لفريق.
ورغم التنامي الظاهر في دراسات مبحث التراث، إال أن معظم 
النظر  وجهات  إحدى  على  للبرهنة  تسعى  زالت  ما  الدراسات 
الحاكمة للعالقة بين التراث وآلية تشكله من جهة وبين الراهن 
بكون  الدراسة  على  سابقة  النتائج  لتأتي  المتردي،  العربي 
االتصال به هو السبب أو االنفصال عنه هو السبب، إال قلياًل من 
التراثي  المنتج  تحليل  إلى  عمدت  التي  الموضوعية  الدراسات 
والمعايير  والقيم  السياق  تباين  إغفال  دون  من  تنقيحه،  بعد 
الحاكمة للمجتمع المنتج لما وصلنا من تراث، ومجتمعنا الراهن.

كذلك حال المنتج اإلبداعي المعاصر، والذي تقاطع مع التراث 
العربي وفق زاوية من زوايا الرؤية الجاهزة،  فأبدع ضمن شكل 

من أشكال العالقة التي تحكم اإلبداع عموما والسردي تحديدا 
بالتراث، والتي لخصها سعيد يقطين في كتابه »التراث السردي 
والرواية« قائال »: »كثيرة هي النصوص السردية العربية الحديثة 
التي تشكلت على قاعدة إحدى العالقات التي تقيمها مع التراث 
هذه  أوجه  مختلف  ضبط  ويمكننا  القديم،  العربي  السردي 

العالقات الكائنة والممكنة من خالل الشكلين التاليين: 
-االنطالق من نوع سردي قديم كشكل، واعتماده منطلقا إلنجاز 
الخطاب،  القديم في  النوع  قواعد  روائية، وتتدخل بعض  مادة 

فتبرز من خالل أشكال السرد أو أنماطه أو لغاته أو طرائقه. 
وعبر  والهوية،  الكاتب  محدد  قديم  سردي  نص  من  -االنطالق 
جديد  سردي  نص  تقديم  يتم  معه،  النصي  التفاعل  أو  الحوار 
)الرواية(، وإنتاج داللة جديدة لها صلة بالزمن الجديد الذي ظهر 

فيه«.
أو  التراثي،  األدبي  المنتج  بوصفه  التراث  عن  يتحدث  يقطين 
والسير  المكتوبة  النصوص  عنده  يشمل  الذي  التراثي«،  »النص 
النقد  معظم  اعتبرها  التي  والمرويات  الشعبية  الحكايات  أو 
ما  بصورة   - األدب  يكون  قد  الحقيقة  وفي  نص«،  »ال  األدبي 
إال  يكون  ال  وقد  فيه،  أنتج  الذي  المجتمع  معبرا عن طبيعة   -
معبرا عن بعض شرائحه من دون غيرها، وقد واجهت الدراسات 
األدبية - وما زالت - معضلة في تحديد مفهوم التراث، وبالطبع 
بالبحث  عنيت  التي  المختلفة  الدراسات  من  االستفادة  يمكن 
المعاصرين،  الباحثين  لدى  والمعاصر  التراثي  بين  المقاربة  أو 
وليست مصادفة أن كلها تقريبا دراسات معنية بالفكر اإلسالمي 
والفلسفة اإلسالمية، سواء منظور أركون لتركيبة الخطاب التراثي، 
بوصفه  للتراث  الجابري  وضعها  التي  الدراسة  آلية  جانب  إلى 
ذات، وكذلك ما قدمه حسن حنفي، وحتى أدونيس، وقد يكون 
تعريف نصر حامد أبو زيد »التراث دعامة من دعامات وجودنا، 
للوهلة  يبدو  وأثر قد ال  الراهن،  فاعل في مكونات وعينا  وأثر 

السرد والتراث
مصطفى رزق *أو العالقات االستهالكية

االستهالكية العالقات  أو  والتراث  السرد 



 

األولى بينا واضحا ولكنه يعمل فينا في خفاء، ويؤثر في تصوراتنا 
التراث،  الذي يقوم به  الدور  أبينا« هو األقرب لحقيقة  شئنا أم 
المعني  الدارس  معضلة  يؤكد  تعريف  نفسه  الوقت  في  ولكنه 

بالقياس والتحديد واإلبانة.
لهذا، قد يكون من المفيد أن نتعامل مع التراث بوصفه ثقافة، 
أو نمطًا لإلنتاج، له معاييره الجمالية، وقيمه االستعمالية، وآلياته 

الخاصة إلنتاج الداللة وتلبية الحاجة، بين تاريخين.
ربما تساعد هذه النظرة في التخلص من حيرة الوقوف أمام صور 
متعددة من التراث وطرائق كثيرة لدراسته »مادية - روحانية - 
اإلنتاج، ومعيار  باعتبارها دعائم نمط  عقالنية…الخ« وتجمعها 

القيمة.
إن اعتمدنا هذا التعريف وعدنا إلى السرد العربي الحديث، لن 
العربي الحديث  نستطيع االطمئنان إلى أن تقلص أنواع السرد 
بمعناه  تطور  هو  القصيرة  والقصة  الرواية  في  وانحصارها 
فقد  أو  التخلي  فعل  أن  تصور  عقلي  يستطيع  ال  إذ  اإليجابي؛ 

أدوات وإمكانات هو تطور.
بالنظرة السريعة على التراث - ودون الخوض في نظريات تطور 
بين  ما  القديم،  السرد  أشكال  تعدد  يبهرنا   - األدبية  األجناس 
المقامة والسيرة الشعبية والخطبة والخبر وغيرها من األشكال 
التي أنتج من خاللها المجتمع دالالته ومعانيه، وعبر من خاللها 
عن أفكاره وقيمه، فضال عن الشعر الذي حمله العربي أهمية 
جعلت النقد الحديث ينظر له باعتباره التعبير األقرب عن روح 
بذور  عن  فيه  للبحث  النقاد  بعض  ذهب  بل  العربية،  الثقافة 

السردية في محاوالته لتصوير حياة الناس واقعا.
إذ  التراث؛  مع  المعاصرين  الشعراء  تعاطي  عليه  أكد  ما  وهو 
تتنوع أشكال تقاطع الشعر الحديث مع الموروث بشكل فاق ما 
فعله السرد بأشواط، سواء كان هذا الموروث شعرًا أو قرآنًا أو 

سيرة أو حتى أسطورة.
من  شهيرة  لنماذج  للتعرض  المناسب  الوقت  يبدو  قد  اآلن 
مثل  التراث،  مع  تقاطعت  التي  المعاصرة  السردية  الكتابات 
و»رب  المتشائل«  النحس  أبى  و»وقائع  بركات«  »الزيني 
لنجد  وغيرها،  المقام«...  وطيب  السماع  و»حسن  الحكايات« 
أنها لم تبدع عالقة جديدة معه خالف النمطين اللذين حددهما 
يقطين سلًفا، حيث حققت االستفادة إما على مستوى استعارة 
نص  مع  والتحاور  التفاعل  خالل  من  حتى  أو  اللغة  أو  البنية 
»نصوصه  داخل  التراث  تحصر  أعمااًل  ظلت  أنها  إال  موروث، 
المكتوب«، دون العالقات المعقدة والكامنة بين مكونات هذه 

النصوص.
لكن - وألن األمر أكثر تعقيًدا مما يبدو عليه - المسألة ال 

تنحصر في رؤية سطحية استهالكية أو عميقة متفاعلة من ناحية 
المتعاطين مع التراث ضمن كتّاب السرد، وال حتى في حصرهم 
من  كامل  نمط  إنه  نصوصه،  مع  التناص  في  بالتراث  لعالقتهم 

اإلنتاج يهمل أدواته وإمكاناته من غير مبرر واضح.
»أحد  المتعددة هو  بأنواعه  السرد  إن  إبراهيم صحراوي  يقول 
طرائق نقل األفكار والقيم، ووسيلة من  وسائل دورانها بين أفراد 
المجموعة الثقافية واللغوية الواحدة فيما بينهم وبين غيرهم، 

وأداة من أدوات  صنع الوعي العام«.
السرد  أشكال  تعدد  مع  التعريف  هذا  تقاطع  أدركنا  حال  في 
للحضارة  اعتمادنا  مع  حاليًا،  مقابل محدوديتها  القديم  العربي 
بأنها االنتقال من المعقد إلى األكثر تعقيًدا، ندرك أننا نسير في 

االتجاه العكسي للحضارة 
* شاعر وكاتب من مصر

وجهة نظر
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نحن نصنع الجغرافيا، نطّوعها، ونجعلها باتساع أفقنا، أو بضيق 
أن  يمكن  أحيانا.  الشخصية  أمزجتنا  به  تفاجئنا  الذي  مخيالتنا 
بنتك،  مدرسة  نحو  أو  عملك،  نحو  الصباحي  طريقك  تسمي 
وأنتما تسيران جنبا إلى جنب، تتركها أمام الباب؛ لتلحق بموعد 
اجتماع، يمكن أن تطلق عليه: رحلة. تقول »رحلتي الصباحية«. 
بينما »رحلة مسائية« يمكن أن تتغلغل بك في ضفاف أخرى 
من حياتك التي مرت؛ إذ يأتيك وجه »محمد« طازجا في ذلك 
، فتحت عينيَّ ألجدني متمددا  البعيد. بعد سقوط مدوٍّ النهار 
صديقي  ووجه  بعيد،  من  صافية  زرقاء  تلوح  السماء؛  تحت 
مأخوذ بلهفته على مصيري. فيما بعد كانت إجابته على سؤالي 
»ماذا كنت ستفعل لو تطورت األمور عما صارت إليه؟« :كنت 
إلى  بها  أعود  هل  بها؟  سأصنع  ماذا  قال،  الدراجة،  في  أفكر 
الطريق  الترعة في طريق عودتي وأكمل  ألقيها في  أم  بيتك؟ 

سيرا على األقدام!.
استلزم األمر منا بضع ساعات أخرى حتى أتعافى من وقع حرارة 
نحو  عليائها،  من  الهبوط  في  بدأت  قد  كانت  التي  الشمس، 
الجهة التي أتينا منها، كانت تخب المسير، والهلع يتمكن من 
طفلين كّناهما، رويدا رويدا. أصر على أن نكمل مسيرتنا ال�«بال 
كان أحصف،  أظنه  بالعودة.  ويتشبث  األمر،  واقع  وجهة« في 
بعدما  قابلني  كلما  صار  سادرا.  المقيم  نزقي  في  كنت  وأنني 
شببنا يذكرني بأن موقفه احتفظ لي بحياتي التالية كلها.  لكن 
َمْن يدري! هل لو كنت أكملت رحلتي األولى تلك سأصير شاعرا 
كما أصبحت؟ هل كان فعل السفر نفسه ليضرب روحي بقية 
عمري، وإلى اآلن؟ هل لعدم اكتمال الدهشة األولى تلك دور 
في بحثي الدائب عنها، وإلى اآلن أيضا؟. أسئلة كثيرة تناوشني، 
أساسيا  شيئا  ربحت  أنني  سوى  محددة،  إجابة  لها  أدري  وال 

حتى  األخرى،  إلى ضفته  وعبرت  فتحته  الباب،  فتحت  هناك؛ 
ولو للحظات خاطفة!

عدنا أدراجنا، استدرنا نحو الغرب مجددا، لكنني، وحفظا لماء 
أتينا منه،  الذي  وجهي أصررت على أن نتخذ طريقا آخر غير 
فهناك، في طريق العودة، يتقاطع طريق آخر يمر بين مدينتي 
طنطا ومدينة شبين الكوم، يوازي الطريق الزراعي الواصل بين 
القاهرة واإلسكندرية، وذلك الطريق اآلخر الذي يصل بين نفس 
يخترق  أنه ال  قليال في  يختلف عنه  لكنه  األوليين،  المدينتين 
الكثير من القرى، على عكس ذلك األول. يشق الحقول، وإلى 
يمينه، وأنت تتجه نحو الشمال تمتد بمحاذاته ترعة رئيسية، 
يَّاح المنوفي« نسبة إلى محافظة المنوفية. انطلقنا  اسمها »الرَّ
ثالثة  من  أقل  بعد  على  الطريق،  هذا  متخذين  مجددا  شماال 
ترفل  حيث  غربا،  يتجه  آخر،  فرعيا  طريقا  سنأخذ  كيلومترات 
صناديد في حلة من تراب، تصنعها أقدام البهائم العائدة من 
الحقول في تلك الساعة. كان الظالم يقترب، و«محمد« يجتهد 
القيام بدوري، لكن ال  في قيادة الدراجة؛ فلم أعد قادرا على 
بأس؛ فالمسافة أقصر من تلك الطريق، والوجوه التي نمر بها 
يبددها.  أن  المنتشر  الظالم  يحاول  طمأنينة  تبث  لنا،  مألوفة 
في منتصف الطريق حملنا جار لنا على عربته الحديدية التي 

يجرها حماره، نحن والدراجة، وأنزلنا أمام بيتي مباشرة. 
محبة  لها  وأحمل  دوما،  تالزمني  لكنها  بعيدة،  ذكريات  تلك 

كبيرة؛ ذلك أنها تهويماتي األولى في عالم الرحلة 

* شاعر وإعالمي مصري. 

محمود شرف *

وجهة سفر 
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ارتياد اآلفاق

تونس دقيقة التنسيق 
كما وصفها ابن الوزان الزياتي 
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ارتياد اآلفاق

الزياتي  الوزان  ابن  التنسيق كما وصفها  تونس دقيقة 

محمد فؤاد علي 

بين يدي كتاب قيم من كتب الجغرافيا العامة يحمل عنوان »وصف 
أفريقيا« سطره الحسن محمد بن الوزان الزياتي المولود في غرناطة 
الدكتور  الفرنسية  عن  العربية  اللغة  إلى  ونقله  هجرية،   888 العام 

محمد حجي.
ينحدر ابن الوزان الزياتي الرجل من أسرة وجيهة تنتسب إلى مدينة 
كما  العامة،  الموازين  مصلحة  في  مرموقة  وظيفة  أبوه  شغل  فاس، 

األجنبية  السفارات  بعض  في  للعمل  أنتدب 
جلس  ومنذ  فاس،  مدينة  في  تواجدت  التي 
صاحبنا يتلقى علومه األولى في مدينة فاس 
ونبوغه،  جده  ظهر  القرويين  جامعة  وفي 
ولما شب عن الطوق واشتد عوده رحل إلى 
ساعده  وقد  األوروبية،  المدن  من  العديد 
إتقانه للغة اإلسبانية والعبرية واإليطالية على 
مدارسها  في  تعليمه  واستكمال  بها  اإلقامة 
فنونها  على  والوقوف  علومها  من  والتزود 
استقرالرجل  وقد  ملوكها،  وخدمة  وآدابها 
في إيطاليا لسنوات كثيرة، وفيها ألف كتابه 

حوالي  في  العربية«  »الترجمة  مادته  جاءت  وقد  أيدينا،  بين  الذي 
تناول  أقسام،  تسعة  على  وتوزعت  الكبير،  القطع  من  صفحة   700
من خاللها العديد من الموضوعات منها أصل اسم أفريقيا وحدودها 
األصلية،  ومواطنهم  والعرب  األفارقة  وسكانها  الجغرافية،  وأقسامها 
التي  المحلية  ولهجاتهم  ولغاتهم  وتقاليدهم،  وعاداتهم  وألوانهم 
انتشرت وسادت في أفريقيا، ومصادرغذائهم وأنواعها وطرق طهيها 
وكيفية تناولها، ومالبسهم وأشكالها وخاماتها، واألمراض واألوبئة التي 
انتشرت في أفريقيا، ومحاسن وعيوب األفارقة، والمعادن والحيوانات 
أفريقيا  في  وجدت  التي  والطيوروالنباتات 
زمن رحلة ابن الوزان إليها، ويزعم ابن الوزان 
اسم  أصل  أن  كتابه  من  األول  القسم  في 
أفريقيا جاء من كلمة فرق التي تقابل الكلمة 
انفصال  بها  ويقصد   separarit الالتينية 
المناطق  بعض  في  وآسيا  أوربا  عن  أفريقيا 
وإن  األحمروالمتوسط،  البحرين  طريق  عن 
كنا نرى أن اسمها مشتق من أفريقوس ملك 
اعتبارأنه أول من  السعيدة على  العرب  بالد 
جاء إليها وسكنها بعد هزيمته في معركة مع 

أشور وطرده من مملكته.
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تونس دقيقة التنسيق 
وقد وقف المؤلف كثيرا في القسم السادس 
أمام تونس التي أحسن وصفها وأشاد بأهلها 
يقول  فانظره  تدبيرهم،  وحسن  ومهاراتهم 
ودقيقة  جدا  جميلة  مدينة  تونس  »مدينة 
بسكان  مزدحمة  مدينة  وهي  التنسيق«، 
متكاثفين تكاثًفا كبيرًا، ولكل جماعة مهنية 
مدينة  سكان  وغالبية  بها،  الخاص  موضعها 
تونس من الحاكة، وتصنع فيها كميات كبيرة 
من األقمشة المتقنة كل اإلتقان والتي تباع 
السعركثيرا  مرتفعة  وهي  أفريقيا،  كل  في 
في  السبب  ويرجع  ومتينة،  ناعمة  ألنها 
كل  الغزل  مهنة  يتقن  النساء  أن  إلى  ذلك 
مقعد  فوق  يجلسن  بذلك  وللقيام  اإلتقان، 
مرتفع نوعا ما ويدعن مغزلهن يتدلى كثيرا، 
فيقعدن مثال في نافذة ويتركن المغزل ينزل 
إلى صحن البيت، أو ينزل من ثقب مفتوح 
في أرضية البيت بين كل طابق وآخر، ونظرا 
إلى ثقل المغزل يبرم الخيط المشدود برما 

قويا بصورة جيدة وعلى ثخانة منتظمة.
وهناك سوق خاص في مدينة تونس يحوي 
ويعتبرهؤالء  تجارالقماش،  من  كبيرا  عددا 
تجارآخرون  ويشغل  ثراء،  المدينة  أكثرأهل 
كالعطارين  السوق،  هذا  معهم  وصناع 
طبية  »مساحيق  والترقايات  األشربة  وباعة 
»وباعة  السكروالعسل  بشراب  مغلفة 
والسراجين  والخياطين  والعطور  الحرير 
وصناع  والحالبين  الفاكهة  وباعة  والفرائين 
الزالبية »لقمة القاضي وهي طعام شعبى«، 
والقصابين الذين يذبحون في فصل الربيع 
والصيف من الخراف أكثرمن سائرالحيوانات 

األخرى.

أهل تونس الطيبون
وأهل مدينة تونس طيبون للغاية ومحبوبون 
جدا، ويلبس صناعها وتجارها وأئمتها وجميع 
موظفيها هنداما جميال الئقا، ويضعون فوق 
رءوسهم قلنسوة مغطاة بقماشة طويلة، كما 
قلنسوة  البالط  وموظفو  العسكريون  يضع 
أيضا ولكن بدون قماشة، وال يوجد بتونس 
ألن  القمح  ندرة  بسبب  األغنياء،  الكثيرمن 
سعره في داخل البلد يقارب ثالثة أضعاف 
سعره في البالد المصدرة له، ويرجع السبب 
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زراعة  اليستطيعون  السكان  أن  إلى  ذلك  في 
به  يقوم  الذي  السلب  بسبب  المجاورة  األراضي 
األربص  من  بعيد،  من  القمح  يجلب  لذا  العرب، 
غيرأن  خ��اص،  بشكل  عنابة  وم��ن  باجة  وم��ن 
صغيرة  زراعية  أمالكا  المدينة  سكان  بعض  لدى 
المساحات  هذه  وتروى  وشعيرا،  قمحا  يزرعونها 
وعلى  أطرافها،  على  توجد  اآلبارالتي  بواسطة 
الرغم من ذلك يوجد في مدينة تونس خبزظريف 
ومخبوزبشكل  اللون  أبيض  وهو  ج��دا،  وجيد 
حسن، وهواليصنع من الدقيق فحسب بل يمزج 
جامع  تونس  مدينة  في  ويوجد  السميد.  معه 
مستخدمون  وله  للغاية،  فسيح  ج��دا،  جميل 
أخرى  جوامع  وهناك  عظيمة،  وموارد  عديدون 
أهمية،  أقل  ولكنها  األرب��اض  وفي  المدينة  في 
وتضم مدينة تونس عددا من المدارس المخصصة 
للطالب وعددا من الزوايا للمتعبدين المسلمين، 
عليها  باإلنفاق  أوقافها  تسمح  مؤسسات  وهي 
مناسبة.وتسيطرعلى  صورة  في  واستمراروظائفها 
اعتباركل  تونس عقيدة حمقاء وهي  أهل مدينة 
أولياء  من  ولياً  والحجارة  بالطوب  يقذف  مجنون 

الله، ويقول الوزان في هذا المقام » عندما كنت في تونس قام الملك ببناء زاوية 
بديعة جدا ألحد هؤالء المجانين المدعو سيدي الضاحى، وكان هذا الرجل يمشي 
في الشوارع البسا كيسا، عاري الرأس وحافيا، يقذف بالحجارة ويصرخ كالمسعور، 

وقد خصص له الملك دخال طيبا كي يعيش هو وأفراد أسرته.

منازل تونس البديعة
البديع، وهي مبنية بحجارة مجهزة وجيدة  وتتميزمنازل مدينة تونس بمنظرها 
رائع،  فن  مع  المجزع،  وبالجص  بالفسيفساء  كثيرا  مزدانة  وسقوفها  النحت، 
ألواح  أن  إلى  ويعود هذا  أخرى،  زاهية  وبألوان  األزرق  باللون  مزوقة  والمنازل 
الخشب وأخشاب النجارة نادرة للغاية، ألن ألواح األخشاب المحلية رديئة وسيئة، 
وتبلط الغرف بمربعات من بالط مطلي بلون فاتح، كما يبلط الصحن أيضا ببالط 
التونسي  وللبيت  الطابق،  وحيدة  العموم  على  تونس  وبيوت  بالدهان،  مطلي 
مدخل بديع مع أول باب يطل على الطريق، وباب ثان يطل على المسكن الذي 
يتوصل إليه بواسطة سلم يتألف من بضع درجات مبلطة بصورة حسنة، ويلجأ 
كل واحد إلى جعل مدخل بيته أكثرأناقة وأكثرتزيينا من البقية، إذ يقف الناس 
البيوت عندما يتحدثون مع أصدقائهم أو عندما  في أغلب األحيان في مداخل 
تكون لديهم مشاكل ينبغي تسويتها مع خدامهم. والحمامات في مدينة تونس 
كثيرة وهي أدق نظاما وأكثريسرا وتسهيال من حمامات فاس، ولكنها التضارعها 
تنتج  اإلبداع  غاية في  مزارع  تونس  اتساعا. وتوجد في خارج مدينة  جماال وال 
فواكه طيبة ورائعة بكميات قليلة ولكنها غاية في الجودة، وهناك عدد ال يحصى 
والليمون وبالورود وبزهورجميلة أخرى، وفي  بالبرتقال  المزروعة  البساتين  من 
المكان الذي يدعى الباردو على الخصوص توجد البساتين والقصورالفخمة لملك 

تونس، وهذه القصورمبنية بصورة رائعة مع منحوتات ورسوم كثيرة اإلتقان.
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تنتشرمصانع  المدينة  » حول  كم   10  /8 من   « أميال  إلى ستة  أربعة  مسافة  وعلى 
مصر،  إلى  للتصديركذلك  بل  فحسب  تونس  مدينة  لتموين  ال  الزيت  إلنتاج  عديدة 
ويصنع من حطب الزيتون فحم يستخدم في المدينة، ويستعمل جزء من هذا الحطب 
في التدفئة فال يبقى منه شئ يعتد به لالستعماالت األخرى، وكذلك ال توجد مدينة في 

العالم يعوزها الحطب لهذه االستعماالت بالقدرالذي يعوزتونس. 
النساء، ومهما  تونس خاصة  بمدينة  الشعب  أفراد  يسيطرعلى معظم  والفقرالمدقع 
كان الحال فإن لسيدات مدينة تونس هنداما جدا ويتزين بتظرف، وعندما يكن في 
الخارج يسترن وجوههن مثل نساء فاس، ويخفين وجوههن بوضع عصبة عريضة جدا 
من قماش فوق الجبين، وهناك حجاب آخري�دعى سفساري يجعل من ذلك أن باعة 

العطورهم دوما آخرمن يغ�لق دكاكين�هم. 
»يستخلص  الحشيش  المستحضريدعى  من  نوع  أكل  عادة  تونس  مدينة  ولسكان 
وهوغال   ،« متنوعة  السكرومستحضرات  إليه  ويضاف  الهندي  القنب  من  الحشيش 
جدا، وعندما يؤكل منه مقداراونسه، يصبح أكثرمرحا، ويستغرق في الضحك، وتزيد 

قرية سياحية تقع على قمة الجبل - سيدي بو سعيد ، تونس
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وقف المؤلف كثيرا في القسم السادس أمام تونس التي
 أحسن وصفها وأشاد بأهلها ومهاراتهم وحسن تدبيرهم، فانظره يقول 

»مدينة تونس مدينة جميلة جدا ودقيقة التنسيق«، وهي مدينة مزدحمة 
بسكان متكاثفين تكاثًفا كبيًرا، ولكل جماعة مهنية موضعها الخاص بها
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أشخاص،  ثالثة  يعادل  بما  للطعام  شهيته 
الرجل  من  أسوا  حال  في  متعاطيه  ويكون 
خارقة  لدرجة  المخدرمهيج  وهذا  الثمل، 

للعادة. 

بالط الملك  ومراتب الشخصيات
الخط  حسب  تونس  مدينة  ملك  يسمى 
الوراثي عن طريق اختيارأبيه مع أدائه القسم 
كالُقواد والعلماء  الرئيسية  الشخصيات  أمام 
يموت  وعندما  واألساتذة،  والقضاة  واألئمة 
الملك ينتخب خليفته، فيجلس على العرش، 
وبعد  الطاعة،  يمين  الجميع  له  ويحلف 
أسمى  يشغل  الذي  الشخص  يأتي  الملك 
الملك«،  »نائب  المنفذ  ويسمى  المراتب، 
ووظيفة المنفذ تقديم تقاريرللملك تشتمل 
عالجها،  يتم  أو  عالجها  التي  القضايا  على 
الموظفين  يسمي  الذي  الشخص  وهوأيضا 
ويختارهم بعد موافقة الملك على االختيار، 
يصدرالملك  النهائية  الموافقة  حالة  وفي 
اختصاصاتهم  وتحديد  القراربتعيينهم 
الوظيفية ورواتبهم. والرجل الثاني في بالط 
الملك يسمى المزوار وهو القائد المسؤول 
عن الجيش والحرس الملكي وحركاته ونقله 
األح��وال،  بحسب  أخ��رى  إلى  منطقة  من 
وهو يختص أيضا بصرف المعاشات، واتخاذ 
تخفيضها،  أو  بزيادتها  المناسبة  اإلجراءات 
وترقية القادة والجنود إلى الوظائف األعلى. 

الملك  بالط  في  الثالث  الرجل  ويسمى 
تنحصرفي  ووظيفته  القصر،  بصاحب 
واألبنية  والقصورالملكية  قصرالملك  حراسة 
بها، فضال عن مسؤوليته حراسة  يقيم  التي 
القصرالملكي  في  والمعتقلين  السجون 
كما  بسيطة،  قضايا  ذمة  على  والمحجوزين 
له الحق في إقرارالعدل والنظروالتصرف في 
الملك  وكأنه  عليه  تعرض  التي  المخالفات 
الشخصية  تونس وهو  ويختص حاكم  ذاته. 
بنظرالقضايا  الملك  ب��الط  ف��ي  الرابعة 
بما  فيها  الجنائية وإصداراألحكام  والمسائل 

يتفق وصحيح القانون.
الكاتب  فهي  الخامسة  الشخصية  أم��ا 
الملك  مكاتبات  على  بالرد  الكبيرويختص 
وأسئلته، وله الحق في فتح رسائل كل الناس 
الساميتين  للشخصيتين  ال��واردة  باستثناء 

السابقتين »الثالثة والرابعة«. 
بالط  في  السادس  الرجل  يختص  بينما 
بالسجاد  الملك وفرشها  الملك بتزيين قاعة 
تفد  شخصية  كل  مكان  وتحديد  والمفارش 
على الملك في أيام االجتماعات الدورية أو 
والدينية  العامة  المناسبات  في  أو  الطارئة 
الوزان  ابن  يقول  ذلك  وفي  واالجتماعية، 
»يختص هذا الرجل بإعالن القرارات الملكية 
عالقة  على  أيضا  والرجل  الحاضرين«،  على 
في  يكلمه  أن  يستطيع  إذ  بالملك  وثيقة 

المرتبة  في  الخازن  ويأتي  يشاء.  وقت  أي 
السابعة، ويختص بتسلم الجباية من الجباة، 
بيت  صندوق  أمناء  لدى  بإيداعها  ويقوم 
أو  الملك  حوالت  على  منها  وينفق  المال، 
بيد  الصرف  على  التصديق  بعد  الوزيراألول 
الملك. ويحتل مديرالمكس المرتبة الثامنة، 
البضائع  رس��وم  تلقي  عن  المسئول  وهو 
هذا  ولدى  أوبرا،  بحرا  تونس  إلى  ال��واردة 
الذين  المأمورين  كبيرمن  عدد  الموظف 
من  والضرائب  الرسوم  بتحصيل  يختصون 
األجانب المتوافدين على تونس للتجارة أو 
الوظائف  ومن  »السياحة«.  والزيارة  اإلقامة 
وظيفة  تونس  ملك  ب��الط  ف��ي  المهمة 
ويختص  التاسعة«،  »المرتبة  مديرالجمارك 
البضائع  عن  الجمركية  الرسوم  باستيفاء 
طريق  للتصديرعن  تونس  من  تخرج  التي 
بهذه  ويعهد  بحرا،  ال��واردة  البحروكذلك 
دائرة  وتقع  غني،  ليهودي  عادة  المهمة 
الجمرك على بحيرة باب الواد قرب تونس. 

في  الموظفين  سلك  العاشرفي  والموظف 
وتتمثل  آمرالصرف،  يسمى  الملكي  البالط 
التموين،  شؤون  على  اإلشراف  في  وظيفته 
توفيرحاجات  عن  األول  المسئول  باعتباره 
واألشياء  الخبزواللحم  من  القصرالملكي 
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الضرورية األخرى كألبسة السيدات وآنسات 
سداد  عن  المسؤول  أيضا  وه��و  الملك، 
نفقات أبناء الملك الصغار ومربياتهم، وهو 
العبيد  بين  الوظائف  بتوزيع  المختص  أيضاً 
داخل  في  سواء  إليهم  والمسندة  والنصارى 
المسؤول  وهو  خارجه،  أو  الملكي  القصر 
حسب  لهم  والكساء  الغذاء  توفير  عن 
الوظائف  ه��ذه  جانب  وإل��ى  الحاجات. 
أقل  وظائف  عدة  الوزان  يذكرابن  المهمة 
بينها وظيفة  واختصاصا، ومن  مرتبة وسموا 
وإمام  الصوان،  ومعلم  اإلسطبالت،  مسؤول 
الملك، وقاضي العسكر، ومعلم أوالد الملك، 
ألف  تونس  مدينة  ولملك  الحشم.   ورئيس 
من  ومعظمهم  الفرسان  من  وخمسمائة 
اإلسالم، ولكل واحد  اعتنقوا  الذين  النصارى 
ولهؤالء  ولحصانه،  هو  لنفقته  مرتب  منهم 
يعينهم  الذين  الخاص  قائدهم  الفرسان 

ويسرحهم كيفما يشاء. 
وللملك أيضا مائة وخمسون فارسا جميعهم 
عن  عبارة  وهم  بالوالدة،  المسلمين  من 
يتعلق  فيما  للملك  عسكريين  مستشارين 
وهم  الحرب،  وبشؤون  تعطى  باألوامرالتي 
الملك  ولدى  أركان حرب.  عبارة عن ضباط 
السهام  راشقي  من  مائة  أخرى  ناحية  من 
يواكبون  وهم  أسلموا،  نصارى  والكثرمنهم 
أو  المدينة  في  راكبا  يخرج  عندما  الملك 
تونس  مدينة  جانب  وإل��ى  خارجها،  في 
رادس،  بينها  من  مهمة  مدن  عدة  قامت 
قمرط، المرسى، اريانة، الحم�ّامات، هرقلية، 
سوسة، المنستير، طبلية، المهدية، صفاقس، 
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الجامع الكبير، تونس



والعلماء60 العلم  بين  عقل  سعيد  الشاعر 

أحمد فرحات *الشاعر سعيد عقل بين العلم والعلماء

مثل غيره من الشعراء الكبار، عربياً وعالمياً، كان الشاعر اللبناني 
سعيد عقل نرجسيّاً، لكن نرجسيّته مقارنة بنرجسيّة نظرائه من 
مثالً  فهو  للغاية؛  ومستهجنة  للغاية  فاقعة  كانت  الشعر،  رموز 
ب�»التوب  اآلخرون،  يقارنه  أن  حتى  يقبل،  وال  نفسه،  يُقاِرن  ال 
تن« من شعراء اإلنسانية العظام كما يسّميهم، وهم من وجهة 
المتنبي،  فاليري،  غوته،  شكسبير،  طاليس،  هوميروس،  نظره: 
أبوتمام، سعدي الشيرازي، عمر الخيام وهولدرلن. فهو يعتبر أنه، 
وعلى الرغم من اختالف األزمنة والقيم والعوالم الشعرية، بينه 
وبين هذه الرموز الشعرية الكبرى، فإن تجربته تفوق تجاربهم 
الذين  الشعراء  من  غيرهم  بتجارب   - ترى  يا   - فكيف  جمعاء، 
اليوم.. فسعيد عقل مثالً، ال  بين ظهرانينا كمعاصرين  يعيشون 
شاكر  بدر  أمثال:  من  ورّوادها  العربية  الحداثة  بشعراء  يعترف 
الحاج  وأنسي  حاوي  وخليل  وأدونيس  قباني  ونزار  السياب 
ومحمد الماغوط وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري وغيرهم.. 
وغيرهم؛ ويعتبرهم »مجرد حواة كالم ال طائل منه، ونصوصهم 
ال تنتمي إلى جوهر الشعر والشعرية البتة«. ولّما سألته: ولماذا 
أجابني  الماغوط؟  محمد  للشاعر  األدبيّة  جائزتك  إذاً،  أعطيت، 
ناثر جيّد فقط، وثمة في نثره حيويّة جاذبة  الفور: »ألنه  على 

وبالغة الخصوصية.. ومن الخطأ، بالتالي، تسميته شاعراً«.
وبالعودة إلى شعراء »التوب تن في العالم«، كما يصفهم سعيد 
عقل، فلقد سألت شاعرنا: كيف تعتبر طاليس اإلغريقي شاعراً، 
وشاعراً استثنائيّاً، وهو فيلسوف وفيزيائي وعالم فلك ورياضي، 
بسط  أنهي  أن  وقبل  والخرافات؟..  واألساطير  الخيال  من  ينفر 
سؤالي وشرحه، بادرني مجيباً من فوره: طاليس أوالً، ليس إغريقياً، 
كما يزعم األوروبيون وأنت معهم. إنه لبناني فينيقي، وقد جاء 
من فينيقيا إلى ميليا الجئاً برفقة شخص آخر اسمه نيليا، وتجّنس 
طاليس  الميالوي..  بطاليس  بعد  ما  في  عرف  حتى  بجنسيّتها، 
والفلك  الفيزياء  وعلوم  بالفلسفة  إلمامه  إلى  باإلضافة  هذا، 
والرياضيات، هو أيضاً شاعر وشاعر كبير. وأردف عقل يقول في 
سياق آخر: سألني مرّة أحد الصحافيين عن أروع قصيدة قرأتها 

المأثورة  التحفة  القصيدة/  الفور: تلك  في حياتي، فأجبته على 
عن طاليس، والتي يقول فيها متسائالً ومجيباً نفسه بنفسه:

» = ما أقدم ما يُعبد؟
- الله، ألن ال بداية له

= واألجمل؟
- العالم، ألنه عمل الله

= واألكبر
- الفضاء، ألنه يحوي كل شيء

= واألسرع؟
- الفكر، ألنه يندفع أينما كان

= واألقوى؟
•الضرورة، ألن ألحكامها، يخضع كل شيء

= واألروع حكمة؟
- الجمال، ألنه يكتشف كل شيء

= واألعّم بين الناس؟
- األمل، ألنه يبقى حتى للذين لم يبق لهم شيء

= واألجدى؟
- الفضيلة، ألنها تُمّكنك من استخدام كّل شيء

= واألضّر؟
- الرذيلة، ألنها تفسد كل شيء

= واألسهل؟
حتى  شيء،  كل  يسأم  المرء  ألنَّ  الطبيعة،  مع  متِّفق  هو  ما   -

اللذة«.

بين الشعر والعلم
سعيد  كان  وتنظيراً،  نقداً  وكتابة،  ق��راءة  الشعر،  جانب  إلى 
الفلك، ويعتبرهم شعراء في  بالفيزيائيين وعلماء  عقل مأخوذاً 
يهاب  وكان  مختلفة،  وتعابير  مختلفة  بأدوات  وإن  الصميم، 
كان  اهتمام وجاذبيّة مسّددة..  بكل  إليها  أطروحاتهم، ويصغي 
والمتجاوزة، بحسب  المتفّوقة  العلميّة  باختصار، عقدتهم  لديه 



ومناقشاتي  به،  المتكررة  الشخصيّة  لقاءاتي 
بينها موضوعة تداخل  أمور كثيرة، من  له في 
أنه  م��رّة  أتذكّر  والعكس.  بالشعر..  العلم 
في  الفيزياء  أساتذة  لكبير  تصريح  على  علّق 
»فان  البروفسور  البريطانية،  برمنغهام  جامعة 
بعد  ستنفجر  الشمس  أن  ومفاده  دوكسبرج«، 
خمسة مليارات من السنين، وذلك بسبب نفاد 
عوامل الطاقة المخزّنة فيها والدافعة لتوّهجها، 
وستطيح باألرض وبنظامنا الشمسي كله.. علّق 
العالِم  طمأنة  يشبه  وبما  قائالً،  عقل  سعيد 
البريطاني صاحب التصريح نفسه، ومعه سّكان 
مليارات  خمسة  بعد  إنه  برمتهم،  المعمورة 

سنة، يكون الجنس البشري قد سيطر، حتى على مصير الشمس، 
أو  إذا كانت ستبقى مرّشحة لالنفجار  ما  لها  يُقّرر  بالتالي  وهو 

ستسلم من عقابيله.
ورأى عقل أن علم توقّعات المستقبل، وهو علم فتّي، أصبحت 
كل  سنحتّل  كبشر،  بأننا  يفيد  معروفة،  نواميسه  أرباع  ثالثة 
 ،2080 عام  وإننا  وسنستعمرها،  الشمسية،  المنظومة  كواكب 
سنبلغ ما يقارب سرعة الضوء، وعام 2100 سنلتقي بكائنات من 
اإلنسان  بقاء  السنة نفسها، سنضمن  خارج األرض، وفي حوالي 

حيّاً أطول مدة ممكنة.
وإذا كان هذا العلم يعدنا بذلك في أمد ال يزيد على 130 سنة، 
الى 1000  أمد يصل  يعدنا في  )يتساءل سعيد عقل(  نراه  فما 

سنة، بل إلى خمسة مليارات من السنين؟!
بلى، نكون حتماً قد أصبحنا نُكيّف، ال نظام الشمس وحسب، بل 

أنظمة كل نجوم مجرّتنا وربما غيرها 
من المجرّات.. ونكون حتماً قد صرنا 
ويُبقي  يتخلّى عن شموس  من  نحن 

على شموس أخرى.
العالِم  على  عقل  سعيد  الشاعر  يزايد  وهنا 
الفيزيائي فان دوكسبرج، وربما على غيره من 
مقنعة«  علمية  »حلوالً  يطرح  عندما  العلماء، 
انطفاء  فرضيّة  خّص  ما  في  وذلك  ولهم،  له 
الشمسي  والنظام  األرض  ودم��ار  الشمس 
برمته، وبالتالي اإلسهام في إزالة كأس الرعب 
واإلرعاب عن البشرية جمعاء، حتى ولو بعد 
خمسة مليارات من السنين، فهو كشاعر يشعر 
مسبّقاً مع َحَفدة البشرية األبعدين، أولئك الذين سيكونون قد 

عرفوا برهيب ما سيحصل لهم وبقوا عاجزين عن عمل شيء.
 ومن هنا، من جو العلم وجو الشعر، عدت ألسأل سعيد عقل: 
على ما يبدو أستاذي الكبير، أنت انطلقت من شعرية طاليس 
كفيزيائي وفلكي أكثر من كونه شاعر نص بالكلمة؟ أجابني بما 
يشبه الجزم الحانق: »طاليس شاعر وكفى.. شاعر يرسم معادالت 
واحدة.  دفعًة  وشاعٍر  عالِم  بعقل  قواعدها،  ويهندس  الكون 
ومهما يكن من أمر، فسيظّل العالِم مع الشاعر في فرد واحد، 
هو المولج بإنقاذنا من صقيع العقل، وصقيع الكون ودمار العدم 

ونظامه المتوازن بالكامل« 

* كاتب وباحث من لبنان

قلب الكالم

دبّرها وال تعّمرها

دبّرها: أي اتركها، والهاء هنا ضمير غائب يعود على الدنيا.

هذا القول الشعبي يدعو لترك الدنيا وعدم تعميرها ألنها زائلة، ويعني ذلك أن اإلنسان مّيت ال محالة. وبرغم 

أن هذا هو الواقع، إال أن األصلح واألفضل أن نعمل وأن نجتهد في حياتنا، لما ينفعنا وينفع أجيالنا واآلخرين من 

بعدنا وال نترك الدنيا، بل نعمل فيها ونقرنه بالعمل الجّيد الصالح.

وفي األثر »اعمل لدنياك عمل من يعيش أبداً، واعمل آلخرتك عمل من يموت غداً«.

يضرب هذا القول الشعبي زهداً في الحياة الدنيا وعدم االهتمام بمغرياتها.

تواصيف

سعيد عقل
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والحكاية الشعبية ال تحمل طابع القداسة، بل 
هي بطوالت مألى بالمبالغات والخوارق، إال 
أن أبطالها الرئيسيين هم من البشر أو الجن، 
وال دور لآللهة فيها )1( لذلك تعتبر الحكاية 
الشعب،  لشخصية  حقيقيًا  تأصياًل  الشعبية 
ألن فيها مزاجه النفسي والفكري والعقائدي، 
يبرز من خاللها عاداته وسلوكه التي اكتسبها 
أفعال  نتيجة  واألمهات  اآلباء  خبرات  من 
فاطمة  الدكتورة  تقول  كما  سابقة،  أجيال 
المصرية«  »الشخصية  كتابها  في  حسين 
القصص  في  تتضح  التي  الصفات  أبرز  إن 
الشعبي البطولة والشهامة والشجاعة والكرم 
وحماية  الجماعة  أو  الوطن  عن  والدفاع 
الضعيف والمرأة، هذه الصفات التي أبرزتها 
الحكاية الشعبية، هي التي لمستها الجماعة 

األستاذ  يقول  الشعبية)2(، 
الشعبية  الحكاية  كمال:  صفوت 
بصفة عامة هي أكثر أنواع األدب 
إلى  مجتمع  من  تناقاًل  الشعبي 
مجموعة  وم��ن  آخ��ر  ية مجتمع  لغو

إلى مجموعة لغوية أخرى، فالحكاية تسمع 
بإعادة  ذلك  أكان  سواء  تروى  ثم  وتفهم 
فني  بناء  في  وروايتها  جديد  من  صياغتها 
حديث، أم بتعديل بعض عناصرها أو إبدال 
بعض هذه العناصر بعناصر جديدة تتوافق 
أم  الحديث،  المتلقي  ووج��دان  فكر  مع 
بإضافة عناصر جديدة من واقع الحياة التي 
وقد   )3( آن  في  والمتلقي  الراوي  يعيشها 
الكلمة وسيلة  أن عرف  االنسان منذ  عرفها 
يكن  لم  لذلك  الخبرات  ونقل  للتواصل 

عبده الزرّاع

الحكاية الشعبية هي مروية نسجها الخيال 
جيل  بعد  جياًل  الناس  وتداولها  الشعبي، 

كما  وهي  فيها،  ومحورين  لها  مضيفين 

الذي  »الخبر  األلمانية  المعاجم  تُعرفها 

طريق  عن  ينتقل  قديم  بحدث  يتصل 

أو  آلخر«،  جيل  من  الشفوية  الرواية 

»حكاية  اإلنجليزية  المعاجم  تصفها  كما 
وتتطور  حقيقة،  بوصفها  الشعب  يصدقها 

قد  أنها  كما  وتتداول شفاهة،  العصور  مع 

األبطال  أو  التاريخية  بالحوادث  تختص 
الذين يصنعون التاريخ«.

  بين تخوف واستهجان وترحيب 

 الحكايات الشعبية واألساطير 
 ودورها في تربية وتعليم الطفل

قضايا وآراء

الحكايات الشعبية واألساطير   ودورها في تربية وتعليم الطفل62  



الحكي كاماًل بال هدف، بل كان وسيلة للمعرفة والدرس والتثقيف، 
لذلك أطلق على االنسان أنه »حيوان حكاء« يجيد السرد والحكي، 
يمارسه بشغف، ويتوارثه باعتباره ميراث الحضارة، والثقافات، وأحد 
أساليب تناقلها والحفاظ عليها، فالحكي كان لإلنسان ومازال »آداة 
المعرفة الوحيدة التي عرفها، ومن خالله صاغ فكره الديني والثقافي، 
والعملي، واستطاع من خاللة أن يعبر عن الخبرات الحياتية، ويشكل 
من خالله الوعي اإلنساني، وإدراك الحياة وفهمها، وذلك من خالل 
باألدب  والتي عرفت  التعبيرالقولي،  أشكال  عقليته من  ابتدعته  ما 
الشعبي بداية من األساطير ونهاية بالنوادر)4( ويقول فوزي العنتيل: 
الحكايات طلبا  الذي يتحرك فيه أبطال  الحكايات الشعبية  »وعالم 
بالعجائب،  زاخر  عالم  السحرية،  األدوات  عن  بحثا  أو  للمغامرة، 
ممعن في الخيال، عالم يبعث الحس والشعور في الحيوان والنبات 
فيه  وتفيض  والمكان،  الزمان  أبعاد  فيه  وتلغى  الجامدة،  واألدوات 

مشاعر الوفاء والتضحية، والعدل وينتصر الخير فيه دائما«)5(

أنواع القصص الشعبي
أنواع ي��ق��ت��ض��ي  بين  التفريق  الشعبية،  الحكاية  عن  الحديث 

لقصص  بشكل ا تصنف  أن  يمكن  والتي  المختلفة،  الشعبي 

 ،legends وقصص الخوارق ،myths تقريبي إلى ثالثة أنواع: األساطير
ما  وتتضمن  العادية،  غير  األحداث  تدور حول  التي  القصص  وهي 
يسمي: حكاية البطل hcro tals ، والملحمة النثرية saga. والنوع 

.folktales الثالث هو: الحكايات الشعبية
ومن ناحية أخري فإن هذه القصص المأثورة، تنظم بصورة طبيعية 
في صنفين: قصص رويت على أنها حقائق وهي األساطير وقصص 
الخوارق، وقصص قيلت للتسرية وهي الحكايات الشعبية بأنواعها 

المختلفة)6(

الحكاية واألسطورة
أوضحت التعريفات الخاصة باألسطورة والحكاية الشعبية والخرافة 
أنها جاءت لتعبر عن ضرورة وحاجة موضوعية، وهو ما ينأى بها عن 
التعامل معها في األصل كفن، كما يعني  القصدية، أي أنه لم يتم 
تعكس  وال  لألطفال،  موجهة  ليست  بأنها  وجوهها  من  وجهة  في 
واللغة  الرفيعة  الصياغة  إن  بل  احتياجاتهم،  تلبي  وال  اهتماماتهم، 
عن  ناهيك  للطفل،  اللغوية  القدرات  تتجاوز  لألسطورة  الفصحى 
طابعها التجريدي، وإذا كان األطفال ينجذبون كثيرا إلى الحكايات 
بالبطوالت  الزاخرة  أحداثها  وغرائبية  فلبساطتها  تحديًدا  والخرافة 

التي ال���خ���ارق���ة  المختلفة  التشويق  وأساليب  والعجائب 
يبتدعها الرواة، وتكمن أهمية هذه االشارة في 
كسر الوهم المسيطر على أذهان البعض، 
والحكايات  األساطير  ب��أن 
وال��خ��راف��ة  الشعبية 
لألطفال،  خاصة  صناعة 
غرائبية  من  ذلك  في  منطلقين 

أحداثها وإغراقها في الفانتازيا.
إلى  الصدد  هذا  في  الهيتي  الدكتور  يشير 
التي  الشعبية  الحكايات  تراث من  يوجد  أنه ال 
هذا  ويعود  األطفال،  إلى  األقدمون  يقدمها  كان 
ويعنون  حكاياتهم  يتناقلون  كانوا  الكبار  أن  إلى 

ألنها  بينما كانت حكايات ب��ه��ا؛  تعبر عن حياتهم وحدهم، 
األطفال تظهر في كل عصر، ولكنها سرعان ما تنسى فتموت، ولم 
يبق إال القليل من بين ذلك الفيض الذي يمكن القول إن اإلنسان 
صاغه لألطفال )7(، ولكن من الممكن أن تقدم األساطير والحكايات 
الخرافية بشكل جديد يتناسب وذائقة األطفال، وقد قام رائد أدب 
المأخوذة  القصص  بعديد  الطفل  أدب  بإثراء  األطفال كامل كيالني 
الكتاب  دقق  إذا  أنه  زلط:  أحمد  الدكتور  يرى  وكما  األساطير،  من 
أعمار  تناسب  التي  النصوص  اختيار  في  والمعلمون  والمؤدبون 
الخرافية  الحكايات  )معالجة(  صياغة  إعادة  أو  األطفال،  ومدارك 
واألساطير لتحقق الوظائف التربوية والجمالية واللغوية في مجال 
على  الحكايات  أصول  تفقد  لن  المعالجة  وهذه  األطفال،  أدب 
ألسنة الحيوان  fablesأو األسطورة myth شيئا من مغزى أيهما أو 
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روعة الخيال التصويري في سردهما بإعادة 
المعالجة، فالحكايات الخرافية أو األسطورية 
العربي،  األدب  قدم  قديمة  تنوعها  على 
الخرافية وقصص  الجان  وقد وجدت قصص 
الحيوان في الحياة العربية منذ عصر ما قبل 
اإلسالم )8( ومن نافل القول التأكيد على أن 
هذه الحكايات الخرافية احتلت مكانا هاما 
بيوت  في  خاصة  العربية،  األسر  حياة  في 
واللهو،  التسلية  أماكن  في  واألمراء  الخلفاء 
إلى  الموجهة  الحكايات  هذه  آثار  وامتدت 
من  المتتابعة  العصور  إلى  الطفل  وجدان 
الحاضر  عصرنا  وحتى  القديم  العربي  أدبنا 
نظر  وجهات  هناك  أن  نرى  ثم  ومن   ،)9(
األسطورة  تقديم  امكانية  في  مختلفة 

والحكاية الشعبية لألطفال من عدمة.
أحد  تولكين،  يمثلها  األولى:  النظر  - وجهة 
كتاب األطفال العالميين، ويرى أن القصص 
المفزعة  ب��األح��داث  مليئة  سيئة  م��ادة 
أمنهم  تهدد  التي  المرعبة  والشخصيات 
في  االطمئنان  بعدم  وتشعرهم  الداخلى، 

هذا العالم.
النج  أندرو  يمثلها  الثانية:  النظر  وجهة   -
تثير  أنها  ويرى  األساطير-  علم  –مؤسس 
فهي  العقول،  وتثير  اآلفاق،  وتوسع  الخيال 
الكتاب،  لكبار  الروائية  األعمال  تعادل  بهذا 
نفس  هو  عصرنا  أطفال  لدى  مذاقها  وأن 

مذاقها لدى األجداد منذ آالف السنين.
أشكال  أن  فترى  الثالثة:  النظر  وجهة  أما   -
بمقاييس  تمر  أن  يجب  الشعبي  التعبير 
تقديمها  يعاد  أن  قبل  ومعاييره  العصر 
تنقيتها  يشمل  فيما  هذا  ويشمل  لألطفال، 
الضارة  والقيم  المفزعة  الخياالت  من 

والشوائب المختلفة.
من  العديد  الثالثة  النظر  وجهة  ويمثل 
الدكتور  أمثال  العرب  والدارسين  الباحثين 
نجيب،  أحمد  واألستاذ  يونس،  الحميد  عبد 
والدكتور عبد العزيز عبد المجيد، والدكتور 
هادي نعمان الهيتي، وإن كان األخير يبدي 
يجعله  الجانب،  هذا  في  كثيرة  تحفظات 
يشير  األولى، حيث  النظر  لوجهة  ميال  أكثر 
–الدكتور الهيتي- إلى أنه حين بدأت حركة 
تدوين الحكايات الشعبية في بعض البلدان، 
يشكل  أن  يمكن  قليال  أن هناك جزءا  وجد 

ووجد  األطفال،  ألدب  زادا 
خشونة،  أو  قسوة  آخر  في 

التدوين  حركة  أعقبت  ل��ذا 
حركة أخرى مكملة، هي تحوير 

قيل  التي  الحكايات  تلك  بعض 
إلى  إضافة  لألطفال،  كانت  أنها 

تطوير بعض الحكايات األخرى التي 
كان يتناقلها الراشدون وذلك بقصد أن 

تكون مناسبة لألطفال )10(

دعائم الحكي
يقوم الحكي عامة على دعامتين أساسيتين: 
تضم  ما،  قصة  على  يحتوي  أن  أوالهما: 

أحداثا معينة. ثانيهما: أن يعين 
الطريقة التي تحكى بها تلك 
القصة وتسمى هذه الطريقة 

سردا.
متعددة  بطرق  تحكى  أن  يمكن  فالقصة 
يعتمد  السبب  ولهذا  جنيت-  ذهب  –كما 
على السرد في تمييز أنماط الحكي بشكل 
أساسي، والقصة ال تتحدد فقط بمضمونها، 
ولكن الشكل أو الطريقة التي يقدم بها هذا 

المضمون.
للقارىء  الحكائية-  –المادة  القصة  وتقدم 
السرد،  هما:  رئيسيتين  صيغتين  خالل  من 
والعرض، فالسرد يمكن أن يقوم به الراوي أو 
إحدى الشخصيات، والعرض كذلك، ويفترض 
تودروف أن لهاتين الصيغتين أو النمطين –

في  السرد-  أو  والحكي  العرض،  أو  التمثيل 
القصة  مختلفين:  مصدرين  المعاصر  السرد 
فيه  يكون  خالص  حكي  وهي  التأريخية: 
ويخبر  وقائع  ينقل  شاهد  مجرد  المؤلف 
تتكلم،  ال  هنا  الروائية  والشخصية  عنها، 

الدراما  في  القصة  ذلك  من  العكس  وعلى 
فليس  أعيننا،  أمام  تجري  بل  تنقل خبرا،  ال 
السرد متضمنا في  هناك سرد، ولكن يوجد 
ردود الشخصيات الروائية بعضها على بعض 

.)11(

مصادر الحكاية الشعبية
عصوره  عبر  العربي  أدبنا  أن  في  ريب  ال 
المتتابعة من زمن العصر الذي سبق ظهور 
االسالم إلى األزمنة الحاضرة وما بينهما، قدم 
مادة خصبة من الحكايات األصلية في تراثنا 
األدبية  المصادر  أغنى  من  وتعد  العربى، 
واألسطورة،  والخرافة  الجن  حكايات  في 
المتنوع،  الثري  بمضمونها  أمتعت  بحيث 
البشرية  وغير  الطبيعية  غير  وبشخصياتها 

األجيال المتعاقبة من األطفال العرب.

يرى كثيرون ضرورة تنقية
 أشكال التعبير الشعبي من الخياالت 

المفزعة والقيم الضارة والشوائب 
المختلفة قبل تقديمها لألطفال
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التراث  عن  الباقية  الحكايات  أشهر  ومن 
العربي، حكايات وقصص ألف ليلة وليلة، 
من  وعناصر  وأفكار  يقظان،  بن  وح��ي 
وكليلة  الهمذاني،  الزمان  بديع  مقامات 
واألم��ث��ال  ال��ن��وادر  م��ن  وغيرها  ودم��ن��ة 
القصص  أو  الحكيم  واألدب  الوعظية، 
جديدة  موضوعات  تولدت  وقد  المسلية، 
الراقية  العربية  الحكايات  تلك  أصول  عن 
»فمن الموضوعات التي أذاعتها ألف ليلة 
وليلة ومكنت لها في عالم األدب موضوع 
السندباد  قصص  أوحت  ولقد  الرحالت، 
الغرب  في  الرحالت  كتاب  من  كثير  إلى 
يتخيلون  عما  أو  رحالتهم  عن  يؤلفوا  أن 
من رحالت، كذلك أحيت قصص ألف ليلة 
فأصبحنا  الحيوان،  أدب  موضوع  وليلة 
نجد الكثير منه، وخاصة في أدب األطفال 
أو  الحيوان  أدب  موضوع  كذلك  والصبية، 
إبرازه  في  الفضل  وكان  الحكيم،  األدب 
ليلة  ألف  قصص  إلى  يعود  جيدة  بصورة 
وليلة« وألف ليلة وليلة من أهم المنابع 

األولى في التراث العربي، التي تحوي فيما 
في  ومثيرة  وغريبة  عجيبة  نماذج  تحوي 
ألسنة  على  والسرد  والشخصيات  األفكار 
البشر والحيوان والطير والجن والشياطين 
وبساط الريح وغيرها، وتضم أصول كتاب 
ألف ليلة وليلة العديد من القصص الخيالية 
والطريفة والنادرة، وهي في مجمل دالالتها 
الفنية تعبير عن الخيال الخصب في األدب 
العربي، لعلنا ما زلنا نذكر الحكايات التي 
تم تداولها أو تبسيطها للناشئين من كتاب 

الريح  بساط  حكاية  مثل  وليلة  ليلة  ألف 
الذي جاب البلدان، والجواد الخشبي الذي 
صنعه  حكمة  بسبب  صهل  عرفه  فرك  إذا 
التي صنع بها، أيضا قصة عبده الله البري 
الله  عبد  أن  وكيف  البحري  الله  وعبد 
البحار  أعماق  إلى  ينزل  أن  استطاع  البري 
فيها ويعرف خوافيها وغيرها من  ويجوب 
استمعوا  أو  األطفال  قرأها  التي  القصص 
والدرويش،  الله  عبد  بابا،  علي  مثل:  إليها 
الملك العجيب، السندباد البحري، وغيرها 
من مثل هذه الحكايات القصصية المثيرة 
والعجيبة يستمتع بها الطفل وتنمي خياله 

.)12(

القيم السلبية في الحكايات 
الشعبية واألساطير

في  الخطورة  لمكامن  دقيقا  رص��دا  إن 
لم يكن كلها  إن  الحكايات  األساطير وجل 
يجعلنا  لألطفال-  تقدمها  عندما  –تحديدا 
القدرية  في  اإلغراق  إلى  بأصابعنا  نشير 
والقسمة والنصيب وأفعال الزمن ومكائده، 
التبرير،  ونزعة  المسؤولية،  من  والهروب 
واالندفاع  إرادات مستترة،  إلى  األمور  ورد 
والحذر  التروي  يكون  عندما  والطيش 
تدق  عندما  والتواكل  والجبن  ضروريين، 
والقوالب،  والتقيد  والتقليد  الجد،  ساعة 
بالخوارق،  واإليمان  الجاهزة،  والشكليات 
بالمشعوذين  واإليمان  اللفظي،  والحماس 
والدجالين، والمعتقدات الشعبية القديمة، 

ظاهرة العين والتشاؤم.. إلخ. 
بعض  على  مثال  بابا«  »علي  حكاية  لنأخذ 
الحكايات الشعبية التي تحمل قيما سلبية 
القصة  في  نجد  األطفال، حيث  على  تؤثر 
بابا  علي  أن  كيالنى«  »كامل  أعدها  التي 
الحكاية  منطق  وه��و  اللصوص،  يسرق 
ولكن  وليلة«،  ليلة  »أل��ف  في  الشعبية 
عما  يتساءلون  يجعلهم  األطفال  منطق 
فالقانون  اللص،  سرقة  الجائز  من  كان  إذا 
السرقة،  إلي  يلجأ  الذي  الشخص  يعاقب 
بابا«  و«علي  فكيف  ل��ه،  حقا  ليسترد 
يسرق ما ال ليس له؟ وفي مكان آخر من 
القصة نجد »مرجانة«، خادمة »علي بابا«، 
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يرى »تولكين« أن القصص الشعبي 
مادة سيئة مليئة باألحداث المفزعة 

والشخصيات المرعبة التي تهدد 
أمنهم الداخلى، وتشعرهم بعدم 

االطمئنان في هذا العالم

يرى »أندرو النج« أن األساطير تثير الخيال 
وتوسع اآلفاق وتثير العقول وأن 

مذاقها لدى أطفال عصرنا هو نفس 
مذاقها لدى األجداد منذ آالف السنين



ثم  غليانه،  يشتد  النار حتي  علي  وتضعه  بالزيت،  كبيرا  وعاء  تمأل 
تفتح كل خابية، وتصب فيها شيئا من الزيت، حتى قتلت اللصوص 
جميعا أشنع قتلة، وهو ما تقوله الحكاية الشعبية أيضا، وهنا يمكن 
للقارىء الصغير أن يتساءل، عما إذا كان يمكن للمسروق أن يقتل 
الدفاع  إال في حالة  التشريع ال يسمح بذلك  أن  السارق، في حين 
األساطير  تلك  رفض  على  تقوم  كثيرة  آراء  وهناك  النفس)13(،  عن 
على  تؤثر  قد  سلبية  جوانب  من  تحمل  بما  الشعبية  والحكايات 
ال  الرفض  أن  المعلوم  »ومن  الطويل،  المدي  على  الطفل  سلوك 

أنواع  من  وغيرها  الشعبية  والحكايات  األساطير  يطال 
األدب الشعبي لذاتها، وال ينتقص من قيمتها التاريخية 
والمعرفية بوجه من الوجوه، إنما األمر يتصل بتعاطي 
الطفل معها، والتعامل معها بقداسة، أو على أقل تقدير 
الدعوة  يقتضي  الواجب  إن  بل  اجتماعية،  كمسلمات 
من  الشعبية  والموروثات  األساطير  بكل  االهتمام  إلى 
باعتبارها  وتعميمها،  ودراستها  وتنقيحها  خالل جمعها 

إرثا قوميا وتاريخيا ال غنى عنه«)14(.

القيم التربوية والتعليمية في الحكايات 
الشعبية

يقول األستاذ صفوت كمال: »الحكاية الشعبية بجانب 
تقوم  الفنية  عاداتها  وثراء  لألطفال  الترفيهي  دورها 
المعلومات لألطفال في معظم  بدور أساسي في نقل 
األحيان، وبطريق مباشر في أحيان معينة، كما تشكل 
الحكايات الشعبية بأشخاصها وكائناتها وأحداثها مصدرا 
بأنماط  المعارف لألطفال وتعريفهم  مهما من مصادر 
متنوعة من تجارب الحياة وخبرات اآلخرين، وكما تقول 
الدكتورة فاطمة القليني- أن الحكايات الشعبية تخلق 
وقيمه  وأحداثه  الوطن  بتاريخ  ارتباطًا  األطفال  لدى 
األساسية، إلى جانب أنها تساعد الصغار على استيعاب 
اآلخرين،  أجل  من  والتضحية  والفداء  الشجاعة  قيم 
وتبعدهم عن القيم السلبية المضادة، لذلك هو األمر 
المشاركة  على  قادرين  مواطنين  منهم  يجعل  الذي 

اإليجابية الواعية.
طموحات  كل  تمثل  أن  أيضا  تكاد  الشعبية  والحكاية 
وتربيته  التشابه  إب��راز  على  تأكيدا  ال��راوي  ورغبات 
وعشقه لألرض التي وجد نفسه يحيا عليها، ويطعم من 
صفات  اكتسب  وبالتالي  مائها،  من  ويشرب  خيراتها، 
هذا العشق والحب، فكانت فيه صفات الكرم والشهامة 
والشجاعة وحب الوطن واألرض والتدين حيث االيمان 
المتعمق منذ القدم )15( ويقول الدكتور حسن شحاتة: 
»إن حكاية القصة لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 
تساعد في توسيع خيال الطفل وتربي وجدانه، وتنمي 
الفهم  يعينه على حسن  الذي  االنتباه  وتعوده  ذاكرته 
وتحصيل المعرفة؛ حيث إن االنتباه أول خطوة من خطوات التفكير 
العلمي، كما أنها تطبعه على حسن االستماع، وحسن االستماع أساس 
في  يجول  عما  والتعبير  الكالم  لحسن  أساس  الفهم  الفهم، وحسن 
الحكاية وقصتها تساعد في  النفس من االحساس واألفكار، كما أن 
استمالة الطفل إلى التعليم وتحببه في االطالع والقراءة فيما بعد، 
وتزيد في خبراته، وتنمي معارفه العامة، وتساعده في حل مشكالته، 
كما أن فيها متعة وتسلية للطفل، بما تشتمل عليه من جمال الفكرة، 
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األنواع  »وتحقق   ،)16 واألداء«)  العرض  وحسن  الخيال،  وروعة 
القصصية الموجهة للطفل في مضامينها المتعددة البناء التربوي 
المتمثل في األدب التهذيبي والتعليمي، فقصص الحيوان حكايات 
أو حكمة،  تعليميا،  أو  أخالقيا  معنى  تنقل  أن  إلى  تهدف  قصيرة 
فيها  الرئيسية  الشخصيات  تكون  ما  وعادة  أدبيا،  مغزى  تنقل  أو 
حيوانات أو جمادات أو نباتات لكنها تحمل صفات اإلنسان وتعمل 
عمله، وفي الواقع إن المكتبة العربية لها فضل الريادة في مجال 

تأصيل حكايات الحيوان من حيث التأليف والجمع )17( 
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الحداثة 68 بلد  ألنها  اإلمارات،  دافليتو:أحب  كاميرا  إيزابيال 

 كيف ومتى بدأت عالقتك بالثقافة العربية واألدب العربي؟
منذ طفولتي اكتشفت أن العالم العربي أقرب إلى إيطاليا جغرافياً مقارنة بالبلدان 
األخرى المجاورة، وهناك تاريخ مشترك بيننا دشنه البحر األبيض المتوسط، ومعظم 
جنوب  في  ولدت  وأنا  الشمال،  في  األوروبية  بالثقافة  مهتمون  وزميالتي  زمالئي 
منتصف  في  العربية وقررت  الثقافة  التيار ودراسة  السباحة ضد  فقررت  إيطاليا، 
ال  التي  روما،  بجامعة  العربية  اللغة  بقسم  االلتحاق  الماضي  القرن  سبعينيات 
أستاذي  وأتذكر  العربي.  واألدب  العربية  للغة  كأستاذ  اليوم  حتى  بها  أعمل  زلت 
المستشرق اإليطالي الكبير البروفيسور جابريللي الذي كان يدرس لي اللغة العربية 
تعلم  في  عاماً  أن تمضي خمسة عشر  أوالً  لي عليك  قال  الذي  في جامعة روما 
العربية ثم بعد  ذلك تقرأين بها، بالطبع بكيت كثيراً ولكني أصررت على مواصلة 

المشوار. 
كاستخدام  العربية  الثقافة  معلومات ومسلمات خاطئة عن  اكتشفت وجود  وقد 
واعتبارها  المناصب  تولي  من  ومنعها  المرأة  وتهميش  مواصالت،  كوسيلة  الجمل 
ناقصة عقل ودين وأهلية، فقررت تصحيح هذه الصورة النمطية المغلوطة وكانت 

جهودي في هذا اإلطار كأستاذة ومترجمة.

حاورها - خالد بيومي

دافليتو  كاميرا  إيزابيال  اإليطالية  المستعربة  قالت  
إذ  اإليطالية،  الجامعات  تتراجع في  العربية  اللغة  إن 
عكس  العربية  اللغة  بأقسام  كافية  ميزانية  توجد  ال 
– والكوريون  والصينيون  فاليابانيون  األخرى،  األقسام 

مثاًل- ينفقون بسخاء على األقسام التي تعلم لغاتهم، 
نواصل  ونحن  عاماً،  ثالثين  منذ  فغائبون  العرب  أما 

الطريق بشق األنفس.
العربي  لألدب  أستاذة  تعمل  التي  دافليتو  وأضافت 
وجود  »اكتشفت  روما:  جامعة  في  العربية  والثقافة 
العربية،  الثقافة  عن  خاطئة  ومسلمات  معلومات 
المرأة  الجمل كوسيلة مواصالت، وتهميش  كاستخدام 
عقل  ناقصة  واعتبارها  المناصب  تولي  من  ومنعها 
الصورة  هذه  تصحيح  فقررت   ،  .  .  . وأهلية  ودين 

النمطية المغلوطة«.

اكتشفت معلومات خاطئة عن الثقافة العربية فقررت تصحيحها

إيزابيال كاميرا دافليتو:
أحب اإلمارات، ألنها بلد الحداثة 

حوار خاص
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 كيف ترصدين بزوغ تطورات العالقات التاريخية والثقافية بين العرب وإيطاليا؟
تعد جزيرة صقلية عربية في األساس، وكانت صقلية عبر التاريخ بموقعها المتميز 
في البحر المتوسط ملتقى يجتمع فيه المسافرون، ويقف عنده المتحاربون، وال 
الحضارات  لحوار  التاريخ  مسرحاً  كل عصور  عبر  كان  المتوسط  البحر  أن  ننسى 
ومعبراً للطرق التجارية. فهذا الموقع هو الذي منح صقلية هذا اللون من التاريخ، 
أي تاريخ جزيرة يتعاقب عليها الغالبون أصحاب السيادة في البحر المتوسط، فهي 
محط أطماع المحاربين والمسالمين، الحمالت العسكرية والهجرات السلمية. إنها 

أوروبا  قلب  إلى  طريقها  عن  وتصل  الجنوب  من  أفريقيا  تالمس  تكاد  جزيرة 
الشخصية  ومكونات  اإليطالية.  الجزيرة  شبه  تالمس  الشمالية  فأطرافها 

أقصد  عليها  الثالث  الحضارات  لتعاقب  نظراً  متعددة  الصقلية 
اإلغريقية والرومانية أي الالتينية ثم الحضارة العربية اإلسالمية. 

ولقد وجد العرب ضالتهم في صقلية؛ ألنهم كانوا قد وثقوا عالقتهم 
بالتراث اإلغريقي وترجموا عنه الكثير  وجزيرة جميلة تجمع كل 
إلى  المسلمين  للعرب  تروق  وأن  البد  الحضارية  العناصر  تلك 
أقصى حد. أما العناصر اإلسالمية التي دخلت الجزيرة فاتحة أو 
منها  عدة  جنسيات  من  ضخماً  خليطاً  فكان  منفية،  أو  مهاجرة 
ما ينسب إلى أصول شامية ومنها ما ينتمي إلى أصول أفريقية 
الخليط  بهذا  باليرمو تعج  األغلب. وكانت  مصرية وتونسية على 

المتموج المتحرك منذ أول عهدها بالفتح العربي اإلسالمي. وكان ويليام 
األول يتكلم اللغة العربية ويحيط نفسه بحرس من المسلمين، ومضى ويليام 

أهل  من  وجملة  المسلمين  من  رجالً  مطبخه  رئيس  فكان  أبيه،  منوال  على  الثاني 
دولته مسلمون، وكانت اللغة العربية إحدى اللغات الثالث التي أقرتها الدولة في سجالتها، 
واألخريان هما اليونانية والالتينية. المهم أن اللغة العربية تعايشت مع الالتينية واليونانية 

في صقلية، وهذا ينم عن تبادل ثقافي ثري قد تم إنجازه في هذه الجزيرة.
جهود  تقيمين  كيف  النهضة،  عصر  في  العربية  الثقافية  بالحركة  خاص  اهتمام  لديك   

المثقفين العرب في تلك الفترة؟
غالباً ما تختلط مواصفات المثقفين بغيرهم، في جميع أنحاء العالم، أما المثقفون العرب الذين 
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تُعنى بهم قراءاتي فهم نُساك المعرفة، الذين تأسست في أذهانهم 
مشاريع الكرامة اإلنسانية في الوقت نفسه. إنهم االمتزاج الدقيق 
دون  من  للناس جميعاً،  ومسعى  هدفاً  الحرية،  والتزام  العفة  بين 
الذين يخصهم إدوارد  استثناء؛  وعليه يمكن أن يكونوا بين أولئك 
لهم  تعرض  الذين  أولئك  بين  أو  المثقف(،  )صور  كتابه  في  سعيد 
»جوليان بندا« من قبل في كتابه )خيانة المثقفين(. لكنهم قبل هذا 
الذائع  بكتابه  أرنولد«  »ماثيو  التي خصها  القاعدة  يشكلون  وذاك، 
النصف  في  اإلنجليزي  المجتمع  عن  والفوضى(  )الثقافة  الصيت 
إلى حج  الثقافة  التاسع عشر، حيث يؤول معنى  القرن  الثاني من 
متصل نحو االكتمال، ومعرفة متواصلة بأحسن المتوارث والمنقول. 
وخير مثال على ذلك كتابات عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده 
أمين  وأحمد  حسين  وطه  ال��رازق  عبد  ومصطفى  أمين  وقاسم 
وغيرهم. هؤالء حملة المواصفات الثقافية أكثر من مجرد مرشدين 
ومربين وفقهاء ووعاظ، إنهم أقرب ما يكونون إلى زهاد في معبد 
المعرفة، ال تشكل لهم إغراءات الحياة األخرى جذباً ما؛ ولهذا يكون 
الفئات  صفات  بموجبه،  تحدد  الذي  المقياس  بمثابة  حضورهم 

والطبقات االجتماعية وحدودها وواجباتها.
 هل راودك شعور يوماً ما بأنك تختلفين عن اآلخرين؟

من الصعب أن نقارن أنفسنا بآخرين، فكل منا له سماته الشخصية 
كائن  بأنني  األحيان  بعض  أشعر  كنت  اآلخرين.  عن  تختلف  التي 
حيادي إلى حد أنني ال أمتلك شخصية خاصة بي، وربما كان هذا 

ما يفسر جزئياً ميلي إلى الكتابة، ألنها عملية تنطوي حسب رؤيتي 
يثيرك عاطفياً وتحاول  على محاكاة فعل ما: أن تصف مثالً مشهداً 
العاطفي  الفيض  فيه  تثير  لغة  باستخدام  قارىء  خزين  إلى  نقله 

نفسه الذي أثارته فيك.
وجدت دوماً أنني أحب العالم الذي يحيط بي وأحببت الكتابة ألنها 
تتيح لي نقل تجاربي المدهشة إلى اآلخرين. وما زلت أرى نفسي 
وسيطاً محايداً أو شفافاً في عملية الكتابة. لست أعلم تماماً ما إذا 
كنت أرى نفسي مختلفة عن اآلخرين، وربما ليس ألي منا شخصية 
خاصة به ليقارنها باآلخرين، وربما كان الناس يخترعون شخصيات 

مفترضة ألنفسهم في السياق الذي يجدون فيه أنفسهم.
 كيف تقيمين حضور األدب العربي في إيطاليا؟

إلى  العرب  المبدعين  من  عدد  أعمال  من  مختارات  ترجمت  لقد 
اإليطالية مثل: نجيب محفوظ الذي ترجمت له »ميرامار«، وإدوار 
وسليمان  مينة،  وحنا  بكر،  وسلوى  إبراهيم،  الله  وصنع   ، الخراط 

فياض ولطيفة الزيات، وعبد الرحمن منيف، وغيرهم. 
نجيب محفوظ  فوز  العربي عقب  باألدب  اهتمام  هناك  كان  وقد 
بجائزة نوبل في العام 1988، ولكن هذا االهتمام بدأ يتراجع  عقب 
اإلسالم،  إلى  المنتسبين  بعض  بها  يقوم  التي  اإلرهابية  العمليات 
الجامعات  في  العربية  اللغة  بأقسام  متداولة  الترجمات  ومعظم 

اإليطالية.
 ما مدى اإلقبال على تعلم اللغة العربية في إيطاليا؟

هذا موضوع صعب، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي 
كان هناك إقبال كبير على تعلم العربية في  جميع  أنحاء إيطاليا، 
فال  اإليطالي،  الجنوب  اإليطالية على مدن  تعلم  اقتصر  اليوم  لكن 
األخرى  األقسام  عكس  العربية  اللغة  بأقسام  كافية  ميزانية  توجد 
كاليابانية والصينية والكورية الذين ينفقون بسخاء على األقسام التي 
نواصل  ونحن  عاماً،  ثالثين  منذ  فغائبون  العرب  أما  لغاتهم،  تعلم 

الطريق بشق األنفس.
أيها   .. المترجم  »أيها  الشهيرة:  المقولة  اإليطاليين  إلى  نسب   

الخائن« .. فهل الترجمة خيانة؟
ال شك أن الترجمة خيانة، ولكنها خيانة مطلوبة ومشروعة إن صح 
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التعبير، نحن نؤمن أن الترجمة فن إبداعي، وليس المطلوب من المترجم مجرد 
بالبعد  ملماً  يكون  أن  عليه  ولكن  إليها،  والمنقول  عنها  المنقول  اللغتين  إجادة 
الثقافي للنص المنقول ومراعاة البعد الثقافي أيضاً لمتلقي الترجمة، لكن ال بديل 

عن الترجمة من أجل تفعيل الحوار الحضاري والثقافي بين الشعوب 

اإلمارت، محبة وعتب! 
أنا أحب الحداثة، و لهذا السبب أنا أحب اإلمارات، وقد زرتها كثيراً، فالمستوى 
والمفارقة  البالد،  في  شاملة  نهضة  إحداث  من  مكنهم  المرتفع  االقتصادي 
الكبرى رغم أنهم يمتلكون احتياطياً من البترول ضخماً، لكنهم يستخدمون 
اإلنسان   وآدمية  للطبيعة  احترام  هذا  وفي  اإلضاءة،  في  الشمسية  الطاقة 
كما لديهم اهتمام كبير بالتعليم الذي هو حجر الزاوية في أي نهضة، وقد 
زرت دبي وأبو ظبي، لكن أعشق مدينة العين بصفة خاصة لجمالها الساحر 
بطريقة هندسية  تدشينها  تم  قنوات حديثة  تضم  الخالبة، حيث  وطبيعتها 
مذهلة، وأتمنى انتقال هذه التقنية إلى إيطاليا. وعندما أشاهد مالمح هذه 

النهضة أدعو للشيخ زايد بالرحمة، لقد كان حكيماً وسابقاً لعصره بالفعل.
ولكن لدي عتاباً على الحكومة اإلماراتية ، فقد ترجمت كتاباً قبل عشر سنوات 
الكتاب  من  لنخبة  اإليطالية  إلى  معاصرة«  إماراتية  »قصص  عنوان  تحت 
الريش، وغيرهم،  أبو  غابش، وعلي  المر، وصالحة  أمثال: محمد  اإلماراتيين 
السفارة  تقم  لم  لألسف  ولكن  اإلم��ارات،  عن  واألول  الوحيد  كتابي  وهذا 
بالترجمات  باهتمامها  أسوة  به.  االحتفاء  أو  له  بالترويج  بإيطاليا  اإلماراتية 

اإلنجليزية، أرجو االلتفات إلى الترجمات اإليطالية أيضاً.
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أحمد محجوب *عن جابر الذي أوقف روميل

على  العرق  سال  كبده،  من  يتنفس  المرء  كأن  حاراً  الجو  كان 
الجبين الذي أكسبته الشمس حمرة، وما إن وصلت حمارة تحمل 
الجوار،  إلى  األصفر  علي  أوالد  مشايخ  شيخ  التوفيقي،  الشيخ 
حتى مسح الخواجة عرقه المتصبب، وقال في نفسه:«اآلن أقابل 
بربريا لديه بعض الماء البارد« ثم سقط مغشياً عليه، فهو القادم 

من بافاريا إلى قلب الصحراء يدعو ل�«الشيخ محمد هتلر«.
البدو  تتوقف »ركائب هتلر« عن جس نبض  لم  لشهور طويلة 
عزبة  كاهن  شمسان،  المسيح  عبد  يقول  الفرص،  واقتناص 
ولم  واألحصنة  والبغال  الحمير  من  منطقته خلت  إن  شكشوك 
يقول  حالبة.  بهائم  وست  جمال،  عشر  سبعة  سوى  فيها  يتبق 
تحمل  يمكنها  بهيمة  كل  يأخذون  كانوا  هتلر  الكاهن:»رسل 
ناحية  من  قدموا  هؤالء  الجمال،  أغلبهم  ترك  فيما  المسافات، 
المرج في ليبيا إلى سيوة، حتى المسوا قرى البحيرة ثم الفيوم 

منطلقين بنداء واحد:«الشيخ محمد هتلر يطلب عونكم«. 
بال  الصيف، كان جابر على رأس عائلته قد توج ملكاً  في ذلك 
الصوافنة وبيت  لمنطقة »دارالرماد« وما حولها من قرى  خاتم 
إدريس وعزبة الحواتم وجزيرة »تالت« فضالً عن دخلوهم كلهم 

تحت عمامته طوعاً من الخوف، أو خوفاً من عدم الطاعة. 
خرج  الشامية،  أبيه  بغلة  فوق  كيلومتراً   30 نحو  جابر  سافر 
أولهم  يحمل سالحه على كتفه، وحوله خمسة مختارين،  فجراً 
عابد االبن األكبر لشيخ الزاوية األميرية، وثانيهم عبد العليم أبو 
شمس، القابض بيدين من حديد على »آل جلول«، والثالث هو 
علي أفندي النازح من الكتاتيب إلى بريد الدائرة السنية، والرابع 
عبد التواب خضير، الخبير باألنساب والقبائل، والعالم بمواطن 
غيظ ذوي الشوارب واللحى، أما الخامس فهو خفاجي الذي تاه 
الوسيع، وهو نصف  بيتهم  إلى  الواصلين  لتعدد  الذكر  أباه عن 

المجنون المستعد للمجهول.
سافر الركب بدعوة قلقة، فشيوخ القبائل في ناحية الِبركة )بحيرة 
قارون(، أدركوا أن األمر خطير، وأن رسل »الشيخ هتلر« تحمل 
بيدها فرصة للتخلص من اإلنجليز وتفتح الطريق مرة أخرى أمام 

التجارة من الفيوم إلى ليبيا. 
»ركائب  بوصول  أخباراً  لكن  المماطلة،  البركة  شيوخ  حاول 
األلمان« إلى عرب الرماحة وشيوخ آل الباسل والهوارة والمجايدة 
في بني سويف والمنيا وقنا والبحيرة، قد أربك الحسابات تماماً، 
فللمرة األولى منذ عهد محمد علي باشا، تصبح القبائل العربية 

في اختبار والء بهذا الشكل. 
دعا الشيوخ نظرائهم خاصة ممن لديهم دراية ب�«شغل البنادر«، 
فكان جابر هو رأس الحربة، فهو الذي خبر البالد طوالً وعرضاً، 
األشراف  من  معاونوه،  ومعه  شيخ  عميق  فج  كل  من  واجتمع 
الحسينيين جابر، والتوفيقي ومعه نجليه ادريس والشاذلي عن 
أوالد علي األصفر، أما الرماحة فأرسوا نابغتهم، أبو الروس محمد 
القيسي، فيما أوفدت جهينة ركباً من سبعة عشر رجالً يتقدمهم 
انطفأت  بعدما  قلبه  بنور  يرى  الذي  العجوز  الجرداوي،  الشيخ 
الطير،  رؤسهم  وعلى  الجمع  جلس  البحيرة  حافة  على  عيونه. 
الشيخ  »مراسيل  حركة  عن  الوفود  بين  تتناقل  األخبار  كانت 
هتلر«، فيما التوتر يزداد، حتى ناخت ناقة مطلية بالحناء وفوقها 
»الحرمة«  ليروا  الجميع  فالتفت  غريبة،  بسيور  مشدود  هودج 
التي أرسلتها قبيلة ما لتقتحم جمع الشوارب واللحى.. لكن خباء 
الهودج لم يفصح عن وجه، ظل الجميع محملقين للناقة على 
الهودج بترقب، وفيما تتفصد جباههم  بعد حجر، ينظرون إلى 

عن حبات عرق غليظة، ظل الهودج صامتاً كقبر. 
تجمد المشهد تماماً، حتى انفلت أدريس نجل الشيخ التوفيقي، 
الهودج،  استكشاف طبيعة ساكن  الجمل، محاوالً  ليطوف حول 
وحين فشل ألقى السالم بصوت جهوري:»سالم الله على العرب«، 
فخرج من بوابة الهودج حذاء أسود طويل تحمله ساق ترتدي 

الكاكي، فأدرك العربان أن بينهم »مرسال للشيخ هتلر«. 
األلمان:«هم  طبيعة  موضحاً  الحديث  التوفيقي  الشيخ  افتتح 
شيء،  لغوتهم  من  نعرف  ال  الجثث،  غالظ  الوجوه  بيض  أناس 
وكبيرهم يدعى هتلر يقول إن رسالته الخير للجميع، ال يريد إال 
رأس كل جوني )بريطاني(، وال يطلبون من العربان إال شربة ماء 



في السفر، ورفقة في مسالك الصحراء«. 
أبلغ التوفيقي رسالته بهدوء من دون أن يخبر الجمع بموقفه، 
رسل  مع  أوالهما  متضادتين،  صفقتين  أبرم  الذي  الرجل  فهو 
السامي  المندوب  مكتب  مع  والثانية  إدريس،  نجله  عبر  هتلر 
البريطاني في القاهرة عبر ولده الشاذلي. صمت الرجل منتظراً 
ما  طارحاً  جهينة  نابغة  فتكلم  الحديث،  ليبداً  سناً  القوم  أكبر 
وصله :«طلبونا في أراضينا بالخير، والركايب شالت الزكايب من 
طرفهم لطرفنا، قالوا عايزين يا عرب يا كرام نصون الملة، وكبيرنا 
أسلم لله وجهه، وناوي على حش اإلنجليز، وتارك خلفي عربان 

يتمنوا رضا الهتلر«. 
كانت كفة المناوشات الكالمية تميل ناحية مساعدة جنود هتلر، 
بإبالغهم خطوط المياه السرية )اآلبار وتوزيعها(، عبر الصحراء 
مونتجمري  بقيادة  البريطانيين  قوات  كانت  وبينما  الغربية، 
روميل  كان  ليبيا،  حدود  على  بالعلميين  الساحل  قرب  تنتظر 
ثم  القاهرة  قلب  في  قواته  تكون  أن  العربان  بمساعدة  يطمع 

السويس ليشرخ اإلمبراطورية إلى نصفين.
فبدا  جابر  وقف  األلمان،  نحو  يميل  أخذ  الذي  الحديث  وسط 
القبائل:«ال  الهجير، وهو يقول لوفود  في  الظل واقفاً  كهرم من 
جوني وال طوني، يا مشايخ اللي يوعد بالخير ما يرفع السالح، 
اللي يشيل البارود يريد أرضك تصبح أرضه، ودارك تصبح داره.. 
االنجليز مناجيس، واأللمان والد عمهم، واللي يطلب من عربي 
الزم يكون ليه ضامن، ومين ضامن هتلر؟.. اللي قاعد هناك على 

جمله يجي ونتكلم«.
صمت الجميع أمام الحجة القوية، وذهب ثالثة من المساعدين 
وافق  للمشايخ،  يأتي  أن  خبائه  في  العسكري  القائد  ليبلغوا 
حامالً  البدن  مشدود  القامة  متوسط  مرتبكاً  بيطئاً  وأتى  الرجل 
األسود  بحذائه  األرض  على  ماشياً  جرابه،  في  الشخصي  سالحه 

الطويل كما سيقان الغراب. 
جلس األلماني صامتاً، بينما انكشفت تفاصيل أكثر عن 
»ترجمان«  القبائل  إحدى  وفود  بين  ليظهر  مفاوضاته 

ليخبر  جابر  بدوي، وقف  غير  أنه  لهجته  من  تبدو  ملثم، 
يطلع  عربي  لكن  روحوا،  المحروسة،  تروحوا  الخواجة:«عايزين 
كل  بير وطريق  كل  مكان  نقولك  يكون..  ما  الصحرا  في  معاك 
بارودكم،  بيع وال شرا، ال نشيل  مدق وثمن كل ركوبة، لكن ال 
وإحنا  يا خواجة  عم  انتو والد  االنجليز،  بارود  عنكم  نشيل  وال 
ونضمن  العطشان  ونروي  التايه  وندل  الخايف  نطمن  عربان، 

ناسنا وعيالنا وبس«.
لما  يا شيخ رضا  فأكمل جابر:»قولي  اللغط  وثار  الجميع  ارتبك 
يبعتوا لربعك ألف طوني )جندي(، يدبح عيالك ويشيل غنمك، 
ويسلب أرضك.. هاتروح للشيخ هتلر؟.. قولي يا قيسي، هاتقول 
زوادة  هاتودي  أخواتك؟  أرض  من  »الكامب«  يشيلوا  لما  إيه 
لأللمان؟.. قولي ياشيخ توفيقي، حال عيالك هاينصلح لما تبدل 
»برنيطة« انجليزي ب�«برنيطة« ألماني؟ هتلر أحلى وال جوني يا 
عند  والضمانة  فيه ضمانة،  لو  معاكم  إيدي  علي؟..  أوالد  شيخ 
العرب الكلمة، وعند الخواجات، ناخد من المراسيل 5 في كل 
 10 تشيله  السالح  معاهم   3 )قادته(  هتلر  رجال  ومن  درب، 
البارودة،  تردها  البارودة  لكن  مشايخ،  يا  واحد  العمر  جمال.. 

والكيد ما يرده إال الرجال«.
سقط في أيدي الجميع، وبدا االرتباك على مندوب هتلر، وبدأ 
دون  من  الجمع  تفرق  فيما  الحاضرين  قلوب  يضرب  الشك 
الوصول لكلمة سواء، ليغادر »الخواجة » على جمله، ضارباً في 

الصحراء، ليبلغ قائده أن الخطة المهولة قتلها جابر 

* شاعر وروائي مصري

جهة الكتابة

دار الغطا وطا

وطا: أي تحت.

أي أن الغطاء الذي يوضع أعلى الشيء، أصبح في األسفل، أي انعكس وضعه.

هذه كناية شعبية تقال عند انعكاس األمور وعدم سْيرها في االتجاه الصحيح.

وهي تضرب للنقد وعدم إعطاء كل ذي حّق حّقه. كما تضرب النعكاس األوضاع االجتماعية فيصبح العزيز ذليالً نظراً 

للظروف الصعبة التي مرت به.

تواصيف

سعيد عقل
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القاسمي 74 سلطان  عند  التاريخية  الكتابة  مرتكزات  العصر  مؤرخ 

سوق الكتب

واستهل المؤلف بالكشف عن األطر التاريخية والثقافية التي انبنت 
حاكم  سمو  الكبير  المؤرخ  تجربة  وروت  وشّكلت  الدراسة،  عليها 
وتناولها  التاريخية  أعماله  على  االتكاء  خالل  من  وذلك  الشارقة، 
بالدرس والتحليل بغية استكشاف ما تنطوي عليه من قيمة علمية 
وتاريخية ومرتكزات قوية وخصائص فارقة، تنّم عن مؤرخ مخضرم؛ 
التاريخية،  الروايات  بين  والمقابلة  المقارنة  منهجي  على  تقوم  إذ 
التاريخي  الحدث  بناء  إعادة  في  الصحيحة  الوثائق  على  واالعتماد 
وقراءة الماضي بعين فاحصة وقلم جاد ينشد الصدق والموضوعية 
 � تستند  كما  واالنتقائية،  والمجاملة  المواربة  عن  بعيًدا  والحياد، 
� إلى ركن شديد، وخلفية إسالمية عريقة، وبُعد  في الوقت نفسه 
قومّي أصيل، أضفى على الكتابة طابًعا متمايزًا في القراءة والفهم 

والتوظيف. 
وتتألف هذه الدراسة، التي تُعّد أول دراسة علمية ومنهجية لألعمال 
التاريخية لسمو الحاكم، من مقدمة ومدخل وثالثة فصول وخاتمة. 
تناول المؤلف في المقّدمة الحدود الزمانية والمكانية للدراسة وما 

تطرحه من قضايا محورية في سياقها المحلي والخليجي والعربي، 
وبحث  جهد  خالصة  تُعّد  كونها  وشمول  عمق  من  إليه  تحيل  وما 
وتقصي سنوات طوال سّخرها مؤرخنا سمو الحاكم خدمًة لمشروعه 
عام،  بشكل  الخليج  منطقة  تاريخ  كتابة  إلى  الهادف  التاريخي، 
حاليًا(  المتحدة  العربية  اإلمارات  )دولة  العربي  الساحل  وإمارات 
من  به  علق  مّما  وتنقيحه  الشوائب،  من  وتنقيته  خاص،  بشكل 
المدرسة االستعمارية ومن حذا حذوهم  دسائس، من لدن تالمذة 
ولّف لّفهم وأفاض من حيث أفاضوا سعيًا منهم إلى تزييف تاريخ 
الشخصية  لمآربهم  خدمًة  مواضعه؛  عن  القول  وتحريف  المنطقة، 
لذلك  االستعمارية؛  خططهم  مع  تتماشى  التي  اآلنية،  وغاياتهم 
انبرى مؤرخنا للرد عليهم ودحض حججهم الواهية، متسلًّحا بعّدته 
المنهجية وعتاده الوثائقّي وأدواته المعرفية، مستظهرًا � حيًنا � بما 
كان  أو  عاصرها  وحوادث،  أخبار  من  تقاييده  وحوته  ذاكرته  وعته 

شاهد عيان عليها، ومتكئًا � أحيانًا أخرى � على الوثائق الصحيحة. 
إمارات  في  التاريخية  الكتابة  عن  صورة  مدخله  في  المؤلف  قّدم 

الفاضل أبوعاقلة
مّنـي  الدكتور  الموريتاني  األكاديمي  والباحث  الكاتب  يناقش 
الشارقة  معهد  عن  الصادر  العصر«،  »مؤرخ  كتابه  في  بونعامة 
الدكتور  الشيخ  عند  التاريخية  الكتابة  مرتكزات   ،2016 للتراث 
سلطان القاسمي من خالل دراسة أعماله التاريخية واالستظهار بما 
حوته من معلومات غنية ومتنوعة ومن ُجْملَتها: االحتالل البريطاني 
لعدن، تقسيم اإلمبراطورية الُعمانية، العالقات الُعمانية الفرنسية، 
صراع القوى والتجارة في الخليج، بيان للمؤرخين األماجد في براءة 
ابن ماجد، بيان الكويت، مراسالت سالطين زنجبار، جون مالكولم 
والقاعدة التجارية البريطانية في الخليج 1800م، يوميات ديفيد 
سيتون، محطة الشارقة الجوية بين الشرق والغرب، الحقد الدفين، 
القواسم والعدوان البريطاني، حديث الذاكرة؛ بأجزائه الثالثة، سرد 
الذات، التذكرة باألرحام، نشأة الحركة الكشفية في الشارقة، تحت 
في  العربي  الساحل  إمارات  اقتصاد  مدينة،  سيرة  االحتالل،  راية 

القرن التاسع عشر.

مؤرخ العصر
مرتكزات الكتابة التاريخية عند سلطان القاسمي 
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الساحل العربي، بدًء بالتعريف بماهية الكتابة 
الثقافة  في  التدوين  إشكالية  ثّم  التاريخية، 
والموارد  التأسيس  بمرحلة  مروًرا  اإلماراتية، 
طالها  التي  الثقافية،  والمجاالت  الفكرية 
اهتمام الرعيل األّول من المثقفين اإلماراتيين، 
التاريخية  الكتابة  في  المساهمات  أبرز  ثّم 
االستعمارية،  الكتابات  إلى  وصواًل  اإلماراتية، 
التي عكف على كتابتها وتحريرها، شرذمة من 
أبناء المدرسة االستعمارية الغربية، مدفوعين 
استعالئية  ونظرة  حاقدة  استعمارية  بنزعة 
ناقمة على البالد والعباد؛ لذلك لم تَْعُد كونها 
وتفتقر  أغلبها،  في  الخارج،  من  إطاللة  مجرّد 
إلى كثير من المراجعة والتصحيح والتمحيص، 

كما تستدعي النقد ثّم النقض. 
عند  التاريخية  الكتابة  األّول  الفصل  وتناول 
إلى  البداية  في  وعاد  القاسمي«،  »سلطان 
مؤرخنا  عند  التاريخي  الوعي  تبلور  مالمح 
محتويات  ثّم  التاريخي،  إنتاجه  وبواكير 
مدّونته التاريخية وما تضّمنته من معلومات 
الخليج  في  والمكان  اإلنسان  عن  قيّمة 
مضمون  على  م��ركّ��زًا  واإلم���ارات،  العربي 
انطالقًا   � إياها  ومقّسًما  التاريخية،  الكتابات 
من محتوياتها � ثالثة محاور: التاريخ الوطني، 
تاريخ منطقة الخليج العربي، التاريخ العربي. 
التي  القضايا  الثاني  الفصل  واستعرض 
الشيخ  لسمو  التاريخية  المدّونة  تطرحها 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعالقتها 
بالسياق المحلي، وذلك بالتركيز على مرحلة 

والنهاية،  البداية  األوروب��ي:  االستعمار 

اإلم��ارات  دول��ة  وميالد  المؤلف،  ومسيرة 
الشارقة،  مدينة  وسيرة  المتحدة،  العربية 
الساحل  إم��ارات  في  االقتصادية  واألوض��اع 
الميالدي،  عشر  التاسع  القرن  في  العربي 

ومالمح المشهد الثقافي في الشارقة. 
الجوانب  على  الفصل  ه��ذا  ف��ي  وع���ّرج 
الحاكم  الحضارية والتراثية في كتابات سمو 
القديمة  الشارقة  مدينة  وصفه  من  انطالقًا 
الشارقة،  حصن  مثل:  التاريخية؛  ومعالمها 

بيوتها، شجرة الرولة، سوق العرصة. 
وتحدث في الفصل الثالث، عن منهج الكتابة 
سلطان  الشيخ  عند  وخصائصها  التاريخية 
»سلطان  عن  بالحديث  وب��دأ  القاسمي، 
رؤيته  باستعراض  وذلك  مؤرًخا،  القاسمي« 
الذي  التاريخي  والمنهج  التاريخ،  كتابة  في 
الوثائق،  على  وارتكازه  الكتابة،  في  اعتمده 
الزمني  التسلسل  والتزامه  نقله،  وطرائق 
المصادر  ث��ّم  ل��ألح��داث،  والموضوعاتي 
تمثّل  أنواع،  من  بما ضّمته  عليها  اتكأ  التي 
منها،  األعظم  السواد  األجنبية  الوثائق 
وبخاّصة الموجودة في األرشيفات الفرنسية 
والتركية،  والهندية  والبرتغالية  والبريطانية 
وكذلك العربية، كما عّرج على نقد المؤلف 
مادته،  منها  َمتََح  التي  األجنبية  للمصادر 
الوثيقة  نقد  من  واالنتقال  النقد،  وكيفية 
نقضها  إلى  الخطأ،  التاريخية  والمعلومة 

ونفيها ودحضها بالحجة والبرهان. 
الكتابة  خصائص  الفصل  هذا  في  تتبّع  كما 
مؤرخنا،  عند  الفارقة  وسماتها  التاريخية 
والشمول،  التنّوع  الموسوعية،  أبرزها:  ومن 
والتمحيص،  الدقة  والحياد،  الموضوعية 
التسلسل الزمني والموضوعاتي، مؤكًدا أن الكتابة التاريخية ارتكزت 
الهوية  عن  للمنافحة  األساسي  المحرّك  بوصفه  الذات،  مقّوم  على 
عليها  تربّى  التي  واإلنسانية،  الحضارية  والقيم  والثقافة  والتاريخ 
المؤرخ وشاب، وتشرّب منها، ونهل من معينها الزاخر، وأَثْرَْت رؤيته 

التاريخية، وأَثَّرَْت في فلسفته في الكتابة تأثيرًا عميًقا. 
استعرض  بمالحق،  الدراسة  هذه  المؤلف  وأشفع 
واألدبية  التاريخية  األعمال  فيها 
موضًحا  الحاكم،  لسمو  والمسرحية 
توظيف  على  قامت  الدراسة  أن 
التحليلي، وذلك  التاريخّي  المنهج 
مساهمات  أهمية  بيان  بهدف 
الشارقة  حاكم  السمو  صاحب 

يناقش الكاتب والباحث
 األكاديمي الموريتاني الدكتور 

مّنـي بونعامة في كتابه »مؤرخ 
العصر«، الصادر عن معهد الشارقة 

للتراث 2016، مرتكزات الكتابة 
التاريخية عند الشيخ الدكتور سلطان 

القاسمي من خالل دراسة أعماله 
التاريخية واالستظهار بما حوته من 

معلومات غنية ومتنوعة  

غالف مٔورخ العصر
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وبها،  فيها  تحققت  رصينًة،  علميًة  كتابًة  المنطقة  تاريخ  كتابة  في 
مائزًا  فريًدا ونمطًا  أنموذًجا  والحياد، وشّكلت  والنزاهة  الموسوعية 
المحلّي  سياقها  في  فارقًة  وعالمًة  والتوثيق،  الكتابة  في  ومتمائزًا 

والخليجّي والعربّي. 
ما  إلى  استناًدا   � اللثام  فيها  أماط  بخاتمة،  الدراسة  المؤلف  وختم 
قّدمه في متنها � عن أهمية الكتابة التاريخية عند مؤرخنا »سلطان 
القاسمي«، عن طريق وضع نصوص مدّونته وأعماله التاريخية في 

ميزان البحث، وخلص إلى خالصات واستنتاجات مهّمة.
وخلص المؤلف إلى أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
اعتمد في كتابته تاريخ المنطقة، على منهج علمي واضح المعالم، 
رّوج  التي  والشبهات  األخطاء  ونسف  الحقائق،  إيضاح  من  مّكنه 
لتبرير  الزمن؛  من  ردًحا  لّفهم،  لّف  وَمن  وتالمذته  االستعمار  لها 
ممارساتهم العدوانية الحاقدة على اإلنسان العربي المسلم في هذه 
المنطقة. كما اتكأت كتاباته على المنهج التاريخي الرصين، والبحث 
العلمي األصيل، والنقل األمين، مضيًفا رؤيته النقدية التاريخية إلى 
تتّسم  كما  تحيّز،  أو  مواربة  دون  ومن  التاريخية،  للمصادر  قراءته 
األدب  مؤرخنا حقاًل من حقول  يغفل  لم  إذ  واالستقصاء؛  بالشمول 

والثقافة والتاريخ، إال ساهم فيه مساهمًة كبيرًة يشار إليها بالبنان.
وبيّن أّن كتابات سموه استندت إلى مرتكزات أساسية، هي: االستقراء، 
التحليل، المنهجية، التوسع في كشف المدلوالت والنتائج، استعادة 
شرائح زمنية من التاريخ ووضعها ضمن سياقها الصحيح، نشر ثقافة 
الوعي بأهمية التاريخ ودراسة وقائعه وتحليلها وتفسيرها، ويمكن 
التي  والمسرحية،  األدبية  مؤرخنا  أعمال  في  التوّجه،  ذلك  تلّمس 

انطالقًا  الحاضر  لفهم  المعيار األساسي  التاريخ، بوصفه  فيها  وظّف 
من قراءة الماضي ومعرفة ما دار فيه، ويتجلى ذلك � بوضوح � في 
مسرحياته:  وفي  األبيض،  الشيخ  الثائر،  األمير  التاريخيتين:  روايتيه 
الحجر األسود، طورغوت، شمشون الجبار، النمرود، االسكندر األكبر، 

القضية، الواقع صورة طبق األصل، عودة هوالكو. 
دالالت  من  تحمله  بما  للقاسمي،  الواعية  الثقافية  الرؤية  أن  وأكد 
التاريخي  حّسه  من  المنبثقة  الحضاري،  التاريخ  صوغ  في  وإبداع 
أّن  إدراكه  على  دليل  اإلنساني،  والفكر  للفلسفة  وفهمه  العميق 
بالعودة  الماضي،  من  الحاضر  استشراف  إلى  بحاجة  العربية  األّمة 
إلى التاريخ المحلي واإلقليمي، ونفض الغبار عن مصادره ووثائقه، 
والحيف  الظلم  لبيان  أجمع؛  للعالم  بل  العربي،  للقارئ  وتقديمها 
اللذين مورسا على سكان هذه المنطقة بخاّصة والعرب المسلمين 
سّدت  القاسمي  لسلطان  التاريخية  األعمال  أن  إلى  وأشار  بعاّمة.  
فراًغا كبيرًا وخصاًصا واضًحا ونفوقًا بيًّنا، في المكتبة العربية لمثيالتها، 
انفرد بها مؤرخنا عن غيره، وأهم ما يميزها، اعتمادها على المصادر 
ساهمت  كما  قبل،  من  تنشر  لم  التي  األصيلة  األرشيفية  والوثائق 
المنطقة كتابًة علميًة وموضوعيًة،  تاريخ  إعادة كتابة  مجتمعًة في 
نسفت كّل األحكام السابقة واألفكار الخطأ واألحكام الجائرة، التي 
لها  المنطقة، ورّوجوا  تاريخ  المدرسة االستعمارية  بها تالمذة  وسم 
حيًنا من الزمن. كما تحيل األعمال التاريخية في جوهرها، إلى مالمح 
منطقة  تاريخ  كتابة  إلى  يتطلع  الذي  لمؤرخنا،  التاريخي  المشروع 
الخليج العربي برّمتها، من تكّون المجتمعات الحضرية في الخليج 

حتى اليوم، وهو حٌق بذلك وجدير 

خلص المؤلف إلى أن الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي اعتمد في كتابته تاريخ المنطقة، 
على منهج علمي واضح المعالم، مّكنه من إيضاح 

الحقائق، ونسف األخطاء والشبهات التي رّوج لها 
االستعمار وتالمذته وَمن لّف لّفهم، ردًحا من الزمن؛ 
لتبرير ممارساتهم العدوانية الحاقدة على اإلنسان 

العربي المسلم في هذه المنطقة

سوق الكتب

القاسمي  سلطان  عند  التاريخية  الكتابة  مرتكزات  العصر  مؤرخ 
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لكن  الكثير،  لرَوينا  مصر،  في  األدب  مظاليم  عن  حكينا  إن 
حالة الكاتب )علي عيد( مؤّسية، ال نعرف لها سبباً، فقد أصدر 
كما  قصصية،  مجموعات  وخمس  ومسرحيتين  روايات  ثالث 
نال جائزتين محليتين، لكنه مجهول أو يكاد في مجاالت النقد 
الله  أطال  السبعين،  في  وهو  القرّاء،  جمهور  حتى  أو  األدبّي 
الثراء )شطح الغزالة( في  في عمره. أصدر مؤّخراً رواية بالغة 
)روايات الهالل(، وانتظرُت أن أرى أثراً هنا أو هناك، لكن خاب 

ظني! 
اسمها  العطاء  باهرة  متمردة  ريفية  شخصية  عيد  علي  يقدم 
)نادرة(، ويأخذنا معها في عالم أشبه بالواقعية السحرية، لكنها 
مصرية صميم، يدخل في التابو لكن ليدحضه من أساسه، يصف 
ويشّف ثم ينقّض عليك فال تعرف الفكاك منه، يأخذ بتالبيبك 
في جّو أسطورّي آسر لكنه من أُّس الواقع، ال يحلّق بل يغوص 
مصرية  ترى  جديد،  من  معه  تتخلّق  ومنه  الخليقة،  طين  في 
المصريات،  كمعظم  الشنيع،  بحظّها  لكن  حياتها  في  عادية 
وال يتركها إال ويقضي عليها بشكل عنيف، ال يرحم، فال وجود 
للرحمة تقريباً عند هذا الفصيل من نصف المجتمع المصرّي، 

الذي يعاني 15 مليوناً أو يكاد من عنوسته. 
الذهاب  في  يدها  من  أمها  وتسحبها  النقاب  تلبس  ن��ادرة، 
والرواح من المدرسة، يموت أبوها بعد إفالسه لتحاول امتالك 
أمها، فتتزوج رجالً عجوزاً، يأخذها عنوًة ضّد رغبة  نفسها من 
األم إلى قريته، ويموت سريعاً. وهكذا تبدأ رحلتها مع الحرية 
لتقتله  العمدة،  فتتزوج  الحماية،  الوحدة وألجل  والحّب وضّد 
المهذب  المثقف  »وجيه«،  تتزوج  ثم  انتقاماً،  األولى  زوجته 

الرقيق ليموت من مرض الكبد بعد شهور. 
رويداً  النّص  يترقرق  »وجيه«،  مع  خاصة  الغزالة(،  )شطح  في 
حتى لتراه شّفافاً يضّم حنان الدنيا بما فيه من حدب وعطاء، 
سواًء من جهة المثقف العاشق الهارب من مأزقه القدرّي، أو 
قلبها عصارة  التي راحت تعطيه من حشاشة  المرأة  من جهة 

لكنه  لحظة،  ظنها  يُخيب  وال  لحظة  عليه  تبخل  فال  جسمها، 
فجأة ينظر إلى السماء، بطيورها العابرة، ويُحتََضر بين أحضانها، 
كطائٍر سيعود إلى مستقرّه. ومن بعد، تُستثار فيها المتمردة، 
وتبالغ ضّد أهله، ثم ترحل في كبرياء وحشية، ال يهمها ما قد 

يكون: »فالبجعة الجميلة )كما قال( ال تنحني للغراب!«  
الحّب، وتثقل  تفتقد  المصير، فهي  تحتار في حياتها من هذا 
عليها الوحدة، فتأتيها رغبة فاضحة أن تتزّوج ممن ترفضه بنات 
فيهّج  منه،  تتقزز  لكنها  الحيوانات،  إناث  يأتي  حيث  القرية 
صارخاً أنها ترفض أن تأتيه، ويجري في الشوارع لتدهسه سيارة. 
وفي النهاية، تجد مصيرها بين أحضان عبٍد ولّص قاتل، غريٍب 

مثلها عن القرية، تمنحه مفاتنها فيفرح بحريته: 
� عشت عمري وحيداً منبوذاً، فتعلّمُت القتل. 

� أنا أمتلك إرادتي، وهو ما يساوي تجربة القتل عندك. 
كان نقيض »وجيه«، يحبها بكّل ما فيه، لكن بخشونة، والمرأة 
قد تحّب الخشونة، وتأنس بها أحياناً، كما تأنس للحنان بالضبط. 
لكنه يمرض بالسرطان ويموت، وهو الوحيد الذي أحبته وأحبها. 
لكنها  يواعدها،  فاسقاً  عليها  فيسلّطون  شؤم،  أنها  القرية  ترى 
لحرقه  بيتها  إلى  القرية  أهل  ينطلق  فيموت. هنا  منه،  تقتّص 

وحرقها، لكنها تأخذ مصيرها بيدها وتلقي بنفسها في النهر.  
ال تهمك التفاصيل عند القراءة، فأنت في عالم أعلى من الواقع 
المتمّكن  المشرق  بالسرد  لبك  يأخذ  إذ  األسطورة،  من  وأقّل 
إلى  أنه يمضي خيطياً  الهادر معاً، مع  الهادئ  البسيط  القدير 
النهاية، لكنه متراتب في مجازاته حيث ال تنسى أنه قد دخل 
في جزء من حياتك ولو لحظياً، ساعة القراءة، بل يمضي فترة 

فيما بعد القراءة، كرجع الصدى في هشيم الضياء 

* شاعر ومترجم من مصر 

محمد عيد إبراهيم *

أثر الكتابة

والغزالة إن شطحت! 



الشعبية 78 األمثال  موسوعة 

سوق الكتب

الفاضل أبو عاقلة

األمثال  »موسوعة  من   األول  الجزء  الماضي  أغسطس  في  صدر 
التراث  في  للباحث  المتحدة«،  العربية  االمارات  دولة  في  الشعبية 
معظم  الكتاب  ويحوي  المزروعي،  أحمد  راشد  الدكتور  الشعبي 
االمارات  دولة  من  الشعبية  والمصطلحات  والحكم  واألقوال  األمثال 

العربية المتحدة.
 تحتوي الموسوعة على 4200 مثل وقول شعبي من مختلف مناطق 
اإلمارات من مدن الساحل إلى  الصحاري والواحات والجبال والقرى؛ 
الحروف  الباحث  اتبع  وقد  شعبياً.  مثالً   1075 األول  الجزء  ويشمل 
األبجدية في فهرسة وعرض وشرح األمثال، لذا فإن الجزء األول يحوي 
المثل  الباحث بشرح  قام  الذال فقط. وقد  إلى  األلف  الحروف من 
بشكٍل مختصر مفسًرا كلماته العامية، وذكر متى يُضرب، ولم يغفل 
المزروعي عن الحكايات والقصص المرتبطة بهذة األمثال فذكرها في 
موقعها، كما استشهد ببعض األشعار الشعبية التي استخدمت هذه 

األمثال، فذكر المثل والبيت الشعري الذي تمّثل به.

ودّون الباحث الهوامش والمراجع وأسماء الرواة الذين تعاونوا معه 
وجمع منهم األمثال واألقوال الشعبية. يقول دكتور راشد المزروعي: 
بدأت  إذ  عاماً،   15 من  أكثر  الموسوعة  هذه  في  عملي  »استغرق 
الجمع وبدأت عملية  انتهيت من مرحلة  الجمع عام 1998م. وقد 
وفي  الموسوعي.  عملي  باكورة  هو  األول  الجزء  هذا  وكان  الشرح، 
النهاية فإنني ال أضمن شرح هذه األمثال 100 %، ولكنني حاولت 
ومتى  وشرحه  وفهمه  المثل  معنى  إلى  أتوّصل  أن  المستطاع  قدر 
يستخدم، ويبقى في النهاية أن لكل شخص كامل حريته في شرح 
الذي  الموقف  حسب  واستعماله  وقناعته،  فهمه  حسب  المثل 

يواجهه فله الحرية في ذلك بعيداً عن شرحي«.

أنواع األمثال
اإلماراتية  األمثال  األمثال _  الكتاب في مقدمته شرًحا ألنواع  تناول 
نموذًجا_ يقول الكتاب ينقسم المثل من حيث الشكل والتكوين إلى 

عدة أصناف وذكر منها ما يكون نتيجة أو مقدمة لعرض أخبار معينة 
عن طريق حالة بعينها، كقولهم »زادت الخطم ع الركاب« ويضرب 
في زيادة نوع معين على قرينه مما ينتج عنه بطالة زائدة، كزيادة 
النساء على الرجال، أو قولهم: إال حنين وثاري والعون، ما له طاري، 
ويضرب في عديم الفائدة. وقولهم: وصلت الحلقة لبطان ويضرب 

في تأزم الموقف.
التعبير  ومنها:  الشعبية  األمثال  أخرى من  أنواعاً  الكتاب  واستعرض 
المثلي وهو الذي يبرز أحوال الناس االجتماعية والعالقات االنسانية 
في مجمل موجزة ومعبرة، كقولهم: فالن ال يسر وال يضر، وهناك 
أيًضا الحكمة الشعبية، وهي أقوال تتصل بالعادات والتقاليد وسائر 
خبرات الحياة وتعتبر عنها بصيغة تجريدية وال يعرف قائلها، كقولهم 
األرزاق في األسواق.. وستمر الكتاب في عرض نماذج لألمثال الشعبية 
كالمثل الموحي، والمثل المستل من آية قرآنية أو حديث شريف، 
وهناك المثل المقتبس من أسطورة شعبية، والمثل المستوحى من 

قصص تاريخية أو شعر.

مجتمع اإلمارات واألمثال الشعبية
والثقافات  للعرقيات  جامًعا  وعاًء  تعتبر  اإلمارات  أن  الكاتب  يرى 

موسوعة األمثال الشعبية 
في دولة االمارات العربية المتحدة

تحوي 4200 مثل وقول شعبي

موسوعة األمثال الشعبية 
في دولة االمارات العربية المتحدة
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الشعبية  لألمثال  خلطًا  خلق  ما  المختلفة 
بالحكم وتنوع األقوال والمصطلحات، ويعزي 
هذا التغير للتطور والنهوض اإلقتصادي للدولة 
بالظروف  م��روًرا  الماضي،  القرن  من  بدايًة 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي مرت 
الحياة  مجمل  في  أثرت  والتي  المنطقة،  بها 

االجتماعية والثقافية.
المستوى  تغير  الباحث:  يقول  عليه،  وبناًء 
االجتماعي  الوعي  ونما  للشعب  الثقافي 
وأفكارهم،  مفاهيمهم  فتغيرت  لألهالي، 
العادات  من  وافدة  ثقافات  وجود  والسبب 
والتقاليد واألمثال والحكم استوعبوها فأثرت 

فيهم.
ويكمل الباحث: أصبح المواطن وخاصًة النشء 
وأين  الثقافة،  من  موقعه  يعرف  ال  الجديد 
واالجتماعية  والتراثية  الشعبية  وقيمه  أصوله 
الكبير،  الديمغرافي  التنوع  هذا  خضم  في 

ومعرفته  قراءته  يحاولون  المحلي،  بالتراث  متعلًقا  الشباب  فصار 
والتمسك به بل وتطبيقه، خاصًة أنه يعد جزًءا من الهوية الوطنية 

للدولة.

توثيق األمثال الشعبية في اإلمارات
يستعرض الباحث المحاوالت األولى لتوثيق األمثال الشعبية في دولة 
اإلمارات؛ ويقول كانت أولى المحاوالت على يد رجل التراث الشعبي 
كتابًا  أصدر  والذي  صندل،  بن  راشد  بن  عبيد  الكاتب  يصفه  كما 
الشعبية  األمثال  من  يحوى مجموعة  الثمانينيات  بداية  في  صغيرًا 
العامة والمتداولة محليًا خاصًة في المدن الساحلية، ثم أصدر بعد 
الشيخ محمد بن حسن الخزرجي رحمه الله كتاب العادات الشعبية 
وقد أورد فيه أمثاالً تختلف قلياًل عن األمثال التي ذكرها ابن صندل.

بعد ذلك قام اإلعالمي إسماعيل خميس بإصدار كتاب يحوي أيًضا 
بن  وعبيد  الصباغ  إبراهيم  أمثال  تشبه  األمثال وهي  من  مجموعة 
صندل إال أنه تميز بتقسيم هذه األمثال حسب الموضوع وشرحها 

شرًحا موجزًا.

األمثال الشعبية والباحث
حياتي  لمسيرة  كان  الموسوعي:  كتابه  مقدمة  في  الباحث  يقول 
في  واختصاصي  اتجاهي  تسيير  في  دوٌر  واالجتماعية  العلمية 
نشأتي  فبحكم  الشعبية،  األمثال  وخاصة  الشعبي  الموروث  جمع 
بالدولة،  المشهورة  الواحات   من  واحة  في  وباألخص  البادية  في 
وهي فلج المعال، كان ذلك من أهم الدوافع لدي في توثيق مورثنا 
العشبي من األمثال، فقد كان لتأثير المجتمع الذي عشت وترعرت 

فيه دوٌر في تنمية أفكاري وربطها بالتراث.

أهمية توثيق أمثالنا الشعبية
مرآة  الشعبية  األمثال  المزروعي  يَعتبر 
االجتماعي  تاريخه  تعكس  التي  المجتمع 
وتراثه الشفاهي وعاداته وتقاليده، فكم من 
وطواها  الزمن  عليها  عفا  الشعبية  األمثال 
النسيان واندثرت ولم يعد لها وجود، فالحياة 
والرعيل  تعاقبت  واألجيال  وتطورت  تغيرت 
أمثالنا  معهم  ورحلت  معظمهم،  رحل  األول 
ومعتقداتنا وأقوالنا الشعبية التي لمن توثق 
على  حافظنا  أننا  من  وبالرغم  تكتب،  أو 
نظرًا الستخدامها  األمثال واألقوال  تلك  بعض 
اليومي، إال أن الغالبية العظمى منها فقدناها 

ولم يبق منها إلى القليل.

نماذج لألمثال الشعبية وشرحها:
ابْتليت بك ييتك

ابتليت بك: االبتالء يكون في الخير أو الشر 
وهو من الله سبحانه وتعالى، وفي المثل يقصد زيارته له.

ييتك: جيتك
حوله،  لمن  أو  نفسه  في  الدار  يقوله صاحب  الشعبي  المثل  هذا 
وذلك في حق من يزوره فجأة بدون سابق إنذار أو موعد أو معرفة.

ابن آدم ما يترس عينه إال التراب
يترس: كلمة محلية بمعني يمأل

توضع  خشبة  والترس  به،  المتوقي  السالح  من  اللغة  في  والترس 
خلف الباب وتوصده.

هذا مثل أصله حديث نبوي شريف وقد شاع كمثل شعبي، ومعنى 
للطمع  انتقاداَ  ويضرب  للمزيد،  يتطلع  دائما  اإلنسان  أن  المثل 

والشراهة وعدم القناعة، وهو من باب الذم 
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الخدين،  متوردة  البنيان،  متينة   ’Aurelie‘ أورِللي  اآلنسة  كانت 
وقد بدأ الشيب يغزو شعرها الكستنائي. وكان من عادتها وهي في 
اللون  أزرق  بالًيا  قبعة رجالية، ومعطًفا عسكريًّا  ترتدي  أن  المزرعة 

في األوقات الباردة.   
اآلنسة أورِللي لم تفكر في الزواج من قبل. لم يعرف الحبَّ قلُبها. 
وهاهي،  تردد،  بال  رفضته  بالزواج  عرًضا  العشرين  في  وهي  تلقت 

وهي في الخمسين، لم تشعر بالندم بعد.
پونتو،  كلبها  ليس حولها سوى  العالم،  في هذا  تماًما  كانت وحيدة 
وبضع  الداجنة،  والطيور  أكواخها،  في  المقيمين  الزنوج  والمزارعين 
تفترس  التي  الصقور  بها  تقتل  )التي  والبندقية  وبغلين،  بقرات، 

الطيور(، ودينها.
جنبيها،  في  ويداها  شرفتها،  في  أورِللي  اآلنسة  وقفت  صباح،  ذات 
لتتأمل مجموعة من األطفال الصغار الذين صدمها ظهورهم المباغت 
أوِديل  جاراتها،  أقرب  أبناء  هم  السحاب.  من  عليها  سقطوا  وكأنهم 

‘Odile’، التي لم تكن- رغم ذلك- قريبة منها إلى هذا الحد.
أطفالها،  مصطحبة  فقط  دقائق  خمس  منذ  الشابة  المرأة  ظهرت 
نوم«  »تي  وساحبة  ذراعيها،  بين   ’Élodie‘ إلودي  الصغيرة  وحاملًة 
 ’Marcéline‘ مارسيلين  تتبعها  بينما  كارهة،  بيد   ’Ti Nomme‘

ومارسيلِت ‘Marcélette’ بخطًى متعثرة.
إلى  ُدعيْت  واالنفعاالت.  الدموع  مالمحه  شوهت   ، ُمْحمرٌّ وجهها 
في  مسافًرا  زوجها  كان  الخطير؛  أمها  مرض  بسبب  مجاورة  أبرشية 
إلى  ليأخذها  بالـ«كارِتَّة«  ينتظرها   ’Valsin‘ ڤالِسن  وكان  تكساس؛ 

المحطة.

الصغار معك حتى  أبقي هؤالء  فقط  أورِللي..  آنسة  يا  »ال مشكلة 
أعود.. قال ديو ‘Dieu’ إنني لم أكن سأزعجِك بهم لو كانت هناك 
طريقة أخرى! اعتبريهم أطفالك، آنسة أورِللي.. ال تدلليهم.. أنا شبه 
أمي  أجد  ال  وربما  مسافر..   ’Léon‘ وليان  األطفال..  مجنونة وسط 
أسرتها  تترك  أوديل  جعل  مرعب  احتمال  كذلك!«  حية  المسكينة 

البائسة على عجل.
كان  المنخفض؛  الطويل  البيت  شرفة  ظل  في  متزاحمين  تركتهم 
ضوء الشمس األبيض يخبط األلواح العتيقة البيضاء؛ بضع دجاجات 

لتتجول  بجسارة  إحداها  صعدت  السلم،  عتبة  عند  العشب  تنبش 
في الشرفة دونما هدف. الهواء مشبع برائحة الَقرَنُْفل، بينما تتعالى 

ضحكات الزنوج اآلتية عبر حقل القطن المزهر.
على  فاحصة  نظرة  ألقت  األطفال.  تتأمل  أورِللي  اآلنسة  وقفت 
الرغبة في  بنفس  البدينة.  إلودي  تترنح تحت ثقل  التي  مارسيلين، 
الصامتة  دموعها  تختلط  التي  مارسيلِت  ترقب  راحت  االستكشاف، 
القليلة،  اللحظات  تلك  أثناء  في  الصاخب.  وتمرده  نوم  تي  بحزن 
كانت تستجمع نفسها لتحدد كيف تتصرف إزاء المهمة الملقاة على 

عاتقها. بدأت بتغذيتهم.
لو كان من الممكن أن تبدأ مسؤوليات اآلنسة أورِللي وتنتهي عند 
فالكرار دائًما حافٌل  الحد، لكان بوسعها أن تطردهم بسهولة؛  هذا 
بالمؤن لمواجهة مثل هذه الحالة الطارئة. غير أن األطفال الصغار 
ليسوا خنازير صغيرة: إنهم بحاجة إلى أنواع من االهتمام لم تكن 

اآلنسة أورِللي مهيأة لها بالمرة.
كانت في الواقع غير بارعة تماًما في رعاية أطفال أوِديل في البداية. 
كيف استطاعت أن تعرف أن مارسيلِت تبكي دائًما إذا كلمتها بصوٍت 
عاٍل وبنبرة آمرة؟ كانت هذه إحدى غرائب ماسيلِت. اكتشفت ولع 
تي نوم بالزهور فقط عندما قطف أجمل زهور الغاردينيا والقرنفل 

بزعم دراسته لتركيبها.
أورِللي..  آنسة  يا  تكلميه  أن  كافيًا  »ليس  قائلة:  مارسيلين  نصحتها 
يجب أن تربطيه في كرسي.. هذا ما تفعله أمي كلما يسيء األدب.« 
الكرسي الذي قيدت فيه اآلنسة أورِللي تي نوم كان واسًعا ومريًحا، 

فاستغله تي نوم للحصول على قيلولة في األيام الدافئة.
في الليل عندما تأمرهم بالذهاب إلى السرير وكأنها تهش دجاجها 
النوم  مالبس  عن  ماذا  بالهة.  في  أمامها  يصطفون  كانوا  للحظيرة، 
الصغيرة البيضاء التي كانت تخرجها من كيس المخدة وتظل تضرب 
الذي  الماء  ماذا عن حوض  كالسياط؟  تفرقع  بقوة حتى  الهواء  بها 
كان عليها أن تحضره لتضعه في وسط األرضية ليغسل فيه كل من 
األطفال رجليه المتسختين المتعبتين اللتين لفحتهما الشمس؟ كانت 
أورِللي  اآلنسة  أن  فكرة  من  بشدة  تضحكان  ومارسيلِت  مارسيلين 
تتصور أن تي نوم من الممكن أن ينام من غير أن تحكي له حكاية 
الغول أو حكاية اإلنسان الذئب أو كليهما؛ أو أن إلودي ‘Élodie’ من 

الممكن أن تنام من غير أن يهدهدها أحد ويغني لها.
بعشرة  أعتني  أن  ل  »أفضِّ قائلة:  لطباختها  أورِللي  اآلنسة  فضفضت 
ال  عزيزتي!  يا  مزعج  شيء  أطفال..  بأربعة  أعتني  أن  على  مزارع 

تحدثيني عن األطفال!«

ندم
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لقد  أورِللي..  آنسة  يا  بسيطة  معلومة  لِك  »أقول 
لمحُت ذلك الصغير وهو يلعب بمفاتيحك باألمس.. 
أال تعرفين أن اللعب بالمفاتيح يجعل الطفل عنيًدا 
عندما يكبر؟ كما أن النظر في المرآة يجعل أسنانهم 
التي يجب أن تعرفيها عن  صلبة. هذه هي األشياء 

تربية األطفال.«
تطمح  أو  تزعم  لم  أورِللي  اآلنسة  أن  المؤكد  من 
إلى مثل هذه المعرفة الدقيقة والشاملة التي لدى 
ودفنت  »ربت خمسة  التي  الطباخة،  روبي،  الخالة 
بعض  لمعرفة  بالسعادة  أحست  حياتها.  في  ستة« 
الحيل الصغيرة التي تعملها األمهات لحل المشكالت 

الطارئة.
أجبرتها أصابع تي نوم اللزجة على أن تخرج مرايلها 
البيضاء التي لم تلبسها منذ سنوات، كما كان عليها 
أن تتأقلم مع قبالته المبتلة.. التي تعبر عن طبيعته 
الخياطة،  أحضرت سلة  والحيوية.  بالحنان  المفعمة 
في  وجعلتها  الدوالب  من  تستعملها،  ما  نادًرا  التي 
بال  ص��درات  لتصنع  تقص  وراح��ت  يدها،  متناول 
معتادة  صارت  حتى  أيام  بضعة  استغرقت  أزرار. 
تتردد  التي  والثرثرة  والصراخ  الضحك  أصوات  على 
في جنبات البيت طوال اليوم. ولم يحدث في الليلة 
مرتاحة  النوم  استطاعت  أن  الثانية  في  وال  األولى 
البدين،  الساخن  بجسدها  إلودي  بها  تلتصق  بينما 
وأنفاسها الدافئة تلفح خدها مثل طائر يضرب الهواء 

بجناحه.
أورِللي  اآلنسة  أصبحت  أسبوعين،  مرور  بعد  ولكن 

معتادة تماًما على هذه األشياء، ولم تعد تشتكي.
كذلك بعد مرور أسبوعين، وبينما هي تحدق باتجاه 
ڤالِسن يدور بكارتته  ليلة، رأت  األبقار ذات  معلف 
أوديل جالسة  كانت  الطريق.  منعطف  عند  الزرقاء 

بجوار الرجل الخالسي منتصبة ومنتبهة. وبينما تقترب العربة، كان 
إلى  برجوعها  يدل على مدى سعادتها  المتألق  الشابة  المرأة  وجه 
أورِللي  المتوقعة، أصابت اآلنسة  العودة، غير  البيت. غير أن هذه 
بانفعال مبهم. على األطفال أن يتجمعوا. أين تي نوم؟ هنالك في 
ومارسيلِت؟  ومارسيلين  المسن.  على  السكين  حافة  واضًعا  الكوخ، 
تقصان وتخيطان مالبس الدمى في نهاية الشرفة. أما إلودي، فكانت 
آمنة بين ذراعي اآلنسة أورِللي؛ وصرخت فرًحا لمرأى الكارتة الزرقاء 

التي عادت بأمها.
رحلوا!  عندما  هادئًا  الجو  كان  كم  ورحلوا.  منفعلين،  جميًعا  كانوا 
ترى  تعد  لم  ومصغية.  محدقة  الشرفة،  في  أورِللي  اآلنسة  وقفت 
الكارتة؛ حمرة الشفق عند الغروب والغسق الرمادي المائل للزرقة، 
ألقيا مًعا على الحقول ثوبًا من الضباب القرمزي، الذي حجب الكارتة 

عن ناظريها. لم تعد تسمع أصوات عجالتها. ولكن أصوات األطفال 
المرحة السعيدة ما زالت تترامى خافتة إلى سمعها.

استدارت داخلة البيت. هناك الكثير من العمل في انتظارها، حيث 
ترك األطفال وراءهم نوًعا من الفوضى البائسة؛ ولكنها لم تبدأ على 
الفور مهمة إصالحها. جلست اآلنسة أورِللي إلى المائدة. ألقت نظرة 
متأنية على الحجرة التي بدأ المساء يلقي بظالله عليها، لتزداد قتامة 
حول ظل المرأة الوحيدة. تركت رأسها يسقط فوق ذراعها المحنية، 
وأخذت تبكي. أوه، ولكنها بكت! ال مثلما تبكي النساء في صمت. 
وإنما بكت كالرجال، بنشيج بدا وكأنه يمزق أعماق روحها. ولم تنتبه 

إلى پونتو وهو يلعق يدها 

شباط  )8فبراير/  أمريكية  وروائية  قاصة   »KATE CHOPIN»*
-1850 22أغسطس/ آب 1904(



والمتحول82 الثابت  بين  لصراع  العربي  التراث 

التراث العربي
صالح لبريني *الصراع بين الثابت والمتحول

نقدية  آليات  إعمال  تستدعي  القديم  العربي  التراث  قراءة  إن 
ال تسعى إلعادة المنتج من الممارسة النقدية ،وإنما تروم إلى 
فتح حوار عميق بغية الكشف عما يكتنزه من جواهر متوارية 
في بئره العميقة ، بإضاءة عتماته، هذا الحوار الفعال لن يتحقق 
العمق  إلى  للولوج  يفتح منافذ جديدة  نقدي  بعيدا عن تصور 
النصي، والنقدي القائم الوجود. إن الحوارية الفاعلة والمتفاعلة 
هي إنصات لنبض المقروء التراثي، ستكون دافعا مهما في تثوير 
تجديدية  سمات  عليه  تضفي  بطرق  وتفعيله  العربي،  النقد 
الغايات  بذلك  فتتحقق  والمقروء،  القارئ  بين  العالقة  تجسر 
من وراء العودة إلى هذا التراث ليس بكيفية اجترارية ، وإنما 
بوسائل جديدة في المقاربة والمناولة ، ذلك أن أية مقاربة البد 
والسليم  العميق  الوعي  من  الالزم  القدر  على  التوفر  من  لها، 
بالتراث، واالستلهام الفعال لما أنتجه النقد الحديث من نظريات 
في المقاربات النصية. والتراث النقدي العربي كتاب مفتوح على 
تآويل قادرة على تحفيز المهتم والناقد إلى النهل منه، من أجل 
لمعانقة  والتجاوز،   والتجديد  بالخلق  يتسم  نقدي  متن  خلق 
ماهو حي وحيوي فيه ، وهذا دليل حياة، الشيء الذي يتطلب 
اإللمام به إحاطة شمولية تمكن من الفهم الدقيق، واالستيعاب 
الجيد للطروحات الحافل والحابل بها، حتى نستطيع تجاوز ماهو 
ألعطاب  المدركة  القراءة  عبر  النقدي،  الممكن  وتحقيق  كائن 
الممارسة النقدية، التي تناولت هذا التراث ، و لم تستطع سوى 
الغني، بما يزخر به  الموروث  تكريس رؤية متخلفة حول هذا 
من معطيات واجتهادات كانت منسجمة مع اللحظة التاريخية 
التي أنتجتها، وبالتالي البد من الوقوف مليا عند هذا األمر حتى 
حالت  التي  والموضوعية  الذاتية  المعيقات  كل  تخطي  يمكننا 
دون تحقيق المبتغى.  فالناقد الذي تناول قضايا نقدية لها ارتباط 
بالوعي الفكري المنمط في قوالب االتباع ، ليس بمستطاعه أن 
يخرج عن المتعاقد عليه، داخل منظومة اجتماعية وفكرية تتسم 
بالثبات والسكونية والنقل، مما يمكن اعتباره عائقا موضوعيا من 

العوائق التي حالت دون تطور المنجز النقدي .
في  الذات  فهم  إلى  يؤدي  العربي،  التراث  بأهمية  الوعي  إن   
تجلياتها التاريخية والحضارية والفكرية ، ذلك أن هذه التجليات 
 ، االجتماعية  للبنية  وموضوعي  منطقي  انعكاس  إال  ماهي 
واستجابة لنداء الذات التي تبحث عن وجودها داخل منظومة 
قيم، كانت سائدة في سيرورة تاريخية حابلة بالصراع بين األمم 
المنبنية  والثقافية  الفكرية  الصيرورة  ، وتجلي  اإلنساني  والفكر 
الحضارة  تجسده  عقالني  فكر  بين  والمواجهة  التدافع  على 
اليونانية ، وفكر يعتمد على النقل ، لكن بفعل التالقح الحضاري 
الثقافات  كل  امتصاص  اإلسالمية  العربية  الثقافة  استطاعت 
العربي  الفكر  شحنت  إيجابية،  بطريقة  اآلخر  فكر  واستيعاب 
التوظيف  على  محفزة  و  والخلق  التجديد  بطاقات  اإلسالمي 
التي لعبت  الكالمية،  الفرق  إلى ظهور  األسلم للعقل، مما أدى 
دورا مهما في تثوير العقل العربي ، واإلسهام الفعال في التأسيس 
خرجت  التي  النقدية،  الممارسة  وتفعيل   . اإلسالمية  للفلسفة 
النص  على  تعتمد  مرحلة  إلى  االنطباعية  الذوقية  المرحلة  من 
الشعري في المقاربة النقدية.  فظهرت قضايا نقدية مستقاة من 
النص ورؤى نقدية لنقاد استوعبوا أن أفضل وسيلة لتثوير الشعر 
األمر،  هذا  إن    . الخلق  في  والمسهم  البناء  النقد  هو  العربي 
يدعونا اليوم،  إلى التأمل العميق في هذا التراث الغني والثري، 
والذي مازال في حاجة إلى الكشف وسبر طروحاته، التي ِبُمكنها 
اإلقامة في المناطق المنسية والمهمشة والمغيبة في المقاربات 
السالفة . ولعل المقاربات النقدية التي تناولت التراث توزعت 
التي  التفاعلية  ثم  اآلخر،  مع  الصراع  إطار  في  االنفعالية  بين 
الغربية ومحاولة تكييفها مع هذا  النقدية  النظريات  استلهمت 
حاولت  األخرى  هي  التي  التنويرية  المقاربة  وأخيرا   ، التراث 
التي يعاني منها العقل  تطعيم المقروء بالكشف عن األعطاب 

العربي اإلسالمي.
تحفيز  في  فاعلة   محاورة  إال  ماهي  للتراث  قراءة  فكل  وعليه 



ذاك  أنتجت  التي  المعرفية،  األنساق  مع  متفاعلة  و   ، الذات 
على  الوقوف  األساس  هاجسه  مقارباتي  تصور  وفق  المقروء 
قيمة طروحاته ، الذي يزخر به  واستيعابه،  إجابة جوهرية عن 
األسئلة المرتبطة بالهوية والذات، فالتراث ماهو إال صورة الذات 
التي تتشكل هويتها الحضارية واألنطولوجية من هذه الفاعلية 
المتبصرة للعمق الهوياتي . فالناقد العربي، وهو يحاور التراث 
ويتجاوب مع إشكاالته في المنتوج النقدي، ال يسعى إال إلضاءة 
المعتم فيه ،عبر آلية التفسير والتأويل التي تسهم في اإلدراك 
المعرفي والكشف عن ثراءه ، الشيء الذي يقودنا إلى التأكيد 
يضيف  إيجابيا  تناوال  التراث  لهذا  الفعال  التناول  ضرورة  على 
نقدية  نزعات  العربي  التراث  قراءة  جديدة.توزعت  إضافات 
المجتزئة،  القراءة  النظر. هكذا نجد  زاوية  انطالقا من  متعددة 
وهي تلك القراءة التي تعمد إلى االختيارات الشعرية المستجيبة 
للخلفيات واألنساق المعرفية المتحكمة في التناول، و المدعمة 
للرؤية النقدية المتوخاة، وقد أسهم هذا في تحويل الممارسة 
النقدية للتراث إلى محاكمة غير خاضعة لآلليات النقدية، بقدر 
ماهي محاكمة خاضعة لألهواء والرغبات ، فعملت هذه القراءة 
على تعطيل ُسنَّة التحول في تثوير اإلبداع العربي، لكونها قراءة 
ال تكشف عمق المتون الشعرية القديمة بما تحمله من زخم 
نقديا  هاجسا  تكن  لم  التراث  فمقاربة  وعليه    . وفني  جمالي 
الفاعلية  و  النقلية   الفاعلية  بين  صراعية  لبنية  خاضعا  وإنما 
العقلية ؛ التي غدت لصيقة نقد غايته  تحنيط هذا التراث في 

قوالب جامدة.  
التي  القراءة  بها  ونقصد  النصية،  القراءة  نجد  المقابل  في  كن 
شرعت في اإلنصات إلى النص المبَدع من حيث الجدة والتجديد؛ 
وهنا مكمن التحول في مقاربة هذا الموروث، فبرز نقد ينتصر 

للنص المحدث.

إن الصراع بين »القديم« و«المحدث« صراع بين نسقين 
فكريين، فاألول نقلي أي ثابت يركن إلى ماهو قائم ، في 
المقابل نجد الثاني عقلي أي متحول ومستوعب للحاضر 

في تناغم أصيل مع الماضي، الذي يعد محفز للتفكير و 
الثالث  القرن  في  العربي  النقدي  المشهد  عرفه  ما  إن  الخلق. 
الهجري دليل على اإلبدال في المنظومة الفكرية واالجتماعية، 
التي أثرت في الالوعي الفردي للشاعر، وحثته على المشاكسة  
والمروق ، فكان صوت العقل  هو المعبر عن االنفالت من إسار 
النقل / االتباع ومعانقة العقل /اإلبداع الذي تمثل على مستوى 
الثقافي مع  للتالقح  إذ كان   ، الشعري  الفكري، واإلبداع  اإلنتاج 
بنى  تحطيم  في  الفعال  الدور  والفارسية  اليونانية  الثقافتين 
المتحولة،  والسياسية  االجتماعية  البنية  مع  تتساوق  فكرية 
كمقوم  العقل،  على  االعتماد  فكرية جديدة سمتها  بنية  بخلق 
من مقومات التفكير ، فشهدنا ظهور الفكر المعتزلي والفلسفي  
برهانا على تأثير المنطق اليوناني في العقلية العربية اإلسالمية، 
وانعكس هذا  على المستوى الشعري الذي جعل  الذات بؤرة 
تمردا  وُعدَّ   ، وقلقها  للتعبير عن هواجسها  اإلبداعية،   العملية 
على عمود الشعر وخروجا عن األعراف الشعرية المألوفة، فكان 
محط معارضة شديدة من لدن الفكر النقلي ،وخصوصا اللغويين 
بدعوى الدفاع عن النص القرآني ، بقدر ما كان همهم الحفاظ 
على بنية فكرية تقليدية.وبالتالي، فقراءة التراث العربي تحتاج 
من الدارس، اإلنصات بعمق إلى النص الشعري والفكري،  حتى 
الصراع  وحتمية  بأهمية  تؤمن  قناعات  إلى  الخلوص  يستطيع 
للبنى  طبيعي  انعكاس  إال  ماهي  التي  المعرفية،  األنساق  بين 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية والحضارية 

* شاعر وناقد من المغرب

إضاءة

حّصلت رجل، وقالت َعور

رجل: يقصد به العريس أو الزوج.      -َعَوْر: أي أعور.

ومعناه أنه لطالما انتظرت تلك المرأة أن يتقّدم أحد ليخطبها، وعندما تقّدم لها أحدهم، عّددت فيه عيباً 

ليس بالكبير، فرفضته. وكان المفترض أن تتغاضى عن اعورار عين واحدة في سبيل الظفر بالزوج.

يضرب هذا المثل الشعبي انتقاداً للشخص يطول انتظاره ألمٍر ما، وعندما يحصل ذلك يتعالى عن الموافقة عليه، وهو 

الذي كان يائساً من الحصو ل على أقلّه.

تواصيف

سعيد عقل
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اإلماراتية84 الشعبية  األغنية  في  العاطفية   الطفل  ثقافة 

دراسات إماراتية

محبة األم ونوم الطفل
تُعبِّر األم عن محبتها الشديدة البنها، والتي تفوق محبة اإلنسان لكل 
الدنيا؛ فهذه المحبة تكاد أن تصل إلى  ما يعتقد أنه ذو قيمة في 

أعلى مراتبها، وهو الجنون، فتقول)2(:

حبيتْك، حبِّ المـــال واألهـــل والـغنى

حبِّ الضنى، مـــــا حـــال دونـــه دون

حبيتْك، حــــبٍّ يـــدعي المــلح ســكر

ويدعي، عسى عويدات الثمام قرون)3(

حبيتْك، لـــــو تحبني كثـــــرٍة، جــــان

مــــــن كثــــرة، بــــداك ينــــــون)4(

حبيتْك، حــــبٍّ داخــــلن مســــتداخل
ومغـــــروز لـــه، ما تـــــراه العيــــون

ثقافة الطفل   العاطفية
 في األغنية الشعبية اإلماراتية

د. إبراهيم أحمد ملحم

بها  يمر  التي  المراحَل  ـ  األم  تؤديها  التي  ـ  الشعبية  األغنية  واكبت 
الطفل مذ ترى عيناه نور الحياة. وعلى الرغم من أن إدراك معنى ما 
تتغنى به األم يتأخر كثيًرا عند الطفل، فإنها تستخدم القوالب الغنائية 
يسترخي  لكي  النفس؛  إلى  النفاد  على  القادرة  الهادئ  اإليقاع  ذات 
لداعي اللنوم، وهو ما نجده في أغاني »المهاواة«. وتستخدم القوالب 
الغنائية ذات اإليقاع السريع، لكي ترحب به وتدخل السرور إلى قلبه 
كتلك التي تغنيها حين يستيقظ من نومه، ويُقبل على الرضاعة. ولعل 
أغاني »المهاواة«)1( هي األكثر أهمية من بين األغاني السابقة؛ لما 
نهضت به من حمل مشاعر األمومة تجاه ولدها، ومن بث لشجونها 
وأحزانها، وبوح ما يجول بفكرها إليه، وما تلقي على عاتقه من آمال 
وطموحات حين يغدو رجالً، يستطيع أن يعتمد على نفسه، فيعيش 

بسعادة وهناء. 
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ال شيء يعادل حب األم البنها؛ فهو يفوق حبَّ التملك للمال، وحب األهل، وحب 
العيش في الثراء. إنَّ حبًّ�ا كهذا مجبول بقوة اإلرادة القادرة على صنع المعجزات؛ 
إذ تحيل الملح ُسكَّرًا، وتحيل الحشائش الكريهة إلى أزهار. لقد وهبها الله تعالى 
القدرة على احتمال وجود هذا الحب من طرفها، وجعله مغروزًا في باطنها عصيًّ�ا 
على االقتالع منها، ولو حرى تبادل األدوار فأحبها الطفل كما تحبه ألُصيب بالجنون.

يعلو مستوى هذا الحب، العالي أصالً، والمتحفز إلى التضحية والفداء في سبيل 
راحة الطفل وبقائه، إلى أقصى درجاته ممزوًجا بالتخوف على حياة الطفل حين 
يخلد إلى النوم في أغاني »المهاواة«؛ ألن الحب الذي صورته األغنية السابقة يجعل 
الغياب المؤقت للطفل بمنزلة غياب الشعور بمباهج الحياة نفسها؛ فالطفل هو 

عالمها الحقيقي الذي تحبه، وتنتمي إليه)5(: 
ال إلـــــــــــه إالَّ الله، تحـــــــرسك

فــــــي منامــــك، وليلـة عــــرسك
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ال إله إالَّ اللــــــه، وانــــــــــــشوره
عـــــــــن الشيطـان، وحضـــــــوره

ال إلــــــــه إالَّ الله، ومــــــــــنشره
عــــــــن عيــــن ريـــال، ومــــره

ال إله إالَّ اللـه، ومــــــا شــــــاء الله
تعــــمي العــــــــيون الحــــــــاره

ال إلـــــــه إالَّ اللـــــه، عــــــــــليك
وعيــــــن اللــــه منتظــــــره اليك

وبعـــــــــون اللــه، ال شــــــــــــر
وال َســـــــْو، يقــــــدر عــــــــليك

في  يتكرر  الذي   � الله«   إالَّ  إله  قولها: »ال  تعالى في  الله  ذكر  إن 
يحل  حيث  األخير  الشطر  باستثناء  النص،  من  األول  الشطر  بداية 
الشيطان  منامه من  ليحرسه في  كاٍف   � الله« مكانه  قولها: »بعون 
والحاسدين من البشر، وأن يمنع قوى الشر األخرى عن إلحاق األذى 
به في الزمن الممتد من حياته: في طفولته، وفي ليلة عرسه؛ ألن 
الذي ال  الحب  إنه  ابنها طفالً،  الحب ليس مقصوًرا على كون  هذا 
الشجي  بصوتها  الغناء  هذا  ويتزامن  أبًدا.  العمر  في  التقدم  يغيِّره 
وتفاعلها مع جو الغناء حيث تضم الطفل إلى صدرها، وتهزه بلطف، 
وتقبله، وتربت على كتفيه.. وال شك في أنَّ هذه األمور مجتمعًة، 

تشكِّل النواة الثقافية األولى للطفل.
وحين يشتد بكاء الطفل، ويرفض االستسالم للنوم، يتبادر إلى ذهن 
األم أن ابنها قد أصابته عين حاسدة مجهولة، فتسعى إلى ذكر الله 

تعالى لطردها)6(: 
كــاف، هــــا، يا، عين، صـــاد

عـــــــــن شرِّي، وشـــر العباد
شرِّ اللــــــي مـــــا تـذكر الله

شــرِّ العبـــــده، والحـــــــرَّه

الله  إلى  للدعاء  »كهيعص«  الكريمة  باآلية  قولها  األم  ابتدأت  فقد 
تعالى أن يكفَّ شر العين التي أصابت طفلها أيًّ�ا كان مصدرها، سواًء 
الحرة.  أو  العبدة،  أو  نفسها،  األم  النساء:  من  الشر  صاحبة  أكانت 
وكذلك الرجال والنساء: العباد جميعهم ممن رأى طفلها ولم يذكر 
وفي  به،  اإلعجاب  على  للداللة  الله«  شاء  »ما  فيقول:  تعالى،  الله 

الوقت نفسه، إبعاد العين الحاسدة.
بل  فحسب،  الذكر  طفلها  بها  تخص  األم  تكن  لم  »المهاواة«  هذه 
عاتق  على  التغيير  في  األمل  تعليق  كان  وإْن  أيًضا،  األنثى،  تشمل 
الطفلة  ذكر  وما  الحقيقة)7(.  حامي  بوصفه  وحده،  الذكر  الطفل 
بصيغة  مخاطبتها  عدم  باب  من  إالَّ  التأنيث  على  الدالة  بالضمائر 
ومما  الخطاب.  بتقنيات  وعيها  ومن  التذكير،  على  الدالة  الضمائر 

تقوله األم؛ لتغط طفلتها في نومها بعمق )8(: 
نـــامي، يــــا مسعده، نـــامي

واحـــلمي أســـــعد احالمـــي
نامــــــــــي نــــــــومه هنيِّه

نومِة الغـزالن فـــــــــي البريِّه
نــــــــامي نومـــــــِة الهــــنا

اج فـــــــــي منــى نومة الُحجَّ

أن  في  رغبتها  على  يدل  »نامي«،  قولها:  في  األمر  أسلوب  فتكرار 
تخلد ابنتها إلى النوم بطمأنية، كما تطمئن الغزالن في البرية غير 
خائفة من أي شرِّ يتربص بها، وكما ينام الحجاج إلى بيت الله الحرام 
في »منى« مطمئنين إلى رعاية الله سبحانه وتعالى لهم. وفي كلتا 
الحالتين ال تراود اإلنسان األحالم المزعجة؛ ألنه يعيش في طمأنينة 
الروح وسعادة حقيقية يجدها في الوسط الذي يعيش فيه. ولذلك 
تحل هذه  إذ  »يا مسعدة«؛  قولها:  في  النداء  بصيغة  األم  تخاطبها 
التسمية الدالة على الحال في مكاَن التسمية التي يمكن أن يُناديها 

الناس بها في الحياة اليومية.
وفي سياق أغاني »المهاواه«، قد تلجأ األم إلى تطويع كلمات اللوعة 
يعتلج  بما  للبوح  منها  محاولة  في  الغنائي،  القالب  لهذا  والحزن 
شوقها  عن  معبرة  فتقول  الفرقة،  نيران  ألهبتها  مشاعر  من  صدرها 

لعودة الزوج من رحلة الغوص بحثً�ا عن اللؤلؤ)9(:

يا ليتني رمـــانه بثِمْر، وبســـــوِّي ُخـــوص )10(
يظلل على الغالي، لي في الغبيب يغوص )11(

البحار شجرة رمان تظلل زوجها،  أن تكون في غياهب  األم  تتمنى 
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وتصنع له من أغصانها ما يستر وجهه من حرارة الشمس. وتسمية 
الزوج بالغالي، يُعيدنا إلى تسمية الطفل أيًضا بالغالي، وكأن األم تجد 
في الطفل امتداًدا لصورة أبيه. وهذا ما سنتناوله في أغنيات أخرى، 
تعبر فيها األم عن آمالها وطموحاتها حين يستوي طفلها رجالً كأبيه.

الترحيب والرضاعة
النوم  من  الطفل  يستيقظ  حين  األم  قلَب  الكبيرة  السعادة  تغمر 
وجهها،  إيماءات  وفي  صوتها  في  تفيض  السعادة  نجد  إذ  ُمعافى؛ 
إلى الحد الذي قد ترى انعكاس ما تفعله بابتسامة ترتسم على وجه 

طفلها، فتقول )12(:
صبــــاحك صباحيــــــــن

صباح الكـــــحل بالعيــــن

صـــباحٍ يطـــــــرد الفـقر
صبــاحٍ يـــــوفي الديــــن

صــباحك الصبـــــــــاحي

والــــــورد والتفـــــــــــاحِ
وعـــــــوينتك هــــالزينه

ســــــــــــالَّبـــــِة االرواحِ

يطرد  األول:  اثنان،  هو  الطفل،  وجه  إطاللة  يحمل  الذي  فالصباح 
والثاني:  الحياة.  في  الطفل  وجود  هو  الحقيقي  الغنى  ألن  الفقر؛ 
يسدد الديوان المستحقة؛ ألن الغنى توافر بوجوده، فال دين سيبقى 
وفي  الورد،  حيث  بجماله  ينعم  صباح  أيًضا،  وهو  للدفع.  مستحًقا 
وفي خيره حيث ثمر التفاح. وبما أن العينين هما النافذتان اللتان 
اذ. ما  ترينا الدنيا، فهما يستحوذان على إحساس األرواح بالجمال األخَّ
يجعل معنى هذا الصباح رديًف�ا لمعنى الحياة التي تهب األم معنى 

البقاء بسعادة.
إن الرقة المفرطة في ألفاظ األغنية السابقة، وخفة القالب الغنائي، 
إضافة إلى ِذكر فاكهة غير صحراوية )التفاح(، يدالن على أن هذه 
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فتداخلت  جاورتها،  التي  بالمناطق  تأثرت  األغنية 
معها، أو أنها تعمدت ذلك؛ فالطفل حينما يصير رجالً 
يستطيع أن يضرب في األرض طلبًا للرزق أو السفر، 
فأتت األغنية بفاكهة ال تنبت أشجارها في المنطقة. 
وما يؤيد هذا الرأي أن هناك أغنية للطفلة تمضي في 
النخلة، وليس  يكون على  فيها  التركيز  نسقها، ولكن 

غيرها )13(:
صبــــــــــاحك صباحيـــــن

صبـــاح الكـــحل فـي العين
صبــــــــاح انيدلج نخــــله

ومـــن النخله عذجين )14(
عـــــذجٍ تـــــاكلـــــــــينه

وعــــــذجٍ يوفــــي الديـن
صبـــــاحك بالمبـــــــــكِّر

المـريج حليب وسكَّر )16(
صبــــــاحك بالســـــــرور

كــما الحــواي يـــدور )17(

الكحل  يزين  كما  فيها،  بوجودها  الحياة  تزيِّن  أخيها،  مثل  إنها، 

العينين، فيغدو الصباُح صباحين: واحد حقيقي بفعل دوران الكرة 
بفعل  يحدث  انفعالي  والثاني  النهار،  إلى  الليل  ومفارقة  األرضية 
تُنبُت  التي  النخلة  تصوير  أن  االنتباه  يسترعي  ما  ولكن  جمالها. 
األنثى  أن  إلى  يشير  ما  الثمر،  من  بحملهما  نخلتين  أي  »عذقين«؛ 
هي التي تكثر النسل، وبالكثرة تُوفى الديون؛ لكون الرجال قادرين 

على جني المال بالعمل.   
إن األغنيتين السابقتين، كما رأينا، تقذف بذاكرة األم عبر الرؤيا إلى 
المستقبل، فترى ولدها يتنقل من مكان إلى آخر طلبًا للرزق، وترى 
�ا مثلها تُكثر النسل، فتحقق للحياة استمرريتها. وهذا يظهر  ابنتها أمًّ
في سياقات مختلفة، ولعل أبسطها عندما تستشعر األم رغبة ابنها 
في  يتدفق  وحليبها  فتقول  نومه،  من  يستيقظ  حين  الرضاعة  في 

أحشائه: 
عــــــوافي فــي حــــــشاْك

ولقيمـــــه مـــِْن عـــشاْك
ــــا عـــــــــوافي ِمــْن تجشَّ

ـا )18( واكل دياي محــــشَّ

تتمنى األم لطفلها أن ينعم بالصحة والعافية حين يشبع من الرضاعة، 
في هذه  تأكيده،  أبتغي  ما  ولكن  ذلك.  على  دليالً  تجشؤه  ويكون 
األغنية اللحظة االستباقية نفسها للمستقبل وردت فيها، إضافة إلى 
أغنية أخرى، مرت معنا حين تحدثت األم عن نوم الطفل في تلك 
الليلة بهناء، وأردفتها بالحديث عن نومه في ليلة عرسه. واللحظة 
يأكل  كما  باألرز،  المحشو  الدجاج  الطفل  يأكل  أن  االستباقية، هنا، 

الرجال الكبار.
لقد شكَّلت المهاواة النواة األولى لثقافة الطفل؛ فاألم بأدائها الغنائي 
النوم.  لداعي  فيسترخي  إلى قلب طفلها،  الطمأنينة  تُدخل  الهادئ 
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وأسهمت أفعالها الدالة على حبها الكبير للطفل، 
كالتقبيل والضم والربت الخفيف على كتفيه في 
ومن  بوجودها.  بالراحة  الشعور  وربط  ألفتها، 
جانب آخر، تمكنت المحبة القوية في قلبها من 
أداء أدوارها الغنائية ببراعة تامة، واستطاعت من 
خالل أغانيها أن تبث أشواقها، وحزنها الناجم عن 
اللؤلؤ.  عن  بحثًا  الغوص  رحلة  في  الزوج  غياب 
ولعل دافعها إلى ذلك سببان، األول: رؤية الطفل 
اللحظة  استباق  والثاني:  أبيه.  لصورة  امتداًدا 
تغيير  على  قادًرا  رجالً  الطفل  رؤية  في  الراهنة 
الحياة نحو األحسن؛ فقد استبقت الزمن وجعلت 
نومه بطمأنينة وكأنه عريس. إنها الثقافة العاطفية 

التي اختصت األم وحدها بإشاعتها داخل طفلها 
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مجهول90 عربي  تاسيلى...تراث 

برزة تراث

خالد عزب *

هل يعرف العرب تاريخهم حقا؟ سؤال سيجيب عليه من ال يعرف 
لتاريخهم،  العرب  يدرك جهل  يعرفون، ومن يعرف  إنهم  بنعم 
والمشترك بينهم، هذا تذكرته حينما زرت الجزائر مؤخرا، ورأيت 
هذه  تاسيلى  يعرف  ال  الجزائري  الشباب  من  كبيراً  عدداً  أن 
الحضارة التي نشأت من 30 الف سنه او يزيد في جنوب شرق 
الجزائر، هذه المنطقة تكويناتها الجيولوجية، ذات قيمة جمالية 
الزمن،  عبر  الطبيعي  للنحت  تعرضت  رملية  بها صخور  رائعة، 
كانت تاسيلى في عصور ما قبل التاريخ غنيه بالحيوانات كالفيل 
تدل عليه رسوماتها  ما  والكركدن، وهو  والزرافة  القرن  ووحيد 
الصخرية، ولخصوبة أرضها في تلك العصور شكلت بيئة حاضنة 
للجماعات المتنقلة أي أوائل الصيادين، الذين يبدو أن بعضهم 
شكل بدايات القرى في التاريخ اإلنساني، يدل على ذلك تتابع 
الذين  الناس،  هؤالء  يوميات  تحكى  التي  الرسوم  من  العديد 
ابتكروا العديد من األدوات التي  تساعدهم على مشقة الحياة، 
الحيوانات  صيد  على  بداياتها  في  الحضارة  هذه  سكان  عاش 
من  تالية  مرحله  وفى  األليفة.  الحيوانات  آنذاك  يعرفوا  ولم 
خالل الرسوم الصخرية ينتقل اإلنسان فى تاسيلى الى استئناس 
الحيوانات، فتقل رسوم صيد الحيوانات، وتنتشر مشاهد العمل 
الجماعي فى رعاية الحيوانات األليفة كاألبقار واالغنام، وتبدو 
و هدوءاً،  اكثر جماالً  فالسحن  الرسوم  على  االستقرار  عالمات 
ونرى بها اللون األحمر واألبيض، لكن المدهش فى هذه الرسوم 

هو ظهور عربة يجرها حصان، هذا يدل على مرحله متقدمة 
الحصان فى  استئناس  أنه تم  الحضارة، ويبدوا  فى هذه  نسبياً 
تاسيلى سنة 1200 قبل الميالد، وهى مرحلة تلت مرحلة أطلق 
عليها علماء ما قبل التاريخ عصر البقريات، وهو عصر يمتد فى 
هذه المنطقة من 4000 سنة الى 1500 سنة قبل الميالد، وتتميز 
رسوماتها بظهور رسوم تعبر عن الحياة اليومية والمشاعر التى 
الجمل  سنجد  العلماء  من  العديد  تفاجئ  كما  .لكنك  تتخللها 
فى رسوم تاسيلى، حيث ظهر فى الصحراء الكبرى 5500 قبل 
الميالد، واستئنسه واستخدمه إنسان تاسيلى 2500 قبل الميالد، 
وهو من الحيوانات التى تأقلمت للعيش فى االماكن المفتوحة، 
وأنتشر استخدامه بكثرة، وأستفاد الرومان من محاربي الجمال 
ألغراض  الصحراء  اطراف  على  التجوال  فى  المنطقة  هذه  فى 
األمن، ومع استئناس الجمل، وبداية الجفاف بعد عصور مطيرة،  

اتجه انسان تاسيلى نحو ضفاف األودية واألراضي الخصبة .
فى  مشاهد  كلها  االجتماعات  وطقوس  واألس��رة  الحروب  إن 
وتنوع  روعة  كانت  لقد  المجتمع،  هذا  نمو  تعكس  تاسيلى 
التراث  قائمة  على  لتسجيلها  دافعاً  تاسيلى  رسوم  وكثافة 
يجهلها  اليوم علماء وباحثين، ولكن لألسف  العالمي، ويزورها 

العرب، ولعل هذه السطور تعرف بهذه الحضارة المجهولة  

* مدير إدارة اإلعالم، بمكتبة اإلسكندرية

تاسيلى...تراث عربي مجهول

تاسيلي تاسيلي
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حاوره - محمد زين العابدين 

في حوارنا التالي معه، قال الشاعر عالء جانب الفائز بالمركز األول 
في مسابقة أمير الشعراء لعام 2013م، وهي المسابقة التى تنظمها 
هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، إن دراسته للقرآن الكريم جعلت لغته 
الشعرية تنضح من دون قصد بالمفردات القرآنية، وأضاف: إن أهم 
ما تعلمته من الدراسة باألزهر الشريف فكرة قبول اآلخر ألننا ندرس 

ونتبع مناهج فقهية متعددة ومذاهب مختلفة.
وعن جمعه بين كتابة الشعر والنقد، قال: أخلصت للشعر فتدفقت 
الشاعر،  بروح  له  أتصدى  النقد  أمارس  وعندما  الشعرية،  سليقتي 

والنقد الحقيقي هو في حقيقته إبداع مواز. 
وحذر جانب من الوقوع أسرى للتراث، كمن ورث بيتاً جميالً ولم يقم 

بتجديده، إنما يجب أن نفتح النوافذ على كل الثقافات.
القصيدة  الكريم ساعدته على تجديد روح  وقال إن دراسته للقرآن 
القصيدة  يكتبون  ممن  الشعراء  من  الكثير  أن  إلى  الفًتا  العمودية، 
القطع  يشبه  نظم  من  يكتبون  فيما  بالسآمة  يشعرونك  العمودية 

المتحفية التي ال روح فيها. 

أثر   هل لنشأتك بصعيد مصر ودراستك األزهرية 
فى تكوينك الشعرى؟

أبناء  رفاهية  من  تخلو  ريفية  نشأة صعيدية  نشأت 
ترفيه  بوسائل  القرى  أبناء  يعوض  الله  لكن  المدن، 
الله  منحنا  فقد  المدن؛  ألبناء  متاحة  غير  طبيعية 
مالعب  عدة  عندنا  فكان  األرض  في  فسحة  بقريتنا 
لكرة القدم بالجبل نقوم بتمهيدها للعب ألن بلدتي 
الجبل بمركز سوهاج  أبو دهب« في حضن  »عرابة 
صحراوية  بمنطقة  نشأت  وألننى  مصر.  صعيد  في 
فستجد الحديث عن الصحراء و التأثر بها موجوداً في 
شعري فكالمي نابع من حياتي الفعلية، فعلى سبيل 

المثال كانت عائلتي تحب تربية اإلبل وأنا ربيت جمالً لذا كان من 
السهل علي ركوبه وأنا صغير، ووصلت مهارتي في ركوبه إلى القدرة 
للناس  األقرب  التعليم  أسلوب  وكان  تنخيته،  بدون  امتطائه  على 
عندنا هو التعليم األزهري فالتحقت بمعهد »عرابة أبو دهب« ثم 
كلية اللغة العربية بأسيوط، ودخلتها بمحض اختيار واع ألني أعشق 
عشقت  أنني  خاصة  وآدابها  العربية  اللغة  أدرس  أن  البداية  من 
الشعر مبكراً فكنت أدرس بشغف وكان من المفيد لي تعرفي خالل 
الدراسة على مجموعة من الشعراء الذين أصبحوا مرموقين وكانوا 
من الصعيد، مثل عزت الطيري، ودرويش األسيوطي، ود. مصطفى 
رجب وعبد الستار سليم من خالل مشاركتهم باألمسيات الشعرية 
بالكلية وساعدني تعييني بكلية اللغة العربية بالقاهرة على زيادة 

دائرة معارفي الثقافية واحتكاكي بالحياة الثقافية النابضة.

من  استفدت  وماذا  الشعراء  أمير  بمسابقة  اشتراكك  ظروف  ما   
هذه التجربة؟

منذ ظهورها  أنها  والحقيقة   2013 عام  في  المسابقة  في  اشتركت 
بشكل جيد وأسلوب جذاب  ومعداً  رائعاً  كانت شيئاً  الشاشة  على 
مما جعل أي شاعر يتمنى الوصول لهذا المنبر المحترم وسط هذه 

أفاد من دراسته األزهرية في تجديد القصيدة 

الشاعر عالء جانب :          
التراث هويتنا وعلينا أن نحاوره ونجدده 

أثناء الحوار مع الشاعر عالء جانب
تاسيلي

ساحة الحوار
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التراث هويتنا وعلينا أن نحاوره ونجدده   : الشاعر عالء جانب 

الجماهير  بمشاهدة  ليحظى  العرب  والنقاد  الشعراء  من  الكوكبة 
على  له جماهيره  نجم  إلى  الشاعر  فالمسابقة حولت  له،  العربية 
امتداد الوطن العربي وخارجه ومثلت تجربة فريدة بمجال الشعر 
الفصيح، والحمد لله وفقني الله باشتراكي فيها وفوزي بلقب أمير 

الشعراء.      
                                       

 حدثنا عن ذكرياتك خالل المسابقة وكيف احتفى شعب اإلمارات 
المضياف بكم؟

اإلماراتي مدهش في  المجتمع  أن  الحقيقة 
عما  للتعبير  الشكر  كلمات  وتعجز  عظمته 
وهم  جداً  كرماء  فهم  لضيوفهم،  يقدموه 
شعب راق ومحب بإخالص لشقيقه المصري، 
بمحبة  ونحتفظ  الحب  هذا  نبادلهم  ونحن 
خاصة لمؤسس دولة اإلمارات العظيم الشيخ 
زايد بن سلطان رحمه الله، وقد ورث أبناؤه 
وقد  الصفات،  نبل  ورثوا  مثلما  مصر  حب 
عبرت عن هذا الحب له بقصيدة في ديواني 
وسكاي  أبوظبي  قنوات  في  ألقيتها  األخير 
عن  فيها  عبرت  قد  أكون  أن  وأتمنى  نيوز، 
بعض ما يستحقه هذا الرمز العربي العظيم. 
أما أجمل ذكرياتي خالل المسابقة فال أنسى 

األخ العزيز محمد خلف المزروعي رحمه الله وكان صاحب مجلس 
كبير يضم كوكبة من كل المبدعين والمثقفين وكان رجالً وفياً لبلده 
و طامحاً في تبوئها أعلى المراتب التي تستحقها وهو صاحب فكرة 
إطالق مسابقة أمير الشعراء وقد رثيته بقصيدة في ديواني األخير 
ألقيتها بمركز أبوظبي للدراسات االستراتيجية، وقد كونت صداقات 
مع الكثير من اإلخوة اإلماراتيين مثل الشاعر النبطي الكبير سلطان 
ومدير  المليون  شاعر  مسابقة  تحكيم  لجنة  أعضاء  أحد  العميمي 
أكاديمية الشعر، والناقد الكبير الدكتور علي 
المصعب،  الله  الشباب عبد  بن تميم، ومن 
شاعر  بجائزة  فاز  الذي  المنصوري  وسيف 

المليون في الموسم قبل الماضي.    
                                        

 ما الذى يمكن أن تكون دراستك األزهرية 
قد أضافته لك كشاعر؟

بصفة عامة دراستي أفادتني في تعمقي في 
اللغة العربية وفقهها كما أن دراستي للقرآن 
الكريم جعلت لغتي الشعرية تنضح من دون 
قصد بالمفردات القرآنية و يلعل من أهم ما 
ونتبع  ندرس  ألننا  اآلخر  قبول  فكرة  تعلمته 
مناهج فقهية متعددة ومذاهب مختلفة فأنا  
مثالً مالكي المذهب بينما ابني الذي يدرس 

        إضاءة على الضيف

اللغة  كلية  دكتور عالء جانب، خريج 
1996م  عام  األزهر  بجامعة  العربية 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حصل 
والنقد  األدب  في  الماجستير  على 
الحديث والدكتوراه في األدب القديم، 
والنقد  األدب  بقسم  مدرساً  ويعمل 
األزهر.  بجامعة  العربية  اللغة  بكلية 
أنا  الشعرية:  الدواوين  من  له  صدر 
القط  بالنجوم،  ويكتُب  ولٌد  وحدي، 

التوت، متورط في الياسمين.



93  تراث  /   العدد 206 ديسمبر  2016

باألزهر أيضاً اختار المذهب الحنفي فهل معنى ذلك أن نتشاجر؟
المبدأ  وهذا  الحرية  بمنتهى  رحب  بصدر  نتناقش  فنحن  بالعكس 
عندما تعممه في حياتك فستتقبل اآلخر إذا لم يكن من ملتك أو 
حتى بال ملة وأن تتحاور بشكل إنساني مع الجميع، وبالطبع ليس 
كل األزهريين يفكرون بنفس طريقتي لكن دعني أقول لك أن هذا 

هو جوهر الدراسة باألزهر لمن يعيه.
تخصصت في النقد األدبي فكيف تستطيع الفصل بين ثوب الشاعر 
ثوب الناقد؟  هو سؤال يمثل لي إشكالية كبرى، وهناك كتاب مهم 
إن  فيه  يقول  والشعر«  »العلم  اسمه  ريتشاردز  اإلنجليزى  للناقد 
الشعر ليس ضد النثر بل ضد العلم، وكالً من الشعر والعلم يطمح 
منطقية  قواعد  له  فالعلم  مختلفة،  بطرق  لكن  للحقيقة  للوصول 
بالفوضى  وأشبه  جداً  عفوي  الشعر  لكن  لنتائج،  تؤدي  ومقدمات 
على  يعتمد  فالشعر  العقل  على  يعتمد  العلم  كان  وإذا  الخالقة، 
الروح، وأنا عندما أخلصت للشعر تدفقت سليقتي الشعرية، وعندما 
في  هو  الحقيقي  والنقد  الشاعر،  بروح  له  أتصدى  النقد  أمارس 

حقيقته إبداع مواز.    
                    

  كيف استفدت من التراث األدبي؟
أستطيع  ال  فالتراث  معاً،  والحديث  القديم  من  االستفادة  يجب 
التفريط فيه ألنه هويتي لكن ال بد من قراءته بوعي قراءة حوار 
معه، وال يجب أن نكون أسرى في سجنه كمن ورث بيتاً جميالً ولم 
يقم بتجديده فيجب فتح النوافذ على كل الثقافات، وأنا أقرأ كثيراً 

أدباً حديثاً ومترجماً فالشاعر نتاج لعدة مكونات.  

                      
 كيف استطعت تفجير اإلمكانات الكامنة داخل القصيدة العمودية 

لتساير العصر؟
الحقيقة أن تطوير القصيدة العمودية أسهم فيه كثير من الشعراء 
عموديين  شعراء  المقابل  في  هناك  ولكن  قبانى،  نزار  من  بدءاً 
المتحفية  القطع  يشبه  نظم  من  يكتبون  فيما  بالسآمة  يشعرونك 
التي ال روح فيها، وبالنسبة لي من أهم المنابع التي نهلت منها روح 
التجديد للقصيدة العمودية القرآن الكريم بكل ما يزخر به من ثراء 

لغوي ال حدود له، وصياغات متعددة متجددة 

       من قصيدته عن الشيخ زايد رحمه الله:

) قمٌر و صحـــراٌء تهيىُء مـــــوعدا  

                 وعمامة كالحـــــلِم تفترُش المـــدى 

والشيُخ يغرُس فــي الـــرماِل نبوءة 

                 خـضراَء حــــوَّلْت الــــرماَل زمـــردا 

فكــــأنُه الِخــضُر الَولُِى إذا مـــشى 

ُر خطوتـــــُه و يبتُل الصـــــدى                 تخضَّ

من مصَر جئُت و مصُر شعٌب عاشٌق 

      وتِبعُت مـــــن قلبي ولياً مــــــرشدا 

وبــمصَر نيٌل تعــــرفون وفــــــاءُه 

                 للطيبيـــــــَن عذوبـــــة و تـــــوددا 

وبمصَر أهٌل يحــــــلفوَن بحـــِبكْم 

                 وِفعـالُكُم في مصَر ما ضاعْت ُسدى (
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تحرص عليها الشابات قبل الجدات

معتقدات شعبية تعالج مرضى فلسطين

فلسطين - سما حسن

الناس  زال  ال  البالد-  من  الكثير  مثل  -مثلها  فلسطين  في 
مناحي  بشتى  المتعلقة  في  المعتقدات  ببعض  يحتفظون 

الحياة، وخصوصا في ما يتعلق بالعالج من األمراض.
االسرائيلي  االحتالل  طبيعة  إلى  السبب  البعض  يُرجع 
أدى  المفروض على قطاع غزة، والذي  لفلسطين، والحصار 
للبحث  واضطرهم  للناس،  االقتصادي  المستوى  إلى ضعف 
عن بدائل للعالج المكلف وغير المتوفر، ودفعهم للتشبث 

ولو بالوهم كسبيل وحيد أمام قلة الحيلة.
»تراث« فتحت الباب لمعرفة بعض الخرافات التي كانت وال 

زالت متبعة في فلسطين للعالج من بعض األمراض.

فروة الخروف لعالج الطفل الضعيف
الحاجة »أم حسن« سيدة متقدمة في السن، تقدم العالج 
يحملن  اللواتي  األمهات  خاصة  بابها،  يطرق  من  لكل 

أطفالهن ويطلبن العالج.
تشير أم حسن إلى أن فروة الخروف الساخنة هي أحد أهم 
الوالدة  حديثي  األطفال  لعالج  تستخدمها  التي  العالجات 

ممن يعانون من نقص الوزن مقارنة بأمثالهم.
يأتي  ثم  الصبي،  بنية عالج  الخروف  يذبح  بأن  األمر  ويتم 
أهله بالفروة بعد سلخها وقبل أن تبرد، فال يصح العالج إذا 
مّر ليل عليها، ثم يوضع الصغير بداخلها ويلف بها ويُترك 

لكي ينام.
تقول أم حسن: »هذه طريقة مجربة، تعمل على زيادة وزن 

الطفل ناقص الوزن فيصبح سمينا مثل الخروف«.

القفة لشحاذ العين
أما طريقة عالج الطفل الذي يصاب باحمرار وتورم في جفنه 
فيطلق عليها »شحاذ العين«، وعلى أم الطفل أو أخته أن 
تضعه في »قفة« أي وعاء من حبال الليف، وتلف به على 

بيوت الجيران، كل بيت يعطيه رغيًفا ويضعه في القفة.
وترجع هذه الطريقة إلى االعتقاد بأن الورم واالحمرار في 

جفن الكفل سببه أنه رأى طعاًما لدى جيرانه واشتهاه ولكنه 
لم يتذوقه، وعلى جيرانه أن يعالجوه.

الحمى عين حاسدة 
الطفل  تصيب  التي  الحمى  أن  محمد  أم  ترى  جانبها،  من 
يمكن  إنه  وتقول  الطفل،  إلى  نظرت  حاسدة  عين  سببها 
اكتشاف ذلك بسهولة عن طريق إحراق قطع من »الشبة« 
أو »الشب« في النار، وحينها تخرج منها عيون كثير حارة 

تدل على أن التشخيص الذي ذهبت إليه الجدات صحيح.
النار  فوق  الرصاص  م��ادة  من  صلبة  قطع  عدة  وت��ذاب 
وتسكب في الماء البارد بعد ذوبانها، وذلك بعد وضع اإلناء 
الذي يحتوي الماء فوق رأس الطفل المريض، ويطلق على 
الماء  في  الرصاص  يبرد  وحين  الرصاص«  »طش  العملية 
الطفل  أصاب  الذي  الرجل  أو  المرأة  شكل  على  يتشكل 
بالعين والحسد. وطالما عرف المسبب يكون العالج باألثر، 
مالبس  من  خرقة  على  الحصول  في  النسوة  تتحايل  إذ 
ليُحرق أمام أنف الطفل  »العائن« ولو كانت خيطًا صغيرًا 

فيشفى.

طرق تيسير الحمل المتعسر
علي أبو عودة أستاذ جامعي ومختار عائلة شهيرة في غزة 
بالخرافات  المرتبطة  الشعبية  العالجات  كتابًا تضمن  وضع 
الحالي  الوقت  حتى  دارجة  زالت  ال  والتي  فلسطين  في 
وأهمها عالج الحامل التي تتعسر والدتها ويتم ذلك بطريقة 
والدتها  تتعسر  التي  المرأة  بأن  االعتقاد  كان  حيث  غريبة 
في  مقصرة  وأنها  عنها،  راضين  غير  وعائلته  زوجها  يكون 
خدمتهم وتتكبر عليهم، ويطلب من الزوج أن يغسل كعب 
قدمه اليمين بالماء ويجمع الماء الناتج عن الغسل ويقدم 
في وعاء لكي تشرب منه المرأة التي تعسرت والدتها، ومن 
المرأة  والدة  لتسهيل  تستخدم  كانت  التي  األخرى  الطرق 
الزوج  بعمامة  رأسها  يلف  أن  هي  والدتها  تتعسر  التي 
و»الحزق«  الطلق  على  القوة  تستمد  لكي  والده  أوعمامة 
من رائحة الرجولة على اعتبار أن المرأة أقل قوة من الرجل!



فلسطين96 مرضى  تعالج  شعبية  معتقدات 

الحبل السري عالج ومحبة
العالج  في  الدارجة  الخرافات  ملخًصا عن  أبو عودة  الدكتور  وأورد 
وعدة  المولود،  سالمة  على  للحفاظ  طرق  عدة  منها  فلسطين  في 
وما  الوالدة،  بعد  يسقط  الذي  السري  للحبل  واستخدامات  فوائد 
تبع ذلك من خرافات ارتبطت به حتى الوقت الحالي رغم أنه في 
واألكسجين  الماء  يوصل  بروتيني  حبل  من  أكثر  يعدو  ال  الحقيقة 
من األم للجنين، من هذه الخرافات أن الحبل السري ال يُرمى في 
القمامة ولكن يجب أن يُدفن في مكان عميق وبعيد بحيث ال تصل 
أو  به  متعلًقا  كان  الذي  الطفل  يموت  ال  لكي  والكالب  القطط  له 
يمرض، ولكي ال تصاب المرأة التي نزل منها هذا الحبل بالعقم بعد 
والدة طفلها. كما أن الحبل السري كان يستخدم قديًما لعالج أمراض 
العيون بتجفيفه وحمله للمصاب بمرض أو رمد، أما الحبل السري 
به أهل طفل من  ليحتفظ  يُحمل  فهو  ينتج من والدة طفلة  الذي 
األقارب بمعنى أن هذه الطفلة ستكون زوجة المستقبل لهذا الطفل 

وال يفرط به أبًدا لكي ال تنقطع حبال المودة والمحبة.
الباحثة في الفلكلور الغنائي النسائي الفلسطيني نائلة لبس حدثتنا 
عن عالج قديم استخدمته الجدات لحاالت موت األطفال بعد الوالدة 
بربط  األمهات  تقوم  إذ  المناطق،  بعض  في  رائًجا  زال  ال  مباشرة، 
المولود في حبل وإنزاله في بئر عميقة خالية من الماء ليظل فترة 
داخل البئر مع التأكد من أن جسده قد المس قعر البئر، ثم رفعه. 

وبذلك يضمنون له العيش وعدم الموت.
أما األم التي يموت وليدها الثاني ومن يليه، فعليها أن تقوم بتقريب 
رغيف من الخبز من أنف المولود بمجرد نزوله من الرحم، يقصدون 

من ذلك أن يشم المولود رائحة »العيش« لكي يعيش!
الفلسطينية  الفلكلورية  باألغنية  لبس  نائلة  الباحثة  وتستشهد 
وأبرزها  والوقاية،  العالج  بوسائل  االحتفاء  على  للداللة  القديمة 
اللون  أن  يُعتقد  إذ  االنسان.  حماية  في  الزرقاء  الخرزة  استخدام 
لذلك  األشياء.  إلى  العين  من  الخارج  الحسد  إشعاع  يكسر  األزرق 
استخدمت الخرزة الزرقاء في الوقاية والعالج وغالبا ما تكون على 

شكل عين زرقاء وتعلق على صدر الطفل والمرأة، وقد استخدمتها 
الحسد  من  الوقاية  لكيفية  لإلشارة  الغناء  في  الفلسطينيات  النساء 

حيث تقول:
اســـم الله عليكي وحدة
والثـــــــانية ثــــــــنتين
والثـــــالثه خــــرزه زرقا
تـــــرّد عــــنك العيــــن

طبيبة األسرة الدكتورة سميحة خليل تشير إلى أن الكثير من األمهات 
الشابات ما زلن يلجأن إلى الطرق القديمة والخرافات والشعوذة في 
عالج أطفالهن رغم تلقيهن التعليم، وترى أن ذلك نتيجة لخضوعهن 
االبن-  زوجة  -أي  الكنة  تستطيع  فال  واألمهات،  الجدات  لتعليمات 
الحجاج  بها  يأتي  مثالً خرزات خاصة  تعلق  فال  تعارض حماتها  أن 
من السعودية فوق سرير الطفل خوفاً عليه هو وأمه من »الكبس« 
في  الخرزات  هذه  وتخفى  المهنئات،  من  حائض  امرأة  دخول  أي 
مكان مظلم بعد أن يكبر الطفل، وتستعيرها النسوة. وتضيف: هذه 
الخرزات جاري تداولها حتى الوقت الحالي، تأتي بها األمهات إلى 
عيادتي مستغربات من عدم جدواها حيث تأخر حملهن الثاني أو 

مرض الطفل بعلل متعاقبة 

المعتقدات الشعبية
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ثمة أماكن رغم صغرها إال إنها حاضرة ثقافات مختلفة وتاريخ 
خط  على  سورية  جنوبي  الواقعة  »المجيمر«  فقرية  عريق، 
التي شهدت مرور حضارات  العريقة  القرى  القديم، من  الحج 
بتل يطلق  ليومنا هذا  تزال تحتفظ  الغساسنة، وال  كثيرة منها 

عليع العامة »تل غسان«.
حراسه،  وعن  التل  هذا  الشعبية حول  والحكايا  األقاويل  تكثر 
وثمة حكاية متناقلة أن زعيم الشعراء الجاهلي امرؤ القيس قد 

مر بقرية المجيمر وذكرها في نهاية معلقته األولى:
كأن ذرى رأس المجيمر غدوة

من السيل والغثاء فلكة مغزل 
وورد في معجم البلدان لياقوت الحموي ص59 الجزء الخامس 
الصادر عن دار الفكر بيروت: المجيمر أرض لبني فزارة ، وقال 

عباد بن عوف المالكي ثم األسدي :
لمن ديار عفت بالجزع من رمم
 إلى قصائرة فالجــــفر فالهــدم
إلى المجيمر والوادي إلى قطـن
 كما يخط بياض الرــق بالقلــم 

إلى  غرباء  أشخاص  قدوم  كثر  العشرين  القرن  سبعينات  في 
القرية، وكانوا يسمون بالمغاربة، كانت لديهم القدرة على فك 
والحيوانات  الطيور  غالبًا دم  الحسد، يستخدمون  السحر وفك 
خيوطا  يمسكون  والتنبؤات،  والطالع  الكف  ويقرؤون  لهذا، 
ويعقدونها ويفكونها بنفخة، وكانوا يتقاضون مقابل هذا ماال.ال 

أحد يعرف كيف يقع كبش فداء لهم بماله، يقال أنهم سحرة.
ثمة حادثة غريبة حدثت في الفترة نفسها، امرأة غريبة دخلت 
ثم  ما  شيء  على  تمتمت  القديمة،  الحجرية  البيوت  إحدى 

وضعته في قارورة ودستها في »حنك« الباب، ورحلت. 
كانوا  أنهم  إال  الجميع،  وأخبرت  ذلك  شاهدت  صغيرة  طفلة 

منشغلين بجمع محصول القمح ووضعه في الصوامع.
تبقى  الخير  ولوفرة  سنة،  كل  تمتلئ  كانت  الصوامع  إن  يقال 

أكياس من القمح والشعير خارج الصوامع حتى السنة التالية.
خير  من  الجيران  يطعمون  وكانوا  كرماء  البيت  أهل  إن  مع 
دخلت  جارة  إن  يقال  بهم،  يتربص  كان  الحسد  لكن  الرزاق، 
العامرة،  الصوامع  تأملت  بشدة حسدها،  مشهورة  عليهم  مرة 
فانفجرت لتوها بنا تحمل من قمح ضاربة صاحبة البيت إلى 
الجدار، توفيت صاحبة البيت وهي تشعر بآالم كوخزات اإلبر 

في أكتافها، وتوفي كل من بالبيت تباًعا. 
الذي  المكان  إلى  ذهبت  كبرت  عندما  الطفلة  إن  يحكى 
تحوي  فوجدتها  القارورة  واستخرجت  المرأة،  فيه  شاهدت 
قطعة قماش مهترئة من ثياب صاحبة البيت على شكل دمية 

موخوزة بالدبابيس عند األكتاف.
من حكايات قرية المجيمر كذلك التي تدخل في نطاق المعتقد 
الشعبي، قصص الجان الخاصة بموسم الحصاد، كنا صغاًرا عندما 
للنسوة وهن  تخرج  التي  القمح  جنية  من جداتنا عن  سمعنا 
قالت  الذهب،  بلون  شقراء  امرأة  القمح،  ويرزمن  يحصدن 
وفي  طفلها،  إرضاع  تنهي  كي  بجديلتها  تمسك  أن  إلحداهن 
ريثما  تباطأت  المرأة  لكن  ولدها،  لولد  تغنيها  سوف  المقابل 
قادمة  زميلتها  وإذ  لتساعدها،  ووقفت  القمح،  جمع  أنهت 

فاختفت الجنية 
* كاتبة من سوريا

خلود شرف  *

إضاءة

جنية القمح 
قصص شعبية من قرية صغيرة
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محمد شحاته على

الجماعة الشعبية تنفصل في حياتها ومعتقداتها عن باقي أفراد 
غير  يحاربونها،  وقد  المعتقدات  تلك  يرفضون  الذين  المجتمع 
أن تلك المعتقدات قد تأخذ ديمومة بسبب مالبسات القيام بها 
والتي تثبت بالدليل العملي صدق المعتقد مما يؤدي لترسيخ 
المعتقد لدى أفراد الجماعة الشعبية، ويجدون الحجة والدليل 

في مقابل المنكرين لوجوده.
قدماء  إلى  ترجع  مصر  في  كبيرة  مكانة  له  القط  أن  ويبدو 
 Bastet :المصريين، فكانوا يطلقون عليها باستيت )باإلنجليزية
Bast -( وهى إحدى آلهة قدماء المصريين، ُعبدت على هيئة 
القطة الوديعة، أدمجت مع اإللهة سخمت في الدولة الحديثة، 
تغضب  فعندما  المفترسة،  اللبؤة  هيئة  في  سخمت  تَمثل  إذ 
باستيت تصبح »سخمت«، وتنتقم من األعداء ومن هو ذو خلق 
الزقازيق  بمدينة  بسطة(  )تل  بوباستيس  مدينة  وكانت  رديء. 
إله  ابنة  »باستيت«،  اإللهة  إلى  القطة  وترمز  عبادتها،  مركز 
الشمس »رع«، التي كانت تصورها الرسومات على شكل امرأة 
لها رأس قطة، لذا تُعتبر »باستيت« إلهة الحنان والوداعة، فقد 

ارتبطت بالمرأة ارتباطاً وثيقاً.
تصطاد  كانت  أنها  لمالحظته  القطة  القديم  المصري  واستأنس 
الفئران التي تدخل صوامع الغالل تأكل منها وتفسدها، كما قام 
البيوت، وعند موتها كان يحنطها  بتربيتها في  القديم  المصري 
مثلما يحنط موتاه، وقد عثر في مصر على إحدى المقابر الكبيرة 
تحتوي على نحو مليون من القطط المحنطة تحنيطاً بالغ الدقة 
إله الخصوبة  واإلحكام ينم على احترام كبير لها، وكانت تمثل 
في هيئة القطة أو في هيئة امرأة رأسها رأس قط أو رأس اللبؤة، 

كانت تمثل الخصوبة والحب والحنان وحامية المرأة الحامل.
تكون  »الروح«،  بمثابة  القديم  المصري  معتقدات  في  »والبا 
ويمكنها  الجسد،  مغادرة  يمكنها  لكن  اإلنسان  بجسد  مرتبطة 

الرجوع إليه«)1(

كيف يتحول الطفل إلى قط؟
معتقد شائع عن التوائم في صعيد مصر

المعتقدات الشعبية
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أنه  الصعيد يدور حول فكرة »التحول« بمعنى  التوأم في  ومعتقد 
تغير في الشكل من الجنس البشري إلى جنس آخر وهو الحيوان 

وذلك عن طريق انتقال الروح من جسد آلخر.
وحيوان القط في صعيد مصر تدور حوله العديد من المعتقدات، 
وأهم تلك المعتقدات هو معتقد تحول الطفل التوأم إلى قط أثناء 

النوم.
لالسم  واضح  تحريف  في  �ه«  »الِبسَّ يسمونه  الصعيد  في  والقط 
يقولونه  الذي  »ِبس«  مصطلح  يستخدمون  كما  باستيت  الفرعوني 

للقط إذا اقترب من الطعام وأرادوا طرده.

كيف يتحول الطفل إلى قط؟
يقول المعتقد إن األطفال الذين يولدون توائم، وقبل أن تحدث لهم 
قط،  إلى  النوم  أثناء  يتحولون  »الطهارة«  ويسمونها  الختان  عملية 
الطفل  للروح، بمعنى أن  والتحول ال يحدث للجسد ولكنه يحدث 
في فراشه وتخرج روحه من جسده وتتحول إلى هيئة  نائماً  يظل 
قط »بدون ذيل«، وهذا القط يمكنه ممارسة األفعال التي يمارسها 
القط الحقيقي، بمعنى أنه يمكنه تسلق المنازل والجدران وتناول 
أيضاً  األلبان  منتجات  وتناول  النيئة  وليس  الطازجة  األطعمة 
والفاكهة، ولكن لم يذكر المعتقد شيئًا بخصوص تكاثر هذا القط 

مع القطط الحقيقية.

ويحدث ذلك طوال فترة نوم الطفل، ويكون الجسد فى هذه الفترة 
قام  الطفل ميت، وإذا  الجسد وكأن  أعضاء  تتحرك  وال  تماماً  ساكناً 
أحدهم بلمس الطفل وهو نائم قد يتسبب ذلك فى إصابته بمكروه 

أو وفاته على حد قولهم.
وإذا حدثت للطفل إصابة خالل مشاجرته مع أقرانه من القطط أو 
أى أصابة لوقوعه من مكان مرتفع أو أن أحدهم قام بضربه، يظهر 

ذلك عليه عند رجوع الروح له مرة أخرى ويقظته من نومه.
وكانوا يطلقون على األطفال التوائم »قط أو قطة« وأحياناً يطلقون 
على أم التوائم »قطة« وذلك يعود لكثرة اإلنجاب والخصوبة التي 

تتمتع بها.

بحث ميداني
بأكاديمية  الشعبية  الفنون  بمعهد  دراستي  أثناء  2009م  عام  في 
المعتقد في قرية  بحثًا ميدانيًا عن ذلك  بالقاهرة، أجريت  الفنون 
دعاني  الذي  واألمر  أسيوط،  محافظة  البداري  بمركز  القنطرة  نزلة 
بخصوصه  بها  مررت  حية  تجربة  وجود  هو  المعتقد  ذلك  لدراسة 

وسأحكي لكم مالمح تلك التجربة.)2(
في عام 1978م كان مولدي في قرية من قرى صعيد مصر، وكانت 
الحياة  فارقت  أنثى تسمى »نعيمة«  أمي طفلة  شريكتي في رحم 
بعد عام من مولدها، وبعد أن وصل عمري حوالي خمس سنوات 

إلى قط؟ الطفل  كيف يتحول 

المعتقدات الشعبية
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وأشعر  حولي  من  األشياء  على  أتعرف  بدأت 
لم  ولكن  معي  تحدث  بأمور  أشعر  وكنت  بها، 
وكنت  الحياة  في  خبرتي  لقلة  بغرابتها  أشعر 
على  للنوم  خلودي  فبعد  عادية،  أموًرا  أحسبها 
قفزت  فأراني  أحالمي  في  أغوص  كنت  فراشي 
من على جدار منزلنا وتحركت للخارج وعندها 
كنت  تنتظرني،  الشارع  في  القطط  بعض  أجد 
أتحرك لبيت عمي راشد بجوار منزلنا بصحبتهم 
أحفر  وأظل  المنزل  لداخل  وأقفز  بمفردي  أو 
من  مصنوع  كبير  إناء  وهى  »الَمَكبَّة«  أسفل 
بها  الفخار«  من  »مواجير  أسفلها  يوضع  الطين 
لبن جاموس أو أبقار، كي تتخمر ليتم صنع الزبد 
»قشدة  وضع  طريق  عن  صباحاً  منها  والجبن 

اللبن« في القربة وتحريكها.
وكنت أحفر أسفل »الَمَكبَّه« حتى أصل لمواجير 
بعض  منها  واحد  كل  من  أشرب  وأظل  اللبن 
في  التراب  بوضع  أقوم  أنتهي  أن  وبعد  اللبن، 
تلك المواجير فوق اللبن المتبقي، وفي الصباح 
عمي  أسمع  كنت  نومي  من  أستيقظ  أن  بعد 
مني  عما حدث  والدتي  مع  يتحدثون  وزوجته 
في منزلهم ليلة أمس، ويقولون لها إنه يمكنني 
التراب  وضع  بدون  ولكن  أريد  ما  وأكل  شرب 
وتطلب  أمي  معي  وتتحدث  اللبن،  باقي  على 

مني أن ال أفعل ذلك مرة أخرى وتطلب مني أن أشرب من اللبن 
الموجود بمنزلنا وأعدها بعدم تكرار ذلك، ولكن 
تسوقني أقدامي ورفاقي من القطط كل ليلة إلى 

ذلك المكان وأكرر الفعل نفسه.
وفي ليلة من الليالي ذهبت لمنزل عمي ألفعل 
يبدو  ولكن  اللبن،  بمواجير  ليلة  كل  أفعله  ما 

التي  أن صبره كان قد نفد من تكرار فعلتي 
تسبب له األذى، فقام بعمل كمين لي بجوار 
قام  بالحفر  قيامي  وأثناء  المواجير«  »مكبة 
بضربي بعصا من شجرة الرمان نسميها عندنا 

وفمي،  وجهي  العصا  فأصابت  رمان«  »نِشو 
فأسرعت بالهروب من منزله سريعاً إلى منزلنا، 

وفي الصباح استيقظت من نومي لتجد أمي 
كنت  أين  وسألتني  فمي،  على  الدماء  آثار 
راشد  عمي  أن  لها  فذكرت  الماضية  الليلة 
خاص  نداء  وهو  »ِبس«  لي  وقال  ضربني 

بطرد القطط.

ا حدث فأكد لها صحة روايتي،  فتوجهت أمي لبيت عمي لتسأله َعمَّ
ضرب  أن  يعتقدون  ألنهم  أخرى  مرة  يضربني  ال  أن  منه  فطلبت 
القط المتحول يمكن أن يؤدي لوفاته، وكذلك 
أي محاولة إليقاظ الطفل من نومه أثناء تحول 
تؤدي  أن  يمكنها  جسده  من  وخروجها  روحه 
لوفاته، فكانت أمي تتركني نائماً حتى أستيقظ 

بمفردي. 
موظفاً  كان  »رش��اد«  يدعى  عم  لي  وك��ان 
ما  يصدق  ال  وك��ان  ال��ب��داري،  بمحكمة 
لقط  روحي  تحول  بخصوص  عني  يسمعه 
وتناول  أقاربي  منازل  في  ليالً  و»سراحتي« 
األطعمة وكان يصف ذلك بالخرافات، وفي ليلة 
ترك عمي »الحمام« المطهو بدون غطاء َعلَّني 
أذهب لبيته ليثبت صحة ما يقول، وبالفعل 
توقفت  ألني  الليلة  تلك  منزله  إلى  ذهبت 
منه  خوفاً  راشد  عمي  لمنزل  الذهاب  عن 
بسبب ضربه لي، وعندما اقتربت من الحمام 
المسدس في  برفع  قام  الصوت  وسمع عمي 
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وصلت  أن  إلى  للخارج  بسرعة  فجريت  وجهي، 
الصباح ذكرت ألمي ما  المجاور لهم، وفي  لمنزلنا 
الليلة الماضية فذهبت  حدث مع عمي رشاد في 
لبيته فأكد لها ما حدث ومن يومها صار يصدق ما 

يسمعه عني.
خلف  الحقل  في  والدتي  بصحبة  كنت  يوم  وفي 
منزلنا، وكان الحقل مزروًعا بنبات »الفول الِحراتي- 
األخضر« وفجأة غلبني النوم فتركتني أمي بصحبة 
عادت  وعندما  قدميها،  على  نائماً  مسنة  سيدة 
أمي بعد دقائق وجدتني جثة هامدة فأخذت في 
الصراخ وعندما سمعُت صوتها –تقول – إنني عدت 
بين  تجولت  أنني  أذكره  وما  إلى جسدي،  بسرعة 

زراعات الفول الحراتي وتناولت بعضاً منها.
تودي  أن  كادت  التي  اليومية  مغامراتي  وتعددت 
بحياتي، وعندها شعر أهلي بالخطر فقرروا إجراء 

الطفل  إن  يقولون  ألنهم  حياتي،  على  خوفاً  لي  »الطهارة«  عملية 
التوأم بعد عملية »الطهارة« يمتنع عن »الِسراَحه« وال تتحول روحه 
لقط مرة أخرى، وإذا حدثت عملية الطهارة عقب والدة الطفل وقبل 

مرور أربعين يوماً ال تحدث له عملية التحول إلى قط.
وبالفعل تم إجراء عملية الطهارة في صباح أحد األيام، وفي مساء 

ذلك اليوم وقفت مجموعة كبيرة من القطط فوق 
النداء  تشبه  أصواتًا  يصدرون  وكانوا  منزلنا  سطح 
تقريباً.  أسبوع  لمدة  ذلك  وتكرر  موا«  موا  »موا 
الذي  رفيقهم  لفقد  بالحزن  يشعرون  وكأنهم 

يبحثون عنه.
ظل هذا المعتقد في ذاكرتي حتى اآلن وسمعت 
الشعبية  الجماعة  من  عنه  القصص  من  العديد 
في  تدور  جميعها  المجاورة  والقرى  قريتي  في 
إلى  التوأم  الطفل  روح  تحول  وهو  اإلط��ار،  هذا 
ثم عودتها مرة أخرى،  قط وخروجها من جسده  
وبحثت في الكثير من الكتب ألجد تفسيرًا له ولكن 
فشلت، ولو أنه لم يحدث معي بشكل شخصي لم 

أكن ألَُصِدقُه 

* باحث في الثقافة الشعبية واألنثروبولوجيا

 المراجع:

• باستيت – وكيبيديا – الموسوعة الحرة.
أ.د/ سوزان  إشراف   – على  التوأم – محمد شحاته  المعتقد عن   •

السعيد- المعهد العالي للفنون الشعبية- 2009م.

إلى قط؟ الطفل  كيف يتحول 

المعتقدات الشعبية
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، وكان مقربًا  أرق شعراء عصره  األحنف من  بن  العباس  كان 
خراسان  الى  حمالته  في  ورافقه  الرشيد،  هارون  الخليفة  من 
العلم  البالط وتردده على مجالس  وأرمينيا، وبسبب قربه من 
كانت  الخالفة،  قصر  من  امرأة  بحب  ابتلي  والشعرواألدب، 
هي األخرى تقرض الشعر وتحضر مجالس األدب والشعر على 
ال  حتى  ألحد  باسمها  يبح  فلم  حبه،  العباس  وكتم  استحياء، 
يسبب لها حرًجا، واكتفى بأن يذكرها في شعره باسم مستعار 

أطلقه للتمويه وهو«فوز«:
كتمت اسمها كتمان من صان عرضـه

وحـــــاذر أن يفشو قبيح التســـمع
فسـميتها فـوزا، ولو بحت باســــمها

لسميت باســــــم هائل الذكرأشنع!
في  الخزرجي  عاتكة  الدكتورة  العراقية  الشاعرة  كشفت  وقد 
رسالتها للدكتوراه، أن »فوز« محبوبة العباس بن األحنف كانت 
الرشيد،  هارون  أخت  المهدي(  بنت  )ُعلية  هي  الحقيقة  في 
لذلك عاش العباس تجربة حب عذري قاسية، واضطر لكتمان 
والحاسدين،  الوشاة  من  وخوفًا  محبوبته  لرغبة  رضوًخا  حبه 
ولكن الثمن كان غاليًا، دفعه العباس ألًما وسهرًا وبكاء ومعاناة 
القاسية جعلته يقول شعرًا  التجربة  البشر، وهذه  تفوق طاقة 
يقطر عذوبة ورقة ويشيع في من يسمعه التعاطف واالحساس 

بمعاناته:
يا فـوز يا منيــــة عـبــــاس      واحربـا من قلبــك القــاسى
أسأت إن أحسنت ظني بكم      والحزم سوء الظن بالنــــاس
يقـلقـني الشــوق فـآتيــكم       والقـلب مملوء من اليــاس

تحمل  أن  الحب،  في  والشهامة  الفروسية  به  وصلت  وقد 
قادًرا  وظل  محبوبته،  من  والقسوة  والصد  المعاناة  هذه  كل 
يجالسونه  عمن  شخصيتها  حقيقة  وكتمان  سرهما  صون  على 
فيزداد  بحقيقتها،  يبوح  أن  عليه  ويلحون  بأشعاره  ويعجبون 
كتمانًا، حتى لو فضحته دموعه، التي تنساب من شوقه ولهفته 

وتوهج عاطفته نحوها:
ال جزى الله دمع عيني خــيرا         وجــزى الله كل خير لساني
نَـّم دمعي فليس يكتـم شيئـا      ورأيـت اللســـان ذا كتمـان
كنت مثل الكتـاب أخفاه طي       فاستــــدلـوا عليه بالعنوان

المبرد في  بأنه أغزل الشعراء وأشاد به  البحتري  وقد شهد له 
كتابه الروضة وقال عنه الجاحظ : »لوال أن العباس بن األحنف 
أحذق الناس وأشعرهم وأوسعهم كالما وخاطرا ما قدر أن يقصر 
الغزل  على  شعره  فانصب  يتجاوزه  ال  واحد  غرض  في  شعره 

والوصف ولم يتجاوزه إلى المديح والهجاء«.
وتأملوا كيف يصورمشاعر الحب كحكيم مجرب فيقول:

الحــب أول مـا يـكـون لجـاجــٌة   تأتي بـه وتسـوقـه األقـداُر
حتى إذا سلك الفتى لجج الهــوى    جاءت أمور ال تطـاق كبـار
نزف البكاء دموع عينك فاستـعر    عينـا لغيـرك دمعـها مـدرار
من ذا يعيـرك عينـه تبــكي بهـا     أرأيـت عينـا للبـكاء تعــار

وكان يعزي نفسه ويواسيها مستلهما الصبر من قوله :
وما الناس إال العاشقون ذووى الهوى

وال خير فيمن ال يحــب ويعشـــــق
وظل مقتنعا أن معاناته في حبه ما هي اال ابتالء يستحق على 

تحمله وصبره عليه أن يغفر الله له ذنوبه:
أستـغـفـر الله إال من مودتكـــم   

فإنـها حسـنـاتي يــوم ألقــــــاه
فإن زعمت بأن الحب معصــــية 

فالحب أحسن ما يعصى به الله!
لمحبوبته  ومخلصاً  باألمل  متعلقاً  األحنف  بن  العباس  وعاش 
رغم قسوة معاناته، فذبل وهزل جسمه وتدهورت صحته ثم 

مات لينضم إلى قافلة عشاق الحب العذري،
ويخلد اسمه في سجل تراث العاشقين 

*روائي وناقد مصري

عبدالمقصود محمد*

تراث العاشقين

العباس ومحبوبته فوز
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)في الحكاية األكثر بساطة ، يكلمني شخص ما ، يروي له قصة 
، يدعوني إلى سماعها كما يرويها ، وهذه الدعوة اللبقة – التي 
هي ثقة أو إقناع – تشكل موقفاً يقينيا يتخذه السرد وبالتالي 
الحديث  جينيت  جيرار  يبسط  هذا  بمثل  ؛   )... السارد  يتخذه 
الحكاية(،  خطاب  إلى  )ع��ودة  كتابه  في  الحكاية  سارد  عن 
حينما يحاول مقاربة التعريف ب� )الشخصية( في النص األدبي 
متخيلة  نصوص  في  البطل  وبين  بينها  والتفريق   ، )الحكاية( 
التي  السردية  النصوص  وتلك  وإبداعه  برؤيته  الراوي  يسردها 
يرويها )السارد الشاهد( – على حد تعبيره – وهي نصوص تتخذ 
النص يجنح  رؤية سردية ذات بعد خارجي تجعل من خطاب 
والسؤال   ، بالخطاب  المتلقي  إقناع  سبيل  في  اإلخبارية  نحو 
الذي يطرحه جيرار  هنا هو لماذا يعمد بعض الكتاب والرواة 
النص ؟ ولماذا يستعملون ضمير  السارد في  إقحام ذوات  إلى 

المتكلم ؟ 
إن األمر هنا ال يتعلق بالسرد المكتوب وحسب بل حتى السرد 
الشفاهي ينظوي ضمن هذا الطرح ، فالمعروف أن الراوي يعمل 
ما  وهو   ، وقوعها  على  شاهداً  كان  لو  كما  الحكاية  سرد  على 
التي تتخذ من الحكي طريقة  )الُهوية(  سندرجه ضمن مفهوم 
هوية  هي  هنا  عنها  نتحدث  التي  والُهوية   ، لتعزيزها  مباشرة 
عامة من ناحية قدرتها على صياغة ُهوية فكرية اعتمادا على 

فلسفة )األدب العام(، وخاصة من ناحية ُهوية السرد ذاته . 
وألن الُهوية تختص باإلنسان والمجتمع ، الفرد والجماعة ، هي 
موضوع إنساني خالص ، فاإلنسان هو الذي ينقسم على نفسه، 
وهو يشعر بالمفارقة أو التعالي أو القسمة ،وهو الذي يشعر 
كما   – اغتراب  إلى  الُهوية  عنده  تنقلب  الذي  وهو   ، بالفصام 
فإنها  ولهذا   ، )الُهوية(  كتابه  في  حنفي  حسن  ذلك  عن  يعبر 
تعتمد على المنظومة المجتمعية في تحديد مساراتها وقدرتها 
المحكي  النص  على  تطرأ  التي  المتغيرات  رغم  الصمود  على 
في تطوره وتغيره عبر األزمان ، إذ حتى ولو وصلنا النص اليوم 

التغيرات  كم  نعرف  ال  أننا  إال  علميا  المعتمدون  الرواة  عبر 
حتى  التاريخية  تنقالته  عبر  عليه  طرأت  التي  تلك  والتطورات 
وصل إلينا بهذه السردية الحالية ، وهذا إشكال يظل قائما في 
دراسة المحكي لعدم توفر دراسات كافية عبر التاريخ الماضي. 
ثالثينيات  في  بروب  فالديمير  دعا  الحكاية(  )مورفولوجيا  في 
القرن الماضي إلى التركيز على عناصر حكائية تمثل صلب البناء 
الشكلي للحكايات واالبتعاد عن التركيز على المضمون الخارج 
فإن  ولهذا   ، الحكايات  لتلك  النصي  التحليل  إجراء  عند  نصي 
بين  المشتركة  العناصر  لتحديد  منطلقا  شكَّلت  الدراسة  هذه 
الحكايات  تلك  ماهية  تحدد  ثابتة  عناصر  باعتبارها  الحكايات 
وتشكلها باعتبارها بنية نصية واحدة قابلة لتوليد حكايات أخرى 
، وبالتالي قابلة ألن تمثل نموذجا لحكايات  متنوعة ومتعددة 

تتولد عبرها. 
وبهذا كان بروب من أوائل من اشتغل على )الشخصية( ، في 
أن  باعتبار  النص  في  وجودها  بررت  التي  )الوظيفة(  مقابل 
الشخصية هنا ليس لها أي قيمة دون وجود الوظيفة التي تقوم 
بها ولهذا اشتغلت نظرية بروب على دوائر سبع ؛ هي )دائرة 
المرسل،  ، دائرة  األميرة وأبيها  ، دائرة  المساعد  ، دائرة  المانح 
قد  بروب  فإن  وبهذا   ، المزيف(  البطل  ودائرة   ، البطل  دائرة 

أسس لعنصرين أساسيين في الحكاية العجيبة هما : 
األفعال  لكل  الحقيقي  المرئي  الممثل  باعتبارها   ، الشخصية   •
والعرضية  بالتحول  يتميز  كيان  ، وهي  الحكاية  داخل  المنجزة 
وبالتالي يتميز بالوجود داخل النص ضمن العالم الممكن الذي 

يصنعه السارد للحكاية . 
• الوظيفة ، باعتبارها ما يبرر وجود تلك الشخصية ، ولهذا فهي 
عنصر ثابت وال يمكن المساس به دون اإلخالل بنظام الحكاية 
ككل ؛ فلكل شخصية وظيفتها الرئيسة التي ال يكمن أن تستمر 

الحكاية دونها . 
تاريخ األدب  الحكاية هنا أو تأريخها يؤسس لما نسميه  ولعل 

سيرة النص وتاريخ األدب



سيمياء
قديما  المؤرخون  جمعه  مما  متوفر  هو  بما  يتأسس  لن  الذي 
، وربما لهذا يقول رومان جاكبسون )ما  وحديثا من هنا وهناك 
تعتزم  التي  الشرطة  اآلن  حد  إلى  يشبهون  األدب  مؤرخو  يزال 
اعتقال شخص ما ، فتحتجز بعشوائية ، كل ما تجده في البيت ، 
بما في ذلك األشخاص المارين في الشارع . هكذا يستعين مؤرخو 
األدب بكل شيء )...( فبدل تأسيس علم لألدب تُوضع كتلة من 
األبحاث غير المنظمة( ، وهذا هو فعال حالنا ونحن نجمع هذا 

التاريخ بعد انقطاع طويل نحاول إنقاض ما يمكن منه. 
األدبية  للنصوص  األدبي  التاريخ  كتابة  يحاول  عندما  المؤرخ  إن   
فإنه - كما يقول كليمان موازان - )يتقمص الماضي وينفصل عنه 
في اآلن نفسه( ؛ إذ يسير الذاتي والموضوعي معا أمامه على قدم 
المؤرخين على  قدرة  أخرى وهي  تنشأ مشكلة  ، وهنا  المساواة 
النص  فتاريخ   ، منها  والجماعي  الفردي  لمعرفة  النصوص  موازنة 
يقتضي ذلك باإلضافة إلى كون تلك الموازنات والمقاربات تحدد 
الفترات  تلك  ضمن  السائدة  الثقافية  بالحياة  المجتمعات  عالقة 
الزمنية ، ولعل هذا ما ينقصنا إلى اليوم في تفسير ما يمكن أن 
نطلق عليه )المشترك الثقافي( الذي يتأسس عليه ذلك التشابه بل 
التطابق في كثير من األحيان بين الحكايات الشفاهية في مجتمع 
وآخر يظهر لنا أنه بعيد عنه على المستوى االجتماعي والثقافي ، 

وبالتالي عدم قدرتنا هنا على تحديد ُهوية النص األدبي . 
وألننا ال نملك هذا التاريخ المتماسك لألدب كليا أو جزئيا ، فإننا 
التي  الُهوية  ، وهي  لمجتمعاتنا  األدب  ُهوية  تحديد  نستطيع  ال 
تمارس وظيفة الوسيط بين – ما يطلق عليه بول ريكور – )قطبي 
األصل  في  تتأسسان  واللتان   ، الذاتية(  والُهوية  العينية  الُهوية 
وتبحث  تولِّدها  هي  بل  والمجتمعية  التاريخية  المتغيرات  على 
عنها ضمن سيرورة تطورها وتغيرها، وهنا سنجد إمكانات تغيير 
الُهوية األدبية عبر سلطة السارد أو الراوي الشفاهي ، مما يشكِّل 
الُهوية ضمن تشاكالت  بينه وبين  الديناميكي  التفاعل  من  عالماً 
إيكو  أمبرتو  يقول  كما   – المؤلف  ألن  ذلك  ؛  وتنويعاته  النص 
حوادث  حول   )...( قارئه  مع  عقد(  )إبرام  بمهمة  يكتفي  )ال   –
تخييلية يطلب منه أن يصدق عليها ، بل يهتم أيضاً بإمداده ببعض 
المعلومات الخاصة بالعالم الواقعي التي قد ال يكون على اطالع 
عليها ، وقد تكون أساسية في فهم المحكي( ، وهكذا سنجد أن 
السارد أوالراوي سيتكفل بما يسميه أرسطو )تنسيق الوقائع( في 
إمداد النص السردي بالتصورات الالزمة إلبراز الُهوية الخاصة به ، 

وبمجتمعه الذي يتأسس ضمنه وضمن أنساقه التخيلية .
ذلك  ؛  الُهوية  هذه  تاريخ  من  منبثقه  األدب  هوية  إشكالية  إن 

فيه  يُبنى  الذي  الزمني  البعد  على  يتأسس  النص  ألن 
التاريخي للهوية  النص أصال وقد يتغافل التأسيس للوجود 

يشكل  وهذا   ، الحكي  حيث  من  إال ضمن حدوده  له  المحددة 
ما  هذا  ولعل  ؛  الخطابي  والتكوين  الزمني  البعد  ضمن  تمفصال 
يدفع الساردين إلى التعويض بالوصف ضمن ما يطلق عليه بول 
واإللزام(   ، والحكاية   ، )الوصف  السردية  النظرية  بثالوث  ريكور 
ولكل مجال من مجاالت هذا الثالوث عالقات نوعية بين تكوين 
فإننا  ولهذا   . وضمنها  عليها  يتأسس  التي  الُهوية  وتكوين  العمل 
ندرك اليوم هذه الحاجة الملحة لتاريخ األدب من دون تدخل من 
المؤرخين في تشكيل هويته ، ألن هذا األدب يتأسس في األصل 
على حياة شخوصه حياة كاملة مستمرة بشكل ديناميكي ، وهي 
حياة متطورة ومتغيرة تقتضي سبراً معرفيا قبل أن يكون اجتماعيا 

أو تاريخيا 

   * باحثة في السيمياء، عمان
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من تاريخ اإلمارات

الشارقة إمارة  الصحية والطبية  في  الرعاية  تاريخ 

أسماء يوسف بن ذياب الكندي*

الشعبية  المعتقدات  من  جزء  الشارقة  إمارة  في  الشعبي  الطب 
مكوناته  استمد  الذي  الصحي  الموروث  في  المتأصلة  اإلماراتية 

ومواده الطبية من البيئة الطبيعية واالجتماعية. 
وقد شمل الطب الشعبي أساليب عديدة للعالج، وقد ذكرت المصادر 
عدًدا من أبرز العالجات القديمة في الطب الشعبي اإلماراتي منها: 
الجروح.  معالجة  وهو  والتضميد،  الكسور.  معالجة  وهو  التجبير، 
الجسم.  من  والسموم  الفاسد  الدم  استخراج  وهي  والحجامة، 
األورام.  معالجة  وهو   ، والكي  الصداع.  معالجة  وهي  والعصابة، 
في  »الغرغارينه«  الخبيث  المرض  انتشار  لوقف  عالج  وهو  والبتر، 
المطببون  التي عرفها  القديمة  العالجات  الجسم. ومن  أعضاء  سائر 
في  تنتشر  التي  المزمنة  القرح  أي  التقرح:  عالج  أيًضا  الشارقة  في 
بعض أجزاء من جسم اإلنسان، عن طريق الوصفات المطهرة والقاتلة 
للبكتيريا أوالفطريات، حيث تعمل المادة المطهرة على شفاء هذه 
والخيلة  والملح«  والزعتر  »الخيلة  الوصفات:  هذه  ومن  القروح. 
استخدمت  إذ  العربي،  الطب  في  بكثرة  استخدمت  نباتات  والزعتر 
هذه الوصفات لعالج العديد من األمراض كأمراض البطن بصفة عامة. 

من أبرز مطببي إمارة الشارقة
أحمد بن سالم بن مزروع 

بدأت قصة أحمد وهو في العشرين من عمره، عندما كان في رحلة 
مع والده للهند، حيث تعرض والده لكسر يده إثر حادث مفاجئ. 
أهالي  من  كبيرة  أعداد  بوجود  تفاجأ  للعيادة  والده  أخذ  وعندما 
بقدرة  أحمد  فانبهر  العالج،  عن  باحثين  جاءوا  والخليج  اإلمارات 
الطبيب الهندي على معالجة والده، األمر الذي جعله يواظب على 
فيها في مدينة  أقام  التي  الثالثة  الشهور  يومياً خالل  زيارة عيادته 

بومباي في الهند. 
وفي رحلته التالية إلى الهند كان ألحمد دافع آخر غير التجارة، وهو 
تعلم الفنون الطبية لعالج الكسور، وبالفعل اهتم الطبيب الهندي 

الذي أصبحت تربطه عالقة صداقة بابن اإلمارات: أحمد بن مزروع 
بتعليمه، كيفية معاينة الكسور وأساليب عالجها، ومع مرور الزمن 

أصبح أحمد ملماً باألمراض وأسبابها. 
كالمصابين  الحاالت،  من  الكثير  يعالج  م��زروع  بن  أحمد  وكان 
األعصاب،  وأمراض  النارية،  بالطلقات  المصابين  ويعالج  بالكسور، 
الطبية  األعشاب  لهم  ويصف  الكلى،  أمراض  من  يعانون  والذين 

المناسبة لكل حالة مرضية. 

حمامة الطنيجي )طبيبة الذيد(
عالج  في  لمهارتها  الشارقة  أهل  بين  الطنيجي  حمامة  صيت  ذاع 
للعالج  يقصدونها  الذين  المرضى  أمام  أبوابها  تفتح  إذ  مرضاها، 
والُحمى  الربو  عالج  على  بقدرتها  واشتهرت  مختلفة،  أمراض  من 
وآالم الُكلى، وحتى الكبد الوبائي )بوصفار( والسرطان. وقد حازت 
»حمامة«، التي تقطن في أطراف إمارة الشارقة، شهرة واسعة منذ 
سنوات طويلة، بفضل قدرتها على شفاء األمراض، من خالل تدليك 
الشعبية  بالوصفات  الواسعة  معرفتها  إلى  إضافة  المريض،  جسد 

وطب األعشاب. 

تاريخ الرعاية الصحية والطبية
 في إمارة الشارقة

) 1900 - 1971م (
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تبشير تحت مظلة التطبيب 
فيهم  بمن   – العربي  الخليج  سكان  عانى 
أبناء منطقة الساحل المتصالح- العديد من 
والجدري،  كالطاعون،   : واألوبئة  األم��راض 
كل  في  انتشرت  التي  واإلسهال،  والكوليرا، 
سكان  من  اآلالف  إثرها  على  ومات  مكان، 
الصحية  األوض��اع  لهذه  ونتيجة  المنطقة. 
العالجية  الخدمة  إلى  ماسة  الحاجة  كانت 
الناس على  تهافت  يفسر  ما  الحديثة، وهو 

خدمات المبشرين. 
هدف  أن  على  المؤرخين  أغلب  يتفق 
إلى  ج��اءت  التي  التبشيرية  اإلرساليات 
الدين  نشر  هو  العربي  الخليج  منطقة 
المرضى  مساعدة  مظلة  تحت  المسيحي، 
وعالجهم من األمراض واألوبئة التي فتكت 
والصحية  الطبية  الخدمات  وتقديم  بهم، 
أحد  هاريسون،  الدكتور  عبر  وقد  لهم، 
الساحل  إل��ى  قدموا  الذين  المبشرين 
المتصالح )اإلمارات( عن ذلك بوضوح قائالً: 
»إننا نريدهم أن يصبحوا مسيحيين«، ولكن 
في  التنصيري  مشروعهم  أن  يؤكد  التاريخ 
المبشرين  أبرز  بالفشل. ومن  باء  المنطقة 

)األطباء(الذين قدموا إلى إمارة الشارقة:

)Samuel Zwemer(صمويل زويمر
من أشهر الشخصيات التبشيرية في الخليج 
الجنسية،  أمريكي  وهو  اإلمارات،  وساحل 
العربية، كان ملًما  اإلرسالية  ومن مؤسسي 
في  أمضى  العربي،  واألدب  الطب  بأمور 
خاللها  زار  سنوات،  عشر  العربي  الخليج 
وله  قبل،  من  أجنبي  يزرها  لم  مناطق 
األوضاع  وتستعرض  تناقش  كثيرة  مؤلفات 

في شبه الجزيرة العربية. 
عام 1900م، زار زويمر إمارة الشارقة بادئاً 
أعضاء  من  لعضو  رسمية  زيارة  أول  بذلك 
اإلمارات،  منطقة  إلى  األمريكية  اإلرسالية 
الوطني  الوكيل  الشارقة  في  استقبله  وقد 
»عبداللطيف  آنذاك  البريطانية  للحكومة 
كامالً،  أسبوعاً  استضافه  الذي  السركال« 
مقراً  ليكون  صغيراً  كوخاً  زويمر  واستخدم 
له، وعيادة يستقبل فيها المرضى. وقد وجد 
زويمر فرصة التطبيب مناسبة قوية ليعرض 
فيه،  ويناقشهم  مرضاه  على  اإلنجيل  فيها 

سكان  أعرض  حينما  فشلت،  محاوالته  لكن 
فقط  واكتفوا  أقواله،  سماع  عن  الشارقة 
بتلقي العالج الطبي، مما دعا زويمر إلى أن 
بأنهم: »قوم مترددون  الشارقة  يصف عرب 

ذوو قسوة واضحة«.

Sarah Hosmanسارة هوسمان
سارة  الدكتورة  وصلت  1911م  عام  في 
مسقط،  العمانية  العاصمة  إلى  هوسمان 
وبدأت بالخدمة الطبية النسائية، وكان عدد 
مرضاها كبيرًا، وفي الوقت ذاته كانت تقوم 
للنساء  تقرأ  كانت  إذ  التبشيرية  بمهمتها 

اإلنجيل.
نسائي  مستوصف  افتتح  1914م  عام  وفي 
سمي«مستوصف مسقط النسائي« وعينتها 
حتى  تعمل  ظلت  حيث  فيه  اإلرسالية 
تاركة  1938م،  ع��ام  المفاجئ  تقاعدها 

المستوصف من دون طبيب مقيم!
محاوالت  هوسمان  س��ارة  للدكتورة  كان 
المتصالحة،  اإلم���ارات  في  عيادة  لفتح 
للعمل  حيث وجدت الشارقة مكاناً مناسباً 
وتم  نفسه.  الوقت  في  والطبي  التبشيري 
فتح العيادة بتشجيع من السيد هاريسون، 
هوسمان  س��ارة  الدكتورة  عالجت  حيث 
أن  إال  الشارقة،  في  المرضى  من  العديد 
منطقة  واجهت  التي  الصعبة  الظروف 
هوسمان  سارة  الدكتورة  اضطرت  الخليج 
دورها  وفشل  الشارقة،  عن  الرحيل  إلى 
ولكنها  المنطقة،  في  والتبشيري  الطبي 
العالمية  الحرب  بعد  الشارقة  إلى  عادت 

الثانية، مستقلة عن أي جمعية تبشيرية.
ذكر ت أحد المراجع أنه تم بناء مستشفى 
باألصل  وهو  1952م،  عام  هوسمان  سارة 
بيت الشيخ محمد بن صقر القاسمي)رحمه 
والد  آن��ذاك،  الشارقة  حاكم  نائب  الله( 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
الحالي  الشارقة(  القاسمي)حاكم  محمد 
حفظه الله، حيث منحه للدكتورة سارة وهو 
مستشفى األمريكانية بالشارقة، وقد عملت 

فيه لسنوات طويلة.
ويقع مستشفى سارة هوسمان بالقرب من 
وهذا  صقر،  بن  محمد  وسوق  صقر  سوق 
الموقع له دور كبير في إقبال النساء عليه، 
أهالي  معظم  ألن  طبيعياً،  هذا  ويعتبر 
الساحلية.  المناطق  في  يتركزون  الشارقة 
وكان مبنى العيادة قد بني من الطابوق من 

طابقين، وكانت مساحته كبيرة.

الطب الشعبي في إمارة الشارقة 
جزء من المعتقدات الشعبية اإلماراتية 
المتأصلة في الموروث الصحي الذي 
استمد مكوناته ومواده الطبية من 

واالجتماعية.  الطبيعية  البيئة 

يتفق أغلب المؤرخين على أن هدف 
اإلرساليات التبشيرية التي جاءت إلى 
منطقة الخليج العربي هو نشر الدين 

المسيحي، تحت مظلة مساعدة 
المرضى وعالجهم

أحمد بن سالم بن مزروع

صموثيل زويمر
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البعثة الكويتية الطبية إلمارة 
الشارقة 

كتابه  في  الشيخ  ع��ارف  الدكتور  يذكر 
»الخدمات الصحية في الساحل المتصالح« 
الخدمات الطبية التي قدمتها دولة الكويت 
األطباء،  إرسال  اإلمارات، من  تجاه شقيقتها 
والممرضات،  والممرضين،  والطبيبات، 
الدعم  وتقديم  والصيادلة،  الطبية،  واألدوية 
المتصالح  الساحل  ألبناء  والمعنوي  المادي 
بل  فقط،  األشياء  بهذه  تكتف  ولم  آنذاك، 
الطبية،  الوحدات  العديد من  بإنشاء  قامت 
والمستشفيات في إمارة الشارقة. ومن أبرز 
المستوصفات والمستشفيات التي بٌنيت من 
منها  الشارقة  إمارة  في  الكويت  دولة  قبل 
المستوصف الطبي الكويتي بالشارقة الذي 
افتتح في منطقة السوق في مبنى مستأجر، 
افتتاحه  حضر  وقد  )16-1-1963م(  بتاريخ 
القاسمي  سلطان  بن  صقر  الشيخ  يومئذ 
نقل  ثم  آنذاك،  الشارقة  حاكم  الله،  رحمه 
بمنطقة  الجديد  مقره  إلى  المستوصف 
خالد  الشيخ  بحضور  ع��ام1971م،  النباعة 
بن محمد القاسمي رحمه الله تعالى حاكم 
الشارقة آنذاك، والشيخ بدر المحمد األحمد 
دولة  مكتب  رئيس  الله  رحمه  الصباح 
الكويت. وفي عام 1971م، افتتح مستشفى 

األمراض الصدرية في الشارقة بحضور الشيخ 
خالد بن محمد القاسمي رحمه الله )حاكم 
الشارقة( آنذاك، والشيخ بدر األحمد الصباح 
أن  بعد  الكويت،  مكتب  رئيس  الله  رحمه 
دبي  من  الصدرية  األمراض  مستشفى  نقل 
إلى الشارقة، وكان مقره في منطقة القادسية 
في الشارقة، وبقي كذلك حتى ألغي مع قيام 
الكويت  لمستشفى  مبناه  وأعطى  االتحاد، 
بالشارقة )وفق روايةالدكتور رمضان شبير(، 
الشارقة  في  قائماً  المستشفى  ي��زال  وال 
الدكتور  ويذكر  الكويت.  مستشفى  باسم 
عارف الشيخ أن هناك بعض الشيوخ الكرام، 
وخدمة  التمريض  مجال  في  تطوع  ممن 

بن  عبدالله  الشيخ  أبرزهم:  ومن  الوطن، 
حيث  الكرام،  الشيوخ  من  القاسمي  محمد 
عام1964م.  والصيدلة  التمريض  في  شارك 
من  القاسمي  حميد  بن  راش��د  والشيخ 
في  للعمل  تطوع  الكرام،  الشارقة  شيوخ 
بن  سلطان  والشيخ  ع��ام1964م.  الصيدلة 
رأس  شيوخ  من  القاسمي  ماجد  بن  محمد 
الخيمة الكرام، تطوع بالعمل كاتباً في قسم 
الملفات والعالقات العامة بمستوصف رأس 

الخيمة عام 1962م 

* باحثة من اإلمارات 

  
كان للدكتورة سارة هوسمان

 محاوالت لفتح عيادة في اإلمارات 
المتصالحة، حيث وجدت الشارقة مكانًا 

التبشيري والطبي  مناسبًا للعمل 
في الوقت نفسه. وتم فتح العيادة 
بتشجيع من السيد هاريسون، حيث 

عالجت الدكتورة سارة هوسمان 
العديد من المرضى في الشارقة 

ال يزال المستشفى قائمًا في 
الشارقة باسم مستشفى الكويت. 
ويذكر الدكتور عارف الشيخ أن هناك 

بعض الشيوخ الكرام

الشيخ خالد بن محمد القاسمي الشيخ صقر بن سلطان القاسمي

الشارقة إمارة  الصحية والطبية  في  الرعاية  تاريخ 

من تاريخ اإلمارات
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نبيل العيسوي *

رؤية

إشكاليات التجديد وصراع المخاوف

يجعل  استقطابًا  تجد  فكرية؛  قضية  من  موقف  كل  مثل 
المركز، وهكذا  األطراف  فيه  وتحتل  الموضوعية هامًشا  من 
الموقف من قضية تنقية التراث؛ فالموضوعية في تناول هذه 
القضية يحتم علينا النظر إلى التراث بعين منصفة، التنقية ال 
تعني القطيعة كما يصر على ذلك طرف، بينما يصر الطرف 
اآلخر على عدم المساس بالتراث باعتباره ركيزة أساسية في 
بنية الهوية، وكل اقتراب منه يمثل تهديًدا للهوية عند هذا 
يدور  هكذا  والتقديس؛  الجمود  وإما  القطيعة  إما  الطرف، 
بينما  الطرفين،  من  بالقضية  المهتمين  أغلبية  عند  الصراع 
نفسه  الوقت  وفي  التراث  تحترم  التي  القلة  تأثير  يتالشى 
تهميش  ويرجع  شوائب،  من  به  علق  مما  بتنقيته  تطالب 
دور هذه القلة التي تقاوم االستقطاب إلى أحد الطرفين إلى 
ضبابية موقفها بالنسبة لكل طرف، وربما يحسبها كل طرف 
على الفئة األخرى المضادة، وهكذا تضيع فكرة الموضوعية 
موضوعية،  بال  قضية  ألي  ثمرة  وال  تجديد  وال  طرفين،  بين 
ولكن الموضوعية خيار صعب وتمثل الهامش في الصراعات 
التطرف في  تعزيز  أسباب  نبحث عن  أن  فلنحاول  الفكرية، 
في  األخذ  مع  الموضوعية-  حساب  على  الفكرية  القضايا 
االعتبار أن الجميع يظن في نفسه الموضوعية غالبا-. الفريق 
التمسك  على  الفشل  أسباب  كل  يعلق  التراث  من  الغاضب 
بالتراث وتحكيمه عند التفكير في قضايا العصر، ينتقي من 
بتصويره  واحدة  ضربة  كله  التراث  ليضرب  شاذ  كل  التراث 
مع  وجود  حرب  هي  الشذوذ،  هذا  يطابق  كله  أنه  على 
التراثيين، يريد هذا الفريق أن يبقى على الساحة منفردا، ال 
المستقبل  العصر، وتزداد مخاوفه من  وجود لغيره في هذا 
الفريق  التراث، يعطي هذا  الجامدين على  نفوذ  ازداد  كلما 
كل  قبل  المقدمة  في  ويضعه  العقل  لعمل  كبيرة  مساحة 
شئ. الفريق اآلخر هو الفريق المتمسك بالتراث الديني بكل 
مكوناته قطعية الثبوت كانت أو ظنية، يعتبر كل اقتراب من 

يصر  بأكمله،  للتراث  تهديدا  يشكل  المكونات  هذه  إحدى 
على عدم التفريط في الدفاع عن أي مكون حتى وإن كان 
ظنيا في ثبوته، يعتبر هذا الفريق أن أي تفريط هو بمثابة 
الفريق  التراثي؛ وبالتالي يخوض هذا  العقد  البداية النفراط 
مع  وجودية  حربا  هويته  تهدد  التي  بالمخاوف  المسكون 
بين  المعركة  تتحول  الهوية.  لهذه  تهديدا  يشكل  فريق  أي 
الفريقين إلى معركة هوياتية، يحاول كل فريق فيها القضاء 
تماما على الفريق اآلخر، وهذه الحرب الشرسة بين الفريقين 
تقف عائقا كبيرا أمام محاوالت التجديد، وتجهض كل محاولة 
موضوعية تخاطب الطرفين، وتأخذ الموضوعية شكال رماديا 
ويعتبرها  فريق ضدها  يستفز كل  المخاوف؛ مما  في صراع 
أن  األول  الفريق  يحتاج  والباطل.  الحق  بين  للجمع  محاولة 
التكوين  العقل وحده، وأن  إلى  تحتاج  البشرية ال  أن  يدرك 
مع  تعاطيه  في  أصيل  كجزء  الوجدان  إلى  يحتاج  البشري 
الحقيقي  التدين  أن  يعلم  أن  اآلخر  الفريق  ويحتاج  األمور، 
العقل  يخاطب  نفسه  فالدين  وحده؛  اإليمان  عند  يقف  ال 
لإلنسان  الله  وهبه  الذي  العقل  بين  مرضية  عالقة  ويخلق 
كملكة بشرية هامة وبين اإليمان الذي يتم التوصل إليه في 
هو  ما  بين  العقل  تموضع  وأن  والتفكر،  بالتدبر  طرقه  أحد 
للهوية.  وال  للتراث  تهديد  أي  يمثل  ال  وما هو ظني  قطعي 
تتفق  أن  ينبغي  ما  والهدم« هذا  القطيعة  تعني  »التنقية ال 
بإزالة  يتحقق  الذي  للتجديد  الوصول  الفئتان من أجل  عليه 
المخاوف و باقتراب كل طرف ناحية المركز الذي يمثل وسطا 

بين الطرفين 

* باحث في حركات اإلسالم السياسي
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فنون

وإذا كان فن الجرافيتي � الرسم على الحوائط � قد شاع مؤخرا، فقد عرفت 
الجدران قبل خمسة آالف سنة على جانبي الرافدين طباعة عالمات وعبارات 
منقوشة باألختام الطينية على األبواب لتمييز الحيازات، حيث صنعت الحقا 
اإللهة ورموزها. كما ظهرت  التي تحمل صور  الحجرية  األسطوانية  األختام 
في تاريخ األسر الفرعونية، منذ القرن الخامس عشر قبل الميالد، أختام من 
الموظفين  كبار  أسماء  خامات مختلفة، كالصلصال والعظم والعاج، تحمل 
أو  مسطحة  هيئات  على  الحيوانات،  وأشكال  الملوك  ورموز  وصغارهم، 

جعرانية بيضاوية.
كانت الحروف هي األساس، في تشكيل وجه الختم، وأحيانا تضاف الرموز 
واألرقام، كما رأينا في ختم خشبي من العهد العثماني يقرأ : يا الله ، مع 
توثيق للعام الهجري 1230 أعلى التشكيل الحروفي. ومن الطريف أن بعض 
عجين  للطباعةعلى  تستخدم  كانت  األختام 
الخبز، كما ظهرفي ختم يؤرخ للفترة بين 
الكوفي،  بالخط  ميالدية،  و1000   800
يحمل عبارة »كل هنيئا«. وفي الخليج 
ظهرت  الرافدين،  عن  بعيدا  العربي، 
قبل 5 آالف سنة وازدهرت في األلف 
دلمون،  حضارة  الميالد  قبل  الثانية 
ومركزها مملكة البحرين حاليا، وظهرت 
أختامها الدائرية المميزة، واستعملت إلثبات 

أختام األسماء 
بصمة الروح وبسمة الخط

أشرف أبو اليزيد

فيها ما نقش على الخشب، وبها ما حفر على الحجر، ومنها 
أعلى  خامات  من  تشكّل  ما  وكذلك  معدن،  من  ُصهر  ما 
األلماس  من  بداية  وألين،  أقسى  وأبخس،  أنفس  وأدنى، 
والمطاط،  والشمع  الزجاج  إلى  وصوال  والفضة،  والذهب 
وكأنها  اسمه،  تحمل  صاحبها،  تخص  رسالة  جميعا  تنقل 
صنو هويته؛ إنها أختام األسماء، بصمة الروح حين تتجسد 
يتألق  عندما  الخط  وبسمة  مربعة،  مليمترات  مساحة  في 
من  فريد.  تشكيل  في  االسم  أبجدية  فيصوغ  بخصوصيته 
يده  يمد  للجد،  المشهد  ذلك  أستعيد  البعيدة  الطفولة 
غائرا  اسمه  الذي يحمل  الختم،  إلى صديريته، حيث ربط 
به  القديم، ليضغط  المحبرة  آثار مداد  وقد طالت حروفه 
العلبة  تلك  الحبر،  الصغيرة، في ختامة  الحبر  على وسادة 
ينقله  ثم  التينية،  وحروفا  رسوما  تحمل  التي  المعدنية 
أو  بيع  وثيقة  أو  توكيل،  من  الرسمية،  الورقة  موقع  إلى 
شراء، فيضغط ثانية، ليبز االسم أبيض ناصعا، وسط شكل 
يوقع  ثم  جدي،  اسم  تحمل  سبورة  وكأنها  أزرق،  بيضاوي 

مشهد  الثالثي.  باالسم  تأكيد،  زيادة  تحتها، 
التي  األجيال  لدى  مألوفا  وكان  جيلي  رآه 
بديال  والتوقيعات  األختام  وكانت  سبقتنا، 

عن البصمة، لتثبت أن الموقع ليس أميا!

أختام األسماء 
بصمة الروح وبسمة الخط
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والنحاسية. الطينية  واألواني  التماثيل  تشكيل  عن  فضال  الملكية، 
ولألختام تاريخ قد يوازي عمر اإلنسانية، ألن األجداد األوائل اكتشفوا 
أنهم يستطيعون ترك آثارهم على الجدران، وكانت أكفهم، المخضبة 
تركت  التي  الخاصة  األختام  أول  هي  األرض،  وألوان  القنص  بدماء 

توقيعاتهم. لكننا هنا ال نستقصي تاريخ البصمات واألصابع 
واألكف المجهولة، وإنما نتجول في عالم الختم بما له من 

خصوصية تعريفية.
 أخذت األختام األشكال الهندسية المنتظمة وغير المنتظمة 

مخروطي  وبيضاوي،  دائ��ري  ومثلث،  هرمي  بين  جميعا، 
خاتما  كان  س��واء  ممسكة،  ذيلها  وفي  وأسطواني، 

وألن  بالمعصم.  حلية  أو  للعنق  قالدة  أو  لألصبع، 
األختام، مبكرا، استخدمت كتعويذات وتمائم، فقد 
حملت صور وأشكال اآللهة وما يرمز لها من كائنات. 

وتنقش األختام كما تظهر في المرآة، معكوسة، حتى 
إذا طبعت ظهرت سليمة.

تجارتها،  في  األختام  اليونانية  الممالك  حرّمت  وقد 
قانون  وحرم  الملكيات،  إلثبات  ضرورية  كانت  مثلما 
نسخة  من  أكثر  يصنع  أن  األختام  صانع  صولون على 
الختم، وغالبا على  الخاتم يحمل  ، وكان  الواحد  للختم 

شكل الجعارين المصرية.

يفعلوا  لم  لكنهم  األختام،  العرب  اعتمد  التجارية،  التبادالت  بتأثير 
بل  األختام،  إلى  النقود  تصاوير  نقلوا  الذين  والرومان  كاليونان 
اكتفوا بالحروف، وهكذا كان خاتم الرسول )صلى اله عليه وسلم( 
، وتناقله  الله«  المصنوع من الفضة يحمل نقش »محمد رسول 
الخلفاء الراشدون حتى عثمان، رضي الله عنهم، الذي وقع منه 
في بئر »أريس«. واختلفت العبارات على أختام هؤالء الخلفاء، 
فنقش أبي بكر الصديق »نِْعَم القادر الله«، ونقش عمر 
بن الَخطاب »كفى بالموت واعظاً«، ونقش عثمان بن 
عفان »آمنت بالذي خلق فسوى«، ونقش علي بن 
أبي طالب، كرم الله وجهه »الله الملك الحق«. وفي 
العصور التالية حملت األختام، مع األسماء والحكم 
واأللغاز، آيات من القرآن الكريم، حتى اعتمد ختم 
الطغرة ) توقيع السلطان ( شعاراً للدولة العثمانية، 
والمغول  الفرس  لدى  شاع  ال��ذي  التقليد  وهو 

واألفغان.
حكمهم  فترة  طوال  الهند  في  المهراجات  ولدى 
تاريخ طويل مع األختام المقوشة، والطراز الفيكتوري 

 أخذت األختام األشكال الهندسية المنتظمة 
وغير المنتظمة جميعا، بين هرمي ومثلث، دائري وبيضاوي، 

مخروطي وأسطواني، وفي ذيلها ممسكة، سواء كان 
خاتما لألصبع، أو قالدة للعنق أو حلية بالمعصم. وألن 

األختام، مبكرا، استخدمت كتعويذات وتمائم، فقد 
حملت صور وأشكال اآللهة وما يرمز لها من كائنات. 

وتنقش األختام كما تظهر في المرآة، معكوسة، حتى
 إذا طبعت ظهرت سليمة
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المتسق مع الطراز المغولي، الجامع بين الجواهر واألحجار الكريمة 
واألحجار النفيسة، ونقش المغول من حكام الهند أسماءهم وألقابهم 
على الياقوت والزمرد والماس، وهو تقليد بدأه التيموريون )1370 
- 1507( في بالد فارس، وفي الهند، وبجانب الحكام شاع استخدام 
األختام المنقوشة لدى النبالء واألجانب والنبالء. فنجد خاتم الملك 
أول  برادشو،  باريس  الكولونيل  اسم  يحمل  الخليلي،  مجموعة  في 
مدير لشركة الهند الشرقية ويعود تاريخه إلى عام 1222ه� / 1807 

- 1808م.   
وعلى الرغم من أن شرقنا العربي لم يعد خاتم األسماء متداوال به، 
إال أن عموم بلدان آسيا، والشرق اأٌلقصى خاصة، ال يزال الخاتم فيها 
يحتفظ بمكانه ومكانته، وال تخلو رسالة رسمية أو شخصية من خاتم 
يحمل اسم مرسلها، وقد تذيل بصفاته الوظيفية، لكن ذلك الشكل، 
المربع على األرجح، بلونه األحمر � غالبا � مستمر في التجلي، وله 

محالته التي يصنع بها. 
ففي شارع إنسادونج بالعاصمة الكورية سول، يمكنك العثور على 
صانع أختام  تبدو مثل علبة أصبع أحمر الشفاه المستطيلة حجما، 
أم  الصلد  البازلت  أهو  المستخدم،  الحجر  تختلف في خامة  لكنها 

قد حرّمت الممالك اليونانية األختام
 في تجارتها، مثلما كانت ضرورية إلثبات الملكيات، وحرم 

قانون صولون على صانع األختام أن يصنع أكثر من  
نسخة للختم الواحد ، وكان الخاتم يحمل الختم، 

وغالبا على شكل الجعارين المصرية.

الخط الروح وبسمة  أختام األسماء بصمة 

فنون
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إلى  الكمبيوتر  ينقله  التوقيع  ال��وردي.  الحجر 
حجم  صغر  مهما  االسم  لتشكل  الليزر  قاطعة 
المربع الحاوي له، بعد أن انتصرت اآللة على يد 
الفنان. ولكن في أسواق طهران التقليدية يمكنك 
العثور على فنان شعبي � يشبه العرضحالجي � 
األميين  من  األسماء،  أختام  طالبي  أسماء  يحفر 
الفارسي  الخط  بذلك  الخشنة،  الشوارب  ذوي 

الناعم. 
الخاص  الشخصي  الختم  يسمى  اليابان  وفي 
)هانكو(  ويستخدم عوضا عن التوقيع، وله حبر 
أحمر سميك خاص تبلل به أسفنجة )شونيكو( 
ختم  وأقدم  )إنكان(.  االسم  حروف  لطباعة 
يعود  الذهب  من  صنع  عليه  عثر  ياباني 
الكنوز الوطنية  اليابانية، ويعد من  نا  لمملكة 
الصيني  اإلمبراطور  من  هدية  وكان  اليابانية، 
الشرقية  هان  مملكة  إمبراطور  ووا،  غوانغ 
)٢٥-٢٢٠ ميالدي(، إلى مملكة نا اليابانية  عام 

٥٧ ميالدي. وأصبح التعامل باألختام رسميا في 
اليابان منذ العام ١٨٧٣م. وهناك � حاليا � لدى 
الشخص ثالثة أختام؛ ختم مسجل )جيتسو إن( 
للملكية  الرسمية  الوثائق  كتابة  في  يستخدم 

ويمكن  والوصية،  واإليجار  والشراء  والبيع 
لمن  للتزوير  منعا  البلدة  لدى  تسجيله 
للبنك  ختم  وهناك  أكثر،  أو  عاما   15 بلغ 
جديد  بنكي  حساب  فتح  عند  إن(   )غينكو 
ليكون الختم الخاص بالتعامالت البنكية، وأخيرا 
للتصديق  إن(،  )ميتومي  المسجل  غير  الختم 
واألوراق  والمستندات،  العقود  الشخصي على 
الالزمة إلجراءات المكاتب البلدية، مثل استالم 
يمكن  األخيرة  األختام  وهذه  المسجل.  البريد 
صناعتها بسعر بسيط، عكس كوريا، كما تأتي 
مزودة بحبرها الخاص. وكم هي كثيرة المتاجر 
ومقيمين  سياحا  لألجاب  أختاما  تصنع  التي 
أو  كانجي  لحروف  أسمائهم  تحويل  بعد 
أبجدية كاتاكانا، والجديد أن مثل هذه األختام 

اليابانية يمكن طلبها عبر اإلنترنت. 
تجربة اليابان � وسواها � تعني أن الختم ال 
يزال عصريا، وأن خصوصيته العصية على 
التزييف يمكن أن تمهد لظهوره مجددا، 
صرعة  في  جديد،  جيل  ثانية  فيرتديه 
تاريخية يبعثها األمل باستعادة الفن في 

الحياة اليومية والروح اإلنسانية معا 



الشريف114 الحديث  بالغة اإلشارة في 

د. عالء الجابري بالغة اإلشارة في الحديث الشريف
منطوقة  غير  »لغات«  وثمة  عدة.  وجوه  لها  كالحقيقة  اللغة 
تقوم بمهة التواصل واإلفهام، كاإلشارة وتعبيرات الجسد وغيرها.

كبير  جزء  في  وقام  قديم،  اإلشارية  اللغة  أهمية  في  والبحث 
منه على الوعي بتعاضد البيان اللفظي مع البيان اإلشاري حتى 
يصف الجاحُظ العالقَة بينهما بأنهما«شريكان« فيقول: »واإلشارة 
واللفظ شريكان، ونعم العون«، فتكافل »اللغات« هو الطبيعي. 
واإلشارات في القرآن، »عامة«. ال ترتبط بزمان أو مكان، مثال:« 
جميع  في  الناس  فيتواتر  كفيه«)الكهف:42(  يقلب  فأصبح 
الحديث  إش��ارات  ترتبط  فيما  داللتها،  على  والبالد  األوق��ات 
النبوي-أحيانًا-بدالالت مؤقتة زمانيًا ومكانيًا من مثل قوله عليه 
الدين تربت يداك«؛ فالدعاء في«تربت  السالم: »فاظفر بذات 

يداك« يحتاج-اآلن- تفسيرًا وشرًحا.
ولما كان اإلسالم عاًما للجميع، وكانت وظيفة حديث الرسول-

للغة  كان  فقد  الغامض،  ويشرح  العام  يفسر  السالم-أن  عليه 
التوقف-سريًعا- نريد  الذي  المهم  الدور  حديثه  في  اإلشارة 

معه. وقد ازداد هذا التعاضد التأويلي حتى في الوعي العقدي 
فحكم الرسول-عليه السالم- في أمر السوداء، حين سألها: أين 
مؤمنة«،  فإنها  فقال:«أعتقها  السماء،  إلى  برأسها  الله؟فأشارت 
وهو القائل:رب إشارة أبلغ من عبارة؛ وهو الوعي الذي انعكس 
واختلف  والعبارة  اإلشارة  اجتمعت  فقال:«إذا  السيوطي  عند 
العرب  لسان  تعي ذلك؛ وفي  اللغة  اإلشارة«.  موجبهما قدمت 
قال بيده: أخذ، وقال برجله:أي مشي، وقالت له العينان سمعا 
وطاعة أي أومأت، وقال الماء على يده: أي قلب، وقال بثوبه: 

أي رفعه على المجاز واالتساع.
السالم-اإلشارات  الرسول-عليه  المرويُّ عن  الّنصُّ  وقد يستخدم 
بمنكبي  الرسول  الشريف:أخذ  الحديث  في  فجاء  الحركية، 
فقال:»كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل«، أو قوله:»أمسك 
عليك هذا«-ويشير إلى لسانه-، أو يستخدم اإلشارات الحركية، 
الذي يضعه  المرأة في حديث أسماء  من مثل وصفه لحجاب 
البعض في باب الحجاب، أو إشارته:« التقوى ههنا مشيرا إلى 

صدره ثالث مرات«. لقد اضطرته-عليه السالم- األغراُض التربوية 
والتعليمية والتفسيرية والعقدية أن يستخدم اإلشارة في حديثه 
القادمة  الوفود  بعض  أو  الصم  أو  كالنساء  الفئات؛  بعض  مع 
أما  للعالمين،  رسوال  بوصفه  دعوية  مواقف  من  وغيرها  عليه، 
بالغته في استخداممها فمرتبط بقدراته التعبيرية الجلية، فقد 

أوتي–كما قال عليه السالم-القرآن ومثله معه.
فيلوم  اإلشارة،  فاعلية  على  تأمين  الشريف  الحديث  في  وجاء 
مضت  أن  وبعد  تسأله،  سيدة  اغتابت  حين  عائشة  السيدة 
الرسول- سأل  وحين  قصيرة.  سيدة  أنها  يعني  بما  أشارت  عنه 

عليه السالم- امرأًة قائال: أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماء، 
فقال: أعتقها فإنها مؤمنة؛ ليقبل نطق الشهادة باإلشارة، ودون 
تعذيبه.  وقائع  أثناء  رباح  بن  بالل  عن  تواتر  ما  وهو  تصريح، 
من  متواترة،  جاءت  وضعية  بداللة  يرتبط  عرفي،  رمز  واإلشارة 
مثل استخدامات بعض األصابع اآلن للداللة على معان تختلف 

باختالف األصبع الواحد.
من  واح��د  اللغوي  وال��وع��ي  اإلس���الم،  دي��ن  معجزة  الكلمة 
مقام  مع  وبخاصة  القديم،  الوعي  كان  هكذا  النص.  محددات 
النبي الكريم، ومن المعلوم أن أبصارهم كانت تتعلق به عليه 
ما  السالم، وبحركاته وسكناته حتى كانت محور حياتهم، وهو 
وعاه الرسول واستثمر أثره أيضا حين جاءه وفد صلح الحديبية 
وأقام معهم عروة بن مسعود الثقفي، ليعرض عليه-من بعيد-

ارتباطهم به، فعاد ليقول )فما تفل إال وقع في حجر أحدهم، 
وتبركوا به(. لقد كانوا يتابعونه لفتاته وسكناته، وهو ما حدا بهم 
إلى الوصف الشديد؛: فرأيناه يضحك حتى بدت نواجذه... عرفنا 
في وجهه الغضب. وقد حرص رواة األحاديث على نقل اإلشارات 
اإلشارة  تآزر  ببداهة  منهم  إيمانا  المروي؛  للحديث  المصاحبة 
للتأويل  القابل  الكالم  من  داللة  أوضح  دور  فلإلشارة  واللفظ، 
من  أبلغ  إشارة  القديم:«رب  منذ  العرب  اعتبر  حتى  والتفاوت 

عبارة« .
مصلحة  في  تصب  معنوية  ومؤكدات  بالغية  معضدات  ثمة 



إضاءة
الداللة المرادة من النص، وتشخص حماسة النبي الكريم صوب 
للحديث،  إشارة  تجد  الزور  شهادة  عن  يتحدث  فحين  المسألة، 
وكان متكئا فجلس وقال أال وقول الزور، أال وشهادة الزور حتى 
جعل  الصوت  نبرة  في  تغيرا  اإلشارة  وتجسد  سكت.  ليته  قلنا 
الراوي يلتفت إلى النبي واستوائه جالسا مستثمرا توصيل الرسالة 

عبر قنوات متعددة ومتحدة.
حيث  كاألصابع؛  وملحقاتها  اليد  إلشارات  كبيرا  دورا  نجد  فمثال 
وجذب  والتواصل،  اإلفهام  في  بدورها  اليد  إش��ارات  تحتفظ 
الوظيفة  على  والتوكيد  والتفسير،  الشرح  آلية  وتوكيد  المتلقي، 
الحضارة  عن  البعض  -تحدث  ما  وقت  إنه-في  حتى  التربوية 
التشكيل من  اإلنسان على  إلى قدرة  أن مردها  البشرية، وكيف 
خالل الكف، والكتابة، والعمل بكافة أشكاله العضلية أو التنفيذية 
وقابلية أصابع البشر للتحوير والتحويل، وربما لدور اليد في الفهم 
وتوظفه،  اإلصبع  تستخدم  األحاديث  من  كثير  فجاءت  واإلفهام 
وتستخدم الدور التواصلي إلشارات اليد وتوكده؛ فتجد استخدام 
السبابة في مواقف إيمانية كثيرة هامة كالتوحيد، والصالة، ودعاء 
السفر، وجاءت لفظا في مثل قوله عليه السالم:« والله ما الدنيا 
يحيى  هذه)وأشار  إصبعه  أحدكم  يجعل  ما  مثل  إال  اآلخرة  من 
 ،)2858 ترجع؟«)البخاري:حديث  بم  فلينظر  اليم  في  بالسبابة( 
وهي  الدنيا،  تحقير  في  إمعانا  فقط؛  واحدا  إصبعا  مستخدما 
الداللة األولى للقول هنا. وفي  والحديث الشهير:«أنا وكافل اليتيم 
بينهما  وفرج  والوسطى،  السبابة  بإصبعه  وقال  الجنة هكذا،  في 
حفاظا على اإلشارة إلى مكانته العالية، وهو ذات األمر الوارد في 
قوله-عليه السالم-:«من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو 
الجنة كهاتين، وضم إصبعيه، أو قوله:«أنا وسفعاء الخدين كهاتين 
يوم القيامة«. وقد يستخدم إصبعيه للمجاورة الزمانية ، ودالالت 
بين  كهاتين، وقرن  والساعة  أنا  بُعثت  الزمني، كقوله:«  االقتراب 

السبابة والوسطى«. 
داللة االقتراب أقل حضورا مع استخدام السبابة واإلبهام 
فقال:«  القيامة  القتراب  اإلشارة  مع  استخدمه  ما  وهو 

ويل للعرب، من شر قد اقترب، اليوم فتح من ردم يأجوج 
ومأجوج هكذا:)وأشار بإصبعيه السبابة واإلبهام، وحلّق بينهما.( 
الحديث:  في  كما  العّد،  لمجرد  إصبع  من  أكثر  يستخدم  وقد 
أصابعه  وارزقني)ويجمع  وعافني  وارحمني  لي  اغفر  اللهم  قال 
إال اإلبهام(، أو قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وأشار 
بأصابعه. ويرسم كما في الحديث: خط النبي خطا مربعا، وخط 
في الوسط خارجا منه وخط خطوطا صغارا، وقال: هذا اإلنسان 
وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي خرج منه أمله، 
وهذه الخطط الصغار األعراض فإن أخطا نهشه هذا«، أو يستخدم 
الرسم ليبين الجادة التي لو حاد عنها اإلنسان هلك، ثم تال:« وأن 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله«، ويستخدم اإلشارة لشرح المعنى المراد تفصيال كما في 
إرشاده المسلمين بوجوب السجود على سبع ثم يفصلها باإلشارة.

والرسم باليد مختلف باختالف المعنى المراد؛ فحين يريد االتحاد 
الفرقة والتناحر، من مثل  تراه يشبك بين أصابعه وقد يريد بها 
أماناتهم  وخفت  عهودهم،  مرجت  قد  الناس  رأيت  قوله:«إذا 
للسياق  ترك  لقد  بيتك«.  فالزم  أنامله(  بين  هكذا)وشبك  وكانوا 

توضيح اإلشارة، والسياق أكبر من النص.
في  اعتبارها  تم  حتى  اإلشاريات  تلك  ضرورة  الفقه  وعى  وقد 
السنة ذاتها؛ فعرفوا السنة بأنها ما صدر عن النبي –عليه الصالة 
والسالم- من قول أو فعل أو تقرير، فاعتبروا فعله جزءا من سنته، 
ولعل باحثا في الحديث وسنده يبرهن –أو ينفي-حدسنا بتراجع 
نسبة األحاديث الضعيفة بين تلك التي ترد فيها مصاحبات إشارية 

من النوع المقصود. ربما 

خنجر »بو سعيد«، ْتصالج وال تقّص حبل

بوسعيد: أحد األشخاص.          - تْصالج: تلمع وتبرق وأصلها تصلق، وهي كلمة عامية تعني اللمعان.

أي أن »بوسعيد« يتفاخر بخنجره اللّماعة، ولكن حقيقة األمر أن تلك الخنجر مثلمة كليلة غير ماضية هّشة 

غير أصلية، ويلبسها كزينة فقط. انظر المثل الذي يقول: »الحس حس راعده، والحيل حيل ياعدة، في حرف الحاء.

والمثل العربي القديم يقول »اسمع جعجعة وال أرى طحناً«

للشخص كثير الكالم والتهديد والوعيد ولكنه ال يفعل شيئاً وال ينّفذ وعيده، وقد  يضرب هذا المثل الشعبي انتقاداً 

يضرب للدعابة.

تواصيف
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أميركا116 الرعب في  »الهالوين« عيد 

أصول األعياد

أصول عيد الهالوين
ساد االعتقاد بأّن أصول عيد الهالوين تعود إلى مهرجان »سويين« 
أو »الحصاد« في الثقافة الّسلتيّة األوروبيّة القديمة، وهي شعوٌب 
جذورها تمتّد أللفي عاٍم مضت، سكنت مناطق أوروبا، وبالتّحديد 
في إيرلندا الّشمالية، وانجلترا وشمالي فرنسا، حيث كانوا يعتقدون 
بأّن األشباح وأرواح الموتى تعبر حدود عالم ما بعد الموت، لتعود 
إتالف  مسبّبًة  والّدمار،  الخراب  معها  جالبًة  األرض من جديد،  إلى 
المحاصيل الزراعيّة، ومن األهمية بمكان أّن هذه األرواح واألشباح 
الطّبقة  وهم   - )الدرويدس(  لكهنة  ووح��ٍي  إلهاٍم  مصدر  كانت 
المتعلّمة والمثّقفة في الّشعب الّسلتّي - وكانت تمّدهم بالتّنبؤات 
الخاّصة بظواهر الطبيعة، والمتعلقة بفصل الّشتاء، وكان ذلك يحدث 
في ليلة الحادي والثاّلثين من شهر أكتوبر حيث كان الكهنة ينصبون 
ورؤوسها،  الحيوانات  جلد  من  مالبس  ويرتدون  ناريّة،  مشاعل 
ويقّدمون األضاحي الحيوانيّة والنباتيّة تقّرباً لآللهة، فتتحلّق حولهم 

بالعودة  االحتفال  وينتهي  تنبّؤاتهم،  بسرد  ليبدؤوا  الّشعب،  عاّمة 
إلى المنازل إلشعال المواقد من الّشعلة المقّدسة التي يصطحبونها 

معهم اعتقاداً منهم بأنها تحميهم طيلة أيّام الّشتاء.
وبعد سقوط األراضي الّسلتيّة تحت قبضة الحكم الّرومانّي, تم دمج 

مهرجان )سويين( بمهرجانين رومانيّين هما:
- مهرجان فيراليا: والذي يوافق في أواخر شهر أكتوبر، وهو احتفاٌل 

بذكرى الموتى.
األشجار  آلهة  تكريم  وهو  بالتّفاحة،  له  ويرمز  بونوما:  مهرجان   -
والثّمار، وهذا ما يفّسر لعبة التقاط التّفاحة المتّبعة ليومنا هذا في 

عيد الهالوين.

الهالوين في المسيحيّة
بتخصيص  الثّالث«  »غريغوري  البابا  قام  للميالد،  التاسع  القرن  في 
والقّديسين،  الّشهداء  لتكريم  كيوٍم  نوفمبر،  شهر  من  األّول  اليوم 

أندره عيد قره*

عيد الهالوين هو أحد أهّم وأشهر األعياد التي 
في  عام  كّل  من  نوفمبر  شهر  في  بها  يُحتفل 
المّتحدة األميركّية والعديد من دول  الواليات 
عن  الخريف  يفصل  الذي  الوقت  في  العالم، 
وبداية  الحصاد  مواسم  انتهاء  عند  الّشتاء، 
من  االنتقال  ظلِّ  في  والظّالم،  البرد  مواسم 

الوفرِة إلى الّندرة.

»الهالوين«
عيد الرعب في أميركا
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بينما في األلفيّة األولى للميالد، حّددت الكنيسة اليوم 
الموتى،  كافّة  أرواح  لتكريم  أكتوبر  شهر  من  الثّاني 
مهرجان  ع��ادات  من  بعٌض  اليوم  هذا  في  وأُدم��ج 
جميع  »عيد  حينها  عليه  أُطلق  فيما  الّسلتّي،  الحصاد 
القّديسين«، وُسّميت اللّيلة السابقة لهذا التاريخ بليلة 
قُّداس »عيد الهالوين«، ومع مرور األعوام، تطّور هذا 
الّتراثيّة  الّصبغة  ذات  األعياد  أهمِّ  أحد  وبات  العيد 

الّشعبيّة في العالم.

بداية االحتفال بالهالوين
كانت احتفاالت هذا العيد تُمارس على نطاٍق محدوٍد 
كوالية  منها،  الجنوبيّة  المستعمرات  في  إنجلترا،  في 
ميرالند، وقد ظهرت العديد من الُمعتقدات والعادات 
اندماج  نتيجة  الهالوين،  ظهور  في  أسهمت  التي 
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االحتفاالت  وتخلّلت  الحمر،  والهنود  كاألوروبيّة  عرقيٍّة  مجموعاٍت 
األولى بهذا العيد بعض األلعاب، كما كان الجيران يتبادلون الّروايات 
عن موتاهم، ويتناقلون الحكاياٍت الُمرعبة عن األشباح، ويتفاخرون 

بثرواتهم، إضافًة لعدٍد من األنشطة األُخرى كالغناء والرّقص.

انتقال الهلوين إلى أمريكا
أميركا،  في  شائعاً  العيد  هذا  بعُد  يكن  لم  19م،  القرن  أواسط  في 
الواليات  كافة  غّصت  القرن،  من  األخير  النصف  حلول  مع  ولكن 
منهم،  اإليرلنديّين  خاّصة  لوافدين،  الجديدة  بالهجرات  األميركيّة 
أميركا،  في  الهالوين  عيد  انتشار  في  األكبر  الدور  لهم  كان  والّذين 
وازدياد شعبيّته، بحيث بدأ األمريكيّون يحتفلون به، باألزياء التنكريّة 
وقرع األبواب، والّسؤال عن المال أو الطّعام، ومن المعتقدات التي 
أحالمهّن  فارس  اسم  تكّهن  يتمكّن من  بأنهّن  الفتيات،  عند  سادت 
المستقبلّي في هذا العيد، من خالل سرد القصص الّرومانسيّة، وعن 
طريق المرايا وقصاصات التفاح... وفي نهايات عام 1800م، تّم قلب 
مفهوم هذا العيد، وتحييده عن قصص الموت واألشباح والّشعوذة - 
بعد أن كان مناسبًة للفقراء، للحصول على المال والطّعام، من خالل 
قرعهم ألبواب المنازل، فتُعطى لهم سالٌل تحتوي على كعك األرواح، 
وفي المقابل يعدون ويتعّهدون بدورهم بالصالة ألرواح أموات من 
منحهم تلك الّسالل - ليغدو فيما بعد يوم ُعطلٍة، وفرصًة لتقرّب الّناس 
العيد إعداد  العشرين رافق طقوس  القرن  من بعضهم. ومع بداية 
وانتشرت حمالت  الجماعيّة،  الموسميّة، واأللعاب  الشعبيّة  األكالت 
التوعية لألهالي، بترك ونبذ كافّة المفاهيم الُمخيفة المتعلّقة بعيد 
وقيمه  القديمة،  الدينيّة  مدلوالته  كافّة  العيد  هذا  فَفقَد  الهالوين، 

الخرافيّة، وتحّول إلى يوم فرٍح ومتعٍة.

مظاهر عيد الهالوين
من المظاهر الحاليّة المتّبعة في هذا العيد، تزيين الطُّرقات والمنازل 
والُمرعبة،  الساخرة  األلعاب  ومزاولة  والمزخرف،  الُمضاء  باليقطين 
األرواح  تتمّكن  ال  أم صغاراً، حتّى  كباراً  أكانوا  الجميع سواًء  وتنّكر 
حاملين  بيٍت آلخر  من  الصغار  يطوف  كما  معرفتهم،  من  الشريرة 
عبارة:  مرّددين  والشوكوال،  الحلوى  بأنواع  لملئها  واألكياس  السالل 
الحلوى، فإّن األرواح  »حلوى أم خدعة«... وَمن يمتنع عن منحهم 

الّشريرة ستغضب منه وتعاقبه 

* كاتبة من سوريا

أصول األعياد

أميركا الرعب في  »الهالوين« عيد 
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فاطمة المزروعي *

أوراق ثقافية

اإلفالس المعرفي، المعضلة الكبيرة

عامة  بصفة  والمؤلفين  المؤلفات  تواجه  التي  التحديات 
بلد من دون اآلخر، بل  كثيرة ومتنوعة وهي ال تنحصر في 
خاصة،  بصفة  العربي  العالم  في  عامة،  ظاهرة  تكون  تكاد 
والعالم برمته بصفة عامة، والكتاب دون شك يمر بتحد كبير 
لم يواجهه، منذ بداية تاريخه حتى اليوم، وجميعنا نعلم أن 
وسيلة أي مؤلف هو هذا الكتاب، وتقديم منجزه الشعري أو 
القصصي أو الروائي أو غيرها إنما تتم بواسطته، رغم ما يظهر 
لنا من وسائل التقنيات الحديثة، وتحويل الكتب من الورقية 
إلى االلكترونية، يبقى للكتاب وجوده، ونكهته ودفئه.. أقول 
التي تواجه المؤلفين كثيرة، إال أن ما تواجهه  إن التحديات 
تحديدا  والتأليف  الكتابة  مجال  في  مسيرتها  خالل  المرأة 
تعد األكثر وضوح خاصة في عدد من المجتمعات العربية، 
وهذه التحديات تختلف درجتها وحدتها وقوتها، فهناك نساء 
مبدعات سواء في تأليف القصة أو الشعر أو الرواية وغيرها 
من األجناس األدبية، توقفن تماما عن مواصلة الركض في هذا 
المضمار المعرفي، وهناك أسباب متنوعة ومختلفة، فالبعض 
وأخريات  لها،  إص��دار  أول  مع  كبيرة  نتائج  توقعن  منهن 
صدمن من حجم انتشار مؤلفاتهن ومحدودية القراء، وهناك 
من توقفت بسبب مضايقات أسرية مثل عدم موافقة األب 
أو األخوة، وهناك من ابتعدت عن هذا المجال بسبب عدم 

شعورها بالتقدير المعنوي أو حتى المادي.
في الحقيقة التحديات التي تواجه كل سيدة أخذت الكتابة 
تميزها  بعد  حتى  ومتنوعة  عديدة  ورسالة،  وهواية  متنفساً 
في  سواء  منجزات  عدة  العربية  للمكتبة  قدمت  أن  وبعد 
الرواية أو الشعر أو المسرح أو حتى النقد وغيرها من أصناف 

األدب، حيث تبقى العوائق مستمرة ومتواصلة.
العربية بصفة  للمرأة  تبقى وتستمر مرافقة  التحديات  هذه 
الهموم  هذه  مثل  عن  معزل  في  ليست  والخليجية  عامة 

والتحديات.

أيضا  ويواجه  الرجال  األدباء  يواجه  كبيراً  تحدياً  هناك  لكن 
المرأة، إنه تحدي جدير باإلشارة والتنبيه، وهو االفتقار لعنصر 
التطوير المعرفي، ففي مرحلة ما يحدث توقف عن القراءة، 
من  النهل  عن  توقف  والعلوم،  بالمعارف  التزود  عن  توقف 
الكتب، ومعها تبتعد عن معرفة تطور العلوم، فال تعرف آخر 
في  خلل  يحدث  وهنا  العالم،  في  يقع  ما  وتجهل  األخبار، 
ميزان اإلبداع الكتابي، أو خلل في جودة ما يتم تأليفه، هو 
الكتابة أكثر من القراءة، ووضع الميزان الطبيعي هو القراءة 
أكثر من الكتابة، ومع مرور األيام ودون انتباه، يبدأ التكرار، 
وهو ما يعرف بتكرار نفسها وكلماتها ومواضيعها، وأنا أسمي 
هذه الحالة، اإلفالس المعرفي، وهذه الحالة أعتبرها من أهم 
التحديات التي قد يواجهها أي مؤلف، خاصة المرأة، ومعها 

يجب على المبدع أن ينتبه.
أؤمن بقوة وذكاء المرأة، خاصة األديبة، وأثق بأنها تستطيع 
التغلب على عوائق النشر والتواصل مع صناع هذه المهنة، 
إال أن السيدة األديبة إذا اشتغلت على نفسها وتطوير ثقافتها، 
أعتبر أنها بدأت بحق في التعامل الجاد مع أول تحد، وفي 
ظني أنه من أكبر التحديات والتي في مرحلة ما قد يسبب 

نكسة مدوية لقلمها.
وأخيرا لم تكن الكتابة في أي يوم عمال سهال أو متواضعا أو 
بسيطا، خاصة بالنسبة للمؤلفين المسكونين باإلبداع والتميز، 
ورغم هذا فإنهم يتوجهون نحوه بكل إرادة واحترام لشروطه 
دوجالس  البريطاني  الروائي  قال  وكما  المؤلمة،  القاسية 
آدامز:»الكتابة عمل سهل، فليس عليك إال أن تحدق في ورقة 
بيضاء إلى أن تنزف جبهتك«. وهو ما يشير إلى صعوبة هذه 
التي نحتاجها  التميز واإلبداع  المهمة وأيضا قسوتها، وحجم 

للكتابة بشكل مذهل وشيق.

* كاتبة من اإلمارات 



الزيتون120 شجرة 

رأي خبير

فاطمة عطفة

رغم أن تخصصه العلمي هو الهندسة الميكانيكة، فإن المهندس محمد 
فايز األصفري – بال شك- أفضل من يحدثك عن »الزيتون«، ليس فقط 
بها  المرتبطة  والمهارات  والعلوم  والفنون  أشجاره  زراعة  زاوية  من 
المعمرة  الشجرة  تلك  تاريخ  إنما كذلك عن   - –وهو في ذلك خبير 
التي  واألساطير-  -بل  والتقاليد  والعادات  والطقوس  الشام،  بالد  في 
التي  يصفها-  –كما  والجسدية  الروحية  العالقات  وتلك  بها،  ارتبطت 

ربطت الناس بالزيتون وشجرته وزيته منذ القدم. 
شارك  الزيتون،  زراعة  في  تعمل  عريقة  عائلة  إلى  األصفري  ينتمي 
الدولي  كالمجلس  الدولية،  المنظمات  مع  ودراسات  أبحاث  بعدة 
الفاو، وإركادا، ووزارة الزراعة  للزيتون في مدريد باسبانيا، ومنظمة 

في سوريا. 
أقدم  هي  الزيتون  شجرة  أن  على  بالتأكيد  كالمه  األصفري  استهل   
شجرة مثمرة، مشيًرا إلى أن بواكير زراعتها كانت في سوريا الكبرى، 
وتم تهجينها وتطويرها في بالد الشام ومنها انتقلت وتابعت انتشارها 

في العالم. 
وعن أسباب انتشارها في حوض المتوسط، قال: إن الديانات السماوية 
كرمت هذه الشجرة، وهو سبب في اهتمام الناس بها، ولكن اهتمام 
الناس بشجرة الزيتون سابق للديانات السماوية إذ تغنى بها الشعراء 
ووصفها الكهنة واألطباء، وبعض الشعراء قال عن شجرة الزيتون )أن 

ال حياة بدونها(.
القدم،  منذ  الزيتون  بزيت  ارتبطت  الناس  أن  إلى  األصفري  وأشار 
والجروح.  التقرحات  مثل  األمراض،  مداواة  في  استخدامه  وجربت 
وأضاف: »شجرة الزيتون معطاءة، تعمر آالف السنين، وتمنح اإلنسان 
شعوًرا بالطمأنينة ألنها سوف تعيش لتعطي أوالده وأحفاده، من هنا 

نبعت محبة اإلنسان لهذه الشجرة وزاد اهتمامه بها«. 

  معتقدات وطقوس 
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ساعد  المنطقة  مناخ  أن  األصفري  وأوضح 
البيئة  ومنحتها  الزيتون،  أشجارة  نمو  على 
وتغيرات الجو مزايا كثيرة، ثم جاءت األديان 
دينيًا  االرتباط  وصار  فباركتها،  السماوية 
المسيحي  الدين  ففي  واجتماعيًا،  روحيًا 
الدين  وفي  الزيتون،  بزيت  الطفل  يعمد 
اإلسالمي وصفها الله بالشجرة المباركة، كما 

ورد ذكرها في الحديث الشريف.
باإلنسان  الزيتون  ارتباط شجرة  »إن  وتابع: 
إذا  سوريا  ففي  وجسدي،  روحي  ارتباط 
اعتدى الولد على شجرة زيتون فإنه يتعرض 
لغضب األهل، ألنهم يعتبرون شجرة الزيتون 
امتداًدا لهم وخيرًا يجب أن يحفظوه لألجيال 
فإنه  كبر  مهما  اإلنسان  ويقولن:  الالحقة، 
يعمر ستين أو سبعين سنة، بينما الشجرة 

تعمر آالف السنين، الفرق كبير«.

الزيتون ثروة اقتصادية
قال  الزيتون،  شجرة  منتجات  تنوع  وعن 
وزيته،  الزيتون  إلى  »باإلضافة   : األصفري 
الزيتون )التفل(، كما تعطينا  تعطينا شجرة 
المياه الناتجة عن عصير الزيتون، وجميعها 
مواد تنفع اإلنسانية، كما أن المخلفات تنتج 
تجارب  أن  وأكد  أخ��رى«  وم��واد  الصابون 
أجريت في سوريا شارك فيها، أثبتت فعالية 

مخلفات الشجرة كسماد عضوي ممتاز.

وأوضح األصفري الفارق بين زيتون المائدة 
نسبة  إلى  يحتاج  فاألخير  الزيت،  وزيتون 
الزيتون  شجرة  إن  وق��ال  عالية،  أمطار 
المناخية  الظروف  أمام  الصمود  تستطيع 
القاسية، ولكنها تزدهر في الظروف المناخية 
المعتدلة، ويختلف إنتاجها باختالف األرض 
المعتدلة  المناطق  ففي  األمطار،  ونسبة 
 350 من  زيت  ينتج  لكي  الزيتون  يحتاج 
خيرا،  يكون  ذلك  من  أعلى  ملم،   400 إلى 
واألقل يكون مردود الزيت أقل، وبالتالي في 
المناطق القاسية يكون الزيتون لألكل وليس 

إلنتاج الزيت.

أنواع وألوان 
األسود  بين  الزيتون  أل��وان  تنوع  وعن 
إن  ق��ال  ل��ون  كل  ومميزات  واألخ��ض��ر 
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هناك فقرًا بالمعلومات في ما يتعلق بأنواع 
الزيتون وألوانه، وأضاف: يرتبط األمر بتطور 
يلوح  ثم  األخضر  باللون  يبدأ  الذي  الثمر 
أن  وأك��د  اللون.  أس��ود  ويصبح  ينضج  ثم 
التي  الحموضة  درجة  في  الرئيس  الفرق 
من  درجة  كل  عن  الناتج  الزيت  بها  يتمتع 
الزيتون  الناتج عن  فالزيت  النضج.  درجات 
أقل حموضة، متدنية ونسبة  األخضر يكون 
فتكون  الزهري  أما  مرتفعة،  فيه  الكلورفيل 
أما  أقل.  والكلورفيل  أعلى  حموضته  نسبة 
زيت  كمية  ويعطي  حموضة  فأقل  األسود 

أكثر.

زراعة الزيتون قديمًا وحديًثا
الزيتون  أشجار  أن  إلى  األصفري  وأش��ار 
تترك إلى عمر مديد، وتُجدد بطريقة القص 
معمرة  أشجار  »عندنا  وق��ال:  والتفريع، 
الزاوية  جبل  ففي  »ش��ام��ات«،  أصبحت 

من  أي  »روملي«  يسمونها  شجرات  هناك 
أيام الرومان. وهناك شجرة عمرها أكثر من 
ألف سنة«. وقال: » األشجار المعمرة تعطي 

وقطع  بتقليمها  منها  ونستفيد  قليلة،  ثمارا 
الجديدة  لألغصان  للسماح  الزائدة  األغصان 
األرض  في  المتأصلة  الجذور  ألن  بالظهور، 
منها  نختار  جديدة  براعم  إنتاج  في  تنجح 
األنسب ونربيه، وبالتالي ال نخسر شيئا من 
نترك  بل  الشجرة  نقطع  ال  نحن  الشجرة، 
لتكبر وبعد ذلك  األغصان تطلع من األرض 

نأخذها ونزرعها في أماكن أخرى«.

الزراعة التقليدية للزيتون
وقال إن المزارعين الجدد استفادوا من خبرة 
إليها مزيًدا  السنين، وأضافوا  األجداد آلالف 
من التنظيم والرعاية، وقال إن هناك إضافة 
فقد  الحديثة،  الزراعة  علوم  حققتها  مهمة 
كان األجداد يأخذون من القرم في الشجرة 
نأخذ  صرنا  بينما  الجديدة،  األشجار  لزراعة 
من األقالم )األغصان(، وهي طريقة حققت 

سرعة في النمو واإلثمار 

رأي خبير

الزيتون شجرة 



123  تراث  /   العدد 206 ديسمبر  2016

فيصل رشدي *

ثقافات

لنا  كان  المغربية  البيضاء  ال��دار  بمدينة   2011 عام  في 
الّدولي  بالمعرض  نونو جوديس  البرتغالي  الّشاعر  موعد مع 
الجامعيين  ثلّة من األساتذة  الحفل  للكتاب، وقد حضر هذا 
الحاضرين في ذلك  بين  والدبلوماسيين والطلبة، وكنُت من 
الحفل.  أُشرع الّستار عن الّندوة التي ترأّسها األستاذ والمترجم 
المقاعد  كانت  حيث  الواحد،  بنعبد  سعيد  الكبير  المغربي 
األمامية محجوزة لفائدة الدبلوماسيين واألساتذة الجامعيين، 

أّما المقاعد الخلفية فكانت من نصيبنا نحن الطلبة. 
ظهر الشاعر نونو جوديس يتأبّط ذراع امرأة، كانت تلك المرّة 
األولى التي أرى فيها الرّجل، بدا قصير القامة، ذا وجه أبيض، 
ومالمحه توحي بالوقار، أّما المرأة التي كانت معه فقد كانت 
نونو  زوجة  أنها  حينها  متأكدين  نكن  لم  بقليل،  منه  أطول 
جوديس الذي قّدمه السيّد بنعبد الواحد أّوال باعتباره الحدث 

الذي ننتظره، مبتدئا التّقديم بورقة سيريّة للرّجل. 
من  برتغالي  شاعر  هو  الكرام  الّسادة  أيّها  جوديس  نونو 
»ألغارفي..  بإقليم  وبالّضبط  البرتغال،  بجنوب   1949 مواليد 
»الغارفي« هل هي »الغربي«؟ هكذا تمتم البعض، قبل أن 
إنها  العربية،  الجذور  ذا  التّسمية  أصل  الواحد  بنعبد  يؤكّد 
إحدى التأثيرات العربية التي ما يزال شذاها هناك، خصوًصا 

في تلك المنطقة.
نونو  عن  الخاصة  الكلمة  يلقي  سعيد  األستاذ  تابع  هكذا 
الكرام، نونو  الّسادة  أيّها  جوديس مورًدا معلومات جديدة،  
حاصل على اإلجازة في شعبة الفيولوجيا الّرومانية، وحاصل 
أحد  وأنا  كبير،  شاعر  فهو  والدكتوراه،  الماجستير  على  أيضا 

المتتبّعين المعجبين بأشعاره.
للعالم  وأقول  بذلك  وأعتز  مترجم  إنّني  الكرام  الّسادة  أيّها 
من  العديد  مثل  مثلي  ألترجم  عشت  أنّني  جميعا  ولكم 
المترجمين، لكن للتاريخ فقط فأنا أترجم للشعراء المؤثرين 

والكبار، ونونو واحد من هؤالء الكبار.

أيها الحضور، جوديس مثلي في المهنة هو أستاذ أحّب مهنته 
األستاذ هو  إّن  للحياة،  الحقيقي  المعادل  يعتبرها هي  التي 
الذي يؤثّر في طلبته ويعلمهم ويحثّهم على العلم. التعليم يا 
سادة رسالة إنسانية قبل كل شيء نحاول أن نوصلها ألبنائنا 

الطلبة.
ترأسوا  الذين  البرتغاليين  الشعراء  أهّم  من  سادة  يا  نونو 
مجلة  تحرير  رئيس  المثال  سبيل  على  فهو  أدبية،  مجاّلت 
»طبركريا« التي سبقها قبله شاعر ملحمة البرتغاليين الكبير 
الشاعر فرنادنو بسوا. هنا تدّخل جوديس وقال: بسوا يعتبر 
والعالم  الكبير،  وشاعرنا  معلّمنا  هو  العشرين،  القرن  شاعر 
يعرف البرتغال انطالقا منه،  ثّم يصمت الشاعر الكبير ليفسح 
أيّها  نعم  عنه:  حديثه  ليكمل  الواحد  بنعبد  لألستاذ  المجال 
الّسادة نونو جوديس لم يكتف فقط بكتابة الّشعر بل تجاوزه 
إلى أجناس اخرى، لكّننا نعرفه شاعرا وحسب، أقول هذا من 

باب التذكير فقط.
أيها السادة والحضور الكرام، إن الّشعر ال حدود له، يسافر من 
إنّها مهمتنا  التّرجمة.  لغات أخرى عبر  ليعانق  األصلية  لغته 
تقّدم  أساس  هي  التّرجمة  ألّن  هذا  أقول  المترجمين،  نحن 

الّشعوب وازدهارها، يوم كان العرب هم سادة الحضارة. 
الّسادة الكرام، إّن مفهوم الّسفير مفهوم يرتبط بالصفة  أيها 
الدبلوماسية كما نعلم، لكّنه يخدم األدب أيضا وعلوم أخرى، 
بفضل  أخرى  عالمية  بلدان  في  بلده  سفير  هو  وجوديس 
شعره الذي يالمس الّذات اإلنسانية، ولعّل أكبر شهادة على 
العالم هي حصوله على كل  البرتغالي في  الّشعر  أنّه سفير 

هذه الجوائز العالمية. 
كلمتي  قلُت  لكنني  بالشاعر،  التّعريف  أطلُت  لكم،  شكرا 

ولندْع التّاريخ يسجل 

* باحث من المغرب

نونو جوديس سفير الشعر البرتغالي



أبوظبي124 فن 

مرصد

أبو ظبي- فاطمة عطفة 

اختتمت في منارة السعديات )المنطقة الثقافية( الدورة الثامنة 
لـ»فن أبوظبي« التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة.
امتد المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في 
الفترة ما بين 16و19 من شهر نوفمبر الماضي، خالل هذه األيام 
تجول آالف الزوار بين 40 صالة عرض فنية من 20 دولة توزعت 
بين أقسام المعرض الرئيسة: الفن الحديث والمعاصر، وبداية، 
وآفاق. وتنوعت المعروضات بين الفنون التشكيلية والحوارات 

التفاعلية واألعمال الفنية اإلبداعية وعروض األداء الحية. 
خصص المعرض ثالث قاعات لعرض األعمال الفنية التي شاركت 
فني خاص  منسق  وأشرف  مبتكر،  بأسلوب  العرض  بها صاالت 

على كل قاعة .

»فن أبوظبي«
 اليد بيضاء والمعدن ذهب

ة 
اد

س
 ال

ي
عل

ف 
سي

ن 
فنا

 لل
اء

ض
لبي

د ا
الي



125  تراث  /   العدد 206 ديسمبر  2016

كما تضمنت دورة هذا العام مبادرة جديدة حملت اسم »مجلس حوار«، 
وجلسات  للحوارات  منصة  وهي  فضة،  ريم  الفنية  المنسقة  قدمتها 
الفنية  الساحة  على  المؤثرة  الشخصيات  من  نخبة  استضافت  النقاش، 
العالمية، بهدف تحفيز الحوار مع الجمهور حول تاريخ الفنون في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة والتحديات التي تواجهها. 
إلى جانب ما قدمت من عروض ألعمال فنية حديثة ومعاصرة، كانت 
البيئة  تمثل  وأعمال  تشكيلية  لوحات  لعروض  خاصة  صاالت  هناك 
المحلية وتراث دولة اإلمارات،إلى جانب أشغال فنية لطالب الجامعات 

وبرنامج لفنون الشارع وإعداد األطعمة.

من فنون الشارع فن ابوظبي 
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اليد بيضاء والمعدن ذهب
الفنان  المعماري  المهندس  والتقت  »تراث« »هنر جاليري«،  زارت 
الذي شارك بعدد  من األعمال منها:  السادة،  اإلماراتي سيف علي 
»البداية«، ويظهر فيها رجل بلباس عربي يتصفح كتابًا، و»يا راحلين« 
وتظهر بعض حركات الرّديدة في فن المالد خالل رحلة إلى المدينة 
فكانت  فوًرا،  بيعت  وقد  الثالثة،  اللوحة  أما  الجمال.  على  المنورة 
وجه  من  جانب  فيها  يظهر  ذهب«  والمعدن  بيضاء  »اليد  بعنوان 
البيضاء مرفوعة بالخير، ويبدو الرسغ  الله ويده  الشيخ زايد رحمه 
واألصابع بلون الذهب. وعن اللوحة قال السادة: يد زايد هي رمز 
للخير والعطاء، بهذه الفكرة كان وسط راحة اليد أبيض واألصابع من 
المثل الشعبي معدنه من ذهب أي معدن  الذهب، كما يقال في 

أصيل، كما ركزت الفكرة على أن يظهر جانب من الوجه. 
اإلمارات،  في  التشكيلي  الفن  لرواد  أعمااًل  كذلك  الجاليري  وضم 
أماليا  الفنانة  نجاة مكي،  الفنانة  الريس،  القادر  الفنان عبد  ومنهم 
كبيرة  الفنية  واألعمال  بالمنحوتات  »آفاق«  قسم  يختص  بالجافلة. 
الحجم، وقد استعرض هذا القسم  الذي يشرف عليه المنسق الفني 
فابريس بوستو، التشكيالت الفنية المبتكرة الداخلية والخارجية في 
منارة السعديات، ومن القرر أن تتوزع أعماله في مناطق مختلفة 
بداية من نوفمبر 2016  أبوظبي على مدى ستة أشهر،  من مدينة 
هذا  في  الفنية  التشكيالت  تصميم  جرى  وقد   .2017 مايو  ولغاية 
في  الجديدة  وروائعه  الفني  المشهد  روعة  إبراز  بهدف  القسم 
التجارب  لرعاية  النمو  سريعة  كوجهة  المتميزة  ومكانتها  أبوظبي 
رؤية  تجسيد  إلى  »آفاق«  يهدف  كما  المبتكرة.  والثقافية  الفنية 

»فن أبوظبي« الرامية إلى تعزيز التواصل مع المجتمع في العاصمة 
التوجهات  من  المستوحاة  التفاعلية  البرامج  من  من خالل سلسلة 

العالمية في مجال الفن والتشكيالت الفنية اإلبداعية. 

عين النخيل
تمثلت مشاركة الفنانة عزة القبيسي في منحوتات فنية مستوحاة 
جناح  في  بها  شاركت  التي  النخيل«  »عين  منها:  الطبيعة،  من 
دمج  ألجل  والتوعية  والبحوث  التعليم  تطوير  لخدمات  »سدرة«، 
ذوي اإلعاقة، التي ترعاه سمو الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان. 
تقول  القبيسي: »عين النخيل« محاولة للتعمق في جذور الطبيعة 
اإلماراتية، إنها مصنوعة من الكرب المستنبطة من الفروع السفلى 
لشجرة النخيل اإلماراتية المميزة، والتي حين تقطع إلى شرائح تشبه 
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القراءة عن بلد، ال تشبه زيارتها، أو االقتراب من بعض أبنائها، 
لكوريا  الثقافي  المركز  لبيت دعوة  راودني عندما  ما  هذا هو 
الجنوبية في القاهرة، لحضور احتفالهم السنوي بعيد الحصاد، 

أو كما يسمونه عيد »تسوشا«. 
من  جو  في  لالحتفالية  المتقن  اإلعداد  االنتباه  يلفت  ما  أول 
الهدوء وااللتزام والدقة، فقد اعتدنا انجاز أقل قدر من المهام 

بأكبر كم من الصخب! 
ليس غريبًا، فكوريا الجنوبية، دولة اتخذت قراًرا جماعيًا بتوجيه 
كل طاقاتها نحو العمل واإلبداع، وهو ما لم تغفل التأكيد عليه 
في كلمتها كايان جو المرشدة الثقافية للسفارة، فبعد فقرة من 
األلعاب التقليدية التي يمارسها الجميع في ذلك اليوم، أشارت 
في حديثها إلى أن أهم ما يميز مواطني كوريا الجنوبية على 
مر األزمان، أن اعتزازهم بإرثهم الشعبي العريق وحرصهم على 

تطوير بالدهم لم يتغير.
إذ  باألرز،  االحتفاء  هذا  كل  أجد  أن  شخصيًا  لي  المبهج  من 
يشبه ذلك ذائقتنا المصرية، قامت الفتيات بإعداد كعكة األرز 
أن  إال  كوريات،  طاهيات  إشراف  تحت  اليوم  لهذا  المخصصة 
الكوريين تفوقوا علينا في ابتكار العديد من أصناف الحلويات 
من األرز، لتقدم  في االحتفاالت واألعياد الوطنية، وأعياد الميالد 

بشكل متنوع على مائدة الطعام مع بعض المكونات األخرى.
والكورية  المصرية  األعياد  بين  وجدتها  التي  التشابه  درجة   
على  المسيطرة  التعاون  روح  إلى  باإلضافة  أيًضا،  الفتة  كانت 
أقدم  من  وهو  »تشوسوك«،  عيد  كوريا  ففى  الكورية،  األسرة 
تكتظ  حيث  بها،  تحتفل  الحديثة  كوريا  تزال  ال  التي  األعياد 
أيام،  لثالثة  أبوابها  المتاجر  بالسيارات وتغلق  السريعة  الطرق 
ليجتمع أفراد األسرة من أجل إحياء ذكرى الراحلين، ويزورون 

المقابر.
الطائرات  على  األماكن  تمتلئ  »تشوسوك«  عيد  فترة  وفي 

والقطارات، وهو يشبه كثيرًا عيد الفطر وعيد األضحى .
يحتفل الكوريون بيوم ميالد بوذا، وهو اليوم الثامن من الشهر 
السيد  بميالد  يحتفلون  كما  القمرية،  السنة  أشهر  من  الرابع 
كثيرًا  يذكرني  ما  وهو  دياناتهم،  عن  النظر  بغض  المسيح، 
وبأعياد  المعظم  رمضان  شهر  بقدوم  المصريين  باحتفاالت 

الكريسماس، بغض النظر عن دياناتنا.
في  خاصة  بطقوس  أتباعه  يقوم  بوذا  بميالد  احتفاالتهم  في 
المعابد، ويسيرون مواكب كبيرة، ويزينون الشوارع بالفوانيس 

الملونة. 
كان من اللطيف في هذه االحتفالية ارتداء القائمين عليها الزي 
الكوري التقليدي باعتزاز شديد، رغم صعوبة الحركة به، خاصة 
الرجال  أما  الكورية.  للفتاة  التقليدي  الزي  وهو  »الهانبوك« 
فكانوا يرتدون »تشوكوري« وهو الجاكيت أو السترة، و«باجي« 
وهو السروال، و«توروماكي« وهو المعطف الخارجي، كما كانوا 

يرتدون قبعة وحزاًما وحذاًء.
الكوريات قديماً كن يرتدين »تشوكوري«، وهو جاكيت قصير 
»ووتكوروم«،  تسمى  أمامية  عقدة  يكونان  طويلين  بشريطين 
وتسمى  الوسط  فوق  ما  إلى  ترتفع  التي  التنورة  أيضا  وهناك 
وحذاء  قطنية  جوارب  يرتدين  النساء  كانت  كذلك  »تشيما«، 

على شكل مركب.
القرن  وسبعينات  ستينات  في  السريعة  التصنيع  فترة  وخالل 
مناسبا  يعد  لم  حيث  ال�«هانبوك«،  استعمال  تراجع  الماضي، 
كزي عفوي، ما دعا محبيه لتكثيف جهودهم من أجل تصميم 
الجنوبيون  الكوريون  ويرتدي  الرتدائه.  سهولة  أكثر  أشكال 
القمرية،  السنة  بداية  الخاصة مثل  المناسبات  »الهانبوك« في 
للفرد  الستين  الميالد  عيد  مثل  األسرة،  وأعياد  و«تشوسوك«، 

»هوان – كاب«.

رانيا هالل

مرصد

»تسوشا«  اعتزاز بالموروث 
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   شعر كائن ال يعترف باللغات 
متابعة - مروى البمبي

الكلمة  الشعوب، والشعر هو روح  الفارق في حياة  »الكلمة تصنع 
الحياة  جعل  أجل  من  الروح،  هذه  أجل  من  هنا  نحن  الحقيقية، 
خوان  »آليثيا  اإلسبانية  الشاعرة  ختمت  العبارة  بهذه  رحابة«.  أكثر 
مارتينث« كلمتها في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان طنطا الدولي 
للشعر، ألقتها نيابة عن الشعراء المشاركين، الذين بلغ عددهم ثالثة 
وثالثين شاعرا من أنحاء العالم المختلفة. الدورة الثانية من المهرجان 
الحادي  إلى  الماضي  أكتوبر  من  والعشرين  الثامن  من  استمرت 
والثالثين من نفس الشهر. أربعة أيام كاملة من الشعر والبهجة، تنقل 
خاللها المهرجان –للمرة األولى- بين عدة مدن وقرى أخرى مجاورة 
لمدينته األصلية؛ مدينة طنطا، التي تحتضنها دلتا النيل، في القلب 

منها.
التي  الناجحة،  فعالياته  المهرجان  يواصل  التوالي  على  الثاني  للعام 
تثبت أن الفعل الثقافي يحتاج -في جانبه األكبر- إلى اإلرادة؛ فرغم 
جهة  من  الحالي،  العام  دورة  إقامة  واجهت  التي  المعوقات  كل 
التمويل، ومن جهة البيروقراطية الشديدة التي يتمتع بها المسؤولون 
المدارس  من  المهرجان  خروج  إلى  أدى  ما  وتعنتهم؛  المدينة،  عن 
الجامعية داخل  بالساحات  المنصرم، واكتفائه  العام  بها  التي تواجد 
المهرجان  بمنظمي  دفعت  التي  هي  هنا  اإلرادة  أن  غير  المدينة. 
الشباب  مراكز  وكانت  للشعر،  أخرى  فضاءات  إيجاد  في  للتفكير 

بالقرى، واألندية الرياضية في مدن أخرى.

لغات شتى، سماء واحدة
من ست  أتوا  الذين  الشعراء،  ألسنة  توزعت  حية  لغات  بين ست 
عشرة دولة من خمس قارات؛ من أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، 
أوروبا، آسيا، وإفريقيا. من تسع دول أجنبية، وسبع عربية. كرنفال 
بعد  المشهد،  واجهة  اإلسبانية  فيه  احتلت  واألصوات؛  األلوان  من 
العربية بالطبع، فمن خمس دول ناطقة باإلسبانية أتى ستة شعراء؛ 
من األرجنتين، كوستاريكا، بوليفيا، كولومبيا، وإسبانيا. من الواليات 
المتحدة األمريكية. من المجر، السويد، وماليزيا. ومن تونس، لبنان، 
العربية السعودية، ومصر. ثالثة  المملكة  فلسطين، سوريا، األردن، 
وقراءة  أمسية  وعشرين  ثالث  إقامة  في  اشتركوا  شاعرا  وثالثون 
صباحية، في كليات اآلداب، التربية، التجارة، والعلوم بجامعة طنطا. 
الكردي.  منشأة  قرية  ومركز شباب  قرية صناديد،  مركز شباب  في 
في نادي الصيد بمدينة المحلة الكبرى، نادي زفتى الرياضي بمدينة 
إلى  طنطا.  بمدينة  الرياضي  طنطا  ونادي  المعلمين،  نادي  زفتى، 
جوار حفلي االفتتاح والختام بكلية التجارة بجامعة طنطا وجامعة 

بدر بالقاهرة على التوالي.

غياب !
على  االفتتاح،  مشهد  عن  الرسميين  لكل  التام  الغياب  هو  الالفت 
األقل؛ فلم يحضر الحفل االفتتاحي أي مسؤول، سواء كان من وزارة 
الغربية،  أو من محافظة  للمهرجان،  الرسمي  الراعي  الثقافة، وهي 
التي يقام المهرجان على أرضها، فقط حضر بعض مسؤولي جامعة 
طنطا، وممثل عن جامعة بدر –وهما الراعيان الرئيسيان للمهرجان- 

في الدورة الثانية لمهرجان طنطا الدولي 

الشعر كائن ال يعترف باللغات 
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على  أقيمت  إذ  المقاييس؛  بكل  ناجحا  حفال  كان  فقد  هذا  ورغم 
هامشه عروض فنية متنوعة لفرقة الفنون الشعبية، أبهرت الشعراء 
الموسيقار  وقدم  الحفل،  تابع  الذي  الغفير  والجمهور  المشاركين، 
سمير القمري عزفا منفردا على آلة القانون. كما تابعه عدد كبير من 

وسائل اإلعالم المحلية والعالمية.
المهرجان،  رئيس  شرف  محمود  الشاعر  ألقاها  المهرجان  كلمة 
وألقت كلمة الشعراء المشاركين الشاعرة اإلسبانية آليثيا مارتينث، 
كما ألقى كلمة جامعة طنطا الدكتور محمد زكي عميد كلية اآلداب 
بالجامعة، وكانت كلمة جامعة بدر قد ألقاها الدكتور حسين محمود 
عميد كلية اللغات والترجمة بالجامعة. تمحورت جل الكلمات حول 
أهمية هذه الملتقيات في ترسيخ التواصل بين الثقافات المختلفة، 
بلد عريق كمصر، وإيجاد  للمشهد االجتماعي في  المثري  والتنوع 
القاعات  عن  بعيدا  جديد،  من  الشعر  فيه  ينمو  متجدد  فضاء 
المغلقة، التي ُحبس فيها طويال، حتى انصرف عنه الجمهور بشكل 
مجتمعاتنا  عرفتها  قديمة،  فكرة  الشعرية  »المهرجانات  كلي.  شبه 
العربية منذ زمن قديم، لكنها حديثا لم تعد تُولى األهمية الكافية، 
كلية  عميد  بحسب  ببراعة«،  التقليد،  هذا  يحيي  طنطا  ومهرجان 
– يعوض  ال  الجماهيري  الحضور  »هامش  طنطا.  بجامعة  اآلداب 

فقط- غياب الصبغة الرسمية هنا؛ إنما يضعه في حجمه الطبيعي، 
الذي هو ال شيء تقريبا إزاء وجود المعنيين، والشريحة المستهدفة 
من مثل هذه األنشطة؛ الجمهور. لذا نؤكد: ال يجب التعويل على 
هؤالء كثيرا، هم مجرد أداة –إذا صلحت- لتمهيد التربة أمام زراعة 
جديدة، لعالم مختلف!«. هذه الجملة التي دعت الحضور لتوجيه 

التحية لرئيس المهرجان خالل كلمته القصيرة نسبيا!

تنوع، تفاعل، وثراء
بكل  الواقع،  تغيير  التغيير؛  نحو  يدفع  الثقافي  الفعل  أن  شك  ال 
أيضا،  السلوكية  األنماط  التفكير،  نمط  وتغير  الحياتية،  إشكالياته 
وفي القلب من الفعل الثقافي يقع التواصل واالحتكاك المباشر مع 
المتلقي، وهو ما بدا واضحا أنه أولوية قصوى للمهرجان؛ إذ يحرص 
أنشطته في فضاءات محرومة بشكل شبه  تقام  أن  القائمون عليه 
كلي من الفعل الثقافي، أو بمعنى أدق منه في صورته الحقيقية! 
بالوصول  الشديدين،  والتركيز  الزخم  من  حالة  خلق  فحاولوا 
معقول؛  بشكل  فيه  نجحوا  ما  وهو  احتياجا،  األكثر  الطبقات  إلى 
فالتفاعل الجماهيري مع الفعاليات المختلفة للمهرجان يقدم دليال 
اذهب  ثقافي  بفعل  تقوم  حينما  الرهان:  هذا  أهمية  على  واضحا 
أيضا،  وعجائز  وشبان  أطفال  الشباب  مراكز  في  محتاجيه.  إلى  به 
ربما لم تشهد حيواتهم السابقة مثل هذا المشهد؛ قصائد، ولغات، 
وأفكار مختلفة. تظل هذه الصور محفورة في الذاكرة دوما، تخلخل 
التراكيب النمطية التي تآلفوا معها، وتصنع حالة من الحراك الذهني، 
وتتغير الحياة. أجيال متنوعة أيضا من الشعراء المشاركين كانوا هنا، 
وحوارات مفتوحة دارت على هامش مشاركاتهم، مع هذا الجمهور، 
أسئلة عميقة طرحت حول ماهية الشعر، وجدواه، وانعزاله. أسئلة 
زاوية  من  للشعر  الدولي  طنطا  مهرجان  بأهمية  اإلحساس  تعمق 
سرطان  لمستشفى  خاصة  بزيارة  قام  المهرجان  والبناء.  اإلتاحة، 
األطفال بطنطا، قدموا لألطفال هناك هدايا تذكارية، وتبادلوا معهم 
حوارات إنسانية دافئة، وقرأوا لهم أيضا قصائد في محبة الحياة، في 

مقاومة األلم. 
»الشعر مفتاح الحياة » ملخص حقيقي لما جرى على أرض مدينة 

طنطا. الشعر يصنع الفارق أيًضا! 

موناليزا مايون، أمريكا أمــــل جـــمال، مصر

نصر جميل شعث، فلسطين

أنجلينا يونغ، ماليزيا

فيكتور باث، بوليفيا

سامــــــي ســعد ، مصر
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مثلت المعتقدات الشعبية في  صغري بابا سحريا، جعلتني 
أتساءل كثيرا عنها، وأحفظ ما ورد منها من أمثال أو مقطعات 
شعرية. هي مجموعة من األفكار واآلراء التي تكونت حول 
بعض الموضوعات المتعلقة بشؤون الحياة اليومية، والتفاؤل 
والتشاؤم وكيفية اتقاء النحس، مع البحث عن الحّظ الحسن.

هي ترسخت في الالوعي اإلنساني، عابرة العصور واألمكنة، 
فيتعزز دورها في المجتمعات غير المتطورة، لينحسر بعدها 
بسبب انتشار التعليم والتطور الثقافي واالجتماعي، فيتبقى 
منها ما قد يتداول في األمثال، أو ما يردده كبار الّسن، إضافة 

إلى بعض الكتابات األدبية التي قد تورده بشكل أو بآخر. 
هذه المعتقدات هي بعيدة عن التقييم، أو مدى صدقها، أو 
إمكانية تحققها، إن المعتقدات الشعبية في اإلمارات كثيرة، 
المرأة شعرها  النهي عن تمشيط  منها، مثل  أورد هنا بعضا 
) تسحي   ( شعرها  تمشط  التي  تلك  يتوعدون  حيث  ليال، 

بالويل والهالك؛ ألنها تجهل عاقبة فعلتها هذه:
سّحاية الليل يا ويلها ويل إذا ما

              دارت عن األخو تداري عن العين

في هذا النص يبرر القائل سبب النهي؛ بأن عليها أن التمشطه 
ليال أمام أخيها، وإن لم تفعل لهذا السبب، فاألولى أن تحسب 

حساب العين الحاسدة التي قد تصيبها.
ومما يتعلق باالهتمام والعناية الشخصية قّص األظافر، حيث 
اعتقد أهل اإلمارات بأن قّص األظافر و رميها في البيت يجلب 
هم  منه،  التخلص  على  حرصوا  لهذا  ألهله؛  والبؤس  الفقر 
يشاركون في هذا المعتقد أهل دولة قطر ومملكة البحرين. 
وإن كان أهل البحرين يذهبون إلى أبعد من ذلك، بأن رمي 
المشاكل  من  كثير  بإثارة  يتسبب  بيتين  بين  األظافر  هذه 
بينهما، كما جاء في كتاب المعتقدات الشعبية في البحرين.

الناس  فاستخدم  الحاسدة  العين  وإبعاد  الجن  طرد  عن  أما 

الملح، حيث كان يرش غالبا حول البيوت الجديدة، لتحصينها 
الفارسي في  الملح  يوضع  كما  الحاسدة.  والعيون  الجن  من 

بعض األماكن في البيت.
من معتقداتهم في االهتمام بالطفل و رعايته وضع قطعة من 
الحديد تحت مخدة الطفل الرضيع؛ لينام نوما عميقا. وحين 
والدته  فإن  والدته؛  بعد  األربعين  اليوم  في  الطفل  يستحم 
عليه  يحصل  أن  يأملون  ما  كل  رأسه،  بجوار  تضع  جدته  أو 
حين يكبر. قبل سنوات رأيت رضيعا في أبوظبي؛ وضعت أّمه 
بجوار رأسه مفتاح سيارة ثمينة، و دفتر شيكات ونقودا؛ من 

أجل جلب الخير والبركة متمنين للطفل مستقبال باهرا.
للسفر نصيب من هذه المعتقدات، هم يرون أن أفضل أيام 
بدء السفر هو الثالثاء، وأما العودة فتكون يوم األربعاء؛ ألنها 
بيته،  أهل  المسافر  يترك  حين  اعتقادهم.  في  األيام  أفضل 
عليهم أن ال ينظفوا البيت بعد خروجه مباشرة، حتى ال يمحى 
أثره من البيت؛ تشاؤما من ذهابه من دون عودة إليهم مرة 

أخرى، ولكي يعود إليهم سالما غانما.
بعض  النقطاع  إضافة  قديما؛  السفر  صعوبة  هنا  ننسى  ال 
الطريق.  في  وفاتهم  أو  الصحراء،  في  وضياعهم  المسافرين 
أنها  جمعة،  بنت  عفراء  السيدة  تقول  ذاته  السياق  وفي 
إحدى  في  الصديقة  العائالت  إلح��دى  زيارتها  نهاية  في 
مناطق سلطنة عمان، ، غسلوا قدميها، هي ومن جاء معها، 
جديد.  من  إليهم  تعود  سيجعلها  هذا  بأن  منهم  اعتقادا 
تبقى للمعتقدات الشعبية جاذبيتها و تأثيرها، وهي جديرة 

بالتسجيل والتوثيق 

* باحثة وأديبة من االمارات

د.فاطمة حمد المزروعي* سحاية الليل يا ويلها ويل

يا ويلها ويل الليل  سحاية 
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الشريعة:
عنصر هام من مكونات نظام الفلج، وهو حوض مفتوح استخدمه السكان في الماضي لري والسقاية. 

ولعبت الشريعة دورا اجتماعيا هاما باعتبارها فضاء للحوار، والترفيه.




