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من المحرر  

سوق الكتب 

الجزر الثالث 
إدارة الصراعات الممتّدة في الخليج العربي

في  الممتدة  الصراعات  إدارة  الثالث..  )الجزر  كتاب  يجعل 
نهيان،  آل  زايد  الدكتور خالد بن سلطان بن  يخ  للشَّ الخليج( 
التفاؤل لدينا قائمًا بأن جيالً من الباحثين اإلماراتيين الُجدد 
سيكون كفيالً ببناء منحى دراسي ُينشئ نمطًا قرائًيا مغايرًا 
للسائد أو التقليدي وهو ُيقبل بالدرس والتحليل على قضايا 

وإشكاليات ممتدة الصراع في وطننا العربي الكبير.

التعليم للتغيير االجتماعي عند ابن خلدون
علم  زاوية  التعليم من  إلى  808هـ(  )ت  ابن خلدون  أبدى  نظر 
والعمران  بالتحضر  عالقته  وأبرز  فيه  فبحث  االجتماع، 
ودرجة  وظروفها  وحاجاتها  بالمجتمعات  وارتباطه  البشري، 
تقدمها ورقيها؛ فاعتبره نشاًطا اجتماعًيا، وحدد وظيفته في 
تنميته  أطيافه وطبقاته، واإلسهام في  بكل  المجتمع  خدمة 

وتقوية صروحه وبناء حضارته.

56

القدماء وهيئة الكون

النجوم في السماء وربطوا بينها وبين  الكون ومواقع  القدماء بهيئة  اهتم 
المصريين  قدماء  فعل  ما  نحو  على  حياتهم  في  المؤثرة  الظواهر  من  عدد 
وهو ألمع نجوم السماء التي  عندما ربطوا بين ظهور نجم "الشعرى اليمانية" 
نراها من األرض وحدوث فيضان النيل، إذ الحظوا أن بداية الفيضان ترتبط 

بشروق الشمس من ناحية هذا النجم.
كذلك كانت الحال عند أبناء الجزيرة العربية الذين اهتموا منذ القدم بمطالع 
فهم  والنهار،  الليل  في  اليومية  بحياتهم  الرتباطها  منازلها  ومعرفة  النجوم 
يعرفون من خاللها دخول فصول السنة وأوقات نزول المطر وفترات الحر 

والبرد. 
يحرثون  متى  القرى  وأهل  المزارعون  يعرف  النجوم  حساب  خالل  ومن 
البر  أهل  ويعرف  المطر،  لنزول  استعداًدا  البذور  ينثرون  ومتى  أراضيهم 

مواسم الرعي والترحال ويعرف أهل البحر مواسم الصيد والسفر.
التي يستقر فيها، أساًسا لوضع  ومعرفة منازله  "سهيل"  وكانت مطالع نجم 
باسم  ُيعرف  الخليج،  أهل  وخاصة  العربية  الجزيرة  بمنطقة  خاص  تقويم 

"تقويم الدرور".

-فهو  وبالرغم من االختالف في تحديد الموعد الدقيق لطلوع نجم "سهيل" 
إال أن هذه الفروق تعد بسيطة وال تقلل من فعالية  بين 15 إلى 28 أغسطس- 

التقويم وتطابقها مع حالة الجو والبحر ومواعيد الزرع والحصاد.
في هذا العدد نحتفي بهذا التراث العلمي التطبيقي، عبر إلقاء بعض الضوء 
في  سهيل  بنجم  تعريفي  ملف  ضمن  عملها  وطريقة  الدرور  حسابات  على 
طويلة  جولة  وهي  العربية،  الجزيرة  أهل  مأثورات  في  وعلًما  أدًبا  تجلياته 
التطبيقي  والعلم  الشعبية  والمعتقدات  األساطير  بين  محتوياتها  تتنوع 
فضاءات  في  تحلق  التي  المواد  من  باقة  جوار  إلى  والحكايات،  واألشعار 

الثقافة والفكر نرجو أن تنال إعجاب قارئ تراث المميز. 

92

86

قضايا وآراء
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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
وم

ء 
عرا

وش
ب 

عفراء بنت سيف المزروعي، الفاضل أبوعاقلة، محمد أحمد خليفة السويدي، كّتا
سلوم درغام سلوم، أحمد محمود الطويسي، غادة حاليقة، لولوة المنصوري، 
د.أنور محمود زناتي، أندره عيد قره، محمد زين العابدين، عبدالله بن محمد، 
علي عفيفي علي غازي، محمد أبوعيطة، سما حسن،  محمد عاشور هاشم، د. 
سمير أحمد الشريف، د.راشد أحمد المزروعي، محمدعويس، د.وائل إبراهيم 
إبراهيم  الدسوقي، محمود شرف، محمود يوسف خضر، عائشة الدرمكي، د. 
أحمد ملحم، ناصر عراق، الزبير مهداد، د.سعيد يقطين، د.رسول محمد رسول، 
نضال ممدوح، عاطف محمد عبد المجيد، محمد عيد إبراهيم، صالح صبري، 
أحَمد المؤّذن، فيصل رشدي، محمد بركة، محمد غبريس، أحمد علوة، حسن 
بن محمد، شاكر لعيبي، عبدالمقصود محمد، هبة الله إبراهيم محمد، فاطمة 

المزروعي، رانيا هالل، د.فاطمة حمد المزروعي.

دراسات إماراتيه
أخالق البطل والوعي بمعنى الوطن 

في األمثال الشعبية اإلماراتية  
أهمية  اإلمارات  مجتمع  في  الشعبية  لألمثال 

يومية  ومواقف  بأحداث  ترتبط  إذ  ا؛  جدًّ كبيرة 
مختلفة، تؤدي فيها أدوارها الحيوية في اإلقناع الذي 

يحظى بتأييد اجتماعي، لكونه مرتبًطـا بالعادات والتقاليد 
والقيم السامية. هنا قراءة في نماذج منها في ضوء فكرة البطولة التي سعى 

التراث الشعبي إلى ترسيخها، والوعي بمعنى )الوطن( في فترة مبكرة.

ارتياد اآلفاق

وداعًا مونتريال 
إتقان  عدم  الكثيرون  يعتبر  مونتريال  في 
اللغة االنجليزية مدعاة للفخر، ويكفي أن تبدأ 

معظم  أما   »Bonjour« السحرية  بالعبارة  كالمك 
باللغة  مكتوبة  فهي  كيبك  في  العامة  الالفتات 

في  األكبر  المدينة  مونتريال  وتعتبر  فقط.  الفرنسية 
كيبك، ويسكنها نحو ثالثة ماليين نسمة وتقع فوق جزيرة عند 

ملتقى نهري »أوتاوا« و«سان لورانس«.

71

80
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تراث الشهر

تراث – خاص 

 شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب 
السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث اإلمارات، النسخة األولى 
لسباق غابة األرز الدولي للقدرة الذي أقيم تحت مظلة قوانين 
»بروتوكول بوذيب لركوب القدرة« في جبال األطلس المتوسط، 

بمدينة أزرو، بمحافظة إفران المغربية.
إقليم  عامل  المزيد  الحميد  عبد  السيد  بحضور  سموه  وتفقد 
إفران، والسيد الحبيب مرزاق مندوب معرض الفرس بالجديدة، 
وجمع كبير من المسؤولين والمهتمين ومربي ومالكي الخيول، 
نظمته   الذي  المغرب  في  نوعه  من  األول  السباق  فعاليات 
جمعية مهرجان الفرس بالجديدة المغربية، بالتعاون مع قرية 
بوذيب العالمية للقدرة التابعة لنادي تراث اإلمارات، واالتحاد 
بوذيب  بروتوكول  مظلة  تحت  الفروسية  لرياضات  الملكي 

لركوب القدرة. 

تحت مظلة بروتوكول بوذيب 

سلطان بن زايد 
يشهد سباق غابة األرز الدولي للقدرة ويتوج الفائزين
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زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  أثنى  المغربية  للتلفزة  تصريح  وفي 
آل نهيان على جهود المملكة المغربية الشقيقة في الحفاظ على 
الشكر   ووجه  عام،  بشكل  والتراث  خاص  بشكل  الفروسية  رياضة 
الدولي  األرز  غابة  سباق  تنظيم  في  لجهودهم   المنظمة  للجهات 
للقدرة وتطبيقهم لقوانين بوذيب التي ترسم مستقبل رياضة ركوب 

الخيل.
هي   القدرة  لركوب  بوذيب  بروتوكول  قوانين  إن  سموه:  وقال 
، وتهدف إلى الحفاظ على الخيول  لمصلحة الفرسان والفارسات أولاً

وصحتها ولياقتها بطريقة مستدامة.
وأضاف سموه: »إن قوانين بوذيب الجديدة لركوب القدرة، لم تأت 
من فراغ، بل من تجربة تراكمية وخبرة نوعية في مجالت الفروسية 
كافة، مشدداًا على ضرورة ممارسة رياضة القدرة بالطرق الصحيحة 

أو عدم ممارستها، ول خيار آخر غير ذلك. 
وأعرب سموه عن أمله في أن يأخذ النادي الدولي لسباقات الخيول 
على  المحافظة  في  دوره  ويؤدي  المبادرة  زمام  »هارك«  التراثية 

الخيول العربية والحفاظ عليها بصحة جيدة.

تكريم وإشادة 
وقد جرى السباق على أربعة أشواط، األول تأهيلي لمسافة 20 كلم 
تأهل فيه عدد من الفرسان، وفازت بالمركز األول في سباق 40 كيلو 
نادي  من  سالن  دو  الحصان  صهوة  على  كوهين  آنا  الفارسة  متراًا 
المنزه للفروسية، وفازت بالمركز األول في شوط الـ 60 كلم الفارسة 
هناء السماحي على صهوة الحصان باهية من نادي فرح للفروسية، 
وفي سباق الـ 80 كلم حلت بالمركز األول الفارسة رينات الردواني 

على صهوة الحصان أميرة من نادي فرح للفروسية.
وفي ختام السباق، توج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل 
الفائزين  المارات،  تراث  نادي  الدولة، رئيس  السمو رئيس  صاحب 
بوذيب  بقوانين  والتزامهم  بأدائهم  ا  مشيداً شوط،  كل  من  األوائل 

للركوب، متمنياًا لهم ولرياضة الفروسية كل تقدم وازهادر.
وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد نظمت لقاء تواصلياًا ليلة السباق 
المختصة  واللجان  واإلداريين  الفرسان  من  المشاركين  لجميع 
القدرة  لركوب  ذيب  بو  بروتوكول  قوانين  على  اطالعهم  خالله  تم 
وتوضيحه لهم، وقد ابدى الجميع ترحيبه  بهذه القوانين لما فيها 
السرعة في  عامل  يقلل من  عيلها، وكونه  والحفاط  الخيل  مصلحة 

انتقاء الفائزين. 
 

لمسات بروتوكول بوذيب الفارقة 
مسميات  تعديل  على  نّصت  بنودا  البروتوكول   قوانين  وتشمل  
سباقات القدرة والتحمل إلى سباقات القدرة والتحمل ألفضل حالة 
السباقات  في  المشاركة  للخيول  القصوى  السرعة  وتحديد  خيل، 
المياه  نقاط  على  المساندة  نطاق  وإقتصار  كم،   10 بـ  الرسمية 
عن  المراحل  أثناء  الفرسان  سرعة  ومراقبة  كم،   1 لكل  المحددة 
طريق جهاز التتبع حتى ل يتم تجاوز السرعة المسموح بها قانونيا، 
واعتماد زمن 10 دقائق كحد أقصى لوقت عرض الخيل على اللجنة 
البيطرية بين المراحل، على أن يكون 15 دقيقة عند نهاية المرحلة 
كحد  الدقيقة  في  قلب  نبضة   56 اعتماد  على  التركيز  ثم  األخيرة، 
استراحة  للخيل، واعتماد 50 دقيقة كزمن  البيطري  للفحص  اقصى 

الخيل بين مراحل السباقات. 

تراث الشهر
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وقد أشارت الحصائيات التي أجريت منذ إطالق البروتوكول  وحتى 
اآلن إلى تحسن وتطور قوانين السباقات من خالل الرقابة على سرعة 
الخيول للمحافظة على سالمتها وصحتها، كذلك تطور أعمال الرقابة 
البيطرية على صحة الخيول خالل السباقات وفقا للقوانين الجديدة، 
هي  الحصان  حماية  ألن  الحصان،  ل  السرعة  قتل  على  تؤكد  التي 
زالت  وما  التحمل،  لسباقات  والثروة  األساسية  الركيزة  كونه  األهم، 
من  العديد  جانب  من  استحسانا  التي وجدت  البروتوكول   قوانين 
أوساط  في  طيبا  تحدث صدى  الخيل،  ومربي  والمختصين  الخبراء 

الفروسية على المستوى المحلي واألقليمي والعالمي.
قد  فرنسا،  جنوب  الجبلية،  كامبريو  سوفير،  سانت  قرية  وكانت 
للقدرة  دولية  مسابقة  الماضي  أغسطس  شهر  مطلع  احتضنت 
وقالت  أوروبية،  دول  عدة  من  فارس   100 فيها  تنافس  والتحمل 
البروتوكول  إن  السباق،  على  المشرفة  ديروش،  كريستيل  الفرنسية 
الذي وضعه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان قبل عامين، يهدف 
الى وضع انضباط أخالقي لهذه الرياضة والحد من السرعة التي تقتل 

الخيول، ويشكل عودة إلى جذور القدرة والتحمل 

»شجرة أرز« 
رمز للعالقة بين الفروسية والبيئة 

سموالشيخ  من  كريمة  لفته  وفي  رمزية  احتفالية  وسط 
العالقات  على  عمق  وتأكيدا  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان 
المغربية  والمملكة  المتحدة  العربية  المارات  دولة  بين 
الشقيقة، وفي إشارة إلى ارتباط الفروسية بالبيئة، قام سموه 
بغرس شجرة أرز في غابة األرز بالطلس المتوسط بمدينة 

أزرو المغربية. 
بالمكان  للقدرة  الدولي  األرز  غابة  سباق  تميز  وقــد 
والمسارات في غابات األرز باألطلس المتوسط التي تشتهر 
اتسمت  وقد  تضاريسها،  وتنوع  طبيعتها  بجمال  وتعرف 
بالهدوء  وفارسة  فارسا   40 فيه  شارك  الذي  السباق  جولت 
ياقة  إلى  المشاركة  الخيول  وصلت  كما  والمتعة،  والروية 

عالية نتيجة اللتزام بقوانين بوذيب.
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شعر

أنا َونّيت ما يل من يْثيبي

للشاعرة: عفراء بنت سيف المزروعي

أن����ا َونّ����ي����ت م���ا ل���ي م���ن يْ��ث��ي��ب��ي

وَص���ّوب���ن���ي بْ���َس���ه���ٍم ل���ه ْع��ط��ي��ب��ي

يطيبي م���ا  َج���رْح���ي  ع���الَ���ْج���ت  ل���و 

تْجيبي   م��ا  وْش���ْب���ك  ال��َق��ل��ب  ح��ب��ي��ب 

حبيبي دون�����ك  م���ن  َح���ب���ّي���ت  وال 

ص��وي��ب��ي  تْ���َخ���ل���ّي���ن���ي  ال  ب��ف��ض��ل��ك 

حريبي   ن��وم��ي  م���ن  ال���ط���رف  ْس��ه��ي��ر 

اراب������ي س��ه��ي��ل م���ع ن���ج���ٍم رج��ي��ب��ي 

وع���وق���ي م���ا ي��ش��اف��ي��ه ال��ط��ب��ي��ب��ي  

صعيبي   م��ّن��ك  ل��ي  ال���َوْص���ل  واش����وف 

جريبي   ش��وف��ك  م��ن  ال���َوْص���ل  ب��ع��ي��د 

أم���ل���ّي���ه ف��ي��ك وظ���ن���ي م���ا يْ��خ��ي��ب��ي  

وع��ي��ب��ي   م���ن���ق���وٍد  ال���ح���ب  ف���ي  وال 

إم��ص��ي��ب��ي  ق���اض���ي  ل���ي  َع��يَّ��ن��ت  وال 

وص���ل���ى ال���ل���ه ع��ل��ى ط���ه ال��ح��ب��ي��ب��ي  

ْم��ح��ب��ي ف���ي ال���ْه���وى طَ�����ّول ْع��ت��اب��ي

���دنْ���ي بْ��َس��ْه��ْم��ه م���ا خ��ط��اب��ي   تْ���َع���مَّ

ر ل���ي َش��راب��ي ْه���َج���ْر وص��ل��ي وكَ������دَّ

ت��ح��اك��ي��ن��ي وتَ����رْج����ع ل���ي ج��واب��ي 

وح��ب��ك ن���ا ْش���ْي���ن ي����وم ان����ت راب���ي 

ت��ج��اف��ي��ن��ي وأن������ا م���ّن���ك ص���واب���ي 

وَق���لْ���ب���ي ف���ي���ه ن������اٍر وال��ت��ه��اب��ي 

الْغيابي ط���ول  م��ن  ال��َص��ْب��ر  اق���وا  وال 

ش���ف���اي ان���ت���ه وتْ���َع���ل���م ك���ل م���ا بي

ال��ع��ن��اب��ي  وازداد  ال��م��ظ��ل��وم  وأن����ا 

ثْ���واب���ي تْ���ْح���َس���ْد  وال  ب���ي  تْ����رَّف����ق 

واري�����د ال��َع��ف��و ي���ا زي����ن ال��َج��ن��اب��ي 

ن���راع���ي ب���ه وه���و َع�����ْذب ال��ع��ذاب��ي 

يْ�����رّد ال���َح���ْق م���ن لِ���ي ب���ه اْس��ب��اب��ي

ش��ف��ي��ع ال��َخ��ل��ق ف��ي ي���وم ال��ْح��س��اب��ي  
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سهيل، وحسابات الدرور 
 شعر: أنا َونّيت ما لي من ْيثيبي

  المهيري: »الدرور« دليل عبقرية األجداد
  سهيل وشقيقتاه!

   مظاهر الدرور في الشعر النبطي  
  أساطير وأشعار حول نجم سهيل

  الدرور ومنازل القمر
  حول النجم الذي حرث الماء وحدد الِقبلة

 “ ذات الحلقة” إبداع عربي في علم الفلك
   الشاعر الخالوي، فلكي البادية
   سهيل، النجم العربي الالمع 

   باشا:”حسابات الدرور” تقويم فعال
  “سهيل” نجم كل الشعوب

   ُسهيل، النجم المحبوب
  دالئل التوقيت عند بدو شبه الجزيرة العربية

  نجم سهيل عند بدو سيناء
  “جحر الديك” يحفظ أسرار الدرور في فلسطين

  من سفينة الصحراء إلى “ناسا”
 نجم سهيل في قصائد شعراء اإلمارات الشعبيين



األجداد 14 »الدرور« دليل عبقرية  المهيري:  أحمد 

حاوره - الفاضل أبوعاقلة 

 قديًما كان من المهم مراقبة تغيرات المناخ الرتباطه بحركة السكان وتحديد رحالت 
صيد األسماك والغوص وموسم حصاد التمور وأمور معيشية كثيرة، ولم يكن هناك شيء 
أكثر من معرفة مواقع النجوم لتحديد حركة الطقس ودخول الشتاء ومواسم العواصف، 

أو انقضائها وتعامد الشمس.
لهذه الغاية ابتكر أجدادنا حساباً فلكياً يسمى حساب الدرور، يعرفه كبار السن من أهل 
الجديد عرفه  الجيل  أبناء  البعض من  باختالف منطقة وأخرى_  لكنه يختلف  اإلمارات_ 

أيضاً، بالرغم من تضاؤل االهتمام به، ما جعله مجهواًل للكثيرين. 
الجيل  من  المهتمين  أحد  والمهيري  معنا،  حديثه  المهيري  محمد  أحمد  استهل  هكذا   
الله وخاله، يضيف:  الحديث بالدرور وحساباتها، ورثها وتعلمها على يدي والده رحمه 
»جدت نفسي أراقب الطقس أحاول االطالع على تحركاته، كما كان يفعل والدي وكبار 
السن الذين عشت بينهم، كنت صغيراً أجالسهم وأسمعهم يتحدثون دوماً عن السبعين 
المساريق! عباراتهم  الخمس  الُعشر؟ ويقولون هذه  والثمانين، ويتساءلون: هل دخلت 
تلك جعلتني أتساءل بعد أن كبرت قليالً عن معناها، واستهوتني حتى صرت أشارك والدي 

رحمه الله في هذه التساؤالت وشغلتني إلى يومنا هذا، إذ يعتبر تراثا شعبيا تليدا«.

حساب فلكي ابتكره األجداد

أحمد المهيري: »الدرور« دليل عبقرية األجداد 

سهيل، وحسابات الدرور 
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حساب الدرور
المهيري:  يقول  الـــدرور  حسابات  وعــن 
في  ــدااً  ج قديم  فلكي  حساب  ـــدرور  »ال
المنطقة يعمد إلى تقسيم أيام السنة بشكل 
عشري إلى )36( قسمااً، كل قسم عشرة أيام 
بطلوع  الحساب  هذا  ويبدأ  »بالّدر«  تعرف 
نجم سهيل عند منتصف شهر أغسطس من 
كل عام. يعرف كل ّدر بالمجموعة العشرية 
والعشرين  العشر،  فيقال:  إليها  ينتمي  التي 
والثالثين، وهكذا إلى المائة الثانية، ثم يعاد 

إطالق العشر والعشرين والثالثين... الخ«.

الدر والطالع والخمس المساريق
عن  الدّر  »يختلف  المهيري:  أحمد  ويتابع 
الطالع، فالطالع 13 يومااً، والحساب بالطوالع 
هي المستعملة في أغلب دول الخليج، بينما 

في اإلمارات وعمان يتم الحساب بالدرور«.
ويكمل أحمد: »تُحسب الدرور تصاعديااً من الدر األول للمائة، ) أول 
المية، ثاني المية، إلى عاشر المية، ثم أول التسعين ثاني التسعين، 
ثالث التسعين، ثم در الثمانين، بعده السبعين، وهكذا من در إلى 
آخر( حتى نكمل 100 يوم، وما أن ننتهي من عاشر العشر حتى تعود 
الحسبة تصاعدية، من العشر إلى المائة، وبعد أن نكمل مائة يوم 
أخرى وينقضي من السنة 200 يوم، نعود تصاعديااً من أول العشر 
إلى عاشر المئة، ثم تصاعديااً مرة أخرى إلى عاشر الستين، وهكذا 
تكمل السنة 300 يوم بالتمام والكمال، لتبقى آخر خمسة أيام، وهي 
الدرور  تُكمل حساب  التي  المساريق«  »بالخمس  ما يسمى محليااً 
رابطة  أغسطس، ألن  إلى 13   9 تكون من  ما  كاملة، وعادة  للسنة 
هواة الفلك اإلماراتية حددت طلوع نجم سهيل يوم 14 أغسطس، 

وبالتالي تعود إلى السنة دورتها من جديد«. 

اهتمام بالطقس  
للغاية،  بالدرور  مهتم  المهيري  أحمد 
يقول:  باستمرار،  الطقس  تغيرات  يدون 
»أحب تسجيل المالحظات حول الطقس، 
وكانت هذه عادة خال والدي الذي كان 
يدون الكثير من المالحظات حول حساب 
الذين  القالئل  من  كان  حيث  ــدرور  ال
وهذا  آنذاك،  والقراءة  الكتابة  يجيدون 
يعد تميزااً حيث كانت معظم المالحظات 
، ولكن لألسف فُقدت هذه  تنقل شفاهةاً
ا  أيضاً تعلمت  وفاته؛  بعد  المدونات 

صار  لألسف  الذي  الدرور،  دولب  استعمال 
كمجسم؛  عليه  الحصول  جــدااً  النادر  من 
وبالتأكيد أحاول تثقيف نفسي أكثر في هذا 
فهناك  الحثيث،  المستمر  بالبحث  المجال 
أن  أشعر  والطقس،  بالدرور  ترتبط  أحداث 

علّي توثيقها«.

األربعين مريعي والعقربي
المهيري:  يقول  مريعي«  »األربعين  وحول 
»في الشتاء هناك فترتان مهمتان تتكون كل 
من  يخصها  بما  وتتميز  يومااً   40 من  واحدة 
وأربعون  المريعي  أربعون  وهما  خصائص، 
الشديدة  بالبرودة  تتميز  فاألولى  العقربي، 
شاملة،  تكون  ل  ولكن  األمطار،  وتساقط 
األمطار  بغزارة  فتتميز  العقربي  أربعون  أما 
يقولون:  السن  كبار  أن  حتى  وشموليتها، 

العقربي يسقي بر وبحر، ويكون ادفأ من المريعي« 
ويتابع أحمد: »في أربعين العقربي تشتد الريح، وتصبح ذات عواء 
كصوت الذئاب، حتى أنها تسمى محليااً بـ»العوي«، في هذا الوقت 
من العام قد ينزل البرد إلى درجات حرارة متدنية، حتى أن الناس 

يبدأون في إشعال التدفئة وتطيب ليالي السهر بجوار شبة الضو«

الحسوم تبيع الهبيل لحافه!
العقربي،  وأربعين  مريعي  األربعين  بين  دافئة  أيام  عشرة  هناك 
بشكل  الحرارة  درجــات  ترتفع  وفيها  »الحسوم«،  األيــام  تسمى 
ملحوظ، فيظن بعض الناس أن البرد قد انتهى، وأطرف ما يعبر عن 
دفئها، عبارة تجري على ألسنة كبار السن، فهم يقولون: »الحسوم 
تبيّع الخبيل لحافه« بمعنى أن هذا الدفء جعل رجالاً »خبل« وهي 
كلمة محلية تعني المغفل، اشترى غطاءاً ثقيال أول البرد، وبمجرد أن 

جاء دفء الحسوم باعه، فلما عاد البرد قضى عليه.
بعد الحسوم تمر أيام باردة تأتي في نهاية 
نهاية  ذلك  ويوافق  الربيع،  وقدوم  الشتاء 
شهر فبراير وبداية شهر مارس تسمى »برد 
الحكايات،  تدور  تسميتها  العيوز«، وحول 
فهناك من يقول: تسمى برد العيوز نسبة 
انتهاء  بعد  خرفانها  صوف  جزت  لعجوز 
أربعون  جــاءت  ثم  المريعي،  أربعين 
العقربي فماتت خرفانها من البرد، وهناك 
كانت  لعجوز  تنسب  القصة  إن  يقول  من 
أهلها من  الطقس، وحذرت  أحوال  تعرف 
بتنبيهها،  يأخذوا  ولم  قــادم،  شديد  برد 
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فارتحلوا من بيوت الطين ثم جاءتهم الريح والبرد وماتوا.

اختالف حسب المواقع 
يقول  المناطق،  باختالف  اإلمارات  في  الفلكي  الحساب  ويختلف 
الخليج  المهيري: »هناك فرق دّر كامل بين كل أهل ساحل  أحمد 
نسبة  األرض  مواقع  لختالف  الشرقي،  الساحل  أهل  وبين  العربي 
إلى النجوم، أهل الفجيرة يسبقون بقية اإلمارات بعشرة أيام تقريبااً، 
بقية  قبل  سهيل  نجم  يرون  عمان(  )خليج  الشرقي  الساحل  فأهل 

إمارات الدولة«.
وعن الفصول السنوية القديمة في اإلمارات يقول المهيري: »على 
فصول  أربعة  إلى  سنتهم  القدماء  اإلماراتيون  قسم  الدرور  أساس 
الشجر  أوراق  فيه  تصفر  الخريف،  وهو  »الصفري«  كتالي  أسموها 
والسماء، تأتي بدايته في األربعين األولى )شهر سبتمبر( وهو حار 
الشتاء،  وهو  »الشتا«  بدخول  مؤذنا  البرودة،  ببعض  ينتهي  قائظ، 

حاليااً يدخل في نهاية الثالثين أي شهر ديسمبر.
بعده الصيف وهو الربيع حاليااً )كان أهل اإلمارات يعتبرونه صيفااً 
فهو حار أيضا بدرجة أقل قليال من شدة الحر الفعلية في الصيف( 
يبدأ في نهاية العشرين الثانية منتصف مارس، وأخيرااً »القيظ« وهو 
ما يعرف اآلن بالصيف الذي يكون في بداية العشرين الثالثة أواخر 

شهر يونيو« 

            تعريف الدرور 

»الدرور« حساب فلكي قديم في منطقة الخليج العربي، 
يعتمد على حساب أيام السنة في شكل عشري يقسمها 
أيام  عشرة  من  يتكون  الواحد  والقسم  قسمااً،   )36( إلى 
عرف بـ »الدر«، ويبدأ هذا الحساب بطلوع نجم سهيل 
الفجر في منتصف شهر أغسطس من كل عام في  عند 
)15/8(، ويعرف كل در بالمجموعة العشرية التي ينتمي 
إلى  هكذا  والثالثين..  والعشرين  )العشر  فيقال:  إليه، 
المئة، ثم تبدأ المئة الثانية( )العشر والعشرين والثالثين.. 
الخ(.. ولقدم الذاكرة الشعبية، وبالتجربة والمالحظة فقد 
سجلت لنا ما يرتبط بهذا النظام من تغيرات في مظاهر 

الطبيعة والحياة.
وما  األجنبية  الشهور  يجمع  الحديث  اإلماراتي  والتقويم 
فصول  أي  وضمن  واألبراج  والطوالع  الدرور  من  يقابلها 
السنة تقع، باإلضافة إلى رموز تشير إلى المواسم ومظاهر 
الطقس وتقلبات الجو، بحيث يستطيع القارئ أن يتعرف 

إليها جميعااً بسهولة ويسر.

األجداد  »الدرور« دليل عبقرية  المهيري:  أحمد 

سهيل، وحسابات الدرور 
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وشقيقتاه18 سهيل 

محمد أحمد بن خليفة  السويدي *

نجوم  على  وأطلقوا  وجنوب،  شمال  إلى  المّجرة  العرب  َقّسَم 
الجنوبي  الجزء  نجوم  وعلى  )الّشاميّة(،  اسم  الشمالي  الجزء 
)اليمانيّة(، وزعموا أّن سهيالاً والشعريين كانت مجتمعة، فانحدر 
الشعرى  وتبعته  يمانيّا،  فصار  جنوبااً؛  المجرّة  خط  وجاز  سهيل 
الشاميّة فأقامت وبكت  الشعرى  بالعبور، وأّما  اليمانيّة، ولّقبت 
لفقد سهيل حتّى غمصت )أي ضعف بصرها( فلّقبت بالغميصاء.

والشعرى اليمانيّة هي أسطع نجوم السماء بعد الشمس، وهي 
النجم:  سورة  في  القرآن  في  صريحااً  ذكر  الذي  الوحيد  النجم 
»وأنّه هو رّب الشعرى«، أي رّب الشعرى اليمانيّة، ويقولون ورب 

النيّرين، أي ورب الشمس والقمر.
)أي نجمان يدوران على  الثنائية  النجوم  اليمانيّة من  والشعرى 

بعضهما البعض(، وهي في كوكبة الكلب األكبر.
النجوم  من  السماء،  في  نجم  أسطع  سابع  الّشاميّة  الشعرى  و 

الثنائية كذلك وهي في كوكبة الكلب األصغر.
وأما سهيل فعمالق أبيض،وهو ثاني أسطع نجم في السماء بعد 
الشعرى اليمانيّة مقيم في الجنوب من األفق، إذا طلع في أواخر 
الصيف، عنى ظهوره بداية التغيّر الفصلّي وانتهاء ريح السموم، 

وطلوعه في الجزيرة العربيّة بهّي.
يقول الساجع: طلع سهيل، وبرد الليل، وللفصيل الويل. والفصيل 

ولد الّناقة، وسّمي كذلك لفصله عن أّمه، فال يزال للفصيل في أمه 
حظ حتى يطلع سهيل، فإذا طلع أخذ أحدهم بأُذن الفصيل ثم 
استقبل به مطلع سهيل يريه إيّاه يحلف أنه ل يرضع بعد يومه 

قطرةاً، ويفصله من أمه.
وأهل البادية يعظّمون الِفصال عند طلوع سهيل.

وقالوا النظر إلى سهيل يشفي من البرسام وهو بالسريانيّة مرض 
في  أجله  بدنّو  شعر  لّما  الريب  بن  مالك  قال  ولذلك  بالصدر، 

قصيدة رثى بها نفسه:
أقول ألصحابي ارفعوني فإنني ** يََقر بعيني أن سهيل بدا ليا

ولألعمى التطيلي قصيدة جاء فيها: 
وطاَل ثواُء الفرقدين ِبِغبْطٍَة ** أما علما أَن سوَف يَْفترِقان

وزايَل بين الشعريين ُمَصرٌِّف ** من الدهر ل واٍن ول ُمتَوان
فإن تذهِب الّشْعرى العبوُر لشانها ** فإن الُغميصا في بَِقيِّة شان

وُجن سهيٌل بالثريَّا جنونَُه ** ولكْن سالُه كيَف يلتقيان
وذلك ألن الثريّا شاميّة، وهي في كوكبة الثور.

ومن أساطير العرب: أّن سهيالاً طلع بأرِض العراق وقابل الزهرة، 
إنك كنت عّشارااً  يقال فيك  الذي  ألْسَت  إليه وقالت:  فضحكت 
فأجابها  لك؟  عقوبة  شهابااً،  الله  فمسخك  ضرائب(  محّصل  )أي 
الّناس حقااً، فقد قالوا فيك: إنك كنِت  وقال: ليس كل ما يقوله 

سهيل وشقيقتاه



امرأة فاجرة فمسخك الله كوكبااً مضيئااً.
ويُسمى سهيل كذلك كوكُب الخرقاء، لقول الشاعر:.

إذا كوكُب الخرقاء لَح بسحرِة ** سهيل أذاعْت غزلها في القرائب
يريد أنَّ المرأة الخرقاء ) التي ل تحسن عمال إّما من ترفّه أو عدم 
قابليّة( ل تشتغل بالغزل في الصيف بل تتمادى على التسويف 
والتفريط، حتى إذا طلع سهيل وذلك حين يقبل البرد قامت إلى 
قرائبها ليعّنها، وجعلت تفرق بينهن غزلها، وبسبب هذه المالبسة 

سمي سهيل كوكب الخرقاء.
في  وهما  والوزن  حضار  لهما:  يقال  نجمان  سهيل  مجرى  وفي 
والوزن  كالمهم حضار  ومن  سهيل،  قبل  يطلعان  الحمامة  كوكبة 
ُمحلِفان؛ وذلك أنه إذا طلع أحدهما فرآه الرائي قال لصاحبه: طلع 
سهيل فيقول صاحبه: ليس بسهيل فيتماريان حتى يحلفا، فال بد 
من حنِث أحدهما، وإذا كان الشيء يعرض فيه الشك كثيرااً قيل: 

إنه لمحلف ومحنث.

بن  محمد  مخاطبا  بسهيل  نفسه  يشبّه  المتنبي  الطيّب  أبو  قال 
إسحاق التنوخي: 

َوإِنَّ ِمَن الَعجائِِب أَن تَراني** فَتَعِدَل بي أَقَلَّ ِمَن الَهباِء 
َوتُنِكَر َموتَُهم َوأَنا ُسَهيٌل ** طَلَعُت ِبَموِت أَولِد الزِناِء

ُسهيال،  نفسه  البهائم، فجعل  الوباء في  إذا طلع سهيل وقع  أي: 
وجعل أعداءه بهائم يموتون حسدااً له، وجعلهم أولد زنا كالبهائم 

ل أصل لهم.
ناقته  واستقّل  اليوم،  نعلمه  ما  علم  أنّه  لو  محّسد  أبا  الله  رحم 
لبلغ  الثانية(  في  كيلو  ألف  )أي 300  الضوء  بسرعة  الريح وسار 
اليمانية بعد ثمان سنوات من السفر وألشرف  وسفينته الشعرى 
على الشعرى الشاميّة بعد ذلك بثالث سنوات أخرى ولحتاج إلى 

ثالثمائة سنة ليبلغ سهيالاً وازداد عليها تسعا 

* شاعر وكاتب من اإلمارت 

إضاءة
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النبطي  20 الشعر  الدرور في  مظاهر 

سهيل، وحسابات الدرور 

مظاهر الدرور في الشعر النبطي  

سلوم درغام سلوم

 تحدث الشعر النبطي عن الطقوس المتنوعة والمناخ عبر الحر والبرد والمطر والرياح  والنجوم  
وغيرها عبر الفصول األربعة. 

وقد نظم فيها الشعراء في الخليج والجزيرة العربية أشعاًرا حفظها التراث، بعضها قيل بصيغ 
الدعاء بأن يحفظهم الله من شرور البحر وتقلبات الطقس وأن يوفقهم للرزق الوفير وأن يعودوا 
سالمين ألهاليهم. وبعضها أراجيز تحدد مسارات النجوم واتجاه الريح، وبعضها لتحديد المواقع 

وإثبات الطرق والمسافات.
»والدرور حسابات تم توزيعها على مدار سنة كاملة، أي 365 يوماً بالتمام والكمال، وكل شهر 

مقسم ل� 30 يوماً، والثالثون مقسمة لثالثة أجزاء منها العشرة األولى ثم العشرة الثانية -وتسمى 
العشرين، ثم العشرة الثالثة وتسمى الثالثين، وبالتالي يتم احتساب المجموعة األولى ويتم 

حساب كل در بعشرة أيام يتبعه الدخول بالدر الذي يليه، وتشمل العشرة، العشرين، الثالثين، 
األربعين، الخمسين، الستين، السبعين، الثمانين، التسعين والمئة، ويبدأ حساب الدرور مع ظهور 
نجم سهيل فمنهم من يبدأ الحساب بتاريخ 8/15 أي نصف أغسطس، ومنهم من يبدأ في 8/20، 
ومنهم من يبدأ بتاريخ 8/24، وهذه االختالفات بسبب موعد ظهور سهيل في المناطق وحساب 

أهل الساحل يكون أضبط من غيرهم« )1(
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من مظاهر الدرور في الشعر الشعبي
ل نستطيع أن نذكر كل المظاهر والطقوس ألن  هذا يحتاج  إلى 

آلف الصفحات، ولكن تحدث الشعراء عن أيام البرد ولطيف الهواء 
وترك الجوازي للمقيال تحت األشجار والرعي وانطالق الزواحف، 

ومن هذا قول بعضهم:

هب����ت هب���������وب النف�����انيف
والص������يد خ�����لي مق��������اي�يله

وسهي����ل ع������قب الغ�������باشيف
والب�����ر كث������روا ن�������زازيله )2(

أمثلة  ومن  وزمنه،  للبر  والخروج  الترحال  حول  الشعراء  تحدث  كما 
ذلك قول بعضهم:

قرب طلوع اسهيل يا هل المكاشيف
 والصيف زل وطلعة البر ن�وماس )3(

منازل النجوم في الشعر 
وعن النجوم يقول شاعر يذكر عدد المنازل وهي 28 نجمااً:

ش���رطنا بطيناً للث�����ريا ب����دبرهم
وه����قعة ه����نع وال��ذراع ون���اثر

وط������رفهم مع جب��هة ث��م زب���رة 
 وص�������رفة عواء والس�ماك وغ��افر

زبانا وإك���ليل وق������لب وش����ولة 
 نع�����ائم بلد ذابح وه�����و س���ائر

كذا بلع سعد الس�����عود خ���باؤهم
 ف����قدم وأخر لل����رشاء ف���هو اخر

حط الجدي على حجاجك
الجدي هو اسم تطلقه العرب على نجم ثابت في الشمال، ظاهر لمع 
ل يتغير عن موضعه.  وهو نجم يُهتدى به في السرى، وتجد العرب 
إذا وصفوا لك طريقا تسريه قالوا: حط الجدي على حجاجك األيمن 

أو األيسر.
وقد قال الشاعر راكان بن حثلين عندما عاد من تركيا:

الجدى حطيته بورك الم���طيه 
 وافرق نح�����رها عن سهيل اليمانى)7(

يا سهيل ما به نجم مثلك يماريك
لنجم سهيل الالمع مكانة عند العرب وطقوسهم في البحر والبحر في 
الصيد والزراعة والسير ليالاً، وعن سهيل قال الشاعر حسين القفيلي:   

وي�ن أن�ت ن�ج�م س�ه�ي��ل م�ات�س�ف�ر ال��ح�ي

أع�ت��م�ت ون��ج�وم ال�س�م�اء أل�ل�ي ت��ن��ي�رك
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م��دري السح�اي�ب تحج�ب�ك م�اي���ج�ي ض��ي

وال أخ��ت�لف ض�م�ن ال��ك�واك��ب م��س��ي��رك

ي��ال��ل��ي ح�ف��رت ال��ب��ي�ر الت��ه�دم ال�ط��ي

أح����ذر ي�ط�ي��ح ال��ط��ي ف��ي ج�ال ب��ي���رك

ي�ن�ح��اس ش��رب��ك وي�ه�م�ج ص��افي ال�م��ي

وت��رج��ع ض��وام�ي وال�س�ب��ب م�ن ح�في��رك

س�ب�ح�ان م���ن ي�خ��رج م�ن الم�ي��ت الح��ي

ع�الم م�اي��خ��ف�ي ع��ل��ي��ن���ا ض��م�ي�رك )8(

ويصف الشاعر فرحته وفرحة أهل البر والبحر بظهور سهيل، يقول:

يا سهيل ما به نج�����م مثلك يماريك
وسيرتك بين الناس ك����ل ذك�����رها

تفرح بك الع���ربان ال ح���ل طاريك
وبرجك ع����لى برج الث����ريا وأثرها

أغليك أنا يا نجم وأرق��ب م��ساريك
واألرض مث����لي ايتغ���ير  ش���جرها

بوقت الشتا والصيف وحنا ب�حرأويك
واحوال كل الناس عندك خ���برها)9(

سهيل وقرب المقناص 
الخليج  لسكان  مهمة  مسألة  المقناص  أو  بالصقور  الصيد  ويعد 
تكون  حين  الواسع  الفضاء  حيث  الصحراء  سكان  خاصة  العربي، 
لرؤية السماء في الليل نكهتها وجمالها، وقد قال الشاعرمهيل دغيم 

جابر الهاجري في قرب المقناص وطلوع نجمة سهيل:

س��هيل نجم��ة قدلة أي���ام شف���ناه 
وق��فا سم���وم الق�يض واق�بل براده 

راعي ال��ولع يفرح ليا حل ط����رياه
 ت��مضي لي��ال�ي�ه س��رور وسع��ادة 

ي����نسى هم�وم وسط صدره مخفاه 
 ال�ل��ي ي�ع�ض الي�ام ت�زع��ج رق�اده 

أل��ي����ا مضى لسهيل خمسين شلناه 
م��ن مربطه والموس ط�وف ع�ق�اده 

وب���عد أسب��وعي�����ن ينق��ز دعيناه
وع�قبه جهز لل��ي ت��ح��ب ال�شراده 

خ��طواخ���ريش م���اتعدا م���عش�اه 
ب�ي�ن ال�عواس�ج ض��أي��ر ل�ه م�ق�اده 

ن�������وب تجي هارب ونوب محيراه 
ي����رض��ي وع��ر وفي طرفها حشاده 

ي������ومه سمر بالطلع تل وعطين��اه
 وسبق�ه م��ع ف�ت�ح�ة ق�زاز ال�ق�ياده 

وق����ف���ى يهز الريش ولغيض يحده 
م�ط��لب وه�ي قدمه سوات الجرادة 

ع��ق��ب���ة طواها طوية الدلو ل�رشاه 
مره�ي ولوطارت ط�ي�ار زي�ادة )10(

 المراجع:

ابتكارات  الدرور..  )حسابات  مقالة   )2016( بشاير:  النعيمي،   -  1
البر والبحر تساعد المزارعين والبحارة قديمااً( جريدة  فلكية ألهل 

البيان – عدد/ 5--3 2016/ 
2و3 و9 - شكعة، يم: )2011( مقالة )حساب »الدرور« طريقة أهل 
اإلمارات لمعرفة الطقس(- منتديات سيدات اإلمارات- إضافة - 31-

. 2011-1
فيتغير  القمر  تقارن  )الثريا  مقالة   )2010( أحمد:  الظفيري،   -  4

المناخ(- منتديات مكشات )2010-5-16(
راشد  اللهيبي-قصيدة  البراري«خالد  ومنتديات  شبكة   - و7  و6   5

الخالوي في حساب الفلك.
8 - القفيلي، حسين قصيدة نجم سهيل/2013-12-7

تاريخ الزيارة 2016-9-10
10 - الهاجري، مهيل دغيم جابر: )2002(  قصيدة منشورة )10-16-

2002(– منتديات المشكاة.

النبطي   الشعر  الدرور في  مظاهر 

سهيل، وحسابات الدرور 
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أحمد محمود الطويسي*

إضاءة

أساطير وأشعار حول نجم سهيل

من األساطير المرتبطة بظهور نجم سهيل، ما قاله العرب قديمااً 
بأن سهيالاً قد طلَع بأرِض الِعراق، وقابل هناك الزهرة، فضحكت 
: »ألسَت الّذي يُقال فيَك أنك كُنَت عّشارااً – محّصل  األخيرة قائلةاً

ضرائب – فمسخَك الله ِشهابااً عقوبةاً لك؟«.
الّناُس حّقااً، فقد  يَقولُه  ما  كُلُّ  قائالاً: »ليَس  فأجابها نجُم سهيل 

قالوا فيِك بأنِك كنِت امرأةاً فاِجرة، فَمَسخِك اللُه كوكَبااً ُمضيئااً«.
بقتل  قام  قد  سهيل  نجم  بأن  تقول  أخرى  أسطورٌة  وهنالك 
)نعش(، فحملته بناته السبع في نعٍش، وقد حمل هذا النعش 
أربعٌة منهّن، بينما مشت الثالث األخريات خلفه، وكانت البنت 
األخيرة عرجاء، وقد اعتقدت بنات نعٍش بأّن القاتل هو )النجم 
يأخذَن  أن  قبل  أبوهّن  يدفن  بألَّ  فقررن  الجدي،  القطبي( 
بالثأر من قاتله. وتضيف هذه األسطورة أنه كان هناك نجمان 
الوصول  من  نعٍش  بنات  منع  تُهما  َمَهمَّ )الحواجيز(،  يسميان 
إلى الجدي، فبقيت بنات نعٍش يدرَن حول الجدي، والحواجيز 
يفصالن بينهم، وخالل تلك الفترة بقي ُسهيالاً مختبئااً وخائفااً من 
الظهور إلَّ مرّةاً كل شهرين، ولفترٍة زمنيٍّة محدودة.ومن األساطير 
هروب  عن  تتحّدث  التي  تلك  سهيل،  بنجم  المتعلقة  الشهيرة 
نجم سهيل من عشيرته، بعد أن تشاجر مع زوجته وأقدم على 
السماء  جنوب  إلى  باللجوء  قام  إخوانها،  ثأر  من  وخوفااً  قتلها، 
وحيدااً دون أن يجاوره أّي نجم، غير أن شقيقتا سهيٍل )الشعرى 
الشاميّة والشعرى اليمانيّة( قامتا باللحاق به، وتمكنت الشعرى 
المجرّة –  أو  التبانة  السماء – درب  نهٍر في  اليمانيّة من عبور 
والقتراب من أخيها، بينما الشعرى الشاميّة لم تستطع تخطيَُه 
بسبب ضعفها ووهنها، وبقيت في مكانها إلى الشمال من هذا 
النهر، واستمرّت في البكاء على أخيها وأختها لدهوٍر طويلة حتّى 

غمضت عينيها، ولهذا سميت بالغميضاء.
الجوزاء،  زوج  هو  سهيٍل  نجم  بأن  تقول  أُخرى  أساطير  وهناك 

وأخو الشعريان وزوج الشعرى، وهو أحد فتيان اليمن.

نجم سهيل في الشعر
أطلق على نجم سهيل اسم )كوكب الخرقاء( في قول الشاعر:

إذا كَ�وكَُب الَخ���رْقاِء الَح بس���حرهِ 
سهيل أذاعت َغزلها ف����ي القرائِِب

ويُريد الشاعر هنا وصف المرأة الخرقاء التي ل تُتقُن عملها، حيث 
أنها تمّرر أيّام فصل الصيف في التمادي في التفريط والتسويف، 
فإن حضر نجم سهيل وحّل فصل الشتاء ببرده، قامت بالستجداء 

من قرائبها إلعانتها، وقامت بالتفريق بين غزلها.
والحّضار،  الــوزن  يسميّان  سهيل،  مجرى  في  نجمان  وهناك 
ظهور  قبل  ويظهران  )الحمامة(  كواكب  مجموعة  إلى  ينتميان 

سهيل، وعند ظهور أحدهما ورؤية شخصين له يقول أحدهما:
-طلع سهيل

فيرد صاحبه:
- ليس بسهيل.

فيتمارى الثنان حتّى يحلفان، ول بّد من حنث أحدهما، فإن كان 
)لمحلّف ومحّنث(،  إنه  يقاُل عنه  الشيء،  كثيٌر في  هناك شكٌّ 

ومن هنا كان كالمهم في النجمين بأّن حّضار والوزن ُمْحلِفان.
أثناء  سهيل  بنجم  نفسه  شبّه  فقد  المتنبي،  الكبير  الشاعر  أّما 

مخاطبته لمحمٍد بن إسحاق التنوخي، قائالاً:
وإّن من العجائب أن تراني فَتَعِدَل بي أقلَّ من الهباء

وتُنِكَر موتَُهم وأنا ُســـــهيٌل طَلَعُت بمــــــوِت أولِد الزنـــاء
إذا طلع نجم سهيٍل وقع  بأنه  يقول،  أن  المتنبي هنا  أراد  وقد 
التي  البهائم  هي  وأعداؤه  سهيالاً  هو  فكان  البهائم،  في  الوباُء 
من تموت فرط حسدها له، وقد جعل هؤلء الحاسدين األعداء 

كأولد الزنا ل أصل لهم 

* كاتب من األردن
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القمر 24 الدرور ومنازل 

غادة حاليقة *

مع بداية طلوع نجم سهيل يبدأ التقويم الخاّص بأهل الخليج، 
اختالف  من  الرغم  وعلى  ــدرور(،  )ال اسم  عليه  يُطلق  والذي 
موعد ظهوره إلَّ أنَّ هذا الظهور يبدأ من يوم الخامس عشر من 
وهذه  نفسه،  الشهر  من  والعشرين  الثامن  إلى  أغسطس  شهر 
التقويم،  فعالية هذا  تقلّل من  ل  البسيطة  السطحيّة  الفروقات 
والتطابق الذي يحدث مع حالة البحر والجو، إضافةاً إلى مواعيد 

الزراعة والحصاد.

ما هو تقويم الدرور؟
يعمل  سهيل  نجم  ظهور  بعد  مباشرةاً  يبدأ  الذي  الدرور  تقويم 
على تقسيم السنة إلى ثالثِة أقسام، تبلغ مّدة كّل قسم مائَة يوم، 

وكّل عشرة من هذه المائة يطلق عليها اسم )دّر(.
آب،  شهر  من  األخير  الثلث  في  تبدأ  والتي  األولى  المائة  في 
نشطة  رياٌح  تهّب  بحيث  وحرارته،  الصيف  حّدة  فيها  تنكسر 
العربيّة، ويكون الظهور األول  تخّفف من لهيب حرارة الجزيرة 

لنجم سهيل في آخر الليل حتى قبيل الفجر.
في المائة الثانية والتي تبدأ مع نهاية شهر تشرين الثاني، وفي 
تناوب  ويبدأ  البرودة،  إلى  الحرارة  درجات  تميل  الوقت  هذا 
األسماء  من  العديد  الفترة  تلك  على  ويُطلق  األمطار،  هطول 
كـ)الوسمي، ودّر الثمانين(، وهي فترة مشهورة برياحها الشماليِّة 
القويّة، أما )أربعين المريعي( فيبدأ في دّر األربعين، ويبدأ ظهور 

نجم سهيل في تلك الفترة من ُمنتصف الليل حتّى آخره.
أّما مع بداية العام الجديد، فإّن هذا النجم يتوّسط السماء في 
ُمنتصف الليل، بحيث يكون على ارتفاع اثنتي عْشرة درجة من 
، أّما  األفق الجنوبي، ويكون طلوعه بحدود الساعة التاسعة مساءاً
أطول  ويعتبر هذا  فجرااً،  الثالثة  الساعة  فيكون حوالي  الغروب 

ظهوٍر له في ليالي السنة.

المائة الثالثة تبدأ مع بداية شهر آذار، وفيها يبدأ الدفء، بحيث 
يتوالى ارتفاع درجات الحرارة وتنشط فيها الرياح الربيعيّة والتي 
يُطلق عليها اسم )ِرياح الِنعايات في دّر العشر، ورياح السرايات 
في دّر الثالثين(، ويكون الظهور لنجم سهيل في ليالي تلك الفترة 
بشكٍل  الظهور  يتقّدم هذا  ثّم  منتصفه،  الليل وحتّى  بداية  منذ 
أواسط  وبحلول  السماء،  في  مكوثِه  فترة  تقّل  حتّى  تدريجّي 
الظهور  عن  سهيل  نجم  يغيب  أيّار(  شهر  )أوائل  الثالثة  المائة 
الجهِة  في  الغروب  بعد  متألِقااً  يكون  غيابه  وقبل  السماء،  في 
الغربيّة، ويبدأ غروبه متزامنااً مع غروب الشمس في يوم الثاني 
عشر من شهر أيّار، ومن ثّم يتقّدمها في الغروب، ومن ثّم يغيب 
عن الظهور في تلك الفترة، وهي فترة غياب النجم، ويقع هذا 
الغياب في موسم )الغوص الكبير( في الخليج، وفي ُمنتصف آب 
يطلع سهيل من جديد مع طلوع الشمس، ثّم يتقّدمها لحقااً في 

الشروق ليظهر قبيل الفجر.

نجم سهيل والتغيرات الجوية
يعتبر ظهور نجم سهيل عالمة لتحّول الظروف الجويّة، وقد كانت 

العرب تقول في هذا الشأن:
القيل،  وامتنع   – الليل  طاب  أو   – الليل  بَرَد  سهيل،  طلع  »إذا 

وخيف السيل، وألّم الفصيل الويل، ورُفع الكيل«.
والفصيل هو صغير اإلبل الذي يتّم فصله عن أمه بطلوع النجم، 
وكان العربي إذا أراد ِفعل هذا األمر بأُذن الفصيل واستقبل به 
سهيالاً يريه إيّاه، ومن ثّم يُقسم بأن ل يرضع من أمه بعد هذا 
اليوم، متذّرعااً بفلول أيّام الحّر والكلفة، وحلّت محلها أيّام البرد 

والهواء اللطيف.
مع بداية ظهور نجم سهيل، يبدأ المنخفض الموسمي في الهند 
تسّمى  بالهبوب  قويّة  رياٌح  وتبدأ  الجنوب،  باتجاه  بالتراجع 

الدرور ومنازل القمر 



إضافةاً  الجو،  تلطيف  على  الرياح  هذه  وتعمل  سهيل(،  )هبايب 
الجبليّة  المناطق  على  مؤثرةاً  الصيف  روايح  تنشط  فإنه  لهذا 
الذيد وحتّى مدينة  الوسطى في دولة اإلمارات، بدءااً من مدينة 
العين، مخلّفةاً وراءها العواصف اإلعصاريّة التي تصاحب السحب 
الغزو  بعدها  ويبدأ  لألمطار،  غزير  هطوٌل  عنها  وينتج  الركاميّة، 
النسبي الحاّد للرطوبة العالية، وذلك منذ بداية شهر آب، لتسّجل 
الحالة  هذه  وتستمر  سهيل،  نجم  طلوع  مع  بالتزامن  ذروتها 
الجويّة حتّى أواسط أيلول، ويطلق على هذه الحالة الجويّة اسم 

)وعكة سهيل(.

منازل نجوم القمر في سهيل
لنجوم القمر في سهيل منازُل أربعة، هي:

والعشرين  الثامن  يوم  تاريخها  بدأ  الطرفة(،  )نجم  الطرفة  منزلة 
من آب، وعدد أيّامها 13 يومااً، وهي عبارة عن نجمين صغيرين 
أواخر  في  الجو  اعتدال  فترة  وهي  األسد(،  )عينا  بأنهما  يُقال 
النهار، وهذا هو  الحرارة خالل ساعات  بقاء  مع  الصيف،  طوالع 
الوقت المالئم لغرِس فسائل النخيل إضافة لعدٍد آخر من األشجار 
والخضراوات المنّوعة، ويقول العرب عن هذه الفترة: »إذا طلعت 

الطُرفة، حُسَنت السعفة، وصاَر التّمُر تُحفة«.
منزلة الجبهة )نجم الجبهة(، تبدأ يوم السادس من أيلول، وعدد 
أيّام هذه الفترة 14 يومااً، وهي عبارة عن نجوٍم أربعة تأتي خلف 
اليماني  النجم  وهو  برّاق  األنجم  هذه  أحد  عوج،  وفيها  الطرفة 
وهذه  األسد،  بجبهة  لتشبيهها  الجبهة  اسم  عليها  وأطلق  منها، 
الفترة هي بدايات فصل الخريف، بحيث يكون الجو معتدلاً في 
الليل ونهاره حار، ومطره نافع، وفي هذه الفترة يبدأ جّداد – ِصرام 
النخيل – بحيث تغرس فسائل النخيِل والخضار وتُشتّل األشجار، 
يقول العرب عن هذه الفترة: »إذا طلَُعت الجبهة، أُرِطبَت الّنخلة، 

وحُسَن النخُل ِحمله«.
أيلول، وعدد  العشرين من  يوم  تبدأ  الزبرة(،  )نجم  الزبرة  منزلة 
أيّامها 13 يومااً، ويطلق عليه زبرة األسد أي كاِهله، وهم نجمان 
نيّران يأتيان خلف الجبهة، وفيها يتساوى الليل مع النهار، ويتحّول 
الليل،  فترات  في  ويبرُد  النهار،  ساعات  خالل  لطيٍف  إلى  الجّو 
بغزارتها،  تتسم  الهطول  لحظة  في  وأمطاره  ساكنة  رياحه  تكون 
ويستمّر في هذه الفترة غرس الّنخيل والزراعة بشكٍل عام، وتقول 

العرب عن هذه الفترة: »إذا طلعت الزبرة، أرطبت البسرة«.
منزلة الصرفة )نجم الصرفة(، تبدأ يوم الثالث من تشرين األّول، 

أطلق  نيّر،  أبيُض  نجٌم  يومااً، وهي  فيها 13  األيّام  وعدد 
عليها هذا السم لنصراف الحر وقت طلوعها في الفجر، 

وانصراف البرد وقت سقوطها فجرااً، ومنزلة الصرفة هي آخر 
خالل  البرودة  واشتداد  النهار،  في  الجو  باعتدال  تتسم  سهيل، 
فترات الليل، ويستمّر فيها غرس النخيل واألشجاِر األخرى، ويحصُد 
والبرسيم،  المختلفة  البقوليّات  وتزرع  الرُمان،  ويكثُر  األرز  فيها 
وتقول العرب في هذه الفترة: »إذا طلَُعت الِصرفة، احتاَل كُلُّ ذي 

ِحرفة، ورأيت الطير حّفة، وفَشِت الخّفة« 

* كاتبة من األردن
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خواطر من رأس الخيمة  حول النجم الذي حرث الماء وحدد الِقبلة26

لولوة المنصوري*

تستبشر »بنت  الخيمة،  رأس  بإمارة  الصغيرة  قريتي  في   
داوود« معلنة الفرح كلما اقترب وجه نجم سهيل جنوب سمائنا، 
الرياح النحيفة التي  متهلالً مباركاً، باعثا تجلّيه عبر )الهبايب( 
تهب في الفجر غالباً، لتعلن اقتراب موسم هجرة الغيوم إلينا 
وبشارات المطر والخصوبة وعودة النوارس إلى الخليج. وكنت 
المولدات  أيضاً طرد موسم لعبة  أفرح، ألن نجم سهيل يعلن 
الكهربائية التي يحلو لها االنطفاء الجائر على قريتي الساحلية 
كل  تبرعم  عند  داوود  بنت  الثمانينيات.وكحال  صيف  في 
موسم، ال تؤمن بمصداقية التقويم الورقي الجداري المعلق: 
تبدأ بحساب  ثم  تحركه هازئة،  المدارس«  عيال  تقويم  »هذا 
وكل  ثالثة،  إلى  السنة  فتقسم  »الّدرور«،  البحر  عيال  تقويم 

عشرة أيام منها تسمى »دّراً«.
على غير فهم وإدراك جيد منا نحن الصغار، تجاهد بنت داوود 
الخليج  أهل  ابتكرها  التي  الفلكية  الحسابات  هذه  شرح  في 
في الماضي، حيث نظموها بطريقة معينة ووزعوها على أيام 
السنة لتساعدهم في الزراعة والغوص ومعرفة مواسم الحصاد 

والصيد والكثير من األخبار الجوية األخرى.
الفلكية،  الحسابات  هذه  وتستذكر  تحفظ  هي  تزال  ال 

وتستعيدها عند تهلل كل عالمة طقس، ونبوءة جوية.
كلما طلع وجه سهيل تذكرنا وجه بنت داوود وصوتها العذب 
المهاجر معية روايح الفصل الخريفي، مبعوثاً بالشعر والحكمة 
اليماني،  العرض  الجنوب،  جهة  المنتشية  واألخبار  والصبر 
األخبار المتطايرة بخفة مباهج الخصب والزراعة وبشارة الغيث 

وقت الغسق. 

امرأة ال تفرح بسهيل!

خواطر من رأس الخيمة 
حول النجم الذي حرث الماء وحدد الِقبلة

سهيل، وحسابات الدرور 
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والبركة  اليُمن  بشارة  وطالعتنا  اليمن،  في  سهيل  نجم  بزغ 
فأسميناه )بشيرنا اليماني(، ستخضرُّ أشجار السمر في الجانب 
طائر  السماء  في  ويحلّق  البالد،  جبال  من  الشرقي  الجنوبي 
السنوني وتنساب بنت داوود مثل الجدول الحنون، تزرع حقل 
بيتها، تقول إن المطر سيسقط هذا العام خالل األيام العشرة 

األولى من طلوع سهيل. 
نرقب  ومياه،  وأرزاق  بشارة  من  السماء  أرحام  في  بما  تتنبأ 
من  واحدة  غيمة  الريح  فيها  تزحزح  التي  اللحظة  ونتحين 

الجنوب نحو قريتنا التي حضنها ماء وظهرها جبل. 
الكتناز  نداء  ينطلق  أن  إلى  غيمة،  تلو  غيمة  الجبل  يتصيد   
والكتواء ويسقط المطر، يفرح البشر بالقطر وتغني الصحاري 
إلى قطع  الحطابون  إلى مزارعهم، وينبري  الفالحون  وينهض 
األخشاب  لقطع  حميد  موسم  هو  فهذا  األشجار،  أخشاب 
وفصل شتالت النخيل عن أمهاتها، بينما تخضر أوراق أشجار 
البادية في منطقة الخران والحمرانية والمزيرع، ويصدق بعد 

أيام تنبؤ بنت داوود. 

امرأة ال تفرح بسهيل!
ثمة امرأة واحدة في القرية ل تفرح بسهيل، ل تستبشر بل 

تندب الحظ وتستذكر الفواجع والسيل، )سكينة بنت حميد( 
التي اشتهرت بثقل السمع وفكاهة القلب واضطراب سكينة 
السنوي مع طلوع  الخريفي  الموسم  براعم  الروح عند تفتق 

سهيل.
تلملم حاجياتها األساسية في صرّة وتودعها في مخزن الباب 
بيتها، تقضي جل يومها نزولاً  تبرح سطح  لبيتها، ول  األمامي 
وصعودااً على ساللم سطح البيت، ترقبااً مرااً وفزعااً إلعصار على 

هيئة مارد أو غول يهيأ لها أنه على رأس الجبل يتربص بها.
البغيضة،  باأللقاب  نسمها  أو  المرأة  نالحق  بأل  أمي  تخبرنا 
الحال، غرق قلبها األمومي مع أطفالها قبل  فالمرأة مسكينة 
قرى  بساتين  ضربت  التي  السيول  إحدى  في  عامااً  خمسين 
في  الجبل(  ماء  وتعني  جبلية،  لقرية  فارسي  )اسم  ــو(  )أَوْكُ
الساحل الشرقي للخليج العربي، وجرف معه كل ما على سطح 
الصخور،  وجالميد  ونخيل  وقالع  وبيوت  أطفال  من  األرض 
مساويااً بها األرض، بعد أن أغرق الجميع في حفرة مجهولة لم 

يعلم أحد موضعها سوى الله ومالئكته العظام. 
سهيل  هبايب  أنها  للريح  هبة  أول  مع  ظنوا  قد  الناس  كان 
السنوية، فلقد اعتاد الساحل الشرقي لسنوات عدة على قدوم 
تلك  لكن  الحب،  يلقي قصيدة في  بهدأة وكأنه شاعر  سهيل 
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السنة الموسومة بسنة )السيل ( كانت على خالف ما ألفه الخليج 
العربي، فقد كان هجوم سهيل أشبه برحى الحرب التي طحنت في 
طريقها كل شيء، ولم تترك سور بيت ول دكة ول قبرااً ول حتى منارة 
وماجت  بنت حميد  اضطربت سكينة  كلما  نستغفر  كنا   . لمسجد 
على الساحل بندائها التحذيري الفجائعي المتكرر، راكضة في مالمح 
الخوف والفوبيا القديم من هبايب سهيل . ومن سكينة تعلمُت أول 
ل  إذا طلع سهيل   ( البال  دائمة عن  الغائبة بصورة  إشارات سهيل 

تأمن السيل(. 

وجها سهيل 
فلسهيل  أيضااً،  وريبة  بحث  محل  للنجم  األخرى  اإلشــارات  تبقى 
جانب آخر لم نسترشد إليه بعد، فإلى جانب وجه الخصوبة والنماء 
والماء والزروع يستقر جانب الغرق والندثار والفناء المخيف وأفول 
ممالك جبلية في جوف عتمة مجهولة.  من وجه بنت داوود تعلمُت 
طمأنينة و شاعرية سهيل، ومن وجه بنت حميد تعلمُت الوسوسة 
و الحذر من أول الهبايب، فثمة عام من بين أعوام السالم والرخاء 
أو  الكون،  في  سرية  قوى  تغضبه  ربما  أو  مزاجه،  سهيل  يغير  قد 
لعلها األوامر اإللهية التي تقضي بأن يطالعنا فيه سهيل بغير وجهه 
المهاجم  بوجه  وإنما  والبشارة،  الشعر  في  المعهود  الرومانسي 
والعواصف  الصيف  لروايح  والمنشط  للخطايا  المعاقب  المنتقم 
اإلعصارية والسحب الركامية والغزو النسبي الحاد باألمطار الغزيرة . 

سهيل وأخوة الماء
الموروث الشعبي غني باألمثال التي نسجت دللتها ورموزها حول 
نجم سهيل، أغلبها تمحور حول الرباط األزلي ما بين النجم والماء 
وتدفق الينابيع واألمطار ونهضة المروج وبرودة الطقس : )إذا طلع 
سهيل تلمس التمر بالليل( )سهيل ضرب في الما( )سهيل طلع من 
الماء( )إذا طلع سهيل ل تأمن السيل(، ولطالما تساءلُت عن سياق 
تلك األمثال ومدى تواشج العالقة بين هذا النجم الالمع والماء الذي 
التأويل  البشرية. ولعل أغلب تلك األمثال تؤطر  هو سر من أسرار 

بمركزية تامة، فال يتسع التفسير خارج حيز النعكاس النجمي في 
والفلكي  اإليكلوجي  التحليل  في  أن  غير  الصحراء،  وبرودة  الماء 
السر  والبحث لكتشاف  التقصي  يلح بضرورة  والروحانيات مطلب 
السنوية  التزاوجية  الحالة  لهذه  األسطوري  أو  الماورائي  الطبيعي 
النجم  هذا  فائدة  عن  ناهينا   . العربية  الجزيرة  بماء  سهيل  لنجم 
الالمع لماء البحر بصورة غير مباشرة، فهو يغدق باألمطار على البحر 
في فترة )الوسم( ومن شأن األمطار أن تلقح اللؤلؤ في بطون المحار، 
أنه  جانب  فإلى  النجم،  هذا  بها  يكرمنا  التي  األرزاق  رقعة  فتتسع 
يوسم األرض بالخضرة والعشب والكأل فهو أيضااً يوسم البحر بالآللئ، 
ويكون مرصدااً وهداية للبحارة، فبحسب وكالة األنباء اإلماراتية فقد 
بحار  إلى  المتوجهون  الصينيون  البحارة  أيضا  سهيل  بنجم  استعان 
الجنوب مسترشدين بالنجم “ سهيل” الذي كان بمثابة نجم قطبي 
جنوبي . وبقي العرب في الصحراء يسترشدون أيضا بالنجم “ سهيل” 
في وجهتهم صوب الجنوب، أما نحو الشمال فكانت مرشدتهم هي 
نجمة “الثريا”.  يعد نجم “سهيل” الذي تفخر بطلوعه العرب في 
بواديها وحواضرها من ألمع النجوم في السماء، فهم يسمونه البشير 
اليماني و نجم اليمن و سهيل اليماني وذلك كونه يطلع من جهة 

جنوب الجزيرة العربية، أي من اليمن.

سهيل يحدد قِبلة الصالة
أثبتت مخطوطات من القرن السابع عشر أن المحور األكبر للكعبة 
المشرفة يتجه نحو نقطة شروق نجم سهيل بينما المحور األصغر 
سهيل  كان  ولما  الصيف  منتصف  في  الشمس  شروق  ناحية  يتجه 
نجمااً عمالقااً وجبارااً وأبيض اللون ويعد ألمع النجوم في السماء بعد 
نجم “الشعرى اليمانية” فقد كان الفلكيون المسلمون في العصور 
الوسطى يحددون اتجاه القبلة بواسطة هذه المعلومات الجغرافية 
أن نجم  أكدت  الحديث  الفلك  الدراسات في علم  أن إحدى  حتى 
اتجاهات  تحديد  كبيرااً في  دورااً  لعبت  النعش  بنات  ونجوم  سهيل 
النهضة  عهد  في  األطراف  المترامية  اإلسالمية  البلدان  في  القبلة 

اإلسالمية.

خواطر من رأس الخيمة  حول النجم الذي حرث الماء وحدد الِقبلة

سهيل، وحسابات الدرور 
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فزعة سهيل للجدي
يحكي المؤرخ الكويتي والباحث التاريخي أحمد ابن محارب الظفيري 
أن للنجم اليماني حكاية طريفة وعريقة، ومنها طلع المثل القائل )فزعة 
سهيل للجدي( . والفزعة هي النجدة . والمعروف أن نجم سهيل هو 
النجم الموصوف بالبراد والمطر والمعلق على عتبة الغياب الموسمي. 
 . يغيب  ول  يتحرك  ل  والذي  الثابت  القطبي  النجم  فهو  الجدي  أما 
عندما  الصادقة  غير  والنجدة  بالمساعدة  المثل  البادية  أهل  ويضرب 
فإنه  بأعذار واهية  بالمساعدة ول يفي بوعده ويعتذر  يعدك أحدهم 

يقول: )فزعتك لي هي فزعة سهيل للجدي(.
نعش  النجم  قتل  الجدي  نجم  أن  تقول  غريبة  أسطورية  وثمة حكاية 
وهو أب لسبع بنات  من النجوم، فاقتربن من الجدي لقتله، ثأرااً ألبيهن 

نعش.
بالخطر  الجدي  أحس  فلما  بـ)النعايم(،  نعش  بنات  العرب  ويسمي 

استنجد بصديقه النجم سهيل.
وفعالاً تحرك سهيل ولكنه وقبل أن يصل إلى منتصف السماء شق قربته 
فتناثر المطر وأرسل إلى صديقه الجدي رسالة اعتذار عن طريق المطر 
وأنه مضطر إلى الرجوع لوطنه الجنوبي ليتزود بالماء وسيأتيه بالعام 
القادم، فطلب الجدي من نجمي »الحويجزين« المساعدة ليحجزا بنات 

نعش عنده ريثما يصل صديقه سهيل في العام القادم.
ولكن سهيل لم يأت والنجوم السبعة ما زالت تراود الجدي عن نفسه، 
ونجوم بنات نعش هي نجوم ل تغيب وإنما تنعطف حول الجدي كل 

ليلة في الجانب الشمالي للسماء حتى يبهرها ضوء الصباح فتختفي 

* أديبة وكاتبة من رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة 
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د. أنور محمود زناتي*

العلم  مجالت  كافة  في  والمسلمون  العرب  العلماء  أبدع 
الذي كانت  الوقت  الحضارة في  البشري، وحملوا مبكرااً مشعل 
فيه أوروبا تعيش في ظالم عميق على كافة المستويات . وقد 
شهدت الدولة العربية السالمية تطور الحركة العلمية وازدهارها 
حضاريااً واحتضن الخلفاء العلم والعلماء، وشغفوا بمختلف فنون 

العلم والمعرفة. 
بلغوه من دقة  ليبلغوا ما  العرب والمسلمون  العلماء  ولم يكن 
فيها  وأبدعوا   ، آنذاك  المتوافرة  اآللت  أفضل  استخدامهم  لول 
وابتكروا آلت فلكية غاية في الدقة واإلبداع ساهمت في تطور 

علم الفلك مما أسهم في تنظيم شؤون الحياة وتقدم العلوم .
هي  مراصدهم  في  استخدموها  التي  الفلكية  اآللت  تلك  من 
، أو »الملحقات« .  »ذات الحلقة« ، وتسمى أحيانااً »الملحقة« 
وتعد أول آلة رصد صنعت في اإلسالم ، وقد صنعها ابن خلف 
المروزي بناء على طلب الخليفة العالم عبد الله المأمون )170 – 
218هـ / -786 833م( والذي يعد عصره من أزهي عصور الحركة 
العلمية في تاريخ الحضارة باعتراف مؤرخي الشرق والغرب على 

ذلك  في  والبحثية  التعليمية  المراكز  ازدهرت  وقد  سواء.  حد 
العصر الذهبي ، وتمتعت بمزايا غير مسبوقة جعلت تلك المراكز 
البحثية في مصاف المراكز العالمية المعترف بها إلى درجة أن 
عددااً من المؤسسات والمراكز البحثية العالمية قد تأثرت بتلك 
مكتبات  من  عددااً  وأن  البحث-  هذا  في  سنثبت  -كما  المراكز 
العالم الكبرى قد سارت في تأسيسها ونظم التعامل بداخلها على 
غرار تلك المؤسسات التي ظهرت في عهد المأمون. وذلك حسب 

قول ابن النديم في كتاب »الفهرست«. 
وآلة »ذات الحلقة« تتكون من خمس حلقات نحاسية متداخلة 
، ومن  المختلفة  العروض  السماوية ودوائر  تمثل حركة األجرام 
أهم مميزاتها العلمية أنها تعطي تصور لنموذج األشياء في القبة 

السماوية .
به  دائــري  هيكل  من  تتكون  عظيمة  آلة  هي  الحلقة  وذات 
حلقات في مركزها األرض، تمثل خطوط الطول، وخطوط العرض 
الكونية، وظواهر فلكية مهمة كمسار الشمس، وهذا يعد إبداعااً 
فلكيااً عالي المثال، وهو ما يؤكد أن العرب والمسلمين قد اقتربوا 

كثيرااً مما نعرفه اليوم . 
وتتكون من خمس دوائر نحاسية متحدة المركز، وتكون األرض 

في مركزها واألجرام حولها: 
• الدائرة األولى : وتسمى دائرة نصف النهار؛ وتكون مثبتة في 

األرض. وفيها قطر مقعرها مساو لقطر محدب الطول الكبرى.
طريقها  وعن  الشمسية  الدائرة  عليها  يطلق   : الثانية  الدائرة   •

يستدل على سمت الكواكب.
•  الدائرة الثالثة : تعرف باسم دائرة منطقة البروج.

• الدائرة الرابعة : تسمى دائرة العروض. وقـطـر مـحـدبـهـا قـدر 
قـطر مـقـعـر حـلـقـة الـطـول الـصـغـرى.

•  الدائرة الخامسة : تعرف باسم دائرة الميل. 
تبين  مخطوطة  من  نادرة  لوحة  في  الحلقة  ذات  وردت  وقد 

»ذات الحلقة« إبداع عربي في علم الفلك



إضاءة نجوم  مع  الحلقة  ذات  من  مختلفة  أجزاء  يخططون  وهم  الفلكيين 
عليها  تحدد  للسماء،  إنتاج خرائط مسطحة  يستطيعون  بحيث  معينة 
الناس،  األَْسطُرلبات  هذه  ترشد  ثم  ؛  أْسطُرلب  إلى  وتحول  المواقع 

باستخدام النجوم .
مجال  في  أبدعوا  والمسلمين  العرب  العلماء  أن  لنا  يتضح  سبق  مما 
علم الفلك، واخترعوا أنواعااً عديدة من المجسمات التي تمثل بشكل 
األرض  أن  فكرة  على  بناء  وانشئت  السماء.  في  يرونه  كانوا  ما  مادي 
محاطة بكرة من النجوم، وكان من بين تلك اإلبداعات العربية اإلسالمية 
ذات الحلقة هو ما أثار تعجب ودهشة المستشرقة األلمانية المنصفة 
الرائع  كتابها  في  وترقيمها  الحلقات  تلك  دقة  من  هونكة  سيجريد 

»شمس العرب تسطع على الغرب« 

* جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية.
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البادية32 الخالوي  فلكي  الشاعر 

سلوم درغام سلوم
 اعتمد البدو في شبه جزيرة العرب بالدرجة األولى على نجوم السماء لمعرفة الظواهر المناخية، 
لقد علمتهم التجربة أن هناك توقيتا موثقا بين ظهور النجم وبين التغيرات الطبيعية التي تطرأ 
على المناخ، لذا فقد اهتم البدوي بمالحظة ومتابعة نجوم السماء وحساب مسافة حركتها منذ 
التغيرات  من  بينة  على  ليكون  مغيبها،  حتى  وجودها  ليالي  مدة  وطول  ظهورها  وقت  بداية 
المناخية المحتملة.والسبب الذي جعلهم يعتمدون على النجوم هو أن اشهرهم القمرية العربية 
متنقلة مثلهم، فشهر رمضان مثال قد يأتيك في بعض السنين في الشتاء  ثم يأتيك في الربيع، ثم  
في الصيف أو الخريف، ومثله تدور بقية االشهر، وبالتالي فإن األشهر العربية ال تسعفهم في 

ضبط مواقيت المناخ وليس هناك وسيلة غير النجوم الثابتة في مواقيت ظهورها وغيابها.

الشاعر الخالوي  فلكي البادية

سهيل، وحسابات الدرور 
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عشر  الحادي  القرن  في  الخالوي  راشد  الشهير  الشعبي  الشاعر  عاش 
الهجري، وحمل لقب »فلكي البادية«، فقد قضى معظم حياته متنقالاً بين 
للطرق  التامه  بمعرفته  اشتهر  وقد  واحد  مكان  في  يستقر  ل  الصحارى 

ومسالك الصحراء ليال ونهارا.
وقد أبدع الخالوي في حسابه للنجوم والفصول واألنواء ومعرفته للظواهر 
الطبيعية والمناخية وكان علمه بها على البديهة ومن تجاربه مع الحياة 

جمعها في مطولته التي نظمها، ومنها قوله:

الصارت الج����وزا أم����ام ال كأن����ها
ف������رق الظبا قد الحهن لواحي 

ف����الزرع بين إف�������الت وأخ���ناق
 واش����تد زن����د العامل الفالحي 

إنه لما حضره الموت أخفى ما لديه من مال في مكان ما، وقال  ويقال 
لولده سوف أصف لك المكان فإن دللت المال فهو لك وإن لم تستدل 

عليه فستحرم منه ووصف مكانه باألبيات التاليه:

عن طلعة الجودي مواقيم روحه وعنها شمال للن�سور مغيب 
عنها مهب الهيف رجعه وفيضه وحراوي ك�ان الدليل ن��جيب
خيار الداليل طلحة فوق جالها خيمة شريف في مراح غريب 
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قبله خصوصا  تكن  لم  أغراضا  النبطي  الشعر  إلى  الخالوي  وأضاف 
واألجواء  والوصف  والنجوم  األيام  حساب  بمجالت  يتعلق  فيما 
المهتمين  بعض  أن  حتى  الطرق  ومعرفة  الزراعة  ومواسم  الجوية 
بالحساب الجوي وضربات الهواء وحركة الرياح وأهل الزراعة وأهل 
حتى  ويعتمدونه  الخالوي  يتبعون حساب  يزالون  ل  بالبحر  الصيد 

اآلن.
ويقول الخالوي عن البرد الذي يأتي عند قران القمر بالثريا:

يج������ي لي����ال برده���ن ك����ناس
ثمان ليالي يجمد الما ع��لى الص���فا

يخلي عي�����دان الع�����ضاه يب����اس
لو ك����ان فوق العود ث���وب وف�روه

لك�����نه ع�����اري م���ا عل���يه لباس

ويقول عن حركة النجوم ورؤيتها وتحديد مواسم األمطار، سقوطها 
وإخالفها: 

متى الثريا م���ع سنا الص�بح وايق�ت
على كل خضرا ودع���ت بالس����ناي�د 

من عقبها نجم ك�����ما ف���رخ متل�ي 
على الش�وق يتليها بمشيه يع�����اود 

بوارح الجوزا رب����ا في�������ه بسره�ا 
واختلفت االل����وان بي��ن الج���راي�د 

وإل���ى ظهر المرزم شبع كل كال���ف 
من الفيد وانح��ن الليال�ي ش����داي�د 

ونجوم الكليبين ال��تي تن�شف الج�م 
يغور فيه�ا م���ا الع���دود الوك����اي�د 

والى غابت النس����رين بالفجر علقوا 
مخ�����ارف ف����ي لين�ات الج���راي�د 

والى مضى ع���قبه ث���مان مع ارب�ع 
 الخامس�ه طال�ع سهي����ل يح����اي�د 

تشوفه كقلب الذيب يلع�ج بن����وره
مويق على غرات ح���دب الج���راي�د 

والى مضى واحد وخمس��ي�ن ليل����ه 
 فال تامن الما من حق�وق الرعاي����د 

قضى القيظ عن جرد ال�سبايا والبقى 
من القي�ظ إال مريخ�ات الق������الي�د

ويقول حول حساب الفلك والدرور بشكل عام:

ق����ال الخ���الوي والخ����الوي راشد 
عم����ر الفتى عقب الشباب يشي��ب

حسبت ان�ا األي����ام بالع���د كله����ا
وال كل من ع��د الحس���اب ي��صي�ب

البادية الخالوي  فلكي  الشاعر 

سهيل، وحسابات الدرور 
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حساب الفلك بنج����م الثريا مرك��ب

يح�رص ل������ه الف����الح والطب�ي��ب

فيال صرت بح��ساب الثريا ج����اه�ل

ترى له���ا بي�ن الن�����ج�وم رقي����ب

ال��ى غابت الث���ري�ا تبي�ن رقي���به�ا

ويال اطلعت ت���رى الرق�ي�ب يغي��ب

وال قارن القم����ر ال��ثري�ا بح����ادي

بعد احد عشر عق���ب القران تغي�ب

وسبع وسبع عد ل����ه بع����د غيبت�ه

هذيك هي الكن���ه تك����ون مصي�ب

ومن بعدها تطلع وبها القيظ يبتدي

وتاتي ب����روق وال يس����ي�ل شعي�ب

ويال مضى خ�مس وع�����شرين ليل�ه

ثقل القنا م���ن ف����وق ك�ل عسي�ب

وتطلع لك الج��وزا وهي حنة الجمل
وتاتي هباي�ب والس������م�وم لهي�ب

والى مض����ى خمس وع�شرين ليل�ة
يطلع لك الم���رزم كق���ل�ب الذي�ب

والى م�ضى خم����س وعشرين ليل�ة
يطلع س���هيل مك������ذب الحسي�ب

والى م���ضى خمس وع��شرين ليل�ة
تلق�ا الج�����وازي ط����رده�ن تعي�ب

تلقا الج����وازي م�ا تناظ�ر مق����يل�ه
لي����ل�ه نه������ار وتجتل�����د وتلي�ب

والى مضى خم����س وعشرين ليل��ة
ال تام�ن الم�������ا صيب�����ه صبي�ب  

   مصادر:
   1 - الظفيري، أحمد: )2010( مقالة )الثريا تقارن القمر فيتغير      

   المناخ(- منتديات مكشات )2010-5-16(
   2 - شبكة ومنتديات البراري«خالد اللهيبي-قصيدة راشد الخالوي 

   في حساب الفلك.



الالمع36 العربي  النجم  سهيل 

أندره عيد قره*

منذ  العرب  عرفه  والبادية،  البداوة  نجم  سهيل  نجم  يُعتبر 
األمثال  الكثير من  فيه  أشعارهم، وضربوا  به في  وتغنَّْوا  الِقَدم، 
الشعبيّة والِحَكم، وأُثيرت حوله العديد من الحكايات األسطوريّة، 

والقصص الشعبيّة التي ل بّد أن يكون منها موعظة بحجم نجٍم 

لمعٍ، حيكت حوله خرافات، كالعتقاد بمنحه مناعةاً ضد األمراض.

وسهيل نجم بهيٌّ طلوُعه على بالد العرب في أواخر القيظ، وهذا 

يُشير إلى لمعان هذا النجم الملفت لألنظار، والذي يُرى بالعين 
في بالدنا العربيّة وخاّصة منطقة الخليج العربي وبالد الّشام بدءااً 

من الرابع والعشرين من شهر أغسطس.
وقد حظي سهيل باهتمام كبير وثقته األمثال، ومنها: 

ل بيسير بالليل، ول بيتْبَع نجم سهيل:
بأيّة مغامرة في حياته،  القيام  يتجّنب  للذي  المثل  يُضرب هذا 

سواء أكانت معلومة عواقبها، أم مجهولة.
إذا طلع سهيل رّق الليل:

إثر  البرد  القيظ إلى  ويُقال كإشارة إلى تغيّر الطقس، من حالة 
رؤية نجم سهيل في األفق.

سهيل طلع في الْما:
دولة  في  تُشتَهر  التي  البدوية  األمثال  من  المثل  هذا  ويُعتبر 
الماء،  فيها  يُقصد  الْما  كلمة  حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الالمع فوق سطح  أّن ظهور نجم سهيل  إلى  المثل  ويُشير هذا 
الماء الذي تورد منه اإلبل جعلها تهابه وتعاف الشرب، وهو كناية 
عن برودة الطقس حال ظهور هذا النجم، وبالتالي عدم حاجة 

اإلبل للشرب.
إذا طلع سهيل، برد الليل، وخيف السيل، وكان للحوار الويل:

فكانت العرب، إذا ظهر سهيل في السماء، تحّسبت لقدوم البرد 
بعد  )الحوار(  الرضيع  اإلبل  ذكر  يُؤخذ  ولذلك  األمطار،  وغزارة 
السماء،  في  سهيالاً  يرى  لكي  أذنه  من  ويُحمل  أّمه  عن  فصله 

ويُحلف عليه بالَّ يعود للرضاعة بعدها.

إذا دخل سهيل، تلمس التمر في الليل، ويبرد آخر الليل:
أطّل  حينما  وفيرااً  وأصبح  نضج  قد  التمر  أّن  إلى  كإشارة  وهو 
لكي  فيها  النوم  أو  األودية  في  النزول  عدم  وأيضااً  سهيل،  نجم 
ل تباغتهم سيول األمطار الغزيرة التي قد تهطل في أيّة لحظة، 

وضرورة الحيطة من البرد ليالاً.
سهيل مكذب الحساب:

فيخال  السماء  في  يظهر  بـ)المحلف(  يُعرف  لنجٍم  إشارة  وهي 
الناس بأنّه سهيل لشّدة الشبه بينهما، ولكونه يطلع قبله بفترٍة 

قصيرة، فيحلف به، ليظهر سهيالاً ويُعرف المزيّف من األصلي.
إذا طلع سهيل ال تأمن السيل:

وجاء هذا المثل عن قّصة تناقلها العرب، حول رجٍل هام سنواٍت 
فيها،  وعمل  السعودية  شرق  إلى  فوصل  الرزق،  عن  بحثااً  عّدة 
لدياره  عائدااً  أفل  الوفير،  الرزق  فيها  جمع  عديدة  أعواٍم  وبعد 
وعرف  البيداء،  في  وحيدااً  يسكن  برجٍل  فالتقى  الصحراء،  راكبااً 
منه أنّه يُتاجر في بيع النصائح مقابل بعيٍر واحٍد عن كّل نصيحة، 
فاشترى منه ثالث نصائح بثالث إبل، وكانت أولى تلك النصائح 
»إذا طلع سهيل ل تأمن السيل«، وبالّرغم من عدم تفّهم الرجل 
ألحد  مسيره  في  وصل  حينما  أنّه  إلَّ  حينها،  في  النصائح  لتلك 
معنى  فاستدرك  سهيل،  نجم  رأى  فيه،  ليله  ليقضَي  الوديان 
الليل،  في  السيول  تجرفه  الوادي  تاركااً  هاربااً،  وهّب  النصيحة 

ونجى بنفسه.
إذا طلع سهيل عند العشا، بشر العمود بالدفا:

بدأ  الجّو  فإّن  مساءاً،  سهيل  رؤية  بمجرّد  أنّه  عن  كناية  وهو 
أمام  ليصمد  الخيمة  عمود  لتمتين  النتباه  ووجب  بالعتدال، 

عواصَف مرتقبة، ويتمتّع بدفء الموقد.
سهيل وما ارتبط به من أسماء

شبه  منطقة  على  تهّب  التي  القويّة  الرياح  هبايب سهيل:وهي 
الجزيرة العربيّة فتلطّف الجّو، وتؤثّر في مناطق دولة اإلمارات 

سهيل النجم العربي الالمع



العربيّة المتّحدة الجبليّة برياح صيفيّة، وهذه الرياح تنشأ نتيجة 
لتراجع منخفض الهند الموسمي.

وعكة سهيل:
بين  تهّب  التي  للرياح  نتيجة  بـ»وكعة سهيل«، وهي  تُلفظ  كما 
مدينتي الذيد والعين في دولة اإلمارات، تنشأ أعاصير وعواصف 
وتكون مصحوبة بسحب ركاميّة مع أمطاٍر غزيرة، فترتفع نسبة 
الرطوبة في الجو بشكل كبير، منذ بداية شهر آب وحتّى منتصف 

شهر أيلول.
رياح سهيلي: وهي الرياح التي تهّب من الجهة الغربيّة والجنوبيّة، 
من  خالية  تكون  ما  وعادةاً  اليماني،  سهيل  بجهة  تُعرف  والتي 

السموم، إلَّ في حال هبوبها صيفااً وتحديدااً في فترة الظهيرة.

نجم سهيل في اإلسالم
لم يأِت ذكٌر لنجم سهيل في القرآن الكريم كمفردٍة صريحٍة أو 
التي  العديدة  اآليات  بين  بالتأكيد  قُصد  أنّه  إلَّ  دقيقٍة،  تسميٍة 
ذُكرت بها النجوم، وخاّصة آيات السنين والحساب، والتي يُقصد 
بها حساب الدرور الذي اْشتُِهَر به أهل الجزيرة العربيّة مستعينين 
بنجم الشعرى، أو أهل ُعمان واإلمارات مستعينين بنجم سهيل، 
حساب  على  ورعيهم  وصيدهم  زراعاتهم  في  اعتمدوا  حيث 

الدرور. ومن بين هذه اآليات:
رَُه َمَنازَِل لِتَْعلَُموا  ْمَس ِضيَاءاً َوالَْقَمَر نُوراًا َوقَدَّ »ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ِنيَن َوالِْحَساَب« ]يونس 5[. َعَدَد السِّ
ُهوِر ِعنَد للَِّه اثَْنا َعَشَر َشْهراًا ِفي كِتَاِب اللَّه يَْوَم َخلََق  َة الشُّ »إِنَّ ِعدَّ

َماَواِت َواأْلَرَْض« ]التوبة 36[. السَّ
ْعَرٰى« ]النجم 49[. »َوأَنَُّه ُهَو رَبُّ الشِّ
»َوِبالنَّْجِم ُهْم يَْهتَُدوَن« ]النحل 16[.

»َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى« ]النجم 1[.
يَاُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن  »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ
ْعُدوَداٍت«  مَّ ا  أَيَّاماً  )183( تَتَُّقوَن  لََعلَُّكْم   ... تَتَُّقوَن  لََعلَُّكْم  قَبْلُِكْم 

]البقرة 183[.
وغيرها العديد من آيات الذكر الحكيم.

في  وأيضااً  الطبراني،  رواه  ما  األوسط«  »المعجم  في  ورد  وقد 
»عمل اليوم والليلة« ما رواه ابن السني، وفي »كشف األستار« ما 
رواه البزار، عن حديٍث لم ينقله إلَّ إبراهيم بن يزيد، عن عمرو 
لسهيل  ينظر  كان  ابن عمر في سفٍر،  لما صحب  بأنّه  دينار  بن 
الله  الله سهيالاً«، وبأنّه كان يسمع رسول  إذا طلع ويقول »لعن 
صلى الله عليه وسلم يقول أنّه »كان عشارااً – يأخذ عشر األموال 

ضريبة – يظلمهم ويغصبهم أموالهم، فمسخه الله شهابااً، فجعله 
حيث تَرْون«.

وبالّرغم من أنّه حديث لين وفيه ما فيه من العلّة، إلَّ أنّه مدّون 
ومذكور، رغم معارضة ابن الجوزي والذهبي له، وقد عّدوه من 

المناكير وغير الصحيح.
يبقى أن أشير إلى ما رواه مسلم والدارمي والترمذي وأحمد عن 
أبي سعيد الخدري، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: »ل تكتبوا 

عّني شيئااً غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمُحه«.
وبالرغم من كّل ما قيل عنه، يبقى نجم سهيل، نجمااً يعتلي صهوة 

السماء، قد يُنافس القمر في شاعريته عند العرب 

* باحث من سوريا

   المراجع

- القرآن الكريم.
- صحيفة البيان – عدد 12 يوليو 2013.

- سلسلة توثيق التراث الال مادي األردني – الحكاية الشعبية في 
األردن / الزرقاء.

عمران  الله  وعبد  تريم  مؤسسة   - للدراسات  الخليج  مركز   -
لألعمال الثقافية واإلنسانيّة - ملحق الخليج - ملحق علوم وبيئة 

- د. حميد محول النعيمي - 31/ 8/ 2016
صالح  محمد  الشيخ  العام  المشرف   - وجواب  سؤال  اإلسالم   -
المنجد - قصة خرافة عن كوكب الزهرة ونجم سهيل - 12/ 9/ 
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باشا38 أحمد فؤاد  العربي  الفلكي 

طالب بجهد مؤسسي في إحياء تراث العرب الفلكي

الفلكي العربي أحمد فؤاد باشا:
»حسابات الدرور« تقويم فعال 

حاوره - محمد زين العابدين 

 قال العالم الدكتور أحمد فؤاد باشا إن »حسابات الدرور« كانت تقويًما 
فعااًل من حيث تطابقها مع حالة الجو والبحر ومواعيد الزرع والحصاد، وأكد 
أن »االختالف في تحديد الموعد الدقيق لطلوع نجم »سهيل« -بين 15 إلى 
28 أغسطس- لم يقلل من أهمية هذا التقويم الذي يعد نموذًجا من نماذج 
اهتمام القدماء بهيئة الكون ومواقع النجوم في السماء والربط بينها وبين 

عدد من الظواهر المؤثرة في حياتهم.
وقال إن إسهام الحضارة العربية اإلسالمية أصيل ومتنوع، مؤكًدا أن ثمة 

تجاهاًل عجيًبا لهذا اإلسهام في حركة إحياء التراث التي تشهد نشاطًا ملحوظًا 
على مستوى العالم منذ عدة. وأضاف: »ومن أعجب العجب أيًضا أننا ال نرى 
في المقابل أي نشاط منظم في العالم العربي واإلسالمي لحركة إحياء مماثلة 

لتراثنا العلمي الذي تجني البشرية ثماره اليوم«.

سهيل، وحسابات الدرور 
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معرفة  نود  الفلك،  بعلم  كثيًرا  العرب  اهتم 
بدايات هذا العلم عندهم؟  

علم الفلك علم قديم قدم اإلنسان ذاته، وكان 
باهتمام  لكنه حظي  أثر ملموس،  فيه  للقدماء 
بعد  أو  الجاهلية  في  سواء  العرب  عند  خاص 
الهيئة«  »علم  باسم  يعرف  ــان  وك اإلســـالم، 
والكواكب  األفــالك  تركيب  بدراسة  لرتباطه 
يتبعها  وما  وحركاتها  وأبعادها  البروج  وأقسام 
بالفلك  العرب  معرفة  كانت  الفن،  هذا  من 
حركات  مالحظة  على  مقتصرة  اإلســالم  قبل 
الرياح  ــوال  أح ومعرفة  والنجوم  الكواكب 
وحوادث الجو على مدار فصول السنة وتحديد 
الدينية  والمناسبات  التجارية  الرحالت  مواعيد 

الفلكية بمحاولة استطالع  والجتماعية، وكانوا يربطون مالحظاتهم 
أحوال الكون معرفة الغيب والتنبؤ بالحظ وأمور المستقبل، وهو ما 
يعرف بالتنجيم، وقد ساد التنجيم بالد الشرق والغرب مدة طويلة 
من الزمن ول يزال أثره باقياًا حتى أيامنا هذه، وبالطبع تغير الحال 
ا للبحث العلمي  ا جديداً بعد ظهور اإلسالم إذ وجد المسلمون دافعاً
الكون  دراسة  تستلزم  ا  فروضاً عليهم  اإلسالم  فرض  أن  بعد  السليم 

ومعرفة الزمن واألوقات لتحديد مواعيد الصالة 
وظهور الهالل ومواعيد األعياد وتأدية المناسك 
والعبادات وتحديد اتجاه القبلة ومواقع البلدان 

وغيرها.

العربية  الحضارة  علماء  إسهامات  أهم  وما 
اإلسالمية في تطور العلوم الفلكية؟   

الحضارة  علماء  إسهامات  أهم  إيجاز  يمكن 
العربية اإلسالمية في العلوم الفلكية في ثالثة 
مجالت: أولها وضع الجداول الفلكية المعروفة 
اللغة  من  الكلمة  وأصــل  ـــاج«،  »األزي باسم 
الجداول  على  أطلقت  وقد  القديمة،  الفارسية 
لخيوط  الرئيسية  خطوطها  المشابهة  العددية 
السدى في النسيج، وعلم األزياج كما عرفه ابن خلدون له قوانين 
العرب في  الماضية، وللعلماء  والتواريخ  الشهور واأليام  في معرفة 
هذا العلم تآليف كثيرة منها »الزيج الحاكمي« لبن يونس و»الزيج 
الصابيء« للبتاني وزيج الخوارزمي وزيج الهمداني. ومما يدل على 
ذيوع هذا المجال في عصر الحضارة العربية اإلسالمية أنه استعمل 

في لغة الشعر واألدب.

علم الفلك علم قديم
 قدم اإلنسان ذاته، وكان 

للقدماء فيه أثر ملموس، 
لكنه حظي باهتمام خاص عند 

العرب سواء في الجاهلية 
أو بعد اإلسالم، وكان يعرف 

باسم »علم الهيئة« الرتباطه 
بدراسة تركيب األفالك 

والكواكب وأقسام البروج 
وأبعادها وحركاتها وما

 يتبعها من هذا الفن
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اختراع  فهو  والمسلمون  العرب  فيه  برع  الذي  الثاني  المجال  أما   
عمليات  في  تستخدم  التي  الدقيقة  الفلكية  األجهزة  من  العديد 
ومثل  الزمن  لتحديد  المائية  والساعة  الشمسية  كالمزولة  الرصد 
األسطرلب وهو األساس لنظرية عمل جهاز »التيودوليت« الحديث 
لقياس  الجيولوجية  المساحة  أغراض  في  بكثرة  يستخدم  الذي 
القمر  الطول والعرض ومعرفة موضع  الزوايا واإلرتفاعات وخطوط 
من البروج ومواقع الكواكب السيارة فيها على المقارنة والمشارق 

والمغارب وما إلى ذلك. 
بمثابة  كانت  التي  الفلكية  المراصد  قيام  فهو  الثالث  المجال  أما 
مؤسسات علمية وتعليمية وبحثية يتم فيها رصد األجرام السماوية 
المختلفة من نجوم وكواكب وأقمار وشهب ونيازك ومذنبات وكل 
التي  والمعلومات  المالحظات  وتسجيل  المتاحة  الكونية  الظواهر 
النظام  أسرار  من  المزيد  كشف  في  الباحثون  منها  ويفيد  تتوفر 
الكوني مثل مرصدي بيت الحكمة بدمشق وبغداد وكانت حصيلة 
استحداث  العربي  الفلك  لعلم  األساسية  البنيوية  العناصر  هذه 
في  الغرب  علماء  عليها  اعتمد  جديدة  وتقنيات  نظريات  وتطوير 

تأسيس علم الفلك الحديث في عصر النهضة.

»الدرور« ومنازل نجم »سهيل« 
نود معرفة »حسابات الدرور« وكيف نجح العرب في تحويلها إلى 

علم تطبيقي؟  
اهتم القدماء بهيئة الكون ومواقع النجوم في السماء وربطوا بينها 
وبين عدد من الظواهر المؤثرة في حياتهم على نحو ما فعل قدماء 
وهو  اليمانية«  »الشعرى  نجم  ظهور  بين  ربطوا  عندما  المصريين 
ألمع نجوم السماء التي نراها من األرض وحدوث فيضان النيل، إذ 
هذا  ناحية  من  الشمس  بشروق  ترتبط  الفيضان  بداية  أن  لحظوا 

النجم.
منذ  اهتموا  الذين  العربية  الجزيرة  أبناء  عند  الحال  كانت  كذلك 
القدم بمطالع النجوم ومعرفة منازلها لرتباطها بحياتهم اليومية في 
الليل والنهار، فهم يعرفون من خاللها دخول فصول السنة وأوقات 

نزول المطر وفترات الحر والبرد. 
متى  القرى  وأهل  المزارعون  يعرف  النجوم  حساب  خالل  ومن 

المطر،  لنزول  استعداداًا  البذور  ينثرون  ومتى  أراضيهم  يحرثون 
ويعرف أهل البر مواسم الرعي والترحال ويعرف أهل البحر مواسم 

الصيد والسفر.
ا  وكانت مطالع نجم »سهيل« ومعرفة منازله التي يستقر فيها، أساساً
الخليج،  العربية وخاصة أهل  الجزيرة  لوضع تقويم خاص بمنطقة 
يُعرف باسم »تقويم الدرور« وفيه تقسم السنة إلى ثالثة أقسام كل 
ر« وتبدأ  قسم منها مائة يوم وكل عشرة أيام من المائة تسمى »الدَّ
المائة األولى مع منتصف شهر أغسطس وفيها يحدث انكسار حدة 
مشهور  الثمانين  ودَّر  النشطة  الرياح  وهبوب  الجو  واعتدال  الحر 
القوية ويكون ظهور نجم »سهيل« فيها في آخر  برياحه الشمالية 
الليل، أما المائة الثانية فتبدأ مع نهاية شهر نوفمبر وفيها يميل الجو 
من  فيها  »سهيل«  ظهور  ويكون  األمطار  هطول  ويتناوب  للبرودة 
منتصف الليل إلى آخره. وتبدأ المائة الثالثة مع بداية شهر مارس 
»النعايات«  رياح  وتهب  الحرارة  درجة  وارتفاع  الدفء  يبدأ  وفيها 
في دَّر العشر ويكون ظهور »سهيل« من بداية الليل إلى آخره ثم 
يغيب  حتى  السماء  في  مكوثه  فترة  وتقل  تدريجياًا  ظهوره  يتقدم 
عن الظهور مع نهاية المائة الثالثة عندما يكون متزامناًا مع الشمس 
الفجر،  قبيل  الظهور  إلى  ويعود  أغسطس  أواسط  في  عنها  ليبتعد 
وفي هذه الفترة يقع ما يسمى »موسم الغوص الكبير« في الخليج.

نجم  لطلوع  الدقيق  الموعد  تحديد  في  الختالف  من  وبالرغم 
تعد  الفروق  هذه  أن  إل  أغسطس   28 إلى   15 بين  فهو  »سهيل« 
بسيطة ول تقلل من فعالية التقويم وتطابقها مع حالة الجو والبحر 

ومواعيد الزرع والحصاد.

نجم سهيل هو ألمع نجوم كوكبة القاعدة، 
وثاني ألمع نجم في السماء ليًلا بعد الشعرى اليمانية طبًقا 
لقائمة أشد النجوم لمعاًنا. وتسهل مشاهدته من نصف الكرة 
األرضية الجنوبي ويظهر في الجزيرة العربية في أواخر الصيف 

باتجاه الجنوب، ومن البوادر الدالة على ظهوره قصر النهار وبرودة 
الجو نسبًيا، وهو مصدر قوي لألشعة السينية التي

 تصدر عن طريق الهالة المحيطة به

باشا أحمد فؤاد  العربي  الفلكي 

سهيل، وحسابات الدرور 

دد
لع

ف ا
مل

الدكتور باشا خالل حواره مع مراسل تراث
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موسم نجم سهيل في الجزيرة العربية
والحياتية  الفلكية  الظواهر  أبرز  وما  تحديًدا  سهيل  نجم  لماذا 

المرتبطة به؟
في  نجم  ألمع  وثاني  القاعدة،  كوكبة  نجوم  ألمع  هو  سهيل  نجم 
ا لقائمة أشد النجوم لمعاناًا.  السماء ليالاً بعد الشعرى اليمانية طبقاً
في  ويظهر  الجنوبي  األرضية  الكرة  نصف  من  مشاهدته  وتسهل 
البوادر  ومن  الجنوب،  باتجاه  الصيف  أواخر  في  العربية  الجزيرة 
الدالة على ظهوره قصر النهار وبرودة الجو نسبياًا، وهو مصدر قوي 
الهالة المحيطة به، وديوان  التي تصدر عن طريق  لألشعة السينية 
العرب فيه الكثير من األشعار عن هذا النجم اليماني الشهير مثل 

قول أبي العالء المعرى:
وُسهيُل كوجنِة الِحبِّ في اللوِن

ِب ف����ي الخفقاِن  وق�لِب الُمحِّ
ضرََّجتُه دم��ًا سي���وُف األعادى

 فبكْت رح����مة ً لُه الِشعَرياِن

ا موزعة  ويتكون موسم نجم سهيل في الجزيرة العربية من 53 يوماً
على أربعة منازل تبدأ بالطرفة وفيها يبرد الجو نسبياًا ثم »الجبهة« 
وفيها يدخل فصل الخريف ومعها تزداد الرطوبة ويتشكل الضباب، 
الليل، حتى  بالنهار وتزداد برودة  الليل  ثم »الزبرة« وفيها يتساوى 
أنه ينصح في بعض أيامه بعدم النوم تحت أديم السماء لشدة البرد 
وأخيراًا تأتي » الصرفة » التي ينصرف الحر بطلوعها وينصرف البرد 

بسقوطها ويقول أهل الخبرة 
إنه  العربية بظهوره  الجزيرة  الذي يستبشر أهل  بموسم »سهيل » 
قوية تسمى »هبايب يمثل عالمة على تحول الظروف الجوية حيث يبدأ مع بدايته تراجع  رياح  الموسمي جنوباًا وتهب  الهند  منخفض 

سهيل« ويتأثر الطقس حول المناطق الجبلية الوسطى في اإلمارات 
وهطول  الركامية  للسحب  المصاحبة  اإلعصارية  العواصف  بسبب 
مع  سهيل  نجم  ظهور  يتزامن  أخرى  ناحية  ومن  الغزيرة  األمطار 
اعتدال الطقس وانخفاض درجة حرارة البحر مما يؤدي إلى انتعاش 
أسواق السمك كما لوحظ أن طيور السمان تهاجر في بداية الطرفة 
ويبدأ موسم هجرة  أول سبتمبر  والكرك في  القميري  وتبدأ هجرة 
طيور الماء في 26 سبتمبر وهجرة الصقور في أول أكتوبر وجدير 
ألنه  الفضائية  المالحة  في  كبرى  أهمية  له  سهيل  نجم  أن  بالذكر 

كانت مطالع نجم »سهيل« ومعرفة منازله
 التي يستقر فيها، أساًسا لوضع تقويم خاص بمنطقة الجزيرة 
العربية وخاصة أهل الخليج، يُعرف باسم »تقويم الدرور« وفيه 

تقسم السنة إلى ثالثة أقسام كل قسم منها مائة يوم وكل 
ر« عشرة أيام من المائة تسمى »الدَّ

اهتم القدماء بهيئة الكون ومواقع النجوم
 في السماء وربطوا بينها وبين عدد من الظواهر المؤثرة في 
حياتهم على نحو ما فعل قدماء المصريين عندما ربطوا بين 

ظهور نجم »الشعرى اليمانية« وهو ألمع نجوم السماء التي 
نراها من األرض وحدوث فيضان النيل، إذ الحظوا أن بداية الفيضان 

ترتبط بشروق الشمس من ناحية هذا النجم.
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ثم  تحديد  في  مرجعية  كنقطة  يستخدم 
توجيه بعض السفن والمركبات الفضائية في 
مساراتها البعيدة ورحالتها ما بين الكواكب.   

أسهمتم بشكل كبير في حركة إحياء التراث 
فكيف  الفلك،  مجال  في  العربي  العلمي 

تنظر إلى هذه الحركة اآلن؟
قدرات  يتجاوز  ضخم  عمل  التراث  إحياء 
منهجية  إلى  معه  التعامل  ويحتاج  األفراد 
دول  إل  تنفيذها  على  يقوى  ل  متكاملة 
إلى  دعــوت  ولطالما  كبرى،  ومؤسسات 
التراث  إلحياء  عربي  اتحاد  تأسيس  ضرورة 
العلمي، ومن العجب أن نرى حركة اإلحياء 
ا  منظماً نشاطاًا  عقود  عدة  منذ  تشهد  هذه 
إعادة نشر  إلى  العالم يهدف  على مستوى 
األعمال الكاملة لعلماء الغرب أمثال جاليليو 
في إيطاليا ونيوتن في إنجلترا وجاوس في 
ألمانيا وغيرهم، على اعتبار أن هذا التراث 

إنساني ومسؤولية دولية تستوجب  مشترك 
الرعاية والتعاون من جميع الدول.

ووجه العجب هو أننا ل نجد مكاناًا في هذه 
وخاصة  الرائدة،  الحضارات  لتراث  الحركة 
أعجب  ومن  اإلسالمية،  العربية  الحضارة 
أي  المقابل  في  نرى  ل  أننا  ا  أيضاً العجب 
واإلسالمي  العربي  العالم  في  منظم  نشاط 
الذي  العلمي  لتراثنا  مماثلة  إحياء  لحركة 

تجني البشرية ثماره اليوم.
»مؤسسة  بإطالق  خيراًا  استبشرت  ولقد 
العرب  عند  العلوم  لتاريخ  الدولية  الشارقة 
الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة  والمسلمين« 
حاكم  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
وننتظر  كبيرة  آمالاً  عليها  ونعلق  الشارقة، 
علمية  مدارس  إعداد  في  المساهمة  منها 
األجــداد  ــدارس  م تناظر  معاصرة  وتقنية 
وتقديمها  ودراستها  إحيائها  على  وتعكف 
الحال  وبطبيعة  المختلفة  بلغاته  للعالم 

والرياضيات  والفيزياء  الفلك  علوم  ستكون 
وغيرها في بؤرة الهتمام وعندئذ نستطيع 
الباحثين  من  جديد  جيل  عن  نتحدث  أن 

والمحققين المعاصرين. 

الدكتور أحمد فؤاد باشا في سطور 
المتفرغ  العلوم  وفلسفة  الفيزياء  أستاذ 
بجامعة  العلوم  لكلية  األسبق  والعميد 
القاهرة، رئيس لجنة قطاع العلوم األساسية 
وعضو  بمصر،  للجامعات  األعلى  بالمجلس 
مجمع  وعضو  المصري  العلمي  المجمع 
العلمي  والمجلس  بالقاهرة  العربية  اللغة 

لتحاد المجامع العربية.
حصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية في 
جائزة  وعلى   ،2007 عام  العلمية  الترجمة 
التراث  مجال  في  العلمي  للتقدم  الكويت 

العلمي العربي واإلسالمي عام 2008.
أو  فردية  بمؤلفات  العربية  المكتبة  أثرى 
في  ا  ومرجعاً كتاباًا   90 من  بأكثر  مشتركة 
الثقافة  وفي  والتطبيقية  البحتة  العلوم 
مجالت  وفي  للناشئة  واللغوية  العلمية 
»العطاء  بينها  من  اإلسالمي  العلمي  الفكر 
العلمي للحضارة اإلسالمية وأثره في الحضارة 

اإلنسانية« الذي ترجم إلى اإلندونيسية 

باشا أحمد فؤاد  العربي  الفلكي 

سهيل، وحسابات الدرور 

دد
لع

ف ا
مل



عبداهلل بن محمد*

إضاءة

»سهيل« نجم كل الشعوب

الشعوب  من  الكثير  تحرص  التي  النجوم  أكثر  من  نجم سهيل 
على متابعتها، وفي مقدمتهم العرب وعلى وجه الخصوص في 
الجزيرة العربية. وقد اكتسب ظهوره أهمية في القدم بظهوره 
إذ كان دليالاً في اإلبحار، وهي األهمية التي لم يفقدها إلى اليوم 

إذ أنه وسيلة لتحديد المالحة الفضائية. 
ويحمل سهيل اسم ›كانوب‹ في واحدة من أقدم مالحم األدب 
مينيلوس  حملت  بحرية  سفينة  قائد  اسم  و‹كانوب‹  الغربي، 
الجميلة،  زوجته  لسترجاع  ›تروي‹  إلى  اليونان  من  األسطوري 

هيلين من ›باريس‹ أمير طروادة العاجز. 
ووفقا ألساطير الشرق األقصى القديمة يجّسد سهيل الخصائص 
الخفيّة للسعادة والعمر المديد، لكن الصينيين لديهم أسطورة 
في  إل  يرى  ل  سهيل  أن  من  الرغم  فعلى  بخصوصه،  مختلفة 
يظهر  فإنه  األفــق،  في  منخفض  ارتفاع  وعلى  الصين  جنوب 
مشرقا ومتوهجا باللون األحمر، ولهذا السبب يعرف باسم »نجم 
الحظ  يجلب  أنه  ويزعمون  الشيخوخة«،  »نجم  أو  العجوز«، 

للذين يرغبون في التمتع بامتياز الحياة الطويلة والسعيدة.
وفي تراث شعوب افريقيا -جنوب الصحراء بما في ذلك السوتو- 
واسعة  موسمية  دللة  سهيل  نجم  يحمل  وفندا-  التسوانية، 
أنه »ينهي  القرن ويقال  أو نجم  نانغا  أو  ناكا  وأسماء متعددة: 
السنة« و«يحرق أي شيء أخضر في الطبيعة« باعتباره يشير إلى 

بداية فصل الشتاء وذبول المروج الخضراء والواحات. 
وإلى وقت قريب -حتى سنة -1930 كان رجال هذه الشعوب 
يبيتون في مخيمات على قمم التالل منتظرين بزوغ النجم ناكا 
)تسمية محلية للنجم سهيل( فجراًا. ويعلن الشخص األول الذي 
يلمح النجم عن الحدث عبر النفخ في قرن كبير، ويمنح الزعماء 
المحليون بقرة جائزة للمراقب المحظوظ، ألن طلوع ›ناكا‹ هو 
بداية موسم تخمير البيرة وانطالق رحالت الصيد واإلغارة، وبدء 

طقوس النتساب للمجموعات.
في مذكراته العربية، دّون كبير بحارة القرن الخامس عشر أحمد 
تعتمد  التي  الهندي  المحيط  في  المالحة  تقنيات  ماجد،  بن 
المالحين من  أن  إلى  وأشار  النجوم،  مراقبة  كبيراًا على  اعتماداًا 
مومباسا، سوفال، ومدغشقر أبحروا مهتدين بنجوم الدب األكبر.

وبدورها تشهد المخطوطات السواحلية في جامعة دار السالم 
على اعتماد المالحة استنادا إلى النجوم من طرف شعوب شرق 
وقد  بقوة،  حاضراًا  العربي  التأثير  كان  ذلك  كل  وفي  افريقيا، 
من  وجملتها105  السواحيلية  النجوم  أسماء  معظم  استُمدت 
القمر  لمنازل  السواحيلية  العربية، كما حافظت مفردات  اللغة 

على المصطلحات العربية دون تغيير.
وعند العرب يعتبر النجم سهيل مثالاً على أهمية النجوم ودورها 
البارز ضمن علم الفلك السالمي. وارتبط النجم األحمر الساطع 
»كعالمات  »األنواء  نجوم  العرب  استخدم  وقد  األمطار  بمواسم 
وأولها  ثمانية  إلى  أربعة  بين  ما  وهي  الممطرة  المواسم  على 
الوثائق  وتقّدم  موتها.  بعد  بالخضرة  األرض  يسم  ألنه  ›الوسم‹ 
اإلثنوغرافية من الفولكلور العربي المعاصر حول المواسم تشابها 
مثيرا لالهتمام مع أنظمة العرب ما قبل اإلسالم، فقبيلة الرولة، 
والصحراء  العربية  الجزيرة  شمال  في  كبيرة  عربية  قبيلة  وهي 
نجم  بظهور  المرتبط  األمطار  موسم  مع  عامها  تبدأ  السورية 
سهيل في المساء، حينها يتوغل البدو إلى أعماق الصحراء لمدة 
أربعين أو خمسين ليلة، وكان العرب ينتظرون طلوع نجم سهيل 
بفارغ الصبر وكانوا يستيقظون لعدة ساعات قبل الفجر ليروا ما 
اذا كان بإمكانهم رؤية هذا النجم، ورؤيته دللة على بدء انكسار 

شدة الحر وانتهاء فصل الصيف ودخول موسم األمطار 

* كاتب من تونس
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محمد عاشور هاشم*

ووظيفتها  النجوم،  عن  ربنا  أخبر  يهتدون«هكذا  هم  »وبالنجم 
وظائفها  باقي  يعرف  أن  قبل  قديما  بها  اإلنسان  عرفها  التي 
التي  األماكن  إلى  كالبوصلة  وتوجيهه  للمسافر  الهداية  حديثا، 
كان يقصدها قديما في سفره سواء أكان ذلك في البر أو البحر، 
وهي وظيفة بالغة األهمية ألن اإلنسان قديما كان جل اعتماده 
على السفر والترحال من بلد إلى بلد ومن مكان إلى آخر بغرض 
التجارة وتبادل السلع والمشتروات، ولول تلك النجوم لما عرف 
الصحارى والوديان والسهول  الصحيح ولتاه في  النسان طريقه 

ولما استطاع العودة إلى بالده األولى التي خرج منها. 
ا بعينه فيسير باتجاهه  كان اإلنسان ينظر إلى السماء فيرى نجماً
إذا كانت البلد التي يقصدها تقع باتجاهه، ويسير عكس اتجاهه 
بدء  منذ  هذا  الناس  فعل  اتجاهه،  عكس  تقع  البلد  كانت  إذا 

الخليقة ويفعلونه –ربما- إلى اآلن. 
الشعر،  فيها  ونظموا  أعينهم  بها  وتعلقت  النجوم  الناس  أحب 
بهذه  اإلعجاب  سوى  يملك  ل  السماء  في  النجوم  إلى  فالناظر 
النقاط البيضاء الالمعة التي تزين صفحة السماء كأنها حبات لؤلؤ 

منثورة تزين جيد امرأة حسناء فتزيدها حسنا وروعة.
الغريب أن حب اإلنسان للنجوم كان حبا فطريا ولم يكن مثال 
ألن النسان، تكونت ذراته داخل بطون هذه النجوم قبل ماليين 
يتكون من  فاإلنسان  ما عرفناه حديثا،  السنين، وهذا  ومليارات 
وهذه  والفوسفور،  والكوبالت  والنيكل  كالحديد  وعناصر  ذرات 
العناصر والذرات تكونت بداخل النجوم بفعل حرارتها الشديدة، 
الفضاء  في  سابحة  مكوناتها  وتناثرت  النجوم  هذه  انفجرت  ثم 
الواسع الممتد، ووصلت أجزاء منها إلى األرض ودخلت بعد ذلك 

في أجسام البشر وأجسام سائر المخلوقات. 
ا ورغم ذلك أحب النجوم، ونظر  لم يكن اإلنسان يعرف ذلك قديماً

إليها دائما نظرة إعجاب وسرور.
النجوم كما نعرف هي وحدة بناء المجرات، فالسماء التي نراها 

مكونة من عدد كبير وهائل من المجرات، والمجرات عبارة عن 
تقريبا  مجرة  كل  تحتوي  النجوم،  من  وكثيفة  هائلة  تجمعات 
على 2 مليار نجم، ويوجد في الكون أكثر من 500 مليار مجرة، 
نجد  السماء  في  الموجودة  النجوم  أعداد  على  بسيطة  وبنظرة 
أننا لو قسمنا أعداد هذه النجوم على أعداد البشر المتواجدين 
على سطح الكرة األرضية حاليا؛ لكان نصيب كل إنسان من بني 
البشر 44 تريليون نجم، وهو عدد هائل ل يستطيع عقل اإلنسان 

أن يستوعبه أو يفكر حتى في إمكانية عده بالطرق التقليدية. 
السماء  سكان  أكثر  هي  النجوم  أن  األولى  للوهلة  يبدو  إذن 
عددا، وأكبرهم حجما وقدرة على التأثير في باقي الموجودات، 
أو  النجوم،  على  كبيرة  بصورة  تعتمد  األرض  على  مثال  فالحياة 
األرض  فبداية  الحجم،  متوسطة  النجوم  إحدى  الشمس،  على 
تدور حولها تأخذ منها الطاقة والحرارة الالزمين لستمرار الحياة، 
وتأخذ األشعة الضوئية الالزمة لعملية التمثيل الغذائي للنباتات. 
تلك النباتات التي يعتمد الحيوان واإلنسان عليها في غذائه. لول 
حرارة الشمس لتجمدت األرض ولستحالت الحياة على سطحها.

لم يكن اإلنسان قديما يتخيل أن هذه النجوم -التي يراها ضئيلة 
يعتقد  اإلنسان  كان  الحد.  إلى هذا  السماء- ضخمة وكبيرة  في 
أن النجوم صغيرة جدا بنفس حجمها الذي يراها به في السماء، 
وكان بعضهم يظن أنها تقع على األرض، وكان هناك من ينسج 

األحاديث والحكايات عن جمعه لها! 
لم يكف اإلنسان عن تخيل حقيقة النجوم لكنه لم يتوصل أبدا 
غازات  من  مكونة  وكبيرة  جدا  ضخمة  أجسام  أنها  حقيقة  إلى 
ملتهبة في حالة رابعة من حالت المادة، وهي الحالة التي تكون 
فيها المادة في هيئة: بالزما. الحالت األخرى المعروفة لنا هي 
الصلبة والسائلة والغازية، أما الحالة الرابعة التي ل نعرفها نحن 
عليها  تكون  التي  البالزما، وهي  الرابعة حالة  الحالة  فهي  بدقة 
وبعد  مؤخراًا،  إل  ذلك  اإلنسان  يعرف  لم  النجوم،  داخل  المواد 

ُسهيل.. النجم المحبوب
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إضاءة مكنتنا  التي  التليسكوبات  وتطور  الكبرى  الكتشافات  حدوث 
من رؤية ومعرفة طبيعة األجرام السماوية.

إذا طلع سهيل
النجم  يزالون-  -ول  العرب  بها  يهتدي  كان  التي  النجوم  من 
»سهيل« وهو ثاني ألمع نجم في السماء بعد نجم »الشعرى 
كانوا  حيث  قديم  من  »سهيال«  يعرفون  والعرب  اليمانية«، 
يهتدون بنوره الساطع إذا ما أرادوا السفر وخاصة إلى الجنوب، 
يظهر  يترقبونه، فسهيل  وباتوا  عام،  ميقات ظهوره كل  وعرفوا 
في آخر الصيف، حيث تنقشع الحرارة الشديدة ويبدأ الجو في 

العتدال بل ويبدأ المطر -كذلك- على قلته- في النزول. 
وقد أسس العرب األوائل تقويما فلكيا خاصة بهم، وجعلوا عدد 
أيام عامهم الفلكي 365 يوما، واتخذوا من ظهور النجم »سهيل« 

بداية له. 
وألن ظهور النجم سهيل كل عام مقترن بمجيء فصل الخريف، 
للحرث  بداية  المزارعون  جعله  فقد  لذا  األمطار؛  نزول  وبدء 
والبذر، وفي هذه الفترة من العام تكثر زراعة البقول والخضار، 
من  كثيرة  وأنواع  عليها،  يُطلق  كما  الفقع  أو  الكمأة  وتنبت 

النباتات ل تنبت إل في مطر هذه الفترة من العام.
والناظر إلى »سهيل«، ذلك النجم المحبوب، ل يتخيل أن بيننا 
 1200 الـ  من  تقترب  التي  الكبيرة،  المسافة  تلك  كل  وبينه 
سنة ضوئية )السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء 

خالل سنة كاملة بسرعة 300 ألف كيلو متر في الثانية 
أن  يكفي  الكبير،  البُعد  ذلك  ولمعرفة حقيقة  الواحدة( 

نعرف أن المسافة بين نجمنا الشمس وكوكبنا األرض يقطعها 
الضوء في 8 دقائق و20 ثانية فقط، وإذا أردنا أن نقطعها نحن 
بطائرة عادية تطير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة فسنحتاج 
إلى 150 عاما كاملة حتى نصل إلى الشمس؛ لذا ربما ل يتخيل 
الناظر إلى سهيل أن بيننا وبينه كل تلك المسافة الكبيرة، ولكنها 

الحقيقة التي يجب أن نضعها في حسباننا ونحن ننظر إليه. 
ويرجع شعورنا بقرب سهيل إلى سبب آخر غير قربه الحقيقي؛ 
فسهيل نجم كبير، أكبر من الشمس بنحو 71 مرة، ويشع قدراًا 
كبيراًا من الضوء مما يجعله في حالة لمعان شديدة فنستطيع 

بعيوننا المجردة أن نراه ونشعر شعورا مخاتال بأنه قريب. 
بنحو 27 مليون  العلماء عمره  ر  العمر، قدَّ وسهيل نجم قصير 
سبيل  على  فشمسنا  للنجوم،  بالنسبة  قصير  عمر  وهو  سنة، 
-إذا  مثلها  تعيش  أن  ويُنتظر  مليون سنة  المثال عمرها 4500 
قدر الله لها ذلك- أو أكثر بقليل، ويرجع قصر عمر سهيل إلى 
سيجعل  الذي  الشيء  الوقود،  من  لمخزونه  الكبير  استهالكه 
ذلك المخزون  ينفد عما قليل، وحينها ستكون نهاية »سهيل«، 
»سهيل« ذلك النجم الذي أحبه أهل الجزيرة العربية، ووضعوه 

من قلوبهم في منزلة كبيرة 

* كاتب وروائي مصري

نجم سهيل كما يرى في طوكيو, اليابان قريبا من األفق



العربية 46 الجزيرة  التوقيت عند بدو  شبه  دالئل 

كما رصدها الرحالة
دالئل التوقيت عند بدو  شبه الجزيرة العربية 

كما رصدها الرحالة
دالئل التوقيت عند بدو  شبه الجزيرة العربية 

د. علي عفيفي علي غازي

في  البدو  بحياة  والنجوم  الشمس  ترتبط   
يستدلون  إذ  كثيًرا،  العربية  الجزيرة  شبه 
بالشمس للتوجه في النهار، والنجوم للتوجه 
في الليل، وال يشعرون بالحاجة إلى البوصلة 
فبواسطة  أخرى،  وسائل  أي  أو  الساعة  أو 
النجوم يستطيعون أن يُحددوا التوقيت ليال، 
الليلية،  الصلوات  يُحددون  ذلك  خالل  ومن 
الرعي، اإلغارة، الحراسة، النوم ، االستيقاظ، 
جورجو  اإليطالي  الرحالة  يذكر  إذ  الصوم. 
»يمتنعون  أنهم   Giorgio Gucci غوتشي 
عن الطعام والشراب النهار بأكمله من الفجر 
رؤية  وعند  األولى،  النجمة  ظهور  وحتى 

النجوم يأكلون ويشربون«)1(.
فالبدوي  بالسليقة،  كثيرة  أموًرا  البدو  يُدرك 
بباديته،  اإللمام  كل  ُملم  حاذق؛  فطن  ذكي 
قادر على استكناه الغوامض، التي قد يعصى 
الصحراء،  طبيعة  يعرفون  والبدو  فهمها. 
تشابهها،  من  بالرغم  ومغاورها،  وطرقها 
دفعتهم  الدائمة  والترحال  التنقل  فحياة 
النجوم  ومعرفة  البيداء،  دروب  لمعرفة 
لالستدالل بها في أسفارهم، ولديهم معرفة 
وأفولها،  ومطالعها  والنجوم؛  بالفلك  وخبرة 
وأثرها في  والحيوان،  اإلنسان  وتأثيرها على 
وظهور  وقصره،  النهار  وطول  الجو،  تقلبات 
فظهور  الفصول،  وتغير  والنباتات  األعشاب 
الربيع  نجم معين يفهمون منه حلول فصل 
معرفة  على  به  يستعينون  مما  الخريف؛  أو 
ويتخذون  النجوم،  سير  ويُراقبون  اتجاههم، 

منها أدلة في رحالتهم)2(. 

سهيل، وحسابات الدرور 

دد
لع

ف ا
مل
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نيبور  كارستن  الدنماركي  الرحالة  ذلك  يؤكد 
Carsten Niebuhr بقوله: »حاول بعض الرحالة 
بالبوصالت  يستعينون  البدو  العرب  أن  إقناعنا 
أجد  لم  أنني  غير  الصحراء؛  في  خالل رحالتهم 
ما يُثبت ذلك. فحين رأوني أحملها سألوني عن 
تُحدد  ساعة  إنه  فأجبتهم  لها،  استعمالي  سبب 
ولهذا  )المكرمة(،  مكة  مدينة  أي  القبلة،  موقع 
عن  لالستعالم  منزلي  يقصدون  كانوا  السبب، 
وجهة القبلة كلما أرادوا الصالة. فهؤلء العرب، 
الطرقات  ويعرفون  الصحراء  في  ا  دوماً يتنقلون 
ا، ويستعينون ليالاً بالنجوم، فلهذا السبب ل  جيداً

ا«)3(. يحتاجون للبوصلة أبداً

أفضل الراصدين للطبيعة
 Louis Jacques يذكر الرحالة الدبلوماسي الفرنسي لوي جاك روسو
ا السير في هدى النجوم، واعتبرهم  Rousseau أن البدو يعرفون جيداً
أكثر  ا  إذ أخبروه مقدماً للطبيعة،  الراصدين  الزاوية أفضل  من هذه 
من مرة عن تغيير األجواء بدقة، كما يُشير إلى أنهم يعرفون ساعات 

الليل استدلل من ظهور النجوم وغيابها، وكذلك 
اليُمنى عوداًا  باليد  النهار بأن يُمسكون  ساعات 
بينما  عمودي،  بشكٍل  والسبابة  اإلبهام  بين 
تكون الكف ممتدة أفقياًا باتجاه السماء، فيقع 
ظل النبات على مفاصل األصابع فيقّدرون عدد 
الشمس)4(.  التي مضت منذ شروق  الساعات، 
 George والين  جورج  الفنلندي  الرحالة  يُشير 
يقومون  الجوف،  منطقة  أهل  أن  إلى   Wallin
ويُخصص  ليال،  النخيل  ومزارع  البساتين  بري 
مساحته،  وفق  الساعات  من  عدد  بستان  لكل 
يجر فيها الماء إليه، وهذه الحصة تُحددها في 
النهار مواقيت الصالة، وتُحدد في الليل بواسطة 

النجوم)5(. 
ليونهارت  الهولندي  الرحالة  الدكتور  ويُحاول 
راوولف Leonhart Rauwolf تفسير سبب براعة البدو في معرفة 
الصحراوي  الفضاء  في  نومهم  إلى  يرجع  ذلك  بأن  والنجوم؛  الفلك 
يجعلهم  ما  وهو  يحميهم،  سقف  دون  من  العراء  في  المفتوح، 
يعرفون  أصبحوا  وبهذا  السماء،  به  تحفل  فيما  بتأمل  يتمعنون 
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أن  لهم  ينبغي  الذي  والوقت  الليل،  ساعات  النجوم  مشاهدة  من 
يستيقظوا فيه)6(.

من »الغبشة« إلى »تال الليل«
المقاطع  من  عدد  إلى  الشمس  مواقع  حسب  النهار  البدو  يقّسم 
الزمنية، فيبدأ يومهم بالغبشة أو الجهمة، وهي قبل طلوع الفجر، 
الصبح؛  يُسفر  ظاهرة،  النجوم  جميع  تزال  ول  الضوء،  بزغ  ما  فإذا 
ول  األصفر،  الشفق  ظهر  ما  فإذا  الفجر«،  عمود  »شق  فيقولون: 
النور قد  تزال نجوم المرزم والسهيل والظهرة تبدو في األفق، فإن 
عن  الذئب  تمييز  »وقت  الزمني  المقطع  هذا  نهاية  وتُسمى  شع، 
الكلب«، وإذا ما شعت الشمس، يُسمى هذا الوقت »صالة العاجز«، 
تُسمى  الديرة  الشمس على  ما أشرقت  الصبح«. وإذا  تليها »صفرة 
طول  »الشمس  يقولون  ا،  رمحاً ارتفعت  ما  فإذا  الشمس«،  »طلعة 
الظهر  قبل  وما  »شريق«،  تُسمى  رمحين،  بلغت  ما  فإذا  الرميح«، 
يُسمى »أضحية«، ويليه وقت الضحى، وقرب الظهيرة يُسمى »سنود 
القايلة«، وتليه القايلة أو الظهيرة، وبعد الظهر فترة ما بين الصالتين: 
الظهر والعصر، أما وقت العصر فهو الوقت الممتد من بعد العصر، 
الذي يكون فيه طول الظل ضعف صاحبه، وحتى اقتراب الشمس 
من المغيب، أما وقت الغروب فهو وقت صالة المغرب، فإذا ما ولد 
تظهر  بالضوء  الظالم  اختلط  ما  وإذا  الصفرة،  ُسميت  الزهرة،  نجم 
ويبدأ  العتمة،  تدخل  الشفق،  وقت  غاب  ما  فإذا  الكبيرة،  النجوم 
وقت العشاء، ونهاية هذا المقطع الزمني »العشا العتيم«، أي قبل 
منتصف الليل، ويطلقون على الجزء األخير من الليل »تال الليل«)7(.

بين الثريا وسهيل 
أو  والجوزاء  والدبران،  الثريا،  وهي  النجوم،  من  عدد  البدو  يعرف 
الميزان، والبربارة، والشعرى، والسماكان، والمرزم، والسماك البرامح 
الُصبح، والزهرة، والعقرب.  أو األعزل، وُسهيل، والسّعالة، أي نجمة 
الفجر، وبعد ذلك  الصيف قبل  أول  أول  الثريا  البدو: تطلع  ويقول 
ليلة  بخمس وعشرين  ذلك  وبعد  البربارة،  تطلع  ليلة  بأربع عشرة 
تطلع السماكان والمرزم، وبعد طلوع البربارة بأربع عشرة ليلة، أي 
في أول الخريف يطلع ُسهيل من الجنوب، وتدوم هذه األنجم في 
ا، إلى أواخر الربيع، ثم تبدأ  الفلك عشرة أشهر قمرية، وعشرين يوماً
ا، ثم تعود إلى الظهور  في الغياب الواحد بعداآلخر، فتغيب 40 يوماً
بالثريا. أما العقرب عندهم فأقسام، وتُعرف  ا  بالترتيب السابق بدءاً
العقرب،  خشم  اليدان،  التربية،  الشرق:  إلى  الغرب  من  بأسمائها 

القلب، ذيل العقرب، الشولة، وهي آخر الذيل)8(.

منازل القمر
يعتقد الرحالن الفرنسيان جوسان وسافينياك أن معلومات البدو عن 
النجوم »بدائية للغاية«، فهم يعرفون المجموعة النجمية »العقرب«، 

وتتكون من عدة نجوم يعبرها القمر، وتكون فيها للقمر منازل أو 
محطات. وفي الليلة السابقة يوجد القمر في »الشولة«، وهو السم 
الذي يُعطى للنجمين اللذين يوجدان في الذيل. ويقول البدو: عند 
ظهور الشولة »التنهدات أكثر قوة تحت الخيام، ويتفرق العربان«. 
وعند خروجه من العقرب يعبر القمر البلدة، وهي فضاء خال تُحيط 

به دائرة من النجوم. أما المجموعة النجمية »الثريا« فإنها تتكون من 

خمسة نجوم كبيرة، وعدد من النجوم الصغيرة، ويتبعها نجم يُسمى 

»التويبع«، وهو يُماثل »الدبران« في مجموعة الثور. ويحزن البدو 

محتملة،  غير  الحرارة  وتُصبح  الغدران،  تجف  حيث  ظهوره،  عند 

أما  القلب.  هو  »الدبران«  رقيب  والنجم  الساخنة،  الريح  وتهب 

النجوم  فإنها تحمل  باسم »الجوزاء«  المعروفة  النجمية  المجموعة 
الثالثة، التي تُشكِّل الرأس اسم »هقعة«، وهي إحدى منازل القمر، 
»الشعري«،  النجمية  المجموعة  أما  »الشولة«.  الجوزاء هو  ورقيب 
فهي معروفة لدى البدو، وكذلك »العذراء«، وله نوء يستمر عشرة 
أيام، وهو أول المطر، وثمة مثل بدوي يقول: »عندما يأتي السماك 

)العذراء( يختفي اللكاك )الريح المحرقة( السهيل«)9(. 
يُشير  إذ  األمطار،  بموسم  والفلك،  بالنجوم  البدو  معرفة  ترتبط 
لديه  كانت  مرافقه  أن  إلى  شوك،  كوربر  مارسيل  األلماني  الرحالة 
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في  السبعة  النجوم  من  »الخامس  النجم  أن  ذلك  أنباء عظيمة، 
الدب الكبير شوهد فوق األفق في نهاية الليل، وكان ذلك يعني 
ا سيطلع »الوسمي«، أو انتشار نجوم ُسهيل  أنه في غضون 25 يوماً
مطر  هناك  كان  وإذا  العربي.  الخريف  إنه  والجوزاء:  والثريا 
غزير، وخاصة وقت ظهور الثريا، فإن ُعشب الصحراء، والنباتات 
الحولية تبلغ ذورة تفتحها، ويمكن لإلبل أن ترعى في الحقول 
حتى قبل أن يبدأ الشتاء. وأمطار الخريف ضرورية؛ ألن أمطار 
الشتاء الوفيرة وحدها ل تكفي، في هذه الحالة يذبل الُعشب 

الحارة قبل أن يكتمل نموه«)10(. ويبدأ موسم  الربيع  في شمس 
الترحال السنوي عند البدو من أواخر شهر أكتوبر، حيث يحل موعد 
المطر، وتبدأ الغيوم الصغيرة بالتجمع، ومرة أخرى يدب النشاط في 
حياة البدو، إذا يُصبح نجم ُسهيل ممكن الرؤية عند األفق الجنوبي، 
وهذا يعني نهاية صيف رهيب بالنسبة للبدو، وتقل حاجتهم وحاجة 

مواشيهم للماء)11(.
يعتقد البدو أن الهالل هو الذي يجلب المطر، فحالما ينتهي موسم 
متناهية  قطرات  في  العظيم  البحر  من  الماء  الهالل  يمتص  المطر 
الصغر، ويصف الهالل هذه القطرات صفوفاًا متماثلة، ويصوغ منها 
أبخرة وسحباًا خفيفة )غيم( في موضع ما بعيد، ثم ل يكاد النجم 

ماء  البدو  لدى  يكون  ل  الخريف، حين  في  األفق  في  يبدو  ُسهيل 
الغرب  إلى  الملك  الله  فيُرسل  ماشيتهم،  لقطعان  مرعى  ول  لهم، 
تؤلف  بعض، وهكذا  بعضها مع  يلتئم  أن  القطرات  فيأمر  األقصى، 
الُسحب الداكنة، فيجرها إلى الشمال حيث يُصفدها بالسالسل، ثم 
يُضيف إلى هذه الُسحب ُسحباًا صغيرة )غيم( أكثر فتضحى الُسحب 
)المحجان(،  العصا  على  قابض  وهو  أمامه،  يستاقها  وأخيراًا  كثيفة، 
تُسقط  أن  ويأمرها  البدو،  أراضــي  فوق  مطيته  به  يسوق  الذي 
أمطارها على الصحراء، التي سفعتها الشمس بأشعتها، وإن قاومت 
أي سحابة هذا األمر، ضربها الملك بمحجانه ُمحدثاًا البرق والرعد، 
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ما  عندئذ عن كل  الوجلة  السحابة  فتتخلى 
تحمله من مياه، ثم تتبدد وتتالشى. وأحب 
أو  »السحابة«  يُسمى  ما  البدو  إلى  الغيوم 
»السحاب«، وهي رمادية كثيفة يصفر لونها، 
صغيرة  و«المزنة«  تُمطر.  حتى  تتبدد  ل 
بيضاء، تنضم إليها سحب كثيرة أخرى شبيهة 
عن  الناتجة  الكبيرة  السحابة  فترتفع  بها، 
البروق  وتلمع  أجزائها،  بعض  وتسود  ذلك، 
تثمر  ثم  بالرعود،  وتزمجر  حواشيها،  في 
مطراًا غزيراًا. وعندئذ يقول البدو: »أنت مزنة 
الغرا اللي غشانا هللها، وأهلي بك هلوتين، 
المزنة  أيتها  أنت  بباللها«. أي:  هلوة األرض 
التي قد أدهشنا مطرها، نرحب بك  الغراء، 

ترحيبين؛ كترحيب األرض ببللها)12(. 

طلعة السهيل نشرق
غزير  مطر  أول  مع  البدو  عند  السنة  تبدأ 
بعد ظهور النجم »ُسهيل« في أوائل أكتوبر، 
لقد  أي  نشرّق«،  الُسهيل  »طلعة  ويقولون: 
الصحراء  إلى  فلنمض  نفسه؛  سهيل  أرانــا 

المناطق  حدود  يبرحوا  أن  بعد  الداخلية، 
ا  المأهولة والمزروعة مع ما يملكون انتجاعاً
ليلة،  أربعون  ُسهيل  وُمدة  والمراعى.  للكأل 
وعشرون  خمس  ومدتها  الثُريا،  وبعدها 
ليلة، ثم تتبعها الجوزاء ومدتها كمدة الثريا. 
تدخل  ثم  »الصفري«،  الفصل  هذا  ويُسمى 
الشعرى، وتلبث أربعين ليلة، وهذا الفصل 
ويظل  السماك  يدخل  وبعده  الشتا،  يُسمى 
أبريل  منتصف  في  ولكن  ليلة،  خمسين 
الصيف،  يدخل  ثم  النجوم،  حكم  ينتهي 
ثم  تقريباًا،  يونيه  بداية  حتى  يستمر  الذي 
ا أربعة  يخلفه الفصل الجاف »القيظ« ممتداً
أشهر حتى نحو أوائل أكتوبر. وهكذا يعرف 
البدو للعام فصول خمسة: الصفري: تسعون 
يناير«.  أول  إلــى  أكتوبر  أول  »مــن  ليلة 
والشتا: أربعون ليلة إلى نحو من 20 فبراير. 
من  الثاني  الجزء  أحياناًا  تُسمى  فترة  تتبعه 
تقريباًا،  مارس  من  الرابع  في  وتنتهي  الشتا، 
إلى  تمتد  أي  ليلة،  خمسون  السماك:  ثم 
يونيه،  أول  إلى  فالصيف  أبريل.  منتصف 
البدو  يقّسم  األربعة)13(.  القيظ  أشهر  ثم 
والسماك  الشتوي،  الوسم  إلــى:  األمطار 
الصيفي، ويتضمن األول أمطار السهيالوي، 
ُسهيل،  أمطار  أي  والــجــوزاوي،  والثروي، 

والثريا، والجوزاء. وحالما يظهر ُسهيل يُغادر 
وفي  األودية،  في  المقامة  مخيماتهم  البدو 
بطون الشعاب الواسعة الجافة. وبعد سقوط 
أمطار وفيرة في أعالي األودية، يندفع الماء 
عبر القنوات، حامال معه المخيمات، ومفرقاًا 
»ليا  فيقولون:  وماشيتهم،  البدو  الجماعات: 
وتلمس  السيل،  تأمن  ل  السهيل؛  طلعت 
ول  ا،  ناضجاً يكون  التمر  ألن  بالليل«،  التمر 
حاجة لالنتقاء. وإذا تشربت األرض بالمطر 
»أرض موسومة عليها الخرفي« فإنها تتفتق 
عن وريقات النباتات الحولية الصغيرة ذات 
الُخضرة الشاحبة. وإذا كان الوسم الثروي، أو 
أقصى  تبلغ  النباتات  فإن  وفيراًا؛  الثريا  مطر 
ا حتى قبل  نمو لها، وترعى اإلبل عشباًا جديداً
األمطار،  الثروي أهم  الشتاء. والوسم  حلول 
المطر  الحاسم للرعي، ويضمن  العامل  فهو 
الجوزاوي الوافر الممتد على مناطق واسعة 
نمو األعشاب واألشجار، ويطرد شبح الجوع، 
»التويبع«  يُدعى  مطر  بعده  أحياناًا  ويأتي 
في وقت ظهور الدبران، فيتم الخصب الذي 
المطر  يضمن  ول  الجوزاء.  أمطار  جلبته 
ا  جيداً نمواًا  النقضان،  يُسمى  الذي  الشتوي، 
لألعشاب، إن لم تكن قد نبتت بعد أمطار 

الوسم الشتوي)14( 

العربية  الجزيرة  التوقيت عند بدو  شبه  دالئل 

سهيل، وحسابات الدرور 

دد
لع

ف ا
مل



51  تراث  /   العدد 204 اكتوبر  2016

  هوامش:

الرابع  القرن  أواخر  العربي  المشرق  إلى  رحلة  غوتشي:  1 جورجو 

)تحرير  إيبش  أحمد  )ترجمة(،  إيبش  شيرين  الميالدي،  عشر 
وتعليق(، )أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 2010(، ص 61.

دار  )بيروت:  العراق،  في  الرحالة  والقبائل  البدو  الجميل:  مكي   2
الرافدين للطباعة و النشر والتوزيع، 2005(، ص 54 ، 55؛ شفيق عبد 
والتوزيع،  للنشر  )بيروت: كتب  البدو،  الشعر عند  الكمالي:  الجبار 

2002(، ص 42.
أخرى  بالد  وإلى  العربية  الجزيرة  إلى شبه  رحلة  نيبور:  كارستن   3
مجاورة لها، الجزء الثاني، عبير المنذر )ترجمة(، )بيروت: مؤسسة 

النتشار العربي، 2007(، ص 181.
بطرس  العربية سنة 1808،  الجزيرة  إلى  رحلة  روسو:  لوي جاك   4
حداد )ترجمة(، )بيروت: الدار العربية للموسوعات، 2010(، ص 61.

5 سمير عطا الله: قافلة الحبر الرحالة الغربيون إلى الجزيرة العربية 
والخليج، )بيروت: دار الساقي، 1994(، ص 182، 183؛ عوض البادي: 
الجوف  )منطقة  العربية  الجزيرة  شمال  في  األوروبيون  الرحالة 
ووادي السرحان( 1845-1922، )بيروت: الدار العربية للموسوعات، 

2002(، ص 23.
ولبنان  وسوريا  العراق  إلى  المشرق  رحلة  راوولــف:  ليونهارت   6
وزارة  منشورات  )بغداد:  )ترجمة(،  التكريتي  وفلسطين، سليم طه 

الثقافة والفنون، 1977(، ص 210.
تقاليد،  )عــادات،  الجزيرة  وسط  بدو   هيس:  جاكوب  جوهن   7
العتيبي  سلطان  محمد  )ترجمة(،  كبيبو  محمود  وأغان(،  حكايات 
الوراق للنشر المحدودة، 2010(، ص 133،- )تقديم(، )بغداد: دار 

.135
8 رفعت الجوهري: شريعة الصحراء عادات وتقاليد، )القاهرة: الهيئة 

العامة لشئون المطابع األميرية،1961(، ص40.
9 جوسان وسافينياك: »أعراف قبيلة الفقراء )6(«، محمود سالم زناتي 
أغسطس   - )يوليو   28 السنة   ،8  ،7 الجزء  العرب،  مجلة  )ترجمة(، 

1993(، ص -500 501.
10 مارسيل كوربر شوك: البدوي األخير ، القبائل البدوية في الصحراء 
العربية، عبد اإلله النعيمي )ترجمة(، )بيروت: دار الساقي، 2003(، 

ص 45.
11 ديكسون: عرب الصحراء، )بيروت: دار الفكر المعاصر، 1996(، 

ص 43-41.
12 ألويس موزل: »أخالق عرب الرولة وعاداتهم«، محمد بن سليمان 
)المحرم   10 السنة  الثاني،  العدد  الدارة،  مجلة  السديس)ترجمة(، 

1405(، ص138-135.
13 ألويس موزل: مرجع سابق، ص 139.

14 المرجع السابق، ص 140.



نجم سهيل عند بدو سيناء52

ويصف أهالي سيناء من سكان الصحراء نجم 
بيغدي  شفته  ما  وين  »من  بقولهم:  سهيل 
للرحيل  دائما  أنه نجم متأهب  أي  رحيله« 
ل يستمر ظهوره في السماء طويال، وسرعان 
في  طلعته  يترقبون  فإنهم  لذا  يختفي،  ما 
الفضاء من الناحية الجنوبيه، ويكون بزوغه 
بظهور مباغت من وراء التالل لمن يسكنون 
الوسط  يسكنون  لمن  الجبال  أو  الشمال، 
يعلو  ثم  سيناء،  جزيرة  شبه  في  والجنوب 
في السماء قبل اختفاءه بالعودة من حيث 

كان طلوعه. 

 نضوج الرطب وحضور الصيد
ارتبط ظهور نجم سهيل عند سكان مناطق 
من  القريبة  الشمال  في  الساحلية  سيناء 

نضج  باكتمال  المتوسط  األبيض  البحر 
في  ويقولون  »الرطب«،  وظهور  »البلح« 
المثل الدارج »أسهيل بيخلي الرطب هيل« 
الرطب،  نضوج  على  ومؤشر  دللة  أنه  أي 
وهذا يفيد أصحاب مزارع النخيل البعيدين 
عنها، والذين يزرعون النخيل ويقوم بخدمته 
يحضرمالكه  ولكن  المكان،  في  مزارعون 
بجنيه  للقيام  الرطب  نضوج  موسم  خالل 
سهيل  نجم  وبظهور  العجوة،  وصناعة 

يعرفون أنه نضج ويشدون الرحال إليه.
في  تظهر  إذ  »الصيد«  موسم  هو  كما   
البحر  وراء  من  المهاجرة  الطيور  مناطقهم 
المتوسط لمناطق أكثر استقراراًا في أجوائها، 
»المرع«  الطيور»السمان«،  هذه  بين  ومن 
على  يتسابق  العصافير،  من  أخرى  وأنواع 

محمد أبوعيطة

صحراء  سماء  في  »سهيل«  نجم  لظهور   
سكان  يعتبرها  دالالت  سيناء  جزيرة  شبة 
انتقالهم  مسار  في  منحنى  المناطق  هذه 
الشتاء،  وبوادر  للخريف  الصيف  فصل  من 
بالتجهز  إنذاًرا  يعني  لهم  بالنسبة  وظهوره 
وسقوط  السيول  ومنها  الطبيعة  لمفاجآت 

المطر المفاجئ.
في »سيناء«، يظهر نجم سهيل أو »اسهيل« 
كما ينطقون الكلمة، في أواخر شهر أغسطس 
من كل عام، وبظهوره -كما يقول المعمرون- 
طوال  ترافقهم  التي  الحرارة  موجة  تنكسر 
التحسن  في  الجو  ويبدأ  الصيف  فصل 

بانخفاض ملحوظ لدرجة الحرارة.
وفي الماضي عندما كان السير على األقدام 
أو امتطاء الرواحل هي وسيلة الحل والترحال 
المثل  سهيل  ظهور  مع  سيناء  أهل  تناقل 
القوايل«،  تهاب  وال  السري  »خف  القائل: 
فظهور نجم سهيل يعني أن األجواء تحسنت، 
تتعجل  ال  أي  السري«  »تخف  أن  ويمكنك 
ال  أي  القوايل«،  تهاب  و»ال  مبكًرا،  السير 
الحارقة في  والظهيرة  الضحى  تخشى حرارة 

ساعات القيلولة.

»من وين ما شفته بيغدي رحيله«

نجم سهيل عند بدو سيناء
إنذار بالتجهيز لمفاجآت الطبيعة

»من وين ما شفته بيغدي رحيله«

نجم سهيل عند بدو سيناء
إنذار بالتجهيز لمفاجآت الطبيعة

سهيل، وحسابات الدرور 
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صيدها الشباب في مجموعات بعضهم للتسلية وآخرون كباب رزق 
لبيعها.

ثأر سهيل
من طريف ما يتم تداوله على شكل مزحة ممزوجه بلون الخرافة، 
بالنجوم األخرى  يتعلق بظهور نجم سهيل في سيناء وعالقته  فيما 
»سهيل«  عالقة  عن  يروونه  ما  ظهوره،  مع  السماء  في  تظهر  التي 
من  السماء  في  تظهر  أخرى  نجوم  سلسلة  وهي  نعش«  »بنات  بـ 
الشمال في التجاه المعاكس لظهور نجم سهيل، وفي نفس توقيته، 
ويطلق عليها هذا السم لظهورها بشكل مستطيل كل نجمتين فيه 

ا. بالقرب من بعضهما وكأنهن يحملن نعشاً
وتقول المزحة أن نجم سهيل قتل والد بنات نعش، ألنه يظهر في 
الجنوب ثم يسارع بالختفاء، وبنات نعش في الشمال، وتختفي وهو 
ا بينهم يجبر نجم »سهيل« على الظهور  ما يعني أن هناك ثأراًا قديماً

ا قبل أن يصل إليهن فينتقمن منه لروح والدهن.  والختفاء سريعاً

إنذار بالسيول
ويعتبر البدو في سيناء أن ظهور نجم »سهيل » انذار لمن يسكنون 
من  السيول  تسلل  ومواعيد  الشتاء  حلول  لقتراب  الوديان  بطون 
المناطق البعيده، ويقولون »ان شفت أسهيل يا مقرب السيل«، وكان 
هذا يفيدهم في الماضي عندما كانت تلك المناطق ل وسيلة ألهلها 
لتأمين أنفسهم إل بقراءة الطبيعة وتقلباتها والتعايش معها لتالفي 

أخطارها وغدر تقلبات األجواء.
كما يفيد على العموم سكان الصحراء في أزمنة سابقه عندما كانوا 
أنه بظهور نجم سهيل عليهم إخراج  الشعر، حيث  بيوت  يسكنون 
لقضاء فصل  لنصبها  مناسب  مكان  واختيار  تهيئتها  وإعادة  البيوت 
الشتاء، أو صناعة الجديد منها وإحضار كل أدوات بنائه في موضع 
ل يسير منه سيل، ول تعصف به الرياح بسهولة، وتهيئة أماكن أخرى 

لدوابهم من البهائم واإلبل.

مخيلة الشعراء 
كثيرون  واعتبره  البدو،  الشعراء  مخيلة  عن  سهيل  نجم  يغب  ولم 
ا أساسياًا في وصف المكان، وتوثيق األحداث التي يمرون  منهم جزءاً

بها، وتغزلوا بجمال طلعته، وتكوينه وهيبته، يقول أحدهم :
مطالع نجم سهيل ليا حليلة/ زي غرة تضوي علي كل الركان 

علوه  في  سهيل  نجم  بين  الترابين«  »حمدان  سيناء  شاعر  ويربط 
وحبه لسيناء:

يالله يا لي ع����ليك انت التس�اهيل

لني كتمت الس�ر لجلك انا اب�����وح 

سينا ء غالكي في عيون ال��رجاجيل

تستاهلي يرخص لكي غ��الي الروح

انتي غالكي فوق عن نج��مة اسهيل

نرجا لكي العزم وفرحة ومص����لوح  



الدرور في فلسطين 54 الديك« يحفظ أسرار  »جحر 

فلسطين - سما حسن 
 اهتم الشعب الفلسطيني منذ القدم بمطالع النجوم 
والنظر فيها ومعرفة منازلها الرتباطها بحياتهم اليومية 
في الليل والنهار، إال أن هذا العلم اندثر أو كاد بموت 
كبار السن وعدم اهتمام األجيال الالحقة بالحفاظ عليه 

والتمسك به.
إال أن ما قالته لنا الحاجة أم محمد من غزة يبقي باب 
المعرفة  هذه  وتوثيق  جمع  بإمكانية  مفتوًحا  األمل 
نجم  بظهور  االهتمام  »إن  تقول:  أهلها،  من  والخبرة 
قائما  زال  ال  الدرور  حسابات  تتبع  وبالتالي  سهيل، 
في منطقة نائية وصغيرة من قطاع غزة وهي منطقة 
تبعد عن مدينة غزة  الديك، وهي قرية صغيرة  جحر 
الذين  البسطاء  الرعاة  8 كيلومتر، حيث يكثر  حوالي 
المناطق،  هذه  في  الفطرة  على  يعيشون  زالوا  ال 
ويطلق  الزراعة  على  البسيطة  القرية  هذه  وتعتمد 
أهلها  زال  وال  غزة«،  لقطاع  الغذائية  »السلة  عليها 
الزراعة  مواسم  تحديد  في  البدائية  الطرق  يتبعون 
القرية، وعزلتها عن  التي دكت  الحروب  خصوصا مع 

باقي قطاع غزة. 

الدرور لغة سرية 
وتضيف الحاجة أم محمد: »بالنسبة لنا فقد كانت حسابات الدرور 
هذه  أضعت  قد  مثال  أنا  كنت  وإن  حياتنا،  في  تتحكم  التي  هي 
ا لم يعد يهتم بها، رغم أنها كانت  الحسابات -أي نسيتها- ألن أحداً
تسير حياتنا، فعندما كنا نسأل بعضنا البعض هل نحن في الستين 
أو السبعين فقد كنا نفهم لهذه الحسابات جيدااً، ويبدأ الحساب لها 
مع ظهور نجم سهيل، وعليه كنا نسير ونقسم أيام السنة، ولذلك فقد 
المرتبطة  الشعبية  األمثال  بعض  الفلسطيني  الشعبي  الخيال  صاغ 
بنجم سهيل خصوصا، ول زلت أحفظها حتى اآلن ومنها: »ان شفت 
ل  الحظ  ليلة  سهيل  نجم  شفت  وان  السيل،  تقرب  ل  سهيل  نجم 
تعوضها، وان صحلك بيات بات فيها، وان شفت نجم سهيل ل تاخد 

قرشااً من مره ولو كانت أمك«.

حسبما  الــدرور  حساب  يتم  أساسه  على  الذي  سهيل  نجم  وعن 
ا، يحدثنا الحاج محمد الدقس من غزة،  تعارف أهل فلسطين قديماً
ا على شكل الميزان  يقول: »نجم سهيل عبارة عن 3 نجوم تظهر معاً
في السماء، ويكون لها ذيل مضيء مثل التطريز الفلسطيني الذي 
استوحى نقوشه من شكلها، وتظهر وتضيء كل فترة وتختفي ليظهر 

مكانها نجم آخر«.
وحسب الحاج الدقس فإن »سهيل يظهر بالتبادل مع نجم آخر يسمى 
الحالي ل يعرفونها  الوقت  الناس في  أن  والباطل«، ويرى  بـ»الحق 
الحتالل  يلطقها  التي  الضوئية  اإلشارات  تشبه  ألنها  منها  ويخافون 
اإلسرائيلي أثناء رصد حركات المقاومة الفلسطينية، ويعتقدون أنها 

نذير لحرب أو اعتداء مقبل«.

آخر العارفين بسهيل 

»جحر الديك«
يحفظ أسرار الدرور في فلسطين 

سهيل، وحسابات الدرور 
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السماء،  في  وتتبعها  النجوم  بهذه  الهتمام  »قل  الدقس:  ويضيف 
إل أنها كانت ذات فائدة عظيمة في الماضي حيث كانوا يستدلون 
بها على الطريق سواء عن طريق البر أو البحر، وعندما كان التجار 
هي  النجوم  هذه  كانت  للعريش  غزة  من  يسافرون  الفلسطينيون 
الطريق، فكانوا يسيرون خلفها لكي ل يضلوا طريقهم  دليلهم في 

في الصحراء أو على شاطيء البحر«.
ويرى الحاج الدقس أن الناس في الزمن الماضي كانوا بسطاء وطيبين 
ا تشعر وتعرف  لدرجة كبيرة واعتقدوا أن هذه النجوم الثالثة خصوصاً
نية اإلنسان ومقصده إذا ما كان طيب القلب ونقي السريرة ولديه 
مقصد شريف وحالل من حله وترحاله. يقول: »كان اإلنسان حسب 
نيته التي ينتويها قبل السفر يعتقد أن هذه النجوم تسير وتُسيّر له 

طريقه حتى يصل إلى هدفه«.

منطقة  تعتبر  التي  غزة  في  خاصة  البحر  من  للصيد  بالنسبة  أما 
الناس  فكان  فيها،  الحياة  أهم مقومات  الصيد من  ويعتبر  ساحلية 
فمتى  الثالثة،  النجوم  بهذه  يسترشدون  للدقس-  والكالم   – قديما 
ظهرت يعني ذلك أن ظهورها يعني أن البحر سوف يدفع بالكثير من 
السمك، فيلقي الصيادون بشباكهم فيه، أما حين »تتصلب النجمة« 
حسب تعبيرهم، فيبدأ الصيادون بجمع عتادهم وعدتهم والعودة 

إلى بيوتهم.

نجمة تسلم نجمة 
النجوم  تتبع هذه  أن  ذلك  ومعنى  نجمة،  تسلم  نجمة  إن  يقولون 
الحاجة  دون  من  بالضبط  الساعة،  أي  الزمن،  تحديد  على  يعينهم 
لستخدام الساعات اليدوية، كما أن نجم سهيل يسهل عليهم معرفة 
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الصالحة لري  للمياة  بالنسبة  الماء في اآلبار  كمية 
على  ويتم حفر حفرات صغيرة  الزراعية،  األراضي 
الحفر  تمتليء  النجم  يظهر  وحين  البحر  شاطيء 
وافرا  أصبح  السمك  أن  للصياد  إشارة  فهذه  بالماء 

في البحرويغنون قائلين:
شدوا ي����ا ش��باب 

نجم سهيل معاكم
ول��يلة الك�����ياب 
ال ت��������������هاب

وخلي شبكتك ف�ي البحر كالب
وليلة المط������الع 

إذا طلعت ما تكون ط�����ماع

تصحيحات علمية 
عالم الفلك الفلسطيني األبرز في هذا المجال البروفيسير سليمان 
كوكبة  في  النجوم  ألمع  ثاني  سهيل هو  نجم  يعتبر  يقول:  بركة 
يظهر  فلسطين  في  ضوئية،  سنة   310 حوالي  عنا  يبعد  القاعدة 
في أواخر شهر اغسطس في كل عام أي في اواخر الصيف باتجاه 
الجنوب وكان العرب يستبشرون به خيرا على كل حال، ولذلك فقد 
القيل«،  وامتنع  الليل  طاب  سهيل  طلع  الشعبي«اذا  المثل  رددوا 
وزراعة  أراضيهم  حراثة  وقت  يحددون  الفلسطينيون   كان  ولذلك 
مواسم  به  يعرفون  البحر  واهل  المطر،  لنزول  استعدادا  حقولهم 

السيل والمطر
أما ما تعارف عليه من معتقدات خاطئة بخصوص نجم سهيل فليس 
بالضرورة ان طلوعه يعني النخفاض المفاجئ لدرجات الحرارة انما 
هو اشارة وعالمة على أن أشعة الشمس أصبحت تصل الرض بصورة 
أكثر أفقية مما يسبب انكسار حدة الحر وفي منطقة العرب عموما 
تسمى  دخول  فترة  وبدء  الجواء،  في  الرطوبة  نسبة  ازدياد  يعني 
الدرور حيث تنقسم فيها السنة لثالثة أقسام وكل عشرة ايام تسمى 
»درااً »، ويبدأ انخفاض الحرارة تدريجيااً عند الفجر  ثم تزحف على 

بقية الليل والنهار.
منذ  العرب  أبناء  عرفه  فلكي  حساب  فهو  الــدرور  علم  أمــا   
القدم  ويقسم السنة الى 35 قسمااً يسمى كل قسم منها بـ »در« 
السنة  يليه، كذلك  الذي  الدر  يتبعها  أيام  وكل در عبارة عن عشرة 
إلى أربعة فصول هي كالتالي الصفري - الشتاء - الصيف - القيظ 
ويقابلها الفصول األربعة وهي الخريف - الشتاء - الربيع – الصيف، 
وفائدة هذا التقويم أنه يستخدم في معرفة أنسب األوقات للزراعة 
وجني الثمار وخاصة التمور، والمتغيرات المناخية من رياح وأمطار، 
األوقات  وأنسب  وموسمه  األسماك  تكاثر  أوقات  معرفة  وكذلك 

لصيده وكذلك هجرة وقدوم الطيور البرية والبحرية .

 كيفية حساب علم الدرور 
الدرور  يبدأ حساب  بركة؛  للبروفيسير  والحديث 
في  الختالف  ويكون  سهيل،  نجم  ظهور  مع 
موعد  في  الختالف  عن  ناتج  الدرور  حسابات 
ظهور نجم سهيل حسب المناطق المختلفة حتى 
كامل،  شهر  إلى  أيام  من  الفرق  يصل  أن  يمكن 
وأساطير  نجم سهيل  رؤية  بين  العرب  ربط  وقد 
الشعرى  وزوج  )الجوزاء(،  زوج  أنه  منها  عديدة 
ربطوا  فقد  الشعراء  أما  اليمن،  فتيان  من  وهو 
العرب  الفراق ألن  وألم  بين ظهوره  في شعرهم 
قد  سهيل  نجم  رؤية  أن  يرون  أساطيرهم  في 
الفرقة بين األحباب  الوحشة والخوف، مما يكون مؤشراًا على  تثير 

والصحب والجماعات 

الدرور في فلسطين  الديك« يحفظ أسرار  »جحر 

سليمان بركة

سهيل، وحسابات الدرور 
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سمير أحمد الشريف *

إضاءة

سهيل من سفينة الصحراء إلى »ناسا«

قيل ألعرابي: أتعرف النجوم؟ قال: وهل يجهل أحد سقف بيته!
»نجم سهيل« يبشر بنهاية فصل الصيف ويترقب العرب قدومه 
»إذا طلع  سهيل ل  الشعبي  المثل  األمطار وفي  لهطول  بداية 

تأمن الليل وتلّمس التمر باليل«.
القبلة  وكلمة سهيل تصغير لكلمة سهل، يدل نجم سهيل على 

في بالد الشام والخليج العربي.
يشرق في الجزيرة العربية وبالد الشام، وقبيل شروق الشمس، 
ويستمر في الظهور في أقصى جنوب السماء حتى نهاية فصل 

الشتاء في منطقة الجزيرة العربية.
النجم سهيل في الفلك ألمع نجم في مجموعة النجوم المكونة 
لكوكبة القاعدة، وثاني ألمع نجم في السماء ليالاً بعد الشعرى 
السماء طبقا  الترتيب حارس  في  مباشرة  بعده  ويأتي  اليمانية، 

ا. لقائمة أشد النجوم سطوعاً
الكرة  من  الجنوبي  النصف  في  سهيل  نجم  مشاهدة  يسهل 
تقع  العربية  الجزيرة  الشمالي حيث  النصف  أما في   ، األرضية 
ضمن نطاقه فال يظهر في سمائها باتجاه الجنوب إل في أواخر 
ويعتبر  منه،  والعشرين  الرابع  في  وتحديدااً  أغسطس،  شهر 

ظهوره بداية التغير الفصلي وانتهاء ريح السموم.
 لظهور نجم سهيل بوادر وعالمات كثيرة منها:

ا خالل الصيف. • يفئ الظل بعد أن كان معدوماً
• يبدأ طول الليل وقصر النهار وبرودة آخر الليل.

• تهب الرياح الجنوبية الرطبة.
• تميل الشمس ناحية الجنوب بعد أن كانت عمودية.

• يرتبط ظهوره بموسم الرُطب الجديد.
• تقل درجة الحرارة تدريجياًا ويبدأ الجو بالعتدال ليالاً.

•  بعد موعد طلوعه بـ 52 يومااً يدخل حساب »الوسم« وهي 52 
يومااً إذا جاء فيها المطر فإنه يكون نافعااً للبر والبحر.

• في البر تنبت أنواع كثيرة من النباتات ل تنبت إل في مطر 

هذا الوقت ، كـ«الكمأه« أو »الفقع«.
يعتبر نجم سهيل من أكثر النجوم التي يحرص العرب وغيرهم 
على متابعتها، خاصة  في الجزيرة العربية، كان بعض من يعيشون 
في الصحراء يسمون نجم سهيل بسفينة الصحراء،  وكانت العرب 

تتغنى به وتذكره في أشعارها، كما يقول أبو العالء المعري:
»و)سهيل( كَوْجَنِة الِحبِّ في اللَّون 

 وقلِب المحبِّ في الخفقاِن«.
بعد  تأتي  التي  بالمتغيرات  يهتم  من  كل  سهيل  برؤية  يفرح 

طلوعه، كأهل »القنص« ألن سموم القيظ قد طال على الناس.
أما عن الحاضر فقد اتخذته وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« وسيلة 
من وسائل تحديد المالحة الفضائية، فمن خالل تحديد موقعه 
مساراتها  إلى  الفضائية  والمركبات  السفن  بعض  توجيه  يتم 

البعيدة عن الكون. 
وقد  القصير  العمر  ذوات  النجوم  من  سهيل  نجم  تصنيف  تم 
حسب العلماء عمره تقديريا بمقدار 27 مليون سنة، حيث يعتبر 

تحت الحد الذي تنفجر عنده النجوم لتتحول إلى ثقب أسود.
أكثر من ضوء  الشمس وضوؤه  يبلغ حجمه 70 مرة من حجم 
الشمس.  تبلغ ضعف حرارة  بينما حرارته  الشمس ب 13 مرة، 
إذا وضع النجم في مكان الشمس فإنه سيصل الى مدار كوكب 

عطارد 

* كاتب من األردن

المراجع:

• مجلة بيئتنا – الهيئة العامة للبيئة / الكويت عدد118.
• صحيفة الرياض عدد األربعاء 7 أيلول 2016.

• موقع وكالة األنباء األردنية.
• موقع األمارات اليوم.
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الشعبيين58 اإلمارات  نجم سهيل في قصائد شعراء 

لزراعة  أراضيهم  تجهيز  في  المزارعون  يبدأ  سهيل  نجم  بزوغ  ومع 
الزراعية  المحاصيل  وزراعة  النخيل  فسل  في  يبدأ  من  ومنهم  األشجار، 
العامة كالخضراوات وغيرها. كما يستبشر األهالي بقدوم الشتاء واألمطار 
الموسمية واخضرار الصحاري بالنباتات واألعشاب التي يفرح بها البدو، 

حيث يعيشون في مرابعها ومغانيها الجميلة.
كما يكون بداية طلوع هذا النجم هو بداية تاريخ حساب درور السنة، 
وهي تلك الحسابات المحلية التي تعتمد على طلوع نجم سهيل حيث 
بتكرار  حسبتها  وتتم  يومااً،   360 لتكمل  أيام،  عشرة  در  كل  مدة  تكون 
العشرة أيام حتى تصل إلى مائة، ثم تبدأ المائة الثانية من جديد ولكن 
أن  كما  كاملة.  سنة  أي  يومااً   360 المجموع  يكون  تنازليااً وهكذا، حتى 

النهار يقصر ويبدأ الليل يطول بعض الشيء.
وهناك تحولت كثيرة تحدث في الطبيعة بعد ظهور هذا النجم الالمع، 
إل إنني لن أتعرّض إلى تلك التحولت التي تنتج عن طلوع نجم سهيل 
وفرحة  الشعبي،  بتراثه  ممثالاً  المجتمع  تفاعل  سأتناول  ولكنني  وآثاره، 
األهالي ببزوغ نجم سهيل والخيرات التي تعم المجتمع بعد طلوعه، في 

صورة تعابيرهم األدبية من أمثاٍل وأقوال ومعتقدات وشعٍر شعبي.

د. راشد أحمد المزروعي

 يعتبر طلوع نجم سهيل في الجزيرة العربية عالمًة على أُفول 
النجم  الشتاء، وعادًة ما يظهر هذا  فصل الصيف وقدوم فصل 
الصيف  بين  الفاصلة  الفترة  تلك  وهو  »الصفري«،  موسم  في 

والخريف ومدته شهر تقريباً.
وتبدأ تلك الفترة من الثلث األخير من شهر أغسطس تقريباً من 
كل عام، ومن عالمات طلوعه أن الجو يبدأ بالميل نحو االعتدال 
وتنخفض فيه درجة الحرارة الى مستويات أدنى بكثير من حرارة 
الصيف الالهبة، حتى أن الماء يبدأ يبرد في أوعيته وخاصًة في 
درجة الحرارة العادية في الظل. وعليه فإن األهالي يعتقدون أن 
أول طلوع لنجم سهيل يكون في الماء، ويقولون : » سهيل تّوه 
الماء«، ثم بعد ذلك يطلع في األرض كما يعتقدون،  طلع في 

حيث يالحظ في السماء. 
ويقولون إن الدليل على ذلك، أن اإلبل عندما تشرب من األحواض 
أو من المياه الجارية تهاب وتخاف من الماء، ويجزمون أنها ترى 

نجم سهيل في قاع الماء فتخاف منه.

اليماني والمطلعي والجنوبي 

نجم سهيل في قصائد شعراء اإلمارات الشعبيين

سهيل، وحسابات الدرور 
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نجم سهيل في الشعر الشعبي
سأتناول هنا ما قاله بعض الشعراء الشعبيين في اإلمارات في نجم 
في  الشعراء  استخدمها  سهيل  لنجم  مسميات  عدة  وهناك  سهيل. 
من  وغيرها  والجنوبي،  والمطلعي  واليماني  سهيل  مثل  أشعارهم 

المسميات.
وقد ارتبط هذا النجم باألمطار الموسمية فسّموا األمطار التي تنزل 
بعد طلوع نجم سهيل باألمطار الموسمية، أو الوسمي، ومعناه أن 
النباتات  يساعد  الذي  البارد  سهيل  موسم  في  تنزل  األمطار  هذه 
الصغيرة،  والشجيرات  النباتات  وتنمو  األرض  فتخضر  النمو  على 
لذلك سّموا هذه األمطار بأمطار الوسمي. وقد أشاروا له كثيرااً في 

أشعارهم وأقوالهم وحكاياتهم الشعبية.
سهيل  طلوع  جهة  من  تهب  التي  الجميلة  بالنسائم  تغّنوا  كما 
هبوب  أو  سهيل،  هبوب  مثل  أسماء  بعدة  فسّموها  الجنوبية، 
الينوبي أو الجنوبي، أو شرتا الجنوبي. كما تسمى هبوب الشرتا، أو 

شرتا المطلعي ألنها تهب من جهة مطلعه. 
القدم،  منذ  كثيرااً  أشعارهم  في  سهيل  هبوب  الشعراء  استخدم 
الجزيرة  مناخ  تميز  التي  الحارة  الطبيعة  نتائج  مع  تماشيااً  وذلك 
العربية والتي يلطّفها طلوع نجم سهيل بنسماته العليلة التي تهب 
تكون  ما  وعادةاً  الحارة.  أجواءهم  فتلطف   ، ومساءاً صباحااً  عليهم 
هذه النسمات في أعقاب موسم الصيف والقيظ الحار، فتبشرهم 

   يعتبر طلوع نجم سهيل في الجزيرة العربية 
عالمًة على أُفول فصل الصيف وقدوم فصل الشتاء، وعادًة

 ما يظهر هذا النجم في موسم »الصفري«، وهو تلك الفترة 
الفاصلة بين الصيف والخريف ومدته شهر تقريبًا.

يكون بداية طلوع هذا النجم هو بداية
 تاريخ حساب درور السنة، وهي تلك الحسابات المحلية التي 

تعتمد على طلوع نجم سهيل حيث تكون مدة كل در
 عشرة أيام، لتكمل 360 يومًا، وتتم حسبتها بتكرار العشرة أيام 
حتى تصل إلى مائة، ثم تبدأ المائة الثانية من جديد ولكن تنازليًا 
وهكذا، حتى يكون المجموع 360 يومًا أي سنة كاملة. كما أن 

النهار يقصر ويبدأ الليل يطول بعض الشيء

من أقوال وأمثال أهل اإلمارت الشعبية
 المتعلقة بنجم سهيل ما يتعرض للنتائج التي تحدث إثر

 طلوع، يقولون:»عقب سهيل إال مدٍة قليلة عشٍر تعاف اليازيات 
مقيلها، وعشٍر يعاف مبرد الثرى، وعشٍر يطير الهيير وينجلي، 

ويطير م الفّيان ما كان اغبرا.«
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الصيد والحيا  الموسمية وبمواسم  بالشتاء وباألمطار  النسمات  تلك 
وغنم  إبٍل  من  حاللهم  إلى  الحياة  تعيد  التي  الخضراء  والمراعي 
وماشية. لذلك مّجدوا تلك الهبوب الجميلة في أشعارهم وتغّنوا بها 
وما زالوا يذكرونها إلى اآلن في أشعارهم الشعبية.ونظرة إلى بعض 
قصائد شعرائنا القدامى والمحدثين، نجد أن الكثير منهم مّجد تلك 
بهطول  بالدعاء  مقرونة  أشعارهم  في  وذكروها  والنسائم،  الهبوب 

األمطار الموسمية ونبت العشب واخضرار المغاني.

سعيد بن عتيج الهاملي
فهناك مثالاً الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي الذي عاش في منطقة 
الفترات في  فترٍة من  ابوظبي، وفي  الغربية من  بالمنطقة  الظفرة 

دبي، وتوفي عام 1945م، يقول:
عليك يا مختال برٍق ش������امي
صفاري الى بانت نجوم س�هيل
تنزو عليك من الم��غيب ردايم
عليها من يالل البروق ش���عيل
وتبين في قدم القنوف شوامخ
ب��وارعٍ كّنها ج���ميم نخي�����ل

إلخ القصيدة.

ءفي  الظفرة  أرض  على  واألمطار  الغيث  ينزّل  أن  الله  يدعو  فهو 
موسم الصفري وهو الذي يأتي بعد فصل الصيف عندما يظهر نجم 
سهيل. فيتخيّل الغيوم من جهة المغيب، وفيها أنوار البرق الشديد، 

وتتكّوم تلك السحب وتظهر كأنها قمم نخيل بارزة  في السماء.
تلك دعوة الشاعر الهاملي التي تمّناها مع ظهور نجم سهيل، ولم 
يأِت بذلك الشاعر عبثااً ولكنه يعلم أن األمطار الموسمية التي تأتي 
ذلك  عنها  يبشر  التي  والرحمة  الخير  أمطار  سهيل هي  نجم  بعد 

النجم.

جويهر الصايغ
أما الشاعر جويهر الصايغ وهو من الشعراء القدامى الذين عاشوا 

خالل القرن التاسع عشر فيقول في ونّته:
ي�������ا س�����هيلّي الي�����نوبي
ي������لّي ت�������جي زف�����زاف
ب���������ردك ت����لى لج���نوبي
ل��������و ل������ه رضفت لْحاف

إلخ القصيدة..
وهو يقصد في هذه األبيات أن هبوب سهيل الجنوبية الباردة قد 
برّدت أطرافه ولم يفد معها اللحاف الذي استخدمه، وهو هنا يمدح 
أخرى  باردة جدااً. ويقول في قصيدة  أنها  بها  الهبوب ويقصد  تلك 
عندما ذكرته تلك النسائم التي أتت من جهة طلوع سهيل بمحبوبه 

فأسهرته وقد أتت معها بريحة عرق ذلك المحبوب، 

يقول جويهر:
عّريض م��������ن الجن�����وبي
ط���������رف العي�������ن أّرَقه
جا م�����ن ط����رف محبوبي
ي�������لّي مس����ك اْع�����رقه

الشاعر  به  وسّمى  العليل،  النسيم  مسميّات  أحد  هو  والعّريض 

الشعبيين اإلمارات  نجم سهيل في قصائد شعراء 
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نسمات سهيل الجنوبية. والمسك هو من أنواع العطر.
الجنوبي أي نسيم سهيل أسهره، لنه جاء من  ان عّريض   ويقول 
طوال  ساهرااً  يتكره  فظل  عرقه،  بريحة  واتى  محبوبه  مكان  جهة 

الليل.
وفي ونّة أخرى يقول جويهر:
ي������ا المطل���عي لم����طلّه
ع����ن الهب����ايب غي��������ر
ت����ذكّ�������������ر الم����تولّه
ل���و ناس�����ي ومستخ�����ير

نجم  يأتي من جهة  الذي  المطلعي  نسيم  أخرى  مرّة  يمّجد  وهنا 
سهيل، فيقول عنه يا ذا النسيم الرطب، و«المطّل هو الذي به طّل، 

نتائج طلوع سهيل 
بنجم  المتعلقة  الشعبية  اإلمارات  أهل  وأمثال  أقوال  من 

سهيل ما يتعرض للنتائج التي تحدث إثر طلوع، يقولون:
»عقب سهيل إل مدٍة قليلة عشٍر تعاف اليازيات مقيلها، 
وينجلي،  الهيير  يطير  وعشٍر  الثرى،  مبرد  يعاف  وعشٍر 

ويطير م الفيّان ما كان اغبرا.«
فهم يشرحون ما يحدث بعد طلوع نجم سهيل في أرضهم، 
الغزلن- تترك  فاليازيات -أي  أيام متتالية،  في كل عشرة 
وتعافه  النهار،  منتصف  الظل خالل  في  مقيلها وجلوسها 
وتخرج إلى الخالء  حيث لطافة الجو واعتداله. وهم بذلك 
حليبها  على  يعيشون  التي  الماشية  عن  بالغزلن  يكّنون 
واألرض  الثرى  يكره  التالية  أيام  العشرة  وفي  ولحمها. 
التالية  العشر  في  ثم  برودته،  على  دليل  وهذا  المبللة، 
وتطير  اليبسة  أو  الجافة  األعشاب  من  المراعي  تتنظّف 
والرمال  األغبرة  الريح  تزيل  الجو، مما  يبيسها في  الرياح 

من أماكن الظل والسكن.
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بقية األهوية والنسائم  أنك مختلف عن  الندى. ويقول  والطّل هو 
حيث أنك تذكّر المحب بمحبوبه حتى لو كان مستخيرااً وناسيااً حبّه، 
وفي ذلك مدحااً لهبوب سهيل المتعلّق بها الشاعر كتعلقه بمحبوبه 

الذي يتذكره دائمااً.

سعيد بن هالل الظاهري
على  يعتب  فهو  العين،  الظاهري، من  بن هالل  الشاعر سعيد  أما 
وعليه  القيظ  فترة  انتهاء  على  عالمة  طلوعه  حيث  سهيل،  نجم 
إلى  العين  المصطافين ومنهم محبوبته سيغادرون  أو  الحّضار  فإن 
أبوظبي، فيتحّسف عليهم ويلوم ظهور نجم سهيل. يقول في بداية  

قصيدته:
أقب�ل ش���تايه وادبر الح�����ر
وال لي بخت من يطلع سهيل

يغادر  أن  محالة  ول  انتهى  قد  والصيف  اقترب  قد  الشتاء  أن  أي 
سهيل  نجم  بذلك  ويلوم  فيها،  مصيفهم  بعد  العين  واحة  أحبابي 

فيقول:  حظه  ويرثي  بزوغه،  في  استعجل  ألنه 
أن ليس له )بخت( أي حظ، خاصةاً بعد ظهور 
ذلك النجم، فيعتبره نذير شؤم له ألنه سيفرقه 

عن أحبابه.
التي قالها الشاعر سعيد بن  وفي هذه األبيات 
هالل الظاهري معلومة مهمة لنا حيث إن طلوع 
إلى  المصطافين  رجوع  إشارة  كان  سهيل  نجم 
مدن الساحل كأبوظبي ودبي والشارقة وغيرها، 

بعد قضائهم فترة الصيف في تلك الواحات.
ذات الجو اللطيف. 

سعيد بن سرور المزروعي
أما الشاعر سعيد بن سرور المزروعي، من دبي، 

عليه  هبّت  التي  سهيل  نسمات  على  فيثني  1972م،  عام  متوفي 
عنه،  البعيدة  بمحبوبته  ذكّرته  حيث  بسببها،  النوم  يذق  ولم  ليالاً 
فقضى الليل سهرانااً يتخيّلها، بينما هبوب سهيل تهّب عليه بنسماتها 

العليلة،  فيقول:
حّي بْهبوٍب يا م������ن سهيل
هبايبه ع الينب ج������ذيات
جن الدج�������ا وتثالث الليل
وانا نظيري م�������ا بعد بات

إلخ القصيدة..

عبد اهلل بن عمير بن حضروم الغفلي
وكذلك الشاعر عبد الله بن عمير بن حضروم الغفلي، فيضيف لنا 

معلوماٍت مهمة آثار طلوع نجم سهيل عندما يقول: 
مّر الشتاء وات�����اله ص���يف
وبانت ل��واهيب البش�������ر
وحطّوا ثم���رها في السفيف

وسهيل ك�������د ب���ان وظهر
إلخ القصيدة..

وبعده  الشتاء  منذ  محبوبه  عن  غائب  فهو 
بعد  ثم  الرطب،  بشارة  بانت  عندما  الصيف 
أوعيته.  في  التمر  ووضع  الرطب  موسم  انتهاء 
وتحّوله  الرطب  موسم  انتهاء  على  دليل  وهذا 
إلى تمر عند طلوع نجم سهيل، والذي هو دليل 
ينتظر  ومــازال  جديد،  من  الشتاء  قدوم  على 
سنة  هي  فها  سنة،  منذ  افتقده  الذي  محبوبه 

أخرى قادمة وهو بعيٌد عنه.
أما الشاعر سليمان المطيوعي من دبي، متوفي، 

فيقول في تغرودته:

الشعبيين اإلمارات  نجم سهيل في قصائد شعراء 

سهيل، وحسابات الدرور 

دد
لع

ف ا
مل



63  تراث  /   العدد 204 اكتوبر  2016

شرٍت يثّبت والهبوب ينوب��ي
إن يا بهور وال تال ع����رقوبي

فهو يمدح هبوب سهيل الجنوبية ويقول عنها إنها مستمرة ودائمة  
مهما قطعت هذه الهبوب من الرمال والسيوح والهضاب 

طَلع سهيل ال تامن السيل
السيل«،   تامن  ل  سهيل  طلَع  »اذا  ــارت:  اإلم أهل  يقول 

من  نكون حذرين  أن  يجب  طلوع سهيل  بعد  أنه  ومعناه 
جريان األودية فال نسكن أو نخيّم في مجاريها، وهذه كناية 
شعبية عن توقّع المطر بعد ظهور نجم سهيل في أي وقت 

والتحذير من عواقبه.
كما يقولون عند التحذير من متلّصٍص في مجالسهم« سهيل 
تقولون  ما  يسمع  فهو  أحدكم  من  تحذروا  أي  الماء«،  في 
الذي  السابق  معتقدهم  يؤكدون  في هذا  وسينشره. وهم 

يقول أن » سهيل أول ما يطلع، يطلع في الماء«. 
»مثل  فيقولون:  شيئين،  بين  المسافة  بعد  عن  يكّنون  كما 
سهيل والياه«، والمعروف أن نجم الياه هو النجم القطبي 
وهو شبه ثابت عند محور دوران األرض في الجزء الشمالي، 
العرب  ويسميه  األربعة،  التجاهات  تعرف  وبواسطته 
القدماء نجم الجدي، وفي الخليج العربي يطلقون عليه نجم 
» الياه«. وتصّور كم تكون المسافة بينه في الجهة الشمالية 
من األرض ونجم سهيل في الجهة الجنوبية منها. لذا فإنهم 

يضربون هذا المثل مبالغةاً في بعد المسافة بين اإلثنين.



الثقافي 64 كياننا  لتجديد  ضرورة  المخطوطات  تحقيق  إعادة  أرحيلة:  أحمد  عباس  الدكتور 

صاحب كتاب العام التراثي لسنة 2016  م 

الدكتور عباس أحمد أرحيلة: 
إعادة تحقيق المخطوطات ضرورة لتجديد كياننا الثقافي 

حاوره - محمدعويس

 قال العالمة المغربي الدكتور عباس أحمد أرحيلة إن العنوان 
»برقية معجزة«، وهو الوصف الذي استخدمه  الشريف العوني 

لبيان أهمية عناوين الكتب والمخطوطات، إذ أن العنوان يختصر 
الكتاب بصفحاته بل مجلداته في كلمات يسيرات. 

في حوارنا التالي معه بمناسبة اختيار معهد المخطوطات العربية 
كتابه )العنوان: حقيقته وتحقيقه في الكتاب العربّي المخطوط( 

ليكون كتاب العام التراثي لسنة 2016م، أكد أرحيلة أن »العناوين 
عالمات في مسار المعرفة اإلنسانية«، ألنها »رصدت حركات الفكر 
البشرّي في حياة الشعوب، ودلّت على ما بقي من آثارها المكتوبة؛ 

مّما تداوله أهل الفكر في معترك الحياة«.
وأشار إلى أن للعنوان وظيفتين األولى داللية واألخرى إغرائية، 
وقال اهتمامه بحقيقة العنوان داخل الُهِويَّة الثقافية العربّية 

اإلسالمّية، وكيف يتم تحقيقه في ضوء تجربة علم التحقيق للكتاب 
المخطوط، أسفرت عن إثبات أن حقيقة العنوان كان انبثاقاً طبيعّياً 

من المجال الثقافي العربي اإلسالمي، ولم يكن بتأثير وافد على 
الثقافة العربّية.

وجدد أرحيلة الدعوة إلى إعادة تحقيق الكثير من المخطوطات 
وتجديد النظر في تحقيق بعضها؛ وفًقا للضرورة العلمية، ولتجديد 

الفكرة التي قام عليها كياننا الثقافي.

صاحب كتاب العام التراثي لسنة 2016  م 

الدكتور عباس أحمد أرحيلة: 
إعادة تحقيق المخطوطات ضرورة لتجديد كياننا الثقافي 

حوار خاص
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ما رؤيتكم لمفهوم العنوان في تراث المخطوط العربي، وأهميَّة عناوين 
الكتب في تاريخ المعارف البشريّة؟

حركات  رصدت  التي  العالمات  هي  التأليف  تاريخ  في  الكتب  عناوين 
الفكر البشرّي في حياة الشعوب، ودلّت على ما بقي من آثارها المكتوبة؛ 
فالعناوين عالمات في مسار  الحياة؛  الفكر في معترك  أهل  تداوله  مّما 
المعرفة اإلنسانية؛ ِسَماٌت دالٌة على ما تختزنه الكتب من مضامين؛ سماٌت 
تُعرب عن  مرامي أصحابها، وتكشف عن مقاصدهم فيها. وتتمثل أهمية 
ويسعى  الكتاب،  عالم  خاللها  من  القارئ  يقتحم  بوابة  أنه  فى  العنوان 
المؤلف من ورائها إلى اكتناه حقيقة موضوعه، عن طريق بالغة صياغته، 
ز القارئ  وما تحمله من قوة إيحائية بقيمة الكتاب في مجاله. قوة تحفِّ
أعرف  المؤلِّف هو  كان  ا  ولمَّ الكتاب.  عليه  ينطوي  ما  باكتشاف  وتغريه 
فإن  حقيقته؛  عن  يُعرب  عنوانااً  له  اختار  وأنه  كتابه،  بموضوع  الناس 
من  خبيئته  يكتشف  أن  العنوان،  لهذا  قراءته  خالل  من  يتطلع  القارئ 
خالل صياغته التي جعلها المؤلف أصدق تعبير عّما يرمي إليه. فالعنوان 
عبور  قنطرة  بمثابة  ويكون  بدقة، حسب صياغته، قصد صاحبه،  يختزل 
إلى كُنه الكتاب؛ فهو عالمة على الطريق تُنبئ القارئ إلى الغاية البعيدة 
التي يقصدها المؤلف. وتتشكل تلك العالمة في كلمة أو كلمات؛ يكون 
لها دور حصار الموضوع واختصار لحقيقته، وإعطاء لمحة عنه، وإشارة 
دالة على ما خفي من مراد صاحبه، أو ما يتطلع إليه.وقد اعتبر الشريف 
مجلداته  بل  بصفحاته  الكتاب  تختصر  معجزة(؛  )برقية  العنوان  العوني 
في كلمات يسيرات. والعوني صاحب كتاب: )العنوان الصحيح للكتاب، 

تعريفه وأهميته، وسائل معرفته وإحكامه، أمثلة لألخطاء( وهو بحث رائد 
في بابه، كان لصاحبه فضل اإلسهام في الدراسة والتأصيل لمسألة العنوان، 
طرح فيه صاحبه ما يعترض محققي المخطوطات من قضايا وإشكالت في 
ضبطها، والتحقُّق منها. كما أنه رصد كثيرا من األخطاء الواردة في عناوين 

الكتب المطبوعة. 

هل يمكن اختزال وظيفة للعنوان  في ضوء ما ورد في )ماّدة عنوان( في 
المعجم العربّي؛ مّما ساعدك على الكشف عن أهميته، في حركة التأليف؟ 
لحظت أن العنوان في المعجم العربّي، يتأثّر في وجوده بوظيفتيْن: األولى 
هي أَْسُر موضوع الكتاب ووْضعه داخل شرنقة من األلفاظ، ل يستطيع أن 
يخرج من سجنها المعرفّي، والثانية وظيفته الدللة على القصد، واإليحاء 
وموضوع  العنوان  صيغة  بين  والتطابق  التوافق  يتم  حتى  بالمضمون، 
شرف  له  أن  ووظائفه:  العنوان  مقومات  في  العجب  يثير  الكتاب.ومما 
التقدم والظهور والعلو، وهو في ذات الوقت أسير لموضوع الكتاب؛ حبيس 
له. والغريب أن يُصبح هذا السجين في اآلن ذاته مفتاحااً لقراءة الكتاب، 
وبوابة لموضوعه، ول يصحُّ تحريره من أسره! وهو في محبسه ذاك، يسعى 
العنوان أن يحقق وظيفة إغرائية تستميل القارئ، وتؤثِّر في فكره ووجدانه؛ 
الكتاب.  بموضوع  إيحائيّة  فنيّة  جماليّة  مقومات  من  العنوان  يحمله  بما 
وتأتي براعة المؤلف في ُمحاصرة الموضوع في كيفية نحته في كلمة أو 
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مجموعة كلمات؛ تشّع منها حقيقة الكتاب؛ ليُصبح موضوُعه سجينااً 
لها، ومنصهرااً فيها. وتأتي براعة المؤلف في ُمحاصرة الموضوع في 
كيفية نحته في كلمة أو مجموعة كلمات؛ تشّع منها حقيقة الكتاب؛ 

ليُصبح موضوُعه سجينااً لها، ومنصهرااً فيها.

نود إلقاء الضوء على عنوان كتابك هذا والفائز بجائزة )كتاب العام 
التراثى(؟

إلى  السعي  كان  اإلسالمّي،  العربّي  التراث  في  العنوان  عن حقيقة 
يَّة العنوان ودللته ووظيفته وصياغته، وكان منطلقي  الكشف عن أهمِّ
من المادة المعجميّة، للفظ عنوان، وما كان له من دللة في صناعة 
الكتابة، وفي البالغة العربيّة، مع اإلشارة إلى انبثاقه الطبيعّي داخل 
عنوان  تحقيق  عن  أما  اإلسالمية.  الُهويّة  سياق  في  التأليف  حركة 
الكتاب المخطوط، فأردت التدقيق في صحته والتحقق من ُهويَّته، 

مع الحفاظ على صيانته وُحرَْمِته.

كيف يتعرَّف أهل التحقيق على عناوين الكتب؟ وبم يستعان به 
على معرفتها؟

يستعان على التحقُّق من عنوان الكتاب في العادة؛ مما هم مثبت 
على صفحة الغالف: وتساعد في ذلك بقية نُسخ الكتاب إن ُوجدت، 
والنظر في مقدمته؛ إذ كثيرااً ما يذكر المؤلف ما اختاره من تسمية 
لكتابه. كما تساعد على ذلك مراجعة كتب الفهارس، وكتب التراجم 
والطبقات، وفهارس المخطوطات...وعن المعاناة في تحقيق عنوان 
الكتاب؛ يذكر د. رمضان عبد التواب )ت2001م( وهو يتحدث عن 

تجربته )في تحقيق نسبة الكتاب وتوثيق عنوانه(، أن المحقق ) قد 
يقضي شهورااً وسنوات وهو يبحث في تحقيق نسبة مخطوطة إلى 

صاحبها، والتهّدي إلى معرفة صحة عنوانها(.

غياب العنوان
عند غياب العنوان في الكتاب المخطوط، لسبب من األسباب؛ كيف 

يتدخل المحّقق في مثل هذه الحالة، وما حدود هذا التدخل؟
ذلك  أمر  في  ينظر  أن  للمحقق  تسمح  التي  الحالت  بعض  هناك 
الغياب. منها إذا وقع طمسه أو طمس جزء منه، وكان ل يتناسب 
مع موضوع الكتاب، وإذا كشف المحقِّق أنه حدث تزييفه، أو أن 
صاحبه مات قبل إتمامه، وبقيت منه جزازات بدون عنوان. وينظر 
هنا – على سبيل المثال – ما  ذهب إليه مصطفى جواد )تـ1969م(، 
قال:  حين  المحقق،  لدى  التحقيق  أدوات  كمال  من  اشترطه  وما 
)وربما يُصادف المحقق مخطوطااً قد كُتب عليه اسم ل ينطبق على 

عباس بن أحمد أرحيلة

النقد  فى  تخصص  1949م،  سنة  مراكش  مدينة  موليد  من 
بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  الحديث  األدبي 
)البحوث  موضوع  في  العليا  الدراسات  دبلوم  على  وحصل 
حتى  والنقدية  البالغية  الدراسات  في  وانعكاساتها  اإلعجازية 
نهاية القرن الهجري الرابع(1982، ودكتوراه الدولة في )األثر 
األرسطي في النقد والبالغة العربيين إلى حدود القرن الهجري 

الثامن( 1991م. 
الرباط،  اآلداب،  بكليات  العالي  بالتعليم  بالتدريس  اشتغل 
مكة  القرى،  أم  بجامعة  السعودية  وفى   – القنيطرة  مراكش، 

المكرمة. 
من مؤلفاته: البحوث اإلعجازية والنقد األدبّي، األثر األرسطّي 
مسألة  الثامن،  الهجرّي  القرن  حدود  إلى  والنقد  البالغة  في 
التأثير األرسطّي لدى مؤرخي النقد والبالغة العربيّين، مقدمة 
الكريم  القرآن  اإلبداع،  اإلسالمّي وهاجس  التراث  في  الكتاب 
والستشراق األلمانّي، فيلسوف في المواجهة: قراءة في فكر 
 , الجاحظ  عند  التأليف  وصناعة  الكتاب  الرحمن,  عبد  طه 
هنا,  من  مر  علم  ذكرى   :)2001  –  1916( الطرابلسي  أمجد 

هذا بالضافة الى نحو سبعين مقالة. 
وقد تم اختيار كتابه )العنوان: حقيقته وتحقيقه في الكتاب 
العربية،  المخطوطات  معهد  جانب  من  المخطوط(  العربّي 
)ألسكو(؛  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربيّة  للمنظمة  التابع 
لإلضافة  تثمينااً  2016م؛  لسنة  التراثي  العام  كتاب  ليكون 
الحقيقيّة الذي قّدمها هذا الكتاب في علم تحقيق النصوص. 

الثقافي  كياننا  لتجديد  ضرورة  المخطوطات  تحقيق  إعادة  أرحيلة:  أحمد  عباس  الدكتور 
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موضوعه، أو بعيٌد كل البعد عن موضوعه، 
مؤلِفه؛  غيِر  اسُم  عليه  كُتب  مخطوطااً  أو 
وأسباب ذلك؛ أن من الناس من كان يبعثه 
خبثُه على محِو اسم الكتاب، واستبداله به 
اسمااً آخر، وإن منهم من يجد الكتاَب ِخلْوااً 
من اسم المؤلف واسم الكتاب؛ فيضع اسمااً 
بحسب ما يراه صوابااً« وقد تتعدد العناوين 
إحساس  منها:  ألسباب،  الواحد  للكتاب 
وقد  بالمطلوب،  تفي  ل  أن صياغته  مؤلفه 
وأن  بالكتاب،  اإلعجاب  وليد  ذلك  يكون 
يلتزم  أن  واألصل  عناوين.  بمجموعة  جدير 
الكتاب  يتجاوز  بعنوان واحد، وأل  المؤلف 

عنوانا واحدااً.

طرائف العناوين
الحظتها  التي  العناوين  طرائف  أشهر  ما 

حال بحثك؟  
الكتب ما يحمل  الطريف أن نجد من  من 
في  العنوان  كتاب  فهناك  عنوان؛  اســم 
خلف  بن  إسماعيل  طاهر  ألبي  القراءات 

المتوفى  األندلسي  السرقسطي  المقرئ 
أن  خلكان  ابن  وذكر  للهجرة،   455 سنة 
كتاب العنوان هذا كان عمدة الناس في 
ياقوت  إلى  ونُسب  بالقراءات،  الشتغال 
الحموي )626 هـ( كتاب بعنوان عنوان 
المغربي  سعيد  ولبن  األغاني،  كتاب 
في  العنوان  عنوانه:  كتاُب  هـ(   685(
تسمية َمن لِقيتُه من األعالم، وللبقاعي ) 
إبراهيم بن عمر 885 هـ(: عنوان الزمان 
في تراجم الشيوخ واألقران، وكتاب عنوان 
العنوان، ولبن النعيمي ) عبد القادر بن 
محمد 927 هـ( كتاب العنوان في ضبط 
وهناك  الزمان،  أهل  ووفيات  مواليد 
عنوان جاء في رؤيا: الشاطبي )790هـ( 
يذكر أنه لما كان منشغال بوضع كتابه 
اُه  الموافقات - وكان قد سبق له أن سمَّ
 - التكليف  بأسرار  التعريف  عنوان 
أخبره أحد شيوخه أنه رآه في المنام 
فأخبره  عنه،  فسأله  كتاب  يده  وفي 

الشاطبي أنه كتاب الموافقات، قال: فكنت 
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أبي  بين  وفَّقَت  أنك  فتخبرني  الظريفة  التسمية  هذه  عن  أسألك 
القاسم وأبي حنيفة, ومن الطرائف أيضا في وضع العناوين ما نجده 
في كتاب الُمحتسب في تبيين شواذ القراءات واإليضاح عنها ألبي 
عثمان بن جني؛ إذ ررغب بتأليفه ابتغاء المثوبة من الله عز وجل، 
وأسماه كتاب الُمحتََسب ليدل باسمه على الغرض الذي يريده به، ل 

على الموضوع الذي يُديره عليه.

أشياء استوقفتك أثناء بحثك؟
بالوفيات  الوافي  مقدمة  أقرأ  وأنا  استوقفتني  األولى:  مالحظتان: 
جعت  التي  نعمه  على  نحمُدُه  هذه:»  عبارته  )764هـ(  للصفدي 
بصائرنا تجول في مرآة الِعبَر، وتقف بمشاهدة اآلثار على أحوال َمن 
َر يُشاركُه في العدم، كما اشترَك في  َغبَر، وتعلَّم بمن تقدم أنَّ َمن تأخَّ
الرفع المبتدأ والخبر«، وجال في خاطري عنوان ابن خلدون )808 

هـ( الذي وَضَعُه لتاريخه:» كتاب الِعبَر وديوان 
المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر 
وَمن عاصرهم من ذوي السلطان األكير«، فلعل 
منها  يُستلَهم  أن  يُمكن  ما  الصفدي  عبارة  في 

عنوان تاريخ ابن خلدون.
للزمخشري  الكشاف  مقدمة  في  جاء  الثانية: 
أنزل  الذي  لله  الحمد   «»: التوفى سنة 538هـ 
َر  لَه ُسورااً، وَسوَّ القرآن كالمااً مؤلّفااً منظمااً ... وفصَّ
بينهن بفصول وغايات«، والفصول  آياته، وميََّز 
كتاب  عنوان  والحكم؛  المواعظ  في  والغايات 
449هـــ.  سنة  المتوفى  المعري  العالء  ألبي 
وخالصة القول إن هاجس اإلبداع يكشف عن 
كتابه  يسمي  فمن  الكتاب،  عنوان  في  نفسه 
المغني – مثال - إنما هدفه أن يُقدم كتابا يُغني 

عن غيره، ومن يقدم كتبا عنوانه المقنع إنما يريد أن يقول إن ما 
يقدمه للقراء هو ما تقع القناعة به في مجاله، وهكذا.

هل كانت لك أهداف أخرى غير التي أعرب عنها عنوان كتابك؟
بحقيقة  تتعلق  األولى  غايتين:  عن  يُعرب  كتابي  عنوان  أن  صحيح 
العنوان داخل الُهِويَّة الثقافية العربيّة اإلسالميّة، والثانية كيف يتم 
تحقيقه في ضوء تجربة علم التحقيق للكتاب المخطوط. لكن كان 
من  طبيعيّااً  انبثاقااً  كان  العنوان  حقيقة  أن  إثبات  أيضا  غاياتي  من 
المجال الثقافي العربي اإلسالمي، ولم يكن بتأثير وافد على الثقافة 
اإللهي،  للوحي  الختم  نقطة  وضع  الذي  الكريم  فالقرآن  العربيّة؛ 
للبشرية جمعاء؛ عنوانه:  السابقة، وجاء  الكتب  والذي هيمن على 
للفظة  المعجمية  المادة  وأن  عنوان،  فيه  سورة  ولكل  )القرآن(، 
العنوان في اللسان العربّي دلت على انبثاقه من مجاله العربي، كما 

البالغة  في  اصطالحه  وحضور  الكتابة،  بصناعة  ارتباطه  على  دلت 
في  للتأليف  منهجية  وجود  إثبات  عندي  الغايات  وغاية  العربيّة. 
الثقافة العربيّة، كما سعيت إلى ذلك في كتابي: )مقدمة الكتاب في 

التراث اإلسالمّي وهاجس اإلبداع(.

التحقيق في العالم العربيّ
ما رؤيتكم للوضع العام للتحقيق في عالمنا العربّي؟

الجابة هنا تحتاج إلى مؤسسة مختصة في هذا المجال. وما يمكن 
قوله هنا: لقد عرف المخطوط العربّي طفرة علمية نوعيّة واسعة في 
إخراجه إلى النور، والعناية به تحقيقا وإخراجااً ونشرااً وتوزيعااً، كما هو 
واقع حاليا في المملكة العربيّة السعوديّة. وألصحاب الكوديكولوجيا 
رأي في قيمة هذه التحقيقات، ل يختلف – في جوهره – عما يقوله 
بعض الباحثين عن مستوى التحقيق في العالم العربّي، وما يصفونه 
به من ضعف وهزال وتشويه لحقيقة التراث. 
لما  المنتقدين  شأن  الكوديكولوجيون  ويرى 
عليه مستوى التحقيق حاليا في العالم العربّي؛ 
ضرورة إعادة كل ما ُحقِّق من كتب التراث؛ إل 
في القليل النادر منها. وأرى أن الفكرة العامة 
تراثنا  وعن  والعلمي،  الثقافي  تاريخنا  عن 
الديني بشكل خاص؛ أصبحت واضحة المعالم، 
هذا  كل  من  ة  مستمدَّ جوهرها  في  وهــي 
منشورااً  إلينا؛  بها  انتهى  التي  بالصورة  التراث 
تحقيق  إعادة  إلى  الدعوة  قااً. وستظل  محقَّ أو 
دعت  كلما  قائمة؛  المخطوطات  من  كثير 
اآلمال  وستظل  ذلك.  إلى  العلمية  الضرورة 
بعض  تحقيق  في  النظر  تجديد  على  معقودة 
إعادة  في  أثر  لذلك  كان  كلما  المخطوطات؛ 
النظر في مسار تلك الفكرة التي قام عليها كياننا الثقافي. وأرى أن 
عاّمة، ويكون  العلميّة  التحقيقات  النظر في  إعادة  ما يساعد على 
له هذا الدور  الخطير  في إعادة النظر في مسار تلك الفكرة التي 
قام عليها كياننا الثقافي؛ أن تظهر مجالت علميّة تتولّى المتابعات 
الدقيقة ألهم ما ينشر من تحقيقات  العلمية  التصحيحيّة  النقدية 
كبيرة من  لدينا نسبة  اليوم  تراكم  أو غيرها. وقد  علمية، جامعية 
العالم  في  تواجهه  تزال  وما  التحقيق،  واجهت  التي  اإلشكالت 
والمعاناة  المخطوطات،  عن  البحث  رحلة  من  استمدادااً  العربي؛ 
فيها.  إليه  الحاجة  تدعو  ما  على  والتعليق  وتوثيقها  إخراجها،  في 
ويحتاج األمر إلى لملمة كل ذلك، وتنقيته من الشوائب والتكرار، 
ه إلى واقع التحقيق من  وبعد فحصه وتمحيصه، والنظر فيما يُوجَّ
تجديد حركة  للنظر في  علمية متخصصة  ندوات  تعقد  انتقادات؛ 

التحقيق في عالمنا العربي 

الثقافي  كياننا  لتجديد  ضرورة  المخطوطات  تحقيق  إعادة  أرحيلة:  أحمد  عباس  الدكتور 
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العربي  الخليج  تاريخ  أن  دوما  جلساتنا  في  األلسنة  تتداول 
السنين، مما يرسخ مفهوما جمعيا  يتعدى بضع مئات من  ل 
لفكرة أن الخليج بال جذور، لكن بالبحث والتدقيق نجد أن ما 
الصحراء،  رمال  تكشفها  مفردات حضارية  من  يوميا  يكتشف 
العميق،  كالبحر  الخليج  تاريخ  وأن  تماما،  الفكرة  تلك  ينفي 
كلما توغلنا فيه وجدنا جديدا، مما يغري كل باحث بالقتراب 

منه والغوص فيه واكتشافه.
منذ خمسة آلف عام كانت »البحرين« مطمعا للغزاة الفاتحين 
بسبب موقعها الجغرافي المتميز، ففي العهد البابلي اتجهت 
قامت  وحينما  عليها،  لالستيالء  النهرين  بين  ما  حكام  أنظار 
دولة الساسانيين ضمتها إيران إلى إمبراطوريتها، وظلت تحت 
سيطرتها حتى ولية »شاهبور« في القرن الرابع الميالدي. وقد 
عرفت البحرين فيما مضى باسم »تيلوس« أو »أرادوس« )ما 
زال اسم »أراد« متداول من البعض في جزيرة المحرق(. وورد 
اسم تيلوس كثيرا على لسان المؤرخ »بالين« الذي أشاد كثيرا 

بآللئها وأحجارها الكريمة.
األصلي  الموطن  البحرين هي  أن  اآلثار  علماء  بعض  ويعتقد 
الهالل  طريق  سالكين  انطلقوا  ومنها  القدماء،  للفينيقيين 
الخصيب إلى لبنان، حيث بنوا حضارتهم. ويؤكد ذلك ما ذكره 
 Geographica الجغرافي الروماني القديم »سترابو« في كتابه
من أن المقابر الموجودة في جزر البحرين تشبه إلى حد كبير 
أسماء  أن  يذكرون  الجزر  هذه  سكان  وأن  الفينيقيين،  مقابر 
جزائرهم ومدنهم هي أسماء فينيقية. وقال أيضا إن في هذه 
المدن هياكل تشبه الهياكل الفينيقية.. ومن األدلة التي تدعم 
هذه النظرية، أسماء أماكن في شرق الجزيرة العربية تحمل 
الساحل  على  الفينيقيون  أنشأها  التي  المدن  أسماء  نفس 

وجزيرة  و«ُجبَيْل«  عمان،  ساحل  على  »صور«  مثل  اللبناني، 
أن  من  بيريبي«  »جاك  ذكره  ما  الرأي  هذا  ويعزز  »أرواد«.. 
حد  إلى  تشبه  بالبحرين،  الكبرى  الجزيرة  في  األثرية  القبور 
الثابتة ما يدل  مدهش النواويس الفينيقية. وهناك من اآلثار 
الخليج.  في  متفرقة  تجارية  فينيقية  مستعمرات  إنشاء  على 
»الفينيقيون  قائال:  الجدل  هذا  الريحاني«  »أمين  حسم  وقد 
مثل العرب ساميون. بل أنهم عرب األصل. نزحوا من الشواطئ 
ومن  القطيف  من  العربي،  الخليج  على  الشرقية  العربية 

البحرين إلى سواحل البحر المتوسط في قديم الزمان«. 
16م  القرن  وحتى  اإلسالمي  العصر  خالل  أنه  المعروف  ومن 
كلها  العربية  الجزيرة  شرق  على  »البحرين«  اسم  يطلق  كان 
الدقة متى اختصت به جزر  دون تمييز، ول نعلم على وجه 
البحرين، على الرغم من تأكيد المستشرق األمريكي »جورج 
13م،  بالقرن  المجاور«  »ابن  الدمشقي  الرحالة  أن  رينتز« 
والرحالة المغربي »ابن بطوطة« في القرن 14م، كانا من أقدم 
باقي  دون  الجزر  على  للدللة  »البحرين«  اسم  استخدم  من 

شرق الجزيرة العربية 

فضاءات

البحرين 2-1
د. وائل إبراهيم الدسوقي»تاريخ عريق، مطالب إيرانية، ممانعة إنجليزية، وأمير طيب«
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طفالن في »بابل« 70

محمود شرف * طفالن في »بابل« 

ثمانينيات  أصياف  من  قائظ،  صيف  في  صباحا،  الوقت  كان 
قد  عمرانا  يكن  لم  وأنا،  محمد،  كنا؛  صبيين  المنصرم،  القرن 
بيتينا،  من  السابعة  قبل  تسللنا  شهور.  وبضعة  الثامنة  جاوزا 
بداليها  في  مكابحها  تستقر  التي  الصغيرة،  دراجتي  سحبت 
قدمك؛  من  بحركة  الخلف  إلى  أحدهما  تُرجع  الصغيرين، 
ذلك  في  فريد  طراز  من  كانت  مكانها،  في  الدراجة  فتتسمر 
بلدتنا  في  أقراني  عن  أتميز  كنت  باألحرى؛  البعيد،  الوقت 
بامتالك دراجة، فما بالك بأن تكون مكابحها في بداليها! كانت 
تحفة حقيقية في نظر أصحابي، طالما حسدوني على امتالكي 
إياها. خططنا للرحلة مسبقا، ربما قبلها بأسبوع أو أكثر؛ لذا 
جمعنا ما اتفق لنا من أموال، حتى صار مبلغا معتبرا، تعاظم 
ثروة  كامل،  جنيه  ربع  قرشا؛  وعشرين  خمسة  حد  بلغ  حتى 
كبيرة لطفلين في عمرنا في ذاك الوقت، لم نكن نتحصل عليه 

سوى في األعياد، والمناسبات السارة.
طنطا-  طريق  على  تقع  بها،  نشأنا  التي  قريتنا  »صناديد«؛ 
ِشبين  وشمال  كيلومترات،  بسبعة  طنطا  جنوب  الكوم،  شبين 
بما يقرب من عشرين كيلومترا، في قلب دلتا النيل. تتاخمها 
نحو الجنوب قرية أخرى، هي »بابل«، وكانت تلك القرية هي 
النقطة األولى التي ستتجه نحوها رحلتنا األولى. كنا قد اعتدنا 
نبتاع  المدينة؛ طنطا، في األعياد والمناسبات،  أن نذهب إلى 
أحدنا  يرغب  كأن  القرية؛  في  نجدها  ل  التي  احتياجاتنا  منها 
من  يكون  أن  –ولبد  أو  حذاء،  أو  جديدة،  مالبس  شراء  في 
الموسرين- حقيبة؛ لزوم المدرسة. نذهب بالسيارة األجرة، من 
نصف  عن  يزيد  ما  صناعتها  تاريخ  على  مر  التي  »واز«  نوع 
على  القرية  أمام  من  تمر  نوعها،  أدري  ل  بحافلة  أو  القرن، 
فترات متباعدة، وتتعطل أكثر مما تعمل. لم نكن قد جربنا في 

السابق أن نذهب إلى المدينة بوسيلة أخرى، كالدراجة على 
وجه التحديد. لكننا لم نختر طنطا وجهة لرحلتنا األولى. كانت 

»بابل« هي البداية.
كنت  كيلومترات.  بأربعة  »صناديد«  جنوب  إلى  »بابل«  تقع 
ألهث قبل نصفها تقريبا، وأنا أقل صديقي أمامي على الدراجة؛ 
ما جعلنا نتبادل األدوار مبكرا عما خططنا له. وصلناها سريعا؛ 
بفضل نشاط البدايات العتيادي، فانحرفنا يسارا ناحية الشرق، 
حيث ستقابلنا »جنزور« بعد كيلومترين، متمددة على مساحة 
وبين  بينها  يربط  ممهد،  طريق  ويخترقها  األرض،  من  كبيرة 
جنوبا  القاهرة  بين  يصل  الذي  الرئيسي،  الزراعي  الطريق 
نشعر  بدأنا  القريتين  بين  المسافة  في  شمال.  واإلسكندرية 
نقابلها  التي  بالوحشة؛ فالوجوه  لكننا لم نكن نشعر  بالجوع، 
بين الحين واآلخر وجوه مألوفة، ل نعرفها في الحقيقة، لكنها 
معتادة لنا، فالحون استيقظوا مبكرا، يجرون وراءهم بهائمهم، 
متوجهين نحو حقولهم البعيدة عن القرية. أو صبية في مثل 
عمرينا يلهون في الطرقات في ذاك الصباح الرائق، ل يكادون 
ابتعدنا؛  أن نكون قد  لهما على دراجة قبل  لقرينين  ينتبهون 
اتقاء ألية مناوشات تحدث ونحن بعيدان عن أرضنا، فيحدث 
ما ل يحمد عقباه. توقفنا أمام محل صغير يبيع الحلوى، وبعض 
»بسكويت«.  بكامله  الجنيه  بربع  واشترينا  األخرى،  األشياء 
قد  الساعة  تكن  لم  وانطلقنا مجددا.  أكلناه في غمضة عين، 
سيطول،  يومنا  أن  يبدو  وكان  صباحا.  العاشرة  حينئذ  جاوزت 
وأن تجربة كهذه يمكن لي اآلن أن أطلق عليها: وجهة السفر 

األولى.. في حياتي. )يتبع( 

* شاعر وكاتب من مصر

وحهة سفر
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ارتياد اآلفاق

 وداعًا مونتريال



مونتريال72 وداعًا 

ارتياد اآلفاق

أن  مني  طلبت  عندما  أحالمي  من  أفقت 
إياها،  فناولتها  دولر،  آلف  العشرة  أريها 
إلي،  أعادته  المبلغ  من  تأكدت  وعندما 
بهذا  الخروج  لي  يحق  بأنه  إفادة  وكتبت 
لها:  فقلت  الدولة،  مغادرتي  لدى  المبلغ 
بي  ورحبت  نعم.  فقالت:  شيء؟  كل  أهذا 
سعيدة.  إقامة  لي  متمنِّية  مونتريال  في 
بإمكانها  أنه  إلى  انتباهها  ألفت  أن  وأردت 
أن تأتي إلى غرفتي في الفندق للتأكد من 
خشيت  ولكني  تشاء،  وقت  المبلغ  صحة 
أن ينتهي بي المطاف بأن أتأكد من المبلغ 

منفردااً في أجواء رطبة.

مطعم ذنب الحصان
عن  كندا،  بأمور  العالمين  سألت  وعندما 
اإلجماع  كان  مونتريال،  في  مطعم  أفضل 
 Queue De شيفال  دو  »كــو  ـــ  ال على 
الحصان«  »ذنــب  يعني  وهو   ،»Cheval

فذهبت إليه لتناول طعام الغداء برفقة أحد 
األصدقاء. كان المطعم مميَّزااً: شعاره حصان 
ذنبه  رافعااً  يعدو  واألسود،  األبيض  باللونين 
ذي  الخشب  فمن  األرضية  أما  األعلى،  إلى 
اللون الداكن، وكذلك الجدران التي حملت 
الكثير من رسومات الخيول، تشعرك وكأنك 

في أحد مطاعم بالد العم سام. 
جاء النادل الذي بلغت السمنة معه أقصى 
حدودها، إلى درجة تجعلك تخاله يتدحرج 
عن  فسألته  باتجاهك،  يسير  أن  من  بدلاً 
فاستغرب  ألتناولها،  األشهر  الكندية  الوجبة 
يوجد،  ل  تفكير:  بعد  أجابني  ثم  سؤالي 
تقدمونها؟  وجبة  أشهر  هي  ما  له  فقلت 
فقال: »اإلستيك« على طريقة أهل نيويورك. 
مشوي  منه  بطبق  فلتأتني  جيد،  فقلت: 
بشكل جيد will done. فقال: إذا كنت من 
متوسط  باإلستيك  فعليك  الطعام،  متذوقي 
جاء  الممانعة.  بعدم  فأجبت  الــشــواء. 

محمود يوسف خضر *

تلقيتها لزيارة مونتريال ستكون  التي  تلبيتي للدعوة   لم أتصور أن 
من  الرحلة  استغرقت  ومملَّة،  طويلة  كانت  فالطريق  الصعوبة  بهذه 
في  مماثالً  وقتاً  أمضينا  وهناك  ساعات  سبع  زهاء  لندن  إلى  أبوظبي 
قاعة الترانزيت بمطار هيثرو، الذي يعج بالحركة وباألسواق، وكأنك في 
أكسفورد ستريت، وسبع ساعات أيضاً فصلت مابين اإلقالع من هيثرو 

والوصول إلى مونتريال.
في  مرة  وألول  كارد-  الندنغ   – دخول  بطاقة  تسلمت  الطائرة  في 
صغير  بخط  صفحات،  ثالث  من  مكونة  فهي  مثلها  أرى  كنت  حياتي 
باللغتين االنكليزية والفرنسية، وتحتوي على أسئلة متنوعة كثيرة مثيرة 
آالف  عشرة  من  أكثر  معك  تحمل  هل  مثالً:  بينها  من  وكان  للضجر، 
دوالر؟ فأجبت ب� »نعم« في المطار سألني ضابط الجوازات حول صحة 
المعلومة، فأجبت باإليجاب، عند ذلك أحالني إلى زميلة له في مثل 
رتبته تصلح لخوض مسابقة جمال الكون، فانفرجت أساريري ودندنت 
إيه«، وخاصة عندما  قلبي جرى  يا  »ياعيني  عبدالحليم حافظ  بأغنية 
طلبت مني أن أتبعها إلى مكان منعزل حتى ال يرانا الركاب اآلخرون 
فأكملت »والدنيا احلوت كده ليه«، فحمدت الله أن مالبسي من ماركة 
»آرماني« قد أدت مفعولها، وأن وسامتي قد أوقعت بأول كندية أقابلها 
فأجبت:  بي؟  تثق  هل  لي:  قالت  منزٍو  مكان  وفي  الفرنجة.  بالد  في 
طبعاً. فهي في مالبس الضباط أكثر إغراًء وكيف ال أثق بها وهي تحمل 
بها ولسان حالها يقول:  الشيطان، وأحسست  وجه مالك وجسد نحته 

كامل األوصاف فتني والعيون السود خدوني.
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بالطبق: قطعة جميلة من لحم العجل الصغير، كبيرة جدااً، ولكنها 
بالفعل طيبة المذاق وكاإلسفنج، أقرب إلى الملبن منه إلى اللحم. 
وعندما طلبت منه أن يحضر إلي حلوى كندية شهيرة، أجابني بأنه ل 
توجد حلويات كندية، بل فرنسية. فاكتشفت أن ل وجود لشخصية 
كندية، وإنما لمجموعة كبيرة من المهاجرين من كل أنحاء العالم، 
عمله  بقوة  استطاع  واإليمان،  المحبة  على  مبنيّااً  مجتمعااً  كونت 
الدول  ودقة تنظيمه واحترامه لإلنسان أن يرتفع إلى مرتبة إحدى 
الصناعية الثماني الكبرى. فيا للحسرة على المجتمع العربي، الذي 
إثبات  قادر على  السنوات، وهو غير  إلى اآللف من  تاريخه  يمتد 
وجوده في العالم بما يتناسب مع قوته الحقيقية ومقدار مساهمته 

في الحضارة اإلنسانية على مدار العصور.
ل  شهير  مطعم  إلى  األصدقاء  اصطحبني  التالي  اليوم  صباح  في 
يقدم سوى وجبتي اإلفطار، والغداء، يقع في منطقة »سان لوران« 
 »Che Cora وتنتشر فروعه في مقاطعة كيبك، ويسمى »شي كورا
بين  يجمع  طفولي  براق  للمطعم  الخارجي  الطالء  كورا  عند  أي 
وجباته  كل  يقدم  الظل،  خفيف  وهو  واألصفر،  واألحمر  األخضر 
ممزوجة بالبيض، تناولت قائمة الطعام، فوجدت العجة التي كانت 
تتقنها جدتي، واألومليت مع الجبنة السويسرية، والبيض »العيون« 
مع اللحم المقدد. ووقعت عيناي على ما لم تذهب به األيام من 
ذكريات طفولتي األولى، خاصة عندما كنا نتحلق حول ال »سومون 
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فيميه« الذي كان  يحضره والدي في المناسبات، فطلبته مع البيض 
للعمة  داعيااً  بالنشوة،  تناوله  عند  وشعرت  لذيذااً  وكان  المخفوق، 
كورا بالعمر المديد، ولخالتي بطول البقاء، ولجدتي بالرحمة والنور، 
وكنت أظنها الوحيدة التي تتقن إعداد العجة وفكرت جديااً بافتتاح 
البيض  الوجبات إل مع  العربي ل تقدم  سلسلة مطاعم في عالمنا 
بالبيض،  بالبيض، والفالفل  الفول  لنا باع طويل في  النشامى  ونحن 
وصولاً إلى البيض مع البيض »الكافيار« وبذلك تشمل دائرة زبائني 
الفقراء واألغنياء وما بينهما، وسأسميه »كُل هنيئااً عند العمة نفيسه«، 
أو »كل واشكر عند طانط تريز«، »على كيفك عند جولدا«… وبذلك 

ستتسع دائرة زبائني لتشمل كل سكان الشرق األوسط .. الكبير. 

منتجع القديس المخلص
انطلقنا عقب اإلفطار في اتجاه الشمال، نحو منتجع شتوي يسمى 
ساعة  حوالي  مونتريال  عن  ويبعد   St.souveur المخلِّص  القديس 
بالسيارة. وكان منظر األطفال وهم يتزلجون جميالاً، والتقطت زوجة 
صديقي من األرض قطعة عملة معدنية من فئة الدولرين وما أن 
استكملنا المسير حتى عثرت أنا على قطعة أخرى تلمع بين الثلج 
فالقتطتها واعتبرتها تميمة الحظ التي لن أتخلى عنها. وقضينا أوقاتااً 

مع  ذهب  الذي  شبابنا  على  متحّسرين  المتزلّجين  بين  ما  جميلة 
األيام والسنوات، فلم تعد لدينا القدرة على التزلج، وبالكاد كنا نسير 
على األرض المغطاة بالثلوج، وكل منا يقول: يا ليت لو كان األولد 
معنا لكانوا تزلجوا وفرحوا، ولم يجرؤ أحد منا على قول الحقيقة: 
إلى  وصولنا  على  الله  وحمدنا  التزلج.  لستطعنا  شبابااً  كنا  ليت 

السيارة سالمين.
 Mont« انتقلنا إلى منتجع شتوي آخر ل يبعد عن األول كثيرااً، يسمى
olympia« جبل أولمبيا، وكان يعج بالمتزلجين. لفت انتباهي على 
ناصية أحد الشوارع شخص يمهِّد بكلتا يديه الثلج المتساقط على 
طاولة أمامه، فاقتربت منه فإذا به يبيع عصارة شجرة »المابل« التي 
اتخذت ورقته رمزااً رسمت على علم كندا، ويتم استخراج العصارة 
من خالل وضع ما يشبه الصنبور في جذع الشجرة وعبره تستقطر 
إلى وعاء وضع تحتها لتجميع العصارة التي يجري غليها لحقااً ثم 
البائع عليها عصا صغيرة ويغمرها في العصير ويمررها على  يضع 
الثلج المبشور فتصبح كاآليس كريم. رغبنا في تذوُّق ما نراه، ففعلنا. 
 »Maple Popsicle« لقد كان طعمها لذيذااً، وقد أطلق عليها اسم
 Caban au« وهي تباع في فصل الشتاء وفي أماكن خاصة تدعى

Sucre/ كوخ السكر«.

مونتريال وداعًا 

ارتياد اآلفاق

 مونتريال قاعة المدينة هي بناء نمط اإلمبراطورية الفرنسية في البلدة القديمة مونتريال، كيبيك، كندا
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الفخر بعدم اتقان اإلنجليزية 
مدعاة  النجليزية  اللغة  إتقان  عدم  الكثيرون  يعتبر  مونتريال  في 
أما   »Bonjour« السحرية  بالعبارة  كالمك  تبدأ  أن  ويكفي  للفخر، 
معظم الالفتات العامة في كيبك فهي مكتوبة باللغة الفرنسية فقط. 
وتعتبر مونتريال المدينة األكبر في كيبك، ويسكنها نحو ثالثة ماليين 
نسمة وتقع فوق جزيرة عند ملتقى نهري »أوتاوا« و»سان لورانس«.
صعدنا مع األصدقاء إلى »Mount Royal  » الجبل الملكي، ومن 
هناك استمتعنا بالمنظر الجميل للمدينة بأكملها وهي تبدو كاللؤلؤة 
المستكشف  الصعود  هذا  إلى  سبقنا  ولقد  األضــواء.  وسط  تلمع 
الفرنسي جاك كارتييه في رحلته التاريخية العام 1535م، وهو الذي 

أطلق عليها هذا اإلسم ولءاً للملك فرانسوا األول، فُعرفت المدينة 
باسم »مونتريال« قادتنا خطواتنا إلى المدينة القديمة، حيث المرفأ 
األمامية  والساحة  المتجمدة،  المياه  بها  وتحيط  السفن،  وبعض 
مرصوفة بالحجارة، والمباني حجرية قديمة، أسطحها  منحدرة للغاية 
البلدية  مبنى  يوجد  نوتردام  وفي شارع  عليها.  الثلوج  تجمع  لمنع 
العام  »Hotel de ville« حيث أطلق ديجول من على شرفته في 
 Vive»:1967، صيحته الشهيرة التي ما تزال تلهب حماس النفصاليين
le Quebec Libre« تحيا كيبك حرة ومن هنـاك تجولنا في كنيسة 
نوتردام وهي أصغر بكثير من مثيلتها في العاصمة الفرنسية باريس، 

التي توحي إليك بأنها تتأهب لالنطالق نحو السماء.
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 Sher عدنا إلى الفندق الواقع وسـط المـدينة في شـارع شيربروك
brooke المليء بناطحات السحاب ومراكز التسوق المحتشده حول 
الجامعة األشهـر في  الشارع نفسه  الكنائس والمتاحف وتقع في  
كندا وهي جامعـة ماكجيل Mc Gill ، التي أسسها في أوائل القرن 

التاسع عشر تاجر الفراء السكتلندي »جيمس ماك جيل«.
إلى  بنا  أدت  التي  المحالت  أحد  إلى  دخلنا  المدينة  وسط  وفي   
ودور  الفاخرة  بالمتاجر  تعّج  وهي  األرض  تحت  مونتريال  مدينة 
التي تمكن زائرها من أن يقضي بها  السينما والمقاهي والمطاعم 
شهورااً عدة دون الحاجة للصعود إلى سطح األرض. وعلى الرغم من 
جمال التجوال في هذه المناطق إل أنني لم أحتملها، ليقيني بأن 
فترة بقائنا تحت األرض ستكون أطول كثيرااً من بقائنا فوقها، فلماذا 
العجلة والذهاب بأرجلنا إلى أسفلها ولننتظر لننتقل إليها محمولين. 
لم أكمل الساعة في هذه الجولة وخرجت سريعااً إلى سطح األرض 
حيث البرد والثلوج وقسوة الشتاء، ولكنها بدت لي أرحم من جنة 

مونتريال تحت األرض وكان هذا إحباطي الثاني في كندا.

شارع سانت كاترين
ولما كان المحبون واألصدقاء قد أوصوني بضرورة زيارة شارع سانت 
سبق  لقد  الفرح،  يملؤني  إليه  الذهاب  على  عزمت  فلقد  كاترين، 
في  بُني  الذي  سيناء،  صحراء  في  كاترين  سانت  دير  زرت  أن  لي 
عصر جوستينيان )542 – 551م( وهو شبيه بقالع العصور السحيقة، 
أمرت  قد  قسطنطين  المبراطور  والدة  هيالنه  المبراطورة  وكانت 
معقالاً  ليكون  جوستينيان  عهد  في  أكمل  ثم  432م،  العام  ببنائه 
لرهبان سيناء وقد سمي في العصور التالية باسم القديسة كاترين، 
لرؤية رآها أحد الرهبان في منامه بأنها نقلت إلى هذا الموضع فتم 
نقل رفاتها بناءاً على ذلك، وأطلق اسمها على الدير وعلى المنطقة 

كلها.
ولسانت كاترين قصة حزينة مليئة بالدماء، ففي العام 307م حضر 
القيصر مكسيمانوس الثاني إلى السكندرية، وكان مستبدااً ويستمتع 

بتعذيب المسيحيين، وأصدر مرسومااً بوجوب الذهاب إلى المعابد 
الوثنية وتقديم القرابين لها وإل تعرض الرافضون للعذاب والموت. 
القيصر  أمام  بجرأة  العشرين  بأعوامها  كاترين  سانت  ووقفت 
الكثير من حكمائه  تقنع  أن  واستطاعت  باألوثان  منددة  وحكمائه 
والجنود بدخول الديانة المسيحية، فجّن جنون القيصر وأمر بفصل 

رأسها عن جسدها.
تغلي في عروقي حيال  والدماء  كاترين  إلى شارع سانت  توجهت 
عصور الضطهاد وما فعله المستبدون في كاترين، والعذاب الذي 
لقته، وبدأت األضواء المتداخلة تبهرني، المتاجر الفخمة على يميني 
مكان،  كل  في  الستربتيز  عروض  ونوادي  يساري  على  والمقاهي 
فهدأت نفسي وخفتت ثورتي واستعذت بالله من الشيطان الرجيم 
وقرأت الفاتحة ألتحّصن، ودخلت إحداها ألرى ماذا يفعل الفاسقون 
والفاسقات، فإذا بالنساء عرايا كما خلقتهن أمهاتهن، الواحدة منهن 
ترقص على المسرح خالل وصلة غنائية وهي تستغرق حوالي أربع 
دقائق لتأتي أخرى على صوت األغنية التالية، ويبدو أنه لم يصلهم 

المثل العربي القائل »تموت الحرة ول تأكل بثدييها«. 
يتوسط مسرح النادي قاعة كبيرة تحيط بها الطاولت، ويكفي طلب 
عبوة من البيرة بما يعادل خمسة دولرات أمريكية، للجلوس حتى 
الفجر. وبذلك يكون رسم الدخول لحديقة الحيوان أرخص مما يدفع 
إحباطي  ذلك  وكان  وتتثنى  تتلوى  وهي  البشرية  األجساد  لرؤية 
الثاني في كندا. وفي صباح اليوم التالي كان الخبر الرئيس في التلفاز 
حول زفاف ممثلة من صديقتها، فأيقنت بأن دوائر الحرية والفوضى 
والعبث حين تتداخل دون وجود معايير فكرية وقيم أخالقية يفقد 
المجتمع  أن  كيف  بجالء  يبرز  وهنا  الجتماعية.  صالبته  المجتمع 
الغربي مؤسس على الفرد وحقوقه، بينما المجتمع الشرقي مؤسسا 

على العائلة وواجباتها.
ولكل مدينة ُحماتها، هكذا تعلمت خالل رحالتي، في دول الشرق 
أضرحة أولياء الله الصالحين وأهل البيت يحمون المدن، وفي الغرب 
أشاروا  مونتريال  »حامي«  عن  سألت  ولما  والقديسات،  القديسين 

مونتريال وداعًا 

ارتياد اآلفاق
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سانت  كنيسة  سرداب  في  جثمانه  يرقد  الذي  أندريه  الراهب  إلى 
جوزيف، التي تقع على تل وتعترض الرؤية إلى السماء. وتستقبل 
في   1845 العام  أندريه  ولد  سنويااً،  شخص  مليوني  نحو  الكنيسة 
 Holy عائلة فقيرة وعاش بين أحد عشر أخااً، عمل بوابااً في أبرشية
شفائهم.  في  ينجح  كان  ما  اً  وكثيرا  المرضى،  يداوي  وكان   Cross
وعندما توفي في العام 1937م حضر جنازته أكثر من مليون شخص. 
من  ضخم  بعدد  للكنيسة  دخوله  بمجرد  الكنيسة  زائر  ويفاجأ 
العكازات المعلقة على الحيطان، والتي يقال بأن المشلولين قد أتوا 
رأيت  ولقد  منها معافين.  ثم خرجوا  إليها،  الكنيسة مستندين  إلى 
مثل ذلك في ديرسانت كاترين في صحراء سيناء، ولم أر شبيهااً له 
في المستشفيات، وفي داخل الكنيسة خزانة بجانبها أوراق صغيرة 
وقلم، وقد وضعت لكي يكتب الزائر أمنياته على ورقة يضعها في 
وأهل  الحسين  سيدنا  أضرحة  في  ذلك  مثل  رأينا  ولقد  الصندوق. 
إلى  زوجتي  بي  لحقت  السابع  اليوم  وفي  القاهرة.  في  البيت 
مونتريال، وكان ذلك إحباطي الثالث في كندا، فلقد تمنَّيت لو أنها 

كانت معي منذ اليوم األول مصحوبة بإبنتي الصغرى هيالنا.
جمال  بمسحة  تتمتع  زالت  ل  امرأة  مع  المنتظر  موعدنا  أنجزنا 
غادرها منذ أربعين عامااً، وكانت النتيجة عدم منحنا الموافقة على 
وطني.  أعتبره  عالم  في  وطن  عن  الباحث  وأنا  كندا  إلى  الهجرة 

ورضيت بقسمة القدوس فينا، بعد أن وفقنا المهيمن في ثالٍث كتب 
الدهر علينا معايشتهم: وثيقة سفر لالجئين الفلسطينيين صادرة من 
أكبر دولة عربية ل قيمة لها، ضغط عال في شرايين الدم، خواطر 
نريد أن نمليها ول نستطيع، وهي خفايا في قلم العاقل تحسب له، 

وإن كُتبت تحسب عليه 

* كاتب وباحث في الفنون اإلسالمية 
حاصل على جائزة الكويت للتقدم العلمي
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الخطاب78 وأدلجة  الشعبي  النص 

عائشة الدرمكي*

)ما  سؤال  على  إجابته  محاولة  في  الحميري  الواسع  عبد  يبدأ 
بوصفه  الخطاب  إلى  النظر  يمكن  إنه   ...  « بقوله:  الخطاب؟( 
التلفظ، أو بوصفه نظامااً مركبااً من عدد من األنظمة  استرتيجية 
التي تتوازى  التوجيهية والتركيبية والدللية والوظيفية )النفعية( 
فهو  استراتيجية  وألنه  بينها...«،  ما  في  كليااً  أو  جزئيااً  وتتقاطع 
يضم مجموعة من األنظمة التي تتكامل فيما بينها لتشكل وحدة 
لغوية متكاملة، وهذه األنظمة - كما يسردها الحميري – هي ؛ 
نظام التوجيه البياني الذي يخضع لمعيار البالغة، ونظام التركيب 
لعلم  الخاضع  الدللة  ونظام  والمعاني،  النحو  لمعيار  الخاضع 
وعالقته  التلفظ  على  قائم  هنا  الخطاب  فإن  ذلك  على  البيان. 
بالملفوظ من ناحية والفاعل من ناحية ثانية والمقام من ناحية 
التفصيل في هذا بوصفها مجالت قد  نريد  ثالثة، ولعلنا هنا ل 
تم الحديث فيها قديما وحديثا، لكن ما يعنينا منها هو الخطاب 
بوصفه ركيزها ينطلق منها النص نحو المتلقي ؛ فالخطاب مسؤول 
عن اإلحالة إلى الزمان والمكان والشخوص والحياة الممكنة التي 
الروس  الشكالنيين  فإن  ولهذا  الحكي،  خالل  من  النص  يوردها 
هم أول من فصل بين الحكي والخطاب عندما » أطلقوا عليهما 
الحكاية أو المتن الحكائي )ما وقع فعال(، والموضوع أو المبنى 

الحكائي )الكيفية التي بها يتعرف القارئ على ما وقع( ». 
وبهذا يكون الحكي كما يقرر شلوفسكي – في تفريقه بين القصة 
والخطاب – بأن الحكي » ليس عنصرا فنيا بل مادة سابقة على 
وعليه  له«،  بالنسبة  جمالي  بناء  وحدة  الخطاب  بينما  األدب، 
متعلق  الخطاب  بينما  بالدللة،  متعلقا  سيكون  هنا  الحكي  فإن 
بالتركيب، ولهذا سنجد أن شلوفسكي نفسه يعدل عن رأيه في 
الفصل بين الحكي والخطاب ألنهما معا يمثالن )الظاهرة( التي 
يتوجب علينا كمتلقين معرفتها، إل أن عزلهما ضرورة لفهم وحدة 
النص والوصول إليه ألغراض تحليلية، وهذا ما قد يتوجب علينا 

األدبي  النص  أن  سنجد  وهنا  األدبــي،  النص  تحليل  عند  عمله 
الشعبي المكتوب منه والشفوي يستوجب التوقف أمام الخطاب 
وأنساقه  أصوله  له  فنيا  خطابيا  يقدم  نصا  باعتباره  يقدمه  الذي 
التي تختلف من نص إلى آخر تبعا للنوع واألنساق السردية التي 

يشتغل عليها. 
وألن النص – كما تقول جوليا كريستيفا – »خاضع لتوجه مزدوج 
نحو النسق الدال الذي ينتج ضمنه )لسان ولغة مرحلة ومجتمع 
محددين( ونحو السيرورة الجتماعية التي يساهم فيها كخطاب«، 
فإنه يشتغل منفصال بوصفه نسقا دال شرط أن ل يمس التمثيل 
كتلة  بوصفه  يكون متصال  أن  ويمكن  يتبناه،  الذي  اإليديولوجي 
التي  فاإليديولوجية  تنتجه،  الذي  والخطاب  اللغة  بين  تجمع 
اجتماعية  ومعطيات  نسق  ضمن  تشتغل  النص  عليها  يتأسس 
يحدثه  الذي  والتغير  ناحية  من  المجتمع  سيرورة  من  منطلقة 
المبدع )الفردي/ الجماعي( من حيث البنية، والتوجيه الخطابي 
المجتمعية  التأثيرات  خالل  من  واع  غير  أم  واعيا  ينشده  الذي 
والخبرة المعرفية التي يتأسس عليها التناص بوصفه خطابا نصيا 

قائما على األدلجة المجتمعية.  
بالضرورة  فإننا  الخطاب  تبدلت  عن  نتحدث  عندما  فإننا  ولهذا 
يجب أن ندرك أن الخطاب ليس ثابتااً بل متغير بتغير النص نفسه 
نصا  بوصفه  وإنما  وحسب  جديدا  نصااً  بوصفه  ليس  ومعطياته، 
نشأ ضمن نصوص سابقة له، وهنا سنجد أن النص الشعبي على 
الرواة اإلخباريين وهم فئة  إلينا عن طريق  الرغم من أنه وصل 
كبار السن، إل أنه نص جديد من حيث الحكي وأنساقه من ناحية 
إننا  أخرى.  ناحية  من  للمتلقي  يقدمه  الذي  خطابه  حيث  ومن 
نشأ ضمن ظروف  الذي  الخطاب  ذلك  تبدلت  نتحدث هنا عن 
فهو  المختلفة،  األزمنة  عبر  متغيرة  نصية  بسيرورة  ومر  خاصة 
نص )حي(، ألنه يقدم نفسه بصفته نصااً متجددااً زمانيا وبالتالي 

النص الشعبي وأدلجة الخطاب



سيمياء

متجدد خطابيا، فكل راو يقدم لنا نصا جديدا من الناحية الخطابية 
للحكاية نفسها. 

 وهنا سنجد أن تبدلت خطاب النص الشعبي تتأسس من الناحية 
واإليديولجية  يتفق  بما  سرده  يعيد  ألنه  الراوي  على  الزمانية 
التي يتأسس عليها مجتمعه اآلن وهنا، ليقدم لجمهوره ومتلقيه 
شعبية،  حكاية  علـى  متأسس  الخطابية  الناحية  من  جديدا  نصا 
والحكاية هنا ل تخص األدب وحده وإنما حتى الحكي التاريخي 
في هذا السياق سيندرج ضمن هذه الرؤية، إل أنه سيختلف من 
الناحية التأثيرية بما يحمله التاريخ من أدلجة سياسية ومعرفية 

أكثر تعقيدا. 
والنص هنا بوصفه متجدد يقوم على مجموعة من الركائز هي : 

أولاً : النص بوصفه مادة تلفظية تقدم خطابااً. 
الحكائية  الناحية  النص من  فاعلة في  ذاتا  الراوي بوصفه   : ثانيااً 

والخطابية. 
النص ودورهما في تسييره  الخارجان عن  الزمان والمكان   : ثالثااً 

وتوجيهه نحو التجدد. 
رابعااً : التبئير، زاوية النظر التي يركز عليها النص في زمان ومكان 
يقدمه  الذي  الخطاب  مناقشة  في  أهميتها  لها  ركائز  وهي  ما. 
النص الشعبي لرصد مدى تبدلته كونه مقولاً يقوم في األصل على 

واألمكنة  األزمنة  بتبدل  التبدل  فرضية 
يقف  الذي  اإلنساني  الفكر  وبالتالي 
خلفه. إل أننا ل يمكن أن نجزم بتبدل 
هذا الخطاب إل إذا قمنا بدراسات عدة 
في سبيل رصد وتحليل ما يقدمه النص 
خالل مراحل زمنية مختلفة، كما يرافق 
ذلك رصد وتحليل لمجموع هذا اإلنتاج 
المعرفي المتجدد والمتغير لما لها من 
الشعبي  النص  تاريخ  تتبع  في  أهمية 
طريق  عن  سوى  رصده  يتم  لم  الذي 
بعض الدراسات المتفرقة التي انشغلت 
بالمقارنة بين بعض النصوص المهاجرة 
وهي  والعكس  الغرب  إلى  الشرق  من 
التتبع  من  الكثير  ينقصها  دراســات 
التاريخي الذي يمكن أن يفضي بها إلى 

نتيجة واعية ضمن هذا السياق. 
فإننا  الخطاب  تبدلت  عن  نتحدث  عندما  فإننا  وعليه 

نشيطا  ملفوظا  بوصفه  الخطاب  إلى  نتنبه  أن  يجب  بالضرورة 
والتزاما إيديولوجيا، فهو زاوية مرئية وزمانية من ناحية، واتصال 
دفع  ما  وهذا  أخرى،  ناحية  من  وتضاربها  للمواقف  بالتخييل 
والطابع  الكالمية  المشاركة   « الخطاب  لعتبار  فاولر  بروجر 
من  يجعل  بهذا  وهو  المؤلف...«،  قبل  من  المنقولن  الموقفي 
الذي يشتغل بوصفه عملية  التمثيل  الخطاب مظهر من مظاهر 
له  هنا خطاب  عنه  نتحدث  الذي  الخطاب  فإن  وعليه  تعبيرية، 
وجهان هما )المشاركة الكالمية( من ناحية، و)الطابع الموقفي( 
الشعبي  النص  عليهما  يتأسس  وجهان  وهما  أخرى،  ناحية  من 
الراوي والمتلقي  بين  التشارك  بشكل خاص ألنه نص يقوم على 
من ناحية، ومدى تغير الموقف والسياق الذي يقوم عليه النص 
الزماني  الموقف  ليناسب  الراوي  توجيهه عن طريق  يتم  بحيث 
أهمية  أن  سنجد  ولهذا  فيه.  يورد  الذي  والسياق  بل  والمكاني 
دراسة التغير التاريخي للنص الشعبي تزداد إلحاحا كلما تحدثنا 

عن تبدل خطابه وتغير سياقاته 

* باحثة في السيمياء، عمان
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اإلماراتية80 الشعبية  األمثال  الوطن في  والوعي بمعنى  البطل  أخالق 

دراسات اماراتية

أخالق البطل والوعي بمعنى الوطن

في األمثال الشعبية اإلماراتية

د. إبراهيم أحمد ملحم*

إذ  ا؛  جدًّ كبيرة  أهمية  اإلمارات  مجتمع  في  الشعبية  لألمثال   
ترتبط بأحداث ومواقف يومية مختلفة، تؤدي فيها أدوارها الحيوية 
بالعادات  مرتبطً�ا  لكونه  اجتماعي،  بتأييد  يحظى  الذي  اإلقناع  في 
رسم  تحاول  بمجملها  األمثال  كانت  وقد  السامية.  والقيم  والتقاليد 
ويتخذها  فيؤيدها  المجتمع،  بإعجاب  تحظى  التي  البطل  شخصية 
قدوة له. وسيتناول هذا المقال معنى األمثال وأهميتها، وخصائصها، 
قبل أن يحلل نماذج منها في ضوء فكرة البطولة التي سعى التراث 

الشعبي إلى ترسيخها، والوعي بمعنى )الوطن( في فترة مبكرة.
يُعرف  وال  العامية،  باللهجة  قيل  موجز،  قول  هو  الشعبي  والمثل 
وأحول  مواقف  عن  معبًرا  الناس  ألسنة  على  فيسير  األول،  منشئه 
الحجة  مقام  فيقوم  الرأي  لتقوية  بها  ويُستشهد  مختلفة،  اجتماعية 
أحد  به  قام  الذي  السلوك  لتبرير  به؛  �ا مسلًَّم�ا  نصَّ ويكون  والدليل، 

ه حركته التالية. أفراد المجتمع أو السلوك الذي سيوجِّ

ويختلف المثل الشعبي عن الحكمة؛ إذ تغلب على المثل الحسية 
على  يغلب  بينما  التناول،  في  والواقعية  المفردات  استخدام  في 
نتاج  لكونها  والبالغية؛  اللغوية  والرصانة  والمنطق  التفكير  الحكمة 
الشعبي  المثل  أهمية  من سيرورتها.وتنبع  يقلل  مما  تجربة، وهذا 
ه األفراد نحو أفكار  من كونه  يزيد الكالم تأثيراًا في النفوس، ويوجِّ
وسلوكيات تنسجم مع الثقافة المشتركة. كما يؤثر في إعداد النشء 
ع  ويوجه نحو استمرارية قيم البطولة. ويسهِّل اتخاذ القرارات، ويُسرِّ
في تنفيذها.وتحظى األمثال اإلماراتية بخصائص معنوية وأسلوبية؛ 
حتى تُحدث تأثيرات قوية، وسنتناول في هذا القسم أهم ما يندرج 

تحتهما:
1 � خصائص معنوية

هان  المنطق والرمز يجعالن المتلقي يقيس األمور عبر التفكير، فيوجِّ

ه الُخوَصه ما يبا له ِسجين  نحو سلوك أكثر جدوى، ومنها: اللي تقصَّ
وهي  سكين(،  سجين:  يبتغي،  ل  يبا:  ما  النخل،  ورق  )الخوصه: 
ا ل يتأثر باألمور البسيطة،  دعوة لإلنسان الضعيف ليكون المرء قويًـّ
فتحول دون تقدمه لألمام. ومنها: السمجه الخايسه تخيِّس السمج 
األشخاص  من  الحذر  ألخذ  دعوة  وهي  الفاسده(،  )الخايسه:  كلَّه 

الفاسدين الذي قد يؤثرون في المجتمع.
اإليجاز الذي يؤدى بكلمات قلَّما تتجاوز العشر كلمات ولكنها ذات 
المثل،  قول  بمناسبة  ارتبطت  إذا  خاصة  كبيرة  وتوجيهات  معاٍن 
ومنها: ِعيَده تِعرف اسعيده، والمعنى العام: أن المرأة أخبر بالمرأة. 
النساء على  فترى  تعمل خطَّابة،  كانت  بامرأة  المثل  وترتبط قصة 

طبيعتهن حين تتعمد الزيارة دون سابق موعد.
القول بعد الحدث اليومي: من الخطأ تحليل بعض األمثال الشعبية 

أخالق البطل والوعي بمعنى الوطن

في األمثال الشعبية اإلماراتية
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المثل: خيٍر تعمل شٍر  كالقول عن  على أسس غير صحيحة، 
إلى  وليس  الخير،  لفعل  ه  توجِّ األمثال  أن  رأينا  فقد  تلقى؛ 
ا من وقوع الضرر على الفاعل. وهنا،  التوقف عن فعله خوفاـً
تفعل  حين  النفس  تعزية  إطار  في  إلَّ  المثل  فهم  يمكن  ل 
نادرين قد تصدفهم  خيراًا وتُجازى بنقيضه من قبل أشخاص 
في الحياة اليومية، أو بغير ما تتوقع. وهو ليس دعوة للتوقف 
عن فعل الخير، بل يكشف حقيقة َمْن ل يستحق أن يُقدم له 

هذا الخير.
الكريم،  القرآن  وأهمها:  الرئيسة،  الثقافية  بالمكونات  التأثر 
في  العربية  الشعبية  واألمثال  ونثره.  شعره  العربي  واألدب 
الشعبي  التراث  انفتاح  يؤكد  ما  وهو  جاورها،  وما  المنطقة 

دا للشخصية اإلماراتية. على الرغم من كونه مجسِّ
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2 � خصائص أسلوبية
النفي الذي يصرف الخيارات األخرى المتواردة في الذهن، فتؤدي 
عملها في الحث على سلوك معين، ومنها: بيضة اليوم ول دياية باجر 
ا(، وهي دعوة للفرد لغتنام الفرصة قبل  )دياية: دجاجة، باجر: غداً
أن تضيع من يديه. ومنها: الالل ما يروي العطشان )الالل: السراب(، 
وهي تحث على أخذ األمور بجدية، وعدم السعي وراء األوهام التي 

ل تعود على المرء بشيء.
للقيمة الجتماعية،  النفس مباشرة؛ كي تمتثل  الذي يخاطب  األمر 
يأتيك(،  إييك:  يع )لين: إلى أن،  الرِّ إييك  يا ِجَمل لين  ومنها: اصبر 

وهي دعوة للتأني حتى يحصل المرء على ما يريد.
ـا متعددة في سياقاتها؛ فهو يؤدي غرض  الستفهام الذي يؤدي أغراضاً
النفي ومنها: قالوا للبغل: ِمْن أبوك؟ قال: خالي لحصان، وهي دعوة 

للحفاظ على أصالة النسب عند المصاهرة.
ا ومؤثراًا، ومنها:  ـا موسيقيًّـا جذاباـً السجع الذي يعطي التعبير إيقاعاً
ه واستريح، وهي دعوة للتخلص من  الباب اللي إييك منه الريح ِسدَّ

ـا. مصدر المشكلة، أو تجنب الوقوع فيها؛ حتى ل يبقى المرء قلقاً

الشخصية البطولية
ـ حرصت األمثال الشعبية على بناء الشخصية البطولية التي تتحلى 
بالقيم الفضيلة، والتزام العادات والتقاليد العربية األصيلة، ومعالجة 
األقوال والسلوكيات جاهزة  لتكون  األكثر شهرة؛  الحياتية  المواقف 

المجتمع،  أهــداف  محققة  البطل  شخصية  ولتكون  الفرد.  لدى 
بالشخصية  المجتمع  كرَّهت  المقابل،  وفي  به.  يُحتذى  ـا  ونموذجاً

السلبية التي تقف ضد إرادتها وثقافتها المشتركة.
التي  ـ يبدأ إعداد البطل منذ الطفولة؛ كي يتشرَّب أخالق البطولة 
تنسجم مع رؤية المجتمع؛ فقد قيل: الَقطو الُعود ما ِيتربَّى )الَقطو: 
الكبير(، وِمْن َشْب على شي شاب عليه )شب: نشأ،  العود:  القط، 
العادات والتقاليد في ذلك  شاب عليه: لزمه في كبره(. وأسهمت 
حيث يُنشأ الطفل على ارتياد المجالس، وتعلُّم كيفية مخاطبة ذوي 

الشأن، وهو ما يُسمى »السنع«.

قيم البطولة
لقد حثت األمثال على قيم البطولة، وأهمها:

ـ العفة حيث قيل: اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي.
ـ عمل الخير حيث قيل: اعمل خير وقُطَّه بََحْر.

ـ الكرم حيث قيل للضيوف: البيت بيتكْم والعيال عيالكم.
ـ عزة النفس حيث قيل: شيل السالل فوق الراْس ول حاجة الناْس.

ـ الوسطية في العالقات الجتماعية حيث قيل: ل تِْكثر الدوْس ترى 
يعافونْك.

ـ القوة والشجاعة حيث قيل: ما يطير الطير إلَّ من قوِّة ِجناحه.
ـ الحكمة والدهاء حيث قيل: ُحط عقلك في راسْك تعرف َخالصك.

ييستشير  لمن  وقيل  ِينَدم،  يشاوْر  ما  اللي  قيل:  حيث  الشورى  ـ 

اإلماراتية الشعبية  األمثال  الوطن في  والوعي بمعنى  البطل  أخالق 

دراسات اماراتية

من احتفاالت اليوم الوطني لدولة اإلمارات
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اآلخرين ول يأخذ بما قالوا: اللي ما يطيْع يضيْع.
ـ التأني وعدم التسرع في القول والفعل حيث قيل: يا ليت رقُبتي 

رُقْبة بعي، في إشارة إلى التباعد ما بين الفؤاد والشفتين.
ـ الحكم من خالل الجوهر وليس المظهر حيث قيل: اللي ما يعرفك 

نْك. ما يثمِّ
الزوجة حيث قيل: لي بغيت  ـ عراقة األصل )النسب( عند اختيار 
ر له خال. وقيل: الَحْب يطلع على بذوره؛ بمعنى أن الثمر  الولد دوِّ

هو نتاج األصل الذي انبثق عنه.

المنزلة االجتماعية للبطل
ليس يقتصر معنى األول أو العتيق على األشياء وحدها؛ فقد تعني 
منزلة هؤلء  بوصف  لألحفاد  األجداد  خلفه  ما  تعني  وقد  األجداد 
وما  الحكمة،  على  القائمة  بالبطولة  وتقترن  مرتفعة  الجتماعية 
اللي ما عنده  التي ل تُقدر بثمن؛ فقد قيل:  بالثروة  خلفوه يقترن 
ِعتيْج ما عنده ِيديد )عتيج: عتيق، يديد: جديد(، وقيل: اللي ما لَه 
أوَّل ما لَْه ثاني، في إشارة إلى أن َمْن يتنكر للتراث والذين أنتجوا 

هذا التراث، فإنه يتنكرللتاريخ المشترك، ولألصول التي انبثق عنها.
ليس بالسالح وحده تتشكل البطولة بل بالشخصية المتكاملة التي 
ولذلك  يريده،  ما  لتحقيق  وسيلة  إلَّ  السالح  وما  المجتمع،  صنعها 

ا سالْح. ار ولو بليَـّ ار صقَّ قيل: الصقَّ
بالتعاون  إلَّ  المجتمع  يريده  ما  تحقيق  على  قادراًا  البطل  ليس 

ق، في إشارة إلى  الوثيق بين األفراد، ولهذا قيل: يَد وحده ما تصفِّ
أن تضيع  التعاون  يعني  ليس  بالتعاون. ولكن  تتحقق  األهداف  أن 
الشخصية التي تميز َمْن يفوق اآلخرين في قيم البطولة؛ فهذا الذي 
يفوقهم ينبغي طاعته، ولهذا ضربوا مثالاً من مكونات الحياة اليومية 
البسيطة، فقالوا: انَت أمير وانا أمير ِمْن يقود الحمير. وهو يفوقهم 
التنبه ألحوالهم؛ فقد ضربوا مثالاً،  يقظة حيث ل يشغله شيء عن 
بالطريقة نفسها: اذا تصادقت الرعيان ضاعت الغنم، في إشارة إلى 

أن الغفلة تكون عواقبها فادحة، ومنعكسة على المجتمع بأسره. 
الوعي بالمكان )الوطن(

ليس يقتصر معنى البلد على المنطقة التي يعيش فيها فرٌد بعينه، 
بهم  يرتبط  َمْن  كل  فيه  يعيش  الذي  الممتد  الوطن  هذا  على  بل 
برابطة المواطنة التي تفرض خير المكان وساكنيه، ولهذا قيل: ِمْن 
زرع في بلد غير بلده ل له ول لولده. وفي هذا دعوة إلى إعطاء 
بناء الوطن وتنميته األهمية القصوى لبقاء الحياة في أوج خصوبتها.
معنى  ليشمل  يمتد  فهو  »المنزل«  على  الدار  معنى  يقتصر  ليس 
أعدائه،  على  ـا  منيعاً بأفراده،  ا  قويًـّ المجتمع  يريده  الذي  الوطن 
ولهذا قيل: اليدار الِوِطي كلِّن يحومه )اليدار: الجدار، يحومه: يقفز 
أبنائه على  بتربية  المجتمع  أخذ  لتأكيد ضرورة  الداخل(  إلى  عنها 
التمسك  أية أطماع خارجية. ودعت إلى  البطولة، وتضامنهم؛ لصد 
بالدار وعدم مغادرتها مهما كانت األسباب؛ ألن اإلنسان ل شأن ول 
قيمة له خارج داره، فقد قيل: ِمْن راح عن داره قَْل مقدارْه. ليس 
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الفرد  معنى  ليشمل  يمتد  فهو  »الماء«  على  القطرة  معنى  يقتصر 
ـا من المال وغير ذلك،  ا، والدرهم حين يصير مبلغاً حين يصير مجتمعاً
ولهذا قيل: قطره على قطره تصير غدير، والناس للناس والكل بالله، 
أهداف  نحو  الجميع  ليتوحد  التكاتف  إلى ضرورة  قوية  إشارة  في 

مشتركة يندفعون لتحقيقها كما يندفع غدير الماء بشدة.
ليست الحياة في الوطن قائمة على اإلساءة إلى اآلخرين بأي شكل 
من األشكال؛ فالماضي مشترك، ول حياة لفرد دون حياة فرد آخر، 
اللي تشرب من مايْها ل تِطْق فيها ِحصاه )مايها:  البير  ولهذا قيل: 

ماؤها، تطق: تلقي(.
ليس الفرد الذي ينطلق من رؤية أنانية سوى إنسان ل وزن له في 
أن  لتأكيد  مكاييل؛  للحشف  يسوِّي  َحْد  ما  قيل:  ولذلك  مجتمعه، 
مصالح  وفق  والعمل  البطولة،  قيم  التزامه  في  تكمن  الفرد  قيمة 

الحياة المشتركة.
النتائج  من  عدد  إلى  الشعبية  لألمثال  السابق  التحليل  يقودنا 

واألفكار، أهمها: 
1 ـ أن المثل الشعبي يمتلك خصائص تميزه من الحكمة، وأنه سعى 
إلى ترسيخ قيم وسلوكيات معينة، شأنه في ذلك شأن مجالت التراث 
وأسلوبية  معنوية  مؤثرات  على  ذلك  في  ا  معتمداً األخرى  الشعبي 

جرى توظيفها ببراعة. 

الثقافة  مكونات  إلى  معانيها  ترتد  األمثال  من  عالية  نسبة  أن  ـ   2
وجهت  التي  القتصادية  والظروف  البيئة  أثر  إلى  إضافة  العربية، 

الحياة الجتماعية نحو ثقافة مشتركة. 
قيمها  يحمل  الذي  البطل  مالمح  للمجتمع  رسمت  األمثال  أن  ـ   3
رت  نفَّ المقابل  في  وأنها  وسلوكياته،  أقواله  في  وتظهر  وثقافتها، 
المجتمع من الشخصية الضدية التي تعمل وحدها، وتسعى لتحقيق 

مكاسبها الفردية. 
في  حاضراًا  كان  للبطل  العالية  الجتماعية  بالمنزلة  الوعي  أن  ـ   4
الذاكرة الشعبية حضوراًا مبكراًا، كما أن الوعي بالمكان بوصفه وطناًـا، 
ـا، حيث دعت إلى الحفاظ على المنعة والحياة  كان حاضراًا فيها، أيضاً

المشركة.
لقد سعت األمثال الشعبية إلى بناء الشخصية اإلماراتية التي تتصف 
بأخالق البطولة بمفهومها الشعبي الواسع، وبالثقافة المشتركة التي 
جماليات  وأكدت  خصوصيتها.  على  تحافظ  لكنها  حولها  بما  تتأثر 
الوطن المرتبطة باإلنسان الذي يعمره، ويدافع عنه، ويفتديه بكلِّ 

غاٍل ونفيس؛ ألنه في حقيقة األمر يدافع عن وجوده 

* أستاذ الفلكلور في مجتمع اإلمارات ـ جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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عدة  أصدرت  قد  اإلمــارات  في  الرشيدة  القيادة  كانت  إذا 
مبادرات لتشجيع القراءة وتعزيز فضيلة المعرفة، فإن المتأمل 
أفراداًا  ثمة  أن  يكتشف  العشرين  القرن  في  العربي  لتاريخنا 
التهام  على  فانكبوا  وطنياًا،  واجباًا  بوصفها  القراءة  مع  تعاملوا 
الكتب والتزود بالمعارف، هؤلء هم مثقفو المجتمع العربي 
ومبدعوه بامتداد قرن كامل.في العدد الماضي تحدثت إليك 
ا تقريباًا  التي أجريتها قبل عشرين عاماً عن الحوارات الطويلة 
عالقتهم  حول  ومبدعيها  مصر  مثقفي  من  معتبرة  كوكبة  مع 
بالكتاب، وقد نشرتها كلها في ذلك الوقت في جريدة البيان 
أخبرك  فسوف  اليوم  أما  الكتب(.  بيان  )ملحق  اإلماراتية 
وأولئك  المثقفون  لي هؤلء  قالها  التي  والنوادر  اآلراء  ببعض 
المبدعون حول الكتب وأصحابها ومآثرها، فعلى سبيل المثال 
من  األول  الجزء  بهره  كيف  عصفور  جابر  الدكتور  لي  حكى 
األيام لعميد األدب العربي الدكتور طه حسين )1889/ 1973(، 
عندما طالعه للمرة األولى وهو مازال طالباًا في الصف الرابع 
الذي  األدبي(  والنقد  )الماركسية  كتاب  فتنه  كما  اإلعدادي، 
وضعه الناقد والمفكر البريطاني »تيري إيجلتون«، فقرأه في 
ليلة واحدة وترجمه في ليلتين! في حين قال لي النجم الكبير 
التي  الحضارة(  )قصة  بموسوعة  مفتون  إنه  السعدني  صالح 
كتبها في عدة أجزاء المؤرخ والمفكر األمريكي ويل ديورانت 
)1885/ 1981(. وقد رأيت الموسوعة تتصدر المكتبة الضخمة 
قي بيت الفنان الكبير بجوار صورة له مع الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات. أما الفنان والموسيقي الراحل محمد نوح )1937/ 
بلد(  يا  حيلك  شدي  مدد/  مدد  )مدد  أغنية  صاحب   )2012
الكبير(  )الموسيقي  كتاب  مخطوطة  باقتنائه  معتزا  فكان 
للعالمة القديم )الفارابي/ 874/ 950 م(، الذي يعد أول كتاب 
عن الموسيقى باللغة العربية، وقد أطلعني عليه بحرص شديد، 

الدور  والدوريات  الكتب  بآلف  العامرة  مكتبته  تحتل  حيث 
الثاني في فيلته بمدينة نصر.لم يكن الدكتور سليمان ُحّزين 
العلمي المصري مخطئا حين  )1909/ 1999( رئيس المجمع 
أوضح لي أنه يعتبر جميع الكتب التي في حوزة هذا المجمع 
بمثابة ملك له، والتي يبلغ عددها نحو 40 ألف كتاب، رغم 
ا مبدأ استعارة الكتب، فلما سألته لماذا؟ قال  أنه يرفض تماماً
لن  سيستعيرونها  الذين  بأن  واثق  )ألني  مدهشة:  بثقة  لي 
الحتفاظ  في  وسيطمعون  المجمع،  إلى  أخرى  مرة  يردوها 
بها ألنفسهم(. المخرج والممثل المسرحي القدير سعد أدرش 
الكتب  أكوام  بين  بصعوبة  لي  مكانا  دبّر   )2008  /1924(
لي  وقال  بالزمالك،  شقته  صالون  في  اتفق  كيفما  الموزعة 
بصوته األجش العميق: )سيظل كتاب إعداد الممثل للمسرحي 
الروسي ستانسالفيسكي أحد أهم الكتب التي تأثرب بها في 
مجال عملي، وأحتفظ بعدة نسخ منه بلغات مختلفة كالعربية 
واإلنجليزية واإليطالية التي أتقنتها عندما كنت أدرس المسرح 
محمود  الكبير  النجم  استقبلني  بالغة  بحفاوة  رومــا(.  في 
القريبة من شارع  فيلته  الثالث في  بالدور  ياسين في مكتبه 
من  تحتويه  وما  المكتبة  بحجم  أفاجأ  ولم  بالجيزة،  الهرم 
وأنه  كبير،  مثقف  الرجل  أن  أعرف  كنت  فقد  متنوعة،  كتب 
قارئ نهم، وبالفعل، عندما سألته: على أي أساس تقتني هذا 
الكتاب أو ذاك؟ أجابني بصوته الرخيم: )أنا أعشق القراءة في 
والقانون،  والسياسة  والمسرح  التاريخ  خاصة  كلها،  المجالت 
ا، فأنا مجنون كتب، وَسْل  ول أتردد عن اقتناء أي كتاب أراه مهماً

عني الحاج مدبولي صاحب المكتبة الشهيرة(.
حقا... الكتب خبز العقل... وما أطيبه من خبز 

  
* روائي وتشكيلي من مصر 

ناصر عراق *

فضاءات

عندما قال لي النجم الكبير:
 أنا مجنون كتب!
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خلدون86 ابن  عند  االجتماعي  للتغيير  التعليم 

قضايا وآراء

التفاعل التربوي االجتماعي
التفاعل التربوي صورة من صور التفاعل الجتماعي، ويكتسي أهمية كبيرة 
في العملية التعليمية، فمن خالله يكون انتقال المعرفة والخبرات، واكتساب 
المعلومات، ويظهر أثر التربية والتعليم في النشء، وتخطو العملية التربوية 

أسرع مما يتوقع. 
بين  تقوم  التي  تلك  التعليمية  العملية  عليها  تنطوي  التي  التفاعالت  أهم   
والعاطفي.  والعقلي  البدني  اليومي  تواصلهما  والمتعلم، من خالل  المعلم 
)البشر  ويقول:  القطبين،  هذين  بين  التفاعل  أهمية  خلدون  ابن  يؤكد 
يأخذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلونه من المذاهب والفضائل تارة علما، 
وتارة تعليما، وإلقاء، وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة( )1( فالتلميذ يكتسب 
السلوك والمعرفة بالتلقي وبالمالحظة والتقليد. من خالل تفاعله مع مدرسيه 

ورفاقه، وتأثير المدرسين يكون أقوى باعتبارهم قدوة ويمتلكون سلطة.
ووعيا بأهمية هذا التفاعل وتأثيره على شخصية المتعلم، يوصي ابن خلدون 
سلطة  على  يتأسسان  اللذين  التقليديين  والتلقين  باإللقاء  الكتفاء  بعدم 
المدرس، حتى ل ينشأ المتعلم سلبيا خاضعا، بل ويقترح أن يتم التفاعل من 
باعتبار ذلك من  المعلم والمتعلم،  بين  الجدل والحوار  خالل درس يعتمد 
أهم وسائل تمكين المتعلم من امتالك مهارات التعبير والتواصل والتعايش 

الزبير مهداد 

مقدمته  في  808ه(  )ت  خلدون  ابن  الرحمن  عبد  أبدى   
اهتماما بارزا بالقضايا التربوية، إذ نظر إلى التعليم من زاوية 
والعمران  بالتحضر  عالقته  وأبرز  فيه  فبحث  االجتماع،  علم 
ودرجة  وظروفها  وحاجاتها  بالمجتمعات  وارتباطه  البشري، 
في  وظيفته  اجتماعيا، وحدد  نشاطا  فاعتبره  ورقيها؛  تقدمها 
تنميته  في  واإلسهام  وطبقاته،  أطيافه  بكل  المجتمع  خدمة 
شروطا  خلدون  ابن  وأبرز  حضارته.  وبناء  صروحه  وتقوية 
التغيير  في  ويسهم  التحضر  إلى  يقود  الذي  الجيد  للتعليم 
التعليم  أهمية  مدركا  كان  خلدون  ابن  كان  فقد  االجتماعي. 
والتربية في بناء المجتمع وإعادة اإلنتاج الثقافي، وكان يطمح 
إلنشاء جيل جديد، متعلم، متنور ومتحرر، لذلك انتقد طرق 
التعليم التقليدية المتوارثة ودعا إلحداث ثورة تعليمية، تقطع 
وتؤسس  والعنف،  كالتلقين  العتيقة  الممارسات  مع  صلتها 
في  وتساهم  المتعلم  كرامة  تراعي  متحررة  تبادلية  لعالقات 
موضوع  عالج  ذلك  ألجل  شخصيته،  وتنمية  الذهني  تفتحه 
التفاعل التربوي بين المعلم والمتعلم بطريقة مبتكرة ومنظار 

جديد، فكانت آراؤه تمثل طفرة في الفكر التربوي العربي.

التعليم للتغيير االجتماعي عند ابن خلدون
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في  الختالف  وقبول  الحوار  فنون  على  وتدريبه 
المسائل العلمية، فهو الذي يقرب شأنها ويحصل 

مرامها.
عبر  ظل  العربي  المجتمع  في  التربوي  فالتفاعل 
عن  ناشئة  عوائق  يواجه  يــزال  وما  عدة  قــرون 
أساليب التربية الخاطئة التي يستخدمها المربون، 
التي تتأسس على صورة نمطية سلبية عن الطفولة 
ضارة،  تأثيرات  عنها  تنتج  وحاجاتها،  وطبيعتها 
ونموه  الطفل  تفاعل  على  سيئ  وقع  لها  يكون 

الجتماعي ثم شخصيته. 

العنف التربوي: تفاعل سلبي 
إن التعليم قد يكون فرصة لالرتياح، وينتج شخصية 
متفتحة على محيطها، متوافقة مع ذاتها. كما قد 
يكون، إذا تم في ظروف وشروط سيئة، سببا إلثارة 
المخاوف والقلق والضجر، ما يعرقل النمو السليم 
لشخصية الطفل ويشوه تنشئته الجتماعية، وينتج 

شخصية مضطربة منسحبة ومتزمتة.
أسلوب  فانتقد  لذلك  خلدون  ابن  انتبه  ولقد 
العقاب الذي كان سائدااً في عصره وما زال، وطلب 
من المربين، معلمين وآباء، أل يستبدوا بالصغار، 
ألن الستبداد له أضرار على الطالب ويعمل على 
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للتربية  النبيلة  األهــداف  مع  يتعارض  ما  وذلك  أخالقهم،  إفساد 
بالتعليم  الحد  إرهاف  »إن  خلدون:  ابن  يقول  وينسفها.  والتعليم 
الملكة، ومن  الولد، ألنه من سوء  مضر بالمتعلم، سيما في أصاغر 
كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين سطا به القهر وضيق عن 
وحمل  الكسل،  إلى  ودعاه  نشاطها،  وذهب  انبساطها،  في  النفس 
على الكذب والنفاق، وعلمه المكر والخديعة، لذلك صارت له هذه 
عادة وخلقااً، وفسدت معاني اإلنسانية التي له من حيث الجتماع 
والتمرن والحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالاً على غيره 
في ذلك، بل وكسلت النفس عن الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت 
سافلين،  أسفل  من  وعاد  فارتكس  إنسانيتها،  ومدى  غاياتها  عن 
وهذا ما وقع لكل أمة وقعت في قبضة القهر، فينبغي للمعلم في 
التأديب()2(.   في  عليهما  يستبدا  ل  أن  ولده  في  والوالد  متعلمه 
فابن خلدون يرفض العنف التربوي ويشرح آثاره النفسية والتربوية 
والجتماعية على النشء، ويدعو المدرسين إلى تفاديه ما أمكنهم 
ذلك، واستعمال الشفقة في معاملة التالميذ وتهذيبهم، فالمعالجة 
المتعلم  تساعد  التي  واإلرشاد  التوجيه  تقديم  على  تقوم  الحكيمة 
الفرص  لهم  تتهيأ  حتى  بهم  الصلة  وتقوية  أخطائه،  تجنب  على 
الواسعة كي يحتكوا بأساتذتهم وينقلوا آراءهم وتجاربهم في الحياة. 
والقهر  والعسف  الستبداد  لخطورة  نبهته  خلدون  ابن  فطنة  إن 
المتعلم  في  المنحصر  الفردي  اإلطــار  في  والسياسي  التربوي 
األمة  يشمل  الذي  الجتماعي  اإلطار  في  وكذا  والخادم،  والمملوك 
والمكر  الخبث  إلى  األفراد  تدعو  التي  األسباب  من  فالقهر  قاطبة. 

والخديعة، كما أنه من دواعي الذل والمهانة في األمم. 

فينبغي النظر إلى رفض ابن خلدون السلطوية والشدة في التربية 
األسباب  إلى  بإرجاعه  الخلدوني،  الجتماعي  الفكر  زاويــة  من 
الجتماعية. وليس فقط مسايرة من الكاتب لبعض الدعوات التربوية 
التي دعت إلى الرحمة بالصغار، بل ربطه بما قاله عند الحديث عن 
 ،)3( للناس  والقاهر  المستبد  السلطوي  الشمولي  السياسي  الحكم 
الشدة  تنتج عن  التي  اآلثار  أن  الثاقب،  بفكره  فابن خلدون لحظ 
والتعسف في ضبط المتعلم، تتعارض مع أهداف التعليم وغايات 
التربية التي تؤكد على المعاني اإلنسانية وتفقد العملية التعليمية 
قيمتها، على اعتبار التعليم بناء وصقال لشخصية المتعلم الذي هو 
في النهاية فرد من المجتمع. وسلوك المعلمين الذي ينسف هذه 
الغاية عن التعليم، إنما يسهم في تراجع التعليم عن دوره الحضاري 
يعمل جاهدا  مشاعر  من  المتعلم  نفس  في  يخلفه  لما  والتنموي، 
لتجنبها بسلوكات سلبية وعادات سيئة كالمكر والخديعة والكذب 
أساسا  تكون  سيئة  صفات  المتعلم  يكسب  قد  ما  وغيره،  والتزلف 
لتفاعل سلبي مع غيره، وبالتالي يكون التعليم قد أدى دورا متعارضا 
مع رسالته السامية، وأضحى يعزز السلوك السيئ بدل ما كان ينبغي 

عليه من تعزيز السلوك اإليجابي )4(.
فابن خلدون دعا إلى تربية األفراد بطريقة وأساليب تراعي كرامتهم، 
وتجعل منهم مواطنين صالحين يفيدون ويستفيدون، كما دعا إلى 
معاملة الحكام للمواطنين أيضا بما يحفظ كرامتهم وتجنب الشدة 
أسباب  وامتالك  كيانه،  على  الحفاظ  المجتمع  ليستطيع  والعسف، 
الستبداد  عن  الحديث  إلى  سباقا  كان  وبذلك  والمدافعة.  الحمية 

وآثاره على حياة األمة واألفراد )5(.

خلدون ابن  عند  االجتماعي  للتغيير  التعليم 

قضايا وآراء
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التواصل العلمي والتغيير االجتماعي
نبه ابن خلدون إلى أن التعليم التلقيني ل تحصل به الملكة، فإلى 
جانب ارتباطه بالعنف التربوي، فإنه - باإلضافة إلى ذلك - يجعل 
طالب  »فتجد  حفظه،  الذي  بالعلم  التصرف  عن  عاجزا  المتعلم 
العلم منهم، بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في مالزمة المجالس 
أكثر  بالحفظ  وعنايتهم  يفاوضون؛  ول  ينطقون  ل  سكوتااً  العلمية، 
من الحاجة«.  »فال يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم 
والتعليم؛ ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل، تجد ملكته 
قاصرة في علمه، إن فاوض أو ناظر أو علَّم. وما أتاهم القصور إل من 

قبل التعليم وانقطاع سنده، وإل فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم، 
لشدة عنايتهم به، وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية؛ وليس 
كذلك«)6(.  فالتلقين ينتج متعلما عاجزا عن التصرف في العلم، وعن 

التواصل به، وعن توظيفه في التغيير الجتماعي.
 إن التصال العلمي طريق التغيير الجتماعي، ألنه يتيح نشر األفكار 
بالناس  العالم  واتصال  واستثمارها،  المعلومات  واستعمال  والحوار 
يتيح له معرفة أفكارهم واتجاهاتهم وقضاياهم، وتلمس الباب الذي 
المعلومات  فنشر  واقعهم.  وتغيير  فيهم  التأثير  يمكن  خالله  من 
والقتصادية  الجتماعية  البنى  في  تغيير  إلى  يؤدي  لها،  استثمار 
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ُع حصول التغيير الجتماعي. والسياسية والتأثير فيها، ويَُسرِّ
كماله،  إلى  المتعلم  بتعلم  ينتهي  ل  مجددا،  يكن  لم  إذا  والتعليم 
والمحاورة.  باإلفصاح  تعلمها  التي  العلوم  المتعلم  يستخدم  لم  إذا 
ألجل ذلك يقترح ابن خلدون أن يعتمد التعليم طرقا جديدة بين 
لقدرات  يتيح  الذي  الحر  التواصل  على  تقوم  والمتعلم،  المعلم 
والتطور،  النضج  من  ويمكنها  البروز  التواصلية  المتعلم  ومهارات 
فتق  الملكة  هذه  طرق  »وأيسر  فكرته:  شارحااً  خلدون  ابن  يقول 
اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية، فهو الذي يقرب 
التغيير  في  عامال  يكون  فالتعليم   .)7( مرامها  ويحصل  شأنها،  من 
على  تعتمد  تلقينية  وليست  تواصلية  طرقا  اعتمد  إذا  الجتماعي 
شخصية  وتقدير  احترام  على  المتأسس  الحر  فالتفاعل  الحفظ. 
المتعلم، يستبدل في الفرد عادات التعصب بالتسامح، ويعلمه كيف 
يتقبل آراء غيره ويقدرها، وكيف يزن آراءه بميزان الغير، وهذا من 

أهم دواعي البتكار والتطور.
أي  لكن  األمة،  تحرير  في  أمله  التعليم  في  يرى  خلدون  ابن  كان 
تحرير  في  األمل  عليه  يعقد  الذي  فالتعليم  وبأية طريقة؟  تعليم؟ 
األمة من تخلفها، ل يعتبره هبة من السماء، أو قدرا مقدرا على األمة، 
فالتعليم الحضاري )الصناعي( هو إنتاج ثقافي اجتماعي، ناشئ عن 
تفاعل الناس العقلي مع بيئاتهم المادية والثقافية، فينبغي أن يكون 
المادي،  واقعها  على  تسيطر  متحررة،  أجيال  تنشئة  في  األمة  أداة 
عملية  في  وتوظيفه  فيه  التصرف  على  قادرة  علم  من  تحمل  بما 
التعليم  منهجية  اعتبر  لذلك  العمرانية.  والنهضة  والتقدم  التغيير 
وطرق التدريس ل تنحصر في المحتوى المعرفي أو طرق التلقين، 
وطبيعة  والمتعلم  المعلم  بين  التربوية  العالقة  حتى  تشمل  بل 
التفاعل بينهما، وعيا منه بأهمية أثرها في تكوين شخصية المتعلم، 
لذلك طالب المعلمين بمعاملة المتعلمين معاملة تقوم على احترام 
حقهم في األمن البدني والنفسي، ومراعاة كرامتهم، باعتماد طرق 

تبتعد عن التلقين، وتتأسس على الندية، وتستعين بالحوار، وتؤمن 
تطور  التي  هي  التربوي  والتفاعل  التعليم  فطرق  الختالف.  بحق 
المهارات العقلية، وتحدد طرق تفكير األشخاص ومعالم شخصياتهم، 
الجتماعي،  التخلف  أو  التقدم  في  مساهم  عامل  فهي  وبالتالي 
التحكم  وأساليب  التفكير،  هو طرق  والتقدم  التخلف  بين  فالفرق 

في العالم المحيط وتدبير إمكاناته، وهي أمور يشكلها التعليم.
إن ما توصل إليه ابن خلدون من أفكار وآراء، نعده اتجاهات تربوية 
متقدمة ومتميزة، مازالت تمتلك نصاعتها وقوتها وحجيتها وصوابها، 
والتعليمية  التربوية  األفكار  مع  جوانبها  من  كثير  في  وتتوافق 
المرحلة  هذه  في  لنا  بالنسبة  الخلدونية،  األصالة  »إن  المعاصرة. 
الخلدوني  والدرس  أكيدة،  واضحة  اليوم،  نعيشها  التي  التاريخية 
عظيم الفائدة بالنسبة لنا. أولى الفوائد القتداء به، واإلفادة منه في 

النظر النقدي إلى واقع اإلسالم والمسلمين« )8( 

* باحث  في التراث ، المغرب 
 هوامش:

المقدمة(  )ج1:  ابن خلدون،  تاريخ  الرحمن:  عبد  ابن خلدون،   -1
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2 - المقدمة، ص 626
3 - المقمة، تحقيق درويش  ج1 ص 362

مجلة  خلدون،  ابن  فكر  في  التربوية  اآلراء  السعدية،  خالف:   -  4
العلوم اإلنسانية، عدد 28 سنة 2008 جامعة منتوري، ص 300

5 - مقدمة ابن خلدون، تحقيق درويش، دمشق، دار يعرب، 2006 
ص 17

6 - المقدمة، ص 463
7 - المقدمة، ص 462

8 - العلوي، سعيد بنسعيد: ابن خلدون لم يؤسس علم الجتماع، 
العدد   2012 مارس   29 الخميس  لندن،  األوسط،  الشرق  جريدة 
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خلدون ابن  عند  االجتماعي  للتغيير  التعليم 

قضايا وآراء



د. سعيد يقطين *

مدارات

الرزة، الطاقية، الطربوش
ل يتخذ اللباس في المجتمع القروي أهمية ما إل في المناسبات 
بالمجتمع  المرتبطة  اليومية  الحياة  طبيعة  إن  الخاصة. 
الفالحي، والتي تستدعي التصال باألرض تجعل كل األعمال ل 
تحافظ على نظافته، ألنها تعرضه أبدا للتراب. لكن بعض فئات 
أن  عملها  شروط  عليها  تفرض  النقيض،  على  المجتمع،  هذه 
يكون لباسها مخالفا لما هو سائد. أقصد الفقيه والمغني.يبدو 
البيضاء  اللباس. فجبته  أكثر تميزا عن غيره من حيث  الفقيه 
أبدا نقية، وكذلك بلغته ورزته )العمامة(. يقول المثل: »اشتر 
فرط  من  رهيفة  تغدو  فجبته  جبته«.  تشتر  ول  الفقيه،  بلغة 
تنظيفها. أما بلغته فيضعها تحت طابقه، ويمشي على الشوك 
باللباس  العناية  في  الفقيه  يشبه  يكاد  ل  عليها.  يحافظ  كي 
منه  يستدعي  جمهوره  أمام  فوجوده  الشعبي.  الفنان  غير 
الحفاظ على سمته وتميزه، لذلك كان لباس المغني جزءا من 
الصورة الخاصة للغناء. غير أن الفقيه كان يحافظ على لحيته، 
ويعفو عن شاربه. لكن الشيخ الشعبي كان يتفنن في شاربه، 
مفهوم  تعرض  لفت.كما  بشكل  وبارزا  عريضا،  يتركه  حيث 
الشعبي  اللباس  كان  اللباس.  تغير  للتغير،  الشاب  إلى  الشيخ 
البيضاء،  والرزة  الخفيفة،  البيضاء  الجبة  للشيخ هو:  التقليدي 
أما  والمضمة.  القفطان  يلبس  كان  الصفراء، وبعضهم  والبلغة 
الشيخة القديمة كما رأيناها في الستينيات وحتى السبعينيات 
والتحتية،  الدفينة  وتلبس  الذهبية  )الحزام(  بالمضمة  فتتحزم 
والقفطان، وتتحلى بالذهب في أذنيها وحول رقبتها، بل كانت 
اللباس بشقيه  منهن من تضع خيط الروح على جبهتها. هذا 
المذكر والمؤنث لم يكن متاحا للجميع. إنه دليل على تميز 
المغني الشعبي. وكانت رزة الشيخ، وخاصة حين تكون صفراء 
يتخذها  ل  الصفراء  فالرزة  اآلخرين.  عن  اختالفه  على  برهانا 
تغيرت  وقد  بالشيخ،  أدى  التغير  لكن  الحجاج.  سوى  عادة 
التي  أو  الصوفية،  الطاقية  يتخذ  أن  إلى  والممارسة،  الصورة 

كان  التي  الطاقية هي  بخيوط خاصة وهذه  بنفسها  ينسجها 
يضعها الشباب والمراهقون على الرأس في المجتمع القروي 
تمييزا لهم عن كبار السن )الشيوخ(. كان اتخاذ الطاقية دليال 
على أن المغني لم يتطور بعد إلى المستوى الذي يجعله شيخا 
بالمعنى التام للكلمة. لكن تغير اللباس المغربي في الستينيات 
وبداية السبعينيات جعل هذا الفنان، بدل أن يصل إلى الرزة، 
وقد صار شيخا حقيقا، يتخذ الطربوش الوطني ذا اللون األحمر 
إلى  مدعوا  صار  حيث  المدينة،  إلى  انتقل  وقد  الرمادي،  أو 
المدينة.  أعراس  أو  الصوتي،  التسجيل  مؤسسات  أو  اإلذاعة، 
البيضاء، والبلغة الصفراء،  الرزة الصفراء بالجبة  وكما ارتبطت 
والجوارب  والحذاء  بالبدلة  مقترنا  األحمر،  الطربوش  صار 
وربطة العنق. ظلت هذه الصورة مهيمنة، ومستمرة إلى اآلن، 
لباس  تبدو في  التي صارت  األخرى  الصور  اندمجت مع  وقد 
الفنان أو الشاب.لم تبق مظاهر تميز اللباس جزءا من العمل 
الفني منذ أواسط الثمانينيات عندما صار المغني الشعبي فنانا 
يولد في المدينة ويعيش فيها. لقد صار الفنان يلبس أي شيء، 
بل إنه يمارس غناءه بمالبس عادية، أو حتى رياضية، مع وضع 
النظارات السوداء أحيانا. كما أن اعتماد اللباس الغريب: البدلة 
الملونة أو البراقة، أو ربطة العنق الفراشة، أو الحذاء الرياضي 
أو  العنق،  في  الذهبية  السالسل  استعمال  مع  الثمن،  الغالي 
الموحد  الزي  اعتماد  أحيانا  أو  اليد،،،  حلقات  أو  الخواتيم، 
للفرقة. لقد صار الفنان مرتبطا ارتباطا كبيرا بالذوق الشبابي. 
العصرية،  اللباسات  أيضا  يلبس  صرن  الفنانات  بعض  أن  كما 
وقد تخلين عن المضمة والقفطان. لكن الشيخات في البادية، 
فقد  القروية  األوساط  في  بالغناء  مرتبطات  بقين  اللواتي  أو 

حافظن نسبيا على الزي التقليدي 

  * ناقد من المغرب
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العربي 92 الخليج  الممتّدة في  الصراعات  إدارة  الثالث  الجزر 

سوق الكتب

استعان  كاتبه  أن  »التصدير«  على  نالحظ  أخــرى،  ناحية  من 
بمصطلحين ينتميان إلى راهن الثقافة الفلسفية والسياسية، وهما 
مصطلح »الحداثة« ومصطلح »ما بعد الحداثة« في وصف الحراك 
إيران  الدولتين؛ جمهورية  بين  والسياسي  والمجتمعي  الحضاري 
المتحدة  العربية  اإلمارات  الحداثي، ودولة  األفق  اإلسالمية ذات 
دراسة  »إن  كالرك:  يقول  ولذلك  الحداثي؛  بعد  ما  الكيان  ذات 
يخ خالد آل نهيان تلقي الضوء على واحدة من أكثر التفاعالت  الشَّ
التفاعالت  الدولة؛ أل وهي  المختلط لحالة  العصر  دقةاً في هذا 
العربية  ــارات  اإلم دولة  في  ممثلة  حداثية  بعد  ما  دولة  بين 
المتحدة، في عالقتها مع دولة حديثة لكّنها تنتمي تحديدااً إلى 

القرن العشرين، ممثلة في جمهورية إيران اإلسالمية«)3(. 

النخبة الجديدة
المصطلحين  م كالرك شرحااً لدللة هذين  الذي يقدِّ الوقت  وفي 
عن  ث  يتحدَّ نراه  مقارن،  نحو  على  بالدولتين  األمر  تعلق  قدر 
ُجملة من الصراعات والنزاعات المماثلة في العالم بشأن الجزر 
فة  المثقَّ النُّخب  أدوار  عن  ث  يتحدَّ أيضااً  لكنَّه  عليها،  المختلف 
الذي  الدور  وأهمية  بينية،  بهكذا مشكالت  تُعنى  التي  الجديدة 
الصراعات  في  الباحثين  من  الجديد  الجيل  يلعبه  أن  يمكن 
آل  سلطان  بن  خالد  الدكتور  يخ  الشَّ ومنهم  الدولية،  والنزاعات 
الجديدة  الفكرية  النُّخب  هؤلء  من  واحدااً  »يُعد  الذي  نهيان، 
التي تتشكَّل اآلن في الخليج«)4(. ويعتقد كالرك في هذا السبيل 

د. رسول محمد رسول
 تلعب الدراسات الجيو - سياسية دوراً مهماً في الكشف عن جوانب 
الحديث  الدائرة رحاها في عالمنا  الدولية  الصراعات  شائكة عّدة من 
والمعاصر، خصوصاً عندما تعتمد - هذه الدراسات - على رؤية منهجية 
المنظورات  أغلب  يهيمن على  بات  الذي  التقليدي  أو  للسائد  مغايرة 
كمشكلة  والشعوب  الدول  بين  والممتدة  الناشئة  للصراعات  القرائية 
العربية  اإلمارات  ودولة  اإلسالمية  إيران  جمهورية  بين  الثالث  الجزر 

المتحدة التي تعود إلى عقود ماضية وما زالت.
يخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان  لعل ما يميز كتاب الشَّ
)الجزر الثالث.. إدارة الصراعات الممتّدة في الخليج(، الصادر ترجمًة 
مشروع  ضمن  لإلعالم،  أبوظبي   - االتحاد«  »كتاب  سلسلة  عن  مؤخراً 
جعل عام 2016 عاماً للقراءة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بدعوة 
يخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس  من صاحب السمو الشَّ
بن  د  يخ محمَّ الشَّ السمو  ويرعاه، ودعوة صاحب  الله  يحفظه  الدولة، 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
)تحدي  عنوان  تحت   2015 عام  انطلقت  التي  ويرعاه،  الله  يحفظه 

القراءة العربي(.
كان هذا الكتاب قد صدر باللغة اإلنجليزية في عام 2013 تحت عنوان 
 ،)The Three Islands Mapping the UAE – Iran Dispute(
ونهض بالترجمة األولى إلى العربية الدكتور بشير أبو القرايا، وراجعه 
طارق عليان، وصدر هذا العام )2016( بواقع 138 صفحة من القطع 
يخ الدكتور  المتوسط. والكتاب في أصله أطروحة جامعية ناقشها الشَّ
خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وكتب مقدمتها في أكتوبر 2012، 
وكتب البروفيسور مايكل كالرك تصديراً مؤرخاً في يناير 2013. يضعنا 
الدولة  وتحّوالت  الثالث  الجزر  »نزاع  عنوان  إلى  جاء  الذي  التصدير 
عند مسائل مهمة  يضعنا  ألفية جديدة«،  األوسط في مطلع  والشرق 
الصراعات  مناطق  من  الجديدة  الدراسات  تأتي  أن  أهمية  منها  لعل 
ذاتها، فيقول: »إننا نحتاج، على األرجح، إلى ماّدة أكثر تفصيالً وتستند 
بشكل  نفهم  لكي  )نفسها(،  الدول  من  ُمستخلصة  حالة  دراسات  إلى 

أفضل كيف ينبغي أن يتطوَّر إدراكنا العام للمسألة«)1(.
تُعد  الدكتور خالد  يخ  الشَّ بأن »دراسة  يعتقد كالرك  وفي سياق ذلك، 
محاولة تحليلية ُشجاعة إللقاء الضوء على القضية التي يمكن أن تخبرنا 
أكثر من غيرها عن عالقات القوة بين أبوظبي وطهران في واحدة من 
النقاط التي تعدُّ األكثر حساسية في عالقات الطرفين«، ويضيف: »إننا 
بحاجة إلى المزيد من هذه التفاصيل إذا أردنا الوصول إلى فهم أفضل 

لكيفية تطوُّر ظاهرة الدولة خالل األربعين عاماً األخيرة«)2(. 

رؤية قرائية مغايرة 

الجزر الثالث 
إدارة الصراعات الممتّدة في الخليج العربي 

رؤية قرائية مغايرة 

الجزر الثالث 
إدارة الصراعات الممتّدة في الخليج العربي 
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النُّخبة«)5(.  لهذه  ماّسة  حاجة  »هناك  بأن 
ويذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقول إنه 
أن تستثمر  الخليج  »ينبغي على مجتمعات 
الجديدة  الفكرية  النُّخب  من  رأسمالها  في 
من أجل المستقبل، وإنني فخور إذ أقول إنَّ 
هذه الدراسة ليست فقط قيّمة جدااً في حدِّ 
يخ  ذاتها، ولكّنها أيضااً تسلِّط الضوء على الشَّ
من  واحدااً  باعتباره  نهيان  آل  خالد  الدكتور 

القيادات الفكرية في المستقبل«)6(. 

الموضوعية والتحيز
يخ الدكتور  مته« للكتاب، تطرّق الشَّ في »مقدِّ
خالد بن سلطان آل نهيان إلى إشكالية التحيز 
والموضوعية في بحث هكذا مشكالت جيو 
بأن  يعتقد  السياق  هذا  وفي  سياسية،   -
الشرق  في  السياسية  المشكالت  »أغلب 
قوية،  عواطف  ــارة  إث إلى  ــؤدِّي  ت األوســط 
وليس النزاع على الجزر الثالث وقضايا أمن 
الخليج استثناءاً من ذلك، وإحدى نتائج هذه 
األدبيات  كثيٌر من  أن جاء  القوية  العواطف 
التي تتعامل مع هذا النزاع متحيزة جدااً«)7(. 
أسماء مجموعة من  السبيل  ويورد في هذا 
الباحثين الذين انخرطوا في الرؤية العاطفية 
اتخذت  أخرى  أسماء  مقابل  في  المتحيزة 
لديهم،  الموضوعية  تبدو  مختلفااً  طريقااً 
»داوود  مثل  الوجود  ــادرة  ن ما،  حدٍّ  إلى 
على  النزاع  مشكلة  تناول  الذي  هرميداس« 
يخ  الجزر بين إيران واإلمارات رغم اعتقاد الشَّ
خالد بصعوبة تحقيق الموضوعية بشأن هذه 
النزعات، بل، وبحسب قوله: »من المستحيل 
يحقِّق  أن  الجتماع  علم  في  أكاديمي  ألي 
الموضوعية الكاملة«)8(، لكّنه يصف محاولة 

هرميداس بأنها »مقنعة«)9(.ول شك أن نزاعااً 
بنية وثائقية هي  النوع يعتمد على  من هذا 

عماد البحث التأريخي، ولكن المؤلِّف يرى أن اختيارااً من هذا النوع 
التأريخية  الخرائط  الشخصية.. وتعدُّ  التحيزات  بقدر كبير  ده  »تحدِّ
للمنطقة مثالاً آخر على هذا التحيز«)10(. على أن مشكلة التحيز 
المتعلِّق  العلمي  البحث  في  سائدة  تبدو  المطلوبة  والموضوعية 
بالقضايا ذات الشأن الصراعي - التاريخي، ويستشهد الدكتور خالد 
بما أماط اللثام عنه إدوارد سعيد من ذي قبل، خصوصااً ما يتعلَّق 

بمواقف الفكر الغربي حيال الشرق األوسط 
واإلسالم، قال سعيد في هذا الصدد: »هناك 
إجتماع على أن اإلسالم كبش فداء لكل ما 
يصدف أننا نكرهه حيال األنماط الجتماعية 
اإلسالم  العالم.  في  الجديدة  والقتصادية 
بالنسبة لليمين يمثل الهمجية، بينما يمثل 
اليسار ثيوقراطية القرون الوسطى، وبالنسبة 

للوسط فهو شيء كريه«)11(.
الدكتور  يخ  الشَّ ينتهي  أيضااً،  مته«  في »مقدِّ
»تجعل  التحديات  هذه  كل  أن  إلى  خالد 
الجزر  حول  للنزاع  الموضوعي  التحليل 
الثالث أمرااً عسيرااً جدااً، ولعل أفضل ما يمكن 
أن يفعله الباحث المحقِّق في هذه المسألة 
وحساسيةاً  بالمشكلة  وعيااً  يبدي  أن  هو 
لبناء  المستخدمة  المصادر  طبيعة  تجاه 
في  عليه  أقبل  ما  وهذا  تحليل«)12(،  أي 

دراساته بهذا الكتاب.

صراعات ومصالح
)المدخل(  الكتاب  من  األول  الفصل  م  يقدِّ
يتناولها  التي  التوصيفات  من  مجموعة 
يمثل  حيث  السبعة؛  بفصوله  الكتاب 
موسى،  أبو  الثالث؛  الجزر  حول  »النزاع 
جرحااً  الصغرى،  وطنب  الكبرى،  وطنب 
بين دولة  العالقات  مؤلمااً ومثار خالف في 
اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران 
ينسى  ل  المؤلِّف  لكن  اإلسالمية«)13(. 
التذكير بأن هذا النزاع، وبقدر ما هو ثنائي، 
توارثته  ما  وهذا  ودولي،  إقليمي  أيضااً  هو 
األطراف المعنية عبر أكثر من أربعين عامااً، 
 1979 عام  إلى  يعود  ل  اإليراني  فالتمسك 
إنما إلى قبل ذلك، حيث كان شيوخ وأمراء 
الكبرى  الدول  بالجزر لكن  يطالبون  اإلمارات 
هذه  حيازة  إليه  انتهت  ما  في  دورااً  لعبت 

الجزر من طرف إيران حتى اليوم.
لهذا، سينصرف الفصل الثاني إلى دراسة السياق التاريخي والقانوني 
للنزاع، فيأخذنا الباحث إلى عمق التأريخ حيث الستعمار البرتغالي 
للمنطقة في القرن السادس عشر وبسط نفوذهم على الخليج منذ 
سنة 1507م، ومن ثم سطوع نجم القواسم منتصف القرن السادس 
تجاذبات  وسط  واإليرانيون  العرب  يتناوبها  الجزر  لتبقى  عشر، 

يخ إن دراسة الشَّ
 خالد آل نهيان تلقي الضوء على واحدة 
من أكثر التفاعالت دقًة في هذا العصر 

المختلط لحالة الدولة؛ أال وهي التفاعالت 
بين دولة ما بعد حداثية ممثلة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، في عالقتها مع 
دولة حديثة لكّنها تنتمي تحديداً إلى القرن 

العشرين، ممثلة في جمهورية
 إيران اإلسالمية 

الشيخ الدكتور خالد بن سلطان آل نهيان 
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آنذاك.وفي  المرحلة  ظروف  تفرضها  كانت 
والفرنسيون  البريطانيون  كان  ذلك،  خضم 
الخليج  منطقة  في  يتغلغلون  والهولنديون 
ما  يراقبون  وكانوا  عشر،  السابع  القرن  منذ 
للمنطقة  البرتغاليين  احتكار  لفك  يجري 
ليس بعيدااً عن الصراع بين العرب القواسم، 
مع  اتفاقيات  إلى  انتهوا  ما  سرعان  لكّنهم 
خضعت  حيث  المتصالحة،  اإلمارات  شيوخ 
البريطانية،  للحماية  أساسااً  اإلمارات  »هذه 
هكذا  حالها  على  ــاع  األوض واستمرت   ...
حتى جالء بريطانيا عن منطقة الخليج عام 
عنها. تتخل  لم  إيــران  لكن   ،)14(»1971

البريطاني  الــدور  عن  المؤلِّف  ث  ويتحدَّ
 ،1903 عام  ومنذ  حيث  الشأن،  هذا  في 
قد  كانوا  الجزر،  البريطانيون  احتل  وعندما 
رفعوا علم الشارقة على طنب الكبرى وأبو 
طنب  على  رفعوه   1908 عام  وفي  موسى، 
كدولة  إعالنها  وبعد  اإلمارات  أما  الصغرى. 
قانونيااً  فقد طالبت  متحدة في عام 1971، 
بالسيادة على الجزر، بينما كانت ايران تؤكِّد 

وظلّت  لها،  خاّصة  ملكية  الجزر  هذه  بأن 
دبلوماسية  تجاذبات  محل  النزاع  قضية 
والدولية.  والعربية  الخليجية  المحافل  في 
يخ الدكتور خالد آل نهيان الفصل  وينهي الشَّ
األول بقوله »جوهر هذه المشكلة أنه، ومن 
ة  المنظور القانوني والتاريخي والسياسي، ثمَّ
تعذر في التوصل إلى مصالحة بشأن النزاع 
حول الجزر الثالث؛ إذ إن لكلٍّ من اإلمارات 
وإيران تأويالت متباينة تباينااً جذريااً لألدلة، 
عن  للتنازل  استعدادااً  منهما  أي  تبد  ولم 

الدعاءات«)15(.

الدبلوماسية اإلماراتية
والذي  الكتاب،  من  الثالث  الفصل  يتوافر 
النزاع  حــدة  »تصاعد  عــنــوان  ــى  إل جــاء 
باألدلة  مقرونة  متابعة  على  ـــه«،  وإدارت
والوقائع لجملة ما جرى بشأن األزمة ابتداء 
من عام 1992، أي إبان تحرير الكويت من 
الحتالل العراقي، وإثر احتالل إيران لنصف 
من مساحة جزيرة أبو موسى، ومع أن ذلك 

لم  اإلماراتية  »السياسة  أن  إلّ  استفزازااً  كان 
هي  هذه  أن  رغم  وموضوعااً  شكالاً  تتغير 
على  الستيالء  فيها  يتمُّ  التي  الثانية  المرة 
منطقة مأهولة بالسكان«)16(. ولذلك، سلَّط 
الدبلوماسية  اآلليات  على  األضواء  المؤلِّف 
إدارة  في  ــارات  اإلم دولــة  اعتمدتها  التي 
النزاع منذ ذلك الحين، أل وهي المحادثات 
الثنائية ودعوات التحكيم، ووساطة اآلخرين، 
وعزز  اإلقليمية«)17(.  المنظمات  وتعبئة 
حضور  مــن  الفصل،  هــذا  فــي  الباحث، 
مقرونااً  ذلك  كل  عن  تفصيلية  معلومات 
والخرائط  والوثائق  الدبلوماسية  باألدلة 
القول:  إلى  وانتهى  والدولية،  التأريخية 
في  واثقااً  خطابااً  اإلمارات  »استخدمت  لقد 
عن  ممتنعة  عة،  المتنوِّ أساليبها  من  كل 
لتصعيد  المتعمدة  التحريضية  التعليقات 

الموقف«)18(.
للموقف  حثيثة  ومتابعة  الرابع  الفصل  إلى 
اإلماراتي بشأن مطالبتها التاريخية والقانونية 
ملكية  في  أحقيتها  تؤكِّد  التي  والسياسية 

العربي  الخليج  الممتّدة في  الصراعات  إدارة  الثالث  الجزر 
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اإلماراتية  السياسة  به  تتسم  ما  الثالث وفق  الجزر  هذه 
من روح سالمة على الصعيد المحلي والدولي ليس بعيدااً 
تجاذبات  من  السنوات  عبر  يدور  كان  ما  مجمل  عن 
في  الفصل  بحثه هذا  ما  ودولية، وهو  إقليمية  سياسية 
وفي  المدى،  طويلة  متأنية  سياسة  اإلمارات  اتباع  ظل 
أكثر  على  واإلمــارات  ايران  بين  العالقات  استمرار  ظل 
حراك  على  األضواء  المؤلِّف  يسلط  ولذلك  صعيد،  من 
يقيم  حيث  بينهما  والجتماعية  القتصادية  العالقات 
تعدُّ  وحيث  إيراني،  ألف   400 حوالي  وحدها  دبي  في 
اإلمارات »واحدة من أكبر شركاء ايران التجاريين«)19(، 
تحتِّم  التي  وغيرها  الجتماعية  العالقات  عن  ناهيك 
لجوء اإلمارات إلى سياسة حكيمة مع الجارة ايران رغم 
بعيدااً عن  ليس  أمدها.  التي طال  الثالث  الجزر  مشكلة 
بشأن  اإليراني  الموقف  الخامس  الفصل  سيتناول  ذلك، 
األزمة وفق مجموعة الحجج التأريخية والقانونية لدعم 
التاريخية  ايران  مكانة  المؤلِّف  فيستعرض  ادعاءاتها 
التي  البينية  والصراعات  بل  والقتصادية،  والديمغرافية 
وطبيعة  الماضية،  العقود  خالل  لها  وتعرَّضت  خاضتها 
ة بها والتي تتأثر كثيرااً ببعدها  السياسة الخارجية الخاصَّ
القومي والديني، القديم والحديث، وليس بعيدااً أيضااً عن 
العامل األمريكي بالمنطقة الذي كانت عالقته المتبادلة 
أن  منطلق  من  الحال  مقتضى  بحسب  تتنوع  إيران  مع 
لفهم  األهمية  بالغ  أمر  المتحدة  الوليات  مع  »العالقة 
بمرور  العالقة،  هذه  تطورت،  حيث  اإليرانية؛  السياسة 
الوقت، ومن الصعب القول إن إيران كانت دولة عدائية 

بالمعنى التقليدي«)20(. 

عقلية الحصار
يخ الدكتور خالد بأن موقف إيران يبقى  وهنا يعتقد الشَّ
أيد  في  تقع  أن  للجزر  يمكن  »فال  بالجزر؛  متمسكااً 

يخ الدكتور خالد إلى أن كل هذه ينتهي الشَّ
 التحديات »تجعل التحليل الموضوعي للنزاع حول 
الجزر الثالث أمراً عسيراً جداً، ولعل أفضل ما يمكن 
ق في هذه المسألة هو  أن يفعله الباحث المحقِّ
أن يبدي وعيًا بالمشكلة وحساسيًة تجاه طبيعة 

المصادر المستخدمة لبناء أي تحليل«  
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معادية، وعلى الرغم من أنها ل تنظر لإلمارات كعدو، فإنها تعتبرها 
حليفااً للوليات المتحدة، وتبدو األهمية الستراتيجية لمضيق هرمز 
الجزر«)21(. حول  النزاع  في  بموقفها  وتمسكها  إيران  د  تشدُّ وراء 

وفي هذا السياق، يستخدم المؤلِّف الشيخ الدكتور خالد آل نهيان 
اإليرانيون،  بها  يفكِّر  التي  العقلية  تلك  الحصار«  »عقلية  مصطلح 

مات الدالة على هذه العقلية، ومنها:  د مجموعة من السِّ ويعدِّ
واعتبرت  المتحدة،  الوليات  من  ُمستهدفة  بأنها  إيران  تشعر  أولاً: 
أي تصعيد في قضية الجزر الثالث جزءااً من خطّة ترمي إلى احتواء 

النفوذ اإليراني.
ثانيااً: تخشى إيران من أن تؤدِّي استمرارية النزاع الدبلوماسي لفترة 
الخليج،  في  أخرى  عربية  دول  نفوذ  تزايد  إلى  الزمن  من  طويلة 
للحدِّ  باستمرار  اإليرانية  الخارجية  السياسة  خصوصااً مصر، وتسعى 

من هذا النفوذ.
في  اإليرانية«  »الثورة  صورة  النزاع  يشوِّه  أن  المحتمل  من  ثالثااً: 

أوساط العديد من دول العالم اإلسالمي والدول النامية)22(.
يخ الدكتور خالد بأنه، وفي ضوء هذه النقاط، »ربما  لهذا، يعتقد الشَّ
القائم  بالنزاع  العتراف  إيران  رفض  أسباب  فهم  هل  السَّ من  يكون 
التي  الثقة  بموقفه  يثق  ل  اإليراني  النظام  يكون  وقد  الجزر،  على 

يصّورها للعالم«)23(.
يتأمله  ما  هذا  الجزر؟  حول  النزاع  مع  الدولي  التعامل  بشأن  ماذا 
فكرة  من  وذلك  العالمية«،  »السياسة  بـ  معنون  السادس  الفصل 

اإليرانية  المواقف  »أن  هي  تلك  المؤلِّف  منها  ينطلق  أساسية 
النزاع تشكَّلت وتقيّدت بالدور الذي لعبته القوى  واإلماراتية تجاه 
ونفوذها  المتحدة  الوليات  سيما  ول  الخليج،  في  الفاعلة  األخرى 
دراسة  في  الفصل  هذا  يتوغَّل  ولذلك  الخليج«)24(.  دول  على 
بحسب  المتداخلة  أدوارها  ويستعرض  الدولية،  التدخُّالت  ُجملة 
وجود  مع  تزامنت  مختلفة  مراحل  عبر  والبينية  الطرفية  المصالح 
النزاع واستمراره حول الجزر، خصوصااً األمريكي الذي يبدي ترحيبااً 
لمية لحل األزمة، والموقف الروسي  متواصالاً بالجهود اإلماراتية السِّ
منها الذي تميز بالعتدال، ليس بعيدااً عن الموقف الصيني الذي ظل 
مرتبطااً بالمصالح مع منطقة الخليج العربي، ومنها اإلمارات وإيران 
ولكن دون عملية حاسمة عن النزاع في ظل التعنُّت اإليراني بعدم 

التفاوض الحاسم بشأنه.

سيناريوهات محتملة
بأن  الباحث  وتأكيد  واألخير  السابع  الفصل  حيث  »الخاتمة«،  إلى 
»دولاً عّدة قد أعربت عن وجهة نظرها حيال النزاع لكنها لم تحظ 
اإلمارات  عن  بعيدااً  للدول  الخارجية  السياسات  في  كبير  باهتمام 
سيناريوهات  أربعة  وجود  إلى  المؤلِّف  ليخلص  وإيـــران«)25(. 

محتملة بشأن األزمة، وهي:
األول: استمرار الوضع على ما هو عليه دون حدوث أي تغيير بحيث 
تمتنع دولة اإلمارات عن الضغط بقوة أكبر، بينما ل تغير إيران من 

خطابها أو مفهومها للنزاع، وهو السيناريو األكثر احتمالاً.
عزلتها  استمرار  مع  إيران  على  الدولي  الضغط  استمرار  الثاني: 
تتبّنى  جديدة  بقيادة  تأتي  شعبية  انتفاضة  اندلع  من  ومخاوفها 

موقفااً مختلفااً حيال قضية الجزر.
العربية  اإلمــارات  لدولة  ناجحة  نتيجة  يحقق  أن  يمكن  الثالث: 
المتحدة لكن في ظروف غير مرغوبة؛ وذلك في حال حدوث أزمة 
مستقبالاً ينجم عنها تعرُّض النظام اإليراني لهجمة عسكرية، فوقتها 
يمكن أن يعيد هذا العمل الدولي الجزر المتنازع عليها إلى دولة 
إقليمية  حرب  خالل  من  الجزر  استعادة  لكن  بالقوة...،  اإلمارات 
لم  الستقرار والسِّ تعزيز  إلى  الساعية  اإلمارات  سيكون ضد سياسة 

في منطقة الخليج.
الرابع: أن تتخلّى دولة اإلمارات عن مسعاها، وتقر بأن المباحثات 
الدبلوماسية لن تفضي إلى شيء طالما ليس هناك رغبة باللجوء إلى 

استخدام القوة لدعم مطالباتها، وهو سيناريو افتراضي)26(.
يخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان  وبعد، فإن دراسة الشَّ
)الجزر الثالث.. إدارة الصراعات الممتدة في الخليج( لتعدُّ واحدة 
انتهجت  والتي  مجالها  في  سياسية   - الجيو  الدراسات  أحدث  من 
معاينة  في  والقتصادي  التاريخي  والبحث  العلمي  التفكير  طريق 
إيران  وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بين  الجزر  أزمة 

العربي  الخليج  الممتّدة في  الصراعات  إدارة  الثالث  الجزر 
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العوامل  مختلف  عن  بعيدااً  ليس  اإلسالمية 
والدولية  والعربية  والخليجية  اإلقليمية 
جهة  من   .2012 عام  حتى  التأريخ  عبر 
بحثيااً  أنموذجااً  الكتاب  هذا  يُعد  أخــرى، 
بـ»الصراعات  صة  المتخصِّ للدراسات  جديدااً 
العربي  الخليج  منطقة  في  الممتدة« 
الدراسات  أحدث  على  توافره  حيث  من 
التي  باألزمة  المختصة  والتحليالت  السابقة 
من  الكثير  في  وتخليالاً  ودرسااً  بحصااً  لقت 
باألمر  المعينة  والمراجع  والمصادر  الكتب 
الوقائع  حيث  من  وأيضااً   ،2012 عام  حتى 
واألحداث المتزامنة مع وجود األزمة والنزاع 
لحلها  والمساعي  والتأمل  النظر  قيد  على 
والعربي  والخليجي  اإلماراتي  الصعيد  على 
والدولي. وأخيرااً من حيث الدقة في تحليل 
الواقع والوثائق بروح موضوعي في التصدي 
الداخلة  والصغرى  الكبرى  المسائل  لتحليل 
في بنية الصراع واألزمة معااً، وكل ذلك يجعل 

الباحثين  من  جيالاً  بأن  قائمااً  لدينا  التفاؤل 
اإلماراتيين الُجدد سيكون كفيالاً ببناء منحى 
دراسي يُنشئ نمطااً قرائيااً مغايرااً للسائد أو 
التقليدي وهو يُقبل بالدرس والتحليل على 
قضايا وإشكاليات ممتدة الصراع في وطننا 

العربي الكبير 
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الدين أنسنة  ومحاولة  العلمانية  بعد  ما 

عرض - نضال ممدوح

 في كتابه »في الشعر الجاهلي«الصادر عام ١٩٢٦ يقول الدكتور 
طه حسين:«أريد أن أصطنع في األدب هذا المنهج الفلسفي الذي 
العصر  هذا  أول  في  األشياء  حقائق  عن  للبحث  ديكارت  استحدثه 
الحديث٬ وهو ينص على عدم التسليم بأية فكرة إال إذا كانت واضحة 
أوروبا  نقلت  ثورية ألنها  إنها  القاعدة  ومتميزة. وقد قيل عن هذة 
من العصر الوسيط حيث كانت السلطة الدينية متحكمة في العقل 

البشري٬ إلى العصر الحديث حيث بداية التحرر من هذة السلطة.«
وألن طه حسين انحاز لهذة القاعدة فقد أُتهم بالكفر وصودر كتابه٬ 
الرازق عام ١٩٢٥  التي وجهت للشيخ علي عبد  التهمة  وهي نفس 

على خلفية كتابه »اإلسالم وأصول الحكم«.
عن  بعيًدا  والتفكير  العقل  بإعمال  نادى  من  كل  بين  يربط  ما 
المسلمات المسبقة٬ أنهم قوبلوا بالتهمة الجاهزة »الكفر« من قبل 
الله٬ يفرضون  القيمين على  العقيدة  المطلقة حراس  الحقيقة  مالك 
وصايتهم عليه وعلينا٬ ال تستهويهم الحياة وكيف يجعلها الدين أكثر 
يسًرا وسعادة٬بقدر ما يستهويهم اتهام أي فكر مخالف، يعتبرونه هم، 
خروًجا عن الملّة والّدين.يشهرون في وجوهنا إتهام عدم التخصص 
في العلوم الدينية والتراث الفقهي واإلسالمي. من هذا المنطلق بات 
تجديد الخطاب الديني أمًرا ملًحا وحتمًيا طرحه الكثير من المفكرين 
صيام«  الدكتور«شحاتة  هؤالء  ومن  والتحليل٬  الشرح  طاولة  علي 
في كتابه ما بعد العلمانية وأنسنة الدين .. محاولة لتجديد التراث٬ 

الصادر حديًثا عن دار روافد للنشر في القاهرة.

عبر سبعة مباحث وما يقارب ال٣٣٣ صفحة يحاول مؤلفه البحث 
بمصطلح  المقصود  وما  الديني٬  الخطاب  معنى  حول  إجابات  عن 
الخطاب وهل يمكن تطبيقه على النص الديني المقدس أو ينسحب 
فقط على النصوص الشارحة؟ وهل ثمة خطاب ديني واحد شامل 
جامع أم أنها خطابات دينية تنطلق من منطلقات التاريخ والتأويل، 
كيف نقرأ عملية اإلصالح الديني وتجديد الفكر اإلسالمى منذ محمد 
ا  عبده وجمال الدين األفغاني حتى اآلن، ولماذا لم تصبح تياراًا سائداً
راسخ  خطاب  تجديد  إلى  بحاجة  نحن  وهل  العربية؟  الثقافة  في 
خطابات  أو  جديد  خطاب  إلى  بحاجة  أننا  أم  اإلصالحي  بالمعنى 

جديدة تنطلق من األفكار وعالقتها بالواقع ل من الماضي؟ وكيف 
وما  للحوار  ساحة  بجعله  أم  النص  قراءة  بإعادة  هل  ذلك:  يمكننا 
هي قوانين إعادة القراءة؟ هل يمكن للدين أن يكون أداة للتغيير 
الجتماعى أم أنه بطبيعته التي تفرض إيقاعها يثبت الواقع؟ وهل 
ثمة تناقض في دعوة الناس للتغيير بينما هو يسعى لتثبيت رؤاه؟ 

وغيرها من القضايا المهمة واألسئلة المثارة حولها. 
تأويالتهم  أو  الفقهاء  بكالم  ل  بعقله  اإلنسان  يفكر  أن  األوان  »آن 
يتحركون  األفــراد  وجعل  العلمنة  إلى  المجتمع  ودفع  للنصوص٬ 
العقل  تأطير  خالل  من  العالم  شئون  في  ويتدبرون  وينظرون 

العلماني« .
يؤكد صيام على أن الوعي اإلسالمي الجديد الذي يسعى إلى إيجاد 
المهيمن  األصولي  لإلسالم  مغايرة  رؤية  على  يستند  ديني  إصالح 
ليكون بديال عنه٬ مع ضرورة الوعي بأنه يستند إلى روحانية تتسق 
الفكر  وحرية  والتسامح  والمساواة  األخر  على  اإلنفتاح  قيم  مع 
والدين وحقوق الغير٬ تلك التي تجعلنا أمام وجود تأويالت مغايرة 
للمعني الظاهر للنص٬ تعزز من القيم األخالقية السائدة التي تمنع 
حدوث الصراعات ونبذ اآلخر. وبذلك لن تتخاصم ما بعد العلمانية 
مع الدين٬ وبالتالي لن يسعى األخير إلى إنهاء وجود األوىم فالضدية 
العلمانية  كانت  فإذا  العقل.  غياب  حتى  أو  الدين  أفول  تعني  ل 
تحاول تلوين منطق الحياة بلون دنيوي، دون سلب لقيم الدين أو 
وجوده، فإن ما بعد العلمانية تسعى إلى إعادة الدين مرة أخرى، 
التي تشجع  اإلنسانية  األخالقية  والقيم  الروحانيات  لتكريس  وذلك 

على سيادة السالم، والتسامح واحترام اآلخر وتوطين الحرية.
الدين منذ أن  الفصل األول من كتابه٬ ظاهرة  المؤلف في  يتتــبع 
عرفها اإلنسان وكيف أنه انشغل منذ وجوده األول بحدود األلوهية 
صيام  ويذهب  البشرية.  بالذات  الخاص  الفضاء  على  وطغيانها 
رؤي  بتفسير  المرتبطة  الصياغات  من  مجموعة  هو  الدين  أن  إلى 
خلق  في  تساهم  فردية  دللت  من  يحمله  ما  جانب  إلى  العالم٬ 
التجليات والترسيمات الخاصة بالوظائف الكامنة للعقائد والطقوس 

والممارسات الروحية.
بينما تناول الفصل الثاني محاولت تجديد الدين والجدل واألفكار 

ما بعد العلمانية 
ومحاولة أنسنة الدين
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الذي  والتطرف  الجمود  حالة  إنهاء  بهدف  المفكرون  قدمها  التي 
أغلق باب الجتهاد. وبحسب معبد خان فالتجديد في الدين ل يعني 
إضافة لدين الله٬ وإنما يعني تطهير الدين اإللهي من الغبار الذي 

يتراكم عليه وتقديمه في صورته األصلية الفقهية. 
الدين  وجمال  عبده  محمد  من:  كل  محاولت  الكاتب  تناول  كما 
وإذعانهم  المعتزلة  عن  طويال  حديثا  وأفرد  مصر٬  في  األفغاني 
للعقل٬ وكيف أنهم دشنوا تيارا عقالنيا ذا نزعة إسالمية كان أساس 

النزعة اإلنسانية. 
اإلسالميين  محاولت  إلى  فيه  تعرض  فقد  الثالث  الفصل  أما 
ألدوات  برمته  الفقهي  التراث  إخضاع  حاولوا  الذين  الجدد 
أركون«  »محمد  مشروع  أول  من  والمنهجي٬  النظري  التحليل 
الرحمن«  عبد  للمفكر«طه  اإلسالمية  الحداثة  بمشروع  مرورا 

رئيسية  مرتكزات  ثالثة  على  والمستند 
أن  واألخالقية٬  والحوارية  العقالنية  هي: 
حتي  واإلبداع  الحداثة  بين  التوفيق  يتم 
الذي  والتخلف  الثبات  حالة  تجاوز  يتم 

أوقع المجتمع في آفات أخالقية. 
قدمها«محمد  التي  المقاربة  تناول  كما 
الطالبي« والتي تسعى إلى تقديم قراءة 
دينامية في قراءة النص الديني من خالل 
للنص.  اإلتجاهي  التحليل  على  اإلعتماد 
تناول  النص  قراءة  وإعادة  التأويل  وفي 
محاولة »عبد المجيد الشرفي« من خالل 

من  وغيرها  األصولية.  الفكرية  المنظومة  في  الحفر  أداة  تفعيل 
محاولت التجديد. وفي الفصل الرابع يقدم صيام إلحدى التجارب 
المهمة في مشروع التجديد٬ أل وهي محاولة » وائل حالق« تلك 
التي حاولت أن تفصل بين مفهوم الدولة اإلسالمية والحكم اإلسالمي.

حيث يري حالق أن المسلمين يجابههم اليوم تحدي التوفيق بين 

القوي  وحضورها  للدولة  الحقيقي  الوجود  هي  األولى  حقيقتين٬ 
الذي ل يمكن إنكاره٬ والثانية هي الحقيقة الديونطولوجية )األخالق 
الشريعة٬  حكم  من  شكل  إستفادة  ضرورة  في  المتمثلة  الواجبة( 
ويزيد صعوبة هذا التحدي أن الدولة في الدول اإلسالمية لم تهتم 
الشريعة  مقبول من حكم  أي شكل  تهيئة  إعادة  بالكثير من سبل 

األصلي ولكن تظل الدولة هي القالب المفضل لإلسالميين. 
وفي الفصل الخامس يتطرق المؤلف إلى الظروف المجتمعية التي 

أخرى  مرة  الدين  استدعاء  في  ساهمت 
الفصل  هذا  يستهل  العام٬  الفضاء  في 
ل  العلمانية  إن  صالح:«  لهاشم  بمقطع 
هو  بل  سلبيا  عمال  الدين  بتفكيك  تريد 
ثقافة  ألي  يمكن  ل  خالق  إبداعي  عمل 
بعد  ما  أن  إلي  ذاهبا  بدونه«  تنهض  أن 
مع  الدين  تمفصل  إلى  تسعى  العلمانية 
تؤسس  ذاته٬  الوقت  وفي  الديمقراطية 
ذات  المجتمعات  في  التوافقية  الصيغ 
التعددية القيمية٬ التي تنتفي في إطارها 
مفاهيم النفعية ليحل محلها قيم الخير التي من شأنها أن تعمل 

علي إشاعة الحياة الجيدة٬ أو العادلة علي جميع األصعدة. 
أما الفصل السادس فقد رصد فيه عجز »اإلخوان المسلمين » ــ 
في عام حكمهم لمصرــ عن إحداث التوافق المجتمعي وإن كان 
هذا أدى في المقابل إلى ظهور تحالف سلفي إخواني ضد القوي 
إلى  الدعوة  أن  إلى  فيه  خلص  السابع  والفصل  األخري.  السياسية 
المواطنة العالمية٬ أي بمعاني وقيم )الحرية والمشاركة والمسئولية 
في  ليست  والتضامن(  اإلختالف  في  والحق  والمساواة  اإلجتماعية 
مقابل إلغاء الخصوصية الثقافية وإنما تفعيل عملية التواصل الكوني 

لتكون همزة وصل ل قطع بين األطراف المتعايشة 

يؤكد صيام على أن الوعي اإلسالمي الجديد الذي
 يسعي إلى إيجاد إصالح ديني يستند على رؤية مغايرة 
لإلسالم األصولي المهيمن ليكون بديال عنه٬ مع ضرورة 
الوعي بأنه يستند إلى روحانية تتسق مع قيم اإلنفتاح على 
األخر والمساواة والتسامح وحرية 
الفكر والدين وحقوق الغير٬
تلك التي تجعلنا أمام وجود تأويالت 
مغايرة للمعني الظاهر للنص٬ تعزز 
من القيم األخالقية السائدة التي
 تمنع حدوث الصراعات ونبذ اآلخر.

يتتبع المؤلف في الفصل األول 
من كتابه٬ ظاهرة الدين منذ أن 

عرفها اإلنسان وكيف أنه انشغل 
منذ وجوده األول بحدود األلوهية 

وطغيانها على الفضاء الخاص 
بالذات البشرية. ويذهب صيام إلى 

أن الدين هو مجموعة من الصياغات المرتبطة بتفسير رؤي 
العالم٬ إلى جانب ما يحمله من دالالت فردية تساهم في 

خلق التجليات والترسيمات الخاصة بالوظائف الكامنة للعقائد 
والطقوس والممارسات الروحية.
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النفسي100 المحلل  أريكة  األدب على 

سوق الكتب

الناقد بستانيّ
فريد يسرد بداية آراء بعض النقاد في النقد ورؤيتهم لُكنهه، فيذكر 
أن المفكر اإلنجليزي السير ليزي ستيـڤن قال في أواخر القرن التاسع 
عشر إن النقد في نهاية المطاف ما هو سوى تعبير عن شعور فردي. 
فرانس  أناتول  الفرنسي  الناقد  راح  العشرين  القرن  مطلع  في  أما 
يدافع عن النقد قائالاً إن النقد سياحة تقوم بها الروح بين األعمال 
األدبية، وكأنما الناقد بستانّي يطوف بحدائق األدب مجتنياًا من كل 

بستان زهرة. وفي العام 1924 كتب األديب والناقد اإلنجليزي چون 
ميدلتون أنه يؤمن بأن النقد مسألة شخصية، وأنه كلما أقللنا، نحن 
النقاد، من محاولة إخفاء هذا عن أنفسنا، كان هذا أفضل. فريد يذكر 
كذلك في مقدمته أنه عندما شرع في وضع هذا الكتاب كانت نيته 
أن يبدأ بفترة ستينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت في 
كل من بريطانيا والوليات المتحدة، انحسار موجة »النقد الجديد« 
على كال شاطئْي األطلنطي، وصعود البنيوية وما أعقبها. لكنه حين 
للمشهد  واضحة  أي صورة  تكوين  استحالة  أدرك  العمل  في  أوغل 
األولى،  العشرين  القرن  عقود  حتى  الوراء  إلى  الرجوع  دون  اليوم 
والنقد  براغ  ودائرة  الروسية  الشكالنية  مولد  شهدت  التي  وهي 
الفرودية والماركسية.  النسوية والمؤثرات  الحركة  الجديد وبدايات 
من هنا قرر فريد أن يبدأ من العام 1915 عام تأسيس دائرة موسكو 
الروسية، وينتهي في  اللغوية ومنها نبعت بشكل جزئي الشكالنية 
عن  دونوه  دينس  األيرلندي  الناقد  كتاب  صدور  عام   2014 العام 
الستعارة، وبهذا يغطي هذا الكتاب ما يقرب من قرن. يتساءل فريد 
لماذا كان النقد األدبي اليوم على هذا القدر من الصعوبة؟ ويرى أن 
ذلك لعدة أسباب يجملها في خمسة وهي أن هذا النقد يتطلب من 
قارئه معرفة بفنون أخرى، وأنه مغروس في الفلسفة بشتى أنواعها، 
وأن هناك نقاداًا يستعصون على التصنيف ويصعب إدراجهم في أي 
خانة، وأن النقد واإلبداع قد أصبحا في يومنا هذا متداخلين وأحياناًا 
متماهين حتى ل يمكننا معرفة بعض نصوص النقد هل هي نقد أم 
إبداع؟ وأن هناك مصطلحات غير مألوفة في السياق النقدي جرت 

على أقالم النقاد، نحتوها أو أضفوا عليها معاني جديدة. 

األدب 
على أريكة المحلل النفسي

عاطف محمد عبد المجيد

نقدية«  »مجاعة  من  عقود  منذ  يحذر  الراعي  على  الدكتور  كان   
أمين  ومحمود  القط  وعبدالقادر  عوض  لويس  الكبار  من  وحوله 
العالم وعز الدين إسماعيل ورجاء النقاش وغيرهم. تُرى ماذا بوسعنا 
أن نقول اليوم وقد كّفت الجامعات خصوًصا عن إيفاد بعثاتها إلى 
الفائقة  الحضارية  والخبرة  ومناهجه،  بالعلم  العامرة  األرض  أقطار 
بكل تجلياتها، لتقتصر في معظمها على تخريج نماذج أحادية الثقافة 
زائفة الوعي، كما سّدت وسائل اإلعالم المرئية والمطبوعة منافذها 
السياسية  بالثرثرة  مساحاتها  لتغمر  الموهوبين  النّقاد  شباب  على 
واالرتجال الكتابي وتحرّم قراءها من اإلبداع الجديد والنقد العميق 

مًعا؟!
النص.  لكتاب »ما وراء  افتتاحيته  د. صالح فضل في  يقوله  ما  هذا 
اتجاهات النقد األدبي الغربي في يومنا هذا« للدكتور ماهر شفيق 

فريد، والذي صدر حديًثا عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة. 
متشابكة  غابة  عن  عبارة  هو  اليوم  النقدي  المشهد  أن  يرى  فريد 
األغصان، أو صحراء مترامية األطراف، أو محيط مصطخب األمواج، أو 
متاهة يضل فيها القطا، أو هو حسب وجهة نظر القارىء روض نضير، 
اختالف  أنه ورغم  غير  األلوان.  زاهي  العطور،  األزهار، زكي  متنوع 
النظرتين هاتين، يحسب فريد أنه ال خالف على أمر واحد وهو إن 
نقد  النقد مختلف جذريًّا، في محتواه وشكله ومذاقه عن أي  هذا 

سابق. 

يؤكد فريد أنه ليس في حاجة إلى أن يقول إن كثيًرا 
من النظريات النقدية التي يتناولها هذا الكتاب، سواء 

أكانت تقليدية أو راديكالية، قد دخلت حقلنا النقدي في 
العالم العربي من مشرقه إلى مغربه، وأثارت جداًل ربما 

لم تخفت أصداؤه حتى اليوم.
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أخطاء نقاد ومترجمين
ا يؤكد فريد أنه ليس في حاجة إلى أن يقول إن كثيراًا من النظريات  أيضاً
النقدية التي يتناولها هذا الكتاب، سواء أكانت تقليدية أو راديكالية، 
العالم العربي من مشرقه إلى مغربه،  النقدي في  قد دخلت حقلنا 
ا أنه  وأثارت جدلاً ربما لم تخفت أصداؤه حتى اليوم. فريد يذكر أيضاً
ا وقعت  أثناء عكوفه على وضع هذا الكتاب وإعادة قراءة ما قرأه قديماً
وباحثونا  نقادنا  فيها  تورط  التي  األخطاء  من  عدد  على  على  عيناه 
ومترجمونا، واكتفى بذكر مثالين أولهما رواية أولدس هكسلي والتي 
يترجمها البعض إلى »عالم جديد شجاع« واألصح أنها »عالم جديد 
التي  هوثورن  ناثانيل  األمريكي  رواية  وثانيهما  بديع«،  أو  جميل 

تُرجمت إلى »الخطاب القرمزي« والصواب هو »الحرف القرمزي«.
فريد الذي يبدأ كتابه بترجمة لبعض المصطلحات األجنبية، يقسمه 
القريب«،  األمس  »ميراث  بـ  عنونه  منها  األول  أقسام،  ثالثة  إلى 
المستقبل«، وفي كل  بـ«وعود  والثالث  اليوم«،  بـ«الصورة  والثاني 
النقدية واألدبية.  والنظريات  المدارس  يتحدث عن عدد من  منها 
في القسم األول يتحدث فريد عن الشكالنية الروسية ونشأتها في 
العقد الثاني من القرن العشرين، وناصرها فقهاء لغة غير تقليديين 
ودارسون لألدب مثل ب. توماشفسكي، يو. تينيا نوف ور. ياكوبسن. 
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وقد كان الشكالنيون ينظرون إلى األدب على أنه حقل متميز من 
ا للمجتمع  حقول الجهد اإلنساني، وأنه فن لفظي أكثر منه انعكاساً
أو ساحة وغي لألفكار. بعد ذلك يعرج فريد إلى الحديث عن كارل 
ماركس ويراه قد غير مجرى التاريخ وهو الفيلسوف والمؤرخ وعالم 
وهو  األلماني،  الراديكالي  والناشط  والجتماع  السياسي  القتصاد 
مؤلف كتاب رأس المال. وفي ختام رحلته مع النقد الماركسي يثبت 
أمريكية،   – األنجلو  الجديد  النقد  بمدرسة  المؤمنين  أنه من  فريد 
كل  عن  الفن  انفصال،  وليس  استقالل،  على  تؤكد  مدرسة  وهي 
العتبارات القومية والدينية واألخالقية والجتماعية، ومن ثم تقف 

على الطرف المقابل للنقد الماركسي.
وفي حديثه عن مدرسة النقد النفسي يقول إنها تحاول أن تربط بين 
علم النفس واألدب إذ ترى أن األدب تعبير عن نفسية صاحبه، وأن 
فهم العمل األدبي ل يتم إل إذا فهمنا حياة ُمْنشئه، أو هي تعتبر 
شخصية  عن  مباشراًا  تعبيراًا  رشدي،  رشاد  يقول  كما  األدبي،  العمل 
األحالم  تفسير   « المؤثر  وكتابه  فرويد  يتحدث عن  كذلك  الكاتب. 
» والذي من خالله اكتشف فرويد المنهج العلمي الذي يمكن به 
دراسة الالشعور الذي اكتشفه من قبله الشعراء والفالسفة، وهذا ما 
التشكيلي، وكلها  النفس واألدب والفن  الصلة بين علم  يؤكد عمق 

محاولت لسبر أغوار الروح اإلنساني. 

النقد الجديد
إليوت  أكتاف  قامت على  التي  الجديد  النقد  ومتحدثاًا عن مدرسة 
الوثيقة  القراءة  إنها تقوم على  ورتشاردز ومن تلوهما، يقول فريد 
وظالل  الكلمات  دللت  بين  الدقيقة  بالفروق  والهتمام  للنص، 
معانيها، كما توجه النظر إلى أدبية النص، ما يجعله أدباًا وليس شيئاًا 
القرن  في  الفكرية  الحركات  أهم  من  المدرسة  هذه  وتعتبر  آخر. 
العشرين، على حد قوله. كذلك يتحدث فريد في هذا القسم عن 
األدب المقارن وعن تاريخ األفكار وعن ما بعد الحداثة، إلى جانب 
الثاني من  القسم  في  والتفكيكية.    والبنيوية  األونطولوجي  النقد 
الكتاب يتساءل فريد مع الناقد البريطاني المعاصر تيري إيجلتون 
القارىء  يكون  أي حد  وإلى  رديئاًا،  أو  ا  أدبيًّا جيداً يجعل عمالاً  عما 
حرًّا في تفسيره. كما يكتب عن النقد المعرفي وهو محاولة إلجراء 
حوار  الجديدة،  والمخ  الذهن  وعلوم  األدبية  الدراسات  بين  حوار 
النفس واللغويات وعلم األعصاب وفلسفة  تنخرط فيه أقسام علم 
الذهن في الجامعات الغربية، ويرتوي من لغويات نعوم تشومسكي 
وأبحاث الذكاء الصطناعي، على حد تعريف آلن رتشاردسن له. أما 
في مقاله الصحافة األدبية: كاتبو مراجعات الكتب، فيحاول فريد أن 
يفرق بين نوعين من الُكتّاب وهما الناقد وكاتب مراجعات الكتب 
في الصحف والمجالت، وقد يجمع الكاتب الواحد بينهما. فريد يرى 
أن النقد بطبيعة الحال أعمق وأكثر تفصيال من المراجعة الصحفية، 

وليس هناك ما يمنع أن تكون هذه األخيرة مساوية للنقد في القيمة 
لسان  على  أفكوهة  فريد  يذكر  وهنا  القدير.  المراجع  توافر  إذا 
األديب اإلنجليزي سيدني سميث حيث يقول هذا األخير ساخراًا: »ل 
يجمل بك قط أن تقرأ كتاباًا قبل أن تكتب مراجعة له. فقراءته لن 

يكون لها من أثر سوى إصابتك بالتحيز«. 

مزيد من الديناميت
فريد يذكر كذلك أن الناقد والشاعر اإلنجليزي المعاصر كريج رين 
كان قد أصدر في العام 2013 كتابه » زيد من الديناميت« يتحدث 
فيه عن األدب والفن التشكيلي، ويرى فريد أن عنوان الكتاب هذا 
يوحي بأن مؤلفه ينظر إلى النقد األدبي والفني على أنه نوع عنيف 
من النفجارات، ديناميت ينسف اآلراء المتعارف عليها والمعتقدات 
ا فقط عنوانه ما  السابقة. أما القسم الثالث والذي يضم مقالاً واحداً
الذي تقوله خريطة الطوالع؟ يقول فريد إن هذه الخريطة توميء 
إلى أن شكل النقد األدبي سيغدو في األلفية الثالثة بالغ الختالف 
عن شكله في الماضي، بل عن شكله في هذه اللحظة. فريد يتوقع 
تُجرى  تجارب  النقد  سيغدو  والعلم،  األدبي  النقد  بين  ما  ا  اندماجاً
المرجعية  أطره  الفيزياء، وستكون  أو في معمل  العقل  في معمل 
هي السيبرنطيقا، فيزياء الكم، الهندسة الوراثية، علم األحياء الجزئي 
والستنساخ، وذلك مواكبة للثورة الرقمية وثورة التصالت والتفجير 
نطاق  واتساع  الحاسوب  من  جديدة  أجيال  وظهور  المعلوماتي 

الشبكة العنكبوتية الدولية.
ينبغي على كل كاتب  أكثر من مهم في مجاله،  وبعد، هذا كتاب 
أو ناقد أن يقرأه وأن يقف أمام مقالته التي يضمها وقوف المتأمل 
يفيده ويساعده في رحلته على  ما  ينهل من معينها  الواعي حتى 

متن سفينة الكتابة واإلبداع 

 

النفسي المحلل  أريكة  األدب على 

سوق الكتب



محمد عيد إبراهيم * لؤلؤة ميسون صقر

قراءات

القرّاء  موريسون  توني  األمريكية  تتحّدى  )جاز(  رواية  في 
بكتابتها أربعة أسطر تلّخص )الحدوتة( حتى ل يبقى معها إل 
من يريد التمتّع باللغة وشكل الكتابة، وتفعل ميسون صقر في 
روايتها الجديدة )في فمي لؤلؤة( شيئااً شبيهااً، نتوقّع منه بنية 
مسار األحداث ودراميتها من البداية للنهاية. لكنها تستعير أيضااً 
نمط )الستنارة البنيوية( من بريخت حيث يقول »ليس الفن 
مرآة للواقع، بل قّدوم نسعى من خالله إلى إعادة تشكيل هذا 
الواقع«، حيث تنقسم الرواية إلى راوية خارجّي )أنا المتكلم/ 
العليم( وراوية داخلّي )الناطق بسرد األحداث(. وقد نستزيد 
فنقول إنها ربما وضعت رواية األمريكّي هيرمان ملفيل )موبي 
ديك( نُصَب عينيها لتقيم بدلاً من رمزية )الحوت( بكّل ما فيها 
من دللت معرفية ودرامية، رمزية )اللؤلؤة(، وهو ما حاولت 
أو خطاب معرفّي  إشارات  وأّي  وكلمات  تجميعه من شذرات 
)الدار  عن  لؤلؤة(،  فمي  )في  والتاريخ.  الكتب  عبر  يخّصها 
المصرية اللبنانية(، رواية بدينة )قرابة 600 صفحة(، تترّصد فيها 
ميسون صقر تاريخ بالدها، عبر تاريخ الغوص، حيث يُستخرج 
اللؤلؤ فال يستفيد منه إل شاريه )المستعِمر(، ول ينال الغّواص 
منه إل األلم والمرض والفاقة. كان يتملّك الكاتبة ما يشبه )الَهّم 
ل  فهي  الخارجّي،  الراوية  بأجواء  أحيانااً،  التأريخ  في  الوطنّي( 
الرواية  أثقل  مما  وذكرتها،  إل  واردةاً  أو  شاردة  تترك  أن  تريد 
أحيانااً، ففي تلك األجزاء يمضي السرد بطيئااً رخيااً بزوائد كثيرة، 
وامضااً  ساخنااً  السرد  يمضي  الداخلّي  الراوية  أجواء  في  بينما 
حيويااً تنقطع أنفاسك من تتبّع ما وراءه من دراما بليغة. أقسام 
الراوية الخارجّي تحكي رواية لوحدها، باحثة تريد الكتابة عن 
والعالم  بالناس  عالقاتها  شخصيااً،  هي  تاريخها  ضمنه  التاريخ، 
دون  هو  كما  الواقع  تذكر  فهي  وآلمها،  والذكريات، طموحها 
زواق، بينما تحكي أقسام الراوية الداخلّي رواية أخرى )متّصلة، 
يدور  وما  الغّواصون  بطلها  للغوص  سفينة  عن  معااً(  منفصلة 
المرأة  أما  والبّر،  البحر  في  عنيفة  درامية  أحداث  من  حولهم 

التمرّد،  تبدأ إحداهّن )آمنة(  إلى أن  له،  فطبعااً ظّل ل أهمية 
تجارة  وتبدأ  سفينة  وتركب  الطالق  تطلب  العادة،  غير  على 
إلى  زوجها،  غير  تعشق  وهي  حتى  عفافها،  على  تظّل  لكنها 
بعدها  العاشق  ويمضي  نوعااً،  )سينمائية(  بطريقة  تموت  أن 
في تيه، يصبح شبحااً لدى الراوية الخارجّي، وبطالاً مهزومااً لدى 
الزمن، يصبح  الداخلّي، حتى يصل بالده في زمن غير  الراوية 
والمهانة.   الذّل  من  الجديد  المنقذ  نفسه  يتصّور  وهو  ُهزأة، 
الشرقية  الهند  فشركة  الرواية،  في  كبير  سياسّي  هّم  )اآلخر( 
خالل  من  النفط،  أيام  حتى  اللؤلؤ  أيام  باستغاللهم  واإلنجليز 
شخصية )وليم( الجاسوس كاتب التقارير اللعوب الوسيم، عبر 
بعالقاتها  الهند  كذلك  كينيا،  في  ثم  الغوص  سفن  في  رسائله 
)رام(  المكان، من خالل شخصية  الكاملة مع  القتصادية شبه 
الخدوم الخانع تابع آمنة، والخائن في النهاية لها من البداية. 
)اآلخر( دائمااً في صورة مبغضة، مهما قّدم من خدمات، فهي 
المستعِمر/  جدلية  البلد،  ابن  لصالح  هي  مما  أكثر  لصالحه 
)وجه  الغالف  من  بدءااً  النّص(  )عتبات  تتبّعنا  ولو  المستعَمر! 
الغوص  اللؤلؤّي، وعليه خارطة شّفافة ألماكن  مونرو، بعقدها 
الخلق،  كأيام  الرواية من سّت مغاصات،  تتألّف  بالخليج، كما 
مغاصة  وبكّل  النضوج،  حتى  النفخة  من  بلد  بميالد  إيحاءاً 
عنوان بالغّي وجذاذة من حكيم/ شاعر، ثم حرف )نون( بريشة 
الكاتبة، بدللته الصوفية )الدنيا/ العالم/ النار والنور/ النفس 
والوجود/ إلخ(، تحته حكاية تخّص رمزية اللؤلؤ. وبعد المغاصة 
ومرجعيات،  ورسائل  وتذييالت  وتعليقات  هوامش  األخيرة، 
أيضااً  وبها  البريختية،  الستنارة  لعبة  فهي  بحثااً،  تختتم  لكأنك 
البداية من جديد،  بإيذان  توحي  النهاية  بالدائرة، حيث  حسٌّ 
كذلك ما بعد الحداثة تتشّوف هنا إلى مشاهد منظورة، لتأويل 
أو  نقائض  بين  أحيانااً  التي تمزج  الرواية  الشرطّي في  الصدق 

تعبر الحدود ما بين األنواع 

* شاعر ومترجم من مصر

103  تراث  /   العدد 204 اكتوبر  2016



104

من األدب العالمي

ولكن  يخطط.  أن  يستطيع  ل  المجنون  مجنون؟  أنني  تظنون  لهذا 
كان عليكم أن تشاهدوا ما حدث. طوال ذلك األسبوع ظللُت أتودد 

للعجوز بأقصى ما أستطيع.
كل ليلة في تمام الثانية عشرة، كنُت أفتح بابه ببطء. وعندما ينفتح 
الباب بما يكفي، أُدِخل يدي ثم رأسي. في يدي كشاف مغطى بقطعة 
ا. وبعد ذلك  من القماش لكي تحجب الضوء كله. ثم أقف ساكناًا تماماً
ا، لكي تسمح لشعاع  أرفع- بحرص شديد- قطعة القماش، قليالاً جدًّ
واحد رفيع بأن يسقط على تلك العين. لسبع لياٍل ظللُت أفعل هذا، 
العين  كانت  ا  دائماً الليل.  منتصف  عند  ليلة  كل  طوال،  لياٍل  سبع 
ة. فليس الرجل العجوز  الُمِهمَّ ذ  أُنفِّ مغلقة، لذلك كان مستحيالاً أن 

هو من كنُت أريد قتله؛ وإنما هي عينه، عينه الشريرة.
وكل صباح كنُت أذهب إلى غرفته، وبصوٍت دافئ ودود، أسأله كيف 
كنُت  ا،  تماماً عشرة  الثانية  في  ليلة،  كل  أنني  بباله  يخطر  لم  نام. 

أحدق في وجهه وهو نائم. 
ا من ذي قبل وأنا أفتح الباب. حتى  في الليلة الثامنة، كنُت أشد حرصاً
عقارب ساعة الحائط كانت تتحرك أسرع من يدي. لم أشعر- قبل 
ا في هذه اللحظة من  ا- بمثل هذا العنفوان؛ كنُت واثقاً ذلك مطلقاً

النجاح.
ا، ل يخطر بباله أنني واقف ببابه. تحرك فجأة في  كان العجوز نائماً
الظالم في غرفته  كان  لم أخف.  أنني خفُت؟ كال..  تظنون  سريره. 
ا وحالكاًا. أدركُت أنه ل يستطيع أن يلحظ فتح الباب. واصلُت  كثيفاً
دفع الباب، ببطء، وفي هدوء. أدخلُت رأسي. أدخلت يدي بالكشاف 
المغطى. فجأة جلس العجوز منتصباًا في السرير وهو يصيح: »من 

هناك؟!«
ا. لمدة ساعة كاملة لم أحرك ساكناًا. ولم أسمعه  وقفُت ساكناًا تماماً
ا وهو ينصُت فحسب. ثم سمعُت  يرقد في السرير ثانية. ظل جالساً
صوتاًا، صرخة خوف خافتة أفلتت من العجوز. أدركُت أنه جالس اآلن 
منتصباًا في سريره، والخوف يملؤه؛ أدركُت أنه يعرف أنني موجود 
هناك. لم يرَني. لم يكن بإمكانه أن يسمعني. فقط أحس بوجودي. 

أدرَك اآلن أن الموت واقف هناك.
ببطء، شيئاًا فشيئاًا، رحُت أرفع قطعة القماش، حتى أفلت من تحتها 
شعاع نحيل ليسقط على- ليسقط على عين النسر! كانت مفتوحة- 
مفتوحة على اتساعها، واشتد غضبي لحظة راحت تحدق في وجهي 
مباشرة. لم أستطع أن أرى وجه العجوز. تلك العين فقط، تلك العين 

الزرقاء القاسية، والدماء في أوردتي تجمدت. 
استطعُت-  غريب؟  نحو  على  حادًّا  صار  سمعي  بأن  أخبركم  ألم 
ساعة  دقات  يشبه  ا،  متسارعاً ا  خفيضاً واهناًا  أسمع صوتاًا  أن  حينئٍذ- 
تُسمع من وراء جدار. كان ذلك صوت ضربات قلب العجوز. حاولُت 
أن أقف ساكناًا. غير أن الصوت صار أعلى. ل بد أن خوف العجوز 
ا. وكلما ارتفع الصوت أكثر، اشتد غضبي، وصار أكثر  ا حقًّ كان عظيماً
الحالك  السكون  ذلك  في  فحسب.  الغضب  يكن  لم  ولكنه  ا.  إيالماً
الذي يلف غرفة النوم، صار غضبي خوفاًا- فالقلب كان يخفق بشدة 
اندفعُت  الوقت!  حان  يسمع.  سوف  ا  أحداً أن  من  ا  واثقاً جعلتني 
عالية  فزع  العجوز صيحة  أطلق  ُمْت!«  »ُمْت!  ا:  الغرفة صائحاً إلى 

بقلم: : إدجار آالن بو
ترجمة: صالح صبري

إنني  تقولون  لماذا  ولكن  ا.  جدًّ مريٌض  مريٌض،  أنا  أجل،  ا!  حقًّ  
ترون  أال  مجنون؟  إنني  تقولون  لماذا  عقلي،  على  السيطرة  فقدُت 
مجنونًا؟  لسُت  أنني  واضًحا  أليس  عقلي؟  على  تماًما  أسيطر  أنني 
ًة.  في الواقع، لم يزِد المرض عقلي ومشاعري وحواسي إال قوًة َوِحدَّ
وخصوًصا حاسة سمعي، أصبحت أشد رهافًة. صار بإمكاني أن أسمع 
أصواتًا لم أسمعها من قبل مطلًقا. سمعُت أصواتًا آتيًة من الفردوس 

األعلى؛ وأخرى من الجحيم!
َسَتَرون،  هذا.  حدث  كيف  لكم  وسأحكي  استمعوا  استمعوا! 

ستسمعون كم أنا عاقل.
مستحيٌل أن أقول كيف تسللت الفكرة إلى رأسي في البداية. لم يكن 
هناك أي سبب لما فعلُته. لم أكن أكره الرجل العجوز؛ وإنما كنُت 
أحبه. لم يؤِذني قط. لم أكن أريد ماله. أظن أن عينه هي السبب. 
المرعبة  الطيور  تلك  من  واحد  عين  جارح،  طائر  عين  مثل  كانت 
فتمزقها  الجثة  على  تنقض  ثم  يحتضر،  بحيوان  متربصة  ترقب  التي 
النسر هذه،  التي تشبه عين  بعينه  العجوز  لتلتهمها. عندما رمقني 
سرت قشعريرة باردة في ظهري؛ حتى دمي كاد أن يتجمد. وهكذا، 
كان ال بد في النهاية من أن أقتله ألغلق تلك العين اللعينة إلى األبد.

نبضاٌت فاضحة
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ينبض؛  يزال  ل  قلبه  كان  بالبطانية.  أنفاسه  ا  كاتماً عليه  أنقض  وأنا 
ولكنني ابتسمُت إذ شعرت بالنجاح قريباًا. لدقائق عديدة ظل ذلك 
القلب يخفق؛ ولكنه توقف أخيراًا. صار العجوز جثة هامدة. رفعُت 
ا أذني فوق صدره. لم أسمع صوتاًا. أجل. كان ميتاًا!  البطانية واضعاً

ميتاًا كاألحجار. لن تزعجني عينه بعد ذلك!
كنت  كم  تشاهدوا  أن  يجب  كان  هذا؟  أتقولون  مجنون،  أنا  إذن 
بترُت  عليها.  يعثر  أن  ألحد  يمكن  ل  حيث  الجثة  أضع  أن  ا  حريصاً
ا أل أترك قطرة من  الرأس أولاً، ثم الذراعين والرجلين. كنُت حريصاً
ووضعُت  ثالثة،  ألواحها  من  نزعت  األرضية.  على  تسقط  الدماء 
األشالء. ثم أعدت األلواح إلى مكانها، بحرص، بحرص شديد بحيث ل 

تستطيع عين مخلوق أن تعرف أنها نُِزعت من مكانها.
بالباب. كانت  ا  المهمة، حتى سمعُت أحداً انتهيت من هذه  أن  ما 
ومع  ا.  مخيماً يزال  ل  الظالم  أن  غير  ا،  صباحاً الرابعة  حينئذ  الساعة 
رجال،  ثالثة  كانوا  الباب.  ألفتح  نازل  وأنا  بالخوف  أشعر  لم  ذلك، 
ثالثة من ضباط الشرطة. كان أحد الجيران قد سمع صرخة العجوز 
فاستدعى البوليس؛ هؤلء الثالثة أتوا ليسألوا بعض األسئلة ويفتشوا 

البيت.
طلبُت منهم أن يتفضلوا بالدخول. قلُت إن الصرخة كانت صرختي 
لزيارة  بالخارج؛ ذهب  كان  العجوز  إن  قلُت  أحلم.  بينما كنت  أنا، 
صديق له في الريف. تجولُت بهم في أرجاء البيت كله، طالباًا منهم 
ا. قدتهم في النهاية إلى غرفة نوم العجوز. وكأنني  أن يفتشوه جيداً

ألعبهم، طلبت منهم أن يجلسوا برهة لنتكلم.
قصتي.  يصدقون  البوليس  رجال  جعل  السلس  الهادئ  أسلوبي 
جاوبتهم  أني  برغم  ولكن  ودية.  بطريقة  يحادثونني  جلسوا  لذلك 
يؤلمني  رأسي  كان  يرحلوا.  أن  تمنيت  ما  ُسْرعاَن  الطريقة،  بنفس 
. رحُت أثرثر، وأتكلم أسرع. صار  وثمة صوت غريب يتردد في أُذنيَّ

الصوت أوضح. وكانوا ل يزالون يجلسون ويتحدثون.
، لم يكن يتردد في رأسي.  فجأةاً أدركُت أن الصوت لم يكن في أُُذنيَّ
ا. ظللُت أتحدث أسرع،  في تلك اللحظة ل بد أنني صرُت شاحباًا تماماً
واهناًا  صوتاًا  كان  ويعلو.  يعلو  والصوت  وأكثر.  أكثر  صوتي  ويعلو 
ا، يشبه دقات ساعة مسموعة من وراء جدار، صوتاًا كنت  خافتاًا سريعاً
ا. صار أعلى وأعلى. لماذا لم يرحل الرجال؟ أعلى، وأعلى.  أعرفه جيداً
وقفُت ومشيت بخطوات مسرعة في أنحاء الغرفة. دفعُت مقعدي 
ذلك  على  تطغى  ربما  الضوضاء،  من  ا  مزيداً ألُْحِدَث  األرضية  على 
الصوت المزعج. رفعُت صوتي أكثر. وظل الرجال جالسين يتحدثون 

ويبتسمون. هل كان من المحتمل أنهم لم يسمعوا؟؟ 
ا من هذا. لقد عرفوا! في تلك اللحظة  كال! لقد سمعوا. كنُت متأكداً
من  أُطيق،  مما  بأكثر  أعاني  كنُت  يالعبونني.  الذين  هم  كانوا 
ابتساماتهم، ومن ذلك الصوت. أعلى وأعلى وأعلى! فجأة لم أستطع 
ا: »أجل! أجل، أنا  أن أحتمل أكثر من هذا. أشرُت إلى األلواح صائحاً
قتلته. ارفعوا األلواح وسترون! قتلته. ولكن لماذا ل يكف قلبه عن 

الخفقان؟! لماذا ل يكف!؟« 



البحريني 106 القروي  الموروث  الختان  صفي 

من تراث الشعوب

البحرين- أحمد المؤّذن

اآلن  صورته  أستعيد  الذاكرة  خبايا  من   
الصالحين،   األولياء  أحد  مقام  فناء  في  وهو 
يتأهب لطقس ) الختان ( أحد الرجال يناوله 
»نارجيلة« يفرقع جمرها برائحة تبغٍ طازجة، 
حد  ينتشي  حتى  طويل  نفس  منها  يأخذ 
الثمالة ثم يردها. وسط حلقة الرجال في ظل 
الشجرة يكون الطفل موضع تركيز كل العيون 
المحتشدة وهو يسلم من يد أمه التي يبدو 
بينما )حاج بن  باديًا في نظرة عينيها  القلق 
السن،  كبر  رغم  المعروقة  يده   ،1 قريش( 
العارف  بخبرة  الشفرة  طرف  على  تقبض 
الفاتحة  سورة  قارئًا  الحاج  يبسمل  تهتز،  فال 
األخير  يحاول  أبيه  حضن  في  الطفل  بينما 
لفت انتباهه إلى عصفور محلق في السماء 
ثم تنزلق الشفرة في اللحم الطري تستأصل 
قلفة القضيب حتى آخر العملية وبعدها تعم 
الطاهرين.  وآله  محمد  النبي  على  الصلوات 
فيما  الجميل  الماضي  من  صورة  ذي  هي 
الثقافي  الموروث  في  الختان  بطقس  يتعلق 
دينية  طبية  كممارسة  البحريني  القروي 
لصيقة  ثقافية  خصوصية  تحمل  واجتماعية 

بكينونة الجسد وطهارته.

ختان األوالد 
في الموروث القروي البحريني 

ختان األوالد 
في الموروث القروي البحريني 
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تعد الممارسات الطبية المتعلقة بالجسد اإلنساني كختان  الذكور 
القدم  حجم  وتحديد  والكي  والحجامة،  والوخز  والوشم  واإلناث، 
ا من جوانب الثقافة، فتلك الممارسات ل  األنثوي وغيرها جانباًا مهماً
تتضمن فقط أبعادااً طبية أو عضوية خالصة، إنما تتجاوز ذلك إلى 
أبعاد اجتماعية ورمزية عميقة، وشديدة الثراء تمثل جزءا من البنية 

الثقافية للمجتمع. )2( 
للطفل  يقول  الذي  »المختن«  أمام  أبيه  حضن  في  الطفل  يجلس 
الطفل  الحمامة. وحين يرفع  إلى أعلى: شوف  وهو يؤشر بإصبعه 
رأسه إلى أعلى تتم عملية الختان. ويوضع الحلوى والرهش والخبز 
ذبيحة.  تقدم  العائالت  وبعض  بالمناسبة  احتفالاً  األحمر  المحلى 
الطفل المختن يلبس ثوب وتجده ماسكاًا ثوبه بعيدا عن جسمه)3(.

طقوس الختان 
1 – اجتماع األهل واألصدقاء وكل من تصل إليه الدعوة حينما تتنقل 
الناس  بعض  تعلم  وهي  عنها  ينوب  من  أو  الحي  بيوت  بين  األم 
المختارة أنه في يوم مبارك كيوم الجمعة سيجرى ختان الولد  في 

مقام أحد األولياء.
2 – تعمل األم على تجهيز أمور مهمة )ما قبل الختان( فتحرص على 
ا  عمل حجاب لدرء الحسد عن وليدها وحمايته من العين خصوصاً
بالنسبة للمرأة التي ل تنجب غير اإلناث وتخاف على وليدها الذكر 

من حسد الناس التي ل تتمنى لها الخير.
المجتمع  الحتفالى في  يأخذ كل هذا الهتمام  الطفل  3 – ختان 
أبيه، فيتم  الذكر هو من سيحمل أسم  المولود  باعتبار أن  القروي 
تخصيص )عقيقة( خروف يذبح ويطبخ حيث يُقدم للحضور، تقديم 
الوليمة هنا يقتصر على العائالت الميسورة أما عامة الناس فتعمد 
إلى ختان ذكورها في البيوت والكتفاء بتقديم )قدوع( متواضع من 

أجل البركة بالمناسبة.
4 – في اليوم الموعود يعمل والد الطفل على دعوة الرجال ضمن 
فيقوم  المناسبة،  يحضروا  كي  واألصدقاء  األهل  من  ضيقة  دائرة 
طبخ  يتم  كبيرة  قدرااً  ويستأجر  الحطب  من  مناسبة  كمية  بتوفير 

الوجبة فيها، تتكفل بها النساء أو يتولى أمرها طباخ محترف.
5 – المختن هنا يكون موضع نظرات الرجال حيث يتبادلون معه 
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األحاديث الودية وشيء من الضحك والمزاح 
التي تتطلب توفر  الختان،  قبل تنفيذ عملية 

الموس النظيف  الحاد ومحلول معقم.
تقوم )مالية(  الختان،  إتمام عملية  بعد   – 6
والصلوات  األهازيج  فيه  تردد  مولد  بقراءة 
على محمد وآله الطاهرين ويوزع خليط من 
الفول السوداني والحلويات على الحضور مع 
قطع نقدية من فئة )50/ 100/ 25 فلسااً(. ثم 
يقدم األكل )وجبة المناسبة( للنساء والرجال، 
الطفل  فوالد  المناسبة  حضور  فاته  من  أما 
يتكفل بالترحيب به في اليوم التالي بمجلس 
العائلة ويكون عادة )قدوع( الضيوف مكونااً 
من الحلوى البحرينية والرهش وخبز الخمير 

مع القهوة.
7 – من بعد العودة إلى البيت تعمل الوالدة 
على طقس )الشبة( تُبخر طفلها كي تحميه 

اإلناث  من  عدد  وسط  وحيدها  يكون  عندما  ا  خصوصاً العين،  من 
التي  الدخان  طاقة  في  تكمن  هنا  الشبة  رمزية  إن  عليه.  وتخاف 
تطرد األرواح الشريرة والسيئة، أما كرات الجمر فتعمل على حرق 
الحاسدة وتبعد خطرها  الحاسد/  الصادرة من عين  السلبية  الطاقة 

عن الطفل وأهل البيت.
8 – تجتهد األم طوال األيام التالية في تعقيم الجرح بشكل دوري 
كي ل يلتهب أو يتلوث، كما تستقبل الضيوف والمهنئين لها على 
)البالغ( لكونها رزقت بالولد وعاشت لحظة ختانه، متمنين لها أن 

تراه معرسااً في يوم زفافه.

طهارة الجسد
كما بينا أن الختان/ التطهير في بعده الديني يذهب نحو )طهارة 
الجسد( كذلك يكتسي أهمية كبرى من حيث تلك الحالة اإلحتفالية 
التي تؤطرها المجتمعات حول ثيمة الجسد في عنايتها به واحاطته 
تتقلب  إشكالية  مفاهيم  جلها  والمدنس،  والمباح  الحماية  بسور 
مع طبيعة الثقافة المجتمعية السائدة.وقبل مرحلة البلوغ، الصبي 
ا يقترب منك أو يحاول  : ل تترك أحداً يلقن الكثير من التحذيرات مثالاً
أحذر  بك،  أحدهم  أمسك  حال  في  تستطيع  متى  أهرب  العبث، 
أكبر منك سناًا،  المنحرفين هنا أو هناك، ل تصادق من هم  هؤلء 
والكثير من هذه الصيغ الكالمية التي تؤكد قدسية الجسد وأهمية 

أن يعيها الصبي كي يحافظ على نفسه.
دوره،  أعطى  انتقاليااً  تمهيدااً  التطهير،  الختان/  طقس  يكون  حيث 
تترتب عليه متطلبات ذات بعد اجتماعي أبسط أشكالها تخبرنا أن 
هذا الفرد بمعنى آخر قد حاز جواز مرور شرعي ليكون عضواًا في 

الهدف  محددة  طقوسية  بمباركة  مجتمعه 
والغاية تنطلق نحو المستقبل.

تكون  هنا  بديهياًا  المستقبلية  النطالقة 
الذكر  بفحولة  مرتبطة  الجنسي  بعدها  في 
الزوجي  دوره  يمارس  أن  منه  يُنتظر  حيث 
وهي  )الزوجة(  للزرع  الصالحة  التربة  مع 
توسع  يكفل  بما  لحقا  تنجب  سوف  التي 
إبان  البحريني  القروي  المجتمع  في  العائلة 
العشرين  القرن  من  مختلفة  تاريخية  فترات 
المنصرم، فالعمل في النشاط الزراعي والذي 
توفر  يتطلب  األبرز  القتصادية  البنية  يشكل 
األيدي العاملة، المزارع كانت وقتها تدار من 

قبل العائلة وبمجهوداتها مجتمعة.
الحياة  مفردات  من  الكثير  تغيرت  اليوم، 
ا حيث صارت  تعقيداً أكثر  المعاصرة أضحت 
على  ليس  وتقاليدنا  معتقداتنا  من  الكثير 
مستوى البحرين فقط بل على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، 
طبية  كممارسة  بقى  الختان  طقس  العولمة،  قيم  لختراق  عرضة 
ودينية في وضعه المجتمعي لكن فقد بريقه وصار باهتاًا، ينحصر 
تلك  عنه  زالت  والستثمارية،  الحكومية  المستشفيات  جدران  بين 
الصفة الحتفالية التي تجمع الناس في فرٍح واحد، تحولت المناسبة 
إلى مجرد احتفال رمزي صغير في بيوت القرية أو المدينة وأحياناًا 
إلى  فتحول  الماضي  صفحات  في  )المختن(  اختفى  أثر!  بال  تمر 
متمسكاًا  للعزلة  يجنح  الفرد  صار  فقط،  تراثية  فتوغرافية  صورة 
بخصوصيته من وراء بيوت مغلقة تخفرها كاميرات أمنية، كي تزور 
ا أو قريباًا يتطلب األمر منك موعدااً مسبقااً ما عدا المناسبات،  صديقاً
بذلك تبخرت تلك الروح الحميمة الجامعة ألفئدة الناس ببساطتها 
وعفويتها، تبدلت األمور في سلم تطورنا العصري، فهل هذا مؤشر 
قيمه  عنده  فتختل  اليوم،  المرء  يحاصر  الذي  الغتراب  على  آخر 
وهويته الثقافية في عصر سريع النطالق صار أصغر من مجرد قرية 

كونية؟  

 الهوامش: 

1 - حاج بن قريش، بحريني كان يزاول مهنة الحالقة وختان الذكور 
في فترة الخمسينيات من القرن العشرين متنقال بين قرى المنطقة 

الغربية.
تحليل   – الجسدية  للممارسات  والرمزية  الجتماعية  األبعاد   -  2
سوسيولوجي لظاهرة ختان اإلناث. د. حسني ابراهيم عبد العظيم، 

أستاذ علم الجتماع المساعد، كلية اآلداب – جامعة بني سويف.
3 - مداخلة إخبارية للكاتب والباحث البحريني يوسف النشابة.

البحريني  القروي  الموروث  الختان  صفي 

من تراث الشعوب



في عيدها الوطني األربعين، احتفلت السفارة األنغولية بالرباط 
بين  من  فكنت  أنغول،  عن  البرتغالي  الستعمار  جالء  بذكرى 
دخولنا  .لدى  الطلبة  زمالئي  رفقة  الحفل  ذلك  في  الحاضرين 
أسمر  رجل  بالمغرب،  أنغول  قنصل  استقبلنا  األنغولية  السفارة 
وقدمنا  حارًّا  استقبال  استقبلنا  عريضة،  بنية  ذو  القامة  طويل 

للسادة الحاضرين باعتبارنا طلبة دراسات اللغة البرتغالية. 
دخلنا قاعة كبيرة تتوسطها نافورة على جدرانها صور فوتوغرافية 

لشخصيات أنغولية رفيعة تركت بصماتها في شتى المجالت. 
امتلكني الفضول في اكتشاف الشخصيات الموجودة في الصور، 
تأملت   )...1967 برنكو  )آنا  تحتها  مكتوب  أمام صورة  بي  فإذا 
صورتها جيدا، وفي اللحظة التي كنت سأمر فيها للصورة الثانية 
ا، تكرر الصوت،  فإذا بصوت يناديني :يا هذا، التفت فلم أجد أحداً
التفت مجددا قبل أن أنتبه إلى أن الصوت يأتيني من صورة آنا 
برنكا: يا هذا ألست كاتبا في الثقافة الناطقة بالبرتغالية؟ قلت 
أعرفك ألنك  وأردفت:  تعرفينني؟  قهقت ضاحكة  أين  :من  لها 
أوليندا بيجا،  إبرنسيب اسمها  كتبت عن شاعرة من ساو تومي 

ولم تكتب عني أنا.
فقلت لها: لم أكن أعرفِك؟ ردت بلهجة قوية: أنت تكتب عمن 
تبحث عنهم، ل من يُعرفونك بأنفسهم، قلُت: رّب صدفة خير من 

ألف ميعاد آنسة أنا برنكا. 
القول  أصدقك  لكنني  الكتاب،  معشر  يا  تقولونها  دائما  قالت: 
بأنني صادقة في كالمي هذا الذي سأقوله لك، هل تعلم يا كاتبنا 
الفايسبوك  عالم  وأن  والتقدم،  التكنولوجيا  عصر  نعيش  بأننا 
أهل  باعتبارهم  ويقدمهم  لهم  قيمة  ل  أشخاصا  يصنع  أصبح 
الشعر واألدب. إّن كثرة المعجبين هي التي تعطي قيمة للشاعر 
المعجبين،  لترى عدد  الزر »إعجاب«  انقر على  المزيف، فقط 
وهذا سر نجومية البعض الذي يعتبر نفسه شاعرا كبيرا مزهوا 
بنفسه كطائر طاووس، لكن صدقني يا صديقي الشعر هو رسالة 

إنسانية قبل كل شيء.
سألتها: كيف ذلك؟  فرّدت: ألن اإلنسان الذي يعبّر بأحاسيسه 
ومشاعره ويدافع عن القيم اإلنسانية  هو ذا الشاعر الحقيقي. 
قاطعتها : اضربي لي مثال، فرّدت بسرعة: غارسيا لوركا، الشاعر 
والذل  الخنوع  بدل  حرّا  يعيش  أن  فاختار  بالحرية،  آمن  الذي 
والستكانة، فرُمي برصاص الجنود الجبناء، لقد مات لوركا فبقيت 

ذكراه إلى يومنا هذا. 
إن  الكاتب،  فاستطردت: صديقي  برنكا،  آنسة  يا  قلُت: صدقت 
الموهبة هي التي تصنع أي شخص سواء تعلق األمر بالشعر أو 
تكون  فلكي  تصقل،  أن  يجب  الموهبة  لكن  القصة،  أو  الرواية 

شاعرا عليك التحلي بالروح الشاعرية . 
قلُت: صحيح يا آنسة برنكا، ياه، لقد أخذنا الحديث بعيدا عنِك، 

حّدثيني عن نفسِك من فضلِك آنستي؟
فقالت: حسنا، أنا شاعرة ولست من أولئك الذين تحدثت عنهم، 
فزت  عالميا،  أصبح  الذي  بشعري  وجودي  فرضت  شاعرة  أنا 
بجائزة كالكس عام 1997حيث كان ذلك التتويج بمثابة إنصاف 
واعتراف بالنسبة لي. وأيضا اعتراف بكل الشاعرات األنغوليات 

اللواتي بصمن شعرهن في العالم. 
الفور: سأقول لك  قلُت أسمعينا شيئا من فضلِك،  فقالت على 
أبيات من نصي »القصيدة السابعة«: »نمت ليال بغطائي مخافة 

إصابتي بالبرد«. 
وقبل أن تُتمم برنكا قصيدتها قطع صديقي هذا الحلم الجميل، 

إذ فوجئت به يحملق في قائال:
أليس  سألني:  ربما،  فقلت:  الصورة؟  مع  تتحدث  جننت  هل 

اسمك العائلي هو »رشدي«، قلت:
ا: إذن عد إلى رشدك  بلى، فقال باسماً

* باحث من المغرب

فيصل رشدي * آنا برنكا، صورة طبق األصل

ثقافات
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محمد بركة
 يحكى أنه في قديم األزل، انتشرت الشرور وعم الفساد واختفت 

الرحمة بين البشر بعد أن ساءت أخالقهم، فاجتمع زيوس كبير اآللهة 
بعدد من أبرز اآللهة ليقرروا بأي وسيلة يعاقبوا البشر وانتهوا إلى 
إغراق األرض بالطوفان! ولم يبق من الدنيا كلها إال قمة جبل مجللة 
بالثلج، هي قمة جبل بارناس. وكان زورق صغير يتهادى فوق البحر، 
وقد جلس فيه حبيبان يتناجيان، ويرثيان لما حل بالدنيا الجميلة من 
دمار. وكان الفتى اليافع ينظر بعينيه العميقتين في دنيا الماء مرة، 
وفي عيني حبيبته مرة أخرى، ثم يتمتم باسم الحبيبة قائالً: بيرها! 
أين نمضى؟ وماذا يكون مصيرنا؟ فتهتف الفتاة اليافعة باسمه، ثم 
تقول: ديوكالين! لماذا تيأس؟ أليس سيد األوليمب معنا؟ ما معنى 
ونقدم  لآللهة  نصلي  تقيين  نكن  ألم  نحن؟  ونبقى  الناس  يغرق  أن 
لها القرابين؟ ألم نكن نعطف على الفقراء، ونرثي للضعفاء، ونغيث 

الملهوفين؟ لقد هلكت الخالئق، وبقينا نحن، نحن فقط، فما معنى 
هذا؟ وما معنى أن يغمر الطوفان جميع الجبال، وال تبقى إال هذه 
اطمئن»  فالسماء معنا،  يا حبيبي  اطمئن  الثلج؟  التي يجللها  القمة 
ولم يملك ديوكالين الحبيب إال أن يمد يده يتناول يد حبيبته، وإال 
أن ينظر من جديد في عينيها الخضراوين يبحث فيهما بحثاً شديداً 
نفسي  عن  أبحث  إنما  إنني  أجابها:  ذلك  عن  سألته  فإذا  متواصال، 
الطوفان من أجلي، بل لست أخشى  يا حياتي، ولست أخشى هذا 
يدك  أدع  لن  بيننا،  يفصل  أن  إال  أخشى  لست  بل  عليك،  إال  منه 
أوشك  ثم  الدافئة«  الحلوة  الجميلة  يدك  يدي،  من  تفلت  هذه 
الفتى أن يهوي على اليد الجميلة يلثمها، إال أن الفتاة أبت إال أن 
فطبعها  المقدس،  الخالد  مكانها  في  الخالدة  الثمينة  القبلة  تتلقى 
في  مقلتيه،  من  تنهمر  الدموع  كانت  الذي  المضطرب،  الحبيب 

المرتعشتين. الشفتين  قرمز 

مشاعر دافئة أنقذت العالم 

أساطير الشعوب

العالم  أنقذت  دافئة  مشاعر 
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عرش  من  تنظر  كلها  اآللهة  وكانت 
األوليمب، وإن حسب الحبيبان أن أحدااً، 
البارناس،  جبل  قمة  وغير  الطوفان  غير 
لم يكن ينظر إليهما، وكان أعظم اآللهة 
الخالدة، هو  الثمينة  القبلة  تقديرااً لهذه 
سيد األوليمب نفسه، زيوس، رب السماء، 
أركانه، فنظر  كيانه، وزلزلت  فلقد هزت 
كال،  وقــال:  حوله  من  األربــاب  مأل  إلى 
يبقى  أن  يجب  البشر،  يبيد  أل  ينبغي 
ذرية  منهما  لتكون  األقــل،  على  هذان 
صالحة » وتساءل أحد اآللهة في دهشة: 
األوليمب:  سيد  فقال  ؟  صالحة  ذريــة 

تلك  قبل  حديثهما  تسمعوا  ألم  ل؟  ولم 
القبلة؟ ألم يكونا مؤمنين بنا؟ ألم يكونا 
الفقير، ويرثيان للضعيف،  يعطفان على 
ويغيثان الملهوف؟ ثم سكت اإلله األكبر 
رب  نبتيون،  بشقيقه  وهتف  لحظة، 
البحار السبعة، فطلب إليه أن ينفخ في 
صدفته ليغيض الماء، ويعود أدراجه إلى 
البحار واألنهار، ففعل، ولم تمض ساعات 

حتى بدت الجبال، وظهرت األرض.
ومضت  السعيدان،  الحبيبان  ــزوج  وت
ولم  ينجبا،  لم  لكنهما  الطوال،  السنون 
كانا  أنهما  بالرغم  ــة،  ذري لهما  تكن 
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مما  وبالرغم  القرابين،  ويقربان  يصليان 
كانا يضرعان إلى اآللهة أن ترزقهما الخلف 
لهما  الكريم  اإلله  قاله  ما  وتذكرا  الصالح،  
يوم أن غاض الطوفان، فانطلقا من فورهما 
إلى معبد دلفى، معبد أبوللو رب النبوءات 
فصليا صالة طويلة خاشعة، ثم قربا القرابين 
من الفاكهة والخمر، ثم سأل عن تلك الذرية 
التي ل تأتي من صلبهما كيف تكون، فسمعا 
هنا  من  انطلقا  يقول:  نفسه  أبوللو  صوت 
وجهه  على  منكما  كل  وليجعل  الحال،  في 
خمارااً، ولتنثرا من خلفكما عظام أمكما، تكن 
لكما ذرية كثيرة صالحة! »ثم سكت أبوللو، 
وانطلقا  ونهضا،  البائسان،  الزوجان  فسجد 
في حال سبيلهما، وهما ليفهمان مما قال 

أبوللو حرفااً واحدااً.
أيذهبان  هذا؟  كيف  أمهما؟  عظام  ينثران 
منها  وينثران  فينبشانها،  اآلباء  قبور  إلى 

شر  في  بذلك  ويقعان  المقدسة؟  العظام 
تلك  بعد  اآللهة،  عنها  تنهى  التي  اآلثــام 

الصالحة؟ الطويلة  الحياة 
وجعل ديوكالين يردد النبوءة في نفسه، ثم 

هذه  ليست  هنا  األم  أن  إلى  تفكيره  هداه 
وهن،  على  وهنااً  حملته  التي  البشرية  األم 
بل لبد أن تكون أم جميع البشر، بل جميع 
من  خلق  التي  األرض  هذه  أي  الخالئق، 
ترابها كل شيء وإذا صح هذا التفسير فلن 
تكون عظامها إل هذه الحجارة المتناثرة في 

أرجائها ذات اليمين وذات الشمال، 
ونهض ديوكالين، فجعل على وجهه لثامااً، ثم 
تناول حجرااً فألقاه من خلفه، ثم نظر وراءه، 
له إذن، فها هو  تأوي  فماذا رأى؟ لقد صح 
ذا شاب عجيب جميل الخلق، حلو اللفتات، 
وقف إزاءه وهو يناديه: السالم عليك يا أبى!

بزوجته  هتف  ثم  السالم،  ديوكالين  ورد 
إلى  ونظرت  فأقبلت،  قلبه،  يفعم  والفرح 
أنه  إل  مستغربة،  مندهشة  وهي  الشاب 
السالم   : قائالاً  وتبسم  خطوتين،  منها  تقدم 

عيك يا والدتي، السالم عليك! 

أساطير الشعوب

العالم  أنقذت  دافئة  مشاعر 
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مرّت نحو ستة شهور على إغالق مجلة »دبي الثقافية« ألجل غير 
معلوم والذي أثار جدلاً واسعااً في األوساط الثقافية واإلعالمية، 
ومازال نبضها حيّااً قويااً يسري في شرايين الوسط الثقافي العربي. 
مشروع ثقافي كبير انطلق من ثقافة واعية قائمة على التعددية، 
فنجحت في تكون المجلة الثقافية األولى للقارئ العربي أينما 
حل. لقد كانت بصمة خضراء في المشهد الثقافي العربي وأغنية 

جميلة سيتردد صداها في قلبنا وذاكرتنا إلى األبد.
قدمته  وما  المجلة  في  مجروحة  شهادتي  تبقى  تحدثت  مهما 
مشاعر  هنا  أنقل  أن  يسعدني  ولكن  ونجاحات،  إنجازات  من 
أثبتت  المجلة  أن  على  وتأكيدهم  العرب وشهاداتهم  المثقفين 
منذ انطالقتها أن الثقافة رهان حقيقي للتنمية والتطور ولمواجهة 
التحولت وتحديات الواقع، خصوصا في ظل ما يحدث في العالم 
إلى  والقتل والحتكام  الدمار  إل  نجد  نلتفت ل  كيفما  العربي، 

القوة وعملية تغييب الوعي والعقل.
كبار  من  سمعته  ما  وبعد  حيادية،  بكل  أقــول  أن  أستطيع 
المثقفين العرب أن »دبي الثقافية« لم تكن مجرد مجلة وإنما 
المثقف  إليه  يعود  الذي  البيت  وأنها  للثقافة،  عاصمة  كانت 
العربي ليرتاح على سرير المادة المعرفية، أما بخصوص سلسلة 
كتابها الشهري فهي سخاء أصيل تجاه القرّاء وتجربة متنوعة غير 
رتيبة، إذ إن معظم المؤلفين العرب كانوا يتطلعون إلى صدور 

مؤلفاتهم الجديدة في رحاب هذه السلسلة.
لقد حرصت المجلة عبر 130 عددااً، أن تظّل متمسكة بأهدافها 
ورسالتها ومشروعها الثقافي بكل عزم وثبات وإرادة وطموح، في 
زمن انصرف فيه الكثير من العرب عن الهتمام بالثقافة واألدب 
التاريخ  وتصون  والحوار  بالكلمة  تتسلح  أجيال  وإعداد  والفن 

والتراث والهوية.
تكاد تكون المجلة الوحيدة التي جمعت كوكبة من أبرز الكتاب 

عبد  أحمد  أدونيس،  أمثال:  ثابتة  مقالت  في  العرب  والشعراء 
المعطي حجازي،  د.جابر عصفور، د.عبد العزيز المقالح ، د.عبد 
علي  محمد  سليمان،  نبيل  الدراج،  د.فيصل  المسدي،  السالم 
األعرج،  واسيني  حبايب،  حزامة  النقاش،  فريدة  الدين،  شمس 
د.محمد صابر عرب، عز الدين ميهوبي، لطفية الدليمي، عبده 
وازن، الياس سحاب، فيما تميزت بوجود شبكة مراسلين محترفين 
في الدول العربية كافة والعديد من دول أوروبا وأفريقيا وآسيا، 

يمدونها بالموضوعات الغريبة والمثيرة.
أما جائزة »دبي الثقافية« لإلبداع فقد شكلت على سنوات عديدة 
منعطفااً مهمااً في حياة ومستقبل العديد من المبدعين الشباب 
العرب، سواء على الصعيد المادي أو المعنوي والثقافي، فقدمت 
في كل دورة جوائز قيمة للفائزين، آخذة بيد الموهوبين نحو 
استطاعت  مزدهر.  عربي  ثقافي  مستقبل  لبناء  األدبية  الساحة 
الثقافي  المشهد  في  بصماتها  تترك  أن  وكتبها  وجائزتها  المجلة 
العربي، وأن تحفر اسمها عميقا في وجدان المثقفين والمبدعين 
المواهب  إبــراز  في  الفاعلة  مساهمتها  عن  فضال  الشباب، 
الساحة  وإثراء  إبداعاتهم،  على  والتعرف  المتميزة  والطاقات 
الثقافية بمختلف مجالتها والرتقاء بالواقع األدبي والتحفيز على 

المزيد من العطاء واإلبداع والمشاركة.
مدى  على  مثلت  المجلة  أن  إلى  أشير  أن  األخير  في  يبقى 
اإلدارة  بها  قامت  دؤوب  متواصلة وعمل  سنواتها حصاد جهود 
وأسرة التحرير بصدق وجد ومثابرة وتكاتف، وهي الجهود التي 
وإمارة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  توجهات  مع  تتوافق 
اإلنسانية  برسالتها  والتزامها  العالمية  ومكانتها  وتطلعاتها  دبي 

والثقافية والعلمية والتنموية 

* شاعر من لبنان 

كي ال ننسى »دبي الثقافية«

إضاءة

محمد غبريس *
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وعد  المحبين  أحد  أن  العريقة  فاس  مدينة  أهل  قصص  وتحكي 
محبوبته بأن يفرش لها األرض ذهباًا إن قبلت زواجه، وهو األمر الذي 
عجز عنه لما تحقق المراد فأفتت عليه هذه المرأة الفاسية األصل 

من  بخيوط  مطرزاًا  »شربيال«  لها  يخيط  بأن 
ذهب وهو ما يعني أن قدميها ستطأ الذهب 
أينما وضعتها، وهي قصة بليغة تناقلها الرواة 
في إشارة لرجاحة عقل المرأة الفاسية صاحبة 

»الشربيل«.

والمرأة  »بالشربيل«  تتغنى  التي  الكثيرة  الشعبية  األغاني  وفي 
صاحبة الشربيل العنوان الكبير .

لوحات تشكيلية  
العتيقة  المغربية  المدن  زيارة  على  المغرب  في  النساء  تحرص 
المشهورة بخياطة وصناعة الشربيل »الحر المغربي« ومن أشهر هذه 
المدن هناك مدن فاس ومراكش واسفي والرباط وهي مدن اشتهرت 
والتزيين  والتصميم  الجلود  ناحية  من  الجودة  العالي  بالشربيل 
والمواد واأللوان ، والزائر لهذه المدن تحديدا وألسواقها العتيقة 
لبد وأن تسحره المحالت والحوانيت العتيقة بواجهاتها التي 
تتزين بشتى ألوان وأشكال »الشربيل« النسائي التي يتم 
في  وبهية  بألوان جميلة  أكسسورات  عرضها في شكل 
ما يشبه لوحة تشكيلية مفعمة باأللوان واألشكال التي 
كما  الشربيل«   « النسائي  الخف  هذا  جاذبية  تعكس 
تعكس مهارة الصانع التقليدي المغربي الذي طور هذه 

الصناعة التقليدية لسنين طويلة .

المغرب - أحمد علوة

 تغنت قصائد الملحين وأزجال الفنانين الشعبيين بالمرأة صاحبة 
»الشربيل« )موالت الشربيل والشعر الطويل( حيث ارتبط هذا النعل 
التقليدي الجميل بالمرأة األنيقة والمحافظة على أصالتها وتقاليدها 
في تماه ساحر يجعل من هذا الخف الصغير في األرجل عنوان أنوثة 
ضاجة.»الشربيل« في األصل كلمة اسبانية تناقلتها الوفود المهاجرة 
من األندلس إلى الشمال المغربي لتأخذ شكلها الجديد والمختلف 
حرف  بتسكين  تنطق  صارت  حيث  المغربية  بالعامية  النطق  في 
الشين ما يعطي للكلمة المنتهية بالالم صوتًا رنانًا عند نطقها، وهي 
والعاشقين  المحبين  عند  الكلمة  تعنيها  التي  نفسها  الجميلة  الرنة 
لألنوثة المفرطة، فالشربيل في مخلية الرجل المغربي هو الحذاء أو 
النعل النسائي التقليدي الذي ارتبط بالمرأة الوقور واألنيقة باللباس 
األصيل والمحافظة على تقاليدها وذات المكانة االجتماعية الرفيعة.

الشربيل المغربي 
 سحر خاص 
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وإذا كان المغني الفاسي مافتئ يردد كلمات شاعر يطلب من امرأة 
مولة  يالغزال  ..الله  الله   ( عزيزة  وطأة  »بشربيلها«  عليه  تطأ  أن 
الشربيل دوزي اعلي دوزة اتكون معزوزة ( فان نعومة المواد التي 
يحيل  حر  وقطن  حرير  وثوب  ناعم  جلد  من  الشربيل  منها  يصنع 
على األناقة العالية والتي تسعى إليها النساء من خالل التوجه إلى 
محالت بعينها وفي مدن متعددة اشتهر صناعها باإلتقان في إخراج 

هذا الخف الجميل .
تقول »عائشة« الصانعة التقليدية في سوق الحباس العتيق بمدينة 
الدار البيضاء إن النساء في المغرب يطلبن تحديدا »شربيل« مدن 
القبائل  حيث  المغربي  األطلس  شربيل  أن  علما  ومراكش  فاس 
المازيغية أفضل وأجمل بألوانه الطبيعية المستخرجة من الطبيعة 
وبتصميمه البديع وبخالخيله )جمع خلخال( التي تعطي لخطوات 

المرأة إيقاعا جميال وفاتنا 
المعلمة »عائشة« تقول إن أسعار الشربيل تختلف من نوع إلى آخر 
محددة السعر مابين عشرة دولرات أمريكية إلى 300 دولر ومابين 
السعر األول والثاني مسافة كبيرة فإذا كان األول صمم بجلد عادي 
ومواد متوفرة ورخيصة فان الثاني وغالبا ما يكون شربيالاً فاسيااً مزينااً 
الخالص  والقطن  الحرير  بأثواب  والمبطن  الخالص  الذهب  بخيوط 
تقبل  حيث  الزفاف  حفالت  موسم  في  كبيرا  إقبال  يعرف  والذي 

ليتماشى مع  الذهب«  اقتناء »شربيل مزين بخيوط  العرائس على 
التقليدي المغربي الذي ميز دائما وأبدا  اللباس  القفطان المغربي 

المرأة المغربية
 

الصين تغزو األناقة المغربية 
 120 أصل  من  يبق  لم  مكناس  مدينة  عتيق(  )سوق  قيسارية  في 
محال مخصصا لخياطة الشربيل الحر المغربي سوى 31 محال وهو 
ما يعني بوار هذا النوع من الصناعة التقليدية التي كان يلتف حولها 
صناع برعوا في هذه الحرفة وأخلصوا في الوفاء لها وتعليم أجيال 

عديدة أصولها 
لحال هذه  يتأسف  الذين  الصناع  أحد هؤلء  الصبار  أحمد  المعلم 
أغرقت  التي  الشرسة  للمنافسة  ذلك  في  بالالئمة  عائدا  الصناعة 
أسواق المدن المغربية »بشربيل« مصنع بآلت ل روح فيها أفقدته 
وقاره وهيبته التي طالما باركتها أيادي الصناع والصانعات المغربيات 
، المعلم الصبار يبتسم بمرارة ويتساءل باستغراب » هل الصينيون 

أيضا يصنعون الشربيل ؟؟«
 سؤال يعرف اإلجابة عنه كل المغاربة أو على األقل كل المغربيات 
اللواتي جربن أو ربما تعودن أن يلبسن »شربيال« طبع عليه )صنع 

في الصين( فما الذي تبقى من أناقة المرأة المغربية إذن ...؟ 

المغربي  سحر خاص  الشربيل 

من تراث الشعوب



التراث  الماء جزءاًا من  الرسم على  أو فن  اإليبرو«  يعتبر »فن 
الثقافي غير المادي، وهو يعد تراثاًا مشتركاًا لإلنسانية جمعاء.

نشأ هذا الفن منذ البداية لدى األتراك، لذلك قدمت تركيا مؤخرا 
طلباًا رسمياًا إلى منظمة اليونسكو من أجل إدراج فن الرسم على 
الماء )اإليبرو( على قائمة التراث الثقافي اإلنساني غير المادي.

وقد تمكنت تركيا في السنوات األخيرة وبنجاح من فرض إدراج 
مجموعة من القيم الثقافية والتراثية إلى قائمة اليونسكو ومن 
التركية  القهوة  »ثقافة  نجد  والتراثية  الثقافية  القيم  تلك  أبرز 
و«عروض  و»المولويّة«  الشعبي«  »الراوي  وثقافة  وتقاليدها« 
قره كوز والحاج عواض« و»المصارعة الزيتية التركية« و»طقوس 
الزرقاء«  الخرزة  و»ثقافة  البكداشيين«  العلويين  لدى  السماح 

وغيرها من القيم التراثية والثقافية اإلنسانية الخالدة. 
ظهر  قد  وأعرقها،  التركية  الفنون  أقدم  من  اإليبرو  فن  ويعتبر 
تعد  التي  وهي  تركستان  منطقة  في  الوسطى  العصور  خالل 
آسيا  في  تقع  شاسعة  منطقة  وهي  لألتراك  األصلي  الموطن 
الوسطى وتضم اليوم أربع جمهوريات تركيّة كانت قد استقلت 
تسعينات  بداية  في  السابق  السوفيتي  التحاد  انهيار  عقب 
وتركمانستان  وأوزبكستان  كازاخستان  وهي  الماضي  القرن 
الذي ل زال  وقرغيزستان باإلضافة إلى إقليم تركستان الشرقية 

تحت حكم الصين منذ أربعينات القرن الماضي.
خالل  من  وأحاسيسهم  الفنانين  مشاعر  عن  اإليبرو  فن  يعبر   
مزيج من األلوان يتشكل على سطح الماء ثم يُطبع على ورق 
مرمري خاص ليكون تحفة إبداعية جميلة. وقد بلغ فن اإليبرو 
أوج ازدهاره في عهد الدولة العثمانية ثم انتقل منها بعد ذلك 
القسطنطينية  مدينة  فتح  إثر  وتحديدا  األوروبية  القارة  إلى 

)اسطنبول( في سنة 1453 وذلك عن طريق العديد من الزوار 
والتجار الوافدين على حاضرة الخالفة العثمانية، وقد عرف هذا 

الفن في أوروبا في ذلك العصر باسم الورق التركي.
وبهذا تؤكد قائمة التراث اإلنساني العالمي التي تعدها منظمة 
على  فقط  تقتصر  ل  أنها  مستمر  بشكل  وتطورها  اليونسكو 
لتشمل  وتتوسع  تمتد  وإنما  المادية  واآلثار  والمباني  المعالم 
عناصر عديدة من التراث الالمادي وهو جملة العادات والتقاليد 
والتعبيرات الفولكلورية والقيم التراثية والثقافية والدينية، وهو 

تراث غني يعتبر الرأسمال الرمزي للشعوب 

* كاتب من تونس

االيبرو فن الرسم على الماء 
إضاءة

حسن بن محمد * 
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القصب118 السومرية لعمارة  األصول  

عمران

بأشكاله  المعماري  القوس«  »مبدأ  سيطلع 
العالم  عمارات  في  تعقيدااً،  األكثر  الالحقة 
الفتحات  إن  بعد.  فيما  هنا  من  أجمع، 
قائمة  العمارة  لهذه  المجازية  ــواب  واألب
مثالاً(  )الحماية  معتاد  وظيفي  لسبب  ليس 
إنما ألسباب أخرى، فأن الطبيعة الجتماعية 
امتدادها  مع  واحدة،  عائلة  وسط  للسكن 
العشائري القائم عل رابطة الدم، يجعل من 
وظيفة الحماية في هذه العمارة أمرااً ثانويااً. 
إن إْحكامااً لما يقوم بدور األقواس واألعمدة 

شاكر لعيبي *

مناطق  من  العديد  في  القصب  عمارة   
العراق  جنوب  أهوار  وفي  العربي،  العالم 
وهي  شك.  دون  سومرية  عمارة  خاصة، 
عمارة نستطيع تسميتها بالريفية، وكانت قد 
فقّدموا  السومريين  الفنانين  انتباه  جلبت 
إلينا.  وصلت  التي  األعمال  من  كثيراً  لها 
وكانت  العمارة،  هذه  في  السومريون  أقام 
قيمة  وجواميسهم  وألبقارهم  لثيرانهم 
نماذج  إدراج  ينسوا  فلم  مقّدسة  رمزية 

وفي  سوريا  في  األعمال.  هذه  في  لها 
العمارة،  هذه  استمرت  مثالً،  العراق  جنوب 
ر  تُفسَّ الراهن.  يومنا  حتى  حرفياً،  تقريباً 
والعملية  البيئية  بالعوامل  االستمرارية  هذه 
كليهما.  تقوم عمارة الريف، في األهوار على 
اإلفادة من منابت القصب الكثيفة في تطوير 
القصب  مادة  تطويع  على  قائمة  بناءات 
الخام على شكل حزمات سميكة وشدها شداً 
إلى بعضها، لكي تقوم بدور أقواس متوالية، 
حصر  من  المتكونة  السقوف  فوقها  تَُركَُّب 

منسوجة بدورها من جريد القصب.

األصول  
السومرية 
لعمارة 
القصب

األصول  
السومرية 
لعمارة 
القصب

سيدة  تعد القصب للبناء رجل يُعد القصب للبناء صورة ملتقطة من االٔعلى تمثل التناغم الصعب البئية بين  والعمارة
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درجة  إلى  أوصلها  قد  السقوف  ترفع  التي 
عالية من اإلتقان رغم هشاشة مادة القصب 
الداخلية«  »الهشاشة  منها. هذه  المصنوعة 
العمارة.  من  النمط  هذا  في  رئيسي  مبدأ 
يساهم المناخ الحار في جنوب العراق، منذ 
أقدم العصور، بإعادة استخدام مادة القصب 
بإمكانه،  والذي  كثيرااً  المتوفرة  الطبيعية 
الطبيعي  المكيِّف  لعب دور  واحد،  آن  في 
بغيره  استبداله  يمكن  الذي  لكن  والحامي، 
هذا  بناء  أن  نعلم  للتهرؤ.  يتعرض  عندما 
»تعاونية  من  بنوع  يتم  العمارة  من  النوع 
جماعية«، وهذا مبدأ آخر قائم، مرة أخرى، 
المؤقتة  بالطبيعة  الجماعية  الخبرة  بسبب 
جميع  مساكن  تمّس  سوف  التي  للعمارة 
األفراد دون استثناء في لحظة من اللحظات. 
وجماعية،  ومؤقتة  هشة  العمارة  هــذه 
ثابت  المعماري  الفضاء  عن  ومفهومها 
عمارة  ليست  لكنها  للضرورات.  ويستجيب 
نطلقه  أن  يمكن  الذي  بالمعنى  »بدائية« 
الغريزي  الملجأ  توفر سوى  على مساكن ل 
أيضااً،  ألقوام مندغمة بشكل طبيعّي، خالق 

إلى  تحاكي  أقوام  للبيئية،  األولية  بالطبائع 
معها  وتتعايش  األولــى  الطبيعة  كبير  حد 
بوئام. عمارة القصب ذات جماليات ل شك 
بها تنقل البدائي إلى مصاف إبداعّي وتمنح 
التبسيطية،  البساطة، غير  العمارة بعدااً من 
ألنها تعي، حسب ضروراتها وبيئتها، ما تقوم 
به بشكل محسوس ورهيف، إذا لم نقل أنه 
في غاية الرهافة. إن لمسة إنسانية عميقة 
الخّداعة،  الظاهرية  بساطتها  رغم  تنقلها، 
المفكَّر به:  البدائي إلى مصاف  من مصاف 
تقّدم  للفضاء.   تمتلك مفهومااً محّددااً  ألنها 
عمارة أهوار العراق لنا أمثولة نموذجية عن 
م، دواليك. ولقد  لتُهدَّ تُبني  جماليات عمارة 
الخراب«  »عمارة  مرة  ذات  عليها  أطلقنا 
التي تميِّز جميع عمائر جنوب بالد النهرين 
 ،) الريفية. تصير هذه العمارة )حياكة منزليةاً
تُصنع  كما  الجماعة  أيدي  على  تُصنع  فإنها 
السّجادة أو الخزفية تمامااً وكالهما يمتلكان 
كما  وجماليااً  واستهالكيااً  وزائالاً  مؤقتااً  طابعا 
الذي  الطبيعي-  القصب  ثمة  معروف.  هو 
ومن  عّشاقها-،  أحد  مع  فيه  عشتار  التقت 

ثم هناك من يجمعه ويكّومه في باحة من 
تلك الرقعة الجغرافية الصغيرة التي تقطنها 
العائلة، ثم ثمة من يقوم بعمليات تصنيفه 
ُحزمااً  أو  ضفائَر  وجدله  وتشذيبه  وتقطيعه 
خلية  به.  العمارة  لتنهض  تهيئته،  أجل  من 
منزلية تقوم بعمل يدوي. العمارة هنا محض 
عمل يدوي، نسيجّي في المقام األول. وهو 
دليل كبير على طبيعتها اللحظوية وُعمرها 
المتوقع الذي قد يكون محسوبااً بدقة تبعااً 
لخبرات الناس بالمدة التي تحتمل بها مواد 
والرجال  النساء  سيتشارك  الصمود.  العمارة 
النهائي،  المعمارّي  الصرح  بإقامة  بعد  فيما 
وليس   - أساسيااً  دورا  للرجال  أن  وأحسب 
نهائيااً - في وضع المخطط األخير للمنشآت 
وكلها  واستخداماتها  وحجومها  ــا  وأدواره

واضحة ألنها تتابع مخططا معروفااً سلفااً. 
النسج  بعملية  الجماعة  نساء  تقوم  ومثلما 
أمام أنوالهّن، يقمن هنا مع الرجال بعملية 
التحضير ألصول العمارة بالطريقة ذاتها أمام 
أنوال مفترضة. ليس الفارق مهمااً بين نسج 
تتعلق  القضية  العمارة ألن  السجادة ونسج 

مضيف في جنوب العراق
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أكثر.  ل  مختلفة  بأحجام  وسدى  لحمة  بإقامة  النهاية  في 
ما الذي يقع في أذهان البشر أثناء عملية التحضير هذه؟ 
هل ثمة من مفهوم معماري مسبق )نقول اليوم بنبرة من 
مفهومة  لديهم  ثمة  العمارة(؟ هل  فن  نظرية عن  التبّجح 

جاهزة بشأن صناعة السجاد قبل ذلك؟.
السيدة في الصورة تقوم بالتمهيد لنسيج العمارة المؤقتة، 
للسجادة المجازية التي سترتفع في الفضاء. أنها ل تمتلك، 
في الغالب األعم، نظرية بالمعنى المألوف المترفع للكلمة 
كل  وجداتها.  أسالفها  عن  الخبرة  استمدت  لقد  فنها.  عن 
العناصر الظاهرة في الصورة تمتلك دللت باهرة: السيدة 
تهيئ لنسيج العمارة، وخلفها المواد الخام الضرورية، وإلى 
معرفتها  على  يدل  تشكيليااً  نموذجااً  نرى  تمامااً  الخلف 
التاريخية بعملية النسيج المعماري. إن بإمكانها أن تقتلع 
النسيج برمته، نعني العمارة نفسها، وتعاود خلقه. ل يوجد 
التي تمنعها من ذلك، خاصة بسبب  الكثير من المعوقات 
السهولة النسبية لمعاودة العمل وقوة العادة وتوفر المواد 
أمامها. وإذن فهذه عمارة يمكن اقتالعها من جذورها كما 

يُقتلع القصب من منابته.
الطريقة  بهذه  المبنيّة  البيوت  لجماع  األخير  المشهد  إن 

أشياء  بين  تناغمااً  الحقيقة  في  تمثل  قصبية(  قرية  )أي 
للبناء  المؤقتة  والطبيعة  النسيج،  وعملية  البيئة،  ثالثة: 
بالضبط  الطريقة  بتلك  بل  عينها  البيئة  الُمقام وسط هذه 
من النسيج. توفِّر البيئة الماَء والقصَب النامي على أطرافه. 
وتقّدم عملية النسيج استثمارااً لممكنات البيئة بينما يتقّدم 
البناء بوصفه استثماراًا للضروري من الواِقَعين الموصوفين. 
الحجارة  غياب  مشكالت  على  لإلجابة  إذن  يطلع  البناء 
عالم  في  التنقل  وإمكانية  والحرارة  الرطوبة  الصلبة وشدة 
مستنقعّي أو نهرّي بحثااً عن مورد للعيش. عالم طوفانّي قد 
يلقي بفيضاناته دون سابق إنذار جارفااً الزرع والضرع. ول 

حول للبشر ول قوة بمقاومة غرقه.
بين  الصعب  التناغم  تمثل  األعلى  من  الملتقطة  الصورة 
البيئة والعمارة المؤقتة التي ل يمكن سوى أن تكون مؤقتة، 
زائلة وذات بداهة لعمل سكانها )الصيد وزرع الرز وتربية 
الحيوان الُمحّب للمياه كالجاموس(، العمارة المستعدة ألن 
عوامل  استهلكتها  أو  نفسها  استهلكْت  كلما  نفسها  تعاود 
الرافدين  بالد  أهوار  لسكان  يُهيَّئ  لم  الطبيعية.  التعرية 
القدامى رؤية صورة من الجو لقراهم. إننا نشاهدها اليوم 
باألنهار  اتصالهم  في  غالبااً،  َحَدُسْوها،  التي  العالقة  وندرك 

من أهوار العراق
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الداهمة  الخطورة  أدركوا  قد  لكنهم  قصبها.  وكثافة  والمستنقعات 
من وقوعهم قرب مياه لم تكن لترحم. تبيِّن الصورة هذه المواجهة 
بين سكان القرية والنهر الذي قد يغضب في أي لحظة. إنها مواجهة 
البناء  طبيعة  صعيد  على  حتى  منها  الحذر  يتوّجب  كان  رة  مدمِّ
يقيمون  كانوا  البنائين  أن  نتائجها  ومن  فيه.  المستخدمة  والمواد 
بااً للطوارئ بإقامة بناء خفيف، هوائي، سريع التحطُّم  العمارة تحسُّ

لكن قليل الكلفة وسريع الوقوف ثانية. 
سومرية،  عمارة  هي  بالقصب  المبنيّة  العراق  أهوار  عمارة  كل 
أسميناها ريفية للتفريق بينها وبين عمارة المدن الرئيسية، ومدن 
المعابد المبنيّة بالطوب )الطابوق الذي ما زالت صناعته وطيدة مع 
اختالف حجم »الطابوقة« الحالية(. هذه العمارة الريفية نراها في 
زالت  ما  أنها  األمر  المثير في  القديمة.  الفنية  األعمال  العديد من 
قائمة حتى اليوم دون تغييرات جوهرية، وهي تمارِس نمط اإلنتاج 
الصور  في  نشاهده  ما  أن  نزعم  نكاد  نفسه.  والحيوانّي  الفالحّي 
المرفقة من عصرنا لألهوار هو، حرفيااً تقريبااً، ذاته الذي كان قائمااً 

قبل آلف السنين في بالد سومر.

عمارة القصب في ملحمة جلجامش
وصلت قصة الطوفان السومرية على رقيم واحد مكسور، ضاع ثلثاه 
وبقي منه ثلث واحد مشّوه. ويبدو أن القسم الضائع من الرقيم، 
حسب فراس السّواح »يتحدث، على غرار ملحمة التكوين البابلية، 
والصالحيات  المهمات  وتوزيع  العلم،  اآللهة وعن خلق  أصول  عن 
بين أعضاء البانثيون السومري. أما القسم الباقي من الرقيم فيبتدئ 
بسطور مشوهة تتحدث عن خلق اإلنسان والحيوان والحياة النباتية، 
وعن أصل مؤسسة الملوكية التي هبطت من السماء بعد أن أظهر 
اآللهة إلى الوجود المدن الخمس األولى، التي ُشيدت فيها المعابد 
ورُفعت الصلوات لآللهة. بعد ذلك نفهم أن مجمع اآللهة، ولسبب 
بواسطة  الحياة  البشرّي وكل مظاهر  الجنس  إفناء  قرَّر  غير واضح، 
للقراءة،  تمامااً  غير واضحة  النص  بقية  األرض.  يغمر  طوفان شامل 

ولكن ما تبقى منه كاٍف لرسم الخطوط العامة للقصة«. 
ومما يجيء في الملحمة: »فنقل إيا حديثهم إلى كوخ القصب:

»كوخ القصب، يا كوخ القصب، جداُر يا جدار؛
أنصت يا كوخ القصب، وتفكَّر يا جدار؛

من أهوار العراق
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رجل شوريباك، يا ابن أوبارا- توتو:
قوض بيتك واب����ن س���فينة،
اترك ممتلكاتك وأنقذ حياتك،
اهجر متاعك وأنقذ نف����سك،

احمل في السفينة بذور كل مخلوق حي.
والسفينة الت��ي أنت بان����يها.
ستأتي وفق مقاييس مضبوطة،
فيتساوى طولها مع عرض����ها،
ثم غطها كما المياه الس�فلى«.

فلما تمليُت القول، قلت لربي إيا:
»رويدك سيدي. إن ما أمرَت به
سي���لقى الخ����ضوع والت�نفيذ.

ولكن كيف أجيب على تساؤلت المدينة والناس واألعيان؟« )ترجمة 
السّواح(.

تتحدث روايات الطوفان السومرية عن كوخ من القصب كان محورااً 
فيه  يتلقى  نومه  أثناء  الطوفان  بطل  كان  كما  الحيوانات،  لتربية 
التعليمات التي يمكن اعتبارها نوعااً من التنبؤات. كان هذا الكوخ 
وفي  والفيضانات،  الكوارث  وقت  الخالص  تابوت  يعتبر  القصبّي 
ع  فترات ما بعد الشدائد كان يستأنف وظيفته بصفته مركزااً للتجمُّ

السكانّي وتربية األزواج الحيوانية واإلنسانية.
مع  القصب  من  مصنوعة  أضرحة  ثالثة  تظهر  رافدينّي  رقيم  في 
طواطم محاطة بالعجول واألبقار، وبشأنها يتساءل الباحثون فيما إذا 
كان ضريح الرب إيا / إنكي Ea/Enki القصبّي يشابهها في الواقع 
التاريخّي. ويُعتقد أن بطل طوفان بالد ما بين النهرين كان ينام في 
لبناء سفينة  بتحطيمه  المشورة  له   Ea إيا قّدم  مثله عندما  ضريح 
)األبقار  الحيوانات  هذه  وحيواناته.   وأسرته  نفسه  إنقاذ  أجل  من 
والجواميس( تَظْهر على الرقيمات، وهي ما زالت قيد الستخدام في 

أهوار العراق.
كان القصب رمزااً لربة الجنس واإلنجاب والتكاثر، إنانا )عشتار( التي 
كانت تلتقي بعّشاقها بين القصب. لقد اشتهرت عشتار رمزااً عشقيااً 
في  تمتد  لعشتار  اإليروتيكي  الوعي  أصول  لكن  صارخااً،  أيروسيااً 

األسطورة السومرية إلى أمها نينكال »السيدة العظيمة«، زوجة الرب 
القمر نانـّاNanna ، وهي ابنة أنكي سيد المياه العذبة والحرفيين 
القدم  في  الموغل  األصل  إلى  إشارة  )وهنا  النقي  القصب  وسيدة 

لنينكال بسبب توفر القصب في جنوب الرافدين(.
وعلى ما يبدو فإن أغنيات نينكال ونانا قد تكون ثاني أكثر أغاني 
الغزل المفضلة في بالد الرافدين، بعد غزليات إينانا ودموزي. تظل 
ألسطورة  وشموليااً  أوليااً  نسقا  الباحثة،  حسب  أينانا،  وابنتها  ننكال 

وديانة العروس السعيدة 
تتلخص األسطورة أن نينكال الصبية عشقت الرّب الشاب نانا، وعندما 
يلتقيها الرب يبادلها المشاعر ويدعوها فورااً للقاء حميمّي بين قصب 
جنوب العراق لممارسة الحب. نينكال ذات الفضول تذهب للموعد 
بعيدااً عن عيون األرباب العليمين األكبر سنااً. يلتقيان إذْن ويمارسان 
الحب. هناك أغنية سومرية أخرى تخاطب فيها إينانا حبيبها قائلة:

المغمورة  الشباك  ذي  أيضا  الصياد  إلى  مبعوثا  سأرسل  إينانا  »أنا 
بمنابت القصب، دعه يهدي لي سمكة شبوط سمينة«.

وفي القطعة )أ( من ترانيم عشتار نقرأ: »]سطران متفرقان[ نينيغال، 
ادة..........مثل شخص صّخاب..... إينانا بّوابوك  بّوابو عرسك من السَّ
الطيور..... والصيّاد  الثاني ]سطر متفرق[. صائد  سادٌة..... األول..... 
الراعي: لكي يهدي  إلى  القصب. سأبعث رسولاً  من أعماق منابت 
لكي  إلى فالحي:  الحليب. سأرسل رسولاً  الزبدة وأحسن  أجود  لي 
أنا السيدة سأبعث مبعوثااً إلى صائد الطيور  يهدي لي..... والنبيذ. 
ذي الشبكة المفروشة: دعه يهدي لي طيرااً رائعااً. أنا أينانا سأرسل 
مبعوثااً إلى الصياد أيضا ذي الشباك المغمورة بمنابت القصب، دعه 

يهدي لي سمكة الشبوط السمينّة«.
علينا أن نتذكر أخيرا أن إله العاصفة )نينورتا Ninurta( الذي لعله 
يظهر على التنين في ختم أسطوانّي من األلفية األولى قبل الميالد، 
حيوان  رأس  له  ُصنع  القصب  من  مصنوعااً  قاربااً  يقود  يكون  قد 
من  إنتاجه  أعيد  القارب  هذا  مثل  وعظمته.  لقدراته  رمزااً  خرافّي 
اجتياز  على  القصبية  القوارب  إمكانيات  من  للتثبُّت  الباحثين  قبل 

مسافات طويلة بإمكانياتها المحدودة 

* باحث وأديب من العراق
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في مجتمع البادية على أطراف بغداد نشأ وتربى الشاعر علي 
بن الجهم في منتصف القرن الثالث الهجري، وكان أخوه محمد 
قد سبقه للعيش في بغداد والتقرب من قصر الخالفة، فحاول 
ا  علي أن يقتدي بأخيه وارتحل إلى بغداد، حيث واجه مجتمعاً
ا يهتم بالمظاهر والبذخ،  يختلف عن بيئته الصحراوية، مجتمعاً
أبوجعفر  العباسي  الخليفة  قصر  إلى  فتوجه  الحال  به  وضاق 
ا في نفحة تغنيه، فلما  المتوكل، ليحضر مجلسه ويمدحه طمعاً
استهلها  قصيدته،  ليلقي  الخليفة  إليه  وأشار  الدور  عليه  جاء 
ا الخليفة: بتشبيهات وألفاظ من البيئة التي خرج منها فقال واصفاً

أنت كالكلب في وفائك بالعهد 
وكالتيس في ق���راع الخ��طوب

أنت كالدلو ال عدم�ناك دل����واً 
من كبار الدال كث�ير الَذن�����وب

وكثير الَذنوب أي كثير السيالن بسبب المتالء، وبمجرد أن قال 
الوزير  وهّم  األوصاف  هذه  الخليفة  حاشيــة  استنكرت  ذلك 
بالهجوم عليه إلسكاته لكن الخليفة بذكائه وحسن تدبره، منع 
الوزير من اإلساءة لضيفه، وقدر أنه شاعر جيد ولكنه متأثر ل 
بن  بأن يسكن علي  الخليفة  فيها. وأمر  تربى  التي  بالبيئة  زال 
على  المطل  ببساتينه  الشهير  الرصافة  بيوت حي  بأحد  الجهم 
نهر دجلة قرب جسر بغداد. وهي منطقة ذات أسواق عامرة، 
يؤمها ويعيش فيها علية القوم والجميالت المترفات من النساء، 
الناعمة  بالحياة  واستمتع  الخليفة  بمكرمة  الجهم  ابن  فشعر 
المترفة، وخرج يتنسم الهواء العليل وقت الغروب على شاطىء 
من  ليخجل  وكان  بغداد،  نساء  وجمال  حسن  ولحظ  دجلة، 
إلقاء أشعاره بين العامة في الطرقات ويسعد بإعجابهم بشعره 
وإطرائهم عليه. بعد فترة استدعاه الخليفة ليسمع بعض شعره، 

فقال أشهر قصائده:
عيون الم��ها بين ال���رصافة والجس���ر 

جلبن الهوى م�ن حيث أدري وال أدري

أعدن لي الش�وق الق�ديم ول�م أك����ن
سلوت ولك�ن زدن ج��مراً ع�لى ج��مر
الموسيقي للحروف والدقة  بالجرس  وهي قصيدة طويلة غنية 
بعكسها،  المعاني  مقابلة  على  القدرة  مع  األلفاظ  اختيار  في 
مما جعل صورها الشعرية، تنبض بالحيوية والرقة، وتبعث على 
الذي  الشاعر  هذا  أمر  من  وحاشيته  الخليفة  تعجب  البهجة. 
الرغد  حياة  حولته  وكيف  والدلو،  بالكلب  الخليفة  يشبّه  كان 
أن  درجة  إلى  الحس،  مرهف  شاعر  إلى  بغداد  في  والرفاهية 
أن  قائال: »إني أخشى عليه  التفت لمن معه  المتوكل  الخليفة 

يذوب رقة«.
المجتمع  في  الجهم  بن  علي  شهرة  إلى  القصيدة  هذه  أدت   
البغدادي وصار مقرباًا من الخليفة واختلط بعلية القوم، فوقع 
في غرام الكثير من الحسناوات وقال فيهن شعرااً يعبر عن رقة 
الحب  مشاعره وتحضره وولعه بمن يحب، وشدة معاناته من 

العذري الذي يقع فيه ول يرجى منه شفاء.
وتعلقه  ولعه  وهويصف  اللفظ  وقوة  التعبير  جزالة  تأملوا 

بمحبوبته فيقول:
العين بع�دك لم تنظر إل����ى حس���ن 

والنفس بعدك ل���م تسكن إلى س��كن
كأن نف����سي إذا م�����ا غ���بت غائب�ة 

حتى إذا عدت لي عادت إل��ى ب���دني
الخليفة  صدر  أوغروا  الذين  الوشاة  من  الجهم  ابن  يسلم  لم 
رحالته  إحدى  وفي  حلب،  إلى  وانتقل  بغداد  فغادر  ضده، 
هاجمه فرسان قبيلة بني كليب، وقاتلهم بشجاعة لكنه أصيب 
بجروح لم يبرأ منها حتى وافاه األجل، ليرحل في الستين من 

عمره، وتبقى أشعاره وقصائده التي خلدته في تراث العاشقين 

* روائي وناقد مصري

تراث
 العاشقين
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هبة اهلل إبراهيم محمد

 مع ضربات المطارق فوق صحائف الذهب بأحد شوارع مدينة 
قونيه باألناضول، دار موالنا جالل الدين الرومي ألول مرة حول نفسه،حينما 

حركت فيه دقات المطارق المتناسقة واإليقاعية رغبة في التحرر من ذلك 
األلم الذي تملك روحه وقلبه. ذلك األلم الذي رافقه منذ فراق مرشده 
وأستاذه شمس الدين التبريزي. رفع يده اليمنى إلى السماء والعينان 

مغمضتان والرأس ساقط على الكتف األيمن فدار دورتين معتمًدا على رجله 
اليمنى، ثم شرع في الدوران.

»هل تعرف ما السماع؟ الغفلة عن الوجود وتذوق البقاء في الفاني 
المطلق«

إنه محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين البلخي، المولود في بلخ في بالد 
فارس وانتقل مع أبيه إلى بغداد، في الرابعة من عمره، فترعرع بها 

في المدرسة المستنصرية حيث نزل والده. ولم تطل إقامته فيها، حيث 
قام أبوه برحلة واسعة ومكث في بعض البلدان مددا طويلة، ثم استقر 

في قونية سنة 623ه في عهد دولة السالجقة األتراك. تلقى علوم 
التفسير والحديث والفقه واللغة العربية، وتربى على يد والده 

“بهاء الدين ولد” الذى توفي عام 628ه�، وبعد وفاة 
والده عهد بتعليمه شيخه السيد “برهان الدين 

ترمذي” الذي أرسله إلى الشام لمدة سبعة 
أعوام؛ ليدرس أكثر وأكثر، وبعدما عاد؛ قرر 

الترمذي االنزواء وترك له المشيخة والفتوى. 
لم يكن ذلك سهال على “جالل الدين 

الرومي”، فلقد انصهرت ذاته بحالة من الحزن 
واالنتظار لمعلمه الجديد، معلمه الذي سيعلمه 

العشق. في عام 1244م، وصل إلى مدينة قونية الشاعر 
الفارسي “شمس الدين تبريزي«، وكان يبحث عن شخص فارغ 
تماما حتى يمأله بالعشق. ووجد في الرومي ضالته، ووجه إليه 

سؤاله األهم، هل أبو يزيد البسطامي الذي يقول ال شئ تحت جبتي غير الله  
أفضل أم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما عرفناك حق معرفة، 
وألن جالل الدين الرومي كان وقتها في حالة شوق وانتظار، فقد رد قائال 

»تعال أستاذي زدني علما«.

المولوية 
أنين وبهجة وانطالق!
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غضب أهل قونية وغاروا من عالقة شمس والرومي،فهددوا شمس 
لم  الشعرية،  جالل  روح  في  طمعااً  غادر  حتى  مرات؛  عدة  بالقتل 
غادر  والحنين؛  بالشوق  لكنه غادر كي يحرق صاحبه  يغادر خوفااً؛ 
داخل  بأن  مؤمنااً  التبريزي  كان  الشعر.  لنظم  يدفعه  ما  وبداخله 
وحيدااً  الرومي  وأصبح  غادر  قبل.  من  مثله  يأِت  لم  شاعرا  الرومي 
التبريزي؛  الناس بخبر صحيح عن  أتاني  لو  والله  قال:  حزينااً، حتى 
الشام؛  في  شمس  أن  األنباء  وجاءت  روحي.  الخبر  حامل  ألهِديَنَّ 
فأرسل الرومي ابنه سلطان ولد ليأتي به إلى قونية، وعاد إلى خلوته 
مع جالل في مدرسته، وعاد القيل والقال عليهما، حتى جاءت إحدى 
يومنا هذا  يملك حتى  أحد  الدين.ل  تمامااً شمس  فاختفى  الليالي؛ 
إجابة قاطعة على سؤال اختفائه. ومن هنا بدأ مولنا جالل الدين في 
كتابة الشعر وكان أول ما كتبه هو ديوان “شمس الدين التبريزي” أو 
الديوان الكبير. ومن ثم تاله بديوانه المثنوي الذي تصدرته قصيدة 

»أنين الناي«.
أكيد  يستعمل الموسيقى والشعر والذكر كسبيل  الرومي  كان 
للوصول إلى الله عز وجل، فالموسيقى الروحية بالنسبة إليه، تساعد 
المريد في التركيز على الله بقوة، لدرجة أن المريد يفنى ثم يعود 
إلى الواقع بشكل مختلف، ومن هذه المنطلق تطورت فكرة الرقص 
على  الرومي  شجع  وقد  الطقوس،  درجة  إلى  وصل  الذي  الدائري 

اإلصغاء للموسيقى فيما أسمته الصوفية »السماع«، فيقوم الشخص 
بالدوران حول نفسه هائما مع اإليقاع. 

التنصت للموسيقى عند المولويين رحلة روحية تصعد باإلنسان عاليا 
من خالل النفس والمحبة، للوصول إلى الكمال، رحلة تبدأ بالدوران 
الذي يزيد المحبة في اإلنسان، فتخفت أنانيته ليجد الحق طريقه 
بنضج  يعود  الواقع،  إلى  المريد  يعود  وحين  الكمال.  إلى  للوصول 
أكبر ممتلئ بالمحبة، ليكون خادما لغيره من البشر دون تمييز أو 
مصلحة ذاتية. ويقول »جالل الدين الرومي« إن السماع أثناء الجلوس 
يشعر صاحبه بالخالق، وعند الدوران يعرف معنى الله. والسماع في 
المولوية هو تذكير اإلنسان بيوم الميثاق وحالته السماوية السابقة..

 استمع للناي كيف يقّص حكايته فهو يشكو آلم الفراق قائال:
 إنني م��نذ ُقطعُت م��ن منبت الغ��اب
 والناس رج�اال ونس�اء يب��كون لب��كائي
 إن���ي أنش��د ص��دراً م����زّقه الف���راق
 حتى أش�����رح له أل����م االشت������ياق
 فكل إنسان أق�����ام بعيداً ع����ن أصله
 ي���ظل يبحث ع����ن زم�����ان وص���له
 لقد أصبحُت أنوح في كل مجتمع وناٍد

وص����رُت قريناً للبائسين والس����عداء
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للدراويش  الرقص الكوني  أو  السماع  ويعد 
الدوارين، من أشهر فنون الطريقة المولوية، 
البيض  رمزيته، فالثياب  له  طقس  وهــو 
األكفان،  إلى  ترمز  الراقصون  يرتديها  التي 
والمعاطف السود ترمز إلى القبر، وقلنسوة 
والبساط  القبر،  شاهدة  إلى  ترمز  اللباد 
الشمس الغاربة،  لــون  يرمز إلى  األحمر 
والدورات الثالث حول باحة الرقص ترمز إلى 
إلى الله، وهي  التقرب  في  الثالث  المراحل 
طريق العلم، والطريق إلى الرؤية والطريق 
وسقوط المعاطف  الوصال.  إلى  المؤدي 
الدنيا،  من  والتطهر  الخالص،  يعني  السود 

وتذكر الطبول بالصور يوم القيامة. 
دائرة،  نصفي  على  تقسم  الراقصين  ودائرة 
يمثل أحدهما قوس النزول أو انغماس الروح 
أي  الصعود،  اآلخر قوس  في المادة، ويمثل 
صعود الروح إلى بارئها. ويمثل دوران الشيخ 
أما  وشعاعها،  الشمس  الدائرة  حول مركز 
حركة الدراويش حول الباحة فتمثل القانون 
الشمس  حول  الكواكب  الكوني، ودوران 

وحول مركزها.
وكما ذكرنا كانت بداية المولوية هي األنين، 

ولكن بعد تسعة قرون من تطورها ما بين 
بهجة.  المولويةتشع  أصبحت  ومصر،  تركيا 
األستاذ  التوني«  للدكتور»عامر  وبسؤالنا 
الفنون  بأكاديمية  الفني  النقد  بمعهد 
الشكل  عن  بمصر  المولوية  فرقة  ومؤسس 
المولوية اآلن، قال: إن كان  إليه  الذي آلت 
الدوران عن مولنا جالل الدين الرومي يحمل 

يحمل  عندنا  فالدوران  الحزن،  طياته  في 
ويتماثل  يدور  للمتلقي،فالمولوي  البهجة 
حول  الدوران  يماثل  ألنه  فرحة،  الكون  مع 
لمحبوبته  يغني  من  يبتهج  فكيف  الكعبة. 
ورسوله  لله  قلبه  من  ينشد  من  يبتهج  ول 
الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك ل يوجد 
لدينا حرج في استخدام أي نوع من اآللت 
أو ألوان التنورة، فنحن نستخدم في األساس 
اللون األبيض الذي يجمع كل األلوان، وتحت 
تلك العباءة البيضاء نرى العباءة التي تحمل 
كونية  رحلة  وكأنها  السبعة،  الطيف  ألوان 

تعود بنا إلى الدنيا مرة أخرى.
المفروض  من  ليس  أنه  »التوني«  وأضاف 
علينا دائما أن نجتر من التراث، لكن يمكننا 
إليه،  ونضيف  التراث  مع  جدلية  نصنع  أن 
بعدنا  من  يأتي  أن  عام  مائة  بعد  ويمكن 
من يأخذون عنا أو يطوروا ما بدأناه، فيجب 
بفلسفة  مصرية  مولوية  لدينا  يكون  أن 
وبعدها  وصوفية  إسالمية  مختلفة،أدواتها 
المولوية  في  المثال  سبيل  فعلى  إنساني. 
ولكننا  التراث،  على  نعتمد  لم  المصرية 

صنعنا إطارا موسيقيا مختلفا تماما 

وانطالق! وبهجة  أنين  المولوية 

فنون
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أنت أكثر من ذلك

أوراق ثقافية

فاطمة المزروعي

والمؤسسات  المدارس  في  إياه  تلقيننا  يتم  بما  االكتفاء 
التعليمية أو ما هو واجب علينا أن نعرفه، ليس كافيااً لنصبح 
السعي  لذا نشاهد من يواصل  المجتمع،  ا فاعلين في  أشخاصاً
المختلفة،  بالعلوم  وعقله  نفسه  وتزويد  المعرفة  تلقي  نحو 
سواء من خالل الدورات المتخصصة أو حتى من خالل جهوده 

الشخصية بالقراءة والطالع.
وهذا التوجه ل يعني أنه شخص ناقص، بل يعني وبكل وضوح 
العيب  هو  فما  الحياة،  لمتطلبات  وفاهم  طبيعي  إنسان  أنه 
تطوير  إلى  السعي  عاتقه  على  أخذ  إنسان  في  النقص  أو 
نفسه وزيادة إمكانياته الشخصية وقدراته الذاتية على خدمة 

اإلنسانية كافة؟
المعرفة،  اإلنسان  تكسب  التدريبية  الورش  المثال  سبيل  على 
وتكسبه الجرأة على مواجهة كافة مشاكل الحياة، سواء أكانت 

عملية أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها.
ليست المواد والدروس التي تعلمناها وحفظناها على مقاعد 
أعظم  لما هو  مفاتيح  إل  التعليمية،  الدراسة في كل مراحلها 
تعلمه  علينا  ينبغي  شيء  هناك  يزال  ل  الحياة،  في  وأهم 
المجالت  جميع  في  الهائل  والتقدم  العلمي  التطور  لمواكبة 
الحياتية، فمن أجل أن نستطيع الصمود والتميز وبقوة وسط 
وواضحة  ماثلة  الصعوبات  أصبحت  التي  الواسع،  العالم  هذا 
بجانب  العامة  والثقافة  والعلوم  للمعارف  نحتاج  جميعا،  لنا 
التحصيل العلمي والشهادة، ألن هذه الجوانب تمنحنا الخبرات 

التي نحتاجها، عندما نهب لمساعدة ضعيف أو إنسان متعثر.
والذهنية  العلمية  للقدرات  الذاتي  والتطوير  التدريب  عملية 
وتشويق  بذكاء  ولكن  ومتواصلة  مستمرة  تكون  أن  يفترض 
النفس، بمعنى أحسن اختيار الورش والدورات التي تلتحق بها، 
لمجالت  تتوجه  تحتاجها وتنقص، ول  بأنك  والتي فعال تشعر 
أنت على علم بها، ألن هذا سيسب لك السأم وفي أحيان قد 

يسبب تداخل وتعارض في المعلومات، ول تنسى القراءة، التي 
ل يجب أخذها كواجب وهم، بل اعتبرها تسلية وترفيهااً، وتبعا 
لهذا أحسن اختيار الكتاب الذي تقرأ، وكن على علم بأن لكل 
واحدا منا ميولته في القراءة، فإذا أحسنت اختيار الكتاب الذي 

يناسبك تحققت لك الفائدة العظيمة.
وأعود للتدريب، ألننا نشاهد هذا الزخم من المراكز التدريبية 
وأيضا المدربين المتجولين إذا صح التعبير، ودون الدخول في 
بتطوير  لديه رغبة  الذي  للقارئ  أتوجه  مدى دقتها وحرفيتها، 
نفسه وقدراته، بأن عليه حسن الختيار والتقصي والبحث عن 
أي مركز ومفردات الدورة العلمية قبل اللتحاق بها وتكبد عناء 
الدفع المالي، ثم النتيجة الخروج دون فائدة، مما يسبب عزوفااً 

وعدم مواصلة الجهد للتطوير الذاتي.
نحن نعلم جميعا أن هناك مراكز تدريبية لم تنشأ إل بهدف 
تحقيق المكسب المادي، ونعلم أن هذه النقطة تحديدا تؤثر 
في مخرجات وقوة برامج مثل هذه المراكز التدريبية، لذا علينا 
جميعا التنبه والتوجه نحو المراكز التي عرفت بجديتها وقوة 

برامجها حتى تتحقق لنا الفائدة المرجوة.
وقد  أخرى  لدينا وسائل  أن  التذكر  يجب  نفسها  اللحظة  وفي 
بالخبرات  النفس  تزويد  نستطيع  خاللها  من  أبسط  تكون 
التي نحتاجها، حيث يمكن لك أن تكون أنت مدرب  والعلوم 
إلى  الوصول  سهلت  النترنت  شبكة  نفسك فتكنولوجيا 
النفس، لكن يبقى دورك أنت في  المعلومات و طرق تطوير 
اختيار المصادر الجيدة و المالئمة لتدريب نفسك وتطويرها... 
وتستطيع  منها،  أكثر  أنت  تصلها  مرحلة  أي  أن  دوما  وتذكر 

الوصول لما هو أهم وأعظم 

* كاتبة من اإلمارات 
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مرصد

القاهرة – رانيا هالل

 ساد الظلم لفترات كبيرة من تاريخ مصر، أحد أهم هذه الفترات 
هي الحقبة العثمانية، حيث دق الفقر والظلم رقاب فئة عريضة من 
فالحي مصر، بلغت المليون ومائة ألف، تلك الفئة التى عجز الدين 
يخص  فيما  لهم  مطمئنة  شافية  أجوبة  تقديم  عن  آنذاك  الرسمي 
توزيع الثروات واألموال ورد الظلم، فكان الحل فى التدين الشعبي.

لألبحاث  دال  مركز  فى  أقيمت  التى  الندوة  موضوع  هو  هذا  كان 
في  قراءة  خالل  من  فوزي،  عصام  األستاذ  ألقاها  التي  والدراسات، 
مخطوط »هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف« للعالمة الشيخ 
السوسيولوجيا  في  متخصص  باحث  والمحاضر  الشربينى،  يوسف 

ودراسات التدين الشعبي.

بين  والفارق  الشعبي،  بالتدين  المقصود  فوزي  أوضح  البداية،  في 
والسياق  النص  بين  التفاعل  من  كحالة  والتدين  المطلق  الدين 
السوسيولوجي الممارس فيه، ودرجة الوعي والتعاطي مع الظاهرة 
وصول  للموضوع،  الرئيسة  المفاهيم  وضبط  عام،  بشكل  الدينية 
تاريخي  مدخل  خالل  من  به  والمقصود  الفالحي  التدين  لمفهوم 

تحليلي لراهن المجتمع المصري وقت كتابة المخطوط.
األكثر  الطبقات  ا من  العثماني، خصوصاً العصر  الفالح في  أن  فبين 
فقراًا، كان يحتفظ في ذاكرته بجزء من النص الديني ويضيف عليه 
كثيراًا من الموروث الجتماعى والثقافي الذي نشأ عليه، وبذلك تحول 
والجغرافي  البيئي  التنوع  بحكم  اجتماعية  لواقعة  يده  الدين على 
والنسج التراثي الشعبي، فارتبط التدين الفالحي الشعبي بالطقوس 

والممارسات اليومية ودورة حياة البشر والطبيعة.
الموروثات  من  مجردااً  منمقااً  متعاليااً  النخبوي  التدين  كان  بينما 

والقصص والتشبيهات الدارجة.
وأشار فوزي إلى أهمية مخطوط هز القحوف، حيث يرسم في رأيه 
صورة واضحة لواقع الفالح المصري وهمومه ومشكالته الجتماعية 
والقتصادية، ودرجة وعيه بالدين، وإدراك الله وفق تصورات فطرية 
النصوص  بنية  عن  بعيدة  كانت  وإن  والوضوح،  البساطة  شديدة 

وتصورات الفقهاء.
أحيان  والغباء  وبالبله  كثيرة،  أحيان  في  بالمجانين  يصفهم  فكان 

أخرى، كما يسخر من مالبسهم البالية ونسائهم المزعجات وأسماء 
أبنائهم غير المفهومة فيقول عنهم:
أهل الفالح�����ة ال تك�����رمهم أبدا 

فإن إك��رامهم ف������ي عقبه ن����دم
يبدو الصالح بال ض�����رب أو أل����م

س��ود الوجوه إذا لم يظلموا ظل�موا

ورغم أنه يبدو ضد استسالمهم لهذه الحياة وتكيفهم معها، إل أنه 
في بعض المواقف نجده متورطااً معهم بشدة ومؤازرا لهم، فيقول 
عنهم »كانوا يجتمعون بالمساجد لحساب األموال وليس بينهم راكع 
ول ساجد«، ويسخر من سذاجتهم عندما هاجمهم النمل في أحد 
المواسم الزراعية حيث يقولون »ارحل أيها النمل كما رحلت الرحمة 
يبتكرون صيغا سهلة  كانوا  الدعاء  القرى«، وفى  من قلوب مشايخ 
يذكر منها دعاء فالح بسيط »يارب خلي لنا بهايمنا وكالبنا وقططنا 

وطلع لنا زرعنا وخلي ولدي عطوس«.
وكانت لهم مواقف واضحة تجاه السلطة تلك التي كانت تمثل لهم 
الحرام  »ابن  يقول  بينهم  الدارج  المثل  فكان  والظلم،  البطش  يد 
القوس  يكون من حاملي  أن  إما  أنه  ويقصدون  يامكاس«،  ياقواس 

وهم علية القوم ومنفذو السلطة، وإما من يتقاضون المكوس.
حياتهم  تخص  وتواشيح  وابتهالت  أدعية  ابتكارهم  إلى  وإضافة 
اليومية وتعج بالتفصيالت الدقيقة التي تعني لهم الكثير، فهم أيضا 

قراءة في »هز القحوف« 

التدين الشعبي لفالحي العصر العثماني



129  تراث  /   العدد 204 اكتوبر  2016

متخصصة،  أمراضا  يعالجون  ألولياء  أضرحة  أقاموا 
لرد  وغيره  للعقم،  وآخر  الجلدية،  ألمراض  فواحد 

المظالم، وهكذا.
أطفالهم  أسماء  فيصف  الشربيني  عليهم  ويتندر 
قائال »أما أسماؤهم فهي كأسماء العفاريت أو رقع 

الشالتيت، فيسموا حنيجل وجليجل وعفرود وعموم وزعيط ومعيط 
وبرغوث والعفش«.

حكايات دالة 
ثم مضى األستاذ عصام فوزي في طرح عدد من الحكايات والطرائف 
اإلطار  وفي  الفالحي،  التدين  طبيعة  حول  المخطوط  في  الواردة 
نفسه قدم تحليال شيقا لها، حيث قام بتفكيك كلي للحكاية وصول 
المعرفية،  الطرح ومنطلقاتها  تُماهي هذا  التي  الذهنية  البنية  إلى 
ومعطياتها الفكرية، فالفالح الذي عانى السخرة والضطهاد، ومارس 
الجباية  أساليب  وكل  والعنف  القهر  اختالفهم،  على  الحكام،  عليه 
والستغالل، كان يبحث بطريقته الخاصة عن عون السماء ونجدتها، 
ومارس بفطرته نمطا من أنماط التدين حاول من خالله تقريب الله 

إلى عالمه، حيث المعاناة الدائمة التي يعيش فيها.

عندما  الظهر  تصلي  الفالحين  من  امرأة  هناك  كانت  أنه  فيروي 
دخل عليها كلب جائع أخذ بفمه رغيفا مما خبزت متجها للخارج، 
الرغيف من فمه ثم  أذنه ونهرته وشتمته وأخلصت  فأمسكته من 

أتمت صالتها كما لو أن شيئا لم يحدث.
ومن خالل النصوص المطروحة والمنتقاة، أظهرت المحاضرة نظرة 
العالمة الحميدي  الفالح المصري للفقيه، فقد روى أنه دخل على 
أحد الرجال من فقهاء الريف وقال له »هل عندك مختصر القرآن؟« 
وكان الشيخ الحميدي هو شيخ الصحافيين بمصر، فقال له اجلس 
وقال  الشيخ  على  أقبل  برجل  وإذا  عنده،  فجلس  لك،  أنظره  حتى 
له هل عندك يا سيدي مختصر مسلم؟ فقال له خذ هذا – مشيرا 
فتعجب  عنده،  من  وطرده   - القرآن  مختصر  عن  يسأل  الذي  إلى 
أنا  لهم  فقال  القرآن،  مختصر  عن  سألوه  إنهم  ثم  منه،  الحاضرون 
فقيه الريف، أعلم أولد بلدي القرآن، وقد ثقل عليهم لطوله، فقلت 

لعل أحدا اختصره فيكون أسهل على األولد 

ساد الظلم لفترات كبيرة من
 تاريخ مصر، أحد أهم هذه الفترات هي 

الحقبة العثمانية، حيث دق الفقر والظلم 
رقاب فئة عريضة من فالحي مصر بلغت 
المليون ومائة ألف، تلك الفئة التى عجز 

الدين الرسمي آنذاك عن تقديم أجوبة 
شافية مطمئنة لهم فيما يخص توزيع 
الثرواتأموال ورد الظلم، فكان الحل فى 

الشعبي التدين 

كان هذا هو موضوع الندوة 
التي أقيمت فى مركز دال لألبحاث 

والدراسات، التي ألقاها األستاذ عصام 
فوزي، من خالل قراءة في مخطوط »هز 
القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف« 

للعالمة الشيخ يوسف الشربينى، والمحاضر 
باحث متخصص في السوسيولوجيا 

ودراسات التدين الشعبي
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الحوته130 أكلته  الذي  القمر 

القمر الذي أكلته الحوته

برزة تراث

معناها  تفسر  الشعبية،  المعتقدات  بها  تزخر  شائقة  قصص 
وسببها، فهي جزء من علم الفولكلور، تعني األفكار والتصورات 
التي يؤمن بها عدد كبير من الناس في بلد ما، على اختالف 
لهم  لتشكل  والقتصادية؛  والعلمية  الجتماعية  مستوياتهم 
تفسيرات عن عالقتهم بمظاهر الطبيعة، والقوى الخارقة فيها، 
ثم  وزواج  وعمل  ميالد  من  حياتهم  بدورة  أيضا  ارتباطها  مع 
ممات.كما تتناول أيضا عالم األحالم؛ أي أنها تعبر عن تفاصيل 
اإلنساني  المشترك  عن  تعبر  بذلك  هي  المعاشة،  حياتهم 
والعقل الجمعي، حين نراها اآلن لنتأملها، من أجل جمع التراث 
وتوثيقه، فال نقيسها بمقاييس المنطق واألحكام القيمية، وإنما 

بوصفها معبرة عن جزء عزيز من التراث الشعبي.
إن هذه المعتقدات في مجملها تحاول تفسير الوجود، للبحث 
عن أمور تبعث على التفاؤل والغنى والسعادة والحظ الحسن، 
مع البتعاد عن التشاؤم والفقر والتعاسة، مع تعليلها لمجريات 
أيامهم ولياليهم. لعّل هذه المعتقدات في رحلتها الطويلة مع 
اإلنسان على مّر الدهور واختالف األجيال، قد تعرضت للتبديل 
والتحوير في معظم مظاهرها، وإن بقي الجوهر واحدا، أضف 

لذلك انتقالها من بيئة ألخرى، مع تغيير طفيف.
نجد  قد  الواحدة  والتاريخية  الجغرافية  المنطقة  أبناء  بين 
العراق  جمهورية  من  مثال  ذلك  على  أعرض  واضحا،  تشابها 
ومملكة البحرين، أل وهو أّم الصبيان، هي من العفاريت، غير 
أنها متخصصة في سرقة الصبيان حديثي الولدة من أمهاتهم، 
كما أشار لذلك كاظم سعد الدين في كتابه معالم مضيئة من 
لكن  البحرين،  مملكة  في  ذاته  األمر  نجد  الشعبي.  التراث 
بتضييق حالت السرقة واقتصارها، على األطفال األقل وسامة، 
حيث يعتقد أن الجن تستبدل الطفل الجميل بالطفل القبيح، 

مؤلفا  يعلل  الطفل؛  على  مبدل  لقب  ليطلق  تخطفه؛  حين 
كتاب المعتقدات الشعبية في البحرين ذلك؛ بأنه مواساة لألم 

التي أنجبت طفال أقل جمال؛ أو سخرية من طفلها.
البابلية،  األساطير  إلى  إرجاعه  يمكن  السابق  المعتقد  هذا 
كما ذهب لذلك كاظم سعد الدين، فأّم الصبيان يرجعها إلى 
من  الولدة  حديثي  األطفال  خطف  اعتادت  التي  لماتشو، 

أمهاتهم.
باألطفال  يتعلق  ما  البحرين  األخرى ممن مملكة  األمثلة  من 
أيضا، الذين يخشون ضياعهم، حيث يعمدون إلى تعليق سن 
العرب  أن  حين  في  جبهته،  على  أو  الطفل  رقبة  في  الغزال 
قديما علقت سن الثعلب أو الهرة خوفا على الطفل، وحماية 
له. يمكن تعليل سن الغزال بأنه من ماشية الجن، التي حرصت 
على حمايتها، كما في تصورات العربي، مما يعني توفي حماية 

الجن للطفل. 
تعليل  الطبيعية،  بالظواهر  المتعلقة  األخرى  المعتقدات  من 
وقطر  البحرين  في  فنجد  مثال،  القمر  سبب حدوث خسوف 
تفسيرا لها، أل وهو أكل الحوته للقمر. إن الحوته هي حيوان 
ضخم تخيلوه، مراقبا للقمر إن تحرك عن مساره، فاألكل هو 
النساء  وأما  الكسوف،  صالة  إلقامة  الرجال  ليهرع  عاقبته؛ 
للسماء،  الصوت  يصل  كي  الهواوين؛  في  بالقرع  فينشغلن 
اإلماراتية  المعتقدات  وأما  قمرنا«  هدي  الحوته  »يا  مغنيات 
المعتقدات  عن  والحديث  يسدده.  لم  دينا  للقمر  أن  فرأت 

الشعبية ممتع لكنه يطول، ولها بقية قادمة 

* باحثة وأديبة من االمارات

د.فاطمة حمد المزروعي* 
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تراث اإلمارات

مسجد البدية  هو أقدم مسجد أثري ما زال قائًمل للصالة في  دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
 وتقع البدية على بعد حوالي 35 كيلومترا الى الشمال من مدينة الفجيرة




