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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

الرتاث الثقايف يف اإلمارات..

يقة تكللت بالترشيعات واملراسيم مسرية عر

يولي العالم حماية التراث الثقافي أهمية خاصة، فتسن من أجله أطر إدارية وتشريعات وقوانين واتفاقيات دولية 

كما تستحدث بروتوكوالت تضاف إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك مما كان له أثر كبير على حماية التراث الثقافي، 

ومن هذا المنطلق تقوم دولة اإلمارات العربية المتحدة بدعم المنظمات الدولية خاصة منظمة اليونسكو 

 ما يتردد، ومتعارف 
ً
. فكثيرا

ً
واليونيدروا ومنظمة اإلنتربول من أجل تعزيز قوة المجتمع الدولي ولعالم أكثر أمانا

عليه، أن جريمة سلب التراث الثقافي إلى جانب بيع النفط واالختطاف للحصول على فدية  تعد من أكثر مصادر 

 وربحية للمجموعات اإلرهابية؛ ولذلك قامت دولة اإلمارات بتمويل سبعة مشاريع لإلنتربول من 
ً
الدخل شيوعا

ضمنها حماية التراث الثقافي، فاإلنتربول كان قد وقع اتفاقيات مع اليونسكو ومنظمة الجمارك لتكثيف عمليات 

المكافحة العالمية للسرقة واالتجار باألعمال الفنية، باإلضافة إلى الحفاظ على عالقات عمل وثيقة مع منظمات 

دولية معنية أخرى لبذل ما أمكن من جهود لحماية الممتلكات الثقافية، من بينها المركز الدولي لدراسة كيفية 

أدوات   
ً
إن مثل هذه المنظمات التي تدعمها دولة اإلمارات تستحدث دوما صون وترميم الممتلكات الثقافية. 

إلى تنظيم المؤتمرات   
ً
كما تسعى دائما جديدة للمساعدة في الحيلولة من دون سرقة الممتلكات الثقافية، 

الدولية والدورات التدريبية مستهدفة أفراد الشرطة والجمارك وكذلك الجهات المعنية من عالم الفنون واآلثار 

والمتاحف لتبادل البيانات والمعلومات وأفضل الممارسات. 

ويم�ضي اإلنتربول في تشجيع البلدان على تشكيل وحدات شرطية متخصصة وقواعد بيانات وطنية خاصة باآلثار 

المسروقة والمفقودة بغية مكافحة الجرائم التي تستهدف التراث الثقافي.  كما أنها تستحدث تطبيقات خاصة 

باألجهزة النقالة يتيح للمتاحف ومالكي مجموعات كبيرة من األعمال الفنية والقطع األثرية إعداد فهرس يبين ما 

لديها من موجودات - بما في ذلك صور لها - يمكن إضافتها بسرعة وسهولة على قاعدة بيانات اإلنتربول في حالة 

سرقتها.

 لدور دولة اإلمارات التي تؤمن بأن للتراث قوة وهو مصدر الهوية والتالحم في هذا الزمن المتغير، وأن تراث 
ً
وتقديرا

الشعوب »تراث للبشرية جمعاء« وينبغي للبشرية حمايته بالكامل بوصفه إرثها القيم الذي يجب أن ال يتجزأ إن 

المتعلق بالتراث المادي   بحمايته بجميع أشكاله، سواء 
ً
 راسخا

ً
، وهي ملتزمة التزاما

ً
 أم طبيعيا

ً
 ثقافيا

ً
كان تراثا

 لعدد »تراث« لهذا 
ً
أو غير المادي أو الوثائقي، مع المنظمات الدولة المعنية بذلك، جاء اختيارنا له ليكون ملفا

الشهر، وكلنا أمل بأن تستمتعوا بموضوعات العدد المتنوعة.

torathehc www.torath.ae

السلسلة الرتاثية الثقافية
مركز زايد للدراسات والبحوث
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العثور عىل رجال مبارك بن لندن.. رحلة يف رحلة

بع الخالي« كتاب دونت فيه الكاتبة هويدا عطا مشاهدتها خالل رحلتها  »عابرو الرُّ

الذين صحبوه وهو يقطع  )ويلفريد ثيسجر(،  للعثور على رجال مبارك بن لندن 

أال يمكن أن نقوم  رديف:   
ً
الربع الخالي. وطرحت في تقدمة رحلتها سؤاال صحراء 

برحلة داخل رحلته التاريخية، وبخاصة أن بعض من قاموا بها من رفاقه العرب 

ما يزالون أحياء؟ أال يمكن أن نستعيد معهم تفاصيل إنسانية لم يضمها كتاب 

من قبل وفاة الرحالة والمستكشف اإلنجليزي »السير ويلفرد ثيسجر« الملقب بـ 

»مبارك بن لندن«.... محمد عبد العزيز السقا.

الغوص تجربة إبداعية متكاملة يف الشعر الشعيب

تتحدث عن  التي  القصائد  بالعديد من  اإلمارات  في  الشعبي  الشعر  حفل ديوان 

الغوص، ساعد على ذلك أن عدد غير قليل من الشعراء الشعبيين الرواد عملوا في 

بداية حياتهم في هذه المهنة، ووثقوا بالشعر طقوسها وتقاليدها وأدواتها، ومراحلها 

التي تنطوي على المخاطرة، وتستلزم المهارة والصبر والخبرة واإلقدام والتعاون، كما 

وثقوا مخاطرها التي قد تؤدي إلى الموت، ففي بعض األحيان يذهب الغواص وال 

يعود، يموت واألسباب عدة، أو بسبب األمراض التي تصيبهم خالل الرحلة الطوية في 

البحر، مع عدم وجود وسائل عالج طبية مناسبة .... األمير كمال فرج

االحتفال برأس السنة الجديدة عرب الحضارات

ويعود تاريخ االحتفال بعيد رأس السنة إلى الحضارات القديمة منذ أكثر من أربعة 

ما كان يرتبط اليوم األول من السنة بحدث فلكي أو مناسبة   
ً
وعادة آالف عام، 

فاالحتفال برأس السنة البابلية ارتبط بوالدة أول قمر جديد يبزغ بعد  زراعية؛ 

عند  السنة  رأس  ومع  النوروز،  عيد  مع  األمر  وكذا  الربيعي،  االعتدال  حدوث 

الرومان، فيما يبدأ اليوم األول من العام الصيني الجديد مع ظهور القمر الجديد 

الثاني بعد االنقالب الشتوي، بينما كان العام يبدأ لدى الفراعنة مع فيضان نهر 

النيل، والذي تصادف حدوثه مع صعود نجم الشعرى اليمانية .....خالد ملكاوي

120120

أدب ونقد
96

مقاربة نقدية يف ديوان )اآلن عرفت(
للشاعرة اإلماراتية صالحة غابش

ظلت صالحة غابش وفّية لمدونة الرومانتيكية العربية الحديثة دون مغايرة تذكر 

الثائرين  وحين دخلت مدينة القصيدة الحرة المنطلقة الحداثية لم ترتد أحياء 

ش أزقة المارقين 
ْ
الرافعين ألوية األساطير والرموز واألقنعة وتفجير اللغة ولم تغ

والمطلقات  بالكليات  يرتضوا  ولم  المؤس�ضي  اليقين  أوثان  بكل  صبئوا  الذين 

والمجردات التي عاشت مئات السنين حتى عرتها رياح الحداثة ومابعد الحداثة 

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

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

االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.

8

محتويات العدد

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

رئيس التحرير 

شمسة حمد العبد الظاهري

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 

موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتير إداري وشؤون الكتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

التصوير: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

هاتف:  024456456 - 024092336
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ّ

عرتراث الشهر 8 نادي تراث اإلمارات يطلق برنامج بيت الشَّ

5656

دراسات
128

 الشتاء عند العرب
وقصر  الدائم،  الصقيع  البهائم من  ابيضت  النعائم  »إذا طلعت  العرب  تقول 

النهار للصائم، وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم، وطال الليل للقائم وهو المنزلة 

الرابعة من منازل فصل الشتاء«. ويقال بأن برد »المربعانية« يكن في أديم األرض 

حيث يكون تأثير الشمس أدنى ما يكون مع ميلها األق�ضى نحو الجنوب ويتعمق في 

جوف البيوت المغلقة، أما برد »الشبط« فيكون في الهواء البارد الذي يشتد خارج 

 .... إبراهيم الجروان
ً
المنزل فيما تكون البيوت المغلقة أدفأ نسبيا

ْهَجِة اإلماراتّية فيما طابق الفصيح   - محمد فاتح زغل
َّ
59 ِبْيدار الل

60 أسوان - مدينة ذات عظمة تاريخية - ضياء الدين الحفناوي

64 لقيت الدار - نايلة األجبابي

72 ليل المعاناة والمكابدة في قصائد خليفة محمد خليفة المر - 

أحمد حسين حميدان

76 تطور التخطيط العمراني لمدينة العين »من واقع التجربة«

»سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«

موزة عويص علي الدرعي

82 ذكريات زمن البدايات )9(

 الرحلة من مدينة أبوظبي إلى مدينة دبي - خليل عيلبوني

84 الحكايات الشعبية التراثية 

»مرايا ثقافية تعكس هوية األوطان وتاريخها« - منى حسن

92 الموسيقى في تاريخ  اإلمبراطورية العثمانية  - نورة صابر المزروعي 

94 الخديوية: رمز تشييد التراث المصري وحقبة تاريخية فارقة  - ممدوح السيد

102 الحداثة المزيفة والمعكوسة - شريف مصطفى محمد

104 المونودراما رافد مسرحي مؤثر  في الثقافات اإلنسانية - 

هيثم يحيى الخواجة

109 الخطوات األولى نحو الطموح - شيخه الجابري

110 القضايا الكبرى والمصائر بين تأرجح الوعي وتناقض الشخصيات

»�ضيء ما من سالومي« لـسهير المصادفة.. أسئلة »المعنى الُمرجأ« - حمزة قناوي

116 األبعاد الثقافية والتربوية والحضارية في أدب الطفل العربي

من خالل قصة »عازفة الناي« للقاصة مريم الصقر  - هشام أزكيض 

119 »صندوق سرتي« حافظ الكتب القيمة - موزة سيف المطوع

126 الشاعر حسين خميس آل علي  - مريم النقبي

130 نظرة على أدب الطفل العربي - فاطمة حمد المزروعي

سوق الكتب
114

»حكايات والدي« ...

مرياث من الحكايات الشعبية ومنهٌج من األخالق والقيم

الكتاب للدكتور جاسم ميرزا والذي جمع فيه -عن والده- مجموعة من الحكايات 

والده  أسفار  إلى  الكاتب  تطرق  حيث  اإلماراتي.  التراث  من  المستقاة  الشعبية 

مهد من خاللها لحصيلة  ليشكل عبر كل ذلك توطئة؛  وسعة اطالعه وقراءاته، 

ال تعبر عن منهجه الخاص في ترسيخ قيم  األب الواسعة من حكايات شعبية، 

أبناءه وحسب، وإنما تجسد قدرة تراث اآلباء واألجداد على إضاءة طريق األجيال 

الجديدة، في الحاضر والمستقبل .... نشوة أحمد
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تراث الشهر

 قسم اإلعالم

أطلق نادي تراث اإلمارات - مركز العين الشبابي، برنامج »بيت 
عر« للطالب المنتسبين إلى المركز، بمقره في العين، وذلك 

َّ
الش

بهدف تعريف الطالب على أحد العناصر التراثية المهمة التي 
وذلك في الفترة  ترتبط ببيئة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الشام�سي  وأبان خليفة بطي  يناير.   15 ديسمبر حتى   19 من 
مدير مركز العين، أن البرنامج يتكون من عدة حلقات بإشراف 
خاللها  من  يتعرف  العامري،  غصنه  علي  سالم  المدرب 
والمواد التي يصنع  واستخداماته،  الطالب على بيت الشعر، 

وأنواعه  والهدف منه،  وكيفية إقامته، وطرق صناعته،  منها، 

وأحجامه، وعالقته بالبيئة، وغيرها من المعلومات.

وأشار الشام�سي إلى أهمية هذه البرامج التي تنبع من ضرورة 

نشر الثقافة والمعرفة التراثية بين األجيال الحديثة وذلك في 

سياق تحقيق رسالة نادي تراث اإلمارات ورؤيته التي تقوم على 
 من مكونات الهوية الوطنية، 

ً
 مهما

ً
حفظ التراث بوصفه جزءا

 
ً
والتعريف بمكوناته ضمن برامج مدروسة مصممة خصيصا
اإلمارات  لدولة  الحضاري  الموروث  إبراز  بهدف  للطالب 
واالهتمام به. ويأتي برنامج »بيت الشعر« ضمن سلسلة البرامج 
 - التراثية الموجهة للناشئة التي يحرص نادي تراث اإلمارات 
 
ً
، ويتناول كل برنامج منها عنصرا

ً
مركز العين على تنظيمها دوريا

 
ً
من عناصر التراث اإلماراتي التي يتم تعريف الطالب بها عمليا
، مثل برامج: الهجن التراثي، ومقيض الصقور، والحلب، 

ً
ونظريا

والشعر النبطي، والنخيل، وغيرها من البرامج التراثية.

بحث التعاون بني النادي ومركز الملك عبدهللا
استقبل نادي تراث اإلمارات، يوم 19 ديسمبر  في مقر مركز زايد 
 من مركز 

ً
للدراسات والبحوث بمنطقة البطين في أبوظبي، وفدا

تكون من الدكتور  توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 
عبدالحميد بن محمد السليمان أمين عام المركز رئيس الوفد، 
المحتوى  إدارة  ومشرف  مستشار  الشايع  عبدالله  والدكتور 
وذلك في إطار بحث سبل التعاون والشراكة  الرقمي والتقنية، 

وتبادل المعارف في المجاالت ذات االهتمام المشترك.
وكان في استقبال الوفد الزائر سعادة علي عبدالله الرميثي المدير 
وسعيد  اإلمارات،  تراث  نادي  في  واإلعالم  للدراسات  التنفيذي 
بن علي المناعي المستشار التراثي بالنادي، وفاطمة المنصوري 
مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي. وتعرف الوفد 
الزائر على رؤية النادي ورسالته ووسائل عمله لتحقيق أهدافه 
المتمثلة في حفظ التراث ونقله لألجيال، وإبراز كافة جوانب الحياة 
الفعاليات  الوفد على عدد من  كما تعرف  اإلماراتية األصيلة، 
التي ينظمها النادي وإصداراته  المهمة في حقول التراث والتاريخ 
والثقافة ودواوين الشعر النبطي. وخالل الزيارة تجول الوفد في 
أروقة معرض الشيخ زايد، واطلع على قاعات المعرض وما تحويه 
من مقتنيات تؤرخ لسيرة ومسيرة األب المؤسس الشيخ زايد بن 
وبقية القاعات التي توثق  »طيب الله ثراه«،  سلطان آل نهيان 
لجوانب مختلفة من رحلة تطور أبوظبي، مثل الجناح الشرطي، 
كما تجول الوفد في مكتبة زايد  وجناح البريد،  »أدكو«  وجناح 
وشاهد الوفد فيديو  واطلع على ما تحتويه من كتب متنوعة، 

 عن النادي ودوره في حفظ ونشر التراث.
ً
تعريفيا

نادي تراث اإلمارات ينظم ملتقى السمالية الربييع
ديسمبر   23 وحتى   5 من  الفترة  في  اإلمارات  تراث  نادي  نظم 
فعاليات ملتقى السمالية الربيعي 2022 تحت شعار »موروثنا«، 
للطالب والطالبات المنتسبين للنادي بمشاركة المراكز الشبابية 
إدارة  مدير  الرميثي  خادم  راشد  وأبان  له.  التابعة  والنسائية 

األنشطة باإلنابة في النادي أن الملتقى يعد من أقدم الملتقيات 

هو  »موروثنا«،  ان شعار الملتقى   
ً
موضحا التي ينظمها النادي، 

نفس شعار حملة »أجمل شتاء في العالم«، التي أطلقها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« منتصف ديسمبر الما�ضي. 
وأشار الرميثي إلى أن الملتقى يعد رحلة إلى الما�ضي تمنح الناشئة 
وتجعلهم  والشباب فرصة لالقتراب من إرث آبائهم وأجدادهم، 
التي يشرف عليها نخبة من مدربي  البرامج  يتعرفون من خالل 
 في اإلمارات. وأن الملتقى 

ً
وخبراء التراث إلى مفردات الحياة قديما

والشباب  الناشئة  تعريف  أهمها  أهداف  مجموعة  على  يركز 
المشاركين بمفهوم الهوية الوطنية، وتعزيز روح االنتماء لديهم، 
بين  الربط  من  ليتمكنوا  نفوسهم  في  والمفاهيم  القيم  وغرس 
الما�ضي والحاضر. فيما أوضح سعيد بن علي المناعي المستشار 
التراثي في النادي أن برنامج الملتقى هذا العام اشتمل على ثالثة 
محاور رئيسة، المحور األول منها هو »دروب المعاني« الذي يؤكد 
على العادات والتقاليد القديمة التي سار عليها األسالف، حيث 
نظمت المراكز الشبابية التابعة للنادي ضمن فعاليات الملتقى 
 خاصة بالسنع اإلماراتي، منها ورش صناعة القهوة العربية 

ً
ورشا

وتحضيرها وطريقة تقديمها.
أما المحور الثاني فيعرف بالرياضات التراثية التي يحرص نادي 
تراث اإلمارات على إكساب مهاراتها للطلبة والطالبات المنتسبين 
حيث شارك الطالب في العديد من األنشطة مثل ركوب  إليه، 

عن الصقارة لتعريفهم بهذه   
ً
كما تلقوا ورشا والخيل،  الهجن، 

إلى جانب العديد من البرامج التراثية  الرياضة التراثية المهمة، 
والترفيهية مثل األلعاب الشعبية والمسابقات.

أما المحور الثالث فهو »الواجهة البحرية« التي أفرد النادي لها 
أكثر من ورشة تعرف بالتراث البحري لدولة اإلمارات، حيث تلقى 
بحرية لتعريفهم بتراث الغوص في الدولة وأدواته   

ً
الطالب ورشا

ومهنة الطواشة وصناعة الديين، وجوالت السفينة التراثية التي 
حملت مجموعات من طلبة الملتقى في جوالت بحرية لتعريفهم 

.
ً
بالبيئة البحرية اإلماراتية واهميتها في حياة المجتمعات قديما

عر نادي تراث اإلمارات يطلق برنامج بيت الشَّ
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 برنامج »تعرف على 
ً
وأضاف المناعي أن من بين برامج الملتقى أيضا

جزيرة السمالية حيث تعرف الطالب خالل الملتقى على جزيرة 
السمالية التي تعّد واحدة من أهم المحميات البيئية والتراثية، 
والحيوانات  الطيور  أنواع  من  تضمه  وما  الخالبة  بطبيعتها 
المختلفة، كما تعرفوا إلى بيت علي بن حسن )بيت البحر(، وما 
يحتويه من أركان تراثية مميزة، ودرسوا مجسم الحوت الكبير في 
باإلضافة إلى زيارة مم�ضى القرم الذي يبلغ طوله نحو  الجزيرة، 
900 متر للتعرف عن قرب إلى بيئة أشجار القرم وما تحتضنه من 
 
ً
كما نظمت المراكز النسائية التابعة للنادي عددا كائنات حية. 
التقليدية كالسدو  النسائية  للطالبات عن الحرف  الورش  من 
إلى  باإلضافة  واألساور  البراقع  وصنع  والخياطة  والغزل  والتلي 
الورش الفنية مثل إعداد لوحات من األصداف البحرية، وترتيب 

أجزاء النحلة.

برنامج الكشتة ضمن فعاليات الملتقى
برنامج  ديسمبر   15 يوم  النادي  نظم  الملتقى  برامج   وضمن 
الكشتة في مدينة السمحة بأبوظبي، بمشاركة المراكز الشبابية 
المدير  الرميثي  عبدالله  علي  وحضور سعادة  للنادي،  التابعة 
التنفيذي للدراسات واإلعالم في النادي، وسعيد بن علي المناعي 
المستشار التراثي بالنادي، و سلطان عبدالله الرميثي، مدير مركز 
السمحة التابع للنادي. وتضمن برنامج الكشتة عدة فعاليات منها 
تنظيم ورش للطالب المشاركين عن سنع المجالس واستقبال 
كما  والصقارة،  وتقديمها،  العربية  القهوة  وإعداد  الضيوف، 

)شد  تضمن البرنامج فقرات للطبخ الشعبي واأللعاب الشعبية 
الحبل، الميد، الخيش، قبة ومسطاح(.

وذكر سلطان الرميثي مدير مركز السمحة أن برنامج الكشتة من 
البرامج المميزة التي اعتاد نادي تراث اإلمارات على تنظيمها ضمن 
بهدف تنمية مهارات الطالب  فعاليات ملتقى السمالية الربيعي، 
عديدة،  ميادين  في  القيمة  المعارف  على  للحصول  وتحفيزهم 
رحبة  وفضاءات  سليمة  بيئة  وتوفير  الحياتية  مسيرتهم  لدعم 

يقضون فيها إجازتهم بكل ما هو ممتع ومفيد وهادف. 

»تراث اإلمارات« ينظم محارضة عن سرية الشيخ زايد
يوم  مركز زايد للدراسات والبحوث،   - نظم نادي تراث االمارات 
8 ديسمبر محاضرة  افتراضية ضمن برنامج »قراءة في إصدارات 
االتحاد..  األمجاد وفخر  سيرة  »زايد..  بعنوان  جاءت  إماراتية«، 

العربية واألجنبية  البريطانية ووسائل اإلعالم  الوثائق  في  قراءة 
قدمها المؤرخ والباحث األكاديمي الدكتور   ،»)1971  -  1968(
حمدان الدرعي، الذي استعرض عبرها ما حواه كتابه الصادر عام 
2005 باالسم نفسه. وتناول الدرعي جذور الفكر الوحدوي لدى 
»طيب الله  أنه   

ً
مؤكدا الشيخ زايد وفلسفته الخاصة باالتحاد، 

 بأهمية االتحاد مع اقتراب االنسحاب البريطاني 
ً
ثراه« كان مؤمنا

من المنطقة، حيث تورد الوثائق البريطانية لقاء بينه والمغفور 
1962 تناقشا فيه حول فكرة  له الشيخ راشد بن سعيد في عام 
وسرد الدرعي خلفية تاريخية  االتحاد منذ ذلك الوقت المبكر. 
والعالمي  اإلقليمي  والوضع  الفترة  تلك  في  عن مسرح األحداث 
 .
ً
طوعا المنطقة  من  باالنسحاب  بريطانيا  قرار  إلى  أدى  الذي 

كما تناول العوامل التي أهلت الشيخ زايد للعب دوره الكبير في 
مسيرة االتحاد مثل نشأته وتجربته المبكرة في الحكم كممثل 
ومبادراته المهمة والرائدة في الزراعة والتعليم  لحاكم أبوظبي، 

واالقتصاد التي صقلت شخصيته القيادية الفذة.

»تراث اإلمارات« يشارك يف مهرجان الظفرة للكتاب 
شارك نادي تراث اإلمارات في فعاليات »مهرجان الظفرة للكتاب« 
الذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل 
العربية  للغة  أبوظبي  ونظمه مركز  الظفرة،  في منطقة  الحاكم 
وذلك في الفترة من  أبوظبي،   - التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
الخامس وحتى التاسع من ديسمبر في الحديقة العامة بمدينة 
زايد. وجاءت المشاركة في إطار رسالة نادي تراث اإلمارات التراثية 
والثقافية، وبيان إسهامه الكبير في رفد المكتبة اإلماراتية والعربية 
بإصدارات مهمة تحقق هذه الرسالة التي تتجلى في الحفاظ على 

التراث اإلماراتي ونشره والتعريف به.

تنظيم سباق عيد االتحاد لقوارب التجديف الرتاثية
االتحاد  بعيد  االحتفاالت  بمناسبة  اإلمارات  تراث  نادي  نظم 
التجديف  لقوارب  االتحاد  عيد  سباق  والخمسين،  الحادي 
2 ديسمبر، وجرى السباق  ، عصر الجمعة 

ً
40 قدما التراثية فئة 

4 أشواط حملت ألوان علم الدولة األحمر واألخضر واألبيض  في 
وذلك  بحار   1000 ونحو   

ً
قاربا  58 من  أكثر  بمشاركة  واألسود 

بالقرية  الرئيسة  المنصة  أمام  انتهت  بحرية  أميال   4 لمسافة 
التراثية التابعة للنادي على كورنيش أبوظبي.

وتوج سعادة حميد سعيد بوالحج الرميثي المدير العام لنادي 
تراث اإلمارات الفائزين في السباق بحضور سعادة محمد جمعة 
النادي،  في  المساندة  للخدمات  التنفيذي  المدير  المنصوري 
للدراسات  التنفيذي  المدير  الرميثي  عبدالله  علي  وسعادة 
واإلعالم، ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام والموظفين في نادي 
تراث اإلمارات وجمع كبير من السياح وزوار القرية التراثية ومالك 

القوارب ومحبي السباقات البحرية.

عر الشَّ نادي تراث اإلمارات يطلق برنامج بيت 

تراث الشهر
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»البطين«،  القارب  إلى  »األحمر«  األول  الشوط  جائزة  وذهبت 
فيما فاز  لمالكه النوخذة والسكوني الحر راشد خادم المهيري، 
بجائزة الشوط الثاني »األخضر« القارب »الدفاع« لمالكه وزارة 
الدفاع، بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني، 
لمالكه  »وادي سهم«  القارب  »األبيض«  الثالث  بالشوط  وتوج 
سمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة 
سالم سعيد عبيد مطر مسعود الكندي، والسكوني محمد سالم 
وحاز جائزة الشوط الرابع  سعيد عبيد مطر مسعود الكندي، 
»األسود« القارب »KHK« لمالكه سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط، والسكوني حمد 

جاسم محمد.
 ينظمه النادي احتفاء بأعياد االتحاد 

ً
 سنويا

ً
ويمثل السباق حدثا

 للهوية الوطنية في هذه المناسبة بإحياء التراث البحري 
ً
وتأصيال

الذي  والحرص على استمراريته عبر تواصل األجيال  اإلماراتي، 
حيث يجمع بين قدامى البحارة والشباب   

ً
يتيحه السباق سنويا

مما يتيح فرصة لنقل الخبرات بينهم.

نادي تراث اإلمارات يحتفل بعيد االتحاد »51«
أطلق نادي تراث اإلمارات يوم 28 نوفمبر احتفاالته باليوم الوطني 
الحادي والخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة واستمرت 
أبوظبي على كاسر األمواج  حيث شهد مسرح  ديسمبر،   4 حتى 
بحضور   

ً
انطالقة البداية لبرنامج االحتفال في العاشرة صباحا

للنادي،  العام  المدير  الرميثي  بوالحج  سعيد  حميد  سعادة 

للخدمات  التنفيذي  المدير  المنصوري  وسعادة محمد جمعة 
التنفيذي  المدير  الرميثي  الله  عبد  علي  وسعادة  المساندة، 

للدراسات واإلعالم.
التراثي  المستشار  وألقى  الوطني،  السالم  االحتفال  في  وعزف 
سعيد بن علي المناعي كلمة باسم نادي تراث اإلمارات رفع فيها 
التهنئة الصادقة إلى قيادة وشعب دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وكل مقيم على أرضها، بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين.
المستقبل  اليوم صوب  يسيرون  اإلماراتيين  أن  المناعي  وأكد 
التأسيس  فخورين بما تحقق في األعوام الماضية بعد مرحلة 
التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان طيب الله ثراه، ثم مرحلة التمكين التي قادها المغفور 
: »وها نحن 

ً
له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مضيفا

نسير اليوم خلف قائد المستقبل صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله«.

نصب   
ً
دائما الوطن  الكلمة بوضع  العهد خالل  المناعي  وجدد 

األعين والسير على طريق رفعة الوطن وخيره، واالسترشاد في ذلك 
بحكمة اآلباء، واالهتداء بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
على التزام النادي بالقيام   

ً
مشددا »طيب الله ثراه«،  آل نهيان 

والتعريف  تراثه  وحفظ  الوطن  هوية  على  الحفاظ  في  بدوره 
بحضارته العريقة.

الوطني  بالعيد  النادي  الحتفاالت  االفتتاحي  البرنامج  واشتمل 
الحادي والخمسين على عرض قدمته تلميذات مدرسة المنهل 
الدولية الخاصة حمل معاني الوحدة واالتحاد، تبع ذلك عرض 

»قصة  بعنوان  النادي  في  اإلعالم  قسم  إنتاج  من  قصير  فيلم 
النادي هما الفارس محمد  يوثق لمسيرة اثنين من أبناء  نجاح« 
ونجاحاتهما  المرزوقي  محمد  أحمد  والسباح  الرميثي،  شافي 

الرياضية المتميزة.
التابعة  التراثية  القرية  إلى  المسرح  من  االحتفاالت  وانتقلت 
للنادي، حيث تجول سعادة حميد سعيد بوالحج الرميثي المدير 
العام لنادي تراث اإلمارات يرافقه المديرون التنفيذيون ومديرو 
بالقرية  انطلقت  التي  الفعاليات  في  األقسام  ورؤساء  اإلدارات 

 ببدء االحتفاالت.
ً
إيذانا

 على كاسر األمواج 
ً
 شعبيا

ً
 ونظم النادي ضمن االحتفاالت سوقا

المشغوالت  خاللها  من  تعرض  المنتجة  لألسر  محالت  ضم 
اليدوية، والبخور والعطور واألزياء. كما نظم فعاليات يومية للطبخ 
التراث  ومعارض  التراثية  والمنتجات  اليدوية  والحرف  الشعبي 
البحري والبري ومعرض صور يؤرخ لالتحاد، وعروض المحامل 

التراثية التي أقيمت على امتداد كورنيش أبوظبي، وأنشطة الرسم 
والتلوين لألطفال، وغيرها من البرامج التراثية والترفيهية إضافة 
إلى عروض يومية لفرقة VIP للحربية، ومسابقات وجوائز يومية 

على مسرح السوق الشعبي. 

نادي تراث اإلمارات يشارك يف مهرجان السلع البحري
شارك نادي تراث اإلمارات في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان 
السلع البحري الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ونظمته لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات 
البحرية في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر على شاطئ مدينة السلع 
وشملت مشاركة النادي ورشة  بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، 
بحرية وورشة لصناعة الفخار وورشة صناعة الخناجر والسيوف 

إضافة إلى بيت الشعر ومعرض إلصدارات النادي 

عر الشَّ نادي تراث اإلمارات يطلق برنامج بيت 

تراث الشهر
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قصيد

1

ْسِر
ُ
أقسمَت بالعصِر أنَّ المرَء في خ

 في األمِر
َ
َق األشراط        إال إذا حقَّ

ً
إال إذا آمَن اإلنساُن ُملتِزما

      بالصالحاِت وباإلحساِن والخيِر
وبالتوا�ضي بدعم الحّقِ في َوَرٍع

       وبالتوا�ضي بكظِم الغيِظ والصبِر
ر لنا في كّلِ مسألٍة رّباه يّسِ

ِر  مع الّبِ
ً
 وإيمانا

ً
 وصبرا

ً
      عدال

2  

 ومفتخرا
ً
ال تمِش في األرِض مختاال

يَك وأغُضْض صوتَك الَنِكرا
ْ

       واقصْد بمش
تِه

َ
 لفلذ

ً
لقماُن قد قالها يوما

ه ُدَررا
َ
      وكان كلُّ الذي قْد قال

َك وأُمْر بالصالِح وُمْر
َ
أقْم صالت

ِكرا
ُ
َه عن األمِر الذي ن

ْ
      بالُعرِف وان

واخفْض جناحيَك عنَد الواِلَدْيِن ُهما
ياك ومن باتا ومن َسهرا            مْن ربَّ

3

 وال
ُّ
 عقلي فقلبي ال يشط

َّ
إن شط

ّبي ووجداني
ُ
            نف�ضي وروحي وال ل

ٌ
كلُّ المغانِم في الدنيا مؤقتة

م الفاني
َ
نهى بهذا العال

ُ
       في القبِر ت

ٍط
َ
ط

َ
فاعمل لدنياَك لكن دونما ش

            فال خلوَد سوى في العالِم الثاني
 مأوى ال حدوَد لها

ُ
هناك جنة

    أو في الجحيِم خلوٌد بين نيراِن
 

رباعيات في ذكر الله - 2
شعر: د. شهاب غانم

الرتاث الثقايف يف اإلمارات..
يقة تكللت بالترشيعات واملراسيم مسرية عر

16  الواقع الترشييع يف حماية الرتاث اإلمارايت 

قراءة يف الترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية - عادل نيل
22  اإلمارات.. رشاكة أصيلة ومبادرات رائدة يف الحفاظ عىل الرتاث العالم - خالد صالح ملكاوي

28  األطر القانونية والترشيعات واالتفاقيات الدولية المطبقة حالياً 

لحماية الرتاث الثقايف الساحيل والمغمور بالمياه يف اإلمارات - محمد فاتح صالح زغل
32  الرتاث الثقايف يف دولة اإلمارات مسرية عريقة تكللت بالترشيعات والمراسيم - مريم سلطان المزروعي

34  حماية الرتاث الثقايف يف إمارة الشارقة عىل ضوء القوانني والترشيعات المحلية - مّنـي بونعامه

40  الجهود المبذولة يف الحفاظ عىل الرتاث الثقايف غري المادي

لدولة اإلمارات - حمادة عبد اللطيف
44  مواقع إماراتية عىل قائمة الرتاث العالمي - علي تهامي

48  الترشيعات والقوانني الخاصة بحماية الرتاث الثقايف لدولة اإلمارات العربية المتحدة - 

حسن علي آل غردقة

54  قراءة يف كتاب »الحفاظ عىل الرتاث الثقايف«

نحو مدرسة عربية للحفاظ عىل الرتاث الثقايف وإدارته - علي تهامي
56  أبوظيب تواصل دورها الريادي يف حماية الرتاث الثقايف

»قلعة الجاهيل والمربعة أنموذجاً« - فاطمة سلطان المزروعي

ملف
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التراث الثقافي في اإلمارات.. مسيرة عريقة تكللت بالتشريعات والمراسيم

 عادل نيــل

 ،
ً

بنهضتها حاضًرا ومستقبال المجتمعات واالرتقاء  يرتبط بناء 
والذي  بقدر حرصها على إرثها الحضاري الممتد عبر تاريخها، 
ويجسد العناصر األصيلة التي ترسم  يرسم طابعها الوطني، 

الضامن  للتواصل  تعميق  إنه  إذ  وجه خصوصيتها وهويتها؛ 

وارتباطهم بكل ما يتشكل فيه من  األجيال لماضيهم،  النتماء 
قيم وثوابت. واستناًدا إلى هذه القيمة المجتمعية والحضارية 
تنهض  عظيمة  وطنية  مسؤولية  عليه  الحفاظ  كان  للتراث، 
بها الدول من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لصون تاريخها 
من خالل تدابير  وسن التشريعات الضابطة لذلك،  الثقافي، 
وسياسات ترسم توجهات الدول في مدى االهتمام بموروثها، 
ا ملزًما لحركة المجتمع وسلوكيات أفراده 

ً
وتشكل معها ضابط

في هذا الجانب، ليؤطر ذلك كله سياًجا حامًيا إلرثها المعنوي 
والمادي على حٍد سواء.

منظومتها  ضمن  تضع  أن  على  اإلمارات  دولة  حرصت  وقد 
التشريعية ما يرسخ خصوصيتها الثقافية ويحفظ تراثها ويعكس 

األخذ  على  معه  تحرص  الذي  ذاته  بالقدر  ألصالتها،  انتماءها 
وهي معادلة تمثل أولوية في  بكل أسباب المعاصرة والمواكبة، 
ينفصل  ال  التي  التنموية  واستراتيجياتها  الشاملة  نهضتها  بناء 
 مباشًرا بصناعة 

ً
فيها الما�ضي عن الحاضر، وإنما يتصل اتصاال

المستقبل وتطلعاته. بل إنه يمكننا القول بأنه كلما تعمقت مظاهر 
بالتراث،  االهتمام  معه  زاد  واالقتصادي،  االجتماعي  التحول 
وِحْرُص الدولة على حمايته في مواجهة هذه المتغيرات التي تمس 
طبيعة الحياة االجتماعية، وتحرص كذلك على إحياء أهميته في 
نفوس األجيال المتعاقبة، وذلك لعمق ارتباطه بالهوية الوطنية.
ويتشكل هذا االهتمام في عدة مظاهر، يمكننا أن نتبين مالمحها 
ا، لنقف  ا ومحليًّ من خالل قراءة الواقع التشريع اإلماراتي، اتحاديًّ
على أبرز الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات في حماية تراثها، وذلك 

من خالل المحاور الثالثة التالية:
: المؤسسات التراثية:

ً
أوال

وهو دور  تنهض المؤسسات بدور مهم في الحفاظ على التراث، 
المؤسسات  هذه  مقدمة  في  ويأتي  إنشائها،  تشريعات  ترسمه 
مرسوم  بموجب  أن�ضئ  الذي  بأبوظبي،  اإلمارات  تراث  نادي 
وألحق به مركز زايد للدراسات والبحوث   ، 1997م  أميري عام 

التراث.  على  المحافظة  في  النادي  دور  لتعميق  1998م،  عام 
النادي،  أهداف  إنشائه  مرسوم  من  الثالثة  المادة  وحددت 
الوطني  التراث  حماية  على  المادة  من  األول  البند  نص  حيث 
للدولة كواحد من أبرز تلك األهداف، إذ ينص على: »المحافظة 
وتثقيف  وتعليم  المتحدة  على تراث دولة اإلمارات العربية 
يعمل  وتحقيًقا لهذا الهدف،  واألجداد«.)1(  األجيال بتراث اآلباء 
النادي من خالل أنشطة »بحثية« تجسدها الدراسات التي تتعلق 
بالتراث اإلماراتي، وأنشطة »مجتمعية« يعكسها تنظيم المعارض 
التراثية لوقوف المجتمع على أهمية هذا الجانب وإعالء أهميته 
الرامية  الجهود  أثر  وتمكين  لترسيخ  والوطنية  المجتمعية 
لحمايته، باإلضافة إلى أنشطة »توعوية« عبر نشر الوعي وتعميق 
الحس الوطني لدى األبناء بتثقيفهم بتراث اآلباء واألجداد، وربطه 

بمعطيات المعرفة المعاصرة ليكون حاضًرا في وعيهم الجمعي.
التراث  أنشأت إمارة الشارقة نادي  البحري،  التراث  وفي جانب 
الذي يختص وفق ما  2000م،  البحري في منطقة الحمرية عام 
بينها  بإنشائه بعدة اختصاصات من  التشريع الصادر  يتضمنه 

وتعليم  المتحدة  على تراث دولة اإلمارات العربية  »المحافظة 
في سبيل ذلك  وهو  واألجداد«)2(،  بتراث اآلباء  وتثقيف األجيال 
االختصاص، يعمد إلى وضع برامج وأنشطة تشجع الشباب وتنشر 
الوعي الذي يعمق لدى األجيال قيمة هذا التراث الذي ارتبط 
بطبيعة المجتمع اإلماراتي، ال سيما األجداد الذين ارتبطوا بالبحر 
أصدر حاكم إمارة أم القيوين  2006م،  وفي عام  ا وثيًقا. 

ً
ارتباط

ضوابط  على   
ً

مشتمال أتى  والتراث،  اآلثار  دائرة  بإنشاء  قانوًنا 
ن الحفاظ على التراث الواقع في الحدود الجغرافية 

ّ
وإجراءات تقن

لإلمارة، فباإلضافة إلى أعمال التنقيب عن اآلثار، وتقدير أثريتها، 
وممارسة دور معرفي من خالل  ونشر الثقافة الوطنية بشأنها، 
اإلصدارات المختصة، فإن للدائرة دوًرا مباشًرا في حماية تراث 
وحفظها  والتراثية،  األثرية  المباني  صيانة  خالل  من  اإلمارة، 
بتسجيل وتوثيق اآلثار المنقولة وغير المنقولة، وإعمال القانون 
في مراقبة اآلثار، واسترجاع ما يقع في حوزة الغير من آثار خاصة 
 ،42( وقد حددت المواد  ا على اإلرث الحضاري. 

ً
باإلمارة حفاظ

43، 44، 45()3( من التشريع ذاته العقوبات المترتبة على مخالفة 

يعي يف حماية الرتاث اإلمارايت الواقع الترش

قراءة يف الترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية
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القانون، من خالل اإلجراءات الرادعة التي من شأنها اإلسهام في 
الحفاظ على تراث اإلمارة، ومواجهة أي تنقيب غير مشروع عن 
أي من اآلثار  أو إخفاء  أو سرقتها أو تهريبها أو تصديرها،  اآلثار، 

المباعة والمسجلة لدى الدائرة.
أو تشويه  أو تخريب،  كما وضع القانون عقوبات تواجه إتالف، 
أو عدم إبالغ أحد األشخاص عن أثر اكتشفه أو  أي من اآلثار، 
عثر عليه أو علم باكتشافه أو العثور عليه، أو امتنع أو تخلف عن 
تسليم اآلثار التي اكتشفها أو عثر عليها إلى الدائرة، ويدخل في إطار 
الممارسات التي يعاقب عليها القانون أي أعمال تزوير أو تزييف أو 
ا على أصالة التراث الذي يشكل مقوًما من 

ً
ترتبط باآلثار، حفاظ

2013م، جمعية رأس  وأنشئت عام  مقومات الوطن الحضارية. 
الخيمة إلحياء التراث الشعبي، ويقع مقرها في إمارة رأس الخيمة، 
لتحقيق  الدولة؛  مستوى  شاملة  نشاطها  دائرة  تتسع  بينما 
األهداف المرتبطة بغايات إشهارها، وقد تضمن تشريع إنشائها 
ا بمباشرة بحماية الموروث الوطني، وفق 

ً
عدة بنود ترتبط ارتباط

ما لخصته المادة األولى من القرار الوزاري القا�ضي بإشهارها: 
الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الحميدة الموروثة   -  1«
عن اآلباء واألجداد. 2 - إحياء التراث الشعبي القديم والمحافظة 
- جمع اآلثار القديمة واالهتمام بها والمحافظة على   3  ... عليه، 
الحرف القديمة مثل أعمال الفخار«.)4(  وال تقف جهود الجمعية 
يعمد  الذي  المعنوي  للتراث  تمتد  وإنما  المادي،  التراث  عند 
والثوابت  بالقيم  لاللتزام  النشء  لدى  الوطني  الحس  تعزيز  إلى 
االنتماء  وتعميق  المواطنة  قيم  وترسيخ  وإعالء  االجتماعية، 
وعلى مستوى المؤسسات ذات الطابع البحثي  الوطني.  والوالء 
واألكاديمي، يأتي معهد الشارقة للتراث ليمثل نقلة مهمة في جهود 
الدولة الرامية إلى حماية التراث والحفاظ عليه، وقد أن�ضئ المعهد 
غير أن التشريع الذي ينظم  2014م)5(،  بمرسوم أميري في عام 
عمل المعهد ويحدد أهدافه واختصاصاته كان بقانون صدر عام 
2018م.)6( ولعل ما يمنح المعهد خصوصيته في المسار التشريعي 
أنه أخذ  المؤسسات المعنية بحماية التراث،  المرتبط بإنشاء 
ا يقوم على برامج تعليمية ومهنية لتأهيل الباحثين  طابًعا أكاديميًّ
وما يتصل بذلك من  في الحفاظ على التراث المعنوي،  والخبراء 
دراسات علمية تقوم على إعمال األدوات البحثية ذات العالقة 
بدراسة التراث، وإعداد قاعدة معرفية تحفظ محتواه المعنوي 
وعناصره لضمان حمايته وانتقاله إلى األجيال المتعاقبة. وأضاف 
إلى  2017م،  التراث عام  مركز حمدان بن محمد إلحياء  إنشاء 
العمل الوطني في حماية التراث ما يلتقي مع المنظومة التشريعية 

والثقافية في هذا الجانب، وقد صدر بمرسوم عن صاحب السمو 
إنشائه:  من  الهدف  على  منه   )6( المادة  ونصت  دبي،  حاكم 
للدولة  الوطني  التراث  تعزيز  في  المساهمة  إلى  المركز  »يهدف 
وتناقله بين األجيال، والمحافظة عليه من االندثار، والتعريف به 
على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، وبناء عالقات تعاون 
في  يسهم  بما  بالتراث،  المعنية  الجهات  مع  مشتركة  ومشاريع 

استدامة وإحياء التراث«.)7(  
ما  ويتسق مع هذه الجهود التي يبذلها المركز في حماية التراث، 
سهم في توثيق التراث، 

ُ
يبذله من جهود بحثية وإعالمية ومعرفية ت

وتعميق التوعية بأهميته.
ثانًيا: االتفاقيات الدولية:

أتى حرص الدولة على إبرام االتفاقيات الدولية لحماية التراث 
1982م  عام  في  اإلمارات  فقد صدقت  الدولة،  تاريخ  في  مبكًرا 
على اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي التي سعت 
خالل  من  وحمايته  الشعبي  التراث  حماية  في  الجهود  لتوحيد 
والخلط  والعبث  الضياع  من  التراث  هذا  مواد  على  »الحفاظ 
وتوظيف المناسب منها ورفده بالحياة المعاصرة في  والتشويه، 
شتى المجاالت الممكنة«.)8( وفي عام 2001م، انضمت الدولة إلى 
اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر 
االتفاقية  ديباجة  عكست  وقد  1972م.  عام  لليونسكو  العام 
حجم المخاوف الوطنية والدولية التي يواجهها التراث، ال سيما 
بفعل المتغيرات التي تشكل ضمن مخاطرها إفقاًرا ضاًرا للتراث 
تأتي  ومن ثمَّ  الثقافي والطبيعي في أي مجتمع من المجتمعات، 
أهمية هذه االتفاقية التي تؤطر لجهود إنقاذ الممتلكات الفريدة 
من التراث الثقافي لشعوب العالم، »نظًرا ألنه يتعين على المجتمع 

الدولي، أمام اتساع واشتداد األخطار الجديدة، اإلسهام في حماية 
عن  التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية االستثنائية، 
طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجّد عمل الدولة 
المعنية من دون أن يحل محله، ونظًرا ألنه ال بد لهذا الغرض من 
إصدار أحكام جديدة في شكل اتفاقية إلقامة نظام فعال يوفر 
العالمية  القيمة  ذي  والطبيعي  الثقافي  للتراث  جماعية  حماية 

االستثنائية، بشكل دائم، ووفًقا للطرق العلمية الحديثة«.)9(  
وقد نوهت االتفاقية على تعزيز سبل الحماية من خالل إجراء 
الدراسات العلمية للمسائل التي يتطلبها حماية التراث الثقافي 
وتشكيل الوعي المجتمعي بكل الوسائل المناسبة،  والطبيعي، 
اإلعالم  أدوات  توظيف  أو  التربوية،  المناهج  خالل  من  سواء 
والتعريف  للتثقيف الذي يسهم في ترسيخ أهمية هذا التراث، 

باألخطار التي تتهدده.
انضمت الدولة إلى االتفاقية الدولية لحماية  2005م،  وفي عام 
التراث الثقافي غير المادي التي تهدف إلى تفعيل اإلجراءات الداعمة 
لصون هذا التراث، وتعزيز الوعي به، وتوطيد سبل التعاون الدولي 
المجتمعية  التقاليد  في  يتمثل  الذي  الجماعي  اإلرث  في حماية 

والممارسات  التقليدية،  والِحرف  الشعبية،  األدائية  والفنون 
االجتماعية واالحتفالية التي تشكل طقوًسا ترتبط بالخصوصية 
وفق ما تضمنه بند)3(  وحددت االتفاقية،  الثقافية للمجتمع. 
من المادة )2(، مظاهر الحماية التشريعية لهذا التراث في تعريف 
ضمان  إلى  الرامية  »التدابير  بأنه:  )الصون(  لمفهوم  االتفاقية 
هذا  تحديد  ذلك  في  بما  المادي،  غير  الثقافي  التراث  استدامة 
التراث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته 
وتعزيزه وإبرازه ونقله، ال سيما عن طريق التعليم النظامي وغير 
واشتملت  التراث«.)10(  هذا  جوانب  مختلف  وإحياء  النظامي، 
االتفاقية الثقافية التي أبرمتها الدولة مع جمهورية إيطاليا)11( 
على التعاون في مجال التراث، عبر تبادل الخبرات والمعارف التي 
والمؤتمرات  الندوات  تنظيم  إلى  باإلضافة  الجانب،  هذا  تعزز 

وإجراء البحوث المشتركة التي تدعم ذلك.
ا: المبادرات والجوائز:

ً
ثالث

اتكاًء على ما للتراث من أهمية وطنية وحضارية، أطلقت الدولة 
في  عدة مبادرات ترتبط بحماية التراث، جاءت في إطار تشريعي، 
مقدمة هذه المبادرات مركز بحوث التاريخ والتراث الشعبي، الذي 
أن�ضئ عام 1989م، ملحًقا بكلية اآلداب بجامعة اإلمارات العربية 
التاريخ  بحوث  التراث،  )بحوث  في شعبتيه  ويتضمن  المتحدة، 
والتوثيق(، عدة مجاالت بحثية تتعلق باإلرث الشعبي في العادات 
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والتراث  التقليدية،  والِحرف  والفولكلور،  واألدب،  والتقاليد، 
المعماري، إلى جانب الدراسات األثرية والوثائق التاريخية.

وإلى جانب ما يتضمنه المركز من أهداف تأريخية وتأصيلية في 
البحوث  وإجراء  اإلماراتي،  للمجتمع  والثقافي  التراثي  الجانب 
العلمية في هذا الجانب، فقد عمد، وفق ما تضمنه تشريع إنشائه، 
إلى »جمع وتدوين وتحقيق وتوثيق األحداث التاريخية والمأثورات 
الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وحفظها في أرشيف 
وقد أصدرت إمارة أبوظبي  متخصص ومكتبة متخصصة«.)12( 
عام 2016 تشريًعا بشأن تراثها الثقافي، أتبعته بعد ذلك بإصدار 
الئحة تنفيذية للقانون، يضع األسس والضوابط الالزمة في حماية 
الثقافي  التراث  مظاهر  كل  يشمل  والذي  التاريخي،  اإلمارة  إرث 
ا نادًرا أو فريًدا يضاف إلى 

ً
المادي والمعنوي، وما يمكن أن يمثل إرث

مقومات تاريخها. وقد نّصت المادة الثالثة من القرار على الغاية 
»يهدف هذا  أبوظبي وحمايته:  إمارة  تراث  في صون  التشريعية 
القانون لحماية التراث الثقافي لإلمارة والكشف عنه والحفاظ 
عليه وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز 
المعنوي«. الثقافي  والتراث  المادي  الثقافي  التراث  بين  الصلة 
فقد صدرت عدة تشريعات  وعلى مستوى إمارة الشارقة،    )13(

محلية، في مقدمتها المرسوم األميري بشأن تنظيم وحماية التراث 
ويعنى بصون  2017م،  الذي صدر عام  الثقافي إلمارة الشارقة، 
وقد رسم السياسات والخطط  تراثها العمراني وإرثها المعنوي، 
االستراتيجية لتفعيل ذلك، وألزم التشريع إشراك كافة الجهات 
الحكومية باإلمارة للتعاون في تنفيذ أهدافه الرامية إلى حماية 
التراث. كما أصدرت اإلمارة قانوًنا في هذا الشأن عام 2020،)14( 
الحماية  أوجه  مادة،  وستين  خمًسا  بلغت  التي  مواده  مثلت 
والعناية بالتراث، وتوفير التدابير الوقائية لمواجهة أي مخاطر تؤثر 
عليه، والعقوبات التي تترتب على اإلخالل بضوابط هذه الحماية. 
جائزة  إطالق  أولهما  اإلمارة،  أصدرتهما  تشريعان  ذلك  ويسبق 
للتراث الثقافي عام 2017م)15(، وثانيهما تشكيل لجنة ملف التراث 
العالمي للمشهد الثقافي بالشارقة عام 2018م)16(، حيث حددت 
 يختص بأفضل الممارسات صوًنا للتراث الثقافي، 

ً
الجائزة مجاال

 عن حملة التراث من الرواة والذين يعدون رافًدا من روافد 
ً
فضال

حماية التراث الشفهي، ومن ثمَّ كان إنشاؤها دعًما مباشًرا لصون 
التراث، وتقدير الجهود البحثية والعلمية في مجال حماية عناصر 

التراث الثقافي وتوثيقها وضمان استمراريتها.
أما اللجنة التي تم تشكيلها بشأن ملف التراث العالمي للمشهد 
في  أسهمت  فقد  الشارقة،  إمارة  في  الوسطى  للمنطقة  الثقافي 

المجلس  مع  التعاون  خالل  من  لإلمارة  الثقافي  التراث  حماية 
الدولي للمعالم والمواقع »اإليكوموس«، واللجنة العالمية إلدارة 
بشأن إدراج المشهد الثقافي للمنطقة  »إيكام«،  التراث العالمي 

الوسطى على الئحة التراث العالمي.
التراث  حماية  استهدفت  التي  التشريعات  هذه  وباستقراء 
اإلماراتي وصون مقدراته، يمكننا الوقوف على النقاط التالية:  
: ينطلق اهتمام الدولة في حماية التراث من مفهوم حضاري 

ً
أوال

يعكس مالمح الهوية الثقافية عبر امتداد تاريخّي يحمل خصوصية 
البيئة والعادات والتقاليد ومظاهر اإلبداع، وما تركه السابقون 
باعتباره  عليه  الحفاظ  يتعين  إرث  من  المتعاقبة  لألجيال 
أفراًدا  واجًبا وطنًيا يتشارك في مسؤولية صونه المجتمع كله، 
يتطور  الحضاري عطاًء  المفهوم  يعكس هذا  كما  ومؤسساٍت. 
ؤخذ فيه بكل أسباب التطور والمعاصرة مع 

ُ
ت في سياق متناٍم، 

ليتشكل من هذا وذاك المخزون  االحتفاظ بمقومات األصالة، 
من  الوطن  رصيد  ليشكل  يتراكم  والذي  لألجيال،  الحضاري 

عطاءات أبنائه.
ترّسخ التشريعات التي سّنتها الدولة في حماية التراث من  ثانًيا: 
خالل االنضمام لالتفاقيات والمواثيق الدولية، القيمة اإلنسانية 
ا 

ً
باعتباره لبنة من لبنات التراث العالمي الذي يعد ملك للتراث، 

للبشرية جمعاء، ولذلك تتحد جهود المجتمع الدولي في حمايته 
التزاًما بهذه المسؤولية اإلنسانية.

سياسات  على  التراث  حماية  في  الدولة  جهود  تتأسس  ا: 
ً
ثالث

واستراتيجيات مدروسة، من خالل الدراسات العلمية والتقنية 
المتخصصة في مواجهة األخطار المهددة للتراث الثقافي، كما أنها 
تم�ضي في حماية التراث وفق برامج تخطيطية وتدابير قانونية، 
المادي،  غير  الثقافي  التراث  بتوثيق  تختص  مؤسسات  وإنشاء 
ودعم إنشاء وتنمية مراكز التدريب والتأهيل البشري الذي يدعم 

تلك الغاية الوطنية.
أولت الدولة في التشريعات ذات العالقة بحماية التراث،  رابًعا: 
اهتماًما كبيًرا وواعًيا بتنمية الحس الوطني لدى أفراد المجتمع 
ال  بأهمية صون مقدراتهم الوطنية في إرثهم المادي والمعنوي، 
سيما لدى الناشئة والشباب، وقد أخذ هذا االهتمام عدة مظاهر 
مجتمعية ومؤسسية تستهدف إبراز أهمية التراث الثقافي وتعزيز 
البرامج  وإطالق  التراثية،  والفعاليات  األنشطة  عبر  به،  الوعي 

التثقيفية للتوعية عبر وسائلها المختلفة 
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فرغم انخراط اإلمارات في الحداثة بخطى متسارعة، فإنها أدركت 
منذ البداية أنه ال يمكن ألمة أن تتقدم من دون صون ثقافتها، 
الثقافي وتنّبه  بتراثها  فلم تغفل عن االهتمام  وتراثها اإلنساني، 
ه على تعظيم سبل الحفاظ 

ُّ
العالم إلى مثل هذا االهتمام، وتحث

من قوانين وإجراءات  عبر مبادراتها المتنوعة،  على هذا التراث، 
تشريعات تحفظ لشعوب العالم  وتحركات دولية لسّن  قطرية، 
توافق للرؤى  وذلك في ضوء  إرثها الثقافي المادي وغير المادي، 
حول أهمية الحفاظ على الموروث الحضاري وتحقيق التوازن 
بين حماية التراث وجهود التنمية والتطوير. وكان للوعي المبكر في 
أهمية عالقة اإلمارات بمنظمة »اليونسكو« دوره الكبير في إثراء 
فبعد  التجربة اإلماراتية في ما حققت وتميزت في هذا المجال. 
إلى االنضمام  الوليدة  الدولة  سارعت  أشهر من قيام االتحاد، 
)أبريل(  فسجلت ذلك في شهر نيسان  »اليونسكو«،  إلى منظمة 
عت اتفاقيات المنظمة وتفاعلت مع أنشطتها؛ فقد 

َّ
1972م، ووق

وقعت على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي مع اليونسكو 
فور إعالن االتفاقية عام 2003م. ولم تقف عند السبق في توقيع 
االتفاقيات مع المنظمة الدولية فحسب، بل قادت عدة مشاريع 

مبادرات وتشريعات أممية للمساهمة في صون التراث العالمي،  
وأضافت إلى سجلها في ذلك العديد من المشاريع والمبادرات التي 
ت من خاللها يد العون لمجتمعات عدة حول العالم لتمكينها  مدَّ

من تحقيق هذا الهدف االستراتيجي النبيل.

يادة يف حفظ الرتاث ر
عد اإلمارات اليوم ثاني أكبر داعم عربي لليونسكو بعد المملكة 

ُ
وت

والسابع عشر   
ً
العربية السعودية، وهي تتبوأ المركز األول عربيا

حافل  سجل  ولديها  المادي،  غير  التراث  تسجيل  في   
ً
عالميا

 مع 
ً
 مشتركا

ً
بتسجيل العناصر التراثية سواء كان ملف دولة أو ملفا

دول أخرى، فقد نجحت في السنوات الماضية في تسجيل ثمانية 
عناصر من تراثها الوطني في القائمة، وقادت تسجيل العديد من 
الملفات بشكل مشترك مع دول أخرى مما أسهم في تضافر الجهود 
الدولية لحماية التراث، وتعهدت بتنفيذ أكبر مشروع ثقافي تحت 
حيث  الموصل،  وهو إعادة إعمار مدينة  »اليونسكو«،  منظمة 
تكفلت بإعادة إعمار مسجد النوري، وكنيستي القيامة والساعة.

هذه الرسالة  التي تعتز في حمل عبء  وال شك في أن اإلمارات، 

 خالد صالح ملكاوي

 في محيطها العربي والدولي، بجهودها ومبادراتها من 
ً
 ومتميزا

ً
 مختلفا

ً
تمثل دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجا

، إذ جعلت ذلك ضرورة وطنية وإنسانية، وركيزة أساسية 
ً
، والعالمي ثانيا

ً
أجل الحفاظ على التراث الوطني أوال

في استراتيجية عملها، ألنها آمنت بالهّم اإلنساني في كل مكان، فاستطاعت بفضل مبادراتها الدائمة أن تحصل 
على الريادة والسبق، وارتقت بدورها في مجال التراث في العالم ليمثل رسالة ثقافية حضارية مهمة لبناء القوة 
رت محيطها اإلقليمي في تسجيل التراث غير المادي لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 

الناعمة، وتصدَّ
 من أكبر الداعمين لهذه المنظمة التي بدأت عالقتها باإلمارات منذ تأسيس الدولة، 

ْ
َدت

َ
والثقافة »اليونسكو«، وغ

وأصبحت تنظر بعين التقدير لدور هذه الدولة في خدمة التراث الثقافي على المستوى العالمي. 

اإلمارات.. رشاكة أصيلة ومبادرات رائدة يف الحفاظ على الرتاث العاملي
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في   
ً
الم�ضي قدما في  الدائم  التزامها  تؤكد  اإلنسانية الطموحة، 

اإلنساني  المسار  لهذا  مخلصة  بقيادة  ة  محظيَّ المجال،  هذا 
وبشعب ارتقت أصالة  النبيل منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم، 
وبتراث غني  إنسان هذه األرض،  قيمه بضميره كي يستوعب همَّ 
بقيم مكنوناته  والرعاية واالحتفاء  الحفظ والصون  أْمَيَز  ألفى 
التي اكتنزت بالقيم اإلنسانية المحبة للحياة والسالم وبالرسالة 

الحضارية منذ آالف السنين.   
فبعد مسيرة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وتابعها المغفور له الشيخ   ، منذ نصف قرن  »طيب الله ثراه« 
نرى اليوم اهتمام  »طيب الله ثراه«،  خليفة بن زايد آل نهيان 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واإلمارات عامة 
لما سلف في ظل ما وهبه الله لشعب   

ً
بهذا الجانب استكماال

اإلمارات من تراث ثقافي يبوح كل يوم بأسراره وكنوزه التي تعود إلى 
َمْت وازدهرت على تراب اإلمارات منذ ما يزيد 

َ
حضارات مختلفة ن

بل قيمهم 
ُ
على سبعة آالف عام،  ويؤكد مدى مروءة اإلماراتيين ون

قهم بما تركه األجداد والحرص على حمايته، ويتبلور، قبل 
ُّ
في تعل

جملة المبادرات والمساهمات لحماية التراث الثقافي العالمي، في 
إصدار تشريعات تنظم التراث الثقافي وترسخ الما�ضي المجيد، 
وتأسيس أندية  مراكز لبحوث التاريخ والتراث،   عن إنشاء 

ً
فضال

وجمعيات تهتم بإحياء التراث والمحافظة عليه.

حفظ الرتاث الثقايف محليًا
فعلى الصعيد الداخلي، تم وضع سياسات ثقافية مكينة عملت 
ت من 

ّ
 من خالل قوانين صارمة ُسن

ً
 وتوثيقا

ً
على حفظ التراث جمعا

أجل حماية التراث ونقله لألجيال الصاعدة بأمانة وموضوعية، 
ولعل آخرها قانون التراث الثقافي إلمارة الشارقة قبل سنتين، 
لت هذه القوانين 

ّ
والذي سبقه بعام مثيله إلمارة أبوظبي. وقد شك

 على سعي 
ً
 قويا

ً
 للمحافظة على التراث الثقافي ومؤثرا

ً
 مهما

ً
منعرجا

اإلمارات إلى النهوض بالتراث الثقافي وإدارته والترويج له بما يكفل 
المحافظة على هوية المكان وامتداداته الحضارية والثقافية، 
وبما ينسجم مع تطور العصر وما أصبح يطرحه من تحديات تطال 
بوجه من الوجوه. وحرصت اإلمارات على أن تكون أول  التراث، 
دول مجلس التعاون الخليجية في تسجيل مواقعها الثقافية على 
قائمة التراث العالمي، فنجحت في إدراج العديد من مواقع العين 
التاريخية وواحاتها الست على قائمة منظمة »اليونسكو« لمواقع 
التراث العالمي، مثل جبل حفيت وهيلي وبدع بنت سعود والعديد 
في القائمة التمهيدية   

ً
وتسجيل اثني عشر موقعا من الواحات، 

لمواقع التراث العالمي، هي: جزيرة أم النار، جزيرة صير بونعير، 
المشهد  بوابة اإلمارات المتصالحة،  مسجد البدية،  خور دبي، 
في  الساحلية  السبخة  بالشارقة،  الوسطى  في  للمنطقة  الثقافي 
أبوظبي، جلفار المدينة التجارية، مدينة تجارة اللؤلؤ في الجزيرة 
الحمراء، منطقة شمل في رأس الخيمة، موقع »الدور« في إمارة أم 

القيوين، والمشهد الثقافي في منطقة ضاية. 
منظمة  قوائم  في  األصيلة  التراثية  العناصر  هذه  إدراج  إن 

»اليونسكو«  يستكمل مسيرة طويلة من العمل واإلنجاز في مجال 
تسجيل مقومات التراث اإلماراتي وإحيائها وتوثيقها واستدامتها 
إلى جانب تسليط الضوء   لألجيال المقبلة، 

ً
 وثقافيا

ً
 حضاريا

ً
إرثا

إذ من المعلوم أن تسجيل مقومات  عليها وتعريف العالم بها، 
وعناصر التراث الثقافي، بشقيه المادي وغير المادي، على قوائم 
منظمة »اليونسكو«، ُيعد عملية معقدة وطويلة، تتطلب التعاون 
المطلوبة  الملفات  لتجهيز  الجهود من جميع األطراف  وتضافر 

وفق أعلى المعايير المتبعة لدى المنظمة الدولية.
لها معايير محددة إلدراج أي عنصر تراثي  »اليونسكو«  فمنظمة 
في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي   

ً
خصوصا فيها، 

يحتاج  الذي  المادي  غير  الثقافي  التراث  قائمة  وفي  للبشرية، 
تحديد  والمتطلبات:  المعايير  هذه  بين  ومن  عاجل،  إلى صون 
خصائص العنصر المرشح للتسجيل في إحدى هاتين القائمتين، 
المجموعات  أو  الجماعات  تحديد  تتضمن:  الخصائص  وهذه 
واألفراد المعنيين بممارسة هذا العنصر، وتحديد انتشار العنصر 
من حيث الموقع الجغرافي للجماعات والمجموعات التي تمارسه، 
وتحديد المجاالت التي يمثلها العنصر، وتقديم وصف مختصر 
للعنصر، وتوضيح الجهود الحالية والمستقبلية لصون العنصر، 
في  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  مشاركة  مدى  وتحديد 
وتقديم رسائل دعم من الهيئات والجمعيات  ممارسة العنصر، 
واألندية المجتمعّية والحكومّية المهتمة بالعنصر والممارسة له 

 لموافقتها على إدراج العنصر في منظمة »اليونسكو«.
ً
تأكيدا

حفظ الرتاث الثقايف عربيًا
في  ريادي  بدور  اإلمارات  دولة  تضطلع  العربي،  الصعيد  وعلى 
بمسارات  وربطه  وتأصيله  العربي  الثقافي  التراث  على  الحفاظ 
الحياة المعاصرة التي ترمي إلى التعايش السلمي وتحقيق األمن 
الثقافية  الوحدة  يعكس  بما  للجميع،  المستدامة  والتنمية 
المزيد  لتسجيل  المشترك  العربي  العمل  على  ويشجع  العربية 
من العناصر الثقافية ذات القيمة العالمية في حياتنا وتاريخنا 
وكذلك بما يسهم في تطوير الثقافة  لصونها ألجيال المستقبل، 
 وتجديدها في إطارها العام والشمولي؛ إذ نجحت 

ً
العربية عموما

اإلمارات في تحقيق غاية كبرى تتمثل في االهتمام الوطني داخل 
الدولة بالثقافة المحلية والعربية، وانخراطها الفعال في الحركة 
وتأسيسها  اليوم،  العربية  األمة  تعيشها  التي  العربية  الثقافية 

العالمي التراث  الحفاظ على  اإلمارات.. شراكة أصيلة ومبادرات رائدة في 
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الثقافي  بالموروث  تعنى  متعددة  ثقافية  ومؤسسات  مشاريع 
المحلي والوطني والعربي واإلنساني.

العربي  والتراث  الدولة  تراث  لصون  اإلمارات  حرص  إطار  وفي 
والترويج له من خالل منظمة اليونسكو. تم تسجيل ملف النخلة 
في القائمة التمثيلّية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وذلك 
بمبادرة من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وبرعاية من منظمة 
التربية والثقافة والعلوم )اإللكسو( التابعة لجامعة الدول العربّية 
التي تقدمت بملف الترشيح كملف عربي مشترك باسم أربع عشرة 
كما كان  تتقدمهم دولة اإلمارات العربية المتحدة.  دولة عربية، 
لإلمارات دورها الفاعل في إدراج الخط العربي في قائمة منظمة 
»اليونسكو« لـلتراث الثقافي غير المادي الذي قادت مسيرة إدراجه 
المملكة العربية السعودية، حيث يتبع تسجيل عناصر التراث في 
قوائم المنظمة خطوات عملية للحفاظ عليه وايجاد األساليب 
المعاصرة التي تضمن استمراره والتعبير عن المضامين العميقة 
ووقعت دولة اإلمارات العربية المتحّدة ومنظمة  التي يتضمنها. 
»اليونسكو« اتفاقية إلنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال 
التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية في إمارة الشارقة، والذي 
 له، بما يسهم في تعزيز الجهود 

ً
يتخذ من معهد الشارقة للتراث مقرا

التي تبذلها دولة اإلمارات وإمارة الشارقة لحماية التراث الثقافي غير 
المادي، إذ يؤكد قيام هذا المركز على ثقة منظمة »اليونسكو« 
ويعكس المكانة  بقدرة دولة اإلمارات على تفعيل هذا المركز، 
المتمّيزة لإلمارات في مجال الثقافة والتراث وحرص اإلمارات على 
المساهمة في كل ما شأنه أن يحافظ على التراث الثقافي المحلي 
والعربي والعالمي، ويعزز من مكانة إمارة الشارقة ودولة اإلمارات 
ويجعلها  الثقافي والتراثي،  في مجال االقتصاد اإلبداعي والعمل 
رائدة على المستوى اإلقليمي والعالمي في تطوير وتأهيل القدرات 

العربية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي.
القدرات للمحافظة على التراث الثقافي  ويختص المركز في بناء 
غير المادي وذلك بهدف تعزيز اتفاقية عام 2003 لحماية التراث 
الثقافي غير المادي والمساهمة في تنفيذها بالدول العربية وتعزيز 
القدرات المؤسسية لحماية التراث الثقافي غير المادي في الدول 
العربية مع تعزيز مقاصد وأهداف اتفاقية عام 2003 في المنطقة 
في  واألفراد  والمجموعات  المجتمعات  مشاركة  مستوى  ورفع 
حماية التراث الثقافي غير المادي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي 
العربية  الدول  في  احترامه  المادي وضمان  الثقافي غير  بالتراث 
غير  الثقافي  التراث  لحماية  والدولي  اإلقليمي  التعاون  وتعزيز 
منظمة»اليونسكو«  من  رعاية  تحت  المركز  وسيعمل  المادي. 

على تنفيذ برامج وأنشطة قصيرة وطويلة األجل لبناء القدرات في 
مجال حماية التراث الثقافي غير المادي تستند إلى البرنامج الذي 
وتكييف   2003 وضعته المنظمة للتنفيذ الفعال التفاقية عام 
السياق  مع  لتتالءم  رتها  طوَّ التي  القدرات  بناء  وبيانات  مواد 

اإلقليمي وضمان ترجمتها إلى اللغة العربية.
إلى جنب مع شقيقه المركز اإلقليمي   

ً
كما سيعمل المركز جنبا

لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي )إيكروم - الشارقة( الذي 
سه المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية  أسَّ
)إيكروم( التابع لمنظمة »اليونسكو« باالشتراك مع حكومة إمارة 
الشارقة عام 2011 م، بغية تعزيز قدرات العاملين في مؤسسات 
التراث الرسمية بالدول األعضاء لتمكينهم من إدارة مواقع التراث 
الثقافي والمعالم التاريخية والمجموعات المتحفية وفق أسس 

مستدامة.

حفظ الرتاث الثقايف دوليًا
أما على الصعيد الدولي، فقد تمكنت اإلمارات أن تحول أبوظبي 
إلى عاصمة العالم الثقافية، وحائط الصد األول في الدفاع عن 
أصالة الشعوب واألمم من خالل المؤتمر الدولي حول »الحفاظ 
ز مكانة اإلمارات  الذي عزَّ د بالخطر«،  على التراث الثقافي المهدَّ
ونهض بدورها  وارتقى بها إلى مرتبة الضمير في الكيان اإلنساني، 

إلى دور الحصن الحضاري الحامي لمنجزات البشرية عبر تاريخها 
 في صدور قرار مجلس 

ً
 فاعال

ً
الطويل، إذ مثلت دولة اإلمارات محّركا

المتعلق بحماية التراث الثقافي في   2017 لعام   2347 األمن رقم 
 لصدوره، وهو أول قرار يصدره 

ً
 بارزا

ً
حالة النزاع المسلح، وراعيا

ه المجتمع الدولي بمثابة  المجلس للتركيز على هذه القضية، وَعدَّ
قرار تاريخي يمثل خطوة مهمة لألمام على طريق الجهود المشتركة 
للخطر.  المعرض  الثقافي  تراثنا  حماية  بشأن  الدولي  للمجتمع 
واالتجار  التدمير  لمكافحة   

ً
عالميا عمل  إطار  القرار  يقدم  إذ 

النزاع  غير القانوني للجماعات اإلرهابية في التراث الثقافي أثناء 
المسلح، خاصة من جانب التنظيمات اإلرهابية.

وُيعد هذا القرار متابعة للمبادرة اإلماراتية - الفرنسية المشتركة 
التي أسفرت عن صدور إعالن أبوظبي الذي تم اعتماده أثناء 
د الذي ُعقد في شهر  مؤتمر الحفاظ على التراث الثقافي المهدَّ
ديسمبر 2016م، وتضمن االلتزام بتحقيق هدفين رئيسيين، هما 
إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر أثناء 
المؤقتة  الحماية  لتوفير  آمنة  مالذات  وإنشاء  المسلح،  النزاع 

أو  للممتلكات الثقافية المعرضة للخطر في البلدان المتضررة، 
في بلدان أخرى إذا لزم األمر. والقت الجهود اإلماراتية التي عملت 
على زيادة تعبئة المجتمع الدولي لحماية الممتلكات الثقافية من 
الخطر إشادة دولية واسعة، فأعلنت العديد من الدول األعضاء، 
ترحيبها بالجهود اإلماراتية  جلسة اإلحاطة بمجلس األمن،  أثناء 
لما يواجهه التراث   

ً
وذلك نظرا مالذات آمنة،  الفرنسية إلنشاء 

الثقافي العالمي اليوم من مخاطر الصراع واإلرهاب أكثر من أي 
وقت م�ضى. ونجحت دولة اإلمارات منذ عام 2010م، في تسجيل 
 
ً
 ثقافيا

ً
 في منظمة »اليونسكو«، باعتبارها تراثا

ً
اثني عشر عنصرا

التغرودة،  السدو،  الصقارة،  وهي:  البشرية،  يخصُّ   
ً
إنسانيا

النخلة،  العازي،  الرزفة،  العربية،  القهوة  المجلس،  العيالة، 
وتواصل  العربي،  الخط  إلى  إضافة  الهجن،  وسباق  األفالج، 
الحفاظ على التزاماتها بهذا الشأن بالشراكة مع المجتمع الدولي 
لتعزيز الوعي بهذه العناصر وابقائها حية، والعمل في الوقت نفسه 

على تسجيل عناصر أخرى في قوائم المنظمة الدولية 

* باحث وإعالمي مقيم في اإلمارات

العالمي التراث  الحفاظ على  اإلمارات.. شراكة أصيلة ومبادرات رائدة في 
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 محمد فاتح صالح زغل 

التراث الثقافي المغمور بالمياه )UCH(، على الرغم من أنه ال 
 
ً
 وحاسما

ً
 رئيسيا

ً
يزال قليل األهمية حتى اآلن، إال أنه يمثل عامال

مع ضمان  وتاريخها،  البشرية وعاداتها  تقاليد  للحفاظ على 
إمكانية الوصول المستدام إلى األجيال القادمة. مع األخذ في 
بفضل  والسياحة،  واالقتصادي  االجتماعي  الجانب  االعتبار 
وجود القطع األثرية واآلثار والبقايا والحطام وما إلى ذلك في 
وكون اإلمارات  قاع البحر ذات األهمية التاريخية أو األثرية. 
وخليج  العربي  الخليج  على  ساحلي  استراتيجي  بموقع  ع 

ّ
تتمت

االستراتيجّي  ع موقعها  
ّ
يتمت العرب حيث  ُعمان وكذلك بحر 

على   
ً
ازدحاما الشحن  ممرات  أكثر  من   

ً
واحدا بهذا  ليكون 

ولهذا نشأت الحضارات والمدن والحواضر  مستوى العالم. 
الساحلية التي قسم منها غمرها الماء على مدى آالف السنين، 
كما شهدت تلك الشواطئ غرق السفن القديمة، وربما ارتفاع 
أو انخفاضات تدريجية لسطح األرض  مستوى سطح البحر، 
 لم تطالها يد التنقيب على شواطئ ساحلية 

ً
وهي ال زالت بكرا

ممتدة  في إماراته السبع. 

وقد اتفقت اإلمارات وبعض دول العالم وبمشاركة العديد من 
 ،)CH( منظمات حماية التراث الثقافي  الساحلي المغمور بالمياه
في خطوة إلعادة تسجيل البيانات المفيدة حوله ورسم الخرائط 
وتنفيذ أنظمة مراقبة البيئة تحت الماء من خالل إنشاء منصة 
باستخدام الذكاء االصطناعي، ومراقبة التنبؤات في المناخ التي 
قد تؤثر على التراث الثقافي في المستقبل. حيث تشير التنبؤات أنه 
لن ينكشف تراثنا الثقافي المغمور بالمياه فحسب، بل قد تختفي 
لذا فإن  في الواقع،  وتفقد هويتها.  أمم بأكملها وتراثها الثقافي، 
تغير المناخ لديه القدرة على زيادة مستوى سطح البحر بما يكفي 
 
ً
موقًعا تعتبرها اليونسكو كنوزا  136 إلغراق   2100 بحلول عام 

ثقافية وتاريخية. 
 ال يقدر  

ً
إن التراث الثقافي المغمور بالمياه )UCH( يشكل رصيدا

فإن اليونان وهي دولة ذات مساحة  بثمن، وعلى سبيل المثال؛ 

)UCH( موقعا   88 هناك  فإن  طويل،  وماٍض  واسعة،  بحرية 
هذه  و  بالمياه،  مغمورة  مازالت  الشاطئ  من  قريب  معظمها 
 مما هو موجود بالفعل في قاع 

ً
 جدا

ً
 صغيرا

ً
المواقع تشكل جزءا

البحر اليوناني.
الثقافي  للتراث  ضخم  مخزن  يوجد  الجنوبي  الصين  بحر  وفي 
 من »مبادرة طريق 

ً
 مهما

ً
المغمور بالمياه )UCH( والذي يعد جزءا

الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين« الذي تشارك اإلمارات 
فيه. واألمثلة كثيرة في كل دول العالم.

وتعد  اإلمارات مع تاريخها الحافل وسواحلها الطويلة واحدة من 
 .)UCH( أهم الدول فيما يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه 
منظمة األمم  في    2001 اتفاقية  أن اإلمارات وقعت على   

ً
علما

حماية  بشأن  )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة 
التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001، وهي ممارس حقيقي 
في مجال سن التشريعات  ولها جهود مشكورة   لهذه االتفاقية، 
التي  بالمياه  المغمورة  األثرية  المواقع  هذه  لحماية  والقوانين 
العقارية على  التطورات  نتيجة  متزايد.  للتهديد بشكل  تتعرض 
احتياجات البنية التحتية  ومع استمرار   طول سواحل البالد، 
تتعرض المواقع األثرية لتهديد مستمر من جراء  في النمو.   

ً
أيضا

 عما 
ً
الزحف العمراني وبناء ممرات جديدة للنقل والمرافق. فضال

تضيفه الرياح واألمواج وارتفاع منسوب مياه البحر والتآكل التي 
تساهم بشكل كبير في فقدان المواقع األثرية البحرية. 

العقد  في  البحري الجديدة  مع ذلك فقد أدت تقنيات المسح 
الما�ضي في اإلمارات إلى زيادة كبيرة في عدد االكتشافات تحت 

الماء. بفضل األجيال الجديدة من تكنولوجيا السونار القادرة على 
تقديم خرائط تفصيلية ودقيقة لقياسات األعماق لقاع البحر. 
كما أن التقنيات الجديدة قادرة أيًضا على توثيق المواقع األثرية 
على أعماق أكبر من أي وقت م�ضى بما يضمن الحفاظ على التراث 

البحري لألجيال الحالية والمستقبلية.

جهود حفظ الرتاث المادي 
أبوظبي مسؤولية توثيق تراث   - تتولى دائرة الثقافة والسياحة 
مدينة أبوظبي وحمايته والمحافظة عليه عن طريق مسح مواقع 
كما  التراث المادي وتوثيقها وتقييمها وحمايتها والحفاظ عليها، 
تسعى الدائرة إلى توثيق التراث غير المادي باإلمارة والمحافظة 
عليه وتعزيزه. وتعد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، بإنشاء صندوق دولي 
لحماية التراث في حاالت النزاع المسلح. بمشاركة فرنسا واإلمارات 
التراث  الدولي حول  المؤتمر  أعمال  انتهاء  إثر  المتحدة  العربية 
المهدد بالخطر بأبو ظبي في كانون األول/ ديسمبر 2016، بإنشاء  
لحماية التراث في حاالت   .2017 في آذار/مارس  »ألف«  صندوق 
النزاع المسلح لفتة إماراتية دولية متقدمة، فقد انضم إلى تلك 

المبادرة عدد من الدول األخرى والشركاء الخاصين. 

كما يساهم نادي تراث اإلمارات في جهود حفظ التراث المادي 
وإصدار  زايد  الشيخ  متحف  وإنشاء  دلما  جزيرة  في  وبخاصة 
العديد من الندوات الدولية وإصدار الكتب حول التراث المادي 
واآلثار التاريخية لدولة اإلمارات، وقد نظم مركز  زايد للدراسات 
لنادي تراث اإلمارات ندوة افتراضية بمناسبة  التابع  والبحوث 
اليوم العالمي للتراث الذي يصادف في 18 أبريل من كل عام جاءت 
»استراتيجيات ومبادرات دولة اإلمارات في صون التراث  بعنوان 
اإلنساني« حيث نوه في هذه الندوة سعادة علي عبدالله األحمد 
سفير دولة اإلمارات لدى جمهورية فرنسا مندوب الدولة الدائم 
لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »اليونسكو«، 

يعات واالتفاقيات الدولية املطبقة حالياً  األطر القانونية والترش
لحماية الرتاث الثقايف الساحلي واملغمور باملياه يف اإلمارات

اإلمارات في  بالمياه  والمغمور  الساحلي  الثقافي  التراث  لحماية  حاليًا   المطبقة  الدولية  واالتفاقيات  والتشريعات  القانونية  األطر 
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 في القائمة التمهيدية لمواقع التراث 
ً
إلى تسجيل أكثر من 12 موقعا

وأشارت األستاذة فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد  العالمي، 
للدراسات والبحوث إلى أن نادي تراث اإلمارات ظل منذ تأسيسه 
يواكب الخطاب الوطني وتوجهات الحكومة الرشيدة نحو توثيق 
التراث الوطني والحفاظ على الموروث اإلماراتي واالحتفاء به من 

منطلق التزامه ومسؤوليته تجاه تراث اإلمارات.

الثقايف  الرتاث  وإدارة  حماية  حول  إقليمية  عمل  ورشة 
الساحيل والمغمور بالمياه لدعم تطوير الربامج الخاصة 
كانون   31 إىل  من 28  الفرتة  خالل  وذلك  المجال  بهذا 

الثاين/ يناير 2019
نظم المركز اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية 
مع  بالشراكة  أبوظبي،  نيويورك  وجامعة  الشارقة«   - »إيكروم 
»اليونسكو«،   والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
ندوة حول التراث الثقافي المغمور بالمياه  وكان من بين  أهداف 
هذه الورشة زيادة الوعي لدى صناع السياسة بضرورة  حماية 
والتصديق على االتفاقيات الدولية ذات  هذا النوع من التراث، 
الصلة، ودمجها ضمن التشريعات الوطنية من أجل وضع األطر 
إنشاء  إلى  الورشة  انتهت  وقد  الوطنية.  للسياسة  المناسبة 
من  مجموعة  أعضائها  بين  تضم  إقليمية«،  عمل  »مجموعة 
وأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني للمساعدة في  الخبراء 
القدرات اإلقليمية في مجاالت توثيق وإدارة وحماية التراث  بناء 
الجزائر،  وهي:  االجتماع  في  الممثلة  العربية  الدول  في  البحري 
البحرين، مصر، األردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، إسبانيا، 
سورية، تونس، المملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية. 
وحول حماية وإدارة التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه 
لدعم تطوير البرامج الخاصة بهذا المجال وضمن هذه الورشة  
قدم كل من مارك بيتش من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي 
ورقة مهمة بعنوان  المواقع األثرية الساحلية في الخليج، كما قدم 
رسم خرائط للمناظر  ورقة مهمة أيضا بعنوان:  ريتشارد كاتلر، 
الثقافية المغمورة في أقدم مستوطنة في أبوظبي في جزيرة مروح 
بإمارة أبوظبي. في 2 أبريل 2019، حيث تم اكتشاف نقطة ثالثية 
من   MR11 في مستوطنة   C السطوح في فلينت في تل المنطقة 
العصر الحجري وشظايا سفينة جصية مطلية تم استردادها من 
تل المنطقة C في مستوطنة MR11 من العصر الحجري ومزهرية 
مروح، كما حدد المسح األثري لجزيرة مروح مستوطنتين هامتين 
MR11. كال  MR1 و  من العصر الحجري الحديث تعرفان باسم 

الموقعين مبنيان على منصات صخرية بارزة تقع باتجاه الطرف 
 5 في الغرفة  »لؤلؤة أبوظبي«  كما تم اكتشاف  الغربي للجزيرة. 
بالمنطقة C في موقع MR11 في جزيرة مروح وعمرها ما يقرب من 

8000 عام، ُيعتقد أنها أقدم دليل معروف على صيد اللؤلؤ.
 )ADIAS( ومن الجدير ذكره أن هيئة المسح األثري لجزر أبوظبي
على تعليمات من المغفور له  بناًء   1992 كانت تأسست في عام 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رحمه الله، تحت رعاية صاحب 
عندما كان وقتها نائب  السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
القائد األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة وولي عهد أبوظبي. 
ADIAS بمهمة المسح والتنقيب  حفظه الله ورعاه، وتم تكليف 
عن المواقع األثرية على ساحل وجزر أبوظبي التي تعود تاريخ 

آثارها إلى حوالي 150 ألف عام، 

المغمور  الثقايف  الرتاث  حول   2001 اليونسكو   اتفاقية 
بالمياه ومصادقة اإلمارات عليها

تعرف اليونسكو التراث الثقافي المغمور بالمياه بأنه جميع آثار 
الوجود اإلنساني ذات الطبيعة الثقافية أو التاريخية أو األثرية 
مغمورة جزئًيا أو كلًيا،   ، عام على األقل   100 لمدة  التي ظلت، 

بشكل دوري أو دائم، تحت المحيطات وفي البحيرات واألنهار.
االستغالل  منع  بشأن  التزامات   ،2001 عام  اتفاقية  تتضمن 
بالمياه ونهبها واالتجار  المغمورة  الثقافية  للممتلكات  التجاري 
بها، وأن تتعاون الدول األطراف وتساعد بعضها البعض في حماية 
وإدارة التراث الثقافي المغمور بالمياه، وال سيما في االستكشاف 
من  فضال عن الكثير    والتنقيب والتوثيق والحفظ والعرض، 
المواد والفقرات التي عززت من حماية التراث الثقافي البحري.  
وجرى تحرير هذه االتفاقية في باريس في اليوم السادس من تشرين 
الثاني )نوفمبر( 2001 من نسختين أصليتين تحمالن توقيع رئيس 
الدورة الحادية والثالثين للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة 
في  للتربية والعلم والثقافة والتي سيتم إيداعها  األمم المتحدة 
والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  محفوظات 

)اليونسكو(، وقد صادقت اإلمارات على هذه االتفاقية.

ترشيعات وقوانني حفظ الرتاث المادي البحري والمغمور 
بالمياه يف اإلمارات

حافظت دولة اإلمارات العربية المتحدة على ريادتها العالمية في 
ارتفع إجمالي غطاء  محمية بحرية.   16 البحرية مع  المحميات 
المنطقة المحمية في البالد من 15.07 في المائة من األرا�ضي في 

عام 2019 إلى 15.53 في المائة في عام 2020، وهو ما يمثل 18.4 
في المائة من أراضيها البرية و 12.01 في المائة من أراضيها البحرية.  
العالمي  التحالف  إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات  انضمت  كما 
وهو مجموعة من  للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة، 
عيش  سبل  وتحسين  المحيطات  حماية  على  تعمل  دولة   32
المجتمعات الساحلية. ويدعو التحالف إلى حماية ما ال يقل عن 
من خالل   2030 في المائة من محيطات العالم بحلول عام   30
واإلمارات العربية المتحدة هي أول  المناطق البحرية المحمية. 

دولة في الشرق األوسط تؤيد هذا الهدف.

القانون االتحادي وحماية البيئة البحرية والساحلية يف 
اإلمارات

يثير إلقاء النفايات في البحر مخاوف بيئية تهدد الحياة على النظام 
البيئي البحري في المنطقة. وتواصل وزارة التغير المناخي والبيئة 
وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص العمل على 
دورها  على  والحفاظ  والساحلية  البحرية  البيئة  حماية  زيادة 
الحيوي من خالل تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للبحرية والبيئة 
الساحلية، وقد سنت اإلمارات قوانين تحظر  رمي النفايات وحمأة 
الزيت في المياه من قبل مئات الناقالت العاملة في المنطقة.  كما 
رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  حظر 
24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة البحرية وتنميتها واعتبار أي 
تخلص متعمد من الملوثات أو النفايات من السفن أو الطائرات أو 
أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية وأي إغراق متعمد من السفن 
أو المنشآت الصناعية أو غيرها من الوسائل في البيئة البحرية 
هو مخالفة قانونية محظورة.  باإلضافة إلى ذلك، صدر القانون 
لعام   302 رقم  الوزاري  وقراره   1999 لعام   23 رقم  االتحادي 

2001 لمعالجة استغالل الموارد المائية الحية في دولة اإلمارات 
قوانين  كما شملت  وتنميتها،  عليها  والحفاظ  المتحدة  العربية 
- هيئة  حماية البيئة البحرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
أبوظبي جهود الحكومة للحفاظ على الثروة السمكية   - البيئة 
في تراث دولة اإلمارات   

ً
حيث يعتبر صيد األسماك مكوًنا رئيسيا

العربية المتحدة، لكن الصيد الجائر تسبب في انخفاض مخزون 
األسماك الرئي�ضي إلى ما هو أبعد من المستويات المستدامة.  كما 
»برنامج مصايد األسماك  المناخي والبيئة  التغير  أطلقت وزارة 
بالشراكة  المتحدة«  العربية  اإلمارات  دولة  في  المستدامة 
وإطالق  المستدام،  الصيد  لضمان  أبوظبي   - البيئة  هيئة  مع 
للمصايد  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  اإلطار  بيان 
2030 لطالما كان من الصعب الوصول إلى   -  2019 المستدامة 
ولكن هناك جاذبية خاصة للمواقع  المواقع المغمورة بالمياه، 
األثرية المحتملة المخبأة تحت المحيطات والبحيرات واألنهار. 
حطام السفن ليس ال�ضيء الوحيد الذي يمكن توثيقه ودراسته 
 كل �ضيء من بقايا بشرية 

ً
والحفاظ عليه تحت الماء: فهناك أيضا

أن تعيد   
ً
أليس جميال قديمة جًدا إلى المستوطنات المغمورة، 

الكتشافات المدينة المصرية اإلسكندرية القديمة التي غرقت 
 في البحر األبيض المتوسط   على مر القرون؟ 

ً
جزئيا

* أكاديمي وباحث في التراث 

اإلمارات في  بالمياه  والمغمور  الساحلي  الثقافي  التراث  لحماية  حاليًا   المطبقة  الدولية  واالتفاقيات  والتشريعات  القانونية  األطر 
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األكثر  الدول  بين  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعتبر 
على عصر العولمة بتجلياته االقتصادية واإلعالمية   

ً
انفتاحا

 
ً
ولكنها في نفس الوقت من األكثر دوال والتكنولوجية وغيرها، 
وهذا  التراث بمكوناته المعنوية والمادية،  على إحياء   

ً
حرصا

العديد من الهيئات والمؤسسات  يتجلى بكل وضوح في إنشاء 
والجمعيات المعنية بحفظ  الحكومية واالتحادية والمحلية، 
الفعاليات  من  العشرات  تنظيم  جانب  إلى  وإحيائه،  التراث 
تترجم  التي  السنوية  واألنشطة  والمسابقات  والمهرجانات 

سياسة الدولة وتوجهات المجتمع في مجال إحياء التراث. 

 
ً
إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، شكل نموذجا
 تتجلى فيه كل المعاني والقيم والمبادئ، فهو من أكثر القادة 

ً
حيا

التراث ليس على الصعيد المحلي فقط،  الذين اهتموا بإحياء 
فقد كان له دور بارز وجهود واضحة  وإنما على الُصعد كافة، 
لألعيان. وإذا جئنا إلى تعريف التراث، فهو لغة مشتقة من مادة 
، ويدل 

ُ
 واألَراث

ُ
 والِوَراث

ُ
 واإلْرث

ُ
 والَوْرث

ُ
)ورث(، وهو ُيرادف الِوْرث

وقد عرفت منظمة  على ما يرثه اإلنسان من والديه أو حسب، 
العواصم والمدن اإلسالمية التراث بأنه: ذاكرة األمة بما فيها من 
االقتصادية،  بالظروف  وتأثرت  التاريخ،  مر  على  تمت  أحداث 
الحضارية  للمقومات  والعمرانية  والمكانية،  واالجتماعية، 

يمكن القول بأن لفظ التراث  لإلنسان بكل ما فيها من تغيرات.  
يحتوي على كل أشكال التراث الملموس والذي يرى بالعين، فهو 
 متنوعة ومقسمة إلى ثالثة؛ فاألول: كل ما يشيده 

ً
يشمل أشكاال

األجداد من عمائر دينية التي تمثلها المساجد والكنائس ودور 
العلم واألضرحة والزوايا والخانقاهات والتكايا والقصور والمنازل 
واألسواق والخانات والحمامات وغيرها، والثاني: الحرف اليدوية 
المواد  باالعتماد على  التي يتم صناعتها  التقليدية  والصناعات 
الشعبية  األزياء  الثالث:  بينما  المنطقة،  في  الموجودة  الخام 
 وسائل الزينة والمطبخ والفنون األخرى المختلفة. إن 

ً
وتضم أيضا

رؤية الشيخ زايد بن سلطان للتراث تتسمم بالشمولية، فالتراث 
في نظره مرتبط بالجذور والما�ضي فهو إرث اآلباء واألجداد، كما  
سعى إلى الربط المباشر ما بين التراث والعلم والتقنيات الحديثة 
في خدمة عملية إحياء التراث وحفظه ونشره، فأهمية التراث تنبع 
من أهمية تعزيز الهوية الوطنية، فالهوية الوطنية هي التي تجمع 
ما بين أفراد الشعب أو األمة التي لها تاريخ عميق وماٍض وأمجاد 
األمة  بتاريخ  يحتجز  التراث  إن  حيث  التراث،  عنها  يعبر  وثقافة 
بالتراث يقودنا  كما إن المعرفة  وعواطفها الروحية والقومية، 
بالتراث  والمعرفة  لدينا،  الذي  التاريخ  عظمة  على  االطالع  إلى 
يدفعنا لالهتمام باآلثار وتحسين المناطق المحيطة بها، فتصح 
كمعالم أثرية تجتذب السياح والناس إليها؛ مما يؤدي إلى النمو 
وبالتالي يؤدي إلى رفع  االقتصادي وتنشيط االقتصاد في بالدنا، 

دخلنا الوطني.

االتفاقيات الدولية لحماية الرتاث الثقايف
الثقافي،  التراث  حماية  بشأن  الدولية  »االتفاقيات  كتاب  يعد 
من أهم المصادر حيث  في أبوظبي«  الصادر عن دائرة القضاء 
بهذا  المتعلقة  والمراسيم  االتفاقيات  من  العديد  على  احتوى 
فمن أوائل المراسيم التي شاركت فيها دولة االمارات  المجال، 
بشأن  1972م،  لسنة   )34( رقم  مرسوم  المتحدة،  العربية 
الموافقة على انضمام دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى منظمة 
التربية والثقافة والعلوم باألمم المتحدة )اليونسكو(، وجاء بعدها 
مرسوم رقم )34( لسنة 2001م، في شأن التصديق على انضمام 
فالغرض  والطبيعي،  العالمي  التراث  اتفاقية حماية  إلى  الدولة 
من توقيع هذه االتفاقيات حماية التراث من االندثار أو الزوال 
كما  المتغيرة،  واالقتصادية  االجتماعية  األحوال  من  وكذلك 
تسعى إلى نقل التراث مع المحافظة عليه لألجيال المقبلة، ويكون 
ذلك باالستعانة عند الحاجة إلى العون والتعاون الدولي على كافة 
المستويات المالية والفنية والعلمية والتقنية. كما التحقت دولة 
العالمي  التراث  لحماية  الحكومية  الدولية  اللجنة  إلى  االمارات 
العالمي(،  التراث  )لجنة  باسم  تعرف  التي  والطبيعي،  الثقافي 
 
ً
وأيضا التي تتألف من خمس عشرة دولة أطراف في االتفاقية، 
هو  الذي  والطبيعي(،  الثقافي  العالمي  التراث  حماية  )صندوق 
 ألحكام النظام المالي لمنظمة األمم 

ً
عبارة عن صندوق إيداع وفقا

المتحدة للتربية والعلم والثقافة. كذلك اتفاقية )شروط العون 

في صالح ممتلكات   
ً
دوليا  

ً
والتي تتطلب عونا الدولي وإجراءاته(، 

االستثنائية،  العالمية  القيمة  ذي  الطبيعي  أو  الثقافي  التراث 
ويتخذ العون من خالل: إجراء دراسات للمسائل الفنية والعلمية 
كما تسعى  والتقنية التي تتطلب ماية التراث الثقافي والطبيعي، 
لجلب الخبراء والتقنين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع 
وتدريب االختصاصيين على كل المستويات في  الموافق عليه، 
مضمار تعيين التراث الثقافي والفني وحمايته، كما يقدم المعدات 
التي ال تملكها الدولة المعنية أو التي يتعذر عليها حيازتها ومنح 
القروض ذات الفوائد المنخفضة أو بغير فوائد والتي قد تسدد 
 المناهج التربوية لها دور في تعزيز احترام 

ً
على آجال طويلة.  أيضا

وتعلق شعوبها بالتراث الثقافي، بينما االتفاقيات المتعلقة بحماية 
التراث الثقافي غير المادي هي التي تأتي بمرسوم اتحادي رقم )32( 
في شأن انضمام دولة اإلمارات العربية المتحد  2005م،  لسنة 
وتعتمد  المادي  غير  الثقافي  التراث  لحماية  الدولية  لالتفاقية 
هذه االتفاقية على األحكام العامة والتي تهدف إلى صون التراث 
واحترامه والتوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية 
وإحيائه  التراث  بحفظ  المعنية  التشريعات  إن صدور  التراث. 
ونشره له دور في المحافظة على التراث، فهذا يشجع على البحث 
إنشاء  إلى  يؤدي  وكذلك  والتاريخ،  التراث  مجاالت  في  العلمي 
 
ً
المتاحف والقرى التراثية المعنية في الدولة التي تولي اهتماما
نن�ضى  اآلثار وترميمها وحفظها وال  التنقيب عن  بمسألة   

ً
خاصا

 
ً
انعكاسا ويكون  يمثل أخالقها،  أمة فهذا  المعنوي ألي  التراث 
يعكس مدى مستوى الوعي الثقافي العالي الكامن فيها، لذلك البد 
أن تنقل بطريق صحيحة ما يؤدي إلى تعزيز الوعي بما ينسجم مع 

روح العصر وتواصل متناغم مع الما�ضي الجميل  
* كاتبة وباحثة من اإلمارات

الرتاث الثقايف يف دولة اإلمارات مسرية عريقة تكللت بالترشيعات واملراسيم

والمراسيم بالتشريعات  تكللت  عريقة  مسيرة  اإلمارات  دولة  في  الثقافي  التراث 
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 مّنـي بونعامه

»قادت الشارقة على مدى أعوام طويلة سلسلة من المشاريع 
الرائدة على مستوى رعاية التراث وحفظه سواء على الصعيد 
رسالة حكماء   

ً
فلم تتجاوز يوما المحلي أو العربي أو الدولي، 

اإلنسانية العظماء التي قالوا فيها: »إن الحكمة ال تمنح نفسها 
لمن يهمل األسالف«. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
حاكم  لالتحاد،  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي،  بن محمد 

الشارقة.

البواكري األوىل لالهتمام بالرتاث الثقايف يف اإلمارات
باألطر  اإلمارات  في  بالتراث  للعناية  األولى  البدايات  ارتبطت 
القانونية والمؤسسية التي كانت أساس العمل التراثي في الدولة، 
حيث أسهم اإلطار القانوني والتشريعي في بلورة التصّور الكامل 
للعناية بالتراث، وصونه والمحافظة عليه، وتنظيم العمل فيه، 
وتحديد الجهات والمسؤوليات واالختصاصات، ثم ضرورة حماية 
التراث ونشر الوعي بأهميته، وتعزيزه لدى أبناء المجتمع اإلماراتي.
هذا  في  الدولية  واالتفاقيات  القانونية  المراسيم  جملة  ومن 

السياق:
اإلمارات  دولة  وتاريخ  ِلتراث  العليا  »اللجنة  تشكيل  مرسوم  1ـ 
العربية المتحدة« )31 مارس 1976(، والذي نّص على أّن مهّمتها 
تكمن في: صيانة تراث الّدولة، ورصد تاريخها من مصادره األصلّية، 
البالد الملّمين به.  ودراسته والعمل على نشره باالستعانة بأبناء 
كما تّم سّن مراسيم قانونية وصياغة مواد تشريعية اضطلعت 
الثقافي  التراث  من   

ً
عناصرا  12 في تسجيل   ،

ً
الحقا بجهد كبير، 

اإلماراتي على قوائم اليونسكو للتراث اإلنساني الجدير بالحماية 
الّصقارة،  الّسدو،  الّرزفة،  التغرودة،  بينها:  ومن  والصون، 

عبّية، فّن العازي وغيرها.    
ّ

العيالة، القهوة، الـمجالس الش
فاقّية صون التراث الثقافي 2003م: كانت اإلمارات من أوائل 

ّ
2 ـ ات

فاقّية، المتعلقة 
ّ
الّدول العربّية الـتي وافقت ووقعت على هذه االت

وذلك إثر الـمؤتـمر العاّم  غيـر الـماّدّي،  بصون الّتـراث اإلنسانـّي 
مة اليونسكو الـمنعقد بباريس بتاريخ: 29 سبتمبر 2003م، 

ّ
لـمنظ

الثيـن. 
ّ
انية والث

ّ
فـي دورته الث

لجنة الرتاث والتاريخ
عناية  بالتراث  الدولة  عناية  عن  مجتمعة  الجهود  تلك  عّبرت 
كبيرة استحالت إلى إنجازات ملموسة من خالل إنشاء مؤسسات 
وظلت في تطور  ْعنى بحماية التراث وحفظه، 

ُ
ت وجمعيات ونواٍد 

العليا  »اللجنة   ،1975 العام  النسائي  االتحاد  أبرزها  مطرد، 
1976م،   

ً
سابقا المتحدة«  العربية  اإلمارات  وتاريخ دولة  ِلتراث 

الذي ُعني بالحفاظ على التراث  1993م،  ونادي تراث اإلمارات 
 دوائر وهيئات 

ً
المادي والمعنوي والبيئي للدولة.  كما ظهرت الحقا

دائرة  بينها:  من  التراث وصونه  بحماية  معنية  وأهلية  حكومية 
(، هيئة أبوظبي 

ً
الثقافة واإلرشاد )دائرة الثقافة في الشارقة حاليا

للسياحة والثقافة وغيرهما.  

الحماية واإلحياء
الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  في   

ً
جوهريا  

ً
عنصرا التراث  ل 

ّ
يشك

األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
في  ذلك  ويتجلى  وكتاباته،  فكره  وفي  الشارقة،  حاكم  لالتحاد 
توّجهات سموه وتوجيهاته بوضع اإلطار المؤس�ضي والقانوني في 

التراث وحمايته  بحفظ  تعنى  مؤسسات  الشارقة إلنشاء  إمارة 
وصونه وإحيائه، ودعم الجهود المبذولة، والتنسيق مع الهيئات 
والمنظمات الدولية المعنية من أجل إنقاذ التراث الثقافي من 
مع رؤية سموه الشاملة والمتكاملة،   

ً
اتساقا الضياع واالندثار، 

ل وعاء الهوية وهمزة الوصل بين 
ّ
والتي تنظر إلى التراث بوصفه يمث

الما�ضي والحاضر، وذلك فحوى قوله: »إن البرامج التراثية تعد 
همزة الوصل التي تربط أبناء الجيل الحالي بتراث وما�ضي آبائهم 
وأجدادهم«، بل يذهب إلى أعمق من ذلك حينما يعتبر التراث هو 

المرادف لوحدتنا اإلنسانية.

اإلطار المؤسيس لحماية الرتاث الثقايف
دائرة الثقافة واإلرشاد 

أنشئت بمرسوم أميري صدر في الـ30 من شهر نيسان )أبريل( من 
سنة 1981م، وقد نيطت بالدائرة الوليدة المهام واالختصاصات 

الثقافية والفنية والرياضية واإلعالمية، منها.  فيما يّتصل بسياقناـ 
المتحف  على  اإلشراف  مع  الوطني،  التراث  على  المحافظة 
الوطني في اإلمارة، وإحياء التراث الوطني األصيل، ورعاية األندية 
في  االجتماعية  النسائية  واالتحادات  والجمعيات  االجتماعية 

اإلمارة.
باالضطالع  منها  كٌل  تعنى  إدارات  عدة  الثقافية  الدائرة  ضّمت 
بالغايات التي أنشئت من أجلها، من بينها: »إدارة اآلثار والتراث« 
عام 1986، وتم فصل التراث عن اآلثار عام 1995 بإنشاء »إدارة 
ثم توّسعت  لتتولى مسؤولية المواقع التراثية باإلمارة،  التراث« 
لها هيئات  وأنشئت  والمتاحف،  بالتراث واآلثار  دائرة االهتمام 
الحماية  مهمة  إليها  وأسندت  اعتبارية،  ذات شخصية  خاصة 
معهد  )هيئة الشارقة لآلثار،  وهي:  والحفاظ والترويج واإلرشاد، 
الشارقة  هيئة  للمتاحف،  الشارقة  هيئة  للتراث،  الشارقة 

لالستثمار والتطوير »شروق«.   

حماية الرتاث الثقايف يف إمارة الشارقة على ضوء القوانني والترشيعات املحلية
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التطّور المؤس�سي
وفي نطاق التراكم الذي أحدثته الدائرة وتسارع وتوتيرة العمل، تم 
 1995 (، عام 

ً
)معهد الشارقة للتراث حاليا »إدارة التراث«  إنشاء 

لتتولى مسؤولية المواقع التراثية باإلمارة، في حين تفّرغت »إدارة 
وصيانتها،  وترميمها  األثرية  المواقع  مهمة حماية  لتولي  اآلثار« 
وتنظيم شؤون عمليات التنقيب األثري وعملية النشر والتوثيق 

والتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية ذات العالقة.
وقد اضطلعت تلك اإلدارات في البداية بجهود كبيرة في مجال 
بالحفريات  والقيام  اآلثار  عن  والتنقيب  وصونه  التراث  حفظ 
والمسوحات المختلفة، وقد أثمرت تلك الجهود في العقد األخير 
من القرن العشرين في افتتاح القرية التراثية، التي أقيمت بمناسبة 
المهرجان الثامن لثقافة الطفلـ  في الـ 22 من شهر شباط »فبراير« 
لت 

ّ
من سنة 1992م، واشتملت أقسامها على مالمح من التراث، مث

األنشطة المختلفة في الدولة في عهد ما قبل النفط، كما أقيمت 
قرية تراثية أخرى في كلباء ضمن أنشطة المهرجان.

قانون حماية الرتاث الثقايف يف إمارة الشارقة 2017
تنبع فكرة حماية التراث وصونه وحفظه من صميم رؤية سمو 
حاكم الشارقة كما أسلفنا وقد جاءت باالتساق مع سّن قوانين 
وتشريعات نّصت على ضرورة حماية التراث الثقافي اإلماراتي في 
 مع توّجهات سمو الحاكم، وتوجيهاته 

ً
الشارقة والعناية به اتساقا

الحكيمة الرامية إلى حفظ التراث وصونه، ولعل من أبرز األمثلة 
الة في هذا السياق »قانون حماية التراث الثقافي«، الذي أصدره  الدَّ
سموه بشأن تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة وفق 

المرسوم األميري رقم 5 لسنة 2017، والذي يهدف إلى:
1. تحديد الجهات المعنية بإدارة وحماية التراث الثقافي.

الترويج للتراث الثقافي في كافة المحافل والفعاليات المحلية   .2
واإلقليمية والعالمية.

3. التنسيق فيما بين الجهات المعنية لتوحيد ومواءمة التشريعات 
االتفاقيات  مع  يتما�ضى  بما  الثقافي،  التراث  بحماية  الخاصة 

والمواثيق الدولية.

الجهات المختصة
نص المرسوم على أن تقوم كل من هيئة الشارقة لآلثار ومعهد 
الشارقة  وهيئة  اإلمارة  في  المتاحف  وإدارة  للتراث  الشارقة 
لالستثمار والتطوير »شروق«، كٌل بحسب اختصاصه وبالتنسيق 
الالزمة  واالختصاصات  والصالحيات  المهام  بكافة  بينها،  فيما 

بما في وضع السياسات  لحماية وإدارة و ترويج التراث الثقافي، 
اقتراح  تنفيذها،  على  والعمل  الالزمة  االستراتيجية  والخطط 
مشروع القانون الشامل لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي بما 
يشمله من تراث عمراني وآثار وتراث معنوي ومقتنيات المتاحف 
التي تزخر بها اإلمارة، الترويج للموروث التراثي والفكري الذي تزخر 

 .
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
به اإلمارة في كافة المحافل والفعاليات محليا

المشهد الثقايف للمنطقة الوسطى
 رقم )1( لسنة 2018 بإنشاء وتشكيل 

ً
 إداريا

ً
كما أصدر سموه قرارا

الوسطى  للمنطقة  الثقافي  للمشهد  العالمي  التراث  ملف  لجنة 
 عن الجهود المبذولة من أجل تسجيل ملف 

ً
إلمارة الشارقة فضال

منطقة قلب الشارقة »الشارقة بوابة اإلمارات المتصالحة« ضمن 
مواقع التراث العالمي في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
التي  »اليونسكو«، ودعم حملة »متحدون مع التراث«،  والثقافة 
والتنوع  الثقافي  بالتراث  االحتفاء  بهدف  »اليونسكو«،  أطلقتها 
الثقافي وصونهما في شتى أنحاء العالم، حيث أكد سموه أن التراث 

هو المرادف لوحدتنا اإلنسانية التي تجمع مختلف 
 
ً
الشعوب والثقافات والحضارات لذلك ظل مهددا
الذين  من قبل الظالميين أصحاب األفكار السوداء 
يحاولون هدم تاريخنا وذاكرتنا ويسعون إلى تمزيق 
إلى  وتحويلها  تجمعنا  التي  اإلنسانية  الهوية  معالم 

هويات متنازعة تلبي رغبتهم في الصراع والخراب.

قانون حماية الرتاث الثقايف يف إمارة 
الشارقة 2020

مادة   65 ويتألف من   ،2020 لعام   4 قانون رقم   •
قانونية موزعة على موضوعات عدة، وهي: 

ملكية  القانون،  أهداف  القانون،  تطبيق  نطاق   •
التراث الثقافي المادي، ملكية األرض وقيود حيازتها، 
فقدان حيازة التراث المادي  حيازة التراث المادي، 

المنقول.
• اكتشاف التراث المادي، المكافآت، حماية مواقع 
والمنقول،  الثابت  بشقيه  المادي  الثقافي  التراث 
ضبط التراث األجنبي غير المشروع، استعادة تراث 
المنقول،  الثقافي  التراث  وتملك  استعارة  اإلمارة، 
التراث  مصادرة  المنقول،  المادي  التراث  فقدان 

المادي المنقول، إدارة المواقع الثقافية.
التزامات حائز  • سجل التراث المادي والقيد فيه، 
المادي،  بالتراث  الخاصة  القيود  المادي،  التراث 
التنقيب،  صالحيات  العمراني،  التخطيط  مشاريع 
بالتنقيب،  التصريح  مدة  بالتنقيب،  التصريح 
أعمال  على  الرقابة  التنقيب،  بعثة  التزامات 
غير  التراث  سجل  المادي،  غير  التراث  التنقيب، 
المادي والقيد فيه، شروط القيد في السجل، حماية 
واجبات الجهة المعنية لحماية  التراث غير المادي، 
الترويج  به،  والتثقيف  المادي  غير  التراث  وصون 
للتراث الثقافي، الحماية في أوقات األزمات والكوارث، 

العقوبات، الضبطية القضائية، أحكام ختامية.

نطاق تطبيق القانون
يطبق هذا القانون على التراث الثقافي غير المادي؛ 
والمادي الثابت؛ والمنقول؛ والمغمور تحت المياه؛ 
وذلك في  والتراث المادي األجنبي في إمارة الشارقة؛ 

المحلية والتشريعات  القوانين  ضوء  على  الشارقة  إمارة  في  الثقافي  التراث  حماية 
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حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.

أهداف القانون
 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 

تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة األمة    •
ونقله لألجيال القادمة.

• تعزيز الهوية الثقافية العربية واإلسالمية إلمارة الشارقة. 
إبراز الوجه الثقافي والسياحي لإلمارة بوجه عام والعمل على   •
المستوى  على  وسياحي  ثقافي  جذب  مركز  لتكون  بها  االرتقاء 

المحلي والدولي.
التبادل  وتشجيع  له  والترويج  وإدارته  الثقافي  التراث  حماية   •
غير  والتراث  المادي  التراث  بين  الصلة  وتعزيز  الثقافي  والتنوع 

المادي، وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته.
توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر على   •

التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله. 
• الحفاظ والعناية بالتراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، والعمل 

.
ً
 وإقليمًيا ودوليا

ً
على نشره محليا

تعزيز مكانة ودور اإلمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة   •
على التراث الثقافي.

• تنسيق العمل وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية القتـراح 
وإدراج التراث الثقافي في الالئحة التمهيدية والئحة التـراث الثقافي 
قواعد البيانات  العالمي وإعداد ملفات الترشيح الالزمة وإنشاء 

والسجالت الالزمة للتراث الثقافي في إمارة الشارقة.
إعداد وتنمية الكوادر والخبرات األكاديمية والمهنية الوطنية   •
وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالتراث 

الثقافي.

حماية مواقع الرتاث الثقايف
نصت المادة )11( من القانون على ما يلي:

مواقع  لحماية  الالزمة؛  اإلجراءات  اتخاذ  المعنية  الجهة  على 
في  ولها  الحكومية  الجهات  بالتنسيق مع  وذلك  الثقافي؛  التراث 

سبيل ذلك ما يأتي:
• مراقبة وحراسة وتنظيم الدخول إلى موقع التراث الثقافي.

 • إزالة أّي تعديات على مواقع التراث الثقافي أو المنطقة المحيطة 
 
ً
 مسجال

ً
 ثقافيا

ً
إخالء كل من يشغل بطريقة غير مشروعة موقعا

من دون تعويض.
إغالق أي موقع تراث ثقافي مسجل لديها وعدم السماح ألحد   •

بدخوله إال بموافقتها واتخاذ التدابير الالزمة؛ للحفاظ عليه.

أو  المسجلة  الثقافي  التراث  لمواقع  المعززة  الحماية  توفير   •
المرشحة على الئحة التراث الثقافي العالمي.

التراث  لحماية  والعملية  التنظيمية  األطر  القانون  نظم  كما   •
باإلضافة إلى  وطرائق التعامل معه،  المادي الثابت والمنقول، 
 )53( حيث نصت المادة  الحماية في أوقات األزمات والكوارث، 
على أن تعمل الجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية 
على  والكوارث  واألزمات  الطوارئ  بإدارة  المختصة  واالتحادية 
حماية التراث الثقافي في أوقات األزمات والكوارث؛ وذلك بمراعاة 

ما يأتي:
خاذها.

ّ
•  وضع خطط للتدابير الطارئة الواجب ات

المادي  الثقافي  التراث  لحماية  مخّصصة  آمنة  أماكن  توفير   •
المنقول ونقله إليها في حاالت الضرورة أو الخطر.

التراث  مواقع  من  بالقرب  العسكرية  المواقع  إقامة  تجنب   •
الثقافي.

• توفير حماية معززة للتراث الثقافي، وطلب وضعه تحت حماية 
الجهات الدولية المختصة في حاالت الضرورة أو الخطر.

العقوبات
 إلى وضع هذا القانون في سياقه الطبيعي للعمل بمقت�ضى 

ً
سعيا

المواد التي نص عليه، حّدد القانون جملة من العقوبات التي يقع 

تحت طائلتها المخالفين، وهي تتراوح بين السجن والتغريم المالي، 
 يحسب نصوص المواد من 54 إلى 60. 

ً
أو بهما معا

قد  الشارقة  إمارة  في  الثقافي  التراث  حماية  قانون  فإن   
ً
ختاما

 
ً
وضع األطر الرئيسة والطرائق النافعة للتعامل مع التراث حفظا
 وحماية لها من الضياع والتلف واالندثار في جميع األوقات 

ً
وصونا

 في تحقيق األهداف المنشودة في هذا 
ً
والظروف مما يسهم حقا

المجال  
* باحث أكاديمي ـ موريتاني

المحلية والتشريعات  القوانين  ضوء  على  الشارقة  إمارة  في  الثقافي  التراث  حماية 
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 حمادة عبد اللطيف    

جاء تعريف اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي على أنه التراث 
ويضم كافة أشكال التعبير الحية الموروثة  الحي لإلنسانية، 
األحفاد  إلى  بدورهم  سينقلونها  والتي  اآلباء  إلى  األجداد  من 
وفنون  ومن أمثلتها التقاليد الشفهية،  لتستمر عبر األجيال، 
والمناسبات  والطقوس،  االجتماعية،  والممارسات  األداء، 
بالطبيعة  المتعلقة  والممارسات  والمعارف  االحتفالية، 
أو المعارف والمهارات المرتبطة بإنتاج الصناعات  والكون، 

الحرفية التقليدية.  

 ويعد التراث الثقافي غير المادي أحد مقومات الحضارة اإلنسانية 
 على نهضة وتقدم الشعوب والمجتمعات، ومن ثم أصبح 

ً
ومؤشرا

بين  التقارب  من   
ً
مزيدا ليحقق  عليه  الحفاظ  الضروري  من 

ويشكل  الثقافات وير�ضي بينهم قيم التفاهم والتعاون والسالم، 
التنوع  الحفاظ على  في   

ً
مهما  

ً
المادي عامال الثقافي غير  التراث 

ففهم التراث الثقافي غير المادي للجماعات المختلفة  الثقافي، 
يساعد على الحوار بين الثقافات ويشجع على االحترام المتبادل 

لطريقة عيش اآلخر. وال تكمن أهمية التراث الثقافي غير المادي 
في مظهره الثقافي بحد ذاته وإنما في المعارف والمهارات الغنية 
لذا تكاتفت الجهود الدولية  نقل عبره من جيل إلى آخر، 

ُ
التي ت

للوصول إلى صيغة عمل مشتركة تضمن صون التراث الثقافي غير 
المادي وحمايته من االندثار، وقد تطورت تلك الجهود الدولية 
إلى أن تمت بلورتها في إتفاقية دولية  عبر فترات زمنية متعاقبة، 
الصادرة  المادي  غير  الثقافي  التراث  إتفاقية حماية  وهي  مهمة 

عن منظمة التربية والثقافة والعلوم )اليونيسكو( في أكتوبر عام 
2003 والمعروفة بإتفاقية 2003. 

 كبيرة في صون التراث 
ً
وقد بذلت دولة اإلمارات ومازالت، جهودا

وتلك الجهود ليست وليدة  الثقافي غير المادي والحفاظ عليه، 
اللحظة، بل بدأت مع بداية تأسيس الدولة ، فمازلنا إلى اآلن نذكر 
مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »من ليس له 
ماٍض، ليس له حاضر وال مستقبل«، هذه المقولة التي تحث على 
 من الما�ضي 

ً
 أصيال

ً
االهتمام بالتراث والحفاظ عليه بصفته جزءا

الذي ال ينبغي أن ننفصل عنه، بل نستلهم من تجاربه ما يفيدنا 
في حاضرنا ومستقبلنا، ومن ثم كانت مسألة الحفاظ على كافة 
أشكال التراث وصونها من أولويات العمل في المراحل األولى من 
قيام الدولة.  وفيما يتعلق  بجهود الدولة في الحفاظ على التراث 
الثقافي غير المادي للمجتمع اإلماراتي، فقد ارتكزت هذه الجهود  

على محورين أساسيين.

المحور األول
النوع  هذا  على  للحفاظ  المستمر  السعي 
 من مكونات 

ً
 مهما

ً
من التراث باعتباره  مكونا

الحياة االجتماعية، وذلك من خالل عمليات 
، وتشمل الجمع 

ً
التوثيق، سواء كانت محليا

الميداني لكافة أشكال هذا النوع من التراث 
ليتم  تحقيقها  ثم  متخصصين  خالل  من 
نشرها من خالل المراكز والمعاهد التراثية 
سمعية  مواد  أو  كتب  عبر  المتخصصة 
ِقبل  من  لالطالع  متاحة  لتكون  وبصرية، 
 ،

ً
خارجيا أو  المتخصصين.  أو  المهتمين 

مثل عمليات التسجيل واإلدراج على قائمة 

الذي يضمن بشكل كبير   اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، 
الحفاظ عل أشكال عديدة من التراث الثقافي غير المادي كانت 
منها،  الشفاهية  األشكال  وبخاصة  والتال�ضي  باإلندثار  مهددة 
وبالفعل حرصت دولة اإلمارات على تسجيل وإدراج عدد كبير 
على  المادي للمجتمع اإلماراتي،  الثقافي غير  التراث  من أشكال 
 يخص البشرية، 

ً
 إنسانيا

ً
 ثقافيا

ً
قائمة اليونسكو، باعتبارها تراثا

ومن أمثلة هذه األشكال التراثية المتنوعة: )الصقارة( أو مايعرف 
آالف  منذ  العرب  مارسها  بالصقور(،  )الصيد  بالقنص   

ً
محليا

المجد  يجسد  الذي  بالتراث   
ً
وثيقا  

ً
ارتباطا وارتبطت  السنين، 

على  )الصقارة(  تم تسجيل  والشجاعة والحفاظ على الطبيعة، 
قائمة اليونسكو في عام 2010، وجاء ذلك نتيجة الجهود الكبيرة 
التي قامت بها دولة اإلمارات في إعداد ملف التسجيل بالتعاون مع 
)السدو(  بعض الدول التي تهتم بهذا الشكل من أشكال التراث. 
الذي  اإلماراتي  التقليدي  النسيج  فن  وهو 
تزين  التي  األلوان  وجمال  بدقته  يتميز 
وقد أعلنت اليونيسكو  وحداته الزخرفية، 
 ،2011 عام  من  نوفمبر  في  تسجيله  عن 
الطقوس  أحد  العيالة  تعتبر  )العيالة( 
األداء  فنون  من  وهي  المهمة،  االجتماعية 
دولة  أنحاء  كافة  في  المعروفة  الشعبي 
اإلمارات، وقد تم تسجيلها في نوفمبر 2014  
غير  الثقافي  للتراث  اليونسكو  قائمة  على 

المادي.
اللجنة  أقرت   2015 عام  ديسمبر  وفي 
الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي 
ملفات  ثالثة  إدراج  اليونسكو،  بمنظمة 
مشتركة، تقّدمت بها دولة اإلمارات، بالتعاون 

الجهود املبذولة يف الحفاظ على الرتاث الثقايف غري املادي

لدولة اإلمارات

اإلمارات المادي لدولة  الثقافي غير  التراث  الحفاظ على  المبذولة في  الجهود 
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والمجالس  العربية  القهوة  لتسجيل  العربية،  الدول  مع بعض 
والرزفة في قوائم اليونسكو.  و في ديسمبر عام 2017 تم تسجيل 
فن )العازي(، وهو إلقاء شعري  بالصوت الجهوري القوي للشاعر 
 فريق المنشدين الذين 

ً
الذي يصدح بأبيات الشعر ويرددها جوابا

يحملون بنادق رمزية متكاتفين في صفوف خلف الشاعر الذي 
. وفي عام 2019 تم تسجيل )النخلة( وما يتعلق 

ً
يحمل بدوره سيفا

بها من صناعات وفنون قائمة على كافة أجزاء النخلة من سعف 
وجزوع وثمار. وفي عام 2020 تم تسجيل )األفالج(، و هي عبارة عن 
قنوات  محفورة في باطن األرض، أو على سطحها، قد تكون مغطاة 
أو مكشوفة والهدف منها جمع المياه لتكون متاحة لالستخدام 
 تم تسجيل  )سباق الهجن( 

ً
بشكل مستمر.  وفي نفس العام أيضا

وهي رياضة عربية أصيلة لها شهرتها الواسعة.     

المحور الثاين
في  اإلمارات  دولة  جهود  عليه  تقوم  الذي  الثاني  المحور  أما 
الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي للمجتمع اإلماراتي فهو: 
التوسع في نشر الوعي بهذه األ  شكال التراثية وخاصة بين األجيال 
المقصود   - اإلماراتي(  )السنع  إقرار   

ً
مؤخرا تم  فقد  الجديدة، 

بالسنع  مجموعة من القوانين والقواعد التي تحكم السلوكيات 
  - بينهم  فيما  واألهل  الضيوف  مع  األفراد  تعامالت  في  واآلداب 
كمادة دراسية يدرسها طالب المدارس، لتظل األجبال الجديدة 

مرتبطة بعادات وتقاليد األجداد.    
بالتراث  الوعي  نشر  في  تسهم  التي   

ً
أيضا المهمة  األشكال  من 

بشكل عام، والتراث غير المادي على وجه الخصوص، الفعاليات 
التراثية التي تقيمها عدة جهات داخل دولة اإلمارات، مثل  نادي 
تراث اإلمارات الذي ُيعنى بتنطيم سباقات القوارب الشراعية، 
وسباقات  الطويلة،  المراكب  في  التجديف  القوارب  وسباقات 
التي  وثقافته  اإلماراتي  بالتراث  االهتمام  عن  تعبر  وكلها  الهجن 
توارثتها األجيال، كما تقيم بعض الجهات العديد من المهرجانات 
للمجتمع  التقليدية  الثقافة  صون  على  تعمل  التي  التراثية 
اإلماراتي واالعتزاز بالحياة التي عاشها األجداد واآلباء في الما�ضي، 
ومن أمثلة هذه المهرجانات والتظاهرات التراثية: مهرجان قصر 
والصناعات  للحرف  الوطني  والمهرجان  أبوظبي،  في  الحصن 
التقليدية في العين ، ومهرجان الشيح زايد التراثي، ومهرجان عوافي 
التراثي برأس الخيمة، وأيام الشارقة التراثية التي تقام في مدينة 
الشارقة وفي مدن المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية التابعة 
ملتقى  بسويحان،  زايد  بن  سلطان  مهرجان  الشارقة،  إلمارة 
السمالية التراثي، هذا باإلضافة الى مهرجانات الشعر النبطي التي 
على سبيل  ومنها   الدولة،  تقام بشكل مستمر في مختلف أنحاء 
 في إمارة 

ً
المثال  مهرجان الشارقة للشعر النبطي الذي يقام سنويا

الشارقة.  وتوجت دولة اإلمارات جهودها التي مازالت مستمرة في 
مجال حماية التراث بشكل عام والتراث الثقافي غير المادي بصفة 
خاصة، بشراكتها مع اليونسكو  في تنفيذ أحد أهم مشاريع الحفاظ 
على التراث الثقافي غير المادي، حيث وقعت دولة ومنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /اليونسكو/ اتفاقية الشراكة 
التي تم من خاللها  إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال 
التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية والذي يتخذ من معهد 
تعزيز الجهود  له مما يسهم بشكل كبير في    

ً
الشارقة للتراث مقرا

التي تبذلها دولة اإلمارات لحماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز 
الوعي به والحفاظ عليه 

قد بذلت دولة اإلمارات ومازالت، جهوداً كبرية 
يف صون الرتاث الثقايف غري املادي والحفاظ عليه، 

وتلك الجهود ليست وليدة اللحظة، بل بدأت مع 
بداية تأسيس الدولة ، فمازلنا إىل اآلن نذكر مقولة 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »من 

، ليس له حارض وال مستقبل
ٍ
ليس له ماض
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 عيل تهامي

على  متميزة  مكانة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تحتل 
خريطة مواقع التراث الثقافي العالمية، الموضوعة على قوائم 
التراث العالمي المعتمدة لدي منظمة األمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )اليونسكو(.
وتتفّرد دولة اإلمارات بجهودها الكبيرة في مجال حماية التراث 
وهي الجهود التي تحظى  الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، 
المعنية  المؤسسات  قبل  من  خاصة  ودولي،  عربي  بتقدير 

بحماية التراث.

وكان من نتائج تلك الجهود اإلماراتية المتواصلة لخدمة التراث 
وصونه وتوثيقه، إدراج مواقع التراث العالمي في مدينة العين إلى 

قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. 
وتشهد جميع هذه المواقع القديمة المذهلة على سكن البشر 
الحجري  العصر  منذ  الصحراوية  المنطقة  هذه  في  المتواصل 
إلى ما قبل  لثقافات عديدة تعود  آثار  الحديث مع ما فيها من 

التاريخ.
وقد شملت قائمة المواقع اإلماراتية على قائمة التراث العالمي، 
25 كيلو  موقع »بدع بنت سعود« يقع بدع بنت سعود على بعد 
األثرية  من االكتشافات   

ً
هائال  

ً
ويضم عددا العين،  شمال   

ً
مترا

وأنظمة  عام،   5000 إلى  تاريخها  يعود  قديمة  مدافن  تشمل 
قبل   300  -  1300( ري ومباني نادرة تعود إلى العصر الحديدي 
الميالد( وغيرها من األثار التي توضح أهمية المنطقة، والتي كانت 

في األغلب استراحة على طريق القوافل الممتد من مدينة العين 
إلى شمال اإلمارات العربية المتحدة.

ومن أبرز معالم المنطقة مرتفع جرن بنت سعود الصخري الذي 
ويتميز بإطاللته على المناظر الطبيعية   ،

ً
مترا  40 يصل طوله إلى 

وُعثر على مقابر ومدافن على طول الجانبين العلوي  المحيطة. 
والشرقي للجرن، بينما تم العثور على أنظمة ري ومباٍن في الجنوب.
وعلى الرغم من أنها كانت آهلة بالسكان منذ العصر البرونزي )من 
3000 إلى 1300 عام قبل الميالد(، إال أن منطقة بدع بنت سعود 
كنقطة  سواء  الحديدي،  العصر  بأهمية خاصة خالل  حظيت 
استراحة للقوافل أو كمنطقة للجماعات المستقرة من المزارعين 

الذين استخدموا نظام الري باألفالج في المنطقة.
وقد تم العثور على مصادر األفالج ونقل المياه من الجبال البعيدة 

إلى الحقول عبر القنوات الجوفية.
ويضم موقع بدع بنت سعود فلجين تم كشفهما في حالة جيدة 
الجوفية  وقناته  الفلجين  أحد  عن  الكشف  تم  كما   ..

ً
جزئيا

إليها  النزول  يتم  كان  التي  الرئيسة(  الوصول  )نقطة  وشريعته 
لتجميع  كبير  وحوض  درجات،  عدة  من  يتكون  سلم  بواسطة 
آخر على أن نظام الفلج   

ً
وتقدم هذه االكتشافات دليال المياه، 

.
ً
نظام أصيل عرفته اإلمارات العربية المتحدة قديما

 من الطوب اللبن بالقرب من 
ً
كما اكتشف علماء اآلثار مبنى كبيرا

يشتمل المبنى على قاعة  نقطة وصول المياه الرئيسية للفلج. 
. ويصل طول بعض 

ً
13مترا 10 أمتار وعرضها  واسعة يبلغ طولها 

يبدو أن السقف  سم.   160 الجدران المتبقية إلى ارتفاع  أجزاء 
 كانت - على األرجح - دعائم 

ً
مفقود، ولكن يوجد اثنا عشر عمودا

وأضيفت في وقت الحق غرف لتخزين المؤن  خشبية للسقف. 
ضمت العديد من جرار التخزين. وال يزال الغرض من هذا المبنى 
، ولكن كان يستخدم - على األغلب - كمبنى إلدارة توزيع مياه 

ً
مبهما

الفلج.
ويرجع تاريخ بقايا العديد من المدافن الحجرية التي تم العثور 

عليها على الجانب الشرقي من هذا المرتفع إلى العصر البرونزي، 

إال أن عمليات  وعلى الرغم من أنها تبدو كأكوام من الحجارة، 
التنقيب كشفت أن كل كومة تخفي غرفة دائرية يتم الدخول 
اليها من خالل منفذ ضيق عبر جدار دائري. في األصل، كانت هذه 
المدافن على شكل قبة. كما تم بناء مجموعة ثانية من المدافن 
التي تعود إلى العصر الحديدي من الحجارة المحلية الكاملة أو 
المقطعة في عدة أشكال. كما تم تقسيم هذه المدافن الجماعية 
إلى عدة غرف ضمت كل منها رفات الموتى من البشر. وقد نجحت 
عمليات التنقيب في العثور على عدد من القطع األثرية التي تشمل 
 خناجر ورؤوس سهام برونزية، 

ً
فخاريات وأواني حجرية وأنصاال

إلى جانب أنواع عديدة من الخرز. 

معروف عن قرية  الذي ُيعد أقدم دليٍل  و»موقع هيلي األثري« 
 قرى أخرى من 

ً
زراعية في اإلمارات العربية المتحدة ويشمل أيضا

العصر البرونزي )3200 ق.م. إلى 1300 ق.م.( والعصر الحديدي 
)1300 ق.م. إلى 300 ق.م.( ومدافن وبنية تحتية زراعية.

وتقع القرية الزراعية القديمة في موقع هيلي 8 ويعود تاريخها إلى 
2500 ق.م. و2000  3000 ق.م. وخالل الفترة التي تراوحت بين 
طلق على هذه الفترة 

ُ
ق.م.، توّسع نطاق االستيطان في هيلي وقد أ

 بالجزيرة الواقعة قبالة شاطئ أبو ظبي 
ً
اسم حضارة أم النار تيمنا

تقع  العثور على ما تبّقى من هذه الثقافة للمرة األولى.  حيث تّم 
عائدة إلى تلك الحقبة في اإلمارات  أكبر مجموعة مدافن ومباٍن 

العربية المتحدة في منطقة هيلي.
وفي هذا الموقع تروي مئات المدافن  و»مدافن جبل حفيت«، 
الحجرية التي وجدت على شكل خاليا نحل العسل عند سفح 

جبل حفيت، قصة حياة سكان العين األوائل منذ 5,000 عام.
، اختار سكان 

ً
وفي ظالل جبل حفيت الشاهق بارتفاع 1,160 مترا

العين األوائل المنحدرات الشمالية والشرقية فيها لتضم سلسلة 

مواقع إماراتية على قائمة الرتاث العاملي

العالمي التراث  قائمة  على  إماراتية  مواقع 
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من المدافن تحفظ رفات موتاهم. تم العثور على مئات المدافن 
باإلضافة إلى قطع أثرية تؤكد وجود صالت  في هذه المنطقة، 
(، وإيران، ووادي 

ً
تجارية مع بالد الرافدين القديمة )العراق حاليا

.)
ً
السند )باكستان والهند حاليا

ّيدت مدافن العصر البرونزي هذه على مدى حقبة امتدت 
ُ

وقد ش
وتقع أبرز المدافن  قبل الميالد،  و2500   3000 عام بين   500
كما تم العثور على  في مقبرة تمتد على طول السفوح الشرقية. 
مدافن أخرى على طول قمم التالل والمرتفعات البارزة المؤدية 
 20 بنحو  العين  اتجاه الشمال من مدينة  في  من جبل حفيت 
 واحدة دائرية أو بيضوية 

ً
. ويضم كل مدفن مقبٍب غرفة

ً
كيلومترا

الشكل بُقطر أو عرض يتراوح من مترين إلى ثالثة أمتار، ومصنوعة 
من صخور محلية خام أو صخور جرى تقطيعها بأشكال متعددة 
وبأسلوب يفتقد الدقة. يحيط بالغرفة جدران بارتفاع من ثالثة 
 حتى 

ً
تنحدر الجدران نحو داخل الغرفة تدريجيا إلى أربعة أمتار. 

 لتشكل قبة فوقها.
ً
تتالقى في النهاية مع بعضها بعضا

واقتصارها على  الضيقة  بمداخلها  وتتميز مدافن جبل حفيت 
رفات شخصين إلى خمسة أشخاص، على عكس مدافن أم النار 

التي جاءت في حقبة الحقة وتجاوز عدد الرفات فيها المئات.
والتي  الرافدين،  بالد  من  المستوردة  الفخارية  األواني  وتعد 
التبادل  حجم  على  دليل  خير  المدافن،  بعض  في  شفت 

ُ
اكت

التجاري مع مجتمعات العصر البرونزي التي استوطنت مناطق 
تم الكشف في المدافن عن رؤوس  باإلضافة إلى ذلك،  بعيدة، 
حراب وخناجر من األلفية الثانية )2000 - 1000 قبل الميالد(، 
إلى جانب أواٍن مصنوعة من الحجر األملس الصابوني تؤكد أن 
هذه المدافن قد أعيد استخدامها. استمر تكرار إعادة استخدام 
 600  -  1000( المدافن وانتشرت خالل حقبة العصر الحديدي 

قبل الميالد(.
نخلة   147000 تضم  التي  الواحة  هذه  وتقع  العين«،  و»واحة 
لوجود   

ً
ونظرا مروية بنظام الري التقليدي وسط مدينة العين، 

نظام األفالج التقليدي في الري والممرات المتعرجة تحت مظلة 
تعكس واحة العين ما  أشجار النخيل وأشجار الفاكهة األخرى، 

كانت عليه الزراعة في هذه المنطقة منذ آالف السنين.
يجعلها أكبر واحات  هكتار،   1200 وامتداد الواحة على مساحة 
بأكثر من  المزارعون هناك  ويعتني  المساحة،  العين من حيث 

قارب المائة.
ُ
147000 نخلة من أنواع مختلفة ت

بأهمية  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  أشادت  وقد 
جميع واحات العين لكثرة مواردها الوراثية وتنوعها البيولوجي 

الحصن  هناك  العين،  واحة  معالم  بين  ومن  الثقافي.  وتراثها 
عند  والواقع  السلطان«  »قلعة  باسم   

ً
أيضا المعروف  الشرقي 

 في قلب القرية 
ً
الحافة الشرقية لواحة العين التي كانت تقع سابقا

 اسم »حارة الحصن«. 
ً
القديمة أو حارة العين وُيطلق عليها أيضا

عد هذه القلعة إحدى المباني التاريخية المرتبطة بنفوذ حكم 
ُ
وت

التاسع  القرن  نهاية  من   
ً
العين بداية نهيان في مدينة  عائلة آل 

عام   )1926  -  1922( زايد  بن  الشيخ سلطان  وأسسها  عشر، 
، حيث أقام فيها قبل أن يصبح حاكم أبو ظبي.

ً
1910 تقريبا

وتعتمد هذه الواحة على مياه اآلبار ونظام األفالج القديم الذي 
في  تتجمع  التي  البعيدة،  الجوفية  المياه  توصيل  على  يعمل 
كيلومترات  مسافة  على  الواقعة  الصخرية  الجبلية  المناطق 
عديدة في بعض األحيان، إلى المزارعين عبر قنوات بمستوى سطح 

األرض أو ما دون ذلك.
األفالج  أنظمة  من  للري  رئيسيين  نظامين  الواحة  وتستخدم 
م النظامان المياه إلى جزأين  حيث ُيقّسِ العيني والداودي،  هما: 
اتجاه جبال  في  الشرقي  الجنوب  منهما من  يمتد كل  منفصلين 

الحجر بالقرب من جبل حفيت.
وتتوزع المياه بمجرد وصولها إلى الواحة عبر شبكة معقدة من 
بطريقة  القنوات  حجب  طريق  عن  التوزيع  ويجرى  القنوات. 

توجيه المياه إلى المنطقة المطلوبة 
*  إعالمي من مصر

 

العالمي التراث  قائمة  على  إماراتية  مواقع 

التراث الثقافي في اإلمارات.. مسيرة عريقة تكللت بالتشريعات والمراسيم
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 حسن عيل آل غردقة

في إطار حرص دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمحافظة على 
التراث الثقافي للدولة قامت بإدراج كثير من الحرف والصناعات 
التقليدية ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية بمنظمة 

 
ً
وإدراكا للشعوب.  اإلنساني  التراث  ضمن  لتدرج  اليونسكو 

 على حمايته من كل األخطار 
ً
ألهمية التراث بوجه عام، وحرصا

التي تحيق به، فقد قامت دولة اإلمارات بالتصديق على العديد 

والتي  من االتفاقيات الدولية في شأن حماية التراث الثقافي، 

يمكن إدراجها فيما يلي: 

1.المرسوم االتحادي رقم )34( لسنة 1972م بشأن الموافقة 
على انضمام دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى منظمة التربية 
)صدر هذا المرسوم بتاريخ  والثقافة والعلوم باألمم المتحدة 
17 ربيع األول 1392هـ، الموافق الثالثين من أبريل 1972م، ونشر 
بالجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من ربيع األول 1392 هـ، 
الموافق السابع من مايو 1972م، راجع الجريدة الرسمية لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة ص 1، العدد الثالث، السنة الثانية(. 
م في شأن التصديق   2001 لسنة   )34( المرسوم االتحادي رقم 
على انضمام الدولة إلى اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي 
هـ،   1421 ذي الحجة   23 والطبيعي صدر هذا المرسوم بتاريخ 
الموافق السابع عشر من مارس 2001م، ونشر بالجريدة الرسمية 
الموافق الحادي والثالثين من  هـ،   1422 في السادس من محرم 
راجع الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية  2001م،  مارس 

المتحدة ص 18، العدد 360)1( . 
2. المرسوم االتحادي رقم )32( لسنة 2005م في شأن انضمام 
لحماية  الدولية  لالتفاقية  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
التراث الثقافي غير المادي )صدر هذا المرسوم بتاريخ 17 صفر 
2005م، ونشر  الموافق للسابع والعشرين من مارس  هـ،   1426
الموافق  هـ،   1426 في األول من ربيع األول  الرسمية  بالجريدة 
العاشر من أبريل 2005، راجع الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة ص 139، العدد 427 )2(.
3. المرسوم االتحادي رقم )90( لسنة 2005م في شأن انضمام 
الدولة إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع 

الموافق  هـ،   1426 رجب   5 )صدر هذا المرسوم بتاريخ  مسلح 
العاشر من أغسطس 2005م، ونشر بالجريدة الرسمية في التاسع 
عشر من رجب 1426 هـ، الموافق للرابع والعشرين من أغسطس 
2005م، راجع الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

ص 30، العدد 434(. 
2006م بشأن اتفاقية  )76( لسنة  المرسوم االتحادي رقم   .4
التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل 
هذا  )صدر  مشروعة  غير  بطريق  الثقافية  الممتلكات  ملكية 
الموافق األول من أكتوبر  هـ،   1427 رمضان   9 المرسوم بتاريخ 
2006م، ونشر بالجريدة الرسمية في العشرين من رمضان 1427 
الجريدة  راجع  2006م،  أكتوبر  من  عشر  الثاني  الموافق  هـ، 
الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ص 667، العدد 455(.
5. المرسوم االتحادي رقم )105( لسنة 2010م بشأن انضمام 
الدولة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 
)صدر هذا المرسوم في 24 محرم 1432هـ، الموافق الثالثين من 
ونشر بالجريدة الرسمية في السابع والعشرين  2010م،  ديسمبر 
من صفر 1432 هـ، الموافق الحادي والثالثين من يناير 2011م، 

راجع الجريدة الرسمية)3(.
إلمارة  الثقافي  التراث  بشأن   2016 لسنة   )4( رقم  6.قانون 

أبوظبي
بعد االطالع على  نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.. 
بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في   1974 لسنة   )1( القانون رقم 
إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم )2( لسنة 

في شأن المجلس االستشاري الوطني والقوانين المعدلة   1971
بشأن اآلثار والحفريات   1970 لسنة   )8( له وعلى القانون رقم 
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2011 بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة.: وعلى القانون رقم )11( لسنة 2013 بشأن تنظيم نزع 
الملكية للمنفعة العامة. وعلى القانون االتحادي رقم )6( لسنة 

2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة واآلثار)4(. 
تسري أحكام هذا القانون على التراث الثقافي اإلمارة   )2( مادة 
وعلى التراث الثقافي المادي األجنبي داخل اإلمارة في حدود ما هو 

منصوص عليه في هذا القانون والئحته التنفيذية.
لإلمارة  الثقافي  التراث  لحماية  القانون  هذا  يهدف   )3( مادة 
وتشجيع  له  والترويج  وإدارته  عليه  والحفاظ  عنه  والكشف 
التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث الثقافي المادي 

والتراث الثقافي المعنوي.
لإلمارة إال إذا   

ً
عاما  

ً
ويعتبر التراث الثقافي المادي ملكا  )4( مادة 

أثبت حائز هذا التراث ملكيته له، ولم تنازعه الهيئة أو أي شخص 
 
ً
آخر في ذلك. وفي جميع األحوال، يعتبر التراث المغمور بالمياه ملكا

 لإلمارة)5(.
ً
عاما

مادة )5( للهيئة تقديم حوافز مادية أو معنوية ألي شخص يسهم 
لما   

ً
بأي عمل من شأنه الحفاظ على التراث الثقافي وذلك وفقا

تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة )6( الهيئة هي السلطة المعنية في اإلمارة بكافة شؤون التراث 

الثقافي، ولها في سبيل ذلك ممارسة االختصاصات اآلتية:
تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي وذلك من خالل   .1
من   

ً
العمل على توجيه الجهود نحو اعتبار التراث الثقافي عامال

الترشيعات والقوانني
 الخاصة بحماية الرتاث الثقايف
لدولة اإلمارات العربية املتحدة

المتحدة العربية  اإلمارات  لدولة  الثقافي  التراث  بحماية  الخاصة  والقوانين  التشريعات 
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عوامل التنمية الوطنية)6(.
الترويج للتراث الثقافي وذلك من خالل تعزيز الهوية الثقافية   .2
لإلمارة والمحافظة على التقاليد والعادات التي يتميز بها مجتمع 

اإلمارة.
3. إنشاء قاعدة معلومات شاملة وسجل للتراث الثقافي في اإلمارة.
الثقافي  التراث  وحماية  لصون  الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ   .4

المادي والمعنوي في اإلمارة )7(.
المتاحف في اإلمارة واإلشراف والرقابة على  ترخيص إنشاء   .5
أعمالها، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وشروط 

ذلك. 
6. تحصيل الرسوم والعوائد األخرى المتعلقة بالتراث الثقافي.

الدراسة  ودعم  وتشجيع  والخبرات  الكوادر  وتنمية  7.إعداد 
وإقامة مراكز البحث  والبحث العلمي في مجال التراث الثقافي، 

والتدريب الالزمة في هذا المجال)8(.
والخاصة  العامة  المبادرات  بين  والتنسيق  التعاون  تشجيع   .8
والمحلية والدولية في مجال النهوض بالتراث الثقافي والترويج له 

بأفضل صورة ممكنة.

9. أّي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي.
مع  والتنسيق  التعاون  اختصاصاتها  ممارسة  عند  الهيئة  على 
األكاديمية  المؤسسات  وكذلك  والمحلية  االتحادية  الجهات 

ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد، متى اقت�ضى األمر ذلك)9(.
للهيئة اقتراح نزع ملكية أو نقل حيازة أي تراث ثقافي   )7( مادة 

تعويض  لقاء  مادي غير منقول يحتوي على آثار للصالح العام، 

للتشريعات   
ً
وفقا اإلمارة  في  المختصة  للسلطة  ورفعه  عادل 

ويتم  للهيئة نقل حيازة أي تراث ثقافي مادي منقول،  السارية. 

تقدير مقابل التعويض من قبل الهيئة وفق اإلجراءات واألسس 
المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ولصاحب 

الشأن التظلم من قرار الهيئة)10(.
الثقافة  دائرة  إنشاء  بشأن   2018 لسنة   )8( رقم  قانون   .7

والسياحة

تهدف الدائرة إلى الحفاظ على التراث الثقافي لإلمارة   )3( مادة 

وحمايته وإدارته والترويج إلرث اإلمارة الثقافي ومعالمها السياحية 
والطبيعية المتنوعة، وتحقيق التنمية السياحية في اإلمارة)11(.

8. قانون لحماية التراث الثقافي في الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
لسنة   )4( رقم  القانون  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
2020، بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة. فيما يلي نصوص 

ومواد القانون نطاق تطبيق القانون)12(
المادي  غير  الثقافي  التراث  على  القانون  هذا  طبق   )2( المادة 
والمادي الثابت والمنقول؛ والمغمور تحت المياه والتراث المادي 
األجنبي في إمارة الشارقة؛ وذلك في حدود ما هو منصوص عليه 
في هذا القانون والتشريعات السارية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بهذا الشأن.
المادة )3( يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 

تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة األمة   .1
ونقله لألجيال القادمة.

2. تعزيز الهوية الثقافية العربية واإلسالمية إلمارة الشارقة)13(.
والعمل  عام،  بوجه  لإلمارة  والسياحي  الثقافي  الوجه  إبراز   .3
بها لتكون مرکز جذب ثقافي وسياحي على المستوى  على االرتقاء 

المحلي والدولي.

التبادل  وتشجيع  له،  الثقافي وإدارته والترويج  التراث  4.حماية 
وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير  والتنوع الثقافي، 

المادي، وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته. 
لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر في  توفير التدابير الوقائية؛   .5

التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله)14(. 
6. الحفاظ والعناية بالتراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، والعمل 

.
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
على نشره محليا

7. تعزيز مكانة ودور اإلمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة 
على التراث الثقافي. 

تنسيق العمل وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية القتراح   .8
وإدراج التراث الثقافي في الالئحة التمهيدية والئحة التراث الثقافي 
العالمي، وإعداد ملفات الترشيح الالزمة، وإنشاء قواعد البيانات 

والسجالت الالزمة للتراث الثقافي في إمارة الشارقة)15(.
9. إعداد وتنمية الكوادر والخبرات األكاديمية والمهنية الوطنية، 
وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالتراث 

الثقافي)16(.
)دبي للثقافة(،  كما أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي   .9
الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث واآلداب في 
التقليدية،  اليدوية  للحرف  عن إطالق استراتيجيتها  اإلمارة، 
وذلك قبل انعقاد »منتدى صون التراث الثقافي اإلماراتي« كجزء 
محوري من خطة الهيئة الخمسية القطاعية 2021 والتي تشكل 
فيها خطة الحرف اليدوية حجر الزاوية في بناء النسيج المجتمعي 
اإلماراتي، من خالل الحفاظ على الحرف البدوية واستدامتها. لذا 
فإن استراتيجية الحرف تنطلق من رؤية شاملة لجعل دبي رائدة 

المتحدة العربية  اإلمارات  لدولة  الثقافي  التراث  بحماية  الخاصة  والقوانين  التشريعات 
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الخمسية  الهيئة  لخطة  وموائمة  والسعادة،  واالبتكار  اإلبداع 
التقليدية  اليدوية  الحرف  لتطوير قطاع  المعتمدة،  القطاعية 
 
ً
والصناعات اإلبداعية، وتشجيع الشباب لإلقبال عليها. وحفاظا
السعي  عاتقها  على  الهيئة  أخذت  فقد  الموروث،  هذا  على 
التقليدية،  اليدوية  الحرف  لتطوير قطاع  والمتواصل  الدؤوب 
إلمارة  الثقافي  الموروث  على  الحفاظ  في  بأهميته  الوعي  ونشر 
دبي بشكل خاص، ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام، 
وتحقيق التكامل  من خالل إيجاد األسس القوية لهذا القطاع، 
مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستويات المحلية 
والتعريف بالقدرات والكفاءات بقطاع الصناعات  واالتحادية، 
والحرف التقليدية، بغية تمكين نقل معارفها بين األجيال، وتوفير 
سبل نموها وتطورها، کرافد معنوي وثقافي وسياحي واقتصادي. 
 على تطوير البنية التشريعية الالزمة لدعم التراث الحرف 

ً
وتأكيدا

اليدوية، فقد تم تخصيص بعض مواد القانون التي تتناول القيم 
الثقافية والتراثية وتفعيلها، ورسم السياسات العامة والخطط 
وتفعيل  والتنسيق مع الجهات المعنية،  والبرامج والتشريعات، 
وتنمية الفعاليات التراثية، وتشجيع األجيال الشابة على االهتمام 
وتفخر دبي للثقافة بدعم المكانة التي وصلت إليها  بالتراث)17(. 

لعضوية  انتمائها  من خالل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
العديد من المؤسسات والهيئات الدولية للتشجيع على تبني 
الثقافي  التراث  لصون  العالمية  والتجارب  الممارسات  أفضل 
تجربة  ذلك  خالل  من  لتمتلك  وتسجيله،  وحمايته  اإلماراتي 
رائدة في توثيق وصون التراث الثقافي اإلماراتي.  تسعى إمارة دبي 
إلى الحفاظ على التراث الثقافي اإلماراتي لألجيال القادمة، عن 
طريق تعاون دولة اإلمارات العربية المتحدة مع الدول الشقيقة 
لحفظ  مشتركة،  ملفات  تقديم  في  لمساعدتها  والصديقة، 
على  للثقافة  دبي  وعملت  اإلماراتي،  الثقافي  التراث  وتسجيل 
مواءمة األهداف االستراتيجية لقطاع الحرف اليدوية التقليدية 
مع أهداف استراتيجيتها القطاعية المؤسسية، ويتجلى اهتمام 
بين  ونشرها  التقليدية  اليدوية  الحرف  بتنمية  للثقافة  دبي 
الشباب، من خالل تأسيسها مراكز دبي للتنمية التراثية بمدارس 
دبي الحكومية، بموجب عقد اتفاقية الشراكة مع منطقة دبي 
وتهدف هذه المراكز إلى تطوير منبر تعلیمي تثقيفي  التعليمية. 
لتجسيد حياة األجداد بشكل ملموس،  للتراث األصيل للدولة، 
من خالل  مهاراتهم  وتنمية  الطلبة،  نفوس  في  القيم  وترسيخ 
إقامة الندوات واستضافة المختصين، لتقديم التدريب للطلبة 

والمعلمين وأولياء األمور في الحرف التقليدية لمختلف البيئات، 
كما تم تأسيس فرق طالبية في هذه المراكز في مجال الحرف 
اليدوية التقليدية، ليشاركوا في مسؤولية صون التراث وحمايته، 
ومواصلة نقله بين األجيال القادمة.  يذكر أن دبي للثقافة تلتزم 
 من تراث دولة اإلمارات 

ً
بإثراء المشهد الثقافي إلمارة دبي انطالقا

بين  البناء  الحوار  جسور  مد  على  وتعمل  المتحدة،  العربية 
مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية 
خالقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون واآلداب، وتمكين هذه 
والمبتكرة  اإلبداعية  والمبادرات  المشاريع  وتطوير  القطاعات 

 )18(  وعالمياً
ً
 وإقليميا

ً
محليا
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 عيل تهامي

يعرض كتاب »الحفاظ على التراث الثقافي«، لمؤلفه الدكتور 
التطور التاريخي لطرق الحفاظ على المصادر  جمال عليان، 
منظمات  ترعاه   

ً
علما اليوم  صارت  والتي  الثقافية،  التراثية 

وتحكمه قوانين وتشريعات دولية تتعامل  دولية متخصصة، 
 
ً
مع التراث الثقافي على أنه ملك للبشرية جمعاء، وليس حكرا

على األمة التي تمتلكه.

التي  »عالم المعرفة«  كما يتناول الكتاب الصادر ضمن سلسلة 
بدولة  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  عن  تصدر 
الكويت، على أهم األسس والقواعد التي يشتمل عليها ذلك العلم 
ويناقش مساراته التاريخية   - - علم الحفاظ على التراث الثقافي 
 التأسيس لمدرسة عربية خاصة بالحفاظ على 

ً
المختلفة، محاوال

المصادر التراثية الثقافية. 
 نظرهم إلى 

ً
وُيخاطب مؤلف الكتاب، أفراد المجتمع العربي، الفتا

أنهم لن يتمكنوا من الحفاظ على التراث الثقافي ما لم تتوافر لهم 
رؤية متكاملة لكل ما يتعلق بهذا الموضوع.

عد 
ُ
ت الثقافية  التراثية  المصادر  أن  على  الكتاب  مؤلف  ويؤكد 

من ذاكرة األفراد واألمم لما تمثله من قيم ثقافية   
ً
مهما  

ً
جزءا

واجتماعية واقتصادية والحفاظ على هذه المصادر هو حفاظ 
على امتداد هذه الذاكرة وتراكم الخبرات التي عاشتها المجتمعات 

التي تنتمي إليها هذه المصادر.
وصفحاته،  فصوله  من خالل  الكتاب  وُيشدد 
على أن الحفاظ على المصادر التراثية الثقافية 
هو أمر في غاية األهمية؛ ألن هذه المصادر تكون 
 من ذاكرة األفراد واألمم لما تحتويه 

ً
 مهما

ً
جزءا

ناحية  من   
ً
أيضا مهمة  وهي  ثقافية،  قيم  من 

التطوير االقتصادي للمجتمع لما تتضمنه من 
قيم اقتصادية واجتماعية إن أحسن استغاللها 
بالتخطيط السليم للتنمية المستدامة وباإلدارة 

المنتجة لتلك المصادر. 
نشأ  العلم  هذا  أن  الكتاب،  محتويات  وتدلنا 

وتطّور في بعض الدول األوروبية، مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، 
عندما شعر بعض المفكرين في تلك البالد بأهمية الحفاظ على 
تراثهم حين تعرض ذلك التراث للدمار تارة، بسبب عوامل التلف 
الطبيعية وللتدمير تارة أخرى بسبب اآلثار السلبية التي قام بها بنو 
البشر مثل تأثيرات الثورة الصناعية والحربين العالميتين األولى 

والثانية.
وُيعرفنا كيف تطور مفهوم الحفاظ المعاصر وتفرعت أقسامه 
تبعها استصدار  وأصبحت تحكمه مواثيق واتفاقيات عالمية، 
المواثيق  تلك  في  جاء  ما  األقطار  من  كثير  في  تعكس  قوانين 

واالتفاقيات.
ويوضح الكتاب لقرائه كيف ساد مفهوم ملكية التراث الثقافي   
فراد التركيز   على األمة التي تملكه، 

ً
وليس حكرا للبشرية جمعاء 

على المطالبة بالحفاظ عليه وتدخلت في هذا المجال مؤسسات 
ونشأت كذلك مؤسسات محلية في كل  عالمية مثل اليونسكو، 
والمستفيد  الحفاظ  لعملية  الحقيقي  الراعي  يبقي  لكن  قطر، 
األسا�ضي منه هو المجتمع الذي يملك ذلك التراث، لذلك جاء هذا 

الكتاب ليركز على هذا الدور المهم.
ويستعرض الكتاب مظاهر الصحوة التي شهدها العالم العربي 
والجهود األكاديمية والتطبيقية التي  المعاصر في هذا المجال، 
تبذل في أقطار عربية مختلفة، في محاولة منها للحفاظ على تراثها 

الثقافي.
ويتوقف الكتاب عند فكرة التراث الثقافي كذاكرة للفرد وللمجتمع 
مما يجعل من الحفاظ عليه حاجة اجتماعية 
عابرة  موضة  وليست  االنسان  حاجات  من 
قادمة من الغرب مخاطية أفراد المجتمع وليس 
 في 

ً
 مهما

ً
فقط أصحاب التخصص، ألن لهم دورا

الحفاظ على تراثهم.
الثقافي«،  التراث  على  »الحفاظ  كتاب  ويهدف 
مرجع  لوضع  عليان،  جمال  الدكتور  لمؤلفه 
)المعالم  مخصص للحفاظ على التراث الثقافي 
الثقافية التاريخية(، من خالل الرؤية الثقافية 
وضع  يعني  مما  المعاصرة،  العربية  والفكرية 
مدرسة  إلنشاء  فكرية  قاعدة  إليجاد  األسس 

ذاتية التكوين ومتوافقة التطبيق في هذا التخصص ضمن منهج 
البحث العلمي.

في  الموجود  النقص  يغطي  جامعي  مرجع  لتأمين  يهدف  كما 
مدرسة فكرية لهذا  وبناء  المكتبة العربية في هذا التخصص، 

العلم في ثقافتنا العربية واإلسالمية.
وُيسلط الكتاب الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي، 
أهمية  وعلى  التراث،  يمثلها هذا  التي يمكن أن  وعلى األهداف 
الحفاظ على هذا التراث وبعده الحضاري وحفظه لذاكرة وهوية 
وناقش مؤلف الكتاب تجربة الحفاظ على  اإلنسان والمجتمع. 
ورأى بأن  المعالم الثقافية وإدارتها في العالم العربي المعاصر، 
عقبات  يواجه  العربي  الوطن  في  الثقافي  التراث  على  الحفاظ 
الحفاظ  ومصطلحات  أسس  وضوح  عدم  أهمها  وإشكاليات 
عامة  وعند  المتخصصين  بعض  عند  خلط  ووجود  والتراث، 
التراثية  بين الحفاظ على اآلثار والحفاظ على المصادر  الناس 
األخرى من معمارية وحضرية، وعدم وضوح الفروق ببعض الدول 
في التخصصية بين مرمم اآلثار ومرمم المباني المعمارية التراثية 
ومرمم المدن التاريخية، وما هي مهام وحدود كل متخصص منهم؟
وأشار الكتاب إلى اندالع الحروب تلو الحروب في المنطقة العربية، 
دمر بشكل متواصل ومستمر ما تبقى من تراث 

ُ
وهي الحروب التي ت

ثقافي، وكأن قدر هذا التراث أن ينهب ويدمر ويصدر ويباع في المزاد 

العلني ولن يحافظ على هذا التراث إال أبناؤه فهم المستفيدون 
لعدد من   

ً
الكتاب عرضا وقدم مؤلف  إدارته.  منه إن أحسنوا 

التجارب العربية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، واعتبر أن 
الثقافية  المصادر  المنشودة للحفاظ وإدارة  العربية  المدرسة 
ال بد من أن تتوافر لها عدة شروط أساسية لنشأتها وتنميتها 
سياسة  وإيجاد  التخطيط  الشروط  هذه  أهم  ومن  وازدهارها 
حفاظ وإدارة للمصادر الثقافية على مستوى الوطن العربي أو 
على مستوى كل األقطار العربية من قبل اإلدارة السياسية لدى 
وأنه ال بد من تحقيق أسس وشروط  حكومات الدول العربية، 
تعتمد عليها هذه المدرسة للحفاظ واإلدارة، وهي أن تعتمد على 
نفسها في تكوينها وأن تعتمد على مواردها وتقنياتها المتوارثة مع 
 
ً
االنفتاح على ما يأتينا من الغرب أو الشرق ما دام القادم متوافقا
وأنه ال بد من أن تتمتع  مع قدراتنا المالية والتقنية والبيئية، 
العربي  العالم  في  وإدارته  الثقافي  التراث  الحفاظ على  انطالقة 
بذاتية الدفع كي ال تكون تجربتنا عالة على غـيـرهـا مـن التجارب 
من بداية مسيرتها. كما أنه ال بد من أن تكون المنهجية والطرق 
المستخدمة في عمليات الحفاظ متوافقة مع المواد والتقنيات 
 مع المواد 

ً
الموجودة في منطقتنا العربية بما يضمن لها انسجاما

اإلنشائية التقليدية 
* إعالمي من مصر

قراءة يف كتاب »الحفاظ على الرتاث الثقايف«
نحو مدرسة عربية للحفاظ على الرتاث الثقايف وإدارته

الثقافي وإدارته التراث  الثقافي« نحو مدرسة عربية للحفاظ على  التراث  قراءة في كتاب »الحفاظ على 
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 فاطمة سلطان المزرويع

الدراسات  تناولتها  التي  المهمة  الموضوعات  من  التراث 
والبحوث والكتب.  والتراث قيمنا وعاداتنا وجزء ال يتجزأ من 
تاريخ أمتنا، حيث أن موضوع التراث لقي المزيد من االهتمام 
لدى الكثير من األمم والشعوب خاصة مع التقدم التقني وثورة 
االتصاالت المستمرة والتي جعلت المعلومات سريعة التنقل. 

وتداخلت الكثير من المفاهيم والقيم وتنوعت الثقافات وكأن 
وكأنه   ،

ً
تماما أزيلت  قد  ونحوها  واللغوية  الجغرافية  الحواجز 

يقوم بعملية حماية للثقافات والهوية، لقد لقي التراث االهتمام 
 ،- طيب الله ثراه   - الكبير من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
حيث قال سموه: »لقد ترك لنا األسالف من أجدادنا الكثير من 
التراث الشعبي الذي حق لنا أن نفتخر به ونحافظ عليه ونطوره، 
إن  لهذا الوطن واألجيال المقبلة وأن تراثنا الشعبي    

ً
ليبقى رمزا

دل على �ضيء  فإنما يدل على القيم األصيلة والنبيلة التي يتصف 
بها شعبنا منذ القدم، ومن هنا تجيء أهمية هذا التراث العظيم 
»إن سموه يؤكد أهمية التراث وما تركه األجداد واآلباء من تراث، 
- فيه اعالء من قيمة التراث  أن حديث الشيخ زايد - رحمه الله 
الثقافية والعملية  المؤسسات  للكثير من  أتاح  ما  وهو  وقدره، 
والعديد من المنظمات العربية والدولية مثل منظمة اليونسكو 
القيام به فالشيخ زايد آمن بالتراث وبما يجزيه  من قيم أصيلة 
 لهذا الوطن واألجيال المقبلة 

ً
ونبيلة ويسعى ليبقى هذا التراث رمزا

بما يتوافق مع المستقبل، وامتداد لجهود الشيخ زايد - رحمه الله 
- السابقة أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانون 
التراث الثقافي إلمارة أبوظبي في عام 2016 للنهوض بالتراث الثقافي 
وإدارته  المكان  المحافظة على هوية  يكفل  أبوظبي فهو  إلمارة 
والترويج له بما ينسجم مع العصر، وتعزيز الوعي الثقافي وتنمية 
الحس الوطني وترسيخ الهوية الوطنية والثقافية وفق سياسات 

محكمة وأطر منظمة وبالمحافظة على العادات والتقاليد التي 
يتميز بها المجتمع اإلماراتي إضافة  إلى اتخاذ كافة التدابير الالزمة 
لصون التراث وحمايته ومنح تراخيص إلنشاء المتاحف والرقابة 
عليها وفرض عقوبة على كل من يتجرأ العبث بالتراث أو تسول 
نفسه حيازة جزء منه بطرق غير شرعية تصل لمدة ال تقل عن 
سنتين والغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف درهم وال تزيد على 
عشرة ماليين درهم،  إن هذا القانون يعتبر بادرة تعكس مستوى 
الوعي الثقافي لنقل التراث لألجيال الصاعدة بطرق صحيحة بما 
للحفاظ   

ً
دائما تسعى  اإلمارات  فدولة  التراث،  في حفظ  يسهم 

على التراث والقيم األصيلة والنبيلة ومحاولة حمايته أثر عمليات 
من  وأكبر  أوسع  مهمة  ذو  هو  بل  الحضاري،  والتقدم  التطور 
المحافظة على التراث اإلنساني بصفة عامة - مع أهميتها - حيث 
يتجاوز هذا الدور إلى أدوار أخرى متعددة، وتعتبر قلعة الجاهلي 
التاريخية على  الشواهد  أهم  العين إحدى  في مدينة  والمربعة 
وسوف يتم  اإلبداع المعماري الذي شهدته الدولة منذ قرون، 
 من االهتمام في البناء 

ً
استعراض هذه النماذج كونها أخذت حيزا

والعمارة والترميم، فقلعة الجاهلي هي من أكبر القالع التقليدية 
المعالم  أقدم  وإحدى  العين،  مدينة  في  الطوب  من  المبنية 

التاريخية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تحظى بمكانة 
لالستقرار   

ً
مهمة في تاريخ وحضارة مدينة العين وأصبحت رمزا

)زايد األول( خالل  السيا�ضي الذي رسخه الشيخ زايد بن خليفة 
فترة حكمه )1855 - 1909( وفي مطلع عام 1955 وحتى عام 1971 
استخدمت القلعة كمقر للقوات المسلحة في المراحل األولى من 
تأسيسها والتي اضطلعت في تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة 
الشرقية في إمارة ابوظبي والدفاع عن الحدود الشرقية للبالد، 
وفي عام 1975 بدأت دائرة اآلثار والسياحة في العين التابعة لهيئة 
للمحافظة  القلعة  ترميم  عملية  في  والثقافة  للسياحة  أبوظبي 

 لتكون قادرة على القيام بهذا الدور 
ً
 وسياحيا

ً
عليها وتأهيلها ثقافيا

وفي فترة الثمانينيات أصبحت ساحة القلعة الكبيرة  التنموي، 
ومنذ عام  لتنظيم مختلف الفعاليات الثقافية والتراثية.   

ً
مكانا

 
ً
 وتاريخيا

ً
 حضاريا

ً
2007، أصبحت قلعة الجاهلي تمثل  مشروعا

 له أهميته وواجهة رئيسة للزوار والسياح.
ً
وثقافيا

والمجتمعية  التراثية  الفعاليات  لتنظيم   
ً
مقرا أصبحت  كما 

المختلفة مثل مهرجان العين السينمائي ،إضافة إلى وجود محل 
النشاطات  للعرض وممارسة  تجاري ومقهى ومساحات واسعة 

الثقافية والتراثية المختلفة.
ويلفريد ثيسيجر المستكشف  لـ  وتحتضن القلعة معرض دائم  
واألسود  باألبيض   

ً
صورا المعرض  ويضم  اإلنجليزي  والرحالة 

 زيارته إلمارة أبوظبي التي تعد صورة 
ً
التقطها خالل رحالته موثقا

نافذة على ماٍض عريق وحصدت القلعة في عام 2016 جائزة تيرا 
كما شهدت القلعة في  عن فئة أفضل عمارة طينية في العالم  
أواخر عام 2016 حفل إطالق عام الثقافة اإلماراتية - البريطانية 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  الذي حضره صاحب   2017

 لعهد بريطانيا .
ً
نهيان، واألمير تشارلز حينما كان وليا

 على حرص الشيخ زايد 
ً
 وشاهدا

ً
 حيا

ً
وتعتبر قلعة المربعة أنموذجا

أبوظيب تواصل دورها الريادي يف حماية الرتاث الثقايف

»قلعة الجاهلي واملربعة أنموذجاً«

التراث الثقافي في اإلمارات.. مسيرة عريقة تكللت بالتشريعات والمراسيم
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إضاءة

- رحمه الله - إذ أسسها في منطقة العين بالمنطقة الشرقية من 
إمارة أبوظبي وبناها لغرض حماية الناس وتوفير األمن لهم ، وقد 
 1948  للحرس، وقد بناها في عام 

ً
 للمراقبة ومقرا

ً
أنشأ فيها برجا

وكان الناس يلجؤون لها وقت الخطر أو تعرضهم ألي هجوم من 
المحتمين بها  قبل اآلخرين، وهي مزودة بمساحة فسيحة إليواء 
كما  بالماء،  ومزودة  والطعام  الغالل  لتخزين  كثيرة  وبحجرات 
أن قوة من ساحل اإلمارات بقيادة ماكدونالد عملت فيها في عام 
كما استخدمت كسكن خاص لكبار الضيوف في العين   1953
قوة  هاريسون طبيب  الرائد  الساحل  قوة  قائد  لإلقامة   

ً
ومقرا

1959 استحدثت شرطة أبوظبي مركز شرطة  الساحل، وفي عام 
بمتابعة األمور األمنية وضم   

ً
قلعة المربعة بالعين وكان مختصا

وكانت  ابوظبي،  إمارة  في  الشرطة  دائرة  يتبعون   
ً
فردا عشرين 

 لشرطة العين، واستمرت الحراسة فيها حتى حضور 
ً
القلعة مقرا

فرقة قوة اإلمارات المتصالحة بقيادة الميجر »ماكدونالد«، وفي 
 لها أثناء عملهم، 

ً
عام 1957 اتخذت الفرقة من قلعة المربعة مقرا

قامت شرطة أبوظبي باستحداث مركز شرطة في   1959 وبنهاية 
منطقة المربعة في العين، وفي عام 1960 بلغت قوة شرطة أبوظبي 
 من حراس الشيخ 

ً
 منهم 12 رجال

ً
المتمركزة في العين نحو 28 رجال

مبنى إلدارة شرطة   1985 المربعة حتى عام  زايد وبقيت قلعة 
العين، وافتتحه في 25 مارس 1989 الشيخ سعيد بن طحنون آل 
نهيان عضو المجلس التنفيذي ووكيل دائرتي البلدية وتخطيط 
 ألهمية القلعة التاريخية فقد أمر المغفور 

ً
المدن بالعين ونظرا

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الثالث من مايو 
1994 بتحويل المبنى القديم إلدارة شرطة العين »قلعة المربعة« 
كما تعتبر قلعة المربعة اليوم واحدة من مواقع  لمتحف دائم، 
لليونسكو  العالمي  التراث  قائمة  على  المدرجة  الثقافية  العين 
منذ عام 2011 وهي ال تزال تشهد مهرجانات تراثية وثقافية منذ 
عام  2016 وهي اآلن من أهم المتاحف الشرطية التي تضم تاريخ 
ومسيرة الشرطة واألمن، ويشرف عليها الموروث الشرطي بالقيادة 

العامة بشرطة أبوظبي 
شيوخنا بالمحافظة على  خالصة القول إن هذا االهتمام من  
التراث يتسق مع التوجهات العالمية الحريصة على صون التراث 
الثقافي وينتظم مع السياسات الحكيمة والرؤية الثاقبة لحكامنا 
في المحافظة على التراث الثقافي  والهوية الوطنية والمكتسبات 
الثقافية وتعزيز الوعي بأهمية التراث بما ينسجم مع روح العصر 
ويتواصل مع الما�ضي، فما نعيشه اليوم وما نقدمه من مبتكرات 
 يتم دراسته من األجيال القادمة، 

ً
وإبداعات ستكون في الغد تراثا

يستفيدوا من الدروس وما تحتويه من قيم ومبادئ وعلوم، وهذا 
 التراث 

ً
أحد األطر الطبيعية لفهم آلية التراث وعمله ومهمته، إذا

 في فترة تاريخية  بل هو نبض البشرية وهوية الشعوب 
ً
ليس عالقا

واألمم، وعلم متواصل ومستمر مع اإلنسان يستحق أن يحافظ 
عليه 

رئيس قسم األرشيفات التاريخية -األرشيف الوطني

خالصة القول إن هذا االهتمام من  شيوخنا
 باملحافظة على الرتاث يتسق مع التوجهات العاملية 

الحريصة على صون الرتاث الثقايف وينتظم مع 
السياسات الحكيمة والرؤية الثاقبة لحكامنا يف املحافظة 

على الرتاث الثقايف  والهوية الوطنية واملكتسبات 
يز الوعي بأهمية الرتاث بما ينسجم مع  الثقافية وتعز

روح العرص ويتواصل مع املايض

 محمد فاتح زغل

هجة اإلماراتّية بأّنها لهجة غير نقّية، 
ّ
وسم بعض الّدارسين الل

إن  القول  وطبيعيٌّ  اللغوّية،  األصالة  عن  البعد  كل  بعيدة 
في األقطار  غة الفصحى موجود 

ّ
هجات والل

ّ
الل بين  االنفصال 

لكّنها لم تستطع أن  رات المختلفة؛ 
ّ
ة بحكم المؤث

ّ
العربّية كاف

 من 
ً
 كثيرا

ّ
؛ ألن

ً
 قليال

ّ
هجة إال

ّ
أثير على هذه الل

ّ
تفرض سلطان الت

أبناء القبائل العربّية األصيلة في اإلمارات أسهموا في الوقوف 
 
ً
 في وجه هذا التّيار الجارف بإيراث أبنائهم ألفاظا

ً
 حصينا

ً
سّدا

إلبقائها  ومعامالتهم  كالمهم  في  واستخدامها  فصيحة  عربّية 
وفي  الفصيحة  العربّية  غة 

ّ
الل  ِ

ّ
مظان إلى  الّرجوع  وبعد  حّية، 

ف 
ّ
أل ه 

ّ
أن إال  يوناني  رومي  أب  من  وهو  ي  ِ

ّ
ُجن ابن  مقدمتهم 

في علوم العربّية ونحوها وصرفها أهّمها كتابه   
ً
خمسين كتابا

وفلسفتها،  العربّية  في خصائص  يبحث  الذي  »الخصائص« 
غة، 

ّ
لل وغيرها من المعاجم العربّية وهي المصادر الحقيقّية 

على  يساورنا شكٌّ  ولم  هجة، 
ّ
الل لدينا أصالة هذه  ثبت  وقد 

ما فيها من ألفاظ أعجمّية دخيلة ال يشّوه هذه   
ّ
وأن نقائها، 

األصالة، أو يجعلها مهّجنة ألّنها قليلة باإلضافة إلى ما في بعض 
ر. وسنحاول في هذه الّزاوية وفي كّل حلقة 

َ
خ

ُ
هجات العربّية األ

ّ
الل

الحديث عن بعض األلفاظ التي يظّن بأنها لهجة عامّية غير أّنها 
اِظ 

َ
من الفصيح العربّي، وهي مقتطفات من كتاب »ُمْعَجُم ألف

 - الصادر عن نادي تراث اإلمارات  وتأصيِلها«  اإلماراِت  ْهجِة 
َ
ل

مركز زايد للدراسات والبحوث.

ُبوَن، وِتِبين : بمعنى أريد، وتريد، وتريدون وتريدين، 
ُ
• أبا، وِتَبى، وت

أني أريد السير إلى الجامعة  أبا أسير الجامعة،  ومن ذلك قولهم: 
أنَّ  على  ْبِغْين، 

َ
وت ْون، 

ُ
ْبغ

َ
وت ْبِغي، 

َ
وت ْبِغَي، 

َ
أ عاِل: 

ْ
ف
َ
األ هذه  وأْصل 

تا.
َ
ْد ُحِذف

َ
ْيَن، والياء ق

َ
الغ

ْيَن  ِ
ّ

ها: ِبال �َضْيٍء، على أنَّ الش
ُ
، واْبالش : )َبالش( أْصل

ً
انا •اْبالش: َمجَّ

ومن ذلك  فيها.  الباِء  ْسَرِة 
َ
بك ْت 

َ
ْبِدل

ُ
اْست  

َ
الَفْتَحة وأنَّ  �َضْيٍء،   

ُ
ة بقيَّ

ُهْم: مال ْبالْش الْش، على أنَّ الُمراَد: ِبال �َضْيٍء، وال �َضْيَء، وُيْمِكُن 
ُ
ْول

َ
ق

َعٍة.
ْ
سَّ َبْعَد ِرف أْن يكوَن )الش( اْسَم فاِعٍل من )لشا( بمعنى: خَّ

واالستجابة  الِم، 
َ
الك في  الَبِطْيِء  الَعِيّيِ  على  ُق 

َ
ل
ْ
ُيط خ(: 

َ
ْبل

َ
)أ خ 

َ
ْبل

َ
•أ

ِخ، وليس 
َ
ُن الَبل ة: البّيِ

ُخ، وهو في العربيَّ
َ
ْبل

َ
ْهَجِة : أ

َّ
والفهم في هذه الل

ِدْيِد، على أنَّ  ْيُر الشَّ
َ
ِق، وهو الُحْمُق غ

َ
الَبل ِمَن  ْوَن 

ُ
َيك ْن 

َ
أ ْبَعٍد 

َ
بُمْست

ُتها 
َ
ُم َدالل َتَوهَّ

ُ
ْيَن خاًء. وقد ت

َ
، والغ

ً
ْينا

َ
ْهَجِة غ

َّ
ِلَبْت في هذه الل

ُ
 ق

َ
القاف

ِة، وهو األْحَمُق.
َ
غ

ْ
ِغ، أو الَبل

ْ
ِمْن الَبل

ِمَن  ْرساُء 
َ
الخ  :

ُ
َمة

ْ
)والَبل َرس 

ْ
خ

َ
األ ُم: 

َ
األْبل  )

ٌ
َمة

ْ
َبل م، 

َ
)اْبل َمة: 

ْ
َبل م، 

َ
ْبل

َ
•أ

ُن  َبيَّ
َ
ت
ُ
تها قد ت

َ
رمس، على أنَّ َدالل

َ
م ما ت ِ

ّ
ساِء(: ومن ذلك قولهم: اَبل ِ

ّ
الن

 
ُ
ة

َ
ة ليل ماُء في العرِبيَّ

ْ
ما َوِرَمتا(. والَبل َفَتْيِن؛ ألنهَّ

َ
 الش

ُ
ليظ

َ
م )غ

َ
من األْبل

مان.
ْ
هجة اإلماراِت: ِبل

َ
ِم في ل

َ
ْبل

َ
مِر فيها. وَجْمُع األ

َ
ِم الق

َ
الَبْدر، ِلَعظ

ْهَجة، كما في كالم الشاعر صالح بن علي :
َّ
ٌب(: الل

َ
ُبْو )أ

ُ
• ا

د سلطــــــــــــــان
ْ
يـــــــــــا بو خليفـــــــــــــة زايـــــــــٍد ول

ِتساْبهــــــــــــا
ْ
رهـــــــــا واك

ْ
خ

َ
ة ف ال المعـــــــــــــــــــــزَّ

َ
ن

ْوِلِهم: َوِطْرنه 
َ
َنا، كما في ق

ْ
ْبوت

ُ
ْبَوة(. ويقال: أ

ُ
ة )أ ُبوَّ

ُ
ُر فيها على: أ سَّ

َ
ك

ُ
وت

َهُر أنَّ هذا 
ْ
ْيُر َزَمِن آباِئنا. وَيظ

َ
َنا، على أنَّ الُمراَد: َزَمُننا غ

ْ
ْبَوت

ُ
غير َوِطر أ

 ِمْن ُجُمْوِع األِب، 
ُ
ة ُبوَّ

ُ
، واأل

ٌ
ة ُبوَّ

ُ
نا، على أنَّ ُمْفَرَده: أ

ُ
ات ُبوَّ

ُ
ه: أ

ُ
الَجْمَع أْصل

ْهَجِة، 
َّ
ِلَبْت هاًء في هذه الل

ُ
َل إلى الباِء، والَواَو ق

َ
َتق

ْ
ِدْيَد ان

ْ
ش

َّ
على أنَّ الت

ا أْن َيكوَن  ة، وإمَّ مَّ ْت بالضَّ
َ
ْبِدل

ُ
ا أْن تكون اْست  فإمَّ

ُ
 الَهْمَزة

ُ
ْتَحة

َ
ا ف أمَّ

 ،
ً
ْيضا

َ
َضمُّ أ

ُ
ها قد ت ِم ِمْن أنَّ

ْ
غ ِب، على الرَّ

َ
 الَهْمَزِة في األ

َ
ْتَحة

َ
ها ف

ُ
ْصل

َ
أ

ْسُرها، وُيْمِكُن أْن ُيْحَمَل هذا الَجْمُع على الُمزاوَجة، 
َ
وُسِمَع فيها ك

 . هات، َجْمِع األّمِ مَّ
ُ
باع أل

ْ
واإلت

ورحم الله شاعرنا المتنّبي حين قال:
مَس نوَرها

َ
َعــــــــــــــــــــــــــٍب َمن َيحُسُد الش

َ
َوفي ت

ريـــــــــِب  
َ
هــــــــــــــــــــــــــا ِبض

َ
ن َيأتي ل

َ
َوَيجَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد أ

* أكاديمي وباحث في التراث

ْيدار اللَّْهَجِة اإلماراتيّة فيما طابق الفصيح
ِ
ب

أنموذجًا« والمربعة  الجاهلي  الثقافي »قلعة  التراث  الريادي في حماية  تواصل دورها  أبوظبي 

التراث الثقافي في اإلمارات.. مسيرة عريقة تكللت بالتشريعات والمراسيم
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وجهة سفر

 ضياء الدين الحفناوي

أكثر  من  واحدة  أسوان  تعد  والقاهرة  األقصر  جانب  إلى 
ر معظم الناس في 

ّ
المدن إثارة لإلعجاب في مصر، عندما يفك

أسوان »لؤلؤة النيل«، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو السد 
الشهير)السد العالي( لكن أسوان لديها الكثير لتقّدمه باإلضافة 
من  العديد  الزوار  سيجد  واالستنثائيه  المتنوعه  لالسواق 
على  التعرف  يمكن  حيث  والمتاحف  والكنائس  المساجد 
تاريخ أسوان الممتد لقرون ولذلك تعد أسوان وجهة سفر ألي 
شخص مهتم بالثقافة يريد التعرف على تاريخ مصر والتمتع 
التي  النشاطات  والكثيرمن  الجاف  والهواء  الخالبة  بالمناظر 

 في فصل الشتاء.
ً
يمكن تجربتها هناك وخصوصا

يخ أسوان تار
التاريخ  قبل  ما  إلى عصور  إرجاعه  يمكن  بتاريخ  أسوان  تتمتع 

بالفعل مركًزا تجارًيا مهًما للجرانيت في  »إلفنتين«  وكانت جزيرة 
المملكة القديمة في مصر ومن هنا بدأت مدينة أسوان الفعلية 
اآلخر  الجانب  وعلى  النيل  لنهر  الشرقية  الضفة  باالنتشار على 
يوجد في المدينة والمنطقة المحيطة بها العديد  من الجزيرة  
من عالمات العصر القديم مثل معبد إيزيس الصغير في جنوب 
المدينة وبقايا معبد روماني ومعبد إيزيس الكبير في جزيرة فيلة 
ودير عبادة من العصور الوسطى لألقباط في غرب جزيرة إلفنتين 
ومعابد إيزيس كانت مخصصة لآللهة المصرية القديمة إيزيس 
ويعود تاريخ بعضها في أسوان إلى القرن الثالث قبل الميالد وتضم 
مدينة أسوان العديد من الجزر النيلية المنتشرة من شمال السد 
 ومنها جزر صخرية ممتدة من السد العالى 

ً
العالى وحتى إدفو شماال

إلى خزان أسوان وجزر مختلطة تمتد من خزان أسوان وتنتهى 
بجزيرة النباتات والجزر الرسوبية وهى التي ال تثبت وال تستقرعلى 

حال فهى بين الزيادة والنقصان.
ومعظم سكان هذه الجزر من النوبيين وهي قراهم األصلية منذ 

القدم وتتميز القرى النوبية الموجودة غرب النيل أو على جزر 
المانجو  أشهرها  ومن  الزراعية  المحاصيل  من  بالعديد  نيلية 
على  أهلها  ويعتمد  العطرية  النباتات  وبعض  والبلح  والليمون 
 عن عمل عدد كبير من سكانها 

ً
الزراعة والمشغوالت اليدوية فضال

في وظائف حكومية ووظائف خاصة كما أن جميع سكان هذه 
الجزر تربطهم عالقات نسب وقرابة ومن أبرز الجزر الموجودة 
»جزيرة هيسا وعواض وأجيلكا وشاش وفيلة  بمحافظة أسوان 
وألفنتين،  وأميونارتي،  وسالوجا،  وغزال،  وسهيل،  وكفوسو 
القبلية،  والعرب  وبلولة،  والطوية،  والكوبانية،  والنباتات، 
والمنصورية، ومنيحة القبلية، وإقليت، وفارس، وسلوا القبلية، 
والفوزة البحرية«.  والفوزة الوسطى،  والفوزة،  والرمادى قبلي، 
ويسكن معظم الجزر النيلية النوبيون حيث توجد العديد من 
 وقرى سكنية كاملة 

ً
القرى النوبية على ضفاف النيل وتعتبر مدنا

بها مدارس ومستشفيات ووحدات  المرافق والخدمات وتوجد 
صحية كما أن هناك بعض الجزر التي تعتبر مناطق أثرية مثل 

ساحرة النيل

يخية أسوان - مدينة ذات عظمة تار
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جزيرة ألفنتين وهي كانت منطقة تربط بين الجنوب والشمال في 
  بمدينة 

ً
التبادل التجاري بين مصر وباقي دول أفريقيا. وتوجد أيضا

أسوان جزيرة النباتات وهي من أشهر الجزر النيلية على اإلطالق 
ألنها إحدى الجزر التاريخية التي تضم العديد من النباتات النادرة 

ويأتيها الزائرون من جميع أنحاء العالم.
في  مستخدمة  وهي  سكان  بها  يوجد  ال  نيلية  جزر  توجد  كما 
األغراض السياحية حيث يقبل عليها أهالي المحافظة للتنزه في 
وتعتبر جزيرة سهيل  التمساح  مثل جزيرة  واألعياد  المناسبات 
النوبية مقصًدا للسياحة البيئية ألن بها عدًدا من الفنادق ذات 
النوبي الساحر ويتوجه الزائرون إلى شواطئها لممارسة  الطابع  

السباحة بنهر النيل وخاصة في فصل الصيف. 

يخية ) السد العايل( مواقع ذات أهمية تار
ل فيضان النيل الحياة في دلتا النيل آلالف السنين تحدًيا كبيًرا 

ّ
شك

للمصريين على مر العصور فإذا كانت فيضانات النيل السنوية 
منخفضة للغاية فإن المنطقة مهددة بالمجاعة وإذا كانت عالية 

 .
ً
جًدا فستحدث فيضانات كارثية وهكذا كان الحال قديما

في عام  العالي  السد  بناء  تم  النيل  وترويض  التوازن  ولتحقيق 
الفتتاح   1971 واحتاج مشروع السد العمالق حتى عام   1960
الهيكل المذهل الذي يمكنه تخزين أكثر من 150 مليار متر مكعب 
من المياه ويعتبر من أضخم المشاريع التي تم انشاؤها في مصر في 

 في التطوير الصناعي ومد مصر 
ً
 كبيرا

ً
العصرالحديث ولعب دورا

بالماء وقت الجفاف في أفريقيا والبحيرة التي يتم تخزين بها المياه 
كم2   4000 مساحتها  خلف جسم السد سميت بحيرة ناصر، 
وطولها 500 كم ويسخدم السد أيًضا في توليد الكهرباء التي تغذي 

معظم األرا�ضي المصريه.

يرة الفنتني( جوهرة أثرية ذات سحر تارييخ )جز
ساحرة وتشكل في نفس  تتميز جزيرة إلفنتين الصخرية بأجواء 
الوقت جوهرة أثرية، فمعظم االكتشافات التاريخية في الجزيرة 
ذات طابع ديني وتوجد هنا المعابد والمالذات وأحد االكتشافات 
من  التطور  تاريخ  عرض  تم  حيث  ساتيس  معبد  هو  الخاصة 
تم  عصور ما قبل التاريخ إلى العصر اليوناني الروماني للزوار.  
3200 قبل  بناء معبد ساتيس في إلفنتين في وقت مبكر من عام 
ويوجد أيًضا  »سيدة الفنتين«  ونصب لإللهة ساتيس  الميالد.  
معبد آخر في الجزيرة لإلله خنوم برأس كبش الذي كان ُيعبد 
كإله شفيع للجزيرة في ذلك الوقت ومع ذلك لم يبق اليوم سوى 
من مجمع المعبد هو مقياس النيل الذي يعود  األنقاض وجزء 
تاريخه إلى القرن السابع قبل الميالد تقريًبا والذي كان يستخدم 
في قياس منسوب النيل باستخدام وحدات القياس المنحوتة في 
الحجروهناك أيًضا مالذ »حقيب« القديس المحلي في الجزيرة في 

عصر االقباط وأيًضا يوجد بالجزيره متحف أسوان.

متحف النوبة
 يعد متحف النوبة من أهم المتاحف في مصر. والكثير من القطع 
األثرية من جميع أنحاء أسوان معروضة في هذا المتحف.  عندما 
تركز اهتمام اليونسكو والعالم  السد العالي في أسوان،  تم بناء 
على آثار النوبيين المصريين الذين تعرضوا للخطر بسبب ارتفاع 
منسوب المياه وتم اكتشاف كم كبير من المقابر والمستوطنات 
يتم عرض أهم القطع األثرية لعصر بأكمله في مبنى  والمعابد. 
ولكن ليس المتحف فقط يستحق  على طراز العمارة النوبية.  
موطًنا  تعد  والتي  الخارجية،  المنطقة  أيًضا  ولكن  المشاهدة 
الهواء  في  والمسرح  والمدرج  والشالالت  المتدرجة  للمستويات 

الطلق.

مثوى آغا خان األخري 
الذي  أعلى تلة على الضفة الشرقية لنهر النيل يقف الضريح، 
يمكن رؤيته من بعيد حيث دفن الزعيم الديني لطائفة دينية 
وقد  إسماعيلية ويجذب ضريح اآلغا خان العديد من السياح، 
يكون ذلك أيًضا بسبب المنظر الرائع من هذا المكان، وقد عانى 
سلطان آغا خان من الروماتيزم في سن الشيخوخة لذلك عاش 
في أسوان خالل أشهر الشتاء حيث كان الجو الجاف يريحه وبعد 
وفاته أقامت أرملته ضريًحا رائًعا.  ومع ذلك فإن الضريح نفسه لم 
يعد مفتوًحا للجمهور لكن المنظر مجاني للجميع فإذا قمت بزيارة 

أسوان فال يفوتك هذا المنظر.

معبد فيلة 
 يقع أحد أفضل مجمعات المعابد المحفوظة في مصر في »جزيرة 
أجيلكيا«  وتم تكريس معبد فيلة لإللهة إيزيس وتم بناؤه في جزيرة 
فيلة ومع ذلك اضطرت الحكومة المصريه من نقل مجمع المعبد 
والمعبد  السد العالي.  إلى جزيرة أجيلكيا المجاورة بسبب بناء 

 3 الذي تم بناؤه في العصر اليوناني الروماني  يقع اآلن على بعد 
وال يزال المالذ العظيم األخير للديانة  كيلومترات جنوب السد  
للمصريين  المذهلة  العمارة  بوضوح  ويظهر  القديمة  المصرية 
القدماء ويتمتع الزوار بالمشهد الساحر للمعبد في عرض الصوت 

ن�ضى.
ُ
والضوء المسائي مما يجعل الزيارة تجربة رومانسية ال ت

اكتشف مرص من النيل
غالًبا ما تكون رحلة نهر النيل خياًرا ألولئك الذين يسافرون إلى 
مصر ولم تكن مصرلتوجد في شكلها الحالي بدون النيل ألن التدفق 
التاريخي للمياه العذبة كان وال يزال مصدر الحياة على طول النهر. 
وفي الرحلة النيلية يمكن للزوار تجربة ثقافة مصرالقديمة في   
أماكن مختلفة على امتداد النهرمن القاهرة حتى أسوان  وتشمل 
الرحلة النيلية أيًضا مدينة الموتى وأبو سمبل وهرم خوفو بالقرب 
من القاهرة حيث يوجد العديد من اآلثار التي يمكن رؤيتها طوال 
طريق الرحلة ويقوم علماء اآلثار أو علماء المصريات أو المرشدين 
يتم استكشاف األهرامات  المدربين بجوالت حيث  السياحيين 

 فيها 
ً

والمعابد باإلضافة إلى مدينة أسوان وأكثر األماكن جماال

أسوان - مدينة ذات عظمة تاريخية
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قصيدقصيد

يز السقا  محمد عبد العز

العثور على رجال مبارك بن لندن

 رحلة يف رحلة 

الدار لقيت 

قصيدة )لقيت الدار( للشاعر الراحل أحمد بن علي الكندي التي اتصفت أشعاره بالحكمة والحنين والغزل والتنوع في البحور الشعرية 
واألوزان، وفي هذه القصيدة التي  تنبع من الحنين و الوقوف على األطالل لتبدو من أولها حقيقة أمر يحكيه الشعر و يحاكي الشعور 
، فيبدأ بمطلعها )لقيت الدار من بعد الحبايب ، خالية وبها عجايب( هنا يروي معاناة الغربة والرحيل عن الديار ثم العودة على حال 
 ما آل إليه أمر الدار واألحباب فيشكي تغير الحال لما وجد عليه دار أحبابه ومرابعهم حيث بدت خالية 

ً
 شاكيا

ً
غير الحال ليقف حائرا

من سكانها و ليس هذا فقط بل يوجد بها عجائب وغرائب من الحنين والشوق وكأن الدار ترثي حالها وتبكي أصحابها وتخبره عن حالها 
 أمام ما 

ً
بعد فقدهم، مما جعل الشاعر يكمل وصف حالته )وقفت بها وأنا حيران ساعه/ ودمع العين من موقي صبايب(. ليقف حائرا

 على الدار وأهلها، ثم يستمر في سؤال الدار )اال يا دار بالله خبريـــني/ عن المحبوب قولي وين غايب ( بأن 
ً
سمعه من العجائب ويبكي حزنا

تخبره المزيد عن  )المحبوب(  و ما سبب غيابه، فتستجيب الدار وتحدثه)تقول الدار عقبك غادروني/ وخلوني لعّيات الهبايب( بأنهم 
غادروها ورحلوا عنها و تركوها للرياح العاتية ما بين حسرة وشوق ونجد هنا االستعارة في أن الدار كشخص يتحدث و يخبر بما جرى 
لحاله كما أنه يشعر باأللم و الوجد على فراق أهله، وتستكمل الدار في اخبار الشاعر فتقول )وسافر من تود وحال دونه/ بحر وبرور 
وأخطار ومصايب ( أي بأن من تسأل عنه سافر و ابتعد و بينك و بينه بحر ومسافات شاسعة من الصحراء واألخطار والمصائب، ليعود 
 مما يفسر لنا حالة الشجن، والحزن واليأس من الوصل حيث قال )رجعت بحسرتي وهموم صدري، وتقالني 

ً
 ومستحيال

ً
الوصل صعبا

من العبرة لهايب( أي ذهبت بما أتيت به وما أحمله من حسرة و هموم على الدار و صحابها و دم رؤية المحبوب و كأن العبرة لهيب من 
الحسرة على فقدهم و على رؤيته لديارهم خالية بعد أن كانت عامرة بأحبابه، القصيدة فيها من اإلبداع األصيل والسالسة في المعنى 
واللفظ والتناسق الشعري المتسلسل من كل بيت وكأنك تقف مع الشاعر وتشهد الحدث، الجزالة الشعرية في المعنى واإلبداع في 
 أمام المشهد ونشعر بمعاناة الشاعر بين الحنين والغربة وبقيت المعاني 

ً
الوصف بحبكة إلهامية شاعرية أصيلة تجعلنا نقف طويال

الجميلة يستطيبها الفكر ويطرب لسماعها الناس مما فيها من جمال وعذوبة شعرية وفكرية ليتوافق المعنى والمبنى لتراكيب القصيدة 
فتأتي مسترسلة متناسقة ال يمل سماعها وهنا يتجلى اإلبداع الذي يصقل عبر الزمن ليبقى ويدوم ويجسد زمان ومكان وروح مّرت من 

 ترويه األجيال وتباهي به حاضرها ومستقبلها .
ً
، سيبقى التفّرد ميزة لإلبداع وموروثا

ً
 نبيال

ً
 أصيال

ً
هناك وتركت أثرا

معاني المفردات: لقيت: وجدت، خلية: خالية ال أحد يسكنها، موقي: مجرى الدمع من العين، لعّيات: جمع عجة، الرياح الشديدة،  
الهبايب:الريح المثيرة للغبار، برور:جمع بّر ،صحاري، تقالني: تحرقني بنارها. 

لقيت الدار من بعــــــــــــــــــــــــد الحبــــــــــــــــــــايب             خليه باكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبها عجـــــــــــــــــــــــــــــايب

وقفت بها وانــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــيران ساعــــــــــــــــــه             ودمع العين من مــــــــــــوقي صبايــــــــــــــــــــــــــــــب

اال يــــــــــــــــــا دار باللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خبريـــــــــــــــــــــــــــني             عــــن المحبــــــــــــــــــــــــوب قولي وين غايــــــب

تقـــــــــــــول الدار عقبــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــادروني             وخلونــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لعّيـــــــــــــــــــــــــــــات الهبــــــــــــــــــايب

وســــــــــــــــــافر من تــــــــــــــــــود وحــــــــــــــــــــــــال دونه              بحر وبــــــــــــــــــــــــرور وأخطار ومصايـــــــــــــــــــــــــــب

رجعت بحسرتي واهمــــــــــــــــــــوم صدري              وتقالنــــــــــــــــــــــــــــــي من العــــــــــــــــــــــــــــــبره لهايــــــــــــب

لقيت الدار
نايلة األجبابي
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ارتياد اآلفاق

يز السقا  محمد عبد العز

القطع  من  صفحة   126 من  كتاب صغير  إنه  المشكلة؟  ما 
المتوسط، سأقرأه خالل أسبوع. هكذا قلت لنف�سي. لم يكن 
يوقع بك  بديع ورائع،   

ٌ
لكنه فخ ه فخ، 

ّ
إن األمر بهذه السهولة؛ 

ينقلك إلى سحر الما�سي عبر الزمن.  في أحضان كتاب آخر، 
بع الخالي« )مرافقو مبارك بن لندن يتكلمون( ذلك  »عابرو الرُّ
الكتاب الذي صدر قبل سنوات عن سلسلة سندباد الجديد 
مشاهدتها  فيه  دونت  والذي  عطا،  هويدا  الدكتورة  للكاتبة 
)ويلفريد  لندن  بن  مبارك  رجال  على  للعثور  رحلتها  خالل 
الخالي  الربع  صحراء  يقطع  وهو  صحبوه  الذين  ثيسجر(، 
ن في كراسته   فيصور ما يخطف بصره من مناظرها ويدّوِ

ً
حافيا

الشهير  في كتابه  بعد ذلك  لينشرها  مشاهداته وانطباعاته، 
»الرمال العربية«. 

أثر رجال صحبوا مبارك بن  إذن في اقتفاء  )هويدا عطا(  ترحل 
لندن، وبما أننا وقعنا في الفخ فلنجب عن السؤال األول: من هو 

مبارك بن لندن؟ وما قصة كتابه الرمال العربية؟
الذي ولد في أديس أبابا  إنه ويلفريد ثيسجر الرحالة البريطاني، 
جامعة  ومغدلن  إيتون  كلية  في  تعليمه  وتلقى  1910م،  عام 
أوكسفورد، ارتحل إلى الجزيرة العربية والعراق وإيران وباكستان 
»الرمال العربية«  وغرب أفريقيا وكتب عدة كتب أشهرها كتاب 

)Arabian Sands( ، وعرب األهوار. عرفه أهالي الرمال والواحات 
رحل عن عالمنا في أغسطس  »مبارك بن لندن«.  العربية باسم 

)آب( 2003.

مع الشيخ زايد رحمه هللا
كانت للسير ولفريد عالقة وطيدة مع مؤسس دولة اإلمارات وباني 
نهضتها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وقد ال نكون 
مبالغين إذا قلنا إن النجاح في إنجاز »مبارك بن لندن« لرحالته 
الذي كان يقيم   ،

ً
يعود بعضه إلى الشيخ زايد شخصيا الخطرة، 

انطلق  وعندما  العين،  في  الحكم  شأن  ويدير  المويجعي  بقرية 
الرحالة البريطاني من صاللة بهدف الوصول إلى أبوظبي، صحبة 
رفاق من البدو أشهرهم سالم بن كبينة وسالم بن غبيشة من 
قبيلة الرواشد، استقبلهم الشيخ زايد في مدينة العين بكل حفاوة 
 ،

ً
وكرم وقد كانوا في منتهى التعب واإلنهاك فأقاموا عنده شهورا

ودعمهم زايد باألموال والسالح والرجال والركاب والطعام، وغيرها 
من مستلزمات الرحلة. 

»اليكا«  قبل حلول عصر البترول، صّور ثيسجر بكاميرته األثيرة 
سيدة  »الذلول«  وقت كانت الناقة  لقطات من الزمن الما�ضي، 
اجتاز الربع الخالي مرتين من الجنوب  السفر في الوهاد العربية، 
وسط  وعاش  و1950،   1945 عامي  بين  ما  الشرق  إلى  الغربي 
القبائل  تطلقه  الذي  االسم  وهو  »المشقا«  قبائل  من  سكانها 

كثير  وبني  المناصير  بدو  على  الخالي  والربع  نجد  في  الشمالية 
عاداتهم  توثيق  في  األفضل  وصفه  فكان  وغيرهم،  والرواشد 
حيث تجرد من  وطبيعة مساكنهم الصحراوية ونمط حياتهم، 
 مع خنجر 

ً
 بدويا

ً
 وثوبا

ً
( وعقاال

ً
زّيه األوروبي واكت�ضى غترة )شماغا

عماني يثبته حول وسطه مع حزام من الرصاص، فعاش معيشة 
أبناء القبائل وعايش مزاياهم من نبل وشجاعة وكرم. ووثق كل 
 يقع 

ً
ما رآه وعايشه وكونه من صداقات ومواقف ليترك لنا كتابا

في 245 صفحة من القطع المتوسط صدر في العام 1959م يمكن 
اعتباره أول مرجع شامل عن صحراء الربع الخالي.

كتاب »الرمال العربية«
يصف هذا الكتاب األسفار التي قام بها الرحالة ويلفريد ثيسجر 
عام  إلى  1945م  عامي  بين  حوله  وما  الخالي  الربع  عبر  حيث 
م1950. ويعد الكتاب من أحسن أعماله التي توثق عبوره مرتين 
الرواشد  قبيلة  من  وأصدقائه  البدوي  دليله  مع  الخالي  للربع 
الكثيرية وهم سالم بن كبينة الراشدي الكثيري وسالم بن غبيشة 
عن  مقدمات  ثالث  على  الكتاب  ويحتوي  الكثيري،  الراشدي 
وتأثير البيئة  وخواص البالد،  المدن والقرى،  الحاجة إلى إنشاء 
بتفاصيل كثيرة  القارئ  ويزود  السكان والنبات والحيوان.  على 
من خالل وصفه للحياة في هذه المنطقة  عن هاتين الرحلتين، 
من الجزيرة والداخل العماني، من ضمن القليل المتوفر عن فترة 
ما قبل النفط، كان »ثيسجر« واحدا من األوربيين القالئل الذين 
سنحت لهم الفرصة بقضاء فترة طويلة في الداخل العماني. وكما 
 في أواخر 

ً
 صعبا

ً
أشار ثيسجر إلى أن تحديد حدود عمان كان أمرا

وأخذته تنقالته إلى مناطق تحت سيطرة عدد من  األربعينيات، 
وسلطنة  الدول التي تشمل اليوم المملكة العربية السعودية، 
عمان واإلمارات العربية المتحدة فترة كانت تخضع لالستعمار 
األوروبي من دون توفر الكثير من االتصال بالخارج، ذكر الرحالة 

البريطاني ويلفريد ثيسجر حادثة مهمة لها داللتها عندما اقترح 
تقع  أين  البدو:  رفاقه  سأله  كسوري  نفسه  إظهار  يحاول  أن 
سوريا؟ في إشارة إلى مدى عزلة المنطقة في ذلك الوقت ليس عن 
ولكن عن مناطق أخرى حتى من العالم العربي،  الغرب فقط، 
وفي معرفة األنساب كان يستخدم   

ً
دقيقا  

ً
كان ثيسجر مشاهدا

الوسائل المبدئية التي يستخدمها عالم األثنوجرافيا واستخدم 
قدراته للكتابة والوصف ببراعة.

من كتاب الرمال العربية:
»..إن حياة الصحراء القاسية أعادتني إليها، إنه االنجذاب نفسه 
الذي يعيد الرجال إلى القطب الجنوبي وإلى الجبال الشاهقة..«، 
كراكورام  شعاب  عبر  سافرت  العرب  جزيرة  تركت  »...منذ 
مدفوعا  العراق،  ومستنقعات  كردستان  جبال  في  وهندوكوش 
 إلى األمكنة البعيدة، حيث ال تستطيع السيارات الوصول، 

ً
دائما

رأيُت  ولقد  القديمة.  العادات  من  �ضيء  يعيش  يزال  ال  وحيث 
 من أروع المناظر في العالم، وعشت بين قبائل عجيبة وغير 

ً
قسما

 من هذه األمكنة لم يهزني كما فعلت صحراء 
ً
معروفة. ولكن واحدا

الجزيرة العربية...«

العثور على رجال مبارك بن لندن

رحلة يف رحلة 
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كتاب »رجال مبارك بن لندن يتحدثون« 
لهويدا عطا،  »رجال مبارك بن لندن يتحدثون«  نعود إلى كتاب 
والذي يكتسب أهميته من كونه يبعث هؤالء الفتيان »بن كبينة« 
و»بن غبيشة« و»بن عمر« و»بن كلوت« وهم في سن الشيخوخة 
ليدلوا بشهاداتهم، وهم محاطون باألبناء واألحفاد الذين يسردون 

وألول مرة؛ وقائع حية ويومية عن مغامرة في الصحراء العربية.
 عن السر الكونّي العجيب 

ً
في تقدمة رحلتها تطرح هويدا عطا سؤاال

الذي تنطوي عليه جزيرة العرب حتى تصيب زوارها وضيوفها 
...وتم�ضي  بكل هذا العشق الذي يهز الفكر والوجدان  الغرباء، 
رحلته  داخل  برحلة  نقوم  أن  يمكن  أال  رديف:  بسؤال  قدما 
التاريخية، وبخاصة أن بعض من قاموا بها من رفاقه العرب ما 
أال يمكن أن نستعيد معهم تفاصيل إنسانية لم  يزالون أحياء؟ 
اإلنجليزي  والمستكشف  الرحالة  وفاة  قبل  من  كتاب  يضمها 

»السير ويلفرد ثيسجر« الملقب بـ »مبارك بن لندن«.

رحلة داخل الرحلة
في عبور الربع  »ثیسجر«  أولئك الفتیة الشجعان الذین رافقوا 
الخالي، تراوحت أعمارهم یوم بدأت الرحلة بين ست عشرة سنة 
وخمس وعشرین سنة وكان كل من سالم بن كبینة وسالم بن 
غبیشة في عمر واحد، ومن ثم عمير بن عمر ومحمد بن صالح بن 
»الرمال  ومن قرأ  وكانا في أوائل العشرینيات من العمر،  كلوت، 
العربیة« یخرج بانطباعات عن هؤالء الفتیان المتميزین، شجاعة 
في رحلة استكشافیة  وما كانوا مجرد أدالء  وقدرة تحّمل،  وذكاء 
معهم  یتعامل  ولم  نجاحها،  في  دور  منهم  واحد  فلكل  خطرة، 
الرحالة البریطاني، على أنهم مجرد فتیان تتحدد مهماتهم في حدود 

الدور الخدمي في رحلته، بل باعتبارهم رفقاء وأصدقاء على طول 
 عندما 

ً
الزمن، كما ظهر ذلك في ما كتبه عنهم، كما تجسد واقعا

دعا ثالثة منهم إلى حیث یقیم في العاصمة البریطانیة لمشاركته 
دليل على كونهم أصدقاء  التسعين وهذا  ببلوغ عامه  احتفاله 

ورفقاء في الذاكرة والوجدان.
وقد ظهرت فيما كتب  ويبدو أن العالقة المتميزة بين الرجلين، 
من الحیف في   

ً
ستترك شیئا عنه أو فيما التقط له من صور، 

في بعض ما أدلوا   
ً
وهذا ما كان واضحا نفوس الثالثة اآلخرین، 

الثاني فقد كان مع سالم بن غبیشة  به من شهادات، أما اللقاء 
وصادف وصوله إلى بيته وجوده في أبو ظبي، لتقدیم واجب العزاء 
إلى السفير البریطاني بوفاة ثیسيجر، وهذا أمر یشير إلى أن الذین 
الزمن ما كان  لم ينسهم  الخالي منذ نصف قرن،  الربع  عبروا 
بينهم. تلك المرويات التي حكاها الرفاق بعد نصف قرن على نهاية 
لهويدا عطا أن تصفها  الرحلة، هي رحلة داخل الرحلة كما حقَّ 
وبينما توفي ویلفرد ثیسجر في العام 2006، كان الرفاق األربعة على 

 صنعت الكاتبة بمحاورتهم واستدرار ذكرياتهم.
ً
قيد الحياة وحسنا

رغبتها  وصارت  دقيق  غير  جغرافي  عنوان  على  الكاتبة  حصلت 
أشبه بمغامرة من تلك  »رجال مبارك بن لندن«  في العثور على 

المغامرات التي عاشها الرحالة اإلنجليزي ورفاقه. 
طويال بَحثْت »هويدا عطا« عن منزل سالم بن كبينة وسالم بن 
لهيب  دون جدوى.  و»بني ياس«،  »الوثبة«  عبر طرقات  غبيشة، 
ولهيب الخوف من الفشل في  القيظ يحيط بها من كل صوب، 
إلى أن تمكنت من الوقوف أمام منزل سالم بن  العثور عليهما، 

كبينة، التي امتألت كتب مبارك بن لندن بصوره. 

ابن كبينة
رجٌل طويل القامة تبدو سنواته السبعون على وجهه لكنها لم تترك 
، فالهمة ما تزال عالية، والبشاشة تكسو قسمات محياه. 

ً
 كبيرا

ً
أثرا

سالم بن كبينة الذي يحكي بحزن عن رحيل مبارك بن لندن، فيما 
يروي في اللحظة ذاتها بفخر عن أجمل أيام العمر التي ال تغيب عن 
ذاكرته. كان أقرب مرافقي الرحالة إلى نفسه وقد حظي بالحصة 
الصور  من  وبأكبر عدد  مرافقيه  ثیسيجر عن  كتبه  مما  األكبر 
 بقسماته 

ً
، وصار من أعیان قبیلة الرواشد، وظّل محتفظا

ً
أیضا

التي تُرى في الصور التي التقطها له الرحالة البریطاني قبل مايزيد 
، قال ابن كبینة لمؤلفة الكتاب: كان مبارك بن 

ً
على خمسين عاما

 على حیاته وأسراره الخاصة، ولم یكن یتركني، 
ً
ي أمینا

ّ
لندن، یعدن

بل یأخذني إلى أي مكان یذهب إليه من أجل التصویر واإلحصاء 
ر 

ّ
  كنت أكن له ذات هذه المشاعر، ولم أفِك

ً
وغيرھما، وأنا أیضا

للحظة واحدة في أن أفارقه في خير أو شر، في إشارة  إلى المخاطر 

بالقول:  إلى شمائل ثیسجر  ویشير  الرحلة،  التي داهمتهم خالل 
إنه رجل ال یعرف الخوف من وحش أو عدو، وكان یتكلم العربیة 
 وال يرفض 

ً
 عربیا

ً
 ویرتدي لباسا

ً
، وتعّود أن یم�ضي حافیا

ً
ومتواضعا

أّي طعام يقدم له. وفي المقابل نستمع لما يقوله ثيسجر عنه: كاد 
ابن كبینة یصبح المرافق الدائم لي خالل السنوات الخمس التي 
قضيتها في جنوب الجزیرة، وأحسست بالحب نحوه مذ عرفته، 
إذ خفف عنّي الضیق الذي عشت فيه وسررت بمرحهم وفهمهم 

لحاجاتي.

ابن غبیشة 
يقول سالم بن غبيشة وكان عمره ساعتها ست عشرة سنة إن ابن 
كبینة هو الذي أشار على الرحالة البریطاني، بضمه إلى المجموعة 
هذا ولد طیب وشجاع ویصید  بقوله:  التي سترافقه في رحلته، 
بل وافق في الحال.  ولم يشعر الفتى بالخوف أو التردد،  الغزالن. 
فهو ذو رأي سدید رغم  وكان بن غبيشة هو مستشار الرحالة، 
 
ً
 جیدا

ً
حداثة سنه، وقد قال عنه ثيجسر »، كما أنه كان قناصا

القبائل،  وكان یفوز على الرماة األوائل من أبناء   ،
ً
ماهرا  

ً
ورامیا

التعب والظمأ وقطاع الطرق في أرض ال  ويسرد للكاتبة أجواء 
تعرف الرحمة. يقول: »نضع طعامنا وشرابنا على ظهور الركائب، 
 مقتصدین في استهالكه حتى ال ینفد قبل إكمال 

ً
وكنا نأكل قلیال

ثم یحكي قصة الفتاة   
ً
وكان ابن لندن یفعل ذلك أیضا الرحلة، 

:كانت فتاة حلوة، قابلها حیث 
ً
البدویة التي أحبها ابن لندن قائال

كانت تمأل الراویة بالماء من البئر، وكانت مشيتها وحركاتها هي ما 
جذبه إليها من دون أن تدري.

العثور على رجال مبارك بن لندن

ارتياد اآلفاق



71    /   العدد 279  يناير  2023 70

عمری بن عمر
 بال انفعال. هكذا 

ً
 وعیناه قاسیتين ومزاجه هادئا

ً
كان فمه رفیعا

وصفه ثيسجر. كان شدید االعتزاز بالنفس، شدید التواضع، دائم 
االبتسام، ال تبدو عليه عالمات القسوة والتجهم. هكذا وصفته 
هويدا عطا بعد ان التقته وهو في الخامسة والسبعين وكان ال 
يزال يتمتع بذاكرة قوية، يحكي عن متاعب الرحلة فيقول: اللیل 
مخیف، وال بد من الحذر الشدید، حتى الحدیث الضروري كان 
، ونومنا كان في دوریات، وبعد كل ساعتين 

ً
في الغالب یجري همسا

واحد  والحراسة،  بالسهر  اثنان  یقوم  حیث  الحراسة،  نتبادل 
قریب واآلخر بعید، واآلخران یأخذان نصيبهما من الراحة والنوم، 
أما مبارك بن لندن فهو كالصقر والذئب، ال یعرف الخوف وال ينام 
رافق فيها عمير  استمرت تلك الرحالت سبع سنوات،   .

ً
قلیال  

ّ
إال

 في الجزیرة العربیة أن قبیلة الرواشد أشهر 
ً
ثيسجر، وصار معروفا

ومشاركته في هذه الرحلة هي التي  القبائل في معرفة الصحراء، 
جعلته يقیم في أبو ظبي ويحصل منها على معاش تقاعدي.

ورغم مرور نصف قرن ما زال يحمل عتاًبا على مبارك بن لندن 
 عن 

ّ
ويرى أنه لم یعطه حقه في الحدیث عن جهوده، بینما تحدث

بين رفاق   
ًّ
كنت األكبر سنا يقول عمير:  ابن كبينة وابن غبیشة، 

الرحلة، ولم أقّصر معه في أّيِ �ضيء، ربما كان اعتزازي بنف�ضي ال 
یرضيه، وقد یكون سبب آخر ال أعرفه وهو  نفسه لم یذكره، ولم 
بإعداد  القائَم  وكان عمير بن عمر،  والرجال أسرار،  ر إليه، 

ُ
یش

الطعام، وهو الذي يتصدى لحل المشكالت ومنها موقفه عندما 
ُمنعوا من دخول األرا�ضي السعودیة، وكيف أقنع السلطات حتى 
)في  وقد عاتب عمير ثيسجر في لندن  ُسمح لهم بإكمال الرحلة. 
: سامحني، إن ربي لم یمنحني 

ً
احتفال عيد الميالد( فأجبه قائال

 في كل الرحلة.
ً
الفرصة أن أمنحك هذه الشهادة، لقد كنَت مفیدا

 

بن كلوت
أما آخر من التقت به هويدا طه فهو محمد بن صالح بن كلّوت، وهو 
أخ غير شقیق لسالم بن كبینة ويقيم بمدینة الدمام بالسعودیة، 
 وفيه كان اللقاء وتكشف صفحات 

ً
وبیته في بني ياس ما زال قائما

كتاب الرمال العربية أن بن كلوت، كان لديه شعور مختلف، وقد 
 في تعامله معنا، ومع ذلك كان 

ً
قال عن ثيسجر: كان الرجل طیّبا

یحدث في كثير من األحیان خالف بیننا في ما یخص الكرم والعطاء.
البدوي  بين  العطاء  مفهوم  في  الفجوة  التقاط  يمكننا  وهنا 
واألوروبي، فقد عاتب بن كلوت بن لندن حين التقيا في أبوظبي 
وقال له: لَم لْم تكتب عنّي بصدق؟ فأجابه: هناك كتب كثيرة لم 
لكن بن كلوت  یا محمد!.  �ضيء  وهي تحكي عنك كّل  تطبع بعد، 

بسبب عدم دعوته إلى حفل میالده  عاتب بن لندن مرة ثانیة، 
التسعين في العاصمة البریطانیة مع بقیة رفاق الرحلة.

حكاية الفتاة البدوية اليت أحبها السري ويلفرد ثيسجر
من الحكايات التي رواها سالم بن كبينة هي حكایة البدویة التي 
وهذه  وكانت فتاة جمیلة من قبیلة الصیعر،  أحبها بن لندن، 
الحكایة سيرويها غير واحد من رفاق الرحلة حيث یروي عمير 
من حكایة البدویة التي أحبها   

ً
طرفا )الشاهد الثالث(،  بن عمر 

معها  یتحدث  ولم  بعید  رآها من  لقد   :
ً
قائال البریطاني  الرحالة 

وما كان باستطاعته أن يتزوجها ألنها من قبیلة صعبة وصارمة 
وقد وجدت في تحقيق المقحفي لكتاب  في التمسك بالتقاليد. 
معجم البلدان أن الصيعر قبيلة مشهورة في الشمال الغربي من 
ينتهي نسبهم إلى كندة،  وادي حضرموت ووسط الربع الخالي، 

ويجتمعون في فرعين: آل محمد بليث، وآل علي بليث، فيما يؤكد 
بعض الباحثين أنهم يعودون إلى الصيعر بن أشموس بن مالك بن 
حريم بن مالك وأنهم ملوك كندة، فيما وصف الرحالة البريطاني 
الفريد ثيسجر في كتابه »رمال العرب« بأنهم ذئاب الصحراء، ومن 
أما حكایة  الجنوبي الغربي من الربع الخالي.  أقوى قبائل الجزء 
االسم العربي الذي منح للسير ثيسجر فيروي ابن كبینة أنه كان 
یُعرف بين رجال القبائل باسم مبارك بن مریم، لكن أحد شیوخ 
قبیلة الرواشد طلب من ابن كبینة أن يسميه باسم آخر، فأطلق 

عليه اسم مبارك بن لندن.

ختام
هذا الكتاب هو رحلة في ذاكرة أشهر رفاق السير ويلفرد ثيسجر، 
الذين عبروا معه صحراء الربع الخالي على مدى خمس سنوات في 

حساب الرحالة وسبع سنوات في حساب مرافقيه الذين واجهوا 
ابن كبينة وابن غبيشة   ،

ً
وظمأ  ،

ً
وتيها  ،

ً
وجوعا  ،

ً
فيها الموت قتال

وتنهي الكاتبة فصول  وعمير بن عمر ومحمد صالح بن كلوت، 
مرافقو مبارك بن لندن یتكلمون«  »عابرو الربع الخالي..  كتابها 
بتدوین ما حدث في احتفال عيد الميالد التسعين للسير ويلفرد في 

لندن.  وإلى اللقاء في رحلة جديدة 
* باحث في المركز العربي لألدب الجغرافي

المصادر:

يتكلمون(  )مرافقو مبارك بن لندن  الخالي«  الربع  »عابرو  هويدا:  عطا،   .1

اصدار دار السويدي للطباعة والنشر، أبو ظبي اإلمارات العربية المتحدة.

لَعربَية(، منشورات موتيفايت 
َ
لرَمال ا

َ
2. ثيسجر، ويلفرد. مبارك بن لندن، )ا

للنشر، الطبعة الثالثة، أبوظبي، عام 2001.

3. منشورات ارتياد اآلفاق المركز العربي لألدب الجغرافي أبوظبي - لندن

العثور على رجال مبارك بن لندن

ارتياد اآلفاق
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أدب ونقد

من خالل هذا البوح يأخذنا خليفة محمد خليفة 
المر إلى وداع غير عادي ألنه سينجم عنه غياب 
فيها  التي جعل  بالنجمة  يتمثل  عادي  غير  لكائن 
وحلم  النوم  حلم  بين  المفترق  باشالر  غاستون 
اليقظة الذي تبقى فيه هذه النجمة من حصته 
يتزود  الذي  الحميم  انطالقه  ومركز  له  ورفيقة 
منه بأشعة جديدة واعتبره باشالر أصل الصورة 
إياه بـ )اإلخالص الحلمي()3( الذي   

ً
الشعرية مسّميا

يؤسس للوجود اإلنساني ويثبت وجوده. ومع ذلك 
لوداعه ولوداع نجمته بجنازة خرساء   

ً
يعلن خليفة المر موعدا

لشدة ما فيها من قلة للمودعين وعقوق من يتخلف عن ركبهم 
 .. وكناية عن الصمت األصم الخالي من مشاعر الحب والوفاء 
يصارعون  الشعراء،  رأى بأن   )لوت�ضي(  وإذا كان الشاعر الصيني 
مساحة منه للوجود ويقرعون في  الالوجود إلجباره على إعطاء 
الريبة  أصابته  المر  خليفة  الشاعر  فإن  الصمت،  ذلك  سبيل 

والقنوط من هذا الصمت ولم يتردد من القول بشأنه:
)أفر من الوهم

وأبدأ الرحلة المستحيلة
مزامنة بالقهر

أحمل وجهِك معي
وأصارع في العتمة صمتي ..()4(.

نه 
َ
ساك الذي  القلب  ببصيرة  الرائي  يكتب  الفحوى،  هذا  عبر 

المرض العضال، عن الحياة المهددة كل لحظة بالتوقف، وبعد 
أن يفر من وهمها، يعيش مأساة جنازة نجمة الحلم في رحلته إلى 
 وجه الحبيبة 

ً
البقاء اآلخذ باالنطفاء بفعل مرضه الضاري حامال

في السفر الموحش الذي م�ضى يصارع في محطات عتمته   
ً
زادا

الصمت اآليل إلى كفن الرحيل والغياب الذي لم ينفع فيه الشاعر 

)آلهة اليونان(  كل أمنياته التي ناجى فيها  )شيللر( 
وتلك األيام التي كانت في عصور اإلغريق القدامى، 
عصور الشعر الذهبية، يوم كانت األشياء مفعمة 
عرائس  إلحدى   

ً
مسكنا ة 

ّ
تل كل  وكانت  بالسحر، 

 لحورية من حوريات 
ً
الهضاب، وكل شجرة موطنا

وكأنه  يحصل  لم  هذا  من   
ً
شيئا لكن  الغابة... 

 
ً
ضرب من ضروب الالجدوى الذي لم يكن بعيدا
عن أحاسيس خليفة محمد المر في حياة معتلة 
بمكابداته عبر رحلته العالجية من مرض مدمر غير 
األمر الذي يفسر لنا  وغير قابل للمحو والنسيان،  قابل للشفاء، 
انتشار مفردات الرحيل والبعد والفراق إلى جانب مفردات الليل 
مقاطعها  وفضاء  قصائده  عوالم  غزت  التي  والظلمة  والعتمة 

المختلفة.. ففي قصيدة )إنك الحلم يطل( يقول:
)سيدي من أي الجهات أتيت

وكم من الوجوه رأيت
سيدي إنك الحلم يطل
من عتمة الليل الطويل

فعلمني لغة الرحيل
فإني أسافر فيك

بال متاع وال دليل ...(
يتابع البوح  )ذات مساء شتائي(  )غربة( من قصيدته  وفي مقطع 

بالقول :
)حين يصير الشوق بطول القامة
أترك نافذتي مشرعة لريح الليل

ً
وفجأة، يسقط القمر جانبا
وترحل أنت من وراء الضوء

فأبقى وحدي أحصد آهات الغربة ..()5(

 أحمد حسني حميدان

 جراء مرض عضال      
ً
، ورحل مبكرا

ً
الشاعر اإلماراتي خليفة محمد خليفة المر، غادر صباه البالغ خمسة وعشرين عاما

 مجموعة من القصائد قام بجمعها الشاعر عبدالله محمد السبب)1( وهو جهد يشكر عليه ألنه من خالله حافظ 
ً
تاركا

 من المشهد الشعري اإلماراتي.. وإذا كانت الحقيقة 
ً
على مالمح هذا الشاعر واستبقى بوحه الشعري الذي يعتبر جزءا

الشعرية ذاتية، ومفعمة بالخصائص العاطفية كما تف�سي الرؤية النقدية الحديثة، فلنا أن نتلمس فحوى الخطاب 
الذي تأتي عليه قصائد شاعر شاب صادقه المرض العضال عنوة وهو في مقتبل العمر وال يتوانى من التلويح له بالرحيل 
والمغادرة األبدية بين ساعة وأخرى وبين يوم ويوم جديد.. كل ذلك سيترك أثره بكل تأكيد في البنية اللغوية وصورها 
 
ً
المتقدة بالقلق ومفردات القتامة والسواد القادم من غير جهة وهو ما يظهر من البداية ومن العناوين التي تعتبر مدخال
 )ذات مساء 

ً
 وبوابة رئيسية إلى ما سيقدمه الشاعر في مكونات خطابه الشعري؛ ففي أولى قصائده يختار لها عنوانا

ً
أوليا

شتوي( والمساء يعتبر إشارة إلى بداية العتمة؛ ويقوم بعدئٍذ بتقطيع نصه بعناوين فرعية نذكر منها )وداع، يوم شتائي، 
غربة...( ومن دالالتها المبنية على الفقد والفراق والبعد يرسم عوالمه الطافحة باأل�سى .. ففي المقطع األول )وداع( 

من قصيدته )ذات مساء شتائي( يقول:
)فوق األرصفة المحروقة

 أودع نجمة
ُ

كنت
جاءت تتبع جنازة خرساء ...()2(.

ليل املعاناة واملكابدة يف قصائد خليفة دمحم خليفة املر
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بهذه الوحدة القاتلة التي تطوقه يعيش الشاعر غربته الداخلية، 
إضافة إلى إحساسه باالغتراب في محيطها القريب والبعيد في آن، 
وقام ببث آالمه منها عبر تراكيبه الشعرية التي أودع فيها تال�ضي 
بضوئه  رحل  الذي  الحبيب  قمر  بسقوط  حوله  من  الجمال 
 له ليل الفقد والفراق وعتمة الرحيل التي كان لها 

ً
وضيائه مخلفا

بالغ األثر على مضمونه الشعري وعلى صورته الفنية، ألن التكوين 
النف�ضي للشاعر له نموه الشعوري الداخلي وتفاعالته الفنية التي 
تساهم إلى حد بعيد في القوام التعبيري الماثل في بنية الخطاب 
وفي هذا السياق من األهمية التأكيد على أن فحوى  الشعري.. 
الخطاب الشعري عند خليفة المر ال يقتصر على همومه الفردية 
والذاتية ألنه في غير مساحة من قصائده يتداخل عنده الخاص 
بالعام ويتخطى في هذا المضمار همه الذاتي إلى الهموم الوطنية 
والقومية التي يتجاوز من خاللها الجغرافيا المحلية إلى الجغرافيا 

 كلتا الجغرافيتين في مسمى الوطن كقوله:    
ً
العربية مقدما

)في مساء يوم شتائي
تناثر في عينيه الوطن ...
وكقوله : ويحملني الليل

ً
فأجيء ارتجافا

ً
أرسم بدمي وطنا

 في التخوم ...()6(.
ً
وأمد جسدا

وما يم�ضي إليه الشاعر خليفة محمد خليفة المر في قصيدته 
يظهر عنده انشغال خطابه الشعري بوطنه  )إنك الحلم يطل( 
ويلجأ من أجل تجسيد األزمة  اإلماراتي والعربي على حد سواء، 
في جغرافيتهما الواحدة إلى الرمز الذي اعتمده بسياقه الشعري 
واتكأ عليه من خالل )رياح الخماسين( التي تحجب نور الشمس، 
ويتحول منها النهار إلى  ما يشبه الليل؛ وتهب محّملة بأطنان من 
الرمال واألتربة من الصحراء الكبرى على بالد الشام وتبلغ مصر 
وتمتد إلى الجزيرة العربية والخليج العربي، ومن خالل هذا التنقل 

الرمزية  قيمتها  الرياح  هذه  تكتسب 
بها صوت  ارتفع  التي  الداللية  وأبعادها 
ـ  اإلماراتي  للوطن  المر  خليفة  مناجاة 

:
ً
العربي بال حدود قائال

 في الشرايين
ً
)أيها الوطن الذي يمرق دما

 في حنايا القلب
ً
ويتناسل عشقا

الوصول  كيف  مني،  اآلن  أنت  أين 
إليك؟..

وقد هّبت رياح الخماسين
فبعثرت كل مواويلي

وأمست خافتة قناديلي
حتى تساقطت مني العناوين

كيف الرجوع إليك
لست أدري سيدي .. لست أدري .. 

 وعاصفة من هموم 
ً
ولكني أجيء ارتجافا

ً
أرسم بدمي وطنا

 في التخوم ...()7(
ً
وأمد جسدا

 اختار 
ً
لقد قدم خليفة محمد خليفة المر في منجزه الشعري نصا

له التقطيع بمتوالية رقمية أو بعناوين فرعية مضافة إلى عنوانه 
الرئيس لكل قصيدة ، وذلك يفيد الزيادة في التكثيف واستقطار 
الوامض  القصير  بالتركيب  عنده  اتسمت  التي  الشعرية  اللغة 
الذي اعتمد في بعض صوره على الجملة التعبيرية البسيطة، وفي 
التفاعل الح�ضي وشبه الح�ضي الذي  بعضها اآلخر لجأ إلى إجراء 
يعتمد على الحواس الذوقية والشمية والبصرية والسمعية التي 

تثير التأثير واالنفعال الجمالي)8( وهو ما يتبدى في قوله: 
)انتظرني على ناصية شارع

أو في مقهى مفعم برائحة الهلوسة .. 

وفي قوله : أي نهر جفت مياهه 
من قطرة ضوء ؟.. 

وفي قوله : أي أشالء تنتشر فوق مدائن البحر
 تتمدد كالنوارس 

في غفوة الخريف؟!..()9(
المبكر  بالرحيل  والعربية  اإلماراتية  القصيدة  خسرت  لقد 
في صياغة جملته   

ً
مجتهدا  

ً
لخليفة محمد خليفة المر، شاعرا

هي  مثلما  بآالمه  معطلة  حياة  من  بأرقه  المحّملة  الشعرية 
 بأحالمه وأشواقه 

ً
معطلة بآالم أمته، وبقي رغم كل �ضيء محّمال

التي بلغت طول قامته كما أخبرنا عبر قصائده التي جاءت وفي 
 قلبه 

ً
 للغفوة األبدية تاركا

ً
صدرها نبضه الذي أغمض مستسلما

على قارعة الرحيل وهو األشد شهوة إلى البقاء في عوالم الحياة 
على اختالفها 

* كاتب وأديب من سوريا

هوامش وإشارات :

1ـ  قصائد الشاعر اإلماراتي خليفة محمد خليفة،  رؤى  دبي 1989/1990مـ جمعها 

الشاعر عبدالله محمد السبب ، رأس الخيمة 2018م . 

2ـ المرجع السابق، قصيدة ذات مساء شتائي.

3ـ جماليات الصورة، غاستون باشالر، ترجمة الدكتورة غادة اإلمام، دار التنوير 

للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 2010م .

4ـ القصائد النثرية للشاعر اإلماراتي خليفة محمد خليفة، قصيدة يوم آخر يفقد 

ذاكرته.. 

5ـ المرجع السابق، قصيدة إنك الحلم يطل وقصيدة ذات مساء شتائي ..

6ـ المرجع السابق، قصيدة ذات مساء شتائي ..

7ـ المرجع السابق، قصيدة إنك الحلم يطل ..

8ـ مقدمة في علم الجمال، أميرة حلمي مطر،  دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 

1976م .

آخر،  يوم  ومضة  خليفة،  خليفة محمد  اإلماراتي  للشاعر  النثرية  القصائد  9ـ 

ومضة عالم .. 

المر خليفة  محمد  خليفة  قصائد  في  والمكابدة  المعاناة  ليل 

أدب ونقد



77 للدراسات والبحوث«   /   العدد 279  يناير  2023 76 زايد  التجربة« »سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز  العين »من واقع  العمراني لمدينة  التخطيط  تطور 

 موزة عويص عيل الدريع

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

ً
عموما

عبر مسيرته الطويلة في إصدار المئات من الكتب والدراسات 
وفي مجاالت  في حقول التاريخ عبر مراحلة الزمنية المختلفة، 
التراث الثقافي والشعر النبطي والفن واألدب، والتراث المادي 
هذه  وتأتي  وغيرها،  التراثية  والعمارة  الشعبية  واأللعاب 
»سلسلة  عنوان  تحت  تراث  مجلة  عبر  المنشورة  السلسلة 
نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«، 
لتستعرض نماذج من تلك اإلصدارات المختلفة بهدف تعريف 
وإلبراز دور المركز الثقافي وجهوده الكبيرة  القارئ بمحتواها، 
والمميزة في توثيق عناصر التراث الوطني والعربي واإلسالمي، 
تلك  عبر  االندثار  من  الدولة  وتراث  تاريخ  على  الحفاظ  وفي 
اإلصدارات المهمة التي تعكس رؤية ورسالة وأهداف المركز 

 في حفظ تراث وتاريخ الوطن.
ً
 رائدا

ً
 وطنيا

ً
باعتباره مركزا

)تطور  الكتاب المعنون بالتالي:  في هذا العدد تتناول السلسلة، 
التخطيط العمراني لمدينة العين »من واقع التجربة«(، وهو 
من أحدث اإلصدارات التي صدرت مؤخًرا عن المركز في نهاية عام 
2022، إذ صدرت الطبعة األولى منه وُدشندت في معرض الشارقة 
الدولي للكتاب في دورته )41( والمنعقدة في الفترة ما بين 2 - 13 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. والكتاب من تأليف المهندس طالل 
كما نضم المركز في سياق اإلحتفاء  محمد عبدالله السلماني. 
بإصداراته الحديثة وضمن برنامجه الثقافي المصاحب لمشاركته 
20 نوفمبر/ تشرين   -  14 في مهرجان العين للكتاب في الفترة من 
وذلك في السابع  محاضرة بذات عنوان الكتاب،   ،2022 الثاني 
قدمها مؤلف الكتاب،   ،2022 تشرين الثاني  عشر من نوفمبر/ 

ببيت محمد بن خليفة بمدينة العين.
قراءة ونبذة مختصرة لمحتوى الكتاب:

وقسم  من القطع المتوسط،   صفحة،   )281( الكتاب يقع في 
إلى سبعة فصول باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة وقائمة بالمصادر 
المهندس  بقلم  بتقديم   

ً
مسبوقا وذاك  هذا  وقبل  والمراجع، 

أحمد محمد شريف الخوري رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات 
 بالكتاب ومحتواه.

ً
للتخطيط الحضري، ُمشيدا

 

وقد جاء ت عناوين الفصول كالتالي:
الفصل األول: )التعريف بمدينة العين وإقليمها(

والبعد  العين،  لمدنية  الجغرافي  للموقع  المؤلف  تطرق  وفيه 
عن عوامل   

ً
فضال التاريخي الضارب بجذوره في أعماق التاريخ، 

الطبيعة التي شكلت البيئة العمرانية الحضرية لمدينة العين 
ونسيجها العمراني التي حددته مجموعة من العوامل المتمثلة 
جبل  الرملية،  الكثبان  الوديان،  الفسيحة،  السهلية  في:األرض 
وإلى جانب ذلك عرج هذا الفصل للحديث عن واحات  حفيت. 
وافالج مدينة العين من حيث مسمياتها وموقعها ومساحتها وعدد 

نخيلها.
الفصل الثاني: )مرحلة التأسيس(

حرص المؤلف في هذا الفصل لتسليط الضوء والتطرق في البداية 
والبدايات  المدن،  تخطيط  دائرة  لنشوء  الزمني  السياق  إلى 
المرتبطة بذلك ُمنذ تولى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
 لحاكم أبوظبي في منطقة العين، والذي 

ً
بن سلطان آل نهيان ممثال

صب اهتمامه األول في تأمين مستلزمات الحياة الكريمة لسكان 
إلمارة أبوظبي،   

ً
أصبح الشيخ زايد حاكما  1966 وفي عام  العين. 

المبكر،  باهتمامه  المدن  وتخطيط  العمراني  التطوير  وحظي 
وتسارعت خطى الشيخ زايد لتطوير العين وزيادة رقعتها العمرانية 
ومد الطرق والخدمات لربط الواحات في مدينة العين مع بعضها 
وفي  في نسيج عمراني متكامل يحمل مقومات المدنية الواحدة. 
شامل  أسا�ضي  مخطط  هناك  يكن  لم  هذه  التأسيس  مرحلة 

لمدنية العين وإقليمها يستهدى به في إعداد مخططات المشاريع 
المختلفة، وكانت المخططات التفصيلية تعد أوأل بأول كاستجابة 
تأتي بتوجيهات عليا  ما كانت   

ً
النمو العمراني وغالبا لمتطلبات 

تحدد نوع تلك المشاريع ومواقعها وأولوياتها من حيث التنفيذ. 
ومن ثم انتقل السلماني للحديث عن إنشاء دائرة تخطيط المدن 
في منطقة العين والمخطط العام االبتدائي، ويؤرخ لهذه المرحلة 
وتأتي أهمية هذه المرحلة بقيام كيان تخطيطي   ،1976 بعام 
يتمتع باستقالل فني وإداري ومالي عن دائرة تخطيط المدن في 
أبوظبي والتي كانت تتولى اإلشراف المباشر على إعداد وتنفيذ 
مخططات التطوير العمراني في مدينة العين ُمنذ نشأة تخطيط 

المدن في أبوظبي عام 1967. 
»المخطط  قامت دائرة تخطيط المدن بإعداد   1979 وفي عام 
 ،»2000 العام االبتدائي لنمو مدينة العين وإقليمها حتى سنة 

تطور التخطيط العمراين ملدينة العني 

»من واقع التجربة«
»سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«

سوق الكتب

يسعى قسم الدراسات والبحوث يف مركز زايد للدراسات 
والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، إىل تحقيق أهداف 
القسم من خالل االهتمام بالنرش يف موضوعات تتعلق 

يرة  يخ الدولة بشكل خاص ومنطقة الخليج والجز برتاث وتار
العربية عموماً، وقد ترجم املركز هذا الهدف إىل واقع 
ملموس، ونجح عرب مسريته الطويلة يف إصدار املئات 

يخ  من الكتب والدراسات يف حقول التار
عرب مراحلة الزمنية املختلفة

المخطط األسا�ضي الشامل لمدينة العين وإقليمها حتى العام 
2015 ) اإلستشاري - مونسيل(



79    /   العدد 279  يناير  2023 78

لبعض سنوات.  المدنية  لتخطيط   
ً
موجها المخطط  هذ  وظل 

فذت في هذه المرحلة تنبع وبكل 
ُ
ن كانت جميعا المشاريع التي 

وضوح من رؤية واضحة وقدرة على استشراف المستقبل لدى 
باني نهضة العين ومؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

- طيب الله ثراه-. 
العين  لمدينة  الشامل  )المخطط األسا�سي  الثالث:  الفصل 

وأقليمها حتى العام 2000(
أدركت اإلدارة في دائرة تخطيط المدن بمنطقة   1981 في عام 
العين أهمية العمل التخطيطي المنهجي القائم على أسس علمية 
اإلقتصادية  والدراسات  السكاني  النمو  إحصائيات  قائمة على 
المتعلقة بالموارد والقوى البشرية الالزمة لدفع عجلة التطور 
والنمو العمراني. وبعد عمل وجهد مخلص قامت به دائرة تخطيط 
المدن، صدر قبل نهاية عام 1985 »المخطط األسا�ضي الشامل 
2000م«،  ودراسات النقل والمرور لمدينة العين وإقليمها للعام 
من  العديد  لتحقيق  ويسعى  مجلدات  خمسة  على  مشتمل 
 بتوقيع 

ً
األهداف، وقد تم اعتماد المخطط المذكور أعاله رسميا

المغفور له بإدن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته 
قيم 

ُ
 للمجلس التنفيذي آنذاك، في حفل رسمي أ

ً
 للعهد ورئيسا

ً
وليا

في مبنى بلدية العين، وبحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل 
كان هذا المخطط عالمة  نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. 
فارقة في مسيرة التطور العمراني لمدينة العين، وقد حظي بدعم 
غير محدود من القيادة الرشيدة، وتم فيه تسخير كل اإلمكانيات 

إلحداث نقلة حضارية كبيرة في منطقة العين.
)المخطط األسا�سي الشامل ودراسات النقل  الفصل الرابع: 

والمرور لمدينة العين وأقليمها حتى العام 2015(
من  الثانية  القادمة  المرحلة  عنوان  يحمل  الفصل  هذا  جاء 
أكملت  قد  المدن  تخطيط  دائرة  كانت  أن  بعد  التخطيط 
المخطط األسا�ضي الشامل األول لمدينة العين وإقليمها والذي 
2000، فجاء المخطط  1985 حتى عام  غطى الفترة الزمنية من 
األسا�ضي الشامل الثاني، الذي وقع عقده في 2003 والصادر سنة 
2007 ليحمل اسم »المخطط األسا�ضي الشامل ودراسات النقل 
وتناول فيه   .»2015 والمرور لمدينة العين وإقليمها حتى العام 
المؤلف السياق التخطيطي الجديد واالستراتيجية والسياسات 
الالزمة لتطبيقة، والخطوط العامة لعملية التخطيط،ومعطيات 
المهندس  عرج  وأيضا   .2000 عام  والريفي  الحضري  الواقع 
في األنماط  النظر  على محور إعادة  السلماني لتسليط الضوء 
العين  مدينة  إن  إذ  واالقتصادية،  العمرانية  للتنمية  السائدة 
واالستدامة  الحماية  إحياء  فيها  يستوجب  مرحلة  إلى  وصلت 

إلى  تطرق  كما  واإلقلميي،  الحضري  للتخطيط  مهمة  كأهداف 
األهداف االستراتيجية للتطور الحضري وغيرها من الموضوعات 

المهمة الجديرة بتسليط الضوء عليها.
أبوظبي  مجلس  وإنشاء  التغير  )مرحلة  الخامس:  الفصل 

للتخطيط العمراني(
تناول السلماني في هذه الفصل لجملة من المتغيرات والتغيرات 
والتطورات التي تركت أثرها على مجريات العمل على المخطط 
 ،2015 العام  حتى  وإقليمها  العين  لمدينة  الشامل  األسا�ضي 
لمرحلة جديدة سبتدأ  بمثابة مقدمات  التطورات  تلك  وكانت 
األنماط  على  التغير  في  األثر  لها  كان  والتي  الثالثة،  األلفية  مع 
السائدة في العمل البلدي بشكل عام وتخطيط المدن خاصة، 
ومنها: إنشاء هيئة التطوير اإلقتصادي والترويج السياحي لمدينة 
 ،2005 2001، وإنشاء هيئة البيئة في أبوظبي عام  العين في عام 
الشركات العقارية التي شكلت نقطة تحول جذري من  وإنشاء 
خالل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع النمو العمراني 
ومساهمته في االقتصاد المحلي لمدينة العين وتوفير فرص عمل 
دائرة الشؤون البلدية  إنشاء   

ً
جديدة فيها. ومن المتغيرات أيضا

بإمارة أبوظبي في عام 2007 لتحل محل دائرة البلديات والزراعة 
التشغيلي  النموذج  هيكلة  إعادة  مهمة  الدائرة  بهذه  وأنيطيت 

الخاص بالبلديات في اإلمارة.
تلك  شهدت  التي  األخرى  للمرحلة  المؤلف  انتقل  ثم  ومن 
العمراني«  للتخطيط  أبوظبي  »مجلس  بإنشاء  وذلك  المرحلة، 
2007، وقد جاء توقيت قيام  والذي صدر قانون إنشائه في عام 
 لمتطلبات ومستجدات مرحلة الطفرة العمرانية 

ً
المجلس مؤاتيا

واستطاع المجلس من إنجاز»رؤية  التي شهدتها أبوظبي آنذاك. 
مباشرة  لتعقبها   2007 عام  في  عنها  واإلعالن   »2030 أبوظبي 
مرحلة إنجاز » رؤية العين 2030« و»الغربية 2030«. ومن ثمرات 
برنامح  إطالق  العمراني،  للتخطيط  أبوظبي  مجلس  وإنجازات 
استدامة )Estidama(: وهو من أوائل برامج االستدامة في عالمنا 
التطوير  برنامج مستمر ومستدام يصاحب عملية  هو  العربي، 
والنمو العمراني بتطور شمولي يتجاوز بيئة العمران إلى جوانب 
االستدامة ومحاورها األساسية المتمثلة في المجتمع والثقافة 
هو  المتميزة  المجلس  إنجازات  من   

ً
وأيضا واالقتصاد.  والبيئة 

إصدار أدلة التصميم اإلرشادية ) Design Manuals( والتي تغطي 
بالتخطيط  المتعلقة  واليومية  األساسية  الممارسات  معظم 
وشكلت هذه األدلة اإلرشادية التي أصدرها المجلس  العمراني. 
نقلة نوعية، وقيمة مضافة على جانب كبير من األهمية في تطوير 
على  الحضري  والتصميم  العمراني  التخطيط  أعمال  ممارسة 

مستوى اإلمارة والدولة.
الهيكل  إطار  خطة   2030- العين  )خطة  السادس:  الفصل 

العمراني(
كتاب  من  الفصل  هذا  فيها  اختص  التي  الخطة  هذه  كانت 
كما   - والتي أنجزها  )تطور التخطيط العمراني لمدينة العين(، 
- مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ضمن رؤية  سبق اإلشارة 
تعرف  »تصويرية«  »رؤية« صيغت كوثيقة  بمثابة   ،2030 العين 
 ،2008 في   

ً
وأعلن عنها رسميا »خطة إطار الهيكل العمراني«  بــــــ 

نحو  سيبلغ  العين  مدينة  سكان  عدد  أن  إلى  الخطة  وتتطلع 
الخطة على  اعتمدت  وقد   .2030 بحلول عام  »مليون نسمة« 
خطتها  في  ورتكزت  واألساسية،  العامة  المبادى  من  مجموعة 
على مجموعة من اإلتجاهات األساسية تناولها المؤلف بتوضيح 
والتفصيل كاالستدامة واألولوية البيئية والتطور الثقافي والهوية 
تطوير  مراعاة  فيه  تتم  الذي  األمثل  واإلختيار  الحياة  ونمط 
مؤلف  انتقل  ثم  ومن  مستويات.  وبعدة  العام  النقل  وسائط 
أكثر على مجموعة الحلول التصويرية  الكتاب لتسليط الضوء 
التي سيتم تبنيها والعمل بموجبها لتشكيل عملية النمو العمراني 

 عن 
ً
2030، ولدعم خطة العين، فضال لمدنية العين حتى العام 

أهم ما يميز خطة إطار الهيكل العمراني. ثم عرج السلماني لقراءة 
القواسم والسمات المشتركة لمخططات العين الثالثة، التي تم 
ذكرها في هذا الكتاب والمتمثلة في المخطط األسا�ضي الشامل 
األسا�ضي  والمخطط   ،)2000  -  1985( وإقليمها  العين  لمدينة 
الشامل )2000 - 2015( وخطة العين 2030 -خطة إطار الهيكل 
وتمثلت تلك القواسم  صص لها هذا الفصل. 

ُ
التي خ  - العمراني 

في الحفاط على خصوصية مدينة العين، وعلى الموادر الطبيعية 
والبيئة، والتنمية اإلقتصادية، والحفاط على الحدود الحضرية 
لمدينة العين، وتطوير منطقة وسط المدينة وإنشاء مراكز رئيسة 
الصناعية،  المنطقة  تأهيل  وإعادة  االستخدامات،  متعددة 

وتخطيط األحياء السكنية.
الفصل السابع: )تأمالت في البيئة العمرانية لمدنية العين( 

لم يكتف المؤلف بعرض التطور العمراني الفريد والمميز لمدينة 
العين وتحولها من تجمعات سكنية متفرقة إلى مدينة حديثة، بل 
ضمن كتابه ومن خالل معايشته لمستجدات التطور العمراني 
لمدنية العين ألكثر من ثالثة عقود ،لمجموعة من التحديات أو 

 ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين

 حديقة الجاهلي

  قلعة المربعة
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العمرانية،  البيئة  في  والشواهد  الظواهر 
النمو  لعملية  نتاج طبيعي مصاحب  وهي 
العمراني السريع، ووضعها في هذا الفصل 
»تأمالت في البيئة  من كتابه تحت عنوان 
مع دعوة وأمل  العمرانية لمدنية العين«، 
إلثراء  متجددة  كفرص  معها  للتعامل 

التجربة الحضرية لمدينة العين.
الكتاب وأهميته:

إن هذا الكتاب وما تناوله من موضوعات في 
ثنايا فصوله وماحوته من محاور داخلية، 
وثقها  بمثابة شهادة حية ومعاصرة،  جاء 
المؤلف لتسرد للقارئ، وهي جانب مهم من 
جوانب مسيرة تاريخ مدينة العين ال سيما في 
 في مجال التخطيط 

ً
جانب العمارة وتحديدا

خالل  وتطورها  العين  لمدنية  العمراني 
وهذا الجانب أو  العقود األربعة الماضية. 

درة 
ُ
وهناك ن العنصر العمراني ذو أهمية كبيرة وجدير بالتوثيق، 

وقله في الدراسات العلمية والبحثية الرصينة التي تناولت مدينة 
العين وسلطت الضوء على هذا الجانب العمراني فيها. فالكتاب 
لمدينة  العمراني  التطور  ورحلة  ومسيرة  لقصة  ويروي  يوثق 
العين، ومراحل التخطيط العمراني حسب تسلسلها الزمني ُمنذ 
عام 1979 مع المخطط العام اإلبتدائي، ثم عام 1985 مع إنجاز 
واعتماد أول مخطط أسا�ضي شامل لمدينة العين وأقليمها حتى 
الشامل  األسا�ضي  المخطط  إنجاز  إلى  التطرق  ثم   .2000 عام 
الثاني لمدينة العين حتى عام 2015 في عام 2007. وكذلك إنجاز 
2030، ضمن خطة إطار الهيكل العمراني  واعتماد خطة العين 
بالعديد من  الكتاب مدعمة  مادة  ولقد جاءت   .2008 عام  في 

 
ً
مما أضفى عليها قدرا المخططات والصور التوضيحة المهمة، 
 من اللمسات الجمالية والتوثيقية إضافة إلى تمكين القارئ 

ً
كبيرا

من فهم الكثير من الشروحات والتصورات الذهنية للمخططات 
تناولها  مما  التخطيطية وغيرها  للمشاريع  المعمارية  الهندسية 

المؤلف في كتابه.
ومؤلف الكتاب، ق�ضى أكثر من ثالثة عقود في مجال التخطيط 
العمراني والتصميم المعماري والحضري في مدينة العين، وأسهم 
في بلورة وتشكيل البيئة العمرانية لها، وكان ممن شاركوا في إعداد 
وتنفيذ المخططات األساسية لمنطقة العين. وذلك في حد ذاته 
فمن شاهد  ُيضفي على المادة قيمة وأهمية كبيرة وذات شأن، 
وعمل وخطط ونفذ وعاصر ليس كمن رأى وسمع وقرأ. ومن ثم 
يشكل هذا الكتاب نتاج تجربة شخصية ومعايشة يومية عايشها 

المؤلف للتطور والنمو العمراني لمدينة العين. وكان بحكم طبيعة 
بالجانب التنفيذي ألول مخطط أسا�ضي ثم بالجوانب   

ً
عمله معنيا

مع   2030 التخطيطية والتنفذية للمخطط األسا�ضي وخطة العين 
زمالئه في دائرة تخطيط المدن ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. 
»ماكان  المؤلف:  يقول  وكما  بالفعل،  تجربة  واقع  فهو كتاب عن 
 أراه أثناء تجوالي في 

ً
 حيا

ً
 من مخططات أصبح واقعا

ً
على مكتبي يوما

وشوارعها الرحبة وعمرانها  العين وأسواقها وحدائقها الغناء  أحياء 
المتميز«. وبذلك يمكن القول إن كتاب )تطور التخطيط العمراني 
 
ً
 علميا

ً
لمدينة العين من واقع تجربة(، كتاب قيم، ويشكل مرجعا

للمختصين والمهتمين وطالب العلم  سواء   
ً
مهما  

ً
وتوثيقيا  

ً
وتاريخيا

والمكتبة اإلماراتية في حاجة  بشكل خاص أو للقارئ بشكل عام. 
ماسة إلى مثل هذه الدراسات والقراءات والتحليالت في هذا الجانب 
من جوانب دراسة تاريخ وتخطيط المدن وتطورها العمراني. ومن ثم 
عد هذه الدراسة التي تضمنها الكتاب إضافة مهمة إلى المصنفات 

ُ
ت

الفكرية عن مدينة العين بشكل خاص 
*مركز زايد للدراسات والبحوث

مؤلف الكتاب في سطور:

حصل المهندس طالل السلماني على درجة البكالوريوس 
 ،1977 عام  بغداد  جامعة  من  المعمارية  الهندسة  في 
 1979 وقدم إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 
في  كونسلت  امريتس  بان  الهند�ضي  المكتب  مع  للعمل 
 خارج الهيئة بقسم 

ً
أبوظبي والعين. وعمل بعدها مدرسا

الهندسة المعمارية بجامعة اإلمارات عند افتتاحه عام 
 .1981

وغادر السلماني إلى الواليات المتحدة األمريكية إلكمال 
الدراسات العليا بجامعة أريزونا عام 1982، حيث حصل 

على درجة الماجستير في العمارة عام 1985. 
وعاد في نفس العام إلى اإلمارات للعمل مع دائرة تخطيط 
 لقسم التخطيط التفصيلي ثم 

ً
المدن ببلدية العين رئيسا

 للمدير للشؤون الفنية حتى العام 2008 حيث أصبح 
ً
نائبا

 إلدارة التخطيط الحضري حتى العام 2017. 
ً
مديرا

أسهم المهندس السلماني وألكثر من ثالثة عقود في مسيرة 
التطور العمراني لمدينة العين وذلك بإشرافه على تنفيذ 
المخططات التفصيلية وتطوير العمل التخطيطي وتنمية 
التخطيط  مجال  في  العاملة  الوطنية  الكوادر  مهارات 

العمراني.
العمل  أوراق  من  العديد  السنوات  تلك  خالل  وقدم 
بالتخطيط  المتعلقة  والندوات  للمؤتمرات  والبحوث 
 
ً
محاضرا للتدريس  وانتدب  اإلمارات.  دولة  في  العمراني 
)بدوام جزئي( بقسم الهندسة المعمارية بجامعة اإلمارات 

للفترة من 1995 وحتى عام 2004.

( في منطقة المعترض
ً
صورة تجمع دواري الغزالن وزايد الخير )سابقا

 مبزرة الخضراءفندق ميركيور-جبل حفيت

للدراسات والبحوث« زايد  التجربة« »سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز  العين »من واقع  العمراني لمدينة  التخطيط  تطور 

سوق الكتب



83 إلى مدينة دبي   /   العدد 279  يناير  2023 82 أبوظبي  الرحلة من مدينة 

سيرة الذاكرة

 خليل عيلبوين

أن يكون مقر عملك في مدينة أبوظبي ومقر سكنك في مدينة دبي 
 يثير الدهشة أو 

ً
أو الشارقة أو العكس، لم يعد في هذه األيام أمرا

 
ً
حتى االستغراب، بل يعتبر لدى معظم سكان هذه الدولة أمرا
، فالزمن الذي تستغرقه رحلة الذهاب أو اإلياب ال 

ً
 جدا

ً
عادّيا

 بالسرعة المحددة 
ً
يتجاوز الساعتين لدى أكثر السائقين التزاما

على تلك الطريق التي ال يكبح جماح المسرعين فيها إال أجهزة 
الرادار المنتشرة بكثافة عليها.

، إذا لّبيُت دعوة صديق على 
ً
 أو مرهقا

ً
 صعبا

ً
اليوم.. ال أجده أمرا

الغذاء في مدينة دبي، ثم رجعت إلى مكتبي الستئناف عملي الذي 
، وعدت 

ً
بدأته في الصباح في أبوظبي وتركته في الثانية عشرة ظهرا

إليه في الخامسة مساًء. منذ اليوم األول لوصولي إلى أبوظبي بدأت 
واإلمارات  دبي  إلى  أبوظبي  من  برحلة  للقيام  الجادة  محاوالتي 
الشمالية، طلبت هذه الرحلة من صديقي مفيد مرعي، فلم يتردد 

أن يطلب مني االنتظار لستة أشهر أخرى.
• مشغول ؟

• ال .. أنا جاهز للسفر من الغد.. ولكن
وقت  إلى  تحتاج  الجديدة  الطريق  أن  آخرين  ومن  منه  فهمت 
طويل، وأن الطريق الحالية ليست غير طريق رملية ال تصلح إال 

لسيارات »الالندروفر« أو السيارات ذات الدفع الرباعي.

سيارة وجواز سفر
لي  يرويها  كان  التي  الحكايات  تلك  إلرهاب  أخضع  لم  ولكنني 

بعض الذين استنجدت بهم لتوفير هذه الرحلة، وتأمين السيارة 
والسائق، على األقل، إن اختاروا عدم القيام بمثل هذه المغامرة، 
 إلى رؤية »دبي« التي 

ً
 على السفر، وامتألت شوقا

ً
بل زدت تصميما

كانت في ذلك الوقت دولة مجاورة يحتاج من يريد أن يصل إليها 
أن يتوقف على حدودها ويبرز جواز سفره ليختم المسؤولون 
عن مراكز المراقبة الحدودية ختم الدخول والخروج على جواز 

السفر. 
رت 

ّ
فك ولما لم تجد توسالتي اآلذان الصاغية لدى األصدقاء، 

تلك  مشروع  وتنفيذ  سائقها  مع  »الندروفر«  سيارة  باستئجار 
وقبل   

ً
أخيرا ولكن  دبي،  مدينة  إلى  أبوظبي  مدينة  من  الرحلة 

الصديق  والسيارة جاءني  السائق  اتفاق مع  لحظات من عقد 
 لي في إذاعة »صوت 

ً
المرحوم أحمد سعيد شعث الذي كان زميال

)وصل قبل تعاقدي مع إذاعة  ثم في إذاعة أبوظبي  فلسطين«، 
أقنعنا صديقنا   

ً
أخيرا  :

ً
ليبشرني قائال أبوظبي بأشهر قليلة(، جاء 

بشار )ال يحضرني اسمه الكامل( بالقيام برحلة دبي وقد وافق بعد 
 أن المرحوم أحمد سعيد شعث أراد أن أدرك 

ً
إلحاح. كان واضحا

، ال يقل أهمية عن رحلة وصولي 
ً
أن تنفيذ رحلة دبي عمل كبير جدا

تكلف  لماذا  ولكن  ببراءة  سألت  إذاعتها،  في  للعمل  أبوظبي  إلى 
قال بأسلوبه الساخر المعروف:  وأنت لديك سيارتك؟  »بشار« 
)هوهوه( سيارتي وجميع السيارات الصالون ال تستطيع الوصول 

لما بعد جسر المقطع بكيلومترات قليلة، أما رحلة دبي فهي بحاجة 
أليست  قلت:  وإلى سائق يعرف الطريق،  »الندروفر«،  إلى سيارة 
الطريق معروفة؟ قال: كل الطرق تؤدي إلى دبي، ولكن أي طريق 
أسلم، وأقل وعورة؟ قلت : أليست الطريق معبدة ؟ قال : هناك 
 في 

ً
مشروع طريق ولكن ما زال في البداية، المهم أن تكون جاهزا

، إذا شئت أن تصل قبل الظهر بقليل، ال أخفي 
ً
الخامسة صباحا

أن حديث األخ المرحوم أحمد شعث عن الرحلة والقصص التي 
رواها عّمن ذهبوا ولم يرجعوا بعد أن تاهوا في الصحراء، جعلني 
أشعر ب�ضيء من التوتر، وبكثير من اإلثارة، ولكن حياة اإلعالمي بال 

إثارة مملة ورتيبة. 

مؤونة الرحلة
بعد،   

ّ
وفي الظالم الذي لم يكن قد خف  ،

ً
في الخامسة صباحا

بدأت أول رحلة لي إلى دبي، برفقة أحمد وصديقه بشار، جلست 
المجاور زجاجات  المقعد  في  الخلفي حيث وجدت  المقعد  في 
الماء، وأكياس الطعام والفاكهة التي تكفي لثالثة أشخاص مدة 
أربعة أيام على األقل. قال أحمد: هذا االستعداد ضروري، فمن 
يدري ماذا يحدث؟  قال بشار، وهو يزيد من سرعته على الطريق 
دبي  إلى  أبوظبي  من  الطريق  قطعت  لقد  اطمئن  الصحراوية، 
 أعود بسالمة بدون مشاكل، فجأة 

ً
أكثر من خمس مرات، ودائما

وجدت رأ�ضي يضرب بسقف السيارة، وانطلقت صرخة حقيقية 
تفاديها،  بشار  يستطع  لم  الطريق  على  حفرة  اجتياز  بعد  مني 
الطريق   .

ً
وهو يخفف السرعة قليال قالها بشار،   ،

ً
تمسك جيدا

وأكثر األحيان  بكثبان رملية،   
ً
تمر أحيانا كانت موازية للساحل، 

بحفر مغطاة بالرمال، ولوال آثار العجالت للسيارات التي سبقتنا 
لما كان هناك أي دليل على وجود طريق. أطل علينا بعد زمن غير 
، وأنا أرى انبساط األرض، وعدم 

ً
قصير سهل أبيض، تفاءلت خيرا

بهذا التفاؤل عندما   
ً
ولكني كنت مخطئا وجود الكثبان والحفر، 

قال بشار : هنا أخطر مراحل الطريق، السبخة، وهي األرض التي 

 من 
ً
تصلها مياه البحر أثناء المد العالي، ثم تنحسر مخلفة بعضا

اللون األبيض للملح المترسب فوقها، لو غرزنا هنا، فلن نستطيع 
ولن تستطيع السيارات األخرى أن تجّرنا،   ،

ً
إخراج السيارة أبدا

هذا لو مرت بنا سيارة فالسيارات الذاهبة والعائدة ال تمر عادة 
من نفس النقطة، ذلك أن الطرق عديدة ومتشعبة، وكلها تلتقي 
في النهاية في دبي أو في أبوظبي، ولكن لو تبعت بعض الطرق األخرى 
فقد تجد نفسك في  التي يطرقها السائقون المواطنون الخبراء 

قلب الصحراء، وهكذا يضيع بعضنا.
كانت »سيح الشعيب« هي النقطة الحدودية الفاصلة بين إمارة 
على  األمن  رجال  لُنلطع  المركز  في  توقفنا  دبي،  وإمارة  أبوظبي 
جوازات سفرنا، ونكمل الطريق إلى دبي التي وصلناها في الحادية 
، تعرضنا فيها إلى التغريز 

ً
، أي بعد ست ساعات تقريبا

ً
عشرة ظهرا

مرتين برغم أن سيارتنا كانت »الندروفر« ذات الدفع الرباعي.
المعّبدة،  الطريق  إلى  الوصول  بعد  به  شعرت  الذي  الفرح 
، لم تؤثر فيه كلمات أخي المرحوم 

ً
وإطاللة مدينة دبي كان كبيرا

وتذكر رحلة العودة  ال تفرط في الفرح،  أحمد شعث الذي قال: 
حتى ال يحل علينا الليل قبل  نتأخر،   

ّ
إذ يجب أال إلى أبوظبي، 

في أحد  وتناولنا طعام الغداء  تجولنا في مدينة دبي،  الوصول، 
المطاعم البسيطة، ثم بعد أقل من عشر دقائق من ترك مدينة 
ثم بعد أقل من خمس دقائق،  هذه الشارقة،  قال بشار:  دبي، 
هذه أم القيوين،  قال:  وبعد دقائق أخرى،  هذه عجمان،  قال: 
بالطبع كانت الطريق شبه خالية، والوصول من إمارة إلى أخرى ال 
يستغرق إال دقائق معدودة، واآلن، للوصول من دبي إلى عجمان، 
أحتاج إلى أكثر من ساعة في زحام أتمنى أن تكون هناك وسائل 
 الحضور إلى 

ً
لتخفيف حدته، قلت : لصديقي الذي استطاع فعال

 في أبوظبي بعد أن حضر في الصباح 
ً
موعده في الثانية عشرة ظهرا

 في دبي، أتمنى لو كنت معي في تلك الرحلة، لعرفت قيمة 
ً
اجتماعا

هذه الشبكة العظيمة من الطرق التي تجعل وصولنا إلى أي مكان 
، ومن دون خوف من التغريز أو الضياع 

ً
 وميسرا

ً
في اإلمارات سهال

ذكريات زمن البدايات )9(

الرحلة من مدينة أبوظيب إىل مدينة ديب

خليل عيلبوني
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تراثيات

 مىن حسن

والتاريخ  التراث  أهم مصادر  أحد  الشعبية  الحكايات  شكل 
ُ
ت

وتشكل  وهي قصص تتوارثها األجيال،  الشفاهي للمجتمعات، 
ما  مع  البشر  تفاعل  تحتوي  اإلنسانية،  للمجتمعات  مدونة 
في   

ً
متفردا  

ً
وتلعب دورا وخالصة تجاربهم في الحياة،  حولهم، 

غرس وتعزيز القيم اإلنسانية المشتركة في المجتمعات. 

الشعبية  الحكايات  العديد من أشكال وأنواع  ونجد أن هناك 
القص  أسلوب  خالل  من  آخر  إلى  جيل  من  تناقلها  يتم  التي 
وتحتوي هذه الحكايات على عدة أنواع من  الشفهي التقليدي. 
القصص منها ما هو واقعي ومنها ما احتوى على خرافات وأساطير 
، إضافة لقصص البطوالت، والسير 

ً
 بارزا

ً
لعب الخيال فيها دورا

الشعبية، والقصص الملحمية، وقصص الرعب، وغيرها.
 من جيل آلخر، 

ً
 ألن الحكايات الشعبية يتم تناقلها شفاهيا

ً
ونظرا

من دون تدوين النص األصلي، فإننا نجد أنها مثل األغاني الشعبية، 
والشخصيات  وتتغير فيها األسماء  تزيد وتنقص من جيل آلخر، 
مع احتفاظها بهيكل القصة األصلي الذي يمتاز بسهولة   ،

ً
أحيانا

وبجوهر القيم  الحبك، وشخصيات ومالمح واضحة التفاصيل، 
المعرفية والثقافية التي تقوم عليها. وتتشكل منظومة هذه القيم 
من معطيات تربوية وتاريخية واجتماعية نقرأ من خاللها حياة 

الناس وتجاربهم. 
فهي تصنع نماذج  وعندما تتناقل األجيال الحكايات الشعبية، 
سهم في رسم توقعات مستقبلية لمستقبل 

ُ
سلوكية ُيقتدى بها، ت

الفرد حول كيفية جعل حياته ذات معنى بمرور الوقت والتجربة، 
ذلك أنها توظف بمهارة الصفات الشخصية الحميدة مثل الذكاء 
نسيج  في  وغيرها،  والشجاعة  والكرم،  والثقة،  الحيلة،  وسعة 
الحكاية، إضافة للقيم اإلنسانية المشتركة مثل العدل والتسامح 
والمساواة.. وإذا أخذنا في االعتبار مصطلح القوة الناعمة الذي 
وسائل  الناعمة:  »القوة  ناي  ظهر ألول مّرة عبر كتاب جوزيف 
كامبريدج  الصادر عن مطبعة  العالمية«،  السياسة  في  النجاح 
»القدرة على  والذي عّرف فيه القوة الناعمة بأنها:   ،2004 عام 
أو  من اإلكراه،   

ً
الحصول على ما تريد من خالل الجذب بدال

اإلغراءات، وينشأ من ثقافة البالد«، سنستنتج أن التراث الحكائي 
الشعبي يمثل مرايا ثقافية تعكس هوية األوطان وتاريخها، وترسم 
صورة إيجابية للدول والشعوب، وتسهم في تحقيق أهداف مهمة 
والتعاون الثقافي  منها تعزيز العالقات،  في السياسات الخارجية، 
واالجتماعي، والبحث عن المشتركات القيمية التي تصب في معين 
القيم اإلنسانية السامية والمشتركة، وهي بهذا ال تقل أهمية، في 
التثاقف والتواصل بين الشعوب، عن الثقافة الموجهة للنخب.

وظف الحكايات الشعبية منذ القدم في تعريف األطفال 
ُ
كما ت

على المبادئ والقيم الحميدة، وإطالعهم على تاريخهم وثقافتهم، 
ومساعدتهم  األخرى.  المجتمعات  ثقافة  وعلى  وتقاليدهم، 
وتنمية الحس  وتعلم اتخاذ القرار،  على إيجاد نموذج القدوة، 
المجتمعي واالنتماء الوطني لديهم من خالل تعريفهم بشخصيات 
الحكايات الشعبية في ثقافتنا العربية وغيرها من القصص في 

الثقافات األخرى.
القرائية  المهارات  تطوير  في  الشعبية  الحكايات  تساعد   

ً
أيضا

لألطفال ومساعدتهم على اكتشاف العالم من حولهم، وشغفهم 
العبرة  وأخذ  فهمها  عليه  ويسهل  الطفل  تجذب  كونها  للقراءة 
القصص  في   

ً
كبيرا  

ً
دورا والتخيل  الرمز  ويلعب  منها.  والخالصة 

الحيوانات  لسان  على  الحكمة  تروى قصص  حيث  الشعبية، 
وتعيش الوحوش بين الناس، وغيرها، مما يرمز في كثير من األحيان 
ومقدرات  وُينمي الذكاء  لمغزى معين يراد إيصاله عبر الحكاية، 
حيث ُيظهر األطفال قدرات كبيرة في  االستيعاب لدى األطفال، 
واستخالص العبرة من  التمييز بين ما هو خيالي وما هو حقيقي، 
لراوي  يوجهونها  التي  أسئلتهم  خالل  من  هذا  ويتجلى  القصة، 
واألمهات  واآلباء  ما يكون الجدة أو الجد،   

ً
والذي غالبا القصة، 

»حكواتي«  أو  في قصص السمر المسائي وما قبل النوم،   
ً
أحيانا

ألبرت  يقول  القديمة،  العربية  الثقافات  بعض  في  كما  القرية 
لهم  فاقرأ  »إذا كنت تريد أن يكون أطفالك أذكياء  آينشتاين: 

القصص الخيالية. 
من  المزيد  لهم  فاقرأ  ذكاًء  أكثر  يكونوا  أن  تريدهم  كنت  إذا 
في  الشعبية  القصص  وظيفة  تقتصر  وال  الخيالية«.  القصص 
تعليم األطفال وتثقيفهم وتطوير مهارات القراءة والتمييز لديهم 
وتعريف  الهوية واالنتماء،  تعزيز قيم  إلى  تتعداها  بل  وحسب، 

خيوط  وايجاد  ومجتمعه،  وطنه  وتقاليد  عادات  على  الطفل 
الذي يعنى بأخذ العبرة  بين الما�ضي والحاضر،  الربط اإليجابي  

من الما�ضي وتوظفها في الحاضر والمستقبل..
شكل المواقف في الحكايات الشعبية أيًضا نماذج مثالية لتعليم 

ُ
ت

وما يترتب عليها من عواقب،  الحكمة في صنع واتخاذ القرارات، 
حميدة كانت أم وخيمة، حيث تتعرض الشخصيات في الحكايات 
الشعبية دائًما لمواقف أو صراعات تتطلب منها اتخاذ قرارات 
مصيرية أو اتخاذ إجراءات لحل النزاعات والخالفات.  وبناء على 
عواقب القرار في الجكاية يتم ايصال الرسالة المراد توضيحها، 
والتي تحتمل أحد الوجهين، وهما: أن يكون القرار الذي تم اتخاذه 
يؤدي   

ً
أو يكون خاطئا الفرد والمجتمع،  يخدم مصلحة   ،

ً
جيدا

في  العبرة  أخذ  أهمية  تتجلى  وهنا  غير محمودة،  لنتائج سلبية 
اتخاذ قرارات مهمة تحت ظل ظروف صعبة ومصيرية. كذلك فإن 
إشراك األطفال في المناقشات حول عواقب اتخاذ القرارات ينمي 
قدراتهم المعرفية وذكاءهم االجتماعي، ويساعدهم على التمكن 

من اتخاذ قرارات فاعلة في حياتهم ومستقبلهم.
أن  إال  الطفولة،  مرحلة  في  الشعبية  الحكايات  أهمية  ورغم 
مرحلة  تتجاوز  بل  بعينها،  عمرية  فئة  على  تقتصر  ال  أهميتها 
الطفولة إلى مرحلة الشباب وما يليها من مراحل عمرية ترافقنا 
فيها القصص والحكايات الشعبية مستصحبة الحكمة واألمثال 
وعلى اتخاذ  على إبصار واقعه بصورة أفضل،  التي تعين المرء 
قراراته بحكمة وروية، إضافة لالستفادة من التاريخ وأحداثه في 
استنباط التوقعات وحلول األزمات.، وهنا يحضرني قول يوهان 
في  العميقة  المعانى  »تكمن  شيلر:  فون  فريدريش  كريستوف 
القصص الخيالية التي رويت لي في طفولتي أكثر من وجودها في 
أي حقيقة علمتني لها الحياة«، كما  تتساءل  تيري ويندلج قائلة: 

»لماذا تأثر الكثيرون منا باألساطير والحكايات الشعبية في هذا 
لماذا نستمر في سرد نفس الحكايات القديمة  العصر الحديث؟ 
أعتقد أن السبب في ذلك هو أن هذه القصص  مراًرا وتكراًرا؟ 
لقد  الحقيقية،  الحياة  عن  عبارة  هي  بل  خيال.  مجرد  ليست 
لقد انطلقنا جميًعا في غابات غير  واجهنا جميًعا ذئاًبا شريرة، 
معروفة في مرحلة ما من الحياة، أو في مجاهل أخرى. وكان علينا 
جميًعا أن نتعلم تمييز الصديق من العدو وكيف نكون لطفاء مع 

المقربين في طريق الحياة«.
ثم  وقد مرت الحكايات الشعبية بمرحلة الشفاهية فالتدوين، 
عادت مع ثورة االتصاالت والمعلومات التي تعزز ثقافة الصورة، 
إلى الشفاهية مرة أخرى، في ثوب جديد وجاذٍب للمتلقي الحتوائه 
ورسومات  صوت  من  للحكايات  المصاحبة  المؤثرات  على 
وفيديوهات وغيره، والذي حاكه »الرواة الجدد«  - وهو مصطلح 

أطلق على الحكائين في زمن العولمة -. 
الشعبية عبر وسائل  الحكايات  إنتاج وإخراج  إعادة  وذلك عبر 
اإلعالم الرقمية، و مواقع التواصل االجتماعي، وصناعة المحتوى.
ويجتهد علماء األنثروبولوجيا في المقارنة ما بين البنية القصصية 
والبنائية لنماذج الحكايات الشعبية، وبين البنية االجتماعية التي 
 إلى استعادة النص األصلي للحكايات، ومن ثم 

ً
نشأت فيها، وصوال

تناولها بالبحث العلمي الجاد في إطار عدة مباحث علمية تاريخية 
تشكل  فهي  وغيرها،  وجغرافية  وحضارية  ودينية  واجتماعية 
وتعد  للفرد والمجتمع،   

ً
ومهما  

ً
غنيا  

ً
ومعرفيا  

ً
وتراثيا  

ً
ثقافيا  

ً
رافدا

 للباحثين في مجال تاريخ وتراث الشعوب، والتنقيب 
ً
 خصبا

ً
حقال

وتناولها  والمقاربات،  المقارنات  وإنشاء  الحضارات  مالمح  عن 
بالتحليل والدراسة والنشر 

* شاعرة وكاتبة من السودان

الحكايات الشعبية الرتاثية

يخها« »مرايا ثقافية تعكس هوية األوطان وتار
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تراث الشعوب

 خالد صالح ملكاوي

شأنه  االحتفال برأس السنة الجديدة غارق في القدم، 
 ،

ً
 جدا

ً
 قديما

ً
شأن االحتفال بشكل عام الذي يعد تقليدا

 من العادات الغارقة في التاريخ والمستمدة من 
ً
وبعضا

إذ تزيد االحتفاالت  حضارات مختلفة عرفتها البشرية، 
الذي  االنسجام  دعائم  من  االجتماعية  والمناسبات 
مكونات  بين  والتناغم  االستقرار  تحقيق  يضمن 
الهمم  لشحذ  األنسب  المناخ  وتشكل  المجتمعات، 
الطاقة التي تسهم في  وتعظيم اآلمال لالستثمار في بناء 
تبديد المخاوف من المجهول وتقليل القلق من عثرات 
القادم ومخاطره. وقد يكون يوم رأس السنة من أقدم 
 وشهرة، فقصة هذا اليوم بدأت 

ً
األعياد وأكثرها انتشارا

بعد،  عرفت  قد  الشمسية  السنة  تكن  لم  حقبة  في 
فالدورة الزمنية المعروفة آنذاك كانت تتمثل في الزمن 
المحصور بين موسمي زرع البذور وجني المحاصيل، 
وفرة  على  وقلق  مخاوف  من  الفترة  هذه  تحمله  وما 
المحاصيل، وال يخلو ذلك من ارتباط برواسب قديمة 
يِسم  الذي  الوجودي  والقلق  األساطير  زمن  إلى  تعود 
البشرية ويدفعها للبحث عن معالم تساعدها في فهم 
موقعها من الوجود والكون والزمن، ويعزز لديها بواعث 

األمل والطمأنينة واالستقرار.
ويعود تاريخ االحتفال بعيد رأس السنة إلى الحضارات 
ما كان   

ً
وعادة القديمة منذ أكثر من أربعة آالف عام، 

يرتبط اليوم األول من السنة بحدث فلكي أو مناسبة 
فاالحتفال برأس السنة البابلية ارتبط بوالدة  زراعية؛ 
أول قمر جديد يبزغ بعد حدوث االعتدال الربيعي، وكذا 
ومع رأس السنة عند الرومان،  األمر مع عيد النوروز، 
فيما يبدأ اليوم األول من العام الصيني الجديد مع ظهور 
بينما كان  القمر الجديد الثاني بعد االنقالب الشتوي، 
العام يبدأ لدى الفراعنة مع فيضان نهر النيل، والذي 

تصادف حدوثه مع صعود نجم الشعرى اليمانية. 

احتفال »أكيتو« عند البابليني
سبق البابليون في بالد ما بين النهرين غيرهم من األمم باالحتفال 
من  أكثر  منذ  التقليد  هذا  بدأوا  فقد  السنة الجديدة،  بقدوم 
أربعة آالف عام، وارتبط عندهم بحلول الربيع، فكانت والدة أول 
قمر جديد بعد حدوث االعتدال الربيعي في أواخر شهر مارس/ 
التي  االحتفاالت  وبدء  الجديدة  السنة  برأس   

ً
إيذانا يعد  آذار 

، في مهرجان يسمى »أكيتو«، يحفل 
ً
كانت تستمر أحد عشر يوما

فيه كل يوم بطقوس وممارسات متنوعة تتباين عما في األيام 
األخرى وتنبثق من الدين واألساطير. وكلمة »أكيتو« مشتقة من 
كلمة سومرية قديمة تعني الشعير، ذلك ألّن أحد أبرز األسباب 

التي تدعو لالحتفال هو بدء حصاد محصول الشعير في الربيع، 
 لوالدة الطبيعة من جديد، فبداية فصل 

ً
واعتبر االحتفال تكريما

إلى األرض بعد انقضاء فصل الشتاء،  الربيع هو عودة »الحياة« 
إلى  ينظرون  البابليون  وكان  لبداية سنة جديدة،  بالتالي  ويرمز 
هذه البداية على أنها فرصة لتطهير العالم من السيئات والشر 
ألن اآللهة في هذا اليوم، ستعاود خلق العالم من جديد. خالل 
»أكيتو«، كان يتم عرض تماثيل اآللهة في شوارع المدينة، وتتم 
ممارسة الطقوس الدينية التي ترمز إلى االنتصار على الفو�ضى. 
عندما  الطقسية،  الدينية  بالشعائر  تبدأ  االحتفاالت  فكانت 
فيغتسل في مياه  يستيقظ رئيس الكهنة قبل الفجر بساعتين، 
الفرات المقدسة، ويرفع ترنيمة إلى »مردوخ« إله الزراعة األكبر، 
ل 

ُ
ويمث وفير.  ذا عطاء  الجديد  الموسم  يكون  أن  إليه   

ً
متوسال

 من شعاراته وسلطاته 
ً
الملك البابلي أمام تمثال »مردوخ«، مجردا

ويقوم  ليشهد أمام اإلله على حسن إدارته لمدينته،  الملكية، 
رئيس الكهنة بصفع الملك وسحبه من أذنيه على أمل أن يتمكن 
، فيمدد 

ً
رفت دموع الملك، يكون »مردوخ« راضيا

ُ
من إبكائه. فإذا ذ

حكم الملك ويتّوجهه من جديد. 
في تلك االحتفاالت يعتبر  وكان الطعام والشراب المقدم بسخاء 
الذي أنعم عليهم في حصاد العام  »مردوخ«  عربون تقدير لإلله 
وفي اليوم السادس من االحتفاالت تعرض مسرحية  المنصرم. 
تبع بعرض ضخم ترافقه 

ُ
»المهرج المتنكر« تقِدمة إلى اآللهة، وت

االحتفال برأس السنة الجديدة عرب الحضارات
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الموسيقى والرقص وبعض التقاليد التي تبدأ عند المعبد وتنتهي 
في ضواحي بابل ضمن بناء خاص يدعى »دار السنة الجديدة«.

»افتتاح العام« عند المرصيني
 بنهر النيل، 

ً
 وثيقا

ً
 الرتباط الثقافة المصرية القديمة ارتباطا

ً
نظرا

فقد كان العام الجديد عند الفراعنة يبدأ بفيضان نهر النيل، 
والذي يتصادف حدوثه مع صعود نجم الشعرى اليمانية، وهو 
 في السماء، فكان يتم التنبؤ بالعام الجديد، 

ً
أكثر النجوم سطوعا

 ،
ً
عندما يظهر هذا النجم ألول مرة بعد غياب يدوم سبعين يوما

ضمن ظاهرة تعرف باالرتفاع الشم�ضي، تحدث عادة في منتصف 

الذي  أي قبل الفيضان السنوي لنهر النيل،  /تموز،  شهر يوليو 
وكان  مقبل.  لعام  خصبة  الزراعية  األرا�ضي  بقاء  على  يساعد 
هذا مدعاة لالحتفال ببداية العام الجديد بمهرجان ُيعرف باسم 
إلى الوالدة الجديدة أو تجديد الشباب،  يرمز  العام«،  »افتتاح 
خاصة،  دينية  بطقوس  ترتبط  المهرجان  احتفاالت  وكانت 
زين بالنقوش 

ُ
ومن أبرز تقاليده صناعة الكعك والفطائر التي ت

والطالسم والتعاويذ الدينية. 
انتقل هذا التقليد بدوره من عيد رأس السنة ليالزم مختلف 
األعياد. ومع الفراعنة، شهدت االحتفاالت برأس السنة ألول مرة 
ابتدعته كليوباترا  عرض الزهور ضمن كرنفال ضخم للزهور، 
سيما وأنه تزامن مع االحتفال بعيد  ليكون أحد مظاهر العيد، 

جلوسها على العرش.

رأس السنة الصينية
شانغ«  »أسرة  إلى  الجديدة  الصينية  بالسنة  االحتفال  يعود 
 
ً
ونظرا الميالد.  الرابع عشر قبل  القرن  في  عندما بدأت حكمها 
ألن السنة الصينية الجديدة تعتمد على التقويم القمري الذي 
يعود تاريخه إلى األلفية الثانية قبل الميالد، فإن اليوم األول من 
السنة الجديدة يبدأ مع بزوغ القمر الجديد الثاني بعد االنقالب 
كانون الثاني أو أوائل  ويقع االحتفال في أواخر يناير/  الشتوي، 
فبراير/ شباط. وتقوم السنة الجديدة على اعتقاد تتجذر أصوله 
في القصص الخيالية واالساطير؛ فتدعي إحدى األساطير الشهيرة 

 للدماء ُيدعى »نيان« أي »السنة« كان يهاجم 
ً
شا

ّ
 متعط

ً
أن وحشا

لكنه كان يخاف من  القرى ويفترس األهالي في بداية كل عام، 
الضوضاء العالية واألضواء الساطعة واللون األحمر. لذا، ولطرد 
وغدت  استخدم الصينيون هذه األشياء،  عنهم،   

ً
الوحش بعيدا

من رموز االحتفال بالعام الجديد.
 في األبراج 

ً
ولكل سنة رمزها، إذ ترتبط بواحد من اثني عشر حيوانا

التنين،  األرنب،  النمر،  الثور،  الفأر،  وهي:  القديمة،  الصينية 
والخنزير.  الكلب  الديك،  القرد،  الخروف،  الحصان،  األفعى، 
ويعتقد الصينيون أن المواليد الجدد يتمتعون بصفات الحيوان 
الذي تحمل السنة الجديدة اسمه. وتمثل السنة الجديدة الفترة 
بالحقول،  عملهم  من  فيها  يستريحوا  أن  للمزارعين  يمكن  التي 
للتخلص من   

ً
وتعد مناسبة كي ينظف الناس فيها منازلهم جيدا

المدينون ديونهم  ويسدد  الما�ضي،  العام  فه 
َّ
أي حظ سيئ خل

القديمة كطريقة لتسوية أمور العام السابق، من أجل التشجيع 
على بداية جيدة للعام.  وتهدف االحتفاالت فيها إلى جلب الحظ 
، وهي 

ً
واالزدهار في العام الجديد، وكانت تستمر خمسة عشر يوما

يقوم الناس حينها بتنظيف  ترتكز على المنزل واجتماع األسرة. 
ومع  منازلهم وبتزيين أبوابها بلفائف ورقية كرمز لبداية سعيدة. 
كان الصينيون أول من أطلق  اختراع البارود في القرن العاشر، 

األلعاب النارية في العام الجديد. 

االحتفال لدى الرومان 
كانت السنة الرومانية الجديدة تبدأ مع موسم االعتدال الربيعي 
غير أنه بعد اعتماد التقويم الشم�ضي بدأ  في شهر مارس/آذار، 
يناير/كانون  شهر  من  األول  في  يتم  الجديدة  بالسنة  االحتفال 
للرومان؛  بالنسبة  خاصة  أهمية  الشهر  هذا  ويشكل  الثاني. 
»يانوس« ذي الوجهين،  فاسم هذا الشهر مشتق من اسم اإلله 
أما وجها يانوس فكانا يرمزان إلى أنه  وهو إله التغيير والبدايات. 
وأصبحت هذه  ينظر إلى الما�ضي وإلى المستقبل في آن واحد، 

الحضارات الجديدة عبر  السنة  برأس  االحتفال 

تراث الشعوب



91    /   العدد 279  يناير  2023 90

كان الشعب  الفكرة مرتبطة بمفهوم االنتقال من عام إلى آخر. 
على أمل كسب األرباح في  »يانوس«  يحتفل بتقديم القرابين لـ 
العام الجديد. وكان من الشائع تبادل الهدايا المؤلفة من التين 
وكان معظم الشعب الروماني  والعسل لضمان بداية إيجابية. 
يقوم بالعمل لوقت قصير في يوم رأس السنة الجديدة، ألنه كان 
ُينظر إلى التكاسل في هذا اليوم على أنه نذير شؤم لبقية العام، 
إذ كان كل  كما كان يشيع توزيع القطع النقدية على األطفال، 
إمبراطور يقوم بصك عمالت تحمل اسمه يوزعها في بداية السنة، 
فتعطى لألطفال بعض القطع »القديمة« ويبدأ التعامل بالقطع 
الرومان  كان  وغنية.  خّيرة  السنة  تكون  أن  أمل  على  الجديدة 
يحتفلون بعيد رأس السنة الجديدة في الخامس والعشرين من 
إال أن األباطرة ورجال الدولة كانوا يحاولون  شهر مارس/آذار، 
باستمرار التالعب بطول األشهر والسنين لكي يطيلوا فترة حكمهم 
المخصصة لهم. وبحلول العام 153 ق.م، لم يعد تأريخ التقويم 
يتزامن مع المقاييس الفلكية، األمر الذي دعا المجلس الروماني 
األعلى إلى ضرورة تحديد العديد من المناسبات واألعياد العامة، 
فأعلن األول من شهر يناير/كانون الثاني بداية للعام الجديد. 
واستمر األباطرة بإقامة احتفاالت رأس السنة الجديدة حتى بعد 
اعتناقهم الديانة المسيحية، حيث حّضت الكنيسة الكاثوليكية 
وأدانت تلك  على كل المناسبات الوثنية،  الناشئة على القضاء 

لكنها عندما  الطقوس وحرمت المسيحيين من المشاركة فيها، 
مهرجاناتها   

ً
تدريجيا تؤسس  أخذت  مؤيدوها،  وكثر  نفوذها  زاد 

الخاصة بها، فحددت األول من شهر يناير/كانون الثاني يوم رأس 
.
ً
 دينيا

ً
السنة الجديدة، عيدا

أطفال اليونان رمزًا للسنة الجديدة 
ظل الربيع عند اليونانيين هو الحاضن للسنة الجديدة، ورأوا في 
درج  سنة،   3000 فمنذ أكثر من  للسنة الجديدة،   

ً
األطفال رمزا

اليونانيون على تمجيد اعتقادهم هذا بأن تضع األمهات أطفالهن 
ن بهم في أرجاء المدينة 

ْ
الرّضع في سالل من القش وتحملنهم وتُجل

وتتضمن أطعمتهم المقدمة في  ضمن االحتفاالت برأس السنة. 
االحتفاالت كعكة القديس باسيليوس الكبير، أو »الفاسيلوبيتا«، 
وقد جرى التقليد في غايات هذه الكعكة على وضع قطعة من 
توزيع  أثناء  يجدها  ومن  الكعكة،  داخل  في  المعدنية  العملة 

الكعكة يكون هو صاحب الحظ في العام الجديد.

ير »النوروز« وبلدان طرق الحر
إلى تقاليد  ْيروز هو تقليد تاريخي يرجع أصله  وروز أو النَّ النَّ عيد 
الزرادشتي  التقويم  أيام  أقدس  أحد  وهو  الديانة الزرادشتية، 
القديم، إذ يعود االحتفال به إلى القرن السادس قبل الميالد خالل 

حكم اإلمبراطورية األخمينية. واستمر االحتفال به حتى بعد غزو 
اإلمبراطورية الفارسية من قبل اإلسكندر األكبر في عام 333 قبل 
الميالد وبداية الحقبة اإلسالمية في القرن السابع بعد الميالد. 
ُيحتفل فيه بدورة  وهو عيد للربيع ووالدة الطبيعة من جديد، 
ويوافق يوم االعتدال  الحياة الجديدة بعد زوال فصل الشتاء، 
بداية سنة   

ً
الربيعي أي الحادي والعشرين من مارس/آذار معلنا

جديدة. ولم يزل ُيحتفل به في العديد من البلدان على طول طرق 
الحرير، بما في ذلك أفغانستان وأذربيجان والهند وإيران والعراق 
وتركيا  وطاجيكستان  وباكستان  وقيرغيزستان  وكازاخستان 
للنوروز  القديمة  االحتفاالت  تركز  وأوزبكستان.  وتركمانستان 
وكان يقوم خالله الملوك  على العناصر المرتبطة بعودة الربيع. 
بتقديم الوالئم الفخمة، وتوزيع الهدايا على رعاياهم، إضافة الى 
وتبادل الهدايا مع أفراد األسرة والجيران،  االحتفاالت العائلية، 
وإشعال النيران، وصبغ البيض، ورش المياه التي ترمز إلى الحياة 
ر والتفاؤل بموسم زراعي ناجح. ومن أهم طقوس االحتفال  والتطهُّ
»سفرة السينات السبع«،  بالنوروز إعداد مائدة خاصة تسمى 
إضافة إلى ذلك  توضع عليها سبعة أطعمة تبدأ بحرف السين. 
تحتوي المائدة في العادة على مرآة ونسخة من الكتاب المقدس 
لدى المجوس. وبعد اإلسالم حل محله المصحف وديوان حافظ 
الشيرازّي، وأسماك زينة حمراء اللون. ويعتقد بعض المحتفلين 
بالنوروز أن أرواح أقاربهم ترجع إلى األرض وتجتمع مع األهالي في 
يوم عيده، لذلك يهتمون بتجهيز السفرة والمنزل إلكرام الضيوف 

من العالم اآلخر.

يغية  باب السنة األماز
يوافق رأس السنة األمازيغية الثاني عشر من يناير/كانون أول، 
ع الملك األمازيغي »شيشونغ  ويعود أصل االحتفال إلى حدث تربُّ
قبل الميالد،   950 على هرم سلطة مصر القديمة عام  األول« 
بعد انتصاره على الفرعون المصري »رمسيس الثاني«، إذ أسس 

األسرة الثانية والعشرين من الساللة الفرعونية.
 إلى ما يعكسه هذا الحدث من ثقل تاريخي ورمزي للحضور 

ً
 ونظرا

األمازيغي في شمال القارة األفريقية، غدا بداية للتحقيب للتقويم 
بالكثير   

ً
وما يزال االحتفال برأس السنة فيه محتفظا األمازيغي، 

بقدوم السنة الفالحية   
ً
نا تيمُّ من الطقوس والعادات واألعراف، 

إذ ُيعّد  بوافر الغالل على المزارعين وأهاليهم،   
ً
وتفاؤال الجديدة، 

فيـشـحذ  زراعة األرض واالستعداد لموسم جديد،  ببدء   
ً
إيذانا

وتتعدد مظاهر االحتفال به،  الناس هممهم إلنجاح مواسمهم. 
ليكتفي المحتفلون  وتشترك في تحريم الطبخ ليلة رأس السنة، 
بتناول وجبة »تاكال«، وهي مزيج من الدقيق والماء والملح والزبد 

والعسل، وفي زراعة شجر الزيتون. 
المحتفلون قبل ظهور اإلسالم يعملون من أجل ترضية  وكان 
النساء  تحمل  منه  األول  اليوم  المخفية، ففي  واألرواح  اآللهة 
وينصرفن  القرية،  إلى مكان خارج  غير مملح  »تاكال«  من   

ً
قليال

الجن  من دون أن يتكلمن بعد وضعه في مكان معلوم إلعطاء 
ينتشر األمازيغ  قبل أن ينضاف إليه الملح.  نصيبه من الطعام، 
، ومن 

ً
 إلى مصر شرقا

ً
في شمال القارة األفريقية من المغرب غربا

، ويتوزعون 
ً
 إلى نهر النيجر جنوبا

ً
البحر األبيض المتوسط شماال

في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ومالي والنيجر وبوركينا 
فاسو وموريتانيا، ويعيش منهم ماليين في أوروبا 

* باحث وإعالمي مقيم في اإلمارات
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المجتمعات كوسيلة  في عالقات  ا  مهمًّ دوًرا  الموسيقى  لعبت 
فقد خلق االمتداد العثماني لألرا�ضي العربية  للتفاعل الثقافي، 
للموسيقى  مهد  وهذا  فنية،  نواٍح  عدة  من  ثقافية  تفاعالت 
العثمانية  التفاعل مع حضارات وثقافات متباينة، تأثرت  وأثرت 
وهذا  البيزنطية.  و الرومانية  والفارسية  العربية  الموسيقى  في 
االندماج جعل الموسيقى  العثمانية  األكثر ازدهاًرا  في عالم الفن  
  يدرس خارج وداخل القصور. 

ً
بين األمم.  أصبحت الموسيقى علما

البعثات الثقافية بين األتراك والعرب:
ر كل منهما بثقافة 

َّ
بحكم الموقع الجغرافي بين األتراك والعرب تأث

مفهوم  تعزز  العربية  األرا�ضي  العثمانيين  حكم  عندما  اآلخر. 
التبادل الثقافي بينهما ونجحت الدولة العثمانية في بناء حضارتها 

الموسيقية في الشرق األوسط. 
قام حفالت 

ُ
كان هناك تبادل ثقافي بين العرب واألتراك، وكانت ت

فنية بين إسطنبول ودمشق ومصر، فمع دخول القرن التاسع 
عشر صارت الموسيقى التركية الكالسيكية هي الذوق المشتَرك 
لإلمبراطورية العثمانية، وأصبحت منتشرة وسط الدول العربية. 
فقد كانت الموسيقى التركية تحظى برواج كبير في البالد العربية 
خاصة مصر وسوريا ولبنان في القرن التاسع عشر، وإلعجاب 
إلقامة  إليها  أتراك  بحضورفنانين  يطالبون  كان  مصر  ام 

ّ
حك

الحفالت في القصور الملكية وبين العامة وهذا عزز من انتشار 
الموسيقى الكالسيكية التركية، فقد كان ملك الخديوي إسماعيل 
يرسل دعوات إلى الموسيقيين األتراك ليقيموا حفاالت موسيقية 
في مصر، فقد قّدم الملّحن وعازف الطنبور التركي رفيق فرسان  

حفالت موسيقية في مصر عام 1928. 
كما كان ملوك مصر يرسلون فنانين إلى إسطنبول إلحياء الحفالت 
في  المنيالوي حفالت  يوسف  المصري  الفنان   

ً
أحيانا الفنية. 

القصور الملكية في إسطنبول بحضور السلطان عبد الحميد 
 
ً
تكريما ذهبية  ميدالية  له  وقدم  السلطان  فقد مدحه  الثاني، 
إسطنبول،  إلى  الحامولي  عبده  الفنان  استدعاء  تم  له، كما 
ويرجع الفضل  وغّنى أكثر من مرة أمام السلطان عبد الحميد، 
مقامات وأساليب تركية للموسيقى  لعبده الحامولي في ادخال  
العربية  البالد  من  الكثير  طلب  كما  المصرية.  الكالسيكية 
إقامة حفالت تركية  بدعوات رسمية من الملوك فقد استدعى 
1935، كما تلّقى دعوة  العراق عام  الموسيقار رفيق التركي إلى  

نائب دمشق في البرلمان السوري،  رسمية من فخري البارودي، 
لتأسيس مدرسة الموسيقى الشرقية في دمشق.  

أبداع السالطين الموسيقين : 
 و علًما أساسًيا لدى السالطين العثمانيين؛ 

ً
 كانت  الموسيقى فنا

نفسه  وجد  من  ومنهم  وخّصص،  الموسيقى  من شّجع  فمنهم 
. استطاع بعض 

ً
مها وأصبح موسيقارا

ّ
 أكثر بها فدرسها وتعل

ً
معنيا

موسيقية  مقطوعاٍت  تأليف  وأبنائهم  العثمانيين  السالطين 
األسلوب  وبين  والغربي  الشرقي  األسلوب  بين  دمجت  خالدة 
سليم  السلطان  هما  األشهر،  المثاالن  رّبما  خالص،  الشرقي 
فا مقطوعاٍت موسيقية 

ّ
الثالث والسلطان عبد العزيز، اللذات أل

 . اشتهرت على نطاٍق واسٍع خارج الحدود االمبراطورية العثمانية 
كما قدمت  بنت السلطان عبد الحميد األول مؤلفات موسيقية 
 في 

ً
ف األكثر شهرة

ّ
خالدة. كان السلطان سليم الثالث ملّحن ومؤل

الساللة العثمانية، وقد ُعرف عنه حّبه للناي والطنبور وبراعته 
ولم يكن ينظر إلى الموسيقى  ى الخالفة. 

ّ
يتول في عزفهما قبل أْن 

وفي رأيه الموسيقى غير مرتبطة بوقٍت  كهواية أو عنصر ترفهي، 
وإنما اعتبرها فلسفة تستدعي االهتمام البالغ ما جعل  معّين، 
 
ً
 في المقام الثاني. وتبعا

ً
منه رجَل دولة في المقام األول وموسيقّيا

 من المقامات العثمانية 
ً
لذلك، أحيا السلطان سليم الثالث عددا

المنسية. وعمل على تنشيط اهتمام القصر باألنشطة الموسيقية 
ودعم الموسيقيين والفّنانين وتزويدهم بالموارد التي يحتاجون 
إليها. وجديٌر بالذكر أّن العديد من األسماء الموسيقية الالمعة في 
يه الُحكم الهتمامه المتزايد 

ّ
 تول

َ
الدولة العثمانية قد خرجت فترة

ديدي  إسماعيل  كان  األسماء  تلك  ومن  ومواهبهم،  بحاجاتهم 

أفندي، الذي قام بتوجيٍه من السلطان سليم بإعادة الموسيقى 
الموسيقى  طغت  بعدما  الواجهة  إلى  الكالسيكية  العثمانية 
وقد  ى سليم الثالث الخالفة. 

ّ
يتول الغربية على المشهد قبل أْن 

 .
ً
مقاما  14 وابتكر   .

ً
فنيا  

ً
عمال  15 ف سليم الثالث ما يقارب 

ّ
أل

التاريخ  في  أوبرا  فرقة  استقبل  من  أّول  كان  ذلك،  إلى   
ً
إضافة

العثماني واحتفى بها في القصر الخالفي عام 1797. أّما السلطان 
لكّنه على   ،

ً
فقد ُعرف عنه حّبه للموسيقى أيضا عبد العزيز، 

إلى الموسيقى الغربية   
ً
عكس السلطان سليم الثالث كان مّياال

مها، 
ّ
وتعل دراستها  إلى  فسعى  العثمانية،  من  أكثر  الكالسيكية 

وأحّب البيانو أكثر من غيره من اآلالت، لكّنه في الوقت نفسه كان 
 
ً
ف عبد العزيز على مدار حياته بعضا

ّ
 للعود والناي. أل

ً
 جّيدا

ً
عازفا

في ألبوم حمل اسم   
ً
من المقطوعات الكالسيكية ُجمعت الحقا

في   
ً
وقد القى إعجابا »الموسيقى األوروبية في بالط العثمانيين«، 

 1867 في عام  من الدولة العثمانية وأوروبا على حد سواء.  كّلٍ 
وصوله  اسُتقبل السلطان عبد العزيز أثناء  على سبيل المثال، 
إحدى   »La Gondole Barcarolle« لمقطوعة  إلى لندن بعزٍف 
األوروبية  الصحافة  كانت  وقد  الخاصة،  الكالسيكية  مؤلفاته 
 قد امتلك القدرة الفائقة 

ً
 عثمانيا

ً
آنذاك مندهشة من أّن سلطانا
على تأليف الموسيقى وعزفها. 

إرث الموسيقى التركية :
تعددت أنواع الموسيقى في العصر العثماني، نذكر منها الموسيقى 
الكالسيكية والشعبية والصوفية. ظهرت الموسيقى الصوفية  في 
التاريخ اإلسالمي  على يد  شخصيات  دينية متصوفة تركت أثرها 
الرومي، تتميز  من بينها جالل الدين   على الموسيقى،  الجمالي  
وكانت  هذه الموسيقى بأنها موسيقى دينية من الدرجة األولى، 
 هي المسؤولة بالدرجة األولى عن ظهور 

ً
الطرق الصوفية عموما

فإن  هذا النوع من الموسيقى قديما وبقاءه حتى اآلن في تركيا، 
 -  1203( الطريقة المولوية الصوفية التي أسسها الرومي عام 
في هذا المضمار الفني في القرن   

ً
1273( هي الطريقة األكثر بروزا

العشرين فقد برز في موسيقى التصوف التركية سعد الدين هبر 
)1899 - 1980(، وهو يعد أحد أبرز الموسيقيين األتراك  في تاريخ 
الدولة العثمانية في الموسيقى المولوية. حيث ظهرت الموسيقى 
الصوفية في مدينة قونية على يد دراويش المولوية الذين كانوا 
ينشدون الكثير من قصائد المديح والثناء في حق الرسول الكريم 

في رجال   
ً
وكذلك مدحا وفي صحابته وآل بيته الطاهرين،  ملسو هيلع هللا ىلص، 

وكان ذلك في زوايا الطريقة التي انتشرت في  الصوفية الكبار، 
مدن جنوب ووسط األناضول مثل قونية وقيصرى، وسيواس، 
- ظهرت في منتصف القرن الثامن  الموسيقى الشعبية  وآقسر. 
 يرجع السبب 

ً
عشر وبداية القرن التاسع عشر - تعد األكثر انتشارا

فالموسيقى  المجتمع التركي.  قيم وثقافية   أن كلماتها تعبر عن  
عاشت  التي  للحضارات  الثقافية  القيم  بين  تجمع  الشعبية 
الكالسيكية  الموسيقى  أما  العثمانية.  واألرا�ضي  األناضول  في 
فهي رائجة في المجتمع التركي وتنقسم إلى فرعين رئيسيين، هما 
الموسيقى الدينية وغير الدينية حيث تتكون الموسيقى الدينية 
فقط،  اإلنسان  صوت  على  تعتمد  التي  الجامع  موسيقى  من 
وكانت  العثمانية  األرا�ضي  في  انتشرت  التي  التكايا   وموسيقى 
مراكز للموسيقى الدينية وغير الدينية، وبالتأكيد سنجد عالقة 
الموسيقيين األتراك والعرب بهذه التكايا في قصص حياتهم، وقد 
في  مساِهمة  كمراكز  التاريخي  المشهد  في  مكانها  التكايا  أخذت 
أما الموسيقى غير الدينية فهى تنقسم الى  التفاعل الموسيقي. 
نوعين، وهما الموسيقى الصوتية والموسيقى المعزوفة. وتعتبر 
.كما  من الموسيقى المعزوفة   

ً
الموسيقى الصوتية أكثر انتشارا

انتشرت موسيقى  الغربية في تركيا ومنها موسيقى الروك والبوب 
الروك  مزج األتراك الموسيقى الغربية   والجاز فى الستينيات، 
والقت هذه الموسيقة  والجاز مع الموسيقى الشعبية التركية. 

 
ً
شعبية كبيرة جدا

نورة صابر المزروعي 
أكاديمية من اإلمارات

ية العثمانية يخ  اإلمرباطور املوسيقى يف تار

إضاءة
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 ممدوح السيد

وكأننا  العثمانية،  الدولة  عهد  في  مصر  عن  نتحدث  عندما 
أو قرن  لم يكن عهد  الفكر واإلبداع،  ينابيع  نسترجع نشاط 
صوت  وإعالء  المصرية،  الدولة  الكرام على  تاريخي مر مرور 
النهضة من جديد وترك بصمة كبيرة وإنجازات عظيمة تروى 

ألجيال قادمة وتراث ال يمكن تجاهله.
نزع حجاب الجهل وبدأ تشييد نشاط تراثي  عهد الخديوية  
ثقافي في تاريخ مصر،  وسار على خطى النهضة األدبية والثقافية، 
بإسماعيل   

ً
بداية من تولي محمد علي باشا حكم مصر مرورا

باشا والخديوي توفيق، وآخر ملوك الخديوية في مصر عباس 
حلمي الثاني.

الخديوية يف مرص ) 1867 - 1914(
بدأت الدولة الخديوية في مصر عام  1867  وكان إسماعيل باشا 
أول خديوي في مصر، والذي حكم مصر من 1867 حتى 1879،  
 1879 باشا وحكم مصر من  وبعد ذلك تولى الخديوية توفيق 
حتى   1892 ثم تولى نجله عباس حلمي الثاني من   ،1892 حتى 
عام 1914.  وسمي عصر الخديويات في مصر بعصر النهضة، لما 
خاصة في   ،

ً
وثقافيا  

ً
واقتصاديا  

ً
شهده من تقدم وازدهار صناعيا

عهد الخديوي اسماعيل .

إسماعيل باشا: أول خديوي لمرص
المسافرخانة،  قصر  في   ،1830 عام  إسماعيل  الخديوي  ولد  
والتي تعد أقدم المناطق  بمنطقة الجمالية محافظة القاهرة، 

التراثية في مصر. هو األبن الثاني لـ إبراهيم باشا ابن محمد علي، 
 من التعليم في فرنسا وبعد ذلك عاد إلى مصر، 

ً
كبيرا  

ً
ونال قدرا

وتولى الحكم في مصر بعد وفاة شقيقه األكبر أحمد رفعت عام 
ويعتبر الحاكم الخامس من األسرة العلوية الذي يتولى   ،1858
بالخديوي في مصر، وسعى إلى السير على  وأول من لقُب  البالد، 
خطى جده محمد علي باشا، كان يقتبس الخديوي إسماعيل من 
الحضارة األوروبية وسائل النهضة والتقدم، كما استعان بالخبراء 
األوروبيين في تنفيذ مشروعاته، ومن أبرز المنابر الحضارية التي 

شهدتها مصر في عهد اسماعيل باشا هي :

المتحف المرصي
عام  تم تشييد المتحف المصري في عهد الخديوي إسماعيل، 
،  تمحورت فكرة بناؤه في الحفاظ 

ً
117 عاما 1863، ويبلغ عمره 

 في قلب 
ً
على اآلثار والتراث المصري، حيث يعتبر منارة تشع نورا

ميدان التحرير بالقاهرة،  هو واحد من أكبر وأشهر المتاحف على 
مستوى العالم، ويحوي العديد من القطع اآلثرية الضخمة التي 
كما يعتبر منبر مصر األول في  تبرز براعة المصريين في التشييد، 

إعادة صياغ التاريخ واتصال الما�ضي بالحاضر.

دار األوبرا المرصية وارتباطها بالرتاث 
تم بناؤها بأمر من اسماعيل باشا  لُقبت بدار األوبرا الخديوية،  
قناة  مجرى  بافتتاح  االحتفال  بمناسبة  وذلك   ،1869 عام 
السويس البحرية، وتعتبر أول دار أوبرا في مصر، وجميع المنطقة 

العربية وأفريقيا.
الخديوي  جعلها  حيث  وتراثي،  مميز  األوبرا  دار  تصميم  وكان 

إسماعيل مركز ثقافي يقدم جميع أنواع 
الفن  تنمية  على  ساعد  مما  الفنون، 
القومي في مصر وتطوره بشكل ملحوظ،  
 على إنشاؤها، 

ً
حتى بعد مرور 150 عاما

الثقافة  تظل دار األوبرا المصرية منبر 
مصر  فناني  لكل  واإلبداع  والمثقفين 

والوطن العربي.

كوبري قرص النيل
كوبري قصر النيل في وسط قاهرة المعز، 
ال  وتراثية  معمارية  تحفة  يعتبر  الذي 
مثيل له، بدأت قصة إنشاء كوبري قصر 
النيل، بعد تفكير الخديوي إسماعيل في 
إنشاء جسر يربط بين ميدان التحرير، 
بعد  والضفة األخرى بمنطقة الجزيرة، 

ما كان الناس ينتقلون عبر المراكب الشراعية، و أهم ما يميزه هو 
تصميم 4 أسود في بداية ونهاية الكوبري، التي أبدع في تصميمها 
من  بطلب  وكان  جاكمار«،  »هنري  الشهير  الفرن�ضي  الفنان 
الخديوي إسماعيل، والذي يعتبر أول كوبري تم إنشاؤه في مصر 

للعبور على النيل.
حتى  العالم،  بلدان  كافة  من  السائحين  من  الكثير  إليه  ويأتي 
يقومون بمشاهدة هذه التحفة الفنية التي ترجع أصولها إلى مئات 

السنوات، وال تزال برونقها وتصميمها العريق.

حديقة الحيوان
تعتبر أكبر حديقة للحيوانات في مصر  حديقة الحيوان بالجيزة، 
على  إسماعيل  الخديوي  بإنشائها  أمر  والتي  األوسط،  والشرق 
مساحة 80 فدان، وتم افتتاحها ألول مرة في 25 يناير عام 1891م، 

في عهد الخديوي  محمد توفيق، نجل الخديوي إسماعيل .
وتضم حديقة الحيوان ما ال يقل عن 6 آالف حيوان، كما تحوي 

األنواع النادرة من التماسيح واألبقار الوحشية والطيور.

أبرز أحياء القاهرة الخديوية
حكم الخديوية في مصر كان هدفه تحويل القاهرة إلى قطعة من 
والتي شوهدت في العديد من المنابر الثقافية والفنية  أوروبا،  
تم  التي  األحياء  تلك  ومن  القاهرة،  أرجاء  في جميع  والتاريخية 
الفجالة  )شارع  إسماعيل  الخديوي  عهد  في  وبناؤها  تشييدها 
الجديد، وشارع محمد على، شارع عابدين، شارع عبد العزيز في 

وسط القاهرة حيث أعاد الحياة لهذه 
النقي،  الهواء  توفير  خالل  من  األحياء 
المعماري  بالطراز  المباني  وتجميل 
لم  األن  حتى  يزال  ال  التي  المزخرف، 
إلى طريقة تشييدها بهذا  يتوصل أحد 

الشكل والتراث العظيم.

القصور الخديوية
تم تشييد العديد من القصور في عهد 
وكان قصر سراي  الخديوي إسماعيل، 
الخديوية  الدولة  حكم  مقرا  عابدين 
وبعد ذلك حل محلها سراي  في مصر، 
على  محمد  بإنشائها  أمر  التي  القلعة 
باشا، كما تم تشييد العديد من القصور 
بوالق  سراى  الجزيرة،  سراى  منها 
الدكرور، قصر القبة، سراى الجيزة، وسراى الزعفران بمنطقة 
العباسية والذي يتميز بالطراز والبناء األوروبي، حيث يعد تحفة 
وتم إنشاؤه عام  معمارية له رونق وشكل جذاب وتراثي عظيم، 
1870م، ولن يستطيع أحد تخيل ما كانت تحويه هذه القصور 

من قيمة وفخامة وآثار عريقة، لها تاريخ كبير حتى اآلن.

 نهاية الخديوية يف مرص
عندما غادر   ،1879 عام  في مصر  باشا  انتهى حكم إسماعيل 
كما تردد إلى  مدينة نابولي العاصمة اإليطالية،   

ً
القاهرة متجها

العديد من العواصم األوروبية، ووافته المنية في عام  1895، عن 
، وتم نقل جثمانه إلى مصر، ودفنه في مسجد 

ً
عمر ناهز الـ 65 عاما

 لوصيته.
ً
الرفاعي بالقاهرة، وفقا

حكام  أخر  وكان    ،1914 عام  مصر  في  الخديوية  انتهت  كما 
 لبريطانيا وفرنسا، 

ً
الخديوية هو عباس الثاني، الذي  كان معاديا

النظام  تبعية مصر للدولة العثمانية وإلغاء  لذلك قامت بإلغاء 
الخديوي في الخامس من نوفمبر عام 1914.

يمثل عصر الخديوية في مصر حقبة تاريخية عظيمة من التاريخ 
ذكر في التاريخ المصري، كما 

ُ
والتي ال تزال حتى اآلن ت المصري، 

لما شهدته من تقدم وازدهار  مصر،  في شوارع وأحياء  نجدها  
معماري واقتصادي وثقافي.

العديد من العادات والتقاليد   يحوي التاريخ المصري القديم، 
الذي  الحاضر  من  جزء  اآلن  حتى  تعد  التي  القديمة،  التراثية 

نعيشه  

يخية فارقة  الخديوية: رمز تشييد الرتاث املرصي وحقبة تار
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أدب ونقد

 صديق جوهر

وسمت صالحة غابش ديوانها الثالث بالوسم  )اآلن عرفت(،  
وهذا الديوان المنشور في الدار المصرية اللبنانية  في أكتوبر 
كما نصت   - تمت كتابتها   

ً
يضم بين دفتيه ثالثين نصا  1999

 .1998  -  1996 في الفترة بين عامي   - الشاعرة بصدر الديوان 
الديوان تواصل الشاعرة مغامرتها اإلبداعية بعدما  في هذا 
 
ً
قدمت في أطروحتها الشعرية األولى )بانتظار الشمس( نصوصا
مع النص العربي الرومانتيكي   

ً
ورؤيويا  

ً
ودالليا  

ً
متناصة بنائيا

العشرين،  القرن  األول من  النصف  ابن  الحديث  التقليدي 
الشعرية  أطروحتها  في   

ً
فشيئا  

ً
شيئا تقدمت  أن  مالبثت  ثم 

 مع 
ً
 ورؤيويا

ً
 ودالليا

ً
للتفاعل بنائيا الثانية)المرايا ليست هي(  

النص الشعري في القصيدة الحرة المنطلقة الحداثية بنت 
النصف الثاني من القرن العشرين. 

لقد كانت  الشاعرة في تناصها وتفاعلها دائبة على نسج قصيدتها 
الغابشية من غزولها اإلماراتية العربية الخاصة من دون خوض 
في اللجج المتالطمة حولها بمحيط الشعر العربي سواء  على نحو 
لقد ظلت صالحة غابش وفية  فلسفي أو أيديولوجي أو جمالي. 
لمدونة الرومانتيكية العربية الحديثة من دون مغايرة تذكر وحين 

دخلت مدينة القصيدة الحرة المنطلقة الحداثية لم  ترتد أحياء 
الثائرين الرافعين ألوية األساطير والرموز واألقنعة وتفجير اللغة 
ش أزقة المارقين الذين صبئوا بكل أوثان اليقين المؤس�ضي 

ْ
ولم تغ

ولم يرتضوا بالكليات والمطلقات والمجردات التي عاشت مئات 
السنين حتى عرتها رياح الحداثة ومابعد الحداثة وظلت غابش في 
 
ً
منطقة وسطى آمنة، ترى فتفرك عينيها وتسمع أصداًء ال أصواتا
وتعيش حال الحداثة عن بعد مقصود له جذوره وتشعباته في 

مشروعها الشعري باإلجمال.
»فضائي  والموسوم  عرفت(  )اآلن  ديوان  من  األول  النص   في 
 
ً
 ذاته محددا

ً
واألجنحة« ينطلق الصوت المركزي المؤنث مخاطبا

جغرافية وتاريخ حزنه :
 يرقد بين سواحله 

ً
ياوجها

قمح مركوم في خجله 
ياطفلة بحر 

تسكب في شفة الكلمات ملوحتها 
من للحزن سواك؟ 

استوقفني في هذا االستهالل للنص الصورة البصرية التي حاولت 
الشاعرة رسمها وهي صورة وجه طفلة البحر الذي هو بحر ترقد 
البحر  وطفلة  خجله  في  المركوم  القمح  أكداس  سواحله  بين 
التي  تسكب في شفة الكلمات ملوحتها لغاية التعليق االستفهامي 

الذهني »من للحزن سواك؟ وبالتأكيد لم يكن 
استقرت  حين  اإلثارة  مجرد  الشاعرة  هدف 
مخيلتها على تلك الصورة فاستهلت بها النص 
وتقييد  تدقيق  كانت  تحاول  أنها  الظن  لكن 
متداعيات  في  الوقوع  دون  من  ما  إحساس 
مبهمة متعسفة فهل نجحت في ذلك؟ الظن كل 
الظن أن ثمة تراوًحا بين إيراد ماهو دقيق بحكم 
 وبين الوقوع في ماهو من 

ً
 ومجازا

ً
التجربة واقعا

قبيل التداعيات المبهمة المتعسفة . 
عناصر  بين  العالقات  أن   

ً
أيضا الواضح  من 

الصورة الشعرية سمعية كانت أم بصرية التقل 
والمنطقي  الريا�ضي  االستدالل  عناصر  عن   

ً
وانضباطا صرامة 

بقواعده   
ً
محكوما بأنواعه  االستدالل  كان  فإن  والتجريبي 

الصورية والتجريبية من أول االتساق إلى البرهنة إلى التصديق 
بضوابط  األخرى  هي  محكومة  واألدبي  الفني  لغة  المجاز  فإن 
 
ً
 ومحليا

ً
وقيود أفرزتها صيرورة تاريخ اإلبداع الفني واألدبي عالميا

الضوابط قوانين استخدام األساطير  تلك  بين  أن من  والشك 
والرموز واألقنعة واإلشارة إلى الطقوس القديمة وتوظيف عناصر 
حد  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  تيارات  مع  األمر  وبلغ  الطبيعة 
 عن حقول 

ً
إطالق العنان لقوى الالشعور وحد تفجير اللغة بحثا

استداللية جمالية جديدة مدهشة. 
في النص الموسوم »ضياع« تستجمع الشاعرة  ما أمكنها من طاقة 
التجريد وقوة التكثيف وإرادة اإليجاز لتقيم موازاة أنالوجية  بين 
القمر وهو في طور الفاصل الشم�ضي أي توزعه نصفين بين النور 
والظل وبين الضائعين الباهتين في المدن الكبيرة المعزولة ممن 
هزمتهم لعبة العيش في »مغارات الخوف القديم«، تلك المغارات 
»أعمدة  التي وشمت الهزيمة على صدورهم وراحوا يدعون أن 
القش« في بيوتهم »أقوى من الريح« فيما الشيوخ على مقاعدهم 
فال يبقى إال البقاء  ويدمرون كل �ضيء   

ً
الخشبية يتآكلون صمتا

 
ً
 طويال

ً
 غابشيا

ً
الباهت. و يستدعي هذا النص القصير الجميل نصا

  )1994 سبتمبر   - )يونيو  »مرثية قلب«  هو اآلخر هو نص   
ً
جميال

بديوانها الثاني »المرايا ليست هي« حيث استجمعت شاعرتنا كل 
طاقة التجسيد وقوة اإلفضاء وإرادة الفضح وكشف المستور في 

سياق مماثل  لقصيدة »مرثية قلب«:
القمر هذه الليلة 

يتكيء على نصفه الباهت 
يطل على موسيقى هاربة 

من مقهى المهزومين 
يسكب في صحونهم لونه الضائع 

في ردهات المدن المعزولة
  قصيدة »ضياع«

فماذا يقول المهزومون، صرعى لعبة العيش في 
المدن الكبيرة المعزولة سكان مغارات الخوف 

القديم كما ورد في قصيدة »مرثية قلب«:
لماذا كان الخوف أبانا؟

أورثنا مالمحه الرمادية ،وعاداته السخيفة؟..
لماذا يملؤنا في كأس الثمالة 

ثم يتجرعنا 
ونحن ننتزع الضحكات لشفاهنا من 

أوراق الخريف الصفراء ..
 قصيدة »مرثية قلب«

والضبابية  االنبهام  الرمادية،  المالمح  ذات  أن  الواضح  ومن 
هي ذات المالمح الطافية على مرآة المتكئ على نصفه المظلم 

المهزوم في »بقاء باهت«:
ها هم 

يشاهدون مالمحهم طافية 
في مرآة هذا المتكئ 

على نصفه المهزوم 
في بقاء باهت 

قصيدة »ضياع«
»مرثية  ويستمر هذا التماثل على كافة المستويات مع قصيدة 

قلب«

مقاربة نقدية يف ديوان )اآلن عرفت( للشاعرة اإلماراتية صالحة غابش
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مازلنا نضيع في مدن عمالقة 
مزقت طرقاتها دفاترنا 

فغادرتها العناوين والكلمات 
تنتظرنا بيوت تستقبلنا 

بقبالت الجنائن ..
ولكن ..

ال العناوين لها جسور 
وال الكلمات لها لغة 

قصيدة  »مرثية قلب«
العلب  المدائن العمالقة،   

ً
ومجازيا  

ً
وهنا تجسد غابش شاعريا

الخرسانية الشاهقة الساحقة واإلسفلت الالهب تحت األقدام 
 عن فرصة ومخرج، 

ً
تراجيديا االحتشاد والتضاغط اليومي بحثا

متاهة األضواء ومسرح العنف والجريمة المنظمة وغير المنظمة، 
وواقع  األرضية  الجنة  وعد  البسطاء  ونداهة  البرجوازية  وثن 
الجرم المشهود ذو القداسة والمجد فال عين  الجحيم األر�ضي، 

رأت وال قلب أحس :
مذ رفعنا المظالت فوق الرؤوس 

ومشينا 
لم نعد نرى السماء 

القلوب تم�سي في تجاويف صدورنا
   

ً
بمظالت أيضا

قصيدة »مرثية قلب«
في تلخيص آسر ألق تقتنص غابش لب المدينة الحديثة الحداثية 
روح  فاقد  باهت  ووجود  مهزومين  ألناس  منبهمة  مالمح  مجرد 
اللون »في بقاء باهت«. ومن االنبهام والضياع في المدينة الحديثة 
تتعلق الذات  إلى الشعور األسيان بالوحشة وانتظار ماال يأتي، 
المحاصرة بأحجيات العالم الحديث بقشة أمل وسط ركام هائل 
من الفو�ضى والالجدوى، من االنهيارات والتفسخ، حيث لم تعد 
هذه هي  /اإلنسان فرصة انفالت أو إمكانية تجاوز.  أمام الذات 
العبرة الجمالية في تلك المعزوفة الڤيولينية الحزينة الموسومة 
»انهيار« التي كتبت نوتتها صالحة غابش في لحظة تالمس قوية مع 

روح العصر التي هي »هواء يتشبث به التراب«:
عود ثقاب وحيد ..

يتوسل الرغبة في الضوء الملقى وراء غابة االنتظار .
والنافذة المفتوحة 

تلهث محاوالتي للنسيان 
هواء يتشبث به التراب . 

نفث العود زفرته األخيرة .

وانتهيت إلى رفقة �سيء 
ينهار في توسالته .

غابش على نتفة تجربة يومية معاشة هي عود الثقاب  إن اتكاء 
آلة  مواجهة  في  الذات  هشاشة  موقف  لتدقيق  الوحيد  األخير 
عندما  »ضياع«  مثلما فعلت في نصها البديع  الخنق العصرية، 
استندت إلى الموازاة بين القمر في طور الفاصل الشم�ضي و ثنائية 
األمر الذي م�ضى بشعريتها  النور والظل في التجربة اإلنسانية، 
 عن أي تمطيط نثري أو ثرثرة بالغية قد نكون صادفناها 

ً
بعيدا

وأشرنا إليها في حينها  في قصائد كثيرة لها .
ِذَب المنصاعون« الذي 

َ
وفي السياق ذاته يأتي نصها الموسوم »ك

تتولد فيه الداللة ويتخلق منه الموضوع الجمالي من خالل تدوير 
ملمح تجربي صغير يختزل تجربة كاملة :

صوتك المنصاع لدفئه 
شاٌل كاذٌب

على كتفي البارد ..
يهدهد في عيني صورة الغفوة 

في ظل شائك .
تتكفل  في اإلسناد النعتي )شال كاذب(  ِلٌق 

َ
وبرغم أن ثمة ماهو ق

المرتبط  الجمالي  الموضوع  استنقاذ  من  الصورة  عناصر  باقي 
بعالقة الحب المفخخة أو استحالة الحب في العصر الحديث، 
الختبارها  مرة  غير  الشاعرة  إليها  ستعود  التي  العالقة  وهي 
»جدران صديقة«،   في نصوص مثل   

ً
واستقطارها جماليا  

ً
شعريا

»خاتمة«، »شهرزاد أخرى« و»فضائي واألجنحة«.

لنقل  أو  واقعي  الال  إلى  األحاسيس  تفزع  »جدران صديقة«  في 
إلى  المطمئن  اآلخر  خداع  شرك  من  لتخرج  السحري  الواقعي 

نجاعة الغواية :
هناك أنت 

في مدخنة األفكار 
تالعب دمي السخرية بين أصابعك 

يضحك منها صوتك وهو يوشوشني في غفلة منك 
يا هذا الصاعد نحو األلفة في منزله 

جدرانك صادقتني ..
 
ً
تأتيني ليال

لتحدثني عن آخر فصول لجوئك إلى مملكة الجنون .
يتم الخروج من العالقة المفخخة من دون  »خاتمة«  وفي نص 
ذكرنا  

ُ
ضجيج عاطفي وبغاية االتزان الوجداني وبحيادية نرڤانية ت

بطقس من طقوس اليوغا :
يتنفسك الصمت ..

حتى يحيلك إلى دخان يتسرب من صوتي .
ورماٌد يلون خاتمي 

ب�سيء من الحزن المقدس 
في محراب الهروب .

وفي نص »شهرزاد أخرى« تْنُقُض شهرزاد الجديدة ،التي عركتها 
الذكر العربي  صرَح  العالم الحديث،  الحياة في أتون  أحجيات 
الشرقي الشاهق في حسيته الغارق في نرجسيته ال بالحكي اللذيذ 
)في ملحمة ألف ليلة وليلة تفعل مع الملك  كما كانت شهرزاد 
القاتلة  بالمرارة  المفخخ  بالسؤال  المرة   ولكن هذه  شهريار(، 

والتهكم المسموم :
صباحك النائم فوق بنفسجه الهادئ

أحلى بكثير من وقت 
تنفخ نيرانه امرأة 

عتقت في حنجرتها األسطورة .
فما لك إذن وتاريخها المثقل 

برقصتها الذائبة في كؤوس الحكايات؟ 
تقدم شهرزاد  وفي النص الطويل الموسوم »فضائي واألجنحة« 
األخرى الئحة طويلة من الدعاوى والمدونات  ضد شهريار اآلخر ، 
تؤدي بنرڤانية رقصة البجعة السوداء أمام الخيام العربية فوق 
»من  المتوارث  الدفين  الحزن  رقصة  الحارقة،  الصحراء  رمال 

للحزن سواِك؟«،  وهذا الحزن فن عربي قائم بذاته فهو تارة :
بنفسجة تجتر الصمت 

على مرأى صخٍب يقتات غياب البهجة 

خلف األلوان األخرى 
 وتارة هو الشوق المردود وعود الثقاب الذي يتوسل الرغبة في 

الضوء وراء غابة االنتظار التي يتشبث التراب بهوائها فيخنقه:
والحزن سؤال منكسر تتوجع فيه 

إجابته 
 
ً
 منغلقا

ً
ويراسل بابا

في جانبه اآلخر ضوء يتأمل وحدته 
حتى يهلك .

وتارة هو قبيلة نار »تحرق كل وثائقها في قلب فتاة« بينما رقصة 
الموت هي المخرج الوحيد المتاح، ألن بالموت يتعمد الماثلون 
بنفسجه  فوق  »النائم  صبحهم  وينبلج  الطرقات«  سهو  »في 

الهادئ«.
اإلقصاء  العربي وسوسيولوجيا  األنثوي  الموت  جيولوجيا  هنا 
الجندري تنثاالن في األسئلة التاريخية الحية التي طالما قاومت 
ذي قواعد مكينة في   

ً
جماليا  

ً
المصادرة والخرس  لتصنع قواما

مدونة الواقع المعاش :
يا أنت الماثل في سهو الطرقات 

هل تدري كيف يفتتني 
هذا الوهم المتآمر ضد براءتي األولى؟

هل تدري كيف يصوغ الورد 
عبارته البيضاء 

 في أوعية العتمة؟
ً
 منتهيا

ً
رمادا

تنبعث  الجندري  اإلقصاء  عنقاء  ورماد  الفينيق  غبار  ومن 

أدب ونقد
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/المسافر في طبقات األرض  الشرارات التي تئز في الجمر الراكد 
وفي ردهات المدن المعزولة برغم أنف الحداة  وعبر الصحراء 

والسياس والمهزومين في المقاهي وداخل جلودهم:
ها أنت تهيؤني 

لقصيدتك المجهولة في المشهد 
وتجردني من معرفتي 

فتعبئني سفرا في غابتك القلقة 
وتبعثر فّي قراءات النسيان 

فال أتذكر حنجرتي 
ألواري فيها أشجاري الخرساء 

في هذا الديوان عادت الشاعرة مرة أخرى للحديث عن خيال 
لقد حاولت في سياق  مثلما فعلت في دواوين سابقة.   )القمح( 
في  كدالة مجازية مقترحة،  »القمح«  حداثي أن أتتبع أثر مفردة 
المعجم الشعري الغاب�ضي بشكل عام فلم أجد سوى تشبيه ال 
يخرج بالمشبه به وهو »القمح« إلى مجال مجازي ذي جدة حقيقة 
أو طرافة معتبرة بل هو تشبيه يدور في دائرة الشيوع الداللي ال أكثر:

وأنا مازلت أم�سي خائفة 
 
ً
أتهجى لغة تشبه قمحا

 فوق السنابل 
ً
يتدلى عطشا

قصيدة )عطش القمح أغسطس 1993( 
وكذلك هو الحال في المواضع الشعرية التالية : 

وسار من غير قدم 
يقضم من رغيفه مذاق قمح وألم 

قصيدة )صحيفة يومية سبتمبر 1993(
رحلني في راحتيك  إلى حلم 

تخفيه سنونوة في قمح سنابل 
تنبت في أكمام فضائك يا ليلي ... 

قصيدة  )من دفاتر ضائعة(
ويد تتمتم صمته 

 سوى قمح رديء 
ً
ال تشتري شيئا

 وراء حديث ليل 
ً
كان منسيا

قد ع�سى حراسه 
)»بقايا طيف« الديوان الثالث ص 48( 

هذه مرات ورود مفردة »القمح« في دواوين صالحة غابش قاطبة....
 
ً
مرة يقول الصوت المركزي المؤنث أنه يتهّجى لغة تشبه قمحا
فوق سنابله ومرة نقابل الصحفي   

ً
غير أن القمح يتدلى عطشا

المأزوم في نهاية القصيدة وقد سار بغير قدم يقضم من رغيفه 
مذاق »قمح وألم« ومرة يناشد الصوت المركزي المؤنث الليل أن 

يرحلها في راحتيه إلى »حلم تخفيه سنونوة في قمح سنابل« تنبت 
في أكمام فضاء الليل،  ومرة أخيرة تصف لنا  يد الفتى، المغترب 
في دياره، الباحث عن بطولة رمحه، تلك اليد التي تتمتم الصمت 
 جنس نبات 

ً
 سوى القمح الرديء .  والقمح معجميا

ً
التشتري  شيئا

 مركبة على شكل 
ً
حولي من الفصيلة النجيلية وينتج القمح حبوبا

سنابل حيث تعتبر هذه الحبوب الغذاء الرئي�ضي لكثير من شعوب 
بخلق  مرتبط  فهو  السومرية  األسطورة  في  القمح  أما  األرض. 
المرأة، يتزوج اإلله »إنكي« اإللهة »ننهورساج« وبعد حمل تسعة 

أشهر تضع مولودتها إلهة الزرع والقمح. 
ابنة اإللهة  »سيريز«  »بروسربين«  وفي األسطورة اليونانية ترمز 
ربة القمح، التي اختطفها بلوتو إله العالم السفلي، إلى حبة القمح 
التي تق�ضي الشتاء راقدة في مخبأ مظلم تحت التراب وتبرز على 

وجه األرض في الربيع مورقة مزهرة .
 في نصوص  »المايسترو«، »وحدة «،  »مرآة« ، »مدينة«، »حقائب 
الليل« و»الرصيف« تصل الشاعرة إلى ذروة من ذرى االقتصاد 
القصيدة  الحداثة في صنع  آليات  ما بعد  باعتمادها  والتقطير 
النثرية  الخالية  من التعليق الخطابي  والثرثرة العاطفية، بحيث 
لغوي  التجربة وكساء  م 

ْ
الشعري من عظ القول  يتشكل قوس 

دقيق وفضاء دوال غرائبي مدهش :
تتشنج فيه اللغة 
حتى تفقد وعيها 

وحين يستردها الوعي 
تكون المقاعد قد فرغت .

»المايسترو«
يد الريح 

التي تهز مقبض الباب 
معزوفة صمت موحش 

تمنح الشرارة المتحركة في الذات 
فرصة سانحة لالشتعال . 

قصيدة  »وحدة«
 و ماتنفك القصيدة الغابشية  صاعدة  في  سلم االرتقاء  األسلوبي 
يمارس  وهو  العميق  الداخلي  الصوت  انطالق  ففي  والن�ضي، 
سلطة الذات الحرة في إقامة مناخها الخاص ونحت تضاريسها 
عن أي حتمية بيئية أو ثقافية   

ً
وفق مواءماتها اإلنسانية بعيدا

يأخذ الرومانتيكي بال أي صخب  عن أي بالغة مأثورة،   
ً
وبعيدا

عاطفي  طريقه نحو غنائية إنسانية رصينة مفتوحة على التأويل:
تستغرقني الغيمة البيضاء 

حتى تمتلئ بي 

فتهطلني على تلة صغيرة 
أنحت تضاريسها بي 

أترك في رأسها شجرة بحجمي 
أستلقي في ظلها ألتأمل غيمتي اآلخذة 

في تمشيط بياضها 
أمام األفق . 

 قصيدة  »مرآة«
ألحان  تعزف  التي  الحداثية  الغابشية  السيمفونية  وتستمر 

المدائن الحزينة : 
هذه المدينة التعيس بحرها 

حتى الثمالة ..
ه في قلبي 

َ
ت

َ
ُيغمد حزنها ريش

ثم يرسم نفسه على حجر 
 عشبة ربيعية ثوبها عليه 

ْ
قت

ّ
عل

وغادرت الرمل 
قصيدة »مدينة«

و تتوالى الرؤى واإلرهاصات حين يعتنق الفلسفي التأملي والشجن 
في لوحة جديرة   

ً
ناطقا  

ً
وإنسانيا  

ً
وجوديا  

ً
المقطر فيصيران قلقا

بالرسم أو جدارية مرسومة تهم بالكالم :
في السالل المنتظرة على قارعة الحقوِل

مشروع حزيٌن
يتآكل في الموّدعين

ويرجم الفراغ بحجر االنتظار 

قصيدة »حقائب الليل«
 ُيذكرنا 

ً
 حداثيا

ً
 مدينيا

ً
وعلى ذات الصعيد ترصد الشاعرة مشهدا

بكتابات إليوت وعزرا باوند عن المدينة الغربية المعاصرة:  
الواقفون في وردة الرصيِف

يغنون في صخب االنتظاِر
يفتشون حقائبهم عن أشياء للنسياِن 

 من مباغتة الذاكرِة 
ً
خوفا

ساعة جلوسهم 
على مقعد الرحيِل  

 قصيدة »الرصيف« 
 إن قيمة نصوص كهذه هي في برهنتها على أن الدقة ال الوضوح، 
والصرامة في الصوغ ال اللوك واالجترار هما أداتا التخييل الفني 
مسؤولية  المتلقي  مخيلة  تتولى  حيث  الناجع  الجدي  واألدبي 
وحيث  أو إكراه على أي نحو كان،  الداللة من دون إمالء  إنشاء 
تؤول التجربة الشعرية بخصوصية إنتاجها إلى أن تكون تجربة 
ومثلما ومضت تلك النصوص كشهب  إنسانية بشيوع تخييلها. 
في فضاء الديوان، شهب صغيرة عارمة الضياء سرعان ماتنزوي 
كل  فيها  تتجاور  األجرام  نصوص ضخمة  إزاء  ويخبت ضوؤها 
عادات الكتابة الشعرية عند صالحة غابش مثل نصها الطويل 
أخرى  الديوان جوالت  هذا  مع  ولنا  معي«.  »مادمت  الموسوم 

قادمة   

ناقد وأكاديمي خبير الترجمة في األرشيف والمكتبة الوطنية - أبوظبي

اإلماراتية صالحة غابش )اآلن عرفت( للشاعرة  مقاربة نقدية في ديوان 

أدب ونقد
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الحداثة بمعناها البسيط تجديد القديم وإعادة النظر فيما هو 
 وخاصة في المجاالت الفكرية والثقافية واالجتماعية 

ً
قائم فعليا

فالحداثة حراك فكري في المقام األول ينتج عن هذا الحراك 
الفكري حراك مجتمعي وتطور ثقافي يعيد فرز الموروث الفكري 
والتغير  التطور  مع  يتواءم  بما  للمجتمع  والهوياتي  والثقافي 

المصاحب لحركة الزمن المتدفقة.
وتطوير  تغيير  وآلية  كمفهوم  للحداثة  التنظير  عن   

ً
بعيدا

والحديث عن نشأتها مع عصر النهضة  للمجتمعات والثقافات، 
التي  والمجتمعية  الفكرية  التحوالت  مع  وعالقاتها  األوربية، 
صاحبت هذا العصر، فإن الحداثة ليست ابنة العصر الحديث. 
منذ ظهور اإلنسان العاقل  الحداثة هي حتمية تاريخية ثقافية. 
علينا  يقص  والتاريخ  واإلدراك  الوعي  ثورة  وبداية  األرض  على 
الكثير من التحوالت الحداثية التي عاشتها المجتمعات البشرية.

فالثورة الزراعية هي نتاج حداثة إنسانية قامت منذ أكثر من 12 
ألف عام، والديانات السماوية منها واألرضية هي حداثة ثارت ضد 
المجتمع في وقتها وأحدثت تحوالت جذرية وأعادت تغيير الثقافة 

والهوية المعرفية للبشرية. 
فالحداثة ليست وليدة العصر الحديث بل هي حتمية ال يمكن 
مقاومة قوتها وقدرتها على التغيير والتحول وكل محاوالت مقاومة 
 
ً
 وثوريا

ً
 بالفشل. التغيير إن لم يكن صداميا

ً
الحداثة باءت تاريخا

إن شكل   .
ً
ومن ثم التغيير سيحدث حتميا  

ً
وهادئا  

ً
سيكون ناعما

الحضارة البشرية بمشهدها الحالي ما هو إال نتاج تغيرات حداثية 
متتالية عبر تاريخ اإلنسان على األرض.  

اإلنسانية  للعلوم  التراكمي  المعرفي  التطور  الحداثة على  تتكئ 
والفلسفية المصاحبة للتطور العلمي والتكنولوجي. 

تنتج عنها مظاهر مادية تتوغل في كل جوانب الحياة المختلفة 
كالتطور التكنولوجي والذكاء االصطناعي الذي توغل في مفردات 
المباني  في  وتغير  تطور   

ً
أيضا ذلك  ويصاحب  اليومية  الحياة 

والبيوت والمالبس. كما تنتج عنها مظاهر المادية ثقافية وهوياتية 
وقيمية وتتغير الكثير من المفاهيم التي تؤطر للعالقات اإلنسانية 
بكافة صورها فردية كانت او جمعية، فيتغير المجتمع من حيث 
آلياته ومظاهر العالقات التي تربط وحداته البنيوية ومفاهيمه 
فيصبح الموروث القيمي والثقافي  كون هويته، 

ُ
الثقافية والتي ت

ومعطيات  ضروريات  مع  يتما�ضى  بما  والتغيير  للتطوير  عرضة 

الحقبة الزمنية التي نعيشها.
عالقة المجتمع مع الحداثة توزن على ميزان العالقة بين الناتج 
المادي والالمادي وتبقى المعطيات المادية مجرد ظاهر خادع 
الثقافية  أزمتنا  تكمن  وهنا  نفسها،  الحداثة  وليست  للحداثة 
في ثقافة الشعوب العربية ذهب الغالبية العظمى  مع الحداثة. 
منهم إلى الحداثة الظاهرية الزائفة فاندفع وراء تحديث المباني 
والطرق والسيارات ووسائل االتصال والمالبس وشواطئ البحر 

والتجمعات السكانية الطبقية. 
لكن ما زال يختبئ داخل موروث فكري متجمد، ويؤمن قطاع كبير 
منه أن التطور الحضاري هو العودة لمجدنا الحضاري القديم 
ولذلك حداثتنا البد أن تكون باالرتداد للخلف بصورة عكسية 
والعودة إلى األنماط التي صاحبت المرحلة الزمنية التي عاشت 
فيه الحضارة العربية واإلسالمية زهوة سياسية وعلمية وثقافية 
ومن ثم تواجه محاوالت الحداثة الحقيقية التي تحاول تفكيك 
في  بل وعنيفة  بمقاومة شديدة  والثقافي  الفكري  الجمود  ذلك 
بعض األحيان من خالل مجموعة من التهم المعلبة التي يطلقها 
المتمترسون خلف النزعة اليقينية بأن حضارة القدماء هي أبدع 
 
ً
ما كان من دون وعي أو إدراك بأن متغيرات الزمن تفرض اختالفا
المحركة  والقيمية  السلوكية  المفاهيم  من  كثير  على   

ً
جذريا

مفاهيم  المثال  سبيل  فعلى  المختلفة.  عصوره  في  للمجتمع 
العالقات اإلنسانية واألخالقية التي حكمت التجمعات البشرية 
في عصر ما قبل الزراعة تختلف عنها في عصر ما بعد الزراعة 
 في 

ً
وقيام القرى والمدن ثم ظهور الدول المركزية وما كان مقبوال

.
ً
المجتمع قبل ألف سنة قد يصبح اآلن مرفوضا

إن اخضاع الحداثة لمفاهيم خرافية لنصوص بشرية تاريخية 
فال يمكن  على أساس أنها األحكام المطلقة هو نوع من العبث. 
أن نقيس آليات التجارة في الحضارة المصرية القديمة بما كانت 
عليه في العصر األموي أو العبا�ضي وبما هي عليه في العصر الحديث 
بتعقيدات العالقات االقتصادية اآلنية فلم يوجد في حينها بنوك 
وال بلوك تشين وال سعر فوب وال سلة عمالت إلى آخره.  فكيف 
أحكم بمفهوم ظني على عالقات معقدة عما كانت عليه؟!  وقس 
على ذلك الكثير من األمور والجوانب الحياتية والثقافية. انتصار 
المناهضين للحداثة يتكئ على تغلغل الفكر الخرافي وسيطرته 
واستمرار  الحقيقي،  الحداثي  التغيير  مقاومة  في  المجتمع  على 
هزيمة التفكير العلمي أمام الفكر الخرافي في الكثير من المعارك 
يسهم في ذلك غياب دور الفلسفة كمنهج تفكير في  المجتمعية. 
التي  والمجتمعات  العربية.  المجتمعات  العديد من  في  التعليم 
علم منهجية التفكير الفلسفي 

ُ
تتضمن مناهجها الفلسفة هي ال ت
علم تاريخ الفلسفة. 

ُ
النقدي ولكن ت

الفكر  أمام  العلمي  الفكر  انهزام  في  كبيرة  بصورة  يسهم  وهذا 
الخرافي. فتظل رؤيتنا للحداثة رؤية سطحية ومعكوسة عما يجب 
أن تكون عليه حيث نتباهى بتكنولوجيا لم ننتجها فنمتلئ بزهو 
 
ً
كاذب يصنعه اآلخرون لمجرد أننا نمتلك المال فنشتريه وأحيانا

ال نمتلك المال فنستدين كي نزهو بامتالكنا الزائف للتكنولوجيا.
في  ونبدأ  والمعكوسة  المزيفة  الحداثة  عباءة  من  نخرج  متى 
االنخراط في حداثة حقيقية تعيد بناء فكرنا ومعارفنا ومجتمعنا 
الحتمي  الحراك  ضمن  لها  ومطورين  ثقافتنا  على  متكئين 
فالحداثة ال تعني قتل ثقافتنا وبناء  لمعطيات العصر الحديث. 
ثقافة جديدة كما يرى فسطاط بعض أنصار الحداثة على النمط 
الغربي بصورة مطلقة ظانين أن نجاح الحداثة في الهدم لكل قيم 
 عن هويتنا كما يروج لذلك 

ً
وتراث المجتمع. الحداثة ليست تخليا

الفسطاط المقاوم فُيضيع الُفسطاطين المفهوم الحقيقي الذي 
ننادي به أن تكون ثقافتنا مشاركة في اإلنتاج الحضاري للبشرية 
 - بشقية المادي والالمادي 

ً
- في عصرنا الحالي مثلما كانت قديما

وليست مجرد تابع مستهلك لمنتجاتها المادية فقط مع البقاء على 
ثقافتنا حبيسة قالع األمس فنفنى وننزلق إلى العدم.

معطيات  بين  ومواءمة  للثقافة  تطوير  هي  الحقيقية  الحداثة 
وديناميكيات  والسلوكية  الثقافية  والمفاهيم  الحديث  العصر 
تتمتع بمرونة  طر متجددة، 

ُ
أ في  العالقات المجتمعية ووضعها 

التدفق الحضاري المتسارع لإلنسانية.. وتبقى الحداثة الحقيقية 
هي الطاقة التي نتحول بها من مستهليكن للحضارة إلى مساهمين 

حقيقيين فيها 

شريف مصطفى محمد
كاتب وقاص مصري

يفة واملعكوسة الحداثة املز

إضاءة
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مسرح

 هيثم يحىي الخواجة

المونودراما من أكثر الفنون التي تعرضت للقبول والرفض، 
مفرد  بصوت   

ً
زاخرا  

ً
عالما المسرحي  يخلق  أن   

ً
سهال وليس 

إنه بمثابة الحائك  وممثل يقف وحده على خشبة المسرح، 
 ويخيطه ويجمله بخيط واحد.

ً
الذي يحاول أن ينسج ثوبا

هذه العودة إلى بدايات الظاهرة المسرحية في أسلوب المسرح 
 من التساؤالت؛ ألنها تأتي في عالم سمته 

ً
الفردي الحديث تثير كثيرا

 عن أزمة المسرح 
ً
الرئيسة التعددية، وهي تساؤالت ال تبعد كثيرا

والفكر والثقافة. بل وعن إحساس العربي المثقل بالروح الفردية.
 في عروض المسرح 

ً
وقد استطاعت المونودراما أن تجد لها مكانا

والمخرجين  والممثلين  المبدعين  الكتاب  بعض  خالل  من 
اإلعجاب  بين  لعروضها  الجمهور  قبول  وتراوح  المجيدين، 
تكتسب  المونودراما  أن  غير  والضيق.  بالضجر  واإلحساس 
مشروعيتها المسرحية بقدر ما يستطيع المسرحي عرض المتعدد 
من خالل الواحد، وإبراز معالم الشخصيات من خالل معطيات 

بخلق  تضيق  التي  اآلن  لحظة  من  والخروج  المفرد،  الصوت 
لخلق مركب حياتي غني  )ما بعد(  والـ  )ما قبل(  األحداث إلى الـ 
بالدراما، وإظهار العواطف المتعددة من خالل النفس الواحدة، 
تقديم  إلى  الجاهزة  أو  المريضة  الشخصية  أسر  من  والخروج 
وأن يغلب الخلق من مواقع الصيرورة على  شخصية إشكالية، 

الخلق من موقع الكينونة.

يخ العريب المونودراما يف التار
لما  العربي،  تراثنا  في  المونودراما  بذور  على  الوقوف  أردنا  إذا 
بل يمكن أن يكون هذا العنوان مشروع  اتسعت مقالة واحدة، 
لهذا  البدايات  ونتوقف عند  الحديث،  فيه  نفصل  كبير  كتاب 
وما يمكن أن أورده اآلن هو أن المونودراما موجودة في  الفن.. 
تاريخنا وتراثنا منذ غابر األزمان، ويكفي أن أذكر بالجد أو الجدة 
وكيف تسرد ألحفادها حكايات من ألف ليلة وليلة أو من الذاكرة 
وتغني هذه الحكايات بإشارات اليد وتعبيرات الوجه  الشعبية، 
.
ً
وبالتمثيل بشكل عام؛ مما يجعل تأثير الحكاية على األطفال كبيرا

الذي كان يقف على صخرة عالية،  )الرجل الصالح(  ومن تراثنا 

ليحدثهم عن أهمية أن يكون  وينادي الناس فيجتمعون حوله، 
، ويمثل لهم عذابات النار ورغد العيش في الجنة.

ً
اإلنسان صالحا

ويأتي الحكواتي - في العهد العثماني - ليأخذ دوره في هذا الفن في 
المقاهي والبيوت ويحكي للناس حكايات ألف ليلة وليلة أو سيرة 
سيف بن ذي يزن أو السيرة الهاللية أو سيرة عنترة بن شداد، وغير 
 
ً
ذلك. ما تقدم يؤكد وجود المونودراما في تراثنا، وهي ليست فنا
 على األدب والفن عند العرب، واألمثلة أكثر 

ً
 أو طارئا

ً
 جديدا

ً
حديثا

بكثير مما أوردت. لقد اهتم كتاب المسرح العربي في الثمانينيات 
وقد القى هذا  )المونودراما(،  بمسرح الممثل الوحيد   -  

ً
تقريبا  -

 عند بعضهم - أدباء وجماهير 
ً
النوع من الكتابة المسرحية قبوال

بعضهم اآلخر. هذا والبد من الوقوف   - بالمقابل   - واستهجنه   -
عند هذا الفن إلبراز مالمحه، سماته، وماله، وما عليه بين الفنون 
األخرى، أو بين األنواع األدبية المعروفة.. أعتقد أن المونودراما 
فن قديم في تراثنا. صحيح أنه لم يأخذ الشكل الذي هو عليه اآلن، 

ولم يتبلور، ويتطور إلى الدرجة التي وصل إليها 
في أيامنا هذه، ولكن هذا ال يعني أن بذوره غير 
 طالما أن 

ً
موجودة، وأنها مغرقة في القدم أيضا

اإلنسان - الفرد - حاول أن يبدع سمات تميزه 
االنتباه  يشد  وأن  البشر،  بني  من  غيره  عن 
وسرده  إليه من خالل قيامه بأعمال مثيرة، 
في   -  

ً
فعال  - وهذا ما حدث  حكايات مشوقة، 

الحماسية،  الخطب  وفي  واألتراح،  االفراح 
وفي  والمسامرات،  والسهرات  النصائح  وفي 

اللقاءات الجماعية.. »في أيام الطفولة، ما زلت أذكر ليالي األفراح، 
األعراس منها على وجه التحديد فقد كانت ال تقتصر على الغناء 

والرقص والطقوس المتفق عليها في عقد اجتماعي قديم.
 شريك 

ً
كانت ثمة فصول تمثيلية صغيرة يؤديها فرد يسانده أحيانا

أو أكثر. كان التهريج طابع تلك الفصول، أو أنها الحكمة ينشدها 
 ما يكون 

ً
المؤدي من حكايته الحوارية، وحركاته التمثيلية، وكثيرا

 يسترسل في مونولوج طويل تستخلص منه حادثة 
ً
الممثل وحيدا

أو عبرة من خالل مداعبة وفكاهة أو مفاجآت تثير االستغراب 
والتعجب من حضور المشاركين والمدعوين إلى الفرح..« )1(.

ما يه المونودراما؟
المسرحي  العرض  إن  أي  الوحيد،  الممثل  المونودراما هي فن 
يقوم على جهد ممثل وحيد من أوله وحتى نهايته، ومن الخطأ أن 
يقف إلى جانب الممثل الوحيد أي شخص آخر سواء تحدث على 
الخشبة أم لم يتحدث، ألن الشرط األسا�ضي 
في هذا الفن أن يكون العرض كله على عاتق 

ممثل واحد.
فالممثل - الفرد - يؤدي دوره وأدوار شخصيات 
أخرى من دون أن تتواجد هذه الشخصيات 
على خشبة المسرح، ويمكن استخدام خيال 
( على اعتبار إدخال 

ً
الظل أو األصوات )تجاوزا

ذلك ضمن حلم الممثل وخياالته وتصوراته 
وأحالمه يقول أمين بكير:

مرسح املونودراما بني املايض والحارض)1(

املونودراما رافد مرسحي مؤثر  يف الثقافات اإلنسانية

كرث الفنون اليت  املونودراما من أ
تعرضت للقبول والرفض، 

وليس سهاًل أن يخلق املرسحي 
عاملاً زاخراً بصوت مفرد وممثل 
يقف وحده على خشبة املرسح، 
إنه بمثابة الحائك الذي يحاول 
أن ينسج ثوباً ويخيطه ويجمله 

بخيط واحد.
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»ولعّل اللحظة التي ينفرد فيها الممثل بنفسه على خشبة المسرح، 
فيها  يعتمل  ما  ويكشف  يفضح مكنوناتها،  ويناجيها،  يحاورها، 
تعتبر تلك اللحظة النواة الحقيقة للمونودارما،  من أحاسيس، 
وفي الشكل العام عن  وإن كانت تختلف في الحيز الذي تشغله، 
وما على اإلنسان إال أن يعود إلى  المونودراما بمعناها المحدد، 

نفسه يضبطها حين يغني أو يفكر بصوت مرتفع«)2(    
إنها تعكس مما  فالمونودراما هي التعبير أو التفكير بصوت عاٍل.. 
في زمن  وطموحات وآمال،  يختلج في النفس من أفراح وأحزان، 
ومكان ما، ومن خالل حدث أو أحداث وصراع أو صراعات، سواء 
أكان ذلك مع النفس ذاتها، أو مع اآلخر المتخيل، أو المتصور، إن 
المونودراما هي دراما عدة أفراد ويؤديها فرد واحد، وإن استعان 
الممثل ببعض الممثلين، فإن ما يجب أن نشير إليه هو أن ممثل 
المونودراما يمكن أن يستعين ببعض الممثلين خلف الستارة 
أو على الخشبة شريطة أن يظلوا صامتين طوال  )في الكواليس( 

ه.
ّ
العرض كل

«، وهذا يعني أن العبء كله 
ً
فكلمة »مونو« باليونانية تعني »واحدا

ارة لن تتابع إال أفعال 
ّ
وأن النظ يقع على عاتق الممثل الوحيد، 

المسرح،  وحركة وأقوال هذا الممثل الذي عليه أن يمأل فضاء 
ويشد الجمهور إليه عبر الحوار المسرحي، ولغة الجسد، واإليماء، 
واإلشارة، والتعبير، والموسيقا، والفنيات المساعدة، والتقنيات 

المعينة كلها.
يقوله   

ً
وال بد هنا من اإلشارة إلى أن المونودراما ليست مونولجا

النص  عند  أتوقف  عندما  بالتفصيل  وسأتحدث  الممثل، 
المونودراما، وإذا سأل سائل: هل في المونودراما حوار؟ فالجواب 
هو أن المونودراما تعتمد على السرد وإن وجد الحوار فهو حوار مع 

النفس ينطلق من منظور أحادي ورؤية أحادية.

المونودراما يف الغرب
يرى بعضهم بأن جان جاك روسو أول من كتب مونودراما مكتملة 
1760م وكان عنوان المسرحية  الشروط الفنية.. كان ذلك عام 
»بيجماليون«. أما عن بدايات المونودراما فترتبط بالمسرحيات 
اليونانية التي ركز فيها الكاتب المسرحي على الحديث الفردي، وكان 
الكورس صدى هذا الحديث وردة فعله السلبية أو اإليجابية، 

وهذا يعني أن الحديث الفردي ظل يدور في فلك الجماعة.
، ولكنها اتسمت 

ً
وقد برزت المونودراما في المسرح الروماني أيضا

بالطول واالستطراد.. واستمرت كذلك في عصر النهضة، ويمكن 
أن نستثني من ذلك الكاتب البارع شكسبير الذي تجاوز القوالب 
البطل  سمات  أظهرت  مونولوجات  خالل  من  الكالسيكية 
)السياسية واالقتصادية  وعكست المعاناة بمجاالتها المتعددة 
واالجتماعية والفكرية( فمسرحية »لير« ومسرحية »هاملت« على 
سبيل المثيل ال الحصر تتضمن كل منهما مقاطع مونودرامية لم 
، بل يمكن أن نقول 

ً
تغرق في التطويل الذي يجعل الحدث باهتا

ألنها بعيدة عن التعبير   ،
ً
إنها موظفة في األحداث وفاعلة أيضا

البليغة  الخطب  إلى  تميل  وال  فنية،  بقيود  المقيد  غير  الذاتي 
وتربط انفعاالت وطموحات واختالجات الفرد بآمال  المشكلة، 

وآالم المجتمع.
وقدس  وعندما ظهر التيار الرومان�ضي الذي ركز على العاصفة، 
وصارت تتبلور كشكل  فردية الفرد انتعشت بذور المونودراما، 
ولكنها تجمدت  فني في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، 
في بداية القرن التاسع عشر بسبب تركيز الرومانسية على المد 

الثوري:
»إن المد الثوري التحريري الذي  تقول الدكتورة نهاد صليحة: 
إلى تغيير المجتمع  حوته الحركة المسرحية والذي كان يهدف 

التي جعلت من الفرد محور  سرعان ما اصطدم بالنزعة فيها، 
إلى   

ً
تدريجيا االجتماعية  الثروة  دعاة  فاتجه  الكون،  الحركة 

في  والفرد  الفردية  تقديس  دعاة  انزوى  بينما  الجماعي،  العلم 
ظالل عوالم غيبية رمزية منفصلة عن الواقع، واستبدلوا بشعار 
االنقسام  هذا  وانعكس  الفرد,  خالص  شعار  الجماعة  خالص 
إلى   

َ
جنبا والرمزي  الواقعي  المسرح  فنشأ  المسرح  في  الفكري 

ومع   .)3(»
ً
ويقوي حينا  ،

ً
يعثر حينا في طريقه  واستمر كل  جنب، 

إطاللة القرن العشرين أعادت المونودراما ترتيب أوراقها ضمن 
وبعضها  مناخات متناقضة بعضها اتجه نحو الخالص الفردي، 
اتجه نحو الخالص الجماعي.. الذين اتجهوا نحو الخالص الفردي 
ظهروا نتيجة لما أفرزه التيار التعبيري الرومان�ضي.. والذين اتجهوا 
نحو الخالص الجماعي آمنوا بااللتزام بقضايا المجتمع. وإذا كان 
هذا الربط بين الفن والمونودرامي والتطورات السياسية أقنع 
فإن مسرح المونودراما يبقى مثله مثل أي فن يقوى  الكثيرين، 
لظروف عديدة وأمور مختلفة   

ً
يزدهر ويضمحل تبعا ويضعف.. 

كثيرة.. يمكن أن نضع في الصدارة منها موضوع اإلبداع.

من كتاب مرسح المونودراما يف الغرب
وال مجال هنا لكي  ر، 

ُ
ث
ُ
إن كّتاب مسرح المونودراما في الغرب ك

نح�ضي عددهم، والجدير بالذكر هو أن بعض الكّتاب اهتم بهذا 
الفن، وبعضهم اآلخر أهمله أو رفضه، وممن اهتم به تشيكوف 
»الصوت  وكتب جان كوكتو مسرحية  »التبغ«  فكتب مسرحية 

و»الجمرات«  األخير«  كراب  »شريط  بيكيت  وكتب  اإلنساني«، 
عدة  غوته  وكتب  و»أليس«  جو«  و»يا  كلمات«  بال  و»مسرح 

مسرحيات مونودرامية وغيرهم كثير..

سمات النص المونودرامي
عن  عبارة  هي  المونودراما  مسرحية  بأن  الخاطئ  االعتقاد  إن 
جعل  آخرها  إلى  المسرحية  أول  من  الممثل  يؤديه  مونولوج 
ألن  في كتابة نص مسرحي مونودرامي جيد،  الكثيرين يفشلون 
لغة  تعتمد  إنها مسرحية  فقط..   

ً
مونولوجا ليست  المونودراما 

 مع النفس، وتستخدم أساليب 
ً
أقرب إلى الشعرية وتتضمن جدال

ملونة ومختلفة في اللغة للتواصل مع الجمهور، ومن أهم صفات 
هذه اللغة التكثيف والتركيز، ولهذا ال يمكن القول إن المونودراما 
أشبه بما يقوله الراوي، ألن الثاني همه أن يروي حكاية تعتمد 

 على الجمهور.
ً
على السمة الروائية ودالالتها للسيطرة عاطفيا

أما المونودراما فهي ترتبط بالتمثيل أي إن لغة المسرح تفجر   
الحدث والحدث يفجر اللغة.. إنها نص مسرحي بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة والفارق بينها وبين المسرحية العادية هو اللغة الشعرية 

المكثفة والمركزة ذات األبعاد الداللية العميقة.
 إن الحوار في المونودراما يكون على لسان ممثل واحد - ولهذا ينفيه 
بعض النقاد - وإن الحوار في المسرحية العادية يؤديه مجموعة 
 للتدليل والبرهان مع التأكيد على أن 

ً
شخصيات، وسأضرب مثاال

إبداع نص مونودرامي جيد يحتاج إلى خبرة ودراية بالمسرح:  »نعم 

اإلنسانية الثقافات  في  مؤثر  مسرحي  رافد  المونودراما 

مسرح
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سرد الذاكرة

يا أوالد.. سأباهي بكم المجتمع.. سأراكم في مناصب عالية، وأعتز 
الطبيبة سهير.. عالم الذرة بشار.. �ضيء  المهندسة سهى..  بكم.. 
مهم أن يقف العالم بشار وبجانبه أمه فخورة، وهو يتحدث عن 
الذرة التي صنعت المعجزات فتغلبت على مصاعب العالم كلها 
حتى إنه بفضلها ق�ضي على الكثير من األمراض هل تفعل ذلك يا 
( ما كنت 

ً
بشار؟ )تضع يدها على رأسها.. تتوقف عن الكالم قليال

وار من قبل.. ال تحملقوا بي.. ال �ضيء يا أوالد..  أشعر بمثل هذا الدُّ
يا  واتركوني أجلس هنا لكي أرتاح.. سهير..  تابعو رؤية الحديقة، 
.. هيا.. سهى.. بشار 

ً
سهير أنت تحبين األزهار.. متعي بصرك جيدا

)تغني   )5(.
ً
تعالوا نغني معا ما بكم؟ غير موافقين!! طيب ال بأس.. 

 من أغنية شعبية تتحدث عن الحياة والمعاناة واألمل( 
ً
مقطعا

لماذا ال تغنون معي ؟!!«)4( .
إن المونودراما عبارة عن مونولوج طويل يؤديه ممثل وحيد من 

خالل نص مسرحي يحمل كل الشروط المميزة له.
المونولوج   

ً
أما المونولوج في المسرحية العادية فهو يشبه تماما

في المونودراما لكن الفارق بينهما أن األول قصير بسبب فردانية 
الشخصية في الحوار.. األول محاط بالحوار، والثاني غير محاط.. 
خالل  من  الذاتي  الحوار  على  تعتمد  المونودراما  دامت  وما 
أفكار  لتوصيل  الجمهور  تخاطب  متفردة  مسرحية  شخصية 
المؤلف وهدف النص المسرحي. فهي - بال شك - مسرحية بكل 
ذلك ألن حديث النفس للنفس نوع من  ما تعنيه هذه الكلمة، 
ما يكون هذا البوح   

ً
وكثيرا إنه البوح اإلنساني المؤثر،  الحوار. 

 ألنه يعبر عن خلجات النفس، وتوترها، وعلى األخص 
ً
، ودافئا

ً
حارا

 في طرح حواره.
ً
 في عباراته، ذكيا

ً
حين يكون الكاتب دقيقا

بعد هذا أال يحق لنا القول: إن هذا البوح يكون في بعض األحيان 
 من الحوار بين شخصيتين ألنه يعبر عن حالة إنسانية 

ً
أشد تأثيرا

تأثير   
ً
وينتج عن ذلك أيضا تتشابه مع حاالت يعيشها الجمهور، 

إضافي؛ كون هذه الحالة تنبع من الداخل ال من الخارج فقط.
: إن المونودراما تلغي عمل الشخوص، 

ً
وإذا اعترض معترض قائال

إننا ال نطرح المونودراما  وتقلل من عدد الممثلين فإننا نقول: 
 الوقوف 

ً
كبديل عن المسرحية المعروفة، لكن هذا ال يعني أيضا

الحوار الجانبي   - - على األقل  ضد هذا النوع من الكتابة ما دام 
في أكثر المسرحيات العادية وهو: »المقطع الذي   

ً
 أصال

ً
موجودا

 بوجهه لحظة عن الممثلين 
ً
 للجمهور مشيحا

ً
يقوله الممثل جانبيا

اآلخرين الذين يفترض فيهم أنهم ال يسمعونه في تلك اللحظة«)6( .
هذا وال يمكننا ونحن نتحدث عن المونودراما وإيجابياتها، إال أن 
نؤكد على أن كتابة النص المونودرامي تحتاج إلى كاتب مسرحي 
يتقن الكتابة المسرحية بشكل جيد، وفي مكنته خلق شخصية 

حية واقعية من لحم ودم، لها تطلعاتها، آمالها وآالمها. كل ذلك 
وتسعى إلى اقناعه بما  من خالل حبكة درامية تشد الجمهور، 
يجري على خشبة المسرح، وإذا كنا ندعو إلى المتح من التراث، 
وإذا كانت الحياة في تطور وتجدد فإن من المفترض السعي إلى 
في   

ً
مزهرا  

ً
وتثريه ليبقى ناضرا أدبنا ورفده بروافد تغنيه،  إغناء 

فسيح حياتنا.
إن الدعوة إلى الكتابة المسرحية في شتى االتجاهات واألنواع   
طرح في اعتقادي ال اعتراض عليه شريطة أن تعكس هذه الكتابة 
الحياة العربية بكل ما فيها من سلبيات وإيجابيات وعندها يكون 

.
ً
، ويكون التطور ملحوظا

ً
الجنى مهما

الحياة من كل  نلج  أن  ولذا فال ُمشاّحة  الحياة،  فالمسرح هو 
  )7( 

ً
االتجاهات دون خوف، ما دمنا نؤمن أن البقاء للفن حتما

* كاتب وناقد مسرحي

الهوامش:

 - 1984 1. أغنيات للممثل الوحيد - وليد إخال�ضي - وزارة الثقافة بدمشق - العام 

صفحة 5.

الهيئة   -  )495( الثقافية  المكتبة   - بكير  أمين   - المسرحية  الحرفية  في  كتاب   .2

المصرية العامة للكتاب - العام 1993 - ص )173(.

، مركز الشارقة لإلبداع  الدكتورة نهاد صليحة   - التيارات المسرحية المعاصرة   .3

الفكري، مكتبة المسرح )6(، ص 147 - 148.اا
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هيثم يحيى الخواجة، صدر عن مؤسسة عال.اا

5. الحوار الجانبي هو )حوار طويل تستمر فيه درانا العالقات البشرية لبرهة من الزمن 

عن طريق آخر، مخاطبة الجمهور مباشرة( من متاب الحياة في الدراما. تأليف اريك 

بنتلي، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا.

6. المصدر السابق، صفحة 66.

مسرحيتان  الكواكبي،  الرحمن  عبد  هجرات  الشمس،  دوار  زهرة  كتاب  من   .7

مونودراما، تأليف هيثم يحيى الخواجة ، مؤسسة عال للصحافة والطباعة والتوزيع، 

العام 1993.

 شيخه الجابري

 كالتائه الباحث عن 
ُ

أذكر حينها أنني حملت أوراقي القلقة، كنت
 الطفلة التي ما فتئت تبحث عن معنى ل�سيء ما في 

ُ
بر أمان، كنت

 ،
ً
 مختلفا

ً
يني بأنني سوف أكتب شيئا

ّ
 أمن

ُ
داخلها ال تعرفه، كنت

 على قلق، 
ُ

كان حلمي أشسع من مدى استيعابي الصغير، كنت
 بي حينها.

ُ
طفلة ، ولكن مختلفة، كهذا شعرت

، لم أجد غير متاهة ال أتذكر مالمحها ربما ألنها 
ً
بحثُت عني كثيرا

ال أفارق  لشّدة فضولي كنُت  وفي التيه تضيع المالمح،  متاهة، 
من  الكثير  وأتعلم  نهار،  ليل  الراديو  إلى  أستمع  المذياع  جهاز 
أبجديات اللغة من البرامج الثقافية التي كانت تذاع عبر المحطات 
العربية، البي بي �ضي كانت رفيقة طفولتي، أذكر فيها صوت األستاذ 
في حفل توزيع جوائز  الثمانينيات  في  التقيته  الذي  منير عبيد 
مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها البي بي �ضي والذي أقيم 
حينذاك في الفجيرة، لم أصدق وقتها أنني أمام ذاك الصوت الذي 
كنُت أستمع إليه من وراء ستار، أعطاني بطاقة األعمال خاصته 

ومازلت أحتفظ بها حتى اليوم، كنُت طفلة مجنونة على مايبدو.
شغفي بالثقافة واإلعالم نما منذ الصغر، كُبر معي بمرور األيام، 
هذا التعلق بالكتابة رافقه تعلق آخر باختيار القلم الذي يناسبني، 
لي حين أخط   

ً
ال أكتب إال بالقلم الذي يحتويني وأعتبره صديقا

وهواية  يسيل بأفكاري من دون أن أعطيه إشارة البدء،   
ً
حرفا

جمع األقالم هذه من عطايا الصغر وأحالم الطفولة البكر، كنت 
»درزن«  فديتها  أمي  تشتري   ،

ً
مريضا  

ً
استهالكا األقالم  أستهلك 

وبسبب  تصرف لنا الحكومة أقالم ودفاتر،  خالل أيام يختفي، 
ال أدري  »إحسان«  تفوقي وحب معلمتي أمينة المخزن السيدة 
 
ً
وين أراضيها جزاها الله كل خير، كانت واسطة التفوق تلعب دورا
 فقد جعلت »أبله إحسان« تصرف لي حصة ثانية من كل �ضئ 

ً
كبيرا

بعكس زميالتي يعني »هن يحصلن على مسطرة وأنا اثنتين ،هنا 
6 دفاتر وأنا أكثر،هن يحصلن على علبة أقالم وأنا  يحصلن على 
 كما هي اليوم رحم الله تعالى 

ً
اثنتين« كانت الحكومة سخّية جدا

»إحسان ذات النظارة  وكذلك أبله  والدنا الغالي زايد وغفر له، 
الطبية الرقيقة والجالبية الحمراء واإليشارب البيج«.

 لذا أستهلك الكثير 
ً
كنت أحبذ الكتابة وسن القلم مسنون تماما

 
ً
كان لدّي شعور بأن كل حرف جديد يستحق سّنا من األقالم، 
الهواية معي فأصبحت  ُمتقن،كُبرت ونمت  بشكل   

ً
مبرّيا  

ً
جديدا

بقلم ولم أقتنيه  جعلني أشعر بالذنب إن مررُت   
ً
حقيقيا  

ً
مرضا

لذا تتناثر في  وأشتري األقالم،  حتى في الطائرات أترك كل �ضيء 
أقالم من شتى األصناف  زاوية من زواياي  مكتبي وغرفتي وكل 
بيني وأقالمي صداقة قديمة،  والماركات، واأللوان، والتصاميم، 
أو  جامعية،  أو  مدرسية  مسابقات  في  بها  فزت  أقالمي  بعض 
وحتى أقالم الفنادق في  عليها من مؤتمرات أو ندوات،  حصلُت 
شتى البقاع التي زرعتها كلها محفوظة في علب كي ال تتأثر بعوامل 
تلك األقالم كانت محفزي   .

ً
ألنني أحبها أحفظها جيدا الطقس، 

 نحو مكتب جريدة االتحاد 
ً
األول على الكتابة هي التي دفعتني دفعا

في العين، وأنا للتو انتهيت من مرحلة الدراسة الثانوية، كان ذلك 
في عام 1984 ألكتب أول موضوع وُينشر فأصبح بعدها صحفية 
متعاونة مع االتحاد ثم تحولت بعدها كاتبة مقال وكنُت أكتب 3 
15 سنة   وألكثر من  والخميس«  واالثنين،  »السبت،  مقاالت أيام 
من عمري وعمر االتحاد، ثم مضت بي األيام ألشرف في ذات الفترة 
في مجلة زهرة الخليج وألكثر من  »عذب المعاني«  على صفحات 
 انتهت في 2001. محطاتي الصحفية كثيرة داخل وخارج 

ً
14 عاما

 بكاتبة مقال، ثم مدير تحرير، منابر 
ً
 بصحفية ومرورا

ً
الدولة بدءا

عديد مررُت بها، كانت محطات قريبة من قلبي منها »مجلة تراث، 
مجلة  مجلة زهرة الخليج،  صحيفة الخليج،  صحيفة االتحاد، 
الشروق، مجلة درع الوطن« تلك المنابر احتضنت قلمي، وحرفي، 
ونزفي،  وإليها ذهبُت أحمل ذات الحب للفكر والثقافة والصحافة 

واألقالم  
*شاعرة وباحث من اإلمارات

الخطوات األوىل نحو الطموح

اإلنسانية الثقافات  في  مؤثر  مسرحي  رافد  المونودراما 

مسرح
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أدب ونقد

يغازل  أنه  في  وإبداعيته  األدب  جمالية  تكمن 
دائما تلك المساحة الجمالية الكامنة في نفس 
»ال يمكن  محمود الضبع،  أو بتعبير د.  القارئ، 
بدون  باإلبداعية  جمالي  �ضيء  على  الحكم 
من  الذي  ذلك  األدبي،  الذوق  من  قدر  توفر 
ومتابعة  النص،  جماليات  قراءة  يتم  خالله 
المنطلق  هذا  ومن  تأويله)2(،  احتماالت 
منها  تركب  التي  المتناقضات  كم  إزاء  نتوقف 
 ،

ً
متفردا  

ً
ممتزجا  

ً
عالما )المصادفة(  الروائية 

هي  والشخصيات  األحدث  أن  نشعر   
ً
فأحيانا

ولتحليل  مجرد حيلة لتناول التاريخ المصري، 
عن الخوِض   

ً
وبعيدا الشخصية المصرية في عمقها وتعقيدها، 

من  تتناوش  والسياسية،  والتاريخية  الرؤية  لتحليل  المباشر 
دواخل الشخصيات مع األوضاع المصيرية المحيرة التي تعصف 
بالغة  جملة  لتأتي  خاصة،  والمصري   

ً
عامة العربي  بالمثقف 

وأنا لست صغيرة  أنت هارٌب  طبًعا،  »-طبًعا،  الداللة تقول فيها: 
األمر كله ال  بصراحٍة  ما وأبلغ عنَك.  ألصرخ أو أتصل بشخٍص 
يعنيني؛ فهو صراُع ديكٍة على الحكم، ولكنني أتمنى من كّلِ قلبي 
أن تبتلعكم هذه األرض المسكينة؛ أنتم وهم«، هذا الجملة التي 
التي تتقمص شخصية األنثى  )رضوى عامر(  تضعها على لسان 
إال  المثقفة التي رغم كونها تحمل العلم والمعرفة والترجمة)3(، 
أنها تقف حائرة بين طرفي الصراع، وال تستطيع أن تندمج مع أّيٍ 

منهما، بل تتمنى من كل قلبها ذهاب الطرفين إلى الجحيم.
المثقف  موقف  حول  حيرة  في  تضعنا  عمقها  في  الرؤية  هذه 

هل  الكبرى،  القضايا  تجاه  والعربي  المصري 
يمكن أن ننظر للرواية باعتبارها إحدى طرق 
تناول المواقف من زوايا مختلفة؟ إن الظاهرة 
)المصادفة(  روايات  في  نتوقعها  أصبحنا  التي 
شخصياتها  على  األسطورية  صفة  إضفاء  هي 
الالتي يردن في الرواية  فكل النساء  النسائية، 
- شخصيات  - ال سيما من يلعبن دور البطولة 
تحمل  على  خيالية  بقدرة  يمتزن  أسطورية، 
سيما  ال  حولهن،  فيمن  التأثير  وعلى  األلم، 
البطل الرئي�ضي الذي يجد نفسه هنا في مواجهة 
مع كبرياء األنثى ، ومع جروحها وآالمها في الوقت 
تصنع  مختلف،  من نوٍع   

ً
الكاتبة هنا عالما لكن تصنع  نفسه، 

سحرية أو عجائبية أو غرائبية تأخذنا لعالم مغاير، وكأننا ندخل 
ليالي ألف ليلة وليلة.

تؤرجح الكاتبة وعي القارئ بين طرفي النقيض، فما بين اإليمان 
وعالم العجائب، وشخصية الشيخ صالح  والكرامات،  المطلق، 
التي تظهر بمظهر مالئكي، وقدرة هائلة على إصالح كل ما تم إتالفه 
إلى شخصية رضوى التي لم تتحل باإليمان  في حياة من حوله، 
بعد، أما شخصية )آية(، فهي تلك الحائرة التي تحمل على جبينها 
ندبتها وال تعرف لماذا تتعرض لكل هذا الظلم ولكل هذا القدر 
من غياب العدالة في حياتها، حتى أنها تصل إلى مشكلة بينها وبين 
خالقها حول مقدار المعاناة التي عانتها، ورغم تصاعد الحبكة، 
وتصاعد تعقدها، فإننا في الجزء األخير من الرواية سنكتشف أنها 
تدفع ثمن غرور نف�ضي وقع فيه زميلها الذي خطبها لنفسه، لكنها 

 حمزة قناوي

حكاية  وراء  الفلسفية  الحكمة  تأملنا  ما  إذا 
في  ورَد  ما  وفق  التاريخي  سياِقها  في  )سالومي( 
بتسببها  المشهورة  المقدس من قصتها  الكتاب 
أنها رمز الغواية  نجُد  )يوحنا المعمدان(،  بمقتل 
والفتنة، ورمز الخروج عن السيطرة ودفع األمور 
 أو غيَر ممكن، 

ً
إلى حافتها حتى ال يعود �ضيٌء ممتنعا

ويمكُن القول إن ما تذكره د. سهير المصادفة في 
ثنايا نصها على لسان الشيخ الدرويش الصوفي 
 
ً
ُمحدثا يقول  حين  )صالح(،  باسم  له  والمرموز 
»َمن  نفسه:  يسأل  وهو  ساهًيا  »يبتسم  نفسه: 
أطلق عليها هذا االسم؟ أم أنها أطلقته على نفسها، 
ليكون مناسًبا لها ولي حين تحزُّ عنقي؟ أَوليس لكّلِ 
الرواية:  وبعنونة  المعمدان؟!«،  يوحنا  سالومي 
تلك المنطقة  فإننا إزاء  ما من سالومي«،  »�ضيء 
الطهر  بين  والتعفف،  الفتنة  بين  المتداخلة 
الواقع،  بمغريات  والتلوث  النقاء  بين  والرذيلة، 
منطقة الحدود المتداخلة بين الخير والشر، بين 
وهي تلك المنطقة التي تمتاز  الصواب والخطأ، 
بالعذاب النف�ضي لدواخل الشخصيات)1(،   

ً
دائما

 
ً
مستخدمة  - هنا  روايتها  في  الكاتبة  لنا  وتقدم 
للنفِس   

ً
متعمقا  

ً
تحليال  - أدوات وتقنيات السرد 

 لفهِم هذا العالم المتداخل بين 
ً
البشرية، محاولة

بين النفس المعذبة والنفس  الصواب والخطأ، 
امرأة   :

ً
معا متناقضين  طرفين  فتضع  الصافية، 

لعوب، وشيخ طريقة صوفية، في قلب المواجهة، 
ويحرك نفسه  لكي يقلب كل منهما عالم اآلخر، 
تجاه ما لم يكن يتوقعه، ويدفعه إلى تأمل وإعادة 
أو رؤيته الخاصة للواقع  تكوين عالمه الخاص، 

من حوله، من جديد.

القضايا الكربى واملصائر بني تأرجح الوعي وتناقض الشخصيات

»يشء ما من سالومي« لـسهري املصادفة.. أسئلة »املعىن املُرجأ«
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ً
، ولم تكن مؤمنة بقدراته، لتختار بدال

ً
 قرويا

ً
رفضته لكونه فالحا

 على تحقيِق أحالِمها، لكن ذلك 
ً
منه من بدا أكثر ثراًء، وأكثر قدرة

الذي رفضته، هو ذلك الذي نجح في تدمير حياتها، وفي تحويلها إلى 
، وهو أمر غريب 

ً
 أيضا

ً
 كبيرا

ً
 ماديا

ً
جحيم ال يطاق، تاركا لها مبلغا

فكيف لمن دمر  العمل(،  )يقلل في تصوري من منطقيِة   ،
ً
قليال

 له؟ ولماذا 
ً
 يكون عوضا

ً
 كبيرا

ً
 ماديا

ً
حياة إنساٍن، أن يجهز له مبلغا

لم يتخلص من جثتها مثلما فعل مع جوليا، لكي ينتقم من نفسه 
بإحراق شقته ونفسه؟  )ربما لو استخدمت د. المصادفة حيلة ما 
تجعلها وريثة ل�ضيء منه من دون أن يكون برغبته لبدا األمر أكثر 

 من المال لها(.
ً
 كبيرا

ً
منطقية عن تركه مبلغا

الرواية ممتلئة بالشخصيات التي تقف في تلك المنطقة الرمادية 
بين األبيض واألسود، وال تعرف نفسها ما الذي تريده بالضبط، 
في  تشكك  عوامل  ويصنع  ناحية،  من  جماليتها  يصنع  ما  وهو 
صالح  الشيخ  زوجتي  فشخصيتا  ثانية،  ناحية  من  منطقيتها 
عما يمكن أن يوجد في أرض   

ً
مثالية أكثَر  األولى والثانية تبدواِن 

عليهما،   ثالثة  زوجة  الشيخ صالح  زواج  تقبلهما فكرة  الواقع، 
ففي كل  يصعب تقبله،  أمٌر  حبه لهما،  رغم معرفتهما بمقداِر 
بين الزوجات على فكرة   

ً
مراحل التاريخ شهدت الوقائع صراعا

 لو كان الزوج يحبها، حتى في عهد 
ً
إضافة زوجة جديدة، خصوصا

عائشة  السيدة  بين   
ً
تراثيا  

ً
معروفة مناوشاٍت  شهدنا  الرسول، 

 في 
ً
والسيدة حفصة وغيرهما من أمهات المؤمنين فيما كان سببا

نزول سورة »التحريم«.
المكافأة التي وضعتها في ختام القصة لتلك الروح المعذبة، روح 
آية، والتي تجتمع مع الشيخ صالح بفكره الصوفي في كونه خارج 
هذه الحياة، وال يرغب منها في �ضيء.. فكرة آسرة، خاصة مع روعة 
مشاهد العشق التي تصفها، والتدرج مع تحويل اإلشارات الواردة 
في المفهوم الصوفي للعشق الخاص بين اإلنسان وربه، إلى عشق 

بين اثنين، ورغم أن الصوفية أنفسهم ال ينكرون ضرورة العشق 
اإلنساني، وطلب )آية( الدخول إلى الخلوة، والتي هي محاولة أخرى 
مساحات مضيئة وشديدة  )صالح(  منها لالنتحار في بيت الشيخ 

القيمة المعرفية في الرواية.
من أنواع الفهم والمواءمة   

ً
نوعا )المصادفة(  إذن تبني الروائية 

بـ)عمرو  )رضوي(  ارتبطت  فعندما  مختلفة،  صراع  لمستويات 
مظاهرات(، ورغم أن األولى تتبنى مذهب اإللحاد وعدم اإليمان 
بإله، والثاني كان في وقتها مع التيارات الدينية، فإن هذه العبارة 
تمثل شفرة أساسية من شفرات  )رضوى(  الكاشفة على لسان 
 حتى تهدأ األحوال، واتفقا 

ً
التأويل في الرواية، تقول: »تزوجا عرفّيا

أن يسافر وأن تلحق به.
بعد أن عاشا مًعا  والتقيا في منتصف الطريق،  غّيرته وغّيرها،   
أسبوًعا في الجنِة. كانت تقف أمام باِب غرفته الصغيرة التي اختبأ 
فيها ألياٍم، تتأمله وهو ينحني بقامته الفارهة ليصلي بكّلِ خشوٍع، 

فيمتلئ قلبها بمحبِته ومحبِة الحياة. ولم يلمها أبًدا على �ضيٍء«.
مساحة مدهشة تلك التي تعطيها الروائية للحب بين الرجل واألنثى 
في القدرة على احتواء األنثى، ونسيانها آالمها، وقدرتها على التغير 
متى شعرت بحب الرجل لها. هل األحداث التي يتم تأويلها بشكل 

مختلف من وجهات نظر مختلفة، يمكن أن تمر بسالسة من دون 
إذا ما عولجت  الوصول لحد خانق من الخالفات بين األطراف، 
التي تضعنا  )صالح(،  ماذا عن شخصية الشيخ  بمبدأ العشق؟ 
 
ً
ومرة وفي إخالصه،  وفي حقيقته،  الروائية تجاه التشكك فيه، 
أخرى تصوره أشبه بمالٍك هابٍط من السماء يبحث عن مداواِة 
هل تبقى هزيمته الوحيدة هي  الجراحات والعذابات المختلفة، 
 
ً
دنيويا  

ً
تمنيه شيئا للتصوف، وعشقه آلية؟  تخليه عن إخالصِه 

 لآلخرة؟ 
ً
بعدما كان خالصا

التي  للقضايا   
ً
من أي عمل أدبي أن يقدم حسما  

ً
ليس مطلوبا

يطرحها، أو أن ُيقدم رؤية مستقرة، فقد يفقد جماله وإبداعيته، 
وهي  إذ تبقى جماليته في تأرجحه بين منطقة الحسم واإلرجاء، 
فطوال  عند جاك دريدا،  »المعنى المرجأ«  فكرة شبيهة بفكرة 
الوقت يسأل القارئ نفسه: ترى هل يمكن أن يحدث هذا؟ هل 
 بالفعل عزرائيل؟ ويعرف من سيموت 

ً
يمكن أن يشاهد شخصا

ومن لن يموت؟ هل هناك فارٌق بين أشباح األموات وشخصيات 
حكاية  وهي  حقيقية؟  شاه  وملك  الصياد  حكاية  هل  األحياء؟ 
ليلة  »ألف  حكاية  اقتباس  من  للتراث   

ً
واضحا  

ً
أثرا فيها  نلمس 

وليلة«، وجدير بالذكر هنا أن أحد عناصر القوة في روايات سهير 

المصادفة، هو التوظيف الذي يتجاوز مرحلة التناص إلى مرحلة 
تقابلية  سيمترية   

ً
أيضا ونالحظ  الجديد،  والتوظيف  التركيب 

تقابلها  الرواية،  في  فكل شخصية لرجل  والرجال،  النساء  بين 
شخصية ألنثى، الشخصية الوحيدة التي تقابلها أكثر من أنثى هي 
شخصية الشيخ )صالح( ففي مواجهته ثالث شخصيات نسوية، 
)آية(، والشخصيتان  األساسية منهن هي شخصية بطلة الرواية 
األخريان ثانويتان، ليس لهما حضور حقيقي في السرد، وال تبدوان 

إال مكملتين لشخصية الشيخ )صالح(.
التي كان لها دوٌر  )صالح(،  ونعود من جديد لشخصية الشيخ   
من مواقف الرواية مثل المفتاح السحري لحل جميع  في كثيٍر 
لفتى األحالم المنتظر   

ً
موضوعيا  

ً
والتي بدت معادال المشكالت، 

هذه  والمتظاهرين،  النظام  بين  السالم  ورجل  )آية(،  عند 
الشخصية لم يبُد أنها قد أخذت حقها في استيفاء جانبها وفي سبر 
أغوارها، وفي تحليل ما استطاع أن يصل إليه من أمور دّرب عليها 
نفسه من ناحية، وحول قدرته على الوصول إلى كل هذا القدر 
)آية(  ثم استسالمه أمام  من التحكم في ذاته من ناحية ثانية، 
ووقوعه في محبتها من ناحية ثالثة، لكن ذلك ال يمنع أنها مغامرة 
 في الفكر العربي حول القضايا الكبرى 

ً
في أعماق الوعي تحفر عميقا

االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألنثروبولوجية وغيرها 

* شاعر وناقد مصري
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سوق الكتب

 نشوة أحمد

عاداته،  قيمه،  أي مجتمع،  الشعبية روح  الحكايات  تعكس 
أيدولوجياته، قواعده االجتماعية ومواقفه األخالقية، السيما 
عبر  تراكمت  التي  اإلنسانية،  التجارب  خالصة  تحمل  وأنها 
 عن جماليات الحكاية 

ً
الزمن لدى شعب من الشعوب. وفضال

فإنها  اإلمتاع،  على  وقدرتها  الفنية،  وخصائصها  الشعبية، 
تنطوي على غايات أخالقية، إذ تستهدف تأصيل القيم، وتجذير 
األخالق، من خالل ما تجسده من سلوك ترفضه وآخر تحض 
وهذا ما بدا في كتاب حكايات والدي للكاتب اإلماراتي  عليه، 
»دكتور جاسم خليل ميرزا« الصادر عن دار بدائل - القاهرة، 
والذي جمع فيه - عن والده - مجموعة من الحكايات الشعبية 
المستقاة من التراث، والتي تعبر عن المخزون الثقافي التراثي 

للمجتمع اإلماراتي.

المريحة،  بمنطقة  التعريف  إلى  رحلته  بداية  في  الكاتب  عمد 
التي تعود نشأتها إلى بدايات القرن السابع عشر. وأبرز الطبيعة 
وما  القديمة،  الشارقة  قلب  في  وموقعها  للمنطقة،  الجغرافية 
وأسواق  متاحف  من  تحتويه  وما  ثقافي،  حراك  من  شهدته 
تراثية، مثل مجلس إبراهيم المدفع، وماجد النابودة؛ ما جعلها 
فكان لها أكبر األثر على والده،  بيئة خصبة وحاضنة للثقافة، 
الذي نشأ وتربى فيها. ثم تطرق إلى عمل والده بالتجارة في سوق 
العرصة »أقدم األسواق الشعبية اإلماراتية«، التي كانت قبل أكثر 
وتطرق كذلك  رحالت تجار البدو.  من نصف قرن نقطة التقاء 

كتب  في  وقراءاته  اطالعه  وسعة  أسفاره،  إلى 
ذلك  كل  عبر  ليشكل  واألخالق،  والتاريخ  الفقه 
مهد من خاللها لحصيلة األب الواسعة  توطئة؛ 
ال تعبر عن منهجه الخاص  من حكايات شعبية، 
في ترسيخ قيم أبنائه وحسب، وإنما تجسد قدرة 
واألجداد على إضاءة طريق األجيال  اآلباء  تراث 
الجديدة، في الحاضر والمستقبل، ولعل ذلك كان 
الذي دفع بالكاتب لجمع  السبب األكثر إلحاًحا، 
تلك الحكايات، إضافة إلى عرفانه بجميل والده.  

استهالالت تراثية ونزوع حكمي 
على ذكرها  اعتمد الكاتب في استهالل أغلب الحكايات التي جاء 
صيغ تراثية مثل؛ في قديم الزمان، ُيحكى أن، في زمن اإلمام علي، 
ليفتح عبر هذه الصيغ نافذة على الما�ضي  في سالف األزمان،... 
والخيال مًعا. وقد عّمق الغاية األخالقية من حكاياته الشعبية، 
باستدعاء ما يرتبط منها بالمعتقد الديني، واستدعاء شخصيات 
النبي عي�ضى،  النبي سليمان،  اإلمام علي،  مثل لقمان الحكيم، 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. واشترك كل ما جمعه من 
إذ حملت كل قصة حكمة ضمنية  حكايات في النزوع الحكمي، 
كانت لتغني عما لجأ إليه في نهاية بعض القصص من ذكر تلك 
تنوعت الحكايات  ما أوقعه في فخ المباشرة.  الحكمة صراحة، 
الشعبية التي جمعها الكاتب من الناحية الوظيفية، بين االعتالل 
الوالدين،  بر  الكرم،  األمانة،  الصدق،  فكان  القيمي  واإليجاب 
التوكل  اإلنصاف،  إسناد األمر إلى أهله،  إعمال العقل،  الحلم، 
على الله؛ غاية يبتغيها الراوي »الوالد« من نقله تلك الحكايات إلى 
أبنائه وقيم تتسق مع المهن التي امتهنها السيما التجارة، وأيًضا مع 
البخل،  بينما كان الكذب،  ثقافته وانفتاحه على التراث العربي، 
اإلسراف، الطمع، الحسد؛ صفات أخرى نبذتها القصص وحثت 
ولتأكيد تلك الغايات تخلل بعض هذه  على عدم االتصاف بها. 
القصص؛ مأثورات عربية شهيرة مثل»لله در الحسد ما أعدله.. 
بدأ بصاحبه فقتله، الطبع يغلب التطبع، حبل الكذب قصير، ما 
خذ بالحيلة ال يسترد إال بالحيلة، من حفر حفرة ألخيه وقع فيها«. 

ُ
أ

قد تعززت واقعية النصوص من خالل بعض المفردات التي تتصل 
القصاب،  العبد،  الِقرب،  بالبيئة المحلية مثل؛ 
البدوي، النخل، التمر، وأيًضا عبر بعض عاداتها 
االجتماعية، مثل لقاءات واجتماعات رجال الحي 
كذلك اقتضت  في المجالس للتسامر والتشاور. 
في  أحداثها  ووقوع  للحكايات،  التراثية  الطبيعة 
آخر؛  إلى  جيل  من  وانتقالها  الما�ضي،  الزمن 
استخدام أسلوب الراوي العليم، غياب الديالوج 
المسرحي واالقتصار على السرد المطعم ببعض 
المونولوجات الداخلية للشخوص. »كان يقول في 

ا عليهم وأنا راعي غنم؟ البد أن في 
ً
نفسه دائًما: لماذا نصبوني ملك

 ويجب أن أعرفه« ص32 .
ً
األمر سرا

التشويق والفكاهة 
كبير من التشويق،  اتسمت الحكايات التي ساقها الكاتب بقدٍر 
أضفته بعض الحيل السردية مثل االستباق كما في قصة »أسرى 
الكريم ألحد  الرسول  بإطالق سراح  القصة  بدأت  إذ  الكفار« 
رجأ الكشف عن سر ما قام به الرسول 

ُ
بينما أ أسرى الكفار، 

من الطرفة  واكتست بعض القصص برداء  حتى نهاية القصة. 
والفكاهة، كما في حكاية البخالء، الذين كانوا يتبارون في البخل 
ليعرفوا أيهم األبخل، وفي قصة الرجال الذين يخافون زوجاتهم، 
وكذا في قصة جليل الخوري الشره للطعام. وقد أتاحت الفكاهة 
مزيًدا من جاذبية ومتعة الحكايات، إضافة إلى أنها مهدت الطريق 
»فما  وجعلتها أشد أثًرا.  والغاية القيمية من الحكاية،  للحكمة، 
كان من أمك إال أن أعطتها فردة واحدة ثم قالت لها أن تلبسها 
كلما شعرت بأن قدمها احترقت، وقد طلبت أمك منها أن تتناوب 
وأضافت   ... وأخرى طيلة الطريق  في لبس هذه الفردة بين قدٍم 
المقبرة،  إلى  به  يسيروا  كي  أمك  نعش  عندما حملوا  الحورية: 
تلك متدلية منه ألنها الحسنة الوحيدة التي  رأيت فردة الحذاء 
حملتها معها إلى اآلخرة، لذلك ضحكت«. ص 62 وبالرغم من غلبة 
 

ً
الطابع الواقعي على الحكايات الشعبية، التي جمعها الكاتب نقال
كما في قصة  فإن بعضها اصطبغ بصبغة عجائبية،  عن والده، 
تنصيب الملك الذي يختاره قوم حين يحط طائرهم على رأسه، 
ثم يلقونه بعد عام من تنصيبه في البحر، وفي قصة الشاب الذي 

تزوج حورية من الجنة، وغيرها من القصص. 
الثنائية  الغرائبية؛  أو  الواقعية  كلها سواء  الحكايات  وجسدت 
الذي  التقليدية للخير والشر، والتي كانت دافًعا إلذكاء الصراع، 
قام بدوره بتحريك األحداث. واندلع أحياًنا في دواخل الشخوص 
خارجًيا.  صراًعا  كان  األحيان  أغلب  في  لكنه  داخلي«،  »صراع 
»أصرت كل أم على موقفها وكانت األم التي غشت وقامت بتبديل 
المولودين متمسكة بالصبي كي تبقى هي المفضلة لدى زوجها، 
أما األم الحقيقية للولد فتريد ابنها ألنه من لحمها ودمها« ص 97. 

دروس المايض 
رغم عدم تدخل أّي من الكاتب أو الراوي في آلية صنع شخوص 
لكنهما استطاعا عبر ما انتقياه  التي تضمنها الكتاب،  الحكايات، 
أن يجسدا ثنائية الصراع األزلي بين الخير  من حكايات تراثية، 
التي أخبرت  والشر، وأن يحققا صدقية وواقعية الرؤية الكلية، 

التحّول  بين  تراوحت  شخوص  عبر  المختارة،  النصوص  عنها 
على سبيل المثال؛  »شربتي«  فكان الوزير في حكاية  والتنميط. 
وكذلك  يؤتمن.  ال  الذي  والحاسد،  الحاقد  للشخص   

ً
إنموذجا

كان الصديق السيىء في قصة الحليم، بينما كان الصديق الطيب 
 للحلم والعفو والتسامح، أما برسيس في حكاية برسيس 

ً
إنموذجا

العابد فكان إنموذًجا للشخصية المتحولة، إذ تبدل من أق�ضى 
كل  وتمتعت  المعصية.  درجات  أق�ضى  إلى  الطاعة،  درجات 
الشخوص على تنوعها، بالجاذبية. وأسهمت بشكل مباشر في زيادة 
التماهي مع النصوص المنتقاة. كذلك كان للشباب حضور كثيف 
داخل الحكايات، فكان أغلب الشخوص المحورية فيها من هذه 
 لكثير من القصص، مثل قصة الشاب 

ً
الفئة، بل إنهم كانوا عنوانا

العفيف، الشاب الذكي، الشاب والحورية، الولد العاقل، وراءك 
أب فلن تنحرف؛ ما يحيل إلى المغزى الضمني في إفادة األجيال 
الشابة، وحثها على االلتزام بمنهج اآلباء واألجداد، والحفاظ على 
وتطوير هذا الموروث بما يتالءم  الموروث من القيم واألخالق، 
مع روح العصر. كذلك يبلور هذا التراث المنتقى من الحكايات 
الشعبية؛ رؤى كل من الكاتب والراوي، التي تعلي من شأن الكرم 
مراقبة  التخطيط للمستقبل،  بال إسراف والصدق بال حماقة، 
عدم االغترار بالطاعة،  الله في كل األمور واالمتناع عن الحرام، 
احترام المرأة وتقديرها، إشاعة الحب ونبذ الكراهية، بر الوالدين 
وتربية األبناء على مكارم األخالق، عدم االنخداع بالمظهر وتغليب 

الجوهر، ومسامحة النفس واآلخر  
*كاتبة وصحفية من مصر

حكايات والدي ...

مرياث من الحكايات الشعبية ومنهٌج من األخالق والقيم



117 الصقر    /   العدد 279  يناير  2023 116 الناي« للقاصة مريم  العربي من خالل قصة »عازفة  الطفل  أدب  الثقافية والتربوية والحضارية في  األبعاد 

أدب ونقد

 هشام أزكيض 

يبدو أن العنوان أعاله في حد ذاته يفرض علينا أن نوضح بعض 
األمور التي نراها في أمس الحاجة إلى البيان، لبسط الحديث 
الطفل  أدب  عن  البعيدة  غير  الناي«،  »عازفة  قصة  عن 
وأهدافه، علنا نصل إلى ما تسعى القاصة »مريم الصقر« إلى 
تحقيقه من وراء نسجها لخيوط قصتها التي بين أيدينا، ومن 

بين تلك األمور:
مجموعة  التحديد  وجه  على  الطفل،  بأدب  أقصد  أوال: 
النشاطات األدبية، المقدمة لألطفال التي تراعي خصائصهم، 

وحاجاتهم ومستويات نموهم. 

 فنية من 
ً
أما أساس أدب الطفل فهو الخيال، وبذلك يشكل أداة

أدوات تنشئة الطفولة التي تعد ركيزة المستقبل. ومن دون شك، 
فتلك النشاطات األدبية تنبني على مواد تجسد المعاني واألفكار 
أكان  سواًء  وتحدث في نفوس األطفال متعة فنية،  والمشاعر... 

 بالكتابة.
ً
 أم تحريريا

ً
، وسواًء أكان شفويا

ً
 أم نثرا

ً
شعرا

ألدب الطفل كما يالحظ منزلة رفيعة في تنشئة األجيال،  ثانيا: 
وهو يختلف عن أدب الكبار، سواء من حيث الموضوع والفكرة 

ومستوى األسلوب والتراكيب واأللفاظ اللغوية...  التي يعالجها، 
الطفل،  لحاجات  المقررة  الضوابط  من  لجملة  الخضوع  مع 

وقدراته، ومستوى نموه بصورة أساسية.
فأدب الطفل يرتبط في مجمله بمرحلة عمرية،  على أي حال، 
شخصية  أي ببناء   - متعلقة بصناعة المستقبل في نهاية األمر 
المجتمع الجديد -. ومن هنا وجب التأكيد على أن أي عمل أدبي 
 بمجرد تبسيطه؛ بل البد 

ً
 للطفل لزاما

ً
مقدم للكبار ال يصبح أدبا

أن يتوافق مع قدرات األطفال، ومرحلة نموهم العقلي، والنف�ضي 
واالجتماعي، ويتضح من خالل قراءتنا، ومراجعتنا لقصة »عازفة 
الناي« للقاصة مريم الصقر أنها ال تخرج عن مقومات أدب الطفل 

المتعارف عليها.
 فقد حاولت القاصة أن تجعل من مجريات تلك القصة وسيلة 
السليمة،  العواطف  وتكوين  واالكتساب،  التعلم  وسائل  من 
مرحلة  الحقيقة  في  تجاوزت  أنها  إال  وتهذيبها،  النفس  وإمتاع 
وإن كان هذا قد تحقق في إحدى مقاطع   - والتسلية  اإلمتاع، 
القصة - لتؤسس لعالم آخر خاص بالطفل، يسعى في عمقه إلى 
غرس القيم الوطنية واإلنسانية، والتي من شأنها أن تثبت وجود 
الفرد، والمجتمع القادر على تحقيق الممانعة الثقافية أو األمن 

الثقافي من خالل صيانة هويته الوطنية.

 فقصة »عازفة الناي« تروي لنا أحداثا كلها مرتبطة بشخصية 
بعزف  المعروفة   ،- القصة  بطلة   - »شيخة«  القروية  الطفلة 
الناي الذي صنعته لها جدتها »علياء«، لذا بات الجميع ينادونها بـــــــ 

»عازفة الناي« )العنوان المختار للقصة(.
جدران  بنقش  تقوم  حيث  بفنها؛  القرية  في  معروفة  »علياء« 
المنازل من الداخل باألشكال الهندسية، واأللوان الساحرة، أما 

»سعد« جد »شيخة«، فهو مزارع، وبائع السمن، والعسل...
في أحداث القصة، نجد أن »علياء« أحضرت األطفال وحفيدتها 
على  العسيري«  »القط  لرسم  جانبها،  إلى  »شيخة«  الصغيرة 
جدران منزل جارتها »صالحة«؛ وقد أسفر عن ذلك حدوث فرحة 
 إال بعد تفعيل قيم 

ً
لدى األطفال. ولم تتحقق  تلك الفرحة عمليا

والدعوة  كالمحبة،  اإلنسانية  األسس  على  المبنية  التواصل، 
وحب  إلى المشاركة الجماعية في اإلنجاز القائم على التثقيف، 
المعرفة. وفي هذا السياق سألت شيخة جدتها قائلة »جدتي هل 

، وأنت صغيرة«. 
ّ
كنِت تجيدين رسَم القط

 ودالالت، - 
ً
 من القيم، فهو يحمل أبعادا

ً
أما رد الجدة فلم يأت فارغا

 -، وهكذا قالت »نعم لقد كنت أساعد والدتي 
ً
ذكرنا بعضها سابقا

في الرسم، ولقد تعلمت منها هذا النقش، حتى أصبح مصدر رزقي، 
أجني منه القليل من المال. صغيرتي إن المرأة الجنوبية مبدعة 
 العسيري، حتى األلوان كنا نصنعها بأنفسنا، 

ّ
 في نقش القط

ً
جدا

فلم تكن لدينا ألوان صناعية كالتي أحضرها لي جدك«.
مهمة الجدة إذن لم تقتصر على تعليم األطفال للقط العسيري 
المرأة،  منزلة  إبراز  إلى  ذلك،  على  عالوة  سعت  بل  فحسب، 
وأهميتها في المساهمة االقتصادية والثقافية...، حيث إن المرأة 
الجنوبية ال تخلو في انشغاالتها عن االهتمام بالجوانب الفنية 
والثقافية والتاريخية، مما يدل على حيويتها، وقدرتها على صناعة 
نشير إلى  وحتى تتضح لنا هذه الحقيقة،  المجد الثقافي ألمتها، 
أو النقش هو فن تراثي قديم،  أن المقصود بــ»القط العسيري« 

وهو معروف بمنطقة  ويدخل ضمن قائمة التراث غير المادي، 
لتزيين  النساء  به  وتختص  السعودية،  جنوب  الواقعة  عسير، 

بيوتهن، وله أنماط هندسية متنوعة، وتصاميم مختلفة.
فهو ال ينفصل عنه بل  للقط العسيري عالقة وطيدة بالتراث، 
هو جزء منه، لذا جاء على لسان شيخة في سؤال وجهته لجدتها: 
برِني يا جدي عن التراث؟«، ليأتي جوابه كما يلي »التراث هو 

ْ
خ

َ
»أ

ومن كانوا  وما تركه لنا آباؤنا وأجدادنا،  حياة وتاريخ الشعوب، 
قبلنا من عادات وعلوم وفنون وحرف وأدوات، تميز بها الشعوب 
لو لم يهتم من رحلوا ونحن بالقط العسيري لما  والحضارات، 
لذا علينا أن نحافظ على تراثنا وحضارتنا من  بقي لكم لليوم، 

الضياع«.
 لتحقيق التواصل، 

ً
فهذا األسلوب الحواري ال يخرج عن كونه أداة

ف»علياء« أرادت نقل تراث »القط العسيري« إلى الجيل القادم 
ى ال يكون مصيره الضياع، أو  عن طريق التعلم؛ للحفاظ عليه حتَّ

الخفوت في الحياة الفنية السعودية.

األبعاد الثقافية والرتبوية والحضارية يف أدب الطفل العريب

من خالل قصة »عازفة الناي« للقاصة مريم الصقر 
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 فمن تجليات أدب الطفل من خالل »عازفة الناي« للقاصة مريم 
السعودية،  الثقافية  الهوية  على  الحفاظ  فكرة  بلورة  الصقر 
 ،

ً
 قصصيا

ً
وتمريرها للقارئ »المتلقي«، وهذه المرة اختارت أسلوبا

يسود فيه التشويق واإلثارة، كما سيأتي في السطور الموالية.
الوطني،  باليوم  لالحتفال  للصغار  دعوة  المعلمة  وجهت  فقد 
»القط  بنقوش  مزينة  جميلة،  لوحات  يرسمون  فأخذوا 
العسيري«. وبادرت المعلمة إلى توزيع النقود على الصغار قصد 
اختارتا  »نهلة«،  وصديقتها  »شيخة«،  لكن  العلم الوطني،  شراء 
شراء الشكوالتة، ورقائق البطاطا... وهذا في حد ذاته يعد مشكلة 
عن المراوغة أو الكذب،   

ً
بعيدا تحتاج إلى حل عملي،  حقيقية، 

في القصة،  فكيف ستعمل شيخة إذن لتجاوز تلك المشكلة؟. 
إلى عدم الكذب...  »شيخة«  نجد تدخل العصفورة التي دعت 
واقترحت عليها مباشرة أن تهدي غطاءها األخضر هدية للوطن. 
العاقل،  اإلنسان  وليس  الحيوان  مصدره  الحل  فكرة  فبداية 
وكأننا في هذه الجزئية من الحكاية بصدد تناول األسطورة، وال 
يمكن أن ننفي بأن هذا التوظيف غير من منحى االتجاه الذي 
تميزت به القصة في البداية، مما يدل على أن اإلبداع، والخيال 
أو أدب الطفل بوجه  القصة الموجهة للطفل،  من سمات بناء 
بما حدث دعتها إلى االعتذار  بعدما علمت جدة »شيخة«  عام.  
»وطننا  قالت  لذا  لديها،  نالت قبوال  أما فكرتها فقد  لمعلمتها. 
يستحق التضحية«. وهنا يتجلى اإلقرار بالوطنية كشعور جماعي 
يجب أن يتسلح به كل من لديه غيرة على وطنه، لذا عملت شيخة 
على تحويل غطائها إلى علم وطني، تزينه كلمة التوحيد، وخيوط 

ملونة  طرزتها جدتها.
فلم  أخرى،   

ً
حب الوطن لدى شيخة كما ال يخفى اتخذ صيغا

بل ظل  كما هو مالحظ،  يقتصر األمر على حضوره في الواقع، 
 في حلمها، مما يدل على أن الوطنية تسري في دمائها، 

ً
 أيضا

ً
حاضرا

ولم تعد تحتاج إلى تعريف آخر غير المعنى الذي 
. لذا قالت شيخة 

ً
تحقق في سلوكها وشعورها معا

لم  »ما أروعك يا وطني،  في إحدى مقاطعها الحوارية مع جدتها 
أكن أشعر بمثل هذا الحب من قبل، أنا أحب وطني يا جدتي..«.

الوطني  العلم  إلى  »شيخة«  غطاء  تحول  إذن،  الوطن  في   
ً
حبا

أو قطعة أثرية من تراث بلدها،  وهو في أصله غطاء،  األخضر، 
قديمة، ورثتها أمها من أجدادها. لذا أوصت شيخة بأن تحافظ 

عليها، وال تهديها إال لمن يدرك قيمتها.
حملت شيخة هذا العلم الوطني، فاتجهت نحو المدرسة بمعية 
الوطنية،  باألهازيج  مفعمة  مسيرة  وقادت  »نهلة«،  صديقتها 
ممزوجة بعزف مقطوعة للنشيد الوطني. ولم ينته هذا الشعور 
الوطني إال بعد نصب أعالم األطفال في أعلى قمة في الجبل، وقد 
نال علم شيخة إعجاب أهل قريتها بشكل يثير الذهول، لذا ظل 
 على أن »شيخة« هي بطلة هذا 

ً
تاما  

ً
وكأن هناك اتفاقا  ،

ً
شامخا

العيد الوطني.
تصوراتها  الصقر  مريم  السعودية  القاصة  إلينا  نقلت  لقد 
»عازفة الناي«،  الثقافية والعامة من خالل شخصيات قصتها 
وهي بالمناسبة تصورات مبنية على جملة من القيم المجتمعية 
واإلنسانية، كــــــ )التعلم، األمن الثقافي، التربية، التعاون، االعتذار، 
نسيجها  خالل  من  واستطاعت  التقدير...(  الوطنية،  الشكر، 
، وذكائه بصفة خاصة، 

ً
اللغوي الذي يراعي قدرات الطفل عموما

 يمكنه أن يخوض فيه عبر 
ً
أن ترسم أمامه، وبشكل واضح عالما

استفساراته، وحصيلة استيعابه لما جاء في ثنايا القصة... لينتهي 
في نهاية األمر إلى أن الغاية من وضع، وسرد أحداث تلك القصة 
ليست التسلية بل صناعة المستقبل، القائم على األمن والتعلم، 

سعيا إلى صيانة الهوية الثقافية للمجتمع السعودي.
فتلك الهوية كما هو معلوم، يستحيل تجسيدها على أرض الواقع 
من دون بذل جهود من أجل ذلك، ال سيما في هذا الزمن الذي 
لذا فإن  يطفو على أحداثه صراع القيم الثقافية والحضارية، 
إدراج قصة »عازفة الناي« ضمن قائمة أدب الطفل الهادف غير 
مبالغ فيه، كما يمكن أن يتبادر إلى أذهان بعضهم، بل إن معالمه - 
أدب الطفل -  قد تحققت في أحداث القصة برمتها، وبشكل جلي. 
 إلى الوراء للتأكيد على أن القاصة مريم الصقر، تريد 

ً
لنرجع قليال

بداية مستقبلنا من عالم الطفولة.   - شئنا أم أبينا   - أن تجعل 
إال أنها تبقى على  وهذه المعادلة رغم صعوبتها وخطورتها معا، 
كل حال حقيقة حتمية وسنة كونية من شأنها اإلسهام في صناعة 

أجيال المستقبل  
*  كاتب وقاص مغربي 

 موزة سيف المطوع

كان نوخذة يجوب بالد الهند والسند، إلى جانب التجارة يحب 
يتميز بقدرته على صون ما في  »صندوق سرتي«  طلب العلم، 
أحد  في  به  أعجب  والرطوبة،  والحشرات  األرضة  من  جوفه 
أسفاره إلى الهند فاقـتناه، وما أغلى لقلبه أن يوضع فيه أكثر 
بالعلوم   

ً
ممتلئا فبات  فؤاده  ملكت  التي  القيمة  الكتب  من 

 من الكتب في أسفاره 
ً
فاقتنى دررا  ،

ً
نهما  

ً
كان قارئا والمعارف، 

صار لها بعد سنين طويلة قيمة ثقافية تنافست عليها المكتبات 
والمتاحف حتى أصبحت تعرض في المعارض الدولية للكتاب 

والمتاحف في قسم الكتب النادرة.

وكانت زوجته تضع بجانب مصحفها على المرفع كتابين، أحدهما 
صحيح البخاري، أوراقه صفراء رائحته عتيقه تشذبت فيه ذواتنا 
 لتساؤالتها وكان 

ً
 دينيا

ً
وفيه عبق الصحابة، ولطالما اتخذته مرجعا

الفيصل الختالف أهل الفريج والمنطقة في المسائل الفقهية.
وفي سرتي كتب نادرة تحكي تاريخ الخليج العربي وتاريخ العالم، 
حكاياتها  سمعنا  طالما  التي  البعيدة  األرا�ضي  لمعالم  توثيق 
وأشكال أناسها من جدي رحمه الله.  أما الكتاب الثاني المحبب 
للنساء قبل األطفال، يحوي قصص األنبياء وقصص الصالحين، 
وألسلوب جدتي الشيق في رواية الخراريف والحكايات أصبحت 
الذي شكل لنا  ذاكرتنا غنية بكل قصص ذلك الكتاب العتيق، 

.
ً
 ثابتا

ً
 وإيمانيا

ً
 دينيا

ً
أساسا

« وهي من كتاب الشعر  ـتأسفنَّ
َ
ومن جميل ما حفظت قصيدة » ل

الذي حفظنا جلَّ قصائده:
لتأسفن على الدنيا وما فيها ... الكل يفنى وصرف الدهر يفنيها
أعصيها حين  إلى  أوفق  وال   ... ألطاوعها  أني  تعلم  النفس 
أين النفوس التي كانت على وجل ... من المنية إلى آجال تقضيها
المرء يجمعها والكف يبسطها ... الدهر ينشرها والموت يطويها
والله لو قنعت عيني بما عطيت ... من المعيشة لكن السهل يكفيها
... حتى يأوي إليه كل ما فيها لو كان بصخرة صماء ليصدؤها 
نعم ولو في قصور البحر مظلمة ... يأتي إليك سريا من حواشيها
يخليها لرغما  قليال  فعن   ... ليجمعها  همه  الدنيا  كانت  من 
كيف يبني قصورا ويعليها  ... من كان يعلم أن القبر مسكنه 
كيف يفرح بالدنيا وما فيها  ... ومن كان يعلم أن الدود يأكله 
نبنيها البين  لخراب  ديارنا   ... نجمعها  الميراث  لذي  أموالنا 

تلك المدائن باآلفاق خالية ... أضحت خرابا وطير البوم يأويها
ال دار للمرء بعد الموت يسكنها ... إال الذي كان قبل الموت بانيها
أين الملوك وأبناء الملوك ... فقد سقاهم كأس الموت ساقيها
من يشتهي جنة الفردوس يسكنها ... بركعتين في ظالم الليل يخفيها
فيها ليوم مصعبة عم البالء   ... أو سد لوعة مسكين بجوعه 
باقية ليس مد الدهر يفنيها  ... بجنة من جنان الخلد يسكنها 
والزعفران حشيش نابت فيها  ... أبوابها ذهب المسك طينتها 
لعاليها الخيل مسرجة طوبا   ... نورها  والله  العرش سقفها 
فيها طيور كمثل البخت طائرة ... فوق األرائك ترفرف بنواحيها
فيها معمر  داخلها  ينعم   ... ساكنها  والحور  خازنها  رضوان 
فيها من الحور والولدان أمتعة ... حسنهم ال يشبه الدنيا وما فيها
فيها الغرف بالياقوت قد عمرت ... عنها المعالي وهي صعب بمراقيها
ساقيها والله  ممزوجة  بالكاس   ... مشربة  ورمان  نخيل  فيها 
فيها جبال من الياقوت شامخة ... في النور ساطعة سبحان منشيها
أنهارها عسل من بعد لبن ... والماء عذب والخمر خالص فيها
تلك دار البقاء طاب المقام فيها ... قد خاب من لم يكن له حظ فيها
ودانيها قاصيها  خير  سيدنا...محمد  المختار  على  الصالة  ثم 
والجدير بالذكر أن هذه القصيدة للشاعر إبراهيم بن العباس 
857م(، وأصله من خرسان، وكان جده محمد   - الصولي )792 
بغداد  في  إبراهيم  ونشأ  ودعاتها،  العباسية  الدولة  رجال  من 

فتأدب فيها 
* كاتبة وصحفية إماراتية

»صندوق رسيت« حافظ الكتب القيمة

الصقر  الناي« للقاصة مريم  العربي من خالل قصة »عازفة  الطفل  أدب  الثقافية والتربوية والحضارية في  األبعاد 

إضاءةأدب ونقد
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 األمري كمال فرج

أو  الطواشة  وكانت  العرب،  تاريخ  في  ضاربة  مهنة  الغوص 
الغوص على اللؤلؤ مهنة يمتهنها العديد من أهل الخليج العربي 

كمصدر رزق منذ القرن األول الميالدي. 
وقد وفرت السواحل التي تتمتع بها دول الخليج فرصة الزدهار 
الغوص الستخراج اللؤلؤ، وعمل العديد من أبناء دول الخليج 
حيث كان صيد اللؤلؤ العمود االقتصادي  في مهنة الغوص، 
لهذه الدول في الثالثينيات من القرن العشرين وما بعدها، قبل 

ظهور النفط في الستينيات.

ولكن هذه المهنة تراجعت بعد ظهور اللؤلؤ الصناعي »الياباني« 
وأصبحت  الطبيعي،  اللؤلؤ  فانهار سوق  التسعينيات،  أوائل  في 

 من التراث الخليجي والعربي.
ً
مهنة الغوص جزءا

ومهنة الغوص تعتمد على استخراج حبات اللؤلؤ من الرخويات 
البرية كالمحار أو بلح البحر من البحر أو حتى المياه العذبة، حيث 
أو  أربعة  عنها  للبحث  الغوص  فترة  وتصل  كبيرة،  بمبالغ  يباع 
خمسة أشهر في الصيف هي يونيو ، ويوليو، وأغسطس وسبتمبر، 
وبعض األيام من أكتوبر، وساعد على الغوص والبحث عن اللؤلؤ 
ومواسم  ولمهنة الغوص أدوات وأدوار،  مياه الخليج الضحلة. 
، حيث يجري 

ً
وأماكن للغوص، كما أن لسفر الغواصين طقوسا

حفل وداع لطواقم الغوص والبحارة وأعضاء فرق الدعم ُيطلق 
عليه حفل الهيرات »مغاصات اللؤلؤ«، ولعودتهم أيضا طقوس، 
إطالق   

ً
حيث تنظم حفالت الستقبال الغواصين يتم فيها أحيانا

 بعودتهم.
ً
المدافع ابتهاجا

إال أن بعض دول الخليج ومن   
ً
مهنة الغوص عمليا ورغم انتهاء 

الفعاليات  خالل  من  التراثية  المهنة  هذه  تحيي  اإلمارات  بينها 
الثقافية المختلفة، ومن بينها سباق القفال أو الصير في اإلمارات.

الغوص يف الشعر اإلمارايت
القصائد  بالعديد من  اإلمارات  في  الشعبي  الشعر  حفل ديوان 
غير قليل   

ً
ساعد على ذلك أن عددا التي تتحدث عن الغوص، 

في هذه  بداية حياتهم  في  الرواد عملوا  الشعبيين  الشعراء  من 

ومراحلها  وأدواتها،  وتقاليدها  بالشعر طقوسها  ووثقوا  المهنة، 
المهارة والصبر والخبرة  وتستلزم  المخاطرة،  والتي تنطوي على 
واإلقدام والتعاون. وللشاعر حسين خميس آل علي قصيدة عن 
ويروي كيف يتم،  الغوص يستذكر فيها أيام الغوص وأخطاره، 
رئيس  »المجدمي«:  المقدمي  مثل  شخص  كل  مهمة  ويوضح 
البحارة، والمسؤول عن العمل في السفينة، واألمين على حاجاتها. 
و»النهام«:  يغوص في البحر لجمع المحار.  »الغواص«:  والغيص 
الرجل الذي يرفع الروح المعنوية لدى العاملين على السفينة من 

غواصين وغيرهم، بالغناء. 
يقول في قصيدة »الغوص« : 

»يالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍس يــــــــــــــــــــــــّدي ويتأّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ويراجــــــــــــــــــــــــع أفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

يذكــــــــــــــــــــــــــــــــر أيــــــــــــــــــــــــــــــــام الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ألّول
يــــــــــــــــــــــــوم كــــــــان الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص وأسفــــــــــــــــــــــــــــــــاره

أشعار وفنون وألحان أفرزتها ثقافة البحر

الغوص تجربة إبداعية متكاملة يف الشعر الشعيب )1(

قمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــا بتخــــــــــــــــــــّبره وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل
عــــــــــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــــــــان الغــــــــــــــــــــــــــوص وأخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

صــــــــــــــــــــــــــّد لــــــــــــــــــــــــــي ثـــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــي: تمّهــــــــــــــــــــــــــل

وإستمــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــّدك أخبـــــــــــــــــــــــــــــــــاره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــل سنــــــــــــــــــــــــــه نرحـــــــــــــــــــــــــــل
ّ
قــــــــــــــــــــــــــال: كن

قاصديـــــــــــــــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــــــــوص فــــــــــــــــــــــــــي أبحــــــــــــــــــــــــــاره
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البحــــــــــــــــــــــــــر باألشهــــــــــــــــــــــــــر نكّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

مــــــــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف البــر وغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نوخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه المحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ّ
كان من

ّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــواره
ّ
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــــــــــن نت

ــــــــــــــــــــــــــا الغيــــــــــــــــــــــــــص لــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــــنزل
ّ
وكــــــــــــــــــــــــــان من

للبحــــــــــــــــــــــــــر ويغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص فـــــــــــــــــــــــــــــــي أغــــــــــــــــــــــــــزاره
ــــــــــــــــــــــــــا الّســــــــــــــــــــــــــيب لـــــــــــــــــــي يحمــــــــــــــــــــــــــل

ّ
وكــــــــــــــــــــــــــان من

يـــــــــاخــــــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــــــن الغيــــــــــــــــــــــــــص مّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ّ
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمجّدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي موك

ّ
ومن

لــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــــــل يّديــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدواره
نــــــــــــــــــــــــــا الّنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام يللــــــــــــــــــــــــــي يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ّ
ومن

يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بصوتــــــــــــــــــــــــــه وأشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كلنــــــــــــــــــــــــــا في البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نعمــــــــــــــــــــــــــل
ّ
كن

إيــــــــــــــــــــــــــد وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بّحــــــــــــــــــــــــــاره
ــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد تكاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ّ
وكــــــــــــــــــــــــــان من

ينضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ويوّســــــــــــــــــــــــــم بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
والبحــــــــــــــــــــــــــر لو هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج مــــــــــــــــــــــــــا نجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــا )م( الخــــــــــــــــــــــــــوف محتــــــــــــــــــــــــــاره« ـــــــــــــــــــ نفسنــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجسد الشاعر سمات إيمانية عند الغواصين مثل التوكل على 
الله والرضا بحكمه، ويصف ما يعتريهم من مشاعر مثل الشوق 
لألهل والخالن، والسعادة التي تعلو وجوههم بالقفال، وهو موعد 

العودة إلى الشاطىء والديار بالرزق الوفير.
 
ً
 ويصف كيف يستقبل األهالي الغواصين بالفرح والبهجة، مشيرا
إلى الوجه المظلم للمهنة وهو عودة بعضهم، بينما يموت بعضهم 

اآلخر قبل أن يصل إلى دياره،  يقول :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ّ
ــــــــــــــــــــــــــا )ع( اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه توك

ّ
»كــــــــــــــــــــــــــل من

راضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بحكمــــــــــــــــــــــــــه وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ّ
والسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده يــــــــــــــــــــــــــوم بنقف

يـــــوم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
وأهلنــــــــــــــــــــــــــا )ع( السيــــــــــــــــــــــــــف تستقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وكـــــــــــل منهـــــــــــــــــــــــــــــــــم شاخــــــــــــــــــــــص أنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
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يرقبـــــــــــــــــــــــــــــــــون بشـــــــــــــــــــــــــــــــــوق لـــــــــــــــــــي يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّول
يايـــــــــــــــــــــــــــــــــٍب )م( المحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

نــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يرجــــــــــــــــــــــــــع ويوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ّ
من

لألهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ويعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بأخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات في المحمـــــــــــــــــــــــل

ّ
ومن

قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال يوصــــــــــــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى داره«
والشاعر عي�ضى بن سعيد بن قطامي المنصوري كتب العديد من 
ويعتبر أكثر شاعر كتب فيه، وربما يرجع  القصائد عن الغوص، 
وكان ذلك  في هذه المهنة،   

ً
ذلك إلى أنه عمل منذ أن كان صبيا

قال الشاعر  حيث انضم إلى جملة الغواصين.  في األربعينيات، 
، رصد فيها متاعبه في البحر 

ً
قصيدة، وكان عمره ال يتعدى 15 عاما

 عن 
ً
عندما يركب السفينة في مهمة للغوص تصل إلى شهور، بعيدا

 
ً
األهل والخالن، ال ردود أو جوابات، ال يعرف جفنه النوم، متذكرا
 عن 

ً
 جمالها، معبرا

ً
في هذه اللحظة الفارقة وجه الحبيبة، واصفا

 من وحدته وأحزانه. 
ً
شوقه الذي ربما يخفف شيئا

اع البحور«: 
ّ
يقول في قصيدة »قط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع البحـــــــــــــور 
ّ
»مــــــــــــــــــــــــــن ركبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فوق قط

ي الغوص عن حلو الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
ّ
ناهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 في حــــــــــــــــــــــــــّرات كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
ّ

اشهـــــــــــــد انــــــــــــــــــــــــــي بت
والجفــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــا ذال نومــــــــــــــــــــــــــه به عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب

ــــــــــــــــــــــــــة أشهـــــــــــــر بحر ْوغــــــــــــــــــــــــــزر خـــــــــــــــــــــــــــــور
ّ
مــــــــــــــــــــــــــن ثل

ال علــــــــــــــــــــــــــم يانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وال ردود وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
ــــــــــــــــــــــــر النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور طيـــــــــــــــ

ْ
يعـــــــــــــل يبقــــــــــــــــــــــــــى يوم بت

هــــــــــــــــــــــــــور الركـــــــــــــاب
ْ
وحاط لـــــــــــــي مشتــــــــــــــــــــــــــاق في ظ
رحـــــــــــــل سيـــــــــــــدي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــــــــــدر البــــــــــــــــــــــــــدور

بـــــــــــــو ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍن يـــــــــــــك لولو مـــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــداب
يا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال جعــــــــــــــــــــــــــوٍد على متنــــــــــــــــــــــــــه ْحــــــــــــــــــــــــــدور 

أرَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش العـــــــــــــينين فايـــــــــــــج بالشبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
لي نظرتــــــــــــــــــــــــــه خاز ضيجــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــي اْمَحكــــــــــــــــــــــــــور 

وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلٍب كــــــــــــــــــــــــــد بدأ فيــــــــــــــــــــــــــه الخراب«.

تفاصيل دقيقة
ويرصد عي�ضى بن سعيد القطامي مشاعر الغواص في البحر وهو 
يمكنه  بقعة  إلى  ويذهب  الرزق،  عن  البحث  في  ويجتهد  يعمل 
ال  »بالصه«  البحر  في  أماكن  وجود  إلى   

ً
مشيرا فيها،  الغوص 

ولكنه يوثق  وهو ال يكتفي بذلك،  فيها.  يستطيع الغواص البقاء 
تفاصيل دقيقة لعملية الغوص في أماكن محددة مثل »القفاي« 
قريبة  منطقة  وهي  و»نصاصا«  أبوظبي،  إلى  تابعة  جزيرة  وهي 

من سويحان بالعين، ويذكر مفردات ال يعرفها إال الغواص مثل 
»البيص« وهي قاعدة السفية، و»اليدا« وهو حبل الغيص.

يقول في قصيدة بعنوان »الغوص« :
قيــــــــــــــص

ْ
»نومــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا فــــــــــــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــــــــــني ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــه نقاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
والحــــــــــــــال حل

ــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق الغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
ّ
طلبــــــــــــــــــــــــــــت يل

فــــــــــــــــــــــــــــي بقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــل �سي تقصيــــــــــــــــــــــــص

 مغاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلٍ لقــــــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ف
وســــــــــــــط البحــــــــــــــــــــــــــــر كبــــــــــــــــــــــــــــار القصاصيــــــــــــــــــــــــــــص

والــــــــــــــــــــــــــــــــــرب يحماهــــــــــــــــــــــــــــــــــو الغاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
برك منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وْبخيــــــــــــــــــــــــــــــــص

ْ
بخ

يرعــــــــــــــــــــــــــى حاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي »نصاصــــــــــــــــــــــــــــــــــه«
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

ّ
عــــــــــــــــــــــــــــــــــارف قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده والتمل

واْيعـــــــــــــــــرف قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولك والحراصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 راســــــــــــــــــــــــــــــــــك فوقــــــــــــه البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

ّ
باحــــــــــــــــــــــــــــــــــط

شـــــــــــــــــوف المالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
 م ت

ْ
وباحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

الدانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يبـــــــــــــــــاها حقنـــــــــــــــــا الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذل بجهــــــــــــــــــــــــــــــــــده فــــــــــــــــــــي الغواصــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــاي« كـــــــــــــــــل غيــــــــــــــــــــــــــــــــــص
ّ
ْيغــــــــــــــــــــــــــــــــــوص في »القف

ويــــــــــــن اليــــــــــــــــــــــــــــــــــدا يوقــــــــــــــــــــــــــــــــــف حصاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوة الغيــــــــــــــــــــــــص

ْ
الســـــــــــــــــيب يفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باحتراصــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
وم القــــــــــــــــــــــــــــــــــوع نل

وسرنــــــــــــــــــــــــــــــــــا جدا الشتيــــــــــــــــــــــــــــــــــا غواويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
ويـــــــــــن اليــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ياخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه«
ويقترب الشاعر أكثر من وصف البيئة الصعبة التي يعيش بها 
الغواص في رحالته، ومن مظاهر ذلك أنهم وبسبب ضيق المكان 
على السفينة الصغيرة، ينامون على هيئة القرفصاء لعدم وجود 
بالحساسية  يصابون  المائية  البيئة  وبسبب  لالمتداد،  مكان 
»الشرا« واالنتفاخات الجلدية »فالفيص« بسبب ماء البحر، وفي 
على   

ً
إطار ذلك يذكر بعض الحيوانات البحرية التي تمثل خطرا

الغواص مثل »الرّماي« وهو حيوان بحري له أشواك، و»بوزيري« 
وهو حيوان بحري شرس.

يقول :
»فـــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــــــــــــوم نتقْرفــــــــــــــــــــــــــــــــــص تقرفيــــــــــــــــــــــــص

والربــــــــــــــــــــــــــــــــــع بّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالنقاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
فينــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ســـــــــــــــــّوى فالفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

ْسيوبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الغاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مـــــــــــــــــن جّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز »الرّمــــــــــــــــــــــــــــــــــاي« للغيــــــــــــــــــــــــــــــــــص
»بوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــري« علـــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــّزة ْبحراصــــــــــــــــــــــــــــــــــه«

الخوف والشوق والحب
في  المنصوري  قطامي  بن  بن سعيد  عي�ضى  الشاعر  ويستطرد 
الزمن  هذا  لذكريات  ويعيدنا  وحكاياته،  الغوص  عن  الحديث 
المفعم بالعمل والكفاح، ويقص علينا تفاصيل رحلة غوص قام 
فمكان الغوص  »الهير«،  بها لمدة ثالثة أشهر إلى موقع الغوص 
ويروي لنا الشاعر كيف  والهار هو محل اللؤلؤ،  يسمى الهيرات. 
 وكأنه شهر، في خضم المياه بين المد 

ً
 متثائبا

ً
كان اليوم يمر ثقيال

والجذر.
في هذه القصيدة يكشف الشاعر ليس فقط المشاعر النفسية 
التي يمر بها الغواص في رحلته، ولكن المخاطر التي يتعرض عليها 
 بين أمواج متالطمة، ويوضح كذلك 

ً
وهو في سفينة صغيرة وحيدا

فأطراف  الغواصون،  لها  يتعرض  قد  التي  الجسدية  األضرار 
 إلى األمراض الجلدية التي 

ً
جسمه ملتهبة من الماء المالح، مشيرا

يتعرض لها الغواص.
يقول في قصيدة  »أيام الغوص« :

»ركبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــوق لــــــــــــــــــــــــــــي يقــــــــــــــّص البحـــــــــــــــــر 
قصدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــيٍر فيــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــير

 اشهــــــــــــــر مــــــــــــــع غــــــــــــــوص وخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ّ

ثلــــــــــــــــــــــــــــت
ــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــدا ْبنــــــــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــير

ّ
طالبــــــــــــــــــــــــــــين الل

ــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــن شهــــــــــــــــــــــــــــر
ّ
يمــــــــــــــــــــــــــــّر اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كن

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين سجــــــــــــــــــــــــــــْى وثبر والدول الخطــــــــــــــــــــــــــــــير
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه من فعــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــّر

ّ
والينــــــــــــــــــــــــــــوب ْمزل

راشنــــــــــــــا حصــــــــــــــــــــــــــــير
ْ
مــــــــــــــن ضوانــــــــــــــا الليــــــــــــــل لف
يعــــــــــــــــــــــــــــل يسقــــــــــــــي يوم بْيطــــــــــــــــــــــــــــير النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

قاصديــــــــــــــن الدار عْيلــــــــــــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير«
ليصبر نفسها  وفي ظل الخوف والشوق يتذكر الشاعر الحبيبة، 
بالحديث عنها وتعداد سماتها وكأنه هنا يقتفي خطى أمير الشعراء 
ة أخرى«، بعد 

ّ
أحمد شوقي الذي يقول »وتطويل أخبار الهوى لذ

من   
ً
لتصبح القصيدة مزيجا والسلوى،  أن وجد في ذلك العزاء 

الخوف والشوق والحب.
يقول :

»لــــــــــــــــــــــــــــي لفينــــــــــــــــــــــــــــا دار مهضــــــــــــــوم الخصــــــــــــــــــــــــــــر
بو نهــــــــــــــــــــــــــــود ْصغــــــــــــــار يحفــــــــــــــــــــــــــــن م الحريــــــــــــــــــــــــــــر

يعــــــــــــــل تسقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ديرتــــــــــــــه وبــــــــــــــل المطــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــزّح دايــــــــــــــــــــــــــــم م الغديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ْ
والريــــــــــــــاض ت

والظبــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــــاع ترعى م القفـــــــــــــــــــــــــر
مــــــــــــــا حــــــــــــــال لي رّوحــــــــــــــــــــــــــــن وقــــــــــــــت العصـــــــــــــــــــــــــــــــير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــرّده الوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ّ
رّد يل

مـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــل ظبيـــــــــــــــــان لي عْيـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــير
وصــــــــــــــــــــــــــــــــــف ريٍم رْوح لقنـــــــــــــــــوص وطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ناحـــــــــــــــــل الذرعـــــــــــــــــان والوجـــــــــــــــــه السفــــــــــــــــــــــــــــــــــير«

الغوص والموت
كثيرون  يدركه  ما ال  ولكن  بالمخاطر،  مهنة محفوفة  الغوص 
الغواص  ففي بعض األحيان يذهب  الموت،  إلى  أنها قد تؤدي 
ومنها عدم تمكنه من الصعود  يموت واألسباب عدة،  وال يعود، 
لسطح البحر في الوقت المناسب، أو بسبب هجوم سمك القرش، 
واألمراض التي يمكن أن يصاب  أضف إلى ذلك شدة الطقس، 
بها خالل الرحلة الطويلة في البحر، مع عدم وجود وسائل عالج 
طبية مناسبة. وفي العصر الحديث نتابع من حين آلخر موت بعض 
الغواصين، رغم تسلحهم بأجهزة التنفس والمتابعة والتجهيزات 
فكيف إذن في الغوص القديم الذي كان يتم بأدوات  الحديثة، 

بدائية.  

)1( الشعبي  الشعر  إبداعية متكاملة في  تجربة  الغوص 
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مهنة  مارس  الغواصين،  الشعراء  من  الجمري  سالم  الشاعر 
، حتى أصبح »نوخذة« أي ربان سفينة، 

ً
الغوص على اللؤلؤ مبكرا

ورغم عمله في هذه المهنة وصعوده بها ال توجد له قصائد في 
الغوص عدا قصيدة واحدة. 

ولكن ما حرك الجمري �ضيء أق�ضى من الغوص، وهو الموت، فقد 
قال قصيدة في رثاء أحد أصدقائه الغواصين الذي توفى في إحدى 

رحالت الغوص، حيث صدم الجمري بموته.
كتب الشاعر قصيدة في رثاء صديقه إبراهيم بن علي الخطيبي، 
 له مناقب وأفضال 

ً
 صديقه الشاعر علي بن قمبر، معددا

ً
مخاطبا

الخطيبي :
يقول في قصيدته »في رثاء الخطيبي«: 

»البارحــــــــــــــــــه ما زال جفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني يا »علـــــــــــــــــي«
مــــــــــــــــــــــــــــــــــن زود الهـــــــــــــــــوب يشـــــــــــــــــّب ويشعلــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بأق�سى الضمـــــــــــــــــير وطول ليلــــــــــــــــــــــي ما فخـــــــــــــــــت
يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين عايـــــــــــــــــنت الصبـــــــــــــــــاح المقبلـــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني
ّ
وانـــــــــــــــــا على نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الوقايد كن

ي وال تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّدلي
ّ
ال تنطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
من هايٍس بأقصـــــــــــــــــى الضمــــــــــــــــــــــــــــــــــير وليعـــــــــــــــــــــــــــــٍة

شاغلـــــــــــــــــــــــي
ْ
بين األضالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالفــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد ت

ـــــــــــــت عبرتـــــــــــــــــه
ّ
منهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــبي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين هل

وصــــــــــف الصميـــــــــــــــــل أو كالغيـــــــــــــــــاث الوابلـــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــتي

ّ
حتى نحــــــــــــــــــــــــــــــــــل حالـــــــــــــــــي وكاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يرى حالـــــــــــــــــي يظـــــــــــــــــن اني خلـــــــــــــــــي«
ّ
والل

ليصل إلى الحكمة التي استخلصها من هذا الفقد الكبير في قوله :
»كم من عزيـــــــــــــــــٍز عـــــــــــــــــاش في طريــــــــــــــق العـــــــــــــــــال

وارمـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــال في السافلـــــــــــــــــي
لي شمـــــــــــــــــج بـــــــــــــــــه واْجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ّ
وبه الغـــــــــــــــــرور ال

بـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــاز طمـــــــــــــــــٍع  مـــــــــــــــــا درى بالحاصلـــــــــــــــــي
ويـــــــــــــــــن الملوك اهـــــــــــــــــل الصخاوه والفخـــــــــــــــــــــر

لــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
واهــــــــــــــــــــــــــــــــــل العطايـــــــــــــــــا والقـــــــــــــــــروم النف

واهـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــي زي غّيـــــــــــــــــات الهــــــــــــــــــــــــــــوا
محســـــــــــــــــن وغيـــــــــــــــــالٍن وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجاهلـــــــــــــــــي

راحـــــــــــــــــوا وباقـــــــــــــــــي في الحكايـــــــــــــــــا ذكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ومن عرضهم صار »الخطيـــــــــــــــــبي بوعلــــــــــــــــــــــي«.
ثم يبدأ الشاعر في رثاء صديقه ابراهيم بن علي الخطيبي، الذي 
 أن حزنه عليه 

ً
 في رحلة غوص، ويعدد مناقبه، مؤكدا

ً
مات غريقا

مثل حزن يعقوب على يوسف عليه السالم،  ويقول :
لَمـــــــــــــــــه

ْ
»أمســـــــــــــــــى غريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍج في لجيـــــــــــــــــٍج مظ

ه بلــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
وارمــــــــــــــــاه ظيــــــــــــــــــــــــــــــــــم الدهـــــــــــــــــر يوم ان

وآعّزتالـــــــــــــــــي وا الفقايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد واألســــــــــــــــــــــــــــــــــف
مــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع هيهــــــــــــــــــــــــــــــــــات مثلــــــــــــــه يحصلـــــــــــــــــي

َ
وا ْمش

يـــــــــــــــــا وا عزيـــــــــــــــــز النفـــــــــــــــــس وا راعي الصخــــــــــــــــــــــــــــا
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وانديمـــــــــــــــــي لي عطيتـــــــــــــــــه جابلــــــــــــــــــــــــــــــــــي

حزني عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه ْبحزن يعقــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍب علـــــــــــــــــــــــــــــى
يوســـــــــــــــــف ودمعـــــــــــــــــي من نظيـــــــــــــــــري سايلـــــــــــــــــي«

سباق القفال
للشاعر حميد بن خليفة بن ذيبان قصائد عدة حول البحر، فقد 
ارتبط به في طفولته قبل الثامنة، وكان يذهب مع والده في رحالت 
وهو يحتل المرتبة الثانية  الغوص القصيرة التي تمتد ألسابيع، 
الذين كتبوا عن الغوص بعد عي�ضى بن  في قائمة أكثر الشعراء 
 للسباقات البحرية، 

ً
 عاشقا

ً
سعيد بن قطامي. وكان الشاعر أيضا

 على االشتراك فيها كمتسابق، وقد حصل على جوائز عدة 
ً
حريصا

فيها، ومن بين السباقات البحرية التي اشترك فيها واهتم بها وكتب 
كرنفال  وسباق صير بونعير أو سباق القفال،  عنها سباق صير. 
نادي دبي الدولي للرياضات   

ً
تراثي ومهرجان شعبي ينظمه سنويا

ويبدأ السباق من جزيرة صير بونعير   ،1991 منذ عام  البحرية. 

 بحرًيا حتى 
ً

 بجزيرة القمر لتقطع السفن ما يزيد عن 50 ميال
ً
مرورا

فهي  وهذه الجزيرة تمثل للبحارة أهمية خاصة،  شواطئ دبي، 
تختزن العديد من الذكريات. والقفال: ومعناه العودة، أي عودة 
السفن من رحلة الغوص، ونهاية هذه الرحلة وعودة السفن إلى 
الغائبين على طول  والمقصود بها احتفالية تقام للقاء  الديار، 
بعودة  فرحين  واألطفال،  النساء  فيها  يشارك  الخليج،  شواطئ 

سفن الغوص بعد غياب طويل.
يقول حميد بن خليفة بن ذيبان في قصيدته »موسم القّفال«:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْه ْير« َمْرَســ ال في »الّصِ
َّ
»موســـــــــــــــــم وللقف

ْهَوة »الشيخ َحْمـــــــــــــــــدان«
َ
عرس المغــــــــــاص وز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــْوَبش إذا شـــــــــــــــــــــــــرَّف ْوَيـــــــــــــــــاه
َ

ش
ْ
ْير« يت »الّصِ

ْير« عْربـــــــــــــــــــــــــــــــان وتبّش لـــــــــــــــــه في محفـــــــــــــــــل »الّصِ
 به سجايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

ْ
سْمح التدانـــــــــــــــــي وافنـــــــــــــــــَدت

ْم زهـــــــــــــــــوا به نـــــــــــــــــاس حضــــــــــــــــــــٍر وبـــــــــــــــــْدَوان
َ
ويا ك

يــــــــــــــــــــبرز يخالطهـــــــــــــــــم وَيْجـــــــــــــــــزْل عطايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
ْصد نْسَيـــــــــــــــــان

َ
ْب ْبق

َ
ل
ْ
ال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــا�َسى َمط

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْه
ْ
َيـــــــــــــــــا التحاصـــــــــــــــــير دن

ْ
 دن

ْ
رت ْوال غـــــــــــــــــــّيِ

آن«
َّ
ـــــــــــــــــق البر شـــــــــــــط

َّ
م خـــــــــــــــــراب ْوَوث َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 في قصيدة »موسم 
ً
وقال الشاعر حميد بن خليفة بن ذيبان أيضا

الصير« :
»حّي موسم الصـــــــــــــــــــــــــــــير حال الحول حّيـــــــــــــــــا به

وبا ننــــــــــــــــــــــــوي العـــــــــــــــــزم للطرشـــــــــــــــــه مع الالبـــــــــــــــــه
نعيــــــــــــــــــــــــــــد وطـــــــــــــــــره ونحيي سالـــــــــــــــــف أيامــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــر شّوابــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ
لي به نزاهي الحضـــــــــــــــــارة وط
ال مـــــــــــــــــا نسينـــــــــــــــــا رساس ســـــــــــــــــاس مهرتهــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ما بين سفـــــــــــــــــن البحـــــــــــــــــر والخيـــــــــــــــــل وْركابــــــــــــــــــــــه
وال هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم شيابنـــــــــــــــــا وال هـــــــــــــــــّد هّمتـــــــــــــــــهم

عســـــــــــــــــر الزمـــــــــــــــــن والفقـــــــــــــــــر لو غّزر ْبنابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وال شكـــــــــــــــــوا واشتكـــــــــــــــــوا هـــــــــــول الزمن هّمـــــــــــــــــه

رقـــــــــــــــــْوا بابـــــــــــــــــــــه
ْ
وا واط

ّ
ـــــــــــــــــات دق

ّ
مسعى المشط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
كاتفـــــــــــــــــوا زف

ْ
في كل منحـــــــــــــــــى سعـــــــــــــــــْوا وت

لين السفـــــــــــــــــر شّع فجـــــــــــــــــره والفقــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذابه«
عن   

ً
ويصف الشاعر كيف خاض األجداد البحار العميقة بحثا

الرزق، ومارسوا الصيد بطرق تقليدية، مثل الصيد بالسنارة، أو 
الشبك، وكيف كانوا يصلحون ما تلف من شباك الصيد، يقول:

»عبو غزيــــــــــــــــــــــــــــــــــر البحـــــــــــــــــر واستفحلــــــــــــــوا بـــــــــــــــــّره
ب للرزق ويـــــــــــــــــن ْيكـــــــــــــــــون واسبابــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
طـــــــــــــــــــــال

منهم ربـــــــــــــــــابين ســـــــــــــــــادوا سردلـــــــــــــــــوا سفنــــــــــــــــــــــــــــــه

وغاصه صمـــــــــــــــــخ في الغـــــــــــــزر وسيوب هّبـــــــــــــــــابه
ومنهــــــــــــــــــــــم حداديـــــــــــــــــج يبرز خيطـــــــــــــــــه ويطـــــــــــــــــوي

اي يضحـــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــابل اروابـــــــــــــه
ّ
وان كــــــان ضغ

ـــــــــــــــــاي دومه مشتـــــــــــــــــّده  الهـــــــــــــــــــــــي
ّ
وان كـــــــــــــــــان لق

اْيخدم قرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور واال ْيعـــــــــــــــــّدل البابـــــــــــــــــه«
وينتقل بعد ذلك لوصف أهل البحر والذين يتميزون بالشجاعة 
واإلقدام ال يخافون البحار، يجوبون سواحل البالد البعيدة حتى 
ليستخرجوا  خوف،  دون  من  المياه  ويغوصون  الهند،  ساحل 

الآلليء يقول :
»وأهل السفر في السفــــــــــــن ما هابوا ْبحـــــــــــــــــوره

بـــــــــــــــــّر السواحـــــــــــــــــل وبّر الهنــــــــــــــــــــــــــــــــــد دوالبــــــــــــــــــــــــــــــــــه
غيرهـــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــــــــــــــــّدوا 

ْ
قادوا سفنـــــــــــــــــهم وسفن ل

جابوا جنوبه محيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الهنـــــــــــــــــد عّبابه«
ماجد  بن  أحمد  الشهير  اإلمارات  ببحار   

ً
مثال الشاعر  ويضرب 

المولود في جلفار وهي إمارة رأس الخيمة سنة 821 للهجرة، وتوفي 
906 للهجرة، وهو مالح وجغرافي له الكثير من المؤلفات في  سنة 

علم البحر والنجوم.
يقول :

»وعلم »ابن ماجــــــد« ظهر للنجم تخطيطـــــــــــــــــه
على عاليـــــــــــــــــم مالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يشهد كتابــــــــــــــــــــه« 

* صحفي وباحث مصري

)1( الشعبي  الشعر  إبداعية متكاملة في  تجربة  الغوص 

دراسات إماراتية
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وجوه ال تغيب 

 مريم النقيب

شاعر إماراتي شاب من إمارة أم القيوين ، ولد فيها عام 1972 
ورحل عن دنيانا الفانية في التاسع من يونيو هذا العام  2022.
الذين كانت لهم إسهامات في مجاالت عدة،  هو أحد الشعراء 
 بالتراث واألدب 

ً
فقد كان إضافة إلى كتابته للشعر النبطي مهتما

تحريره  الثقافي من خالل  الصحفي  العمل  ومارس  الشعبي، 
 على 

ً
لصفحة الشعر الشعبي في جريدة االتحاد ، كما كان مشرفا

بملحق الواحة الذي كان يصدر عن جريدة  )نسايم(  صفحة 
بين اإلعالم  الراحل قد جمع  الشاعر  وبذلك يكون  االتحاد. 

الثقافي والتراث والشعر .

وعّرف  )الكنوز األدبية(   بما أسماه  رحمه الله،  اهتم الشاعر، 
وأبحر في فنون الشعر النبطي في كتابه  برموز التراث الشعبي، 
الذي يعد من الكتب المهمة في هذا  )فنون من األدب الشعبي( 

وتناول فيه رموز الشعر النبطي كالدرسعي والريحاني  الجانب، 
والجّمل وغيرها من فنون القصيدة النبطية .

الذي ضم مجموعة كبيرة من قصائده  صدر له ديوان )شروق( 
عليها الطابع الغزلي والوجداني .

تميزت قصائده رحمه بكثرة الصور والتشبيهات التي كان يطّعم بها 
قصائده رغم بساطة أسلوبها ووضوح معانيها .

من قصائده : 
)احب امزح مع نف�سي ( 

احب امزح مع نف�سي واحــــــــــب اني أداعبهـــــــــــــــــــــــــــا 
يهــــــــــــــــــا 

ّ
وانادمهــــــــــــــــــا واجاملها واضّحكهــــــــــــــــــا واسل

ي نف�سي بنفـــــــــــــــــــــــــ�سي واهّون من متاعبهـــــــــــــــــا 
ّ
اسل

واصّبرها على الســـــــــّده اذا قاست واقّويهـــــــــــــــــــــــــــا 
مها بما تطلــــــــــــــــــب ولو تطلـــــــــب مطالبهــــــــــــــــــــــا 

ّ
اعش

واجيــــــــــــــــــب اللي عليه اقدر وانّولها وعطيهـــــــــــــــــــــــــــا 

انا نف�سي اخّيرهــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــل �سيًّ وال اغـــــــــصبها
واحاول ما ازّعلهــــــــــــــــــا واسعدهــــــــــــــــــا وارضيهـــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــت انا نفـــــــــ�سي اعاتبهــــــــــــــــــــــــا
ّ
واذا في يوم قد زل

يهـــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
ــــــــــــــــــي ابك

ّ
بهــــــــــــــــــا الين ان

ّ
واحاسبهــــــــــــــــــا واعذ

مهـــــــــــــــــــــــــــا على كيفي وادّربهــــــــــــــــــا 
ّ
مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واف

ّ
اعل

يهــــــــــــــــــا
ّ

حسب ما اريد وبكيفــــــــــــــــــي انا نف�سي امش
ييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عن تقــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ييتـــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ّ
 ساهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وناسن

يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ّ
 ييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق وتمن

ك
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ودادك وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن  شــــــــــ

 مـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عزا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فّديتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ّ
 روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولعيـــــــــــــــــــــــــــون يفدن

 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اللي بالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب خّصيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ّ
ـــــــــــــــوح قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي مسمن  لّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أرخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي وأغليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ّ
 غالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وغالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومغلن

يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ّ
 في بــــــــــــــــــــــــــــؤبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين حط

ـــــــــــــك
ّ
 وبرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني مغطن

: 
ً
وله أيضا

 يا مرهــــــــــــــف الحـــــــــــــــــــــس
ً
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مرحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 وسهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
ً
 أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ً
 يا مرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا

هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق من أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ّ
 متول

ــــــــــــــــــــــــــــب وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولك بأّي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
ّ
 تترق

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالد تزهــــــــــــــــــــــــــــي كّنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــرس
 بإطاللتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يا أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

 والجــــــــــــــــــــــــــــّو لك بالريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف نسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولك ليل يــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ّ
 غن

 يا بهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفــــــــــــــــــــــــــــس
ً
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مرحبــــــــــــــــــــــــــــا

 يا كامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ً
 يــــــــــــــــــــــــــــا مرحبــــــــــــــــــــــــــــــــا

* شاعرة وباحثة إماراتية

الشاعر حسني خميس آل علي 
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يدخل الشتاء في عموم الجزيرة العربية  أوله أربعون ليلة  يطلق 
عليها أهل البادية »المربعانية«أو أربعينية الشتاء، يشتد فيه البرد 
شدة البرد  فيرجع الناس إلى ديارهم اتقاء  وتهب الرياح الباردة، 
عند عرب  الشتاء  ينقسم  وبشكل عام،  والسيول والعواصف. 
هي أول  »المربعانية«  إلى ثالثة مواسم موسم  العربية  الجزيرة 
أوقات قدوم شدة البرد ووقتها مع طلوع اإلكليل، والقلب والشولة 
فيما تكون المربعانية  يناير،   15 ديسمبر إلى   7 خالل الفترة من 
الشم�ضي  االنقالب  والعراق من موعد  الشام  بادية  في حساب 

الشتوي في 21 ديسمبر إلى نهاية يناير.
وهو وقت ذروة البرد وشدته أو بطن البرد  »البطين«  ثم موسم 
 10 الي  يناير   15 بين  ويكون  والبلدة،  النعائم  نجمي  طلوع  مع 
 داخل المنازل أكثر من خارجها 

ً
فبراير، يشعر الناس بالبرودة نهارا

من  البرودة  بتدفق  الناس  يشعر  حيث  الشمس،  على  المطل 
وقيل ألنه في عمق البرد  ولهذا سمي برد البطين،  باطن األرض، 
مع  »الشبط«  لتداخله  عليه  البرد،  ويطلق  وسط  بطن أو  أو 
طيلة  والعراق  الشام  بادية  حساب  في  ويكون  )شباط(،  شهر 
شهر فبراير، وشباط اشُتق اسم شباط من جذر الفعل السرياني 
»شبط« الذي ُيطلق على الهبوب الشديد للرياح، ويتصف شباط 
بتقلب أيامه بين الباردة والملبدة بالسحب والمشمسة والماطرة 
النخيل  طلع  بواكير  والعاصفة، وتبدأ  والمعتدلة  والدافئة 
بالظهور، ويتشكل خالله الصقيع وتشتد رياح الشمال الباردة  

والقوية، ويعرف ببرده القارس.
الصقيع  البهائم من  ابيضت  النعائم  »إذا طلعت  العرب  تقول 
الدائم، وقصر النهار للصائم، وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم، 
وطال الليل للقائم وهو المنزلة الرابعة من منازل فصل الشتاء«.

ويقال بأن برد »المربعانية« يكن في أديم األرض حيث يكون تأثير 
الشمس أدنى ما يكون مع ميلها األق�ضى نحو الجنوب ويتعمق في 
جوف البيوت المغلقة، أما برد »الشبط« فيكون في الهواء البارد 
.
ً
الذي يشتد خارج المنزل فيما تكون البيوت المغلقة أدفأ نسبيا

البرد  وهي آخر أوقات  »السعود«  أو  »العقارب«  موسم   ،
ً
وأخيرا

وفيها لسعات باردة وأوقات معتدلة مع طلوع سعد الذابح وسعد 
بلع خالل وتمتد من 10 فبراير إلى 20 مارس حيث ينسلخ الشتاء 
خمسون   - الشتاء  خمسينّية  العربية، وهي  الجزيرة  أهل  لدى 
-، وتكون عند بادية الشام والعراق من  البرد  يوما ينكسر فيها 

أمطارها  بغزارة  وموصوفة  أبريل،  منتصف  إلى  مارس  بداية 
وعمومها )أمطار العقربي(، يقال )العقربي تسقي بر وبحر(، ويقول 

الشاعر:
»يعل دار الزين ما ييبس ثراهــــــــــــــــــــــــا 

و ترتوي يا رب بالخير الفضيل ،،،
ويعل سيل العقربي يروي ضماها 

لين ينبت سيحها عشب جميــــــــــــل«
ثم تهب رياح النعايات آخر الرياح الباردة التي تنعى البرد وقرب 
رحيل الشتاء، وتبدأ بعدها التقلبات الجوية الربيعية المعروفة 
إلى  الخروج  الشتاء  وقت  يعتبر  المحلي  التراث  وفي  بالسرايات. 
البرودة  الشديدة  النسمات  بهذه  والتمتع  النار«  »شبة  البر مع 
»الصردة«، ولبس الصوف من اللباس او بشت الصوف خاصة 

في الليالي الباردة.
»السبرة«  الشتاء  ببرد  تقترن  التي  المحلية  المصطلحات  ومن 
َبْرُد مع الضباب، 

ْ
ة برد الشتاء، َوِقيَل: ال و»الصردة« .... وتعنيان ِشدَّ

أما »الزمهرير« فهو شدة البرد مع قوة الرياح ..
في  الُوُضوِء  وِإسباِغ  ِإلى الُجُمَعاِت  »في الُم�ِضِيّ  في رواية الحديث 

َبَرات« السَّ
ٌب ِرقاُبها .. ُيَباِكْرن َحدَّ الَماِء 

ْ
ل
ُ
اُم َمِقيِل الَهاِم غ

َ
ْيئة : ِعظ

َ
وقال الُحط

َبراِت .. في السَّ
التبدي عند العرب:

البادية،  نحو  الديار  عن  ارتحالهم  العرب،  عند  العادة  جرت 
ومساقط  طلبا للكأل،  وانتجاعهم للمرابع في البوادي واألرياف، 
والتربع  والتبدي،  ويسمى أيضا الظعن،  الثمر،  واجتناء  الغيث، 

 ألنه خروج إلى البادية، كما 
ً
واالنتجاع  . وقد سمته العرب تبديا

وهطول  الهواء،  الربيع حيث طيب  مع  يكون  ألنه   
ً
تربعا سمته 

المطر، ونمو للمرعى، و اجتناء للثمر.  والربيع عند العرب لفظة 
وهطول  فاعتدال الجو ربيع،  عامة ال يحدها زمان من األزمنة، 
ربيع  والمطر متى جاء  ونمو المرعى والعشب ربيع،  الغيث ربيع، 

عند العرب.
وقالوا للعرب بعد اإلسالم ربيعان، ربيع الشهور، و ربيع األزمان، 
فربيع الشهور هو ما يعرف بشهر ربيع األول وشهر ربيع اآلخر وهما 
بعد صفر،  أما ربيع األزمنة فهمى ربيع الندى و المطر ما يكون في 

الخريف، وربيع النبات والزهر وهو ما تعرفه العامة بالربيع.
أن يخرجوا إلى البوادى يبتغون الكأل ومساقط  »التبّدى«  معنى 
الرطب  وانقطاع  النبات،  هيج  إلى  كذلك  يزالون  فال  الغيث، 
وجفاف الغدران، ثم يرجعون إلى محاضرهم ومياههم التي كانوا 

عليها.
وأول التبّدى طلوع سهيل بالغداة، وهو يطلع بالحجاز وعمان ألربع 
عشرة ليلة تم�ضى من آب، ويطلع في باديتي العراق والشام  ألربع 
يبقين من آب، فال يزالون بادين ثم يحضر أو لهم أي يرجعون إلى 

محاضرهم ومياههم، عند طلوع الشرطين.

قال ذو الرمة:
إذا عارض الشعرى سهيل بجهمة 

 وجوزاءها استغنين عن كل منهل
يريد إذا رؤي سهيل بقية من آخر الليل، فقد استغنت اإلبل عن 
وخرج الناس إلى البوادي  وهى المياه التي كانوا عليها،  المناهل، 

لالنتجاع. 
وتكون   السماك،  طلوع  وآخرها  سهيل  طلوع  الصفرية  فأول 
الصفرية ويكون شهر صفر هو الزمن الذي كان يقع فيه موسم 
، حيث كان شهر 

ً
التبدي األول، حيث تخلو الديار فتكون صفرا

وثبات أوقات الشهور  )زمن الن�ضيء  ًفي الخريف   صفر يقع دائما 
ولهذا  القمرية في الوقت منا لعام الشم�ضي عند بعض العرب(، 
الحرارة و تكون الطل  لما يبشر به من جالء  يقال صفر الخير، 
والندى و هطول الغيث، وكان للعرب صفران صفر األول هو الذي 
 له.

ً
تنعته العرب بعد اإلسالم بالمحرم وهو شهر محرم وصار اسما

يقول النابغة الذبياني:
لقد نهيت بني ذبيــــــــــــــــــــــــان عن أفـــــــــــــــر 

وعن تربعهــــــــــــــــــــــــم في كل أصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
أفضل  المطر،  أول  فالوسمي  المطر ومواسمه،  العرب   تعرف 
البرد،  قدوم  قبل  الجو  اعتدال  مع  يكون  النافع  المطر  أوقات 
الفرغ المؤخر من الدلو )مع طلوع العوى( ونوء  نوء  ويكون بين  
ويكون مع شدة البرد  »الشتوي«  ثم  طلوع االكليل(،  )مع   الثريا 
واوانه ابتداًء من نوء الثريا )مع طلوع اإلكليل( إلى نوء الجبهة )مع 
طلوع سعد السعود( حيث يكون »الدفئي«  و هو الدفئي ألنه يكون 
مع الدفء و يكون من نوء الجبهة ) مع طلوع سعد السعود( إلى نوء 
السماك )مع طلوع الرشاء(، تتلوه أمطار»الحميم« والحميم من 
الحمو و ارتفاع الحرارة و اوانه نوء السماك )مع طلوع الرشاء( إلى 

نوء اإلكليل )مع طلوع الثريا( و بداية القيظ .
ومن أسماء المطر التي اشتهرت عند العرب »الغيث« وهو ما جاء 
و»الولي«  ينمي العشب،  ما يحي األرض   و»الحيا«  بعد انقطاع، 
وهو المتوال أو المتتابع او المستمر لفترة ،  و»الديمة« وهو المطر 
الدائم المستمر أقلها ثلث ليل أو ثلث نهار،  و»الجود« من المطر 
ما كان واسع االنتشار، وكذلك »الودق« هو المطر الكثيف، أما 
المطر الغزير مع ضخم  و»الوابل«  فهو المطر الغزير،  »الغدق« 

حجم قطرة المطر، أما »الطل« فهو أثر الندى على األرض 

إبراهيم الجروان
رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للفلك - عضو االتحاد 

العربي لعلوم الفضاء

الشتاء عند العرب 

دراسات
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في العصر الحديث زاد المشاركون في تربية الطفل، فلم يعد البيت 
والمدرسة هما المؤثران فحسب، فاإلعالم التقليدي واالجتماعي 
 ،

ً
فعاال تأثيرهما  غدا  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  المتمثل 

فالشك أن تأثير الصورة والكلمة والموسيقى وغيرها من المؤثرات 
 للهدف، يدوم تأثيرها أكثر من غيرها؛ ألنهما يستحوذان 

ً
أشد بلوغا

على انتباه الصغار.
ولهذا ينبغي أن يكون ألدب األطفال دور محوري؛ فهو يحمل القيم 
والمبادئ اإلنسانية، التي يؤمن بها الفرد في قالب جمالي، يؤثر في 
القراء، يوصل األفكار من خالل متعة القص، التي تجذب الصغار 
والكبار أحياًنا، فمن ال يحب سماع القصص واألشعار؟ وهو جزء 
من األدب العام، له أهداف فنية جمالية، تربوية، تسعى لإلمتاع 
رؤية  تكّون  كما  والوطنية،  العربية  الهوية  لتعزيز  والتشويق؛ 

إيجابية عن الحياة.
لدورها الرائد  وهذا يجعل الرسالة التربوية لهذا األدب مهمة؛   
في تشكيل الوعي، فهي توصل الهدف في قالب إبداعي، من خالل 
أسلوب ذكي وسلس، بعيًدا عن المباشرة والوعظ؛ ألن األطفال 
،خاصة في  هم الذين تتأثر حياتهم  هم عماد المستقبل وبناته، 

السنوات األولى، بما يقدم لهم. 
ا 

ً
وإذا أخذنا مجال أدب الطفل العربي نجد أن هناك تطوًرا ملحوظ

فقد زادت دور النشر المتخصصة  على مستوى الكم والكيف، 
في كتب األطفال؛ مما أسهم في زيادة أعداد الكتب الجديدة التي 
وإن كانت القصة بشكل عام والقصة القصيرة  تصدر كل عام، 

بشكل خاص تتربع على العرش، ألنها أكثر إصداًرا ومبيًعا. 
يمكن القول بأن هذه اإلصدارات قد غطت معظم الموضوعات 
منها ما يتعلق بحياة الطفل وعالمه،  التي تهم الطفل واألسرة، 
من خالل  واآلداب  القيم  ترسخ  التي  الدينية،  القصص  ومثل 
السيرة النبوية والصحابة، القصص التاريخية، التراث اإلنساني 
والعربي مثل حكايات ألف ليلة وليلة،كليلة ودمنة،جحا، إضافة 

للقصص العالمية والحكايات الشعبية. 
 نشطت الكتابة المتعلقة بتنمية 

ً
منذ أكثر من خمسة عشر عاما

مساعدته على مواجهة التحديات في بيئته،  شخصية الطفل، 
تعرضه  أو  والخوف،  التوتر،  القلق  مثل  النفسية  والمعوقات 
التي تظهر  عالوة على ذلك برزت قصص ذوي الهمم،  لإلساءة. 

إنجازاتهم، دور الطفل تجاه هذه الفئة؛من  ظروفهم،تحدياتهم، 
أجل توعيتهم؛ ليدرك حاالت األطفال المحيطين به؛ لمساعدتهم 
على زيادة ذكائهم العاطفي؛ مما يسهم في سهولة إدماج ذوي الهمم 

في محيطهم بمساعدة أقرانهم.
غير أن هذا التطور في الكتابة والنشر لم يحظ بمتابعات نقدية، 
النقد التطبقي شبه غائب عن  وال دراسات تحليلية إال ما ندر، 
مما يجعل الصورة غير مكتملة عن هذا  العربي؛  أدب الطفل 
وال تصنيف الكتاب  ال نعرف مدى التطور الذي جرى،  الفرع، 
الكتاب  قّدمه  الذي  اإلسهام  مدى  إدراك  أجل  من  أجيال  إلى 
والكاتبات، مدى مسايرته للتطورات الحديثة، وأين يقف مقارنة 

بأدب الطفل العالمي؛ ألن كل ما لدينا هو مالحظات عامة.
تاب العرب على 

ُ
أشير في هذه العجالة إلى دور الجوائز في تحفيز الك

الحرص على تطوير أدواتهم عاًما بعد عام،  تجويد ما ينشرون، 
جوائز  منها جائزة اتصاالت لكتاب الطفل كجائزة تخصصية، 
المهرجان القرائي لألطفال بالشارقة، إضافة لوجود جائزة ألدب 
الطفل كفرع في الجوائز مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب، إضافة إلى 
دور معارض الكتب، التي تخصص جوائز متعددة منها لهذا الفرع، 
وتسهم في اجتماع  كما أنها دأبت على إقامة ندوات تخصصية، 
ناشري الكتب  مع المؤلفين والمؤلفات والرسامين من عدة دول، 
االطالع على أحدث اإلصدارات،  مما يساعد في زيادة التواصل، 

وما يستجد في هذا المجال. 
إن مجال أدب الطفل العربي مهم ومتطور على أصعدة كثيرة لكنه 

بحاجة إلى متابعة نقدية 
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إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



شمسة حمد العبد الظـاهري

العمـارة
 التقليدية والحضرية 

في دولة اإلمارات العربية 

كتاب يتناول اهتمام دولة اإلمارات بتراثها املعماري  »العمارة التقليدية والحضرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة« 
والعمراني والذي يتكون من ثنائية نمطيها املتمثلة في العمران التقليدي واآلخر النمط الحضري الذي شاع تنفيذه في كل 
أرجاء العالم بعد اكتشاف واستخدام العديد من مواد البناء الحديثة. ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمفردات التراثية التي 
تستخدم في العمارة التراثية والحديثة، وذلك ملا يحتويه من أبواب وفصول وموضوعات مختلفة غطت جوانب مهمة من 
تاريخ وثقافة العمارة في الدولة. ومن أهم املوضوعات التي يستعرضها الكتاب، عمارة سعف النخيل، وعمارة املساجد 
وكذلك يتناول العمارة الحضرية والتخطيط والتطوير و مشاريع الطرق واملواصالت في  والقصور والعمارة الدفاعية. 
إمارة أبوظبي منذ التأسيس وحتى  استشراف املستقبل، فيستعرض على سبيل املثال مجموعة من املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية واملعمارية التي شهدتها إمارة أبوظبي منذ أواخر ستينيات القرن املا�ضي، كمصنع اسمنت العين ومشروع مركز 

أبحاث األرا�ضي القاحلة في جزيرة السعديات.
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