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الفخار.. 
تكنولوجيا اإلنسان األولى

بالل خميس الدرمكي: 
القنص خبرة ومرايل

تاريخ االعتراف البريطاني 
بسلطة شيوخ الساحل المتصالح

قيثارة الشعر الشعبي
آمنة بنت علي المعال

النهمة
غناء رجال البحر وسلواهم  

حكاية العقيلي 
في ضوء المنهج المورفولوجي

كعك العيد
بين التاريخ والموروث 



في إطار سَعي مركز زايد للدراسات والبحوث إلى تعميق الثقافة االشعبية والتراث الشعبي المحلي الذي 
يعد من أقوى عوامل تحصين المجتمع ورفد الهوية الوطنية بما يحمله من الُمثل والمبادئ والقيم، وكونه 
أحد عناصر التكامل االجتماعي وديمومته، وانطالقاً من إيمان المركز بهذه األهداف فإنه يعلن عن َرْغَبَته 
في استقبال الدراسات واألبحاث العلمية الُمتميزة غير المنشورة في مجال تاريخ وتراث اإلمارات الشعبي 
وكذلك جغرافية وبيئة اإلمارات، ِمن المؤلفين والكُتاب الراغبين في المشاركة لنشرها وفق الشروط التالية: 

• أن يكون الِْكتَاِب ُمتوسط الَحْجِم بين 200-300 صفحة
• أال يكوَن العمُل قَْد نُِشر ِمن قَبُْل أو قُدم لِلحصوِل على َجائزٍة 

• أن يكوَن العمُل ُموثقا بإدراج اإلحاالت أو الهوامش المتعلقة بالمصادر والمراجع
البريد  َعبَْر  وتُرَْسل  لَُغِويّاً،  وُمَصححًة  َمطْبُوعًة  تكوَن  وأن  ورَصينٍة،  سليمٍة  عربية  ِبلَُغٍة  الَمادُة  تُكتََب  أن   •

اإللكتروني للمركز أو عن طريق قرص ُمْدَمٍج يُرَْسُل بالبريد المضمون
• يُرِْسُل الكاتُب ُملَخصاً لعمله في حدود 200 كلمة باللغة العربية مع سيرته الذاتية

• َستَتَولى هيئُة تحكيٍم مختصٌة مراجعَة األعماِل وتَقييِمها وإصداِر قرار نِهائي ِبشأنِها.
• يلتزم الكاتُب إجراَء التعديل المقترح من هيئة التحكيم

• يُكافأ أصحاب األبحاث المعتمدة َمبْلغاً ماليا يتراوح بين 3000 و4000 دوالٍر أمريكي. يَْشَمُل التعويُض عن 
ُحقوَق النشر والطباعة والترجمة لُمدة َخْمِس َسَنواٍت من تاريخ الَعْقِد الُْمبْرَِم بين المركز والمؤلف 

والله الُموفق

swzr@hotmail.com : إلرسال نصوص الدراسات والبحوث على االيميل            



كاميرا 

»العيدية« أكثر ما كنا ننتظره في العيد.
 ذكريات عيد الفطر في اإلمارات ص 126



ملف العدد

15   الفخار.. تكنولوجيا اإلنسان األولى

منذ أن بدأ يدب بقدميه على سطح كوكب األرض، تعرّف 

اإلنسان على كيفية تشكيل الطين، ليصنع منه أدوات 

لالستخدام اليومي، بأن يُحوله إلى مادة صلبة، بعدما يجففه 

في الهواء والشمس، ثم يحرقه في النار بطريقة التحكم في 

الهواء ليعطي اللون األحمر أو األسود.

16    الفخار، ارتبط بقصة الخلق 

22    فخار “شمل« من أقدم الصناعات اإلماراتية

26   حوار مع صانع الفخار بنادي تراث اإلمارات
30    الفخار في حياة البدوي من روايات الرحالة

34    صناعة “الطين” في اإلمارات 
42    الُقلة، من أشهر األشكال الفخارية 

45   صناعة الفخار بالمغرب
، يحتفظ بطاقة الماء 46    الزير أو الُحبُّ

4

118

تراث الشهر

8 نادي تراث اإلمارات يواصل دوره

         في اإلعتزاز بماضي األجداد
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من المحرر  

15   الفخار.. تكنولوجيا اإلنسان األولى

الذي ننشره هذا العدد ينتبه  من يقرأ ملف "الفخار، تكنولوجيا اإلنسان األولى" 
إلى هذا التشابه الكبير بين خطوات تصنيع األدوات الفخارية في عدد من دول 
العالم رغم ما بينها من اختالف ثقافات وتباعد جغرافي في أزمنة لم يكن فيها 
ما يسمح بتبادل المعارف بين المجموعات المتباعدة جغرافًيا بسهولة.  وهو أمر 
في حاجة إلى وقفات تأمل لتلك الفكرة التي ربما أوجزها الروائي أحمد سراج 
في تقديمه لموضوعه الذي يشارك به في الملف حين ربط بين صناعة الفخار 
من  ساللة  من  اإلنسان  بخلق  المتعلق  الديني  معناها  في  سواء  الخلق  وفكرة 
اإلنسان في لحظته  أول منتجات  الفخار هو  أن  المجازي  أو في معناها  طين، 

األولى على األرض بعد أن استوى خلًقا مستقال.
في اإلمارات ُيطلق العاملون في هذه المهنة عليها "صنع الطين" وهو اسم يرتبط 
مهما اختلفت أشكاله، على عكس التسمية األخرى "صنع  بالمادة الخام "الطين" 

الفخار" التي ترتبط بالمنتج النهائي، وهو أمر يحتاج كذلك إلى وقفات للتأمل. 
نرجو أن ينجح ملف الفخار الذي نفخر بتقديمه هذا العدد في إثارة مثل هذه 
المهنة  العاملين في هذه  ينقل أصوات  أن  نأمل  كما  الباحثين،  لدى  التساؤالت 
إلى من يهمه األمر إلنقاذها من االندثار، ليس بتحويلها إلى مهنة فلكلورية، إنما 
بإحياء روح الفخار واقتراحه كأحد البدائل العظيمة لمنتجات العصر الحديث 

التي ال تراعي شروط الطبيعة. 
مع  اللقاء  من  واألخير  الثالث  الجزء  منها  قيمة،  بموضوعات  العدد  يحفل 
الراوي بالل خمس الدرمكي، متحدًثا عن عالم القنص والصقور، وهو لقاء غني 
واليازية  العقيلي  قراءة في حكاية  كما يضم  الشعبية.  والحكايات  بالمعلومات 
في ضوء المنهج المورفولوجي، والموضوعان يأتيان في إطار مشروع توثيق 

التراث الشعبي اإلماراتي الذي خصصت له المجلة عام 2015م.
شاعرات  من  شاعرة   على  الضوء  القبائل  شعراء  زاوية  تسلط  األولى  وللمرة 

اإلمارات وهي الشاعرة آمنة بنت علي المعال، اللمقبة بسلوان.
المبارك بموضوعين، األول حول  الفطر  الكرام بعيد  المجلة مع قرائها  وتحتفل 
في  الفطر  عيد  ذكريات  يوثق  واآلخر  والموروث،  التاريخ  بين  العيد  كعك 

اإلمارات قديًما. 
وفي الفنون نتجول مع فن النهمة البحرية، ونتعرف على أسرار صناعة الخناجر 
ونصحب ابن خلدون في رحلته غرًبا وشرًقا وفي العدوة األندلسية  التقليدية . 

وعالقته بتيمور لنك. 
شيوخ  بسلطة  البريطاني  االعتراف  لتاريخ  استعراًضا  كذلك  العدد  يتضمن 

الساحل المتصالح، بالتطبيق على نموذج الشيخ حمدان بن زايد 
باإلضافة إلى زوايا كتاب تراث المميزين والكثير من  حاكم أبوظبي )1922-1912(. 

المقاالت والبحوث والدراسات. 

نلقاكم على الخير دوًما.

60 شعراء القبائل 

الشعبي الشعر  قيثارة 

المعال   علي  بنت  آمنة 
شاعرة إماراتية قديرة، ذات تجربة شعرية   

في  ُعرفت  الفتة.  إبداعية  وبصمة  مميزة 
بداياتها باسم »فتاة الساحل«، ثم »سلوان«.

 50 دراسات إماراتية 

بسلطة البريطاني  االعتراف 
المتصالح الساحل  شيوخ 

الشيخ حمدان بن زايد  )حاكم 
أنموذجًا(  أبوظبي 1922-1912 

هذا العددهذا العدد
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أسعار البيع

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

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

محتويات العدد

ارتياد اآلفاق 

73 قبل وصول التتار
ابن خلدون يسابق الريح إلى دمشق 

لم يخرج كتاب »رحلة ابن خلدون«، بالشكل الذي أراده له واضُعه، 

إال بجهود العالم المغربي محمد ابن تاويت الطنجي المتوفى 

سنة 1963م، وظلَّ طوال الوقت قبل ذلك ُملَْحَقاً بكتاب »الِعبر«، 

ومتوارياً في ظلِّه المديد. 

قضايا وآراء

81   القيمة الرمزية للِحرف التقليدية اإلماراتية
 85  الصوت والصدى: أبو العالء المعري 

           وطه حسين

مشروع توثيق الحكاية الشعبية 

88 حكاية العقيلي في ضوء
         المنهج  المورفولوجي

92 أيام زمان: القنص خبرة ومرايل! )3-3(

سوق الكتب 

102  كتاب يوثّق أبوظبي في رواية شعرية
104  اشتغال األدب الشعبي في “

                    حكايات شاي الضحى”

108 الصراع األجنبي على العراق والجزيرة العربية

من تراث الشعوب

110 كعك العيد بين التاريخي والشعبي
126 ذكريات عيد الفطر في اإلمارات

فنون

118 الخنجر التقليدي، رمز الشجاعة
             والشهامة والرجولة

132 المسالت الفرعونية تغزو إيطاليا!
138 “ النهمة” غناء رجال البحر وسلواهم  

مرصد تراث 

142 مهرجان للتمور المصرية برعاية إماراتية
144 الحكواتي سفير اللهجة اإلماراتية  إلى المغرب

138
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االشتراكات

لألفراد داخل دولة اإلمارات: 100 درهم/ لألفراد من خارج الدولة: 
/ للمؤسسات  150 درهمًا  - للمؤسسات داخل الدولة:  150 درهمًا 

خارج الدولة  200درهم.

المحتويات

كّتاب وشعراء ومحررو العدد: 

كتاب العدد )وفقاً لترتيب النشر( 

أحمد سراج، خلف أحمد محمود أبوزيد، أحمد السعداوي، د.علي 

عفيفي علي غازي، وليد الشيخ، عبده الزّراع، رشيد الخديري، غادة 

هيكل، أحمد فرحات، موزة عويص علي الدرعي، شيماء المرزوقي، 

أحمد محجوب، مريم النقبي، د. مقداد رحيم، محمود شرف، نوري 

د رسول،  الجراح، د.سعيد يقطين، د. عايدي علي جمعة، د. رسول محمَّ

هشام بنشاوي، د. إدريس سلطان صالح، مّني عبد القادر، د.هويدا 

صالح، فاطمة المزروعي، هبة كمال سعد، د. سماح السالوي،  د.وائل 

إبراهيم الدسوقي، الزبير مهداد، د.سهير المصادفة، تقية العامري، 

محمد عيد إبراهيم، محمد بركة، د. عائشة الدرمكي، سرور خليفة 

الكعبي، فيصل رشدي، فاطمة عطفة، د. راشد أحمد المزروعي.

92

املرشف العام

د. راشد أحمد المزروعي

مدير التحرير 

وليد عالء الدين

االخراج والتنفيذ

غادة حجاج

املوقع عىل اإلنرتنت:
www.mags.ae

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث- نادي تراث 

اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة-ابوظبي

waleedalaa@hotmail.com :مدير التحرير 

موبايل: 00971556929190 

هاتف: 026666130  

مسؤول التوزيع: أحمد عباس
marketing@cmc.ae

+971 56 3150303

أبوظبي لإلعالم-توزيع
 الرقم المجاني : 8002220   فاكس : 4145050 02

لالتصال من الخارج: 4145000 02 971+
distribution@admedia.ae 

عناوين املجلة
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الشهر

نادي تراث اإلمارات يواصل دوره  في االعتزاز بماضي األجداد 

  أبوظبي

واصل نادي تراث اإلمارات، على مدى الشهر الماضي، دوره في تنظيم أهم الفعاليات واألنشطة 
التراثية في الدولة، تأكيًدا على رسالته في حفظ تراث اآلباء واألجداد ونقله إلى األحفاد في قالب 
جذاب، يجعلهم أكثر اعتزازا به وإعالء قيمته في عالم تداخل فيه الهويات وتمتزج فيه الثقافات، 
ما يجعل البعض يتأثر بهذه العوامل المختلفة، غير أن أبناء اإلمارات في منأى عن هذه التغيرات، 

بفضل حكمة القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب 
السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث اإلمارات، الذي يحرص على رعاية كل الفعاليات والمناشط 

التي ينظمها النادي وتتخذ صوًرا متنوعة وتستقطب كافة شرائح وفئات المجتمع.

بتوجيهات ورعاية سلطان بن زايد 

نادي تراث اإلمارات يواصل دوره
 في االعتزاز بماضي األجداد 
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الشهر  خالل  التراث  نادي  نظمها  التي  المناشط  أهم  من 
انطلق خالل شهر  الذي  الصيفي    ، السمالية  الماضي، ملتقى 
وشهدته  الفطر،  عيد  عقب  فعالياته  وواصل  الماضي  رمضان 
عن  مترًا  كيلو   40 قرابي  تبعد  التي  السمالية  جزيرة  ميادين 
البحرية بنادي  العاصمة اإلماراتية وإدارة األنشطة والسباقات 
تلك  في  وشارك  أبوظبي،  قلب  في  تقع  التي  اإلمارات  تراث 

المناشط أعداد كبيرة من منتسبي المراكز التابعة لنادي تراث 
جزيرة  إلى  متنوعة  بزيارات  قاموا  الذين  والطالب  اإلمارات، 
السمالية، للتعرف على مالمح الحياة القديمة والتراث اإلماراتي 
في بيئات مشابهة تماًما للبيئات اإلماراتية القديمة، والتي يبذل 
مسؤولوا السمالية أكبر الجهد في الحفاظ عليها باعتبارها واحة 
ومكونات  مفردات  كل  تضم  نوعها  من  فريدة  إماراتية  تراثية 
وتقدمها  واحدة  جغرافية  بقعة  في  اإلماراتي  التراث 
للزائرين في وجبة معارفية وترفيهية يندر أن يتكرر مثلها 

في العصر الحديث.
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ملتقى السمالية الصيفي 
وتأتي أهمية ملتقى السمالية الصيفي إنه من أفضل الفعاليات 
فيما  الصيفية  العطلة  اإلفادة من  الجديدة  لألجيال  تتيح  التي 
يعود على شخصياتهم بالنفع وفي الوقت ذاته يربطهم بماضي 
مارسها  التي  والرياضات  الهوايات  ذات  ممارسة  عبر  األجداد 
ومنها  السمالية  جزيرة  في  المختلفة  الميادين  عبر  األقدمون 
الفروسية والرماية والهجن، فضاًل عن مدرسة الشراع األنشطة 
البحرية التراثية و السباحة واأللعاب األخرى التي تُعلي الفائدة 
الملتقى  فعاليات  في  المشاركة  وراء  من  والبدنية  النفسية 
الحافلة، من قبل أربعة مراكز تابعة لنادي تراث اإلمارات، وهي 

أبوظبي، سويحان، السمحة، أبوظبي.

ميدان الفروسية
ويعتبر ميدان الفروسية من أكثر الساحات جذبا لألشبال والفتية 
مكانة خاصة في  للفروسية من  لما  نظرا  النادي  منتسبي  من 
اآلمنة  األجواء  عن  فضاًل  والعربي  اإلماراتي  المحلي  الموروث 
الفروسية  عالم  في  خطواتهم  أولى  الصغار  فيها  يتلمس  التي 
التي  الكائنات  أجمل  من  بواحد  ودراية  علم  على  وتجعلهم 

عرفها اإلنسان العربي عبر قرون عديدة.
ميدان  في  الطالب  عليها  يتعرف  التي  المهارات  أهم  ومن 
ولجام  سرج  من  الخيل  عدة  مع  التعامل  كيفية  الفروسية، 
بطريقة  الخيل  مع  التعامل  على  التعرف  تنظيف،  وأدوات 
سليمة، نظافة الخيل وما يتعلق بصحتها، ركوب الخيل بطريقة 
صحيحة تحت إشراف مدربين مؤهلين، التعرف على سالالت 
الخيل، التعرف على كيفية ترويض الخيل، الطريقة التي يقوم 
بها الخيل بالقفز على الحواجز وغيرها من المهارات الواجب 

على عشاق الفروسية معرفتها عن الخيل وعالمها الثري.

ميدان الرماية
وهناك ميدان الرماية، الذي يعد من االنشطة المتميزة داخل 
جزيرة السمالية ويقبل عليها الكثيرين عبر الملتقيات المختلفة 
ومنها ملتقى السمالية، حيث نكتشف اهتمام المشاركين بها 
على  اعداده  تم  ميدان  عبر  دقائقها  على  بالتعرف  وشغفهم 
في  مثيل  له  يكون  ان  يندر  العصرية،  الرماية  وسائل  احدث 
اماكن مختلفة في عالمنا العربي كونه يتمتع بمواصفات علمية 
عالية الجودة، حيث يتعرف الطالب خالل وجودهم هناك على 

نادي تراث اإلمارات يواصل دوره  في االعتزاز بماضي األجداد 

الشهر
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السالح  عن  مفصل  شرح  واهميته،  الميدان  عن  مفصل  شرح 
ونوعه وطرق استخدامه، اسس التصويب االولي، تعلم الرماية 
بالـ  الرماية  تعلم  الطائرة،  االطباق  اصابة  تعلم مهارة  بالقوس، 

»سكتون«.
ارتباطا  المشاركون  الفتية  يزداد  الرماية  فعاليات  خالل  ومن 
الوطني  للواجب  االمتثال  وتقديس  واالجداد  االباء  بتراث 

والديني، تنمية الثقة واالعتماد على النفس.

ميدان الهجن
من  تمثله  بما  الهجن،  ميدان  في  يتمثل  السمالية،  أيقونة  أما 
قيمة عظيمة في الذاكرة العربية، ومن هنا حرص نادى تراث 
السمالية  جزيرة  في  الهجن  ميدان  يكون  أن  على  االمارات 
من  كثير  نال  حيث  الجزيرة،  في  التراثية  الميادين  أوائل  من 
التجهيزات واإلعداد بحيث أصبح ميدانًا رحبًا يجد فيه األجيال 
الجديدة متعتها في التعرف على اإلبل وخصائصها وصواًل إلى 
التعرف إلى طريقة ركوبها وممارسة ذلك في طلعات تدريبية 
واقًعا  ليجد  نظريًا  يتلقاه  ما  يتعرف خاللها كل  الجزيرة  داخل 
ملموًسا حيًا يرى فيه عن قرب كيف عاش اآلباء واألجداد وكيف 

كانت حياتهم األولى في أرجاء وطننا الغالي.
وتتمثل أهم المهارات التي يتم التعرف عليها من خالل ميدان 
الهجن في التعرف على الناقة وطبيعتها عن قرب، معرفة أجزاء 
الناقة واستعمالها، طريقة وضع  الناقة تفصياًل، أدوات  وأعضاء 
الناقة  حلب  الناقة،  لركوب  السليم  األسلوب  الناقة،  أدوات 
والعناية بها، تضمير الناقة، التعرف على أمراض الناقة وكيفية 
الصغيرة  بالهجن  االعتناء  السباق،  على  التدريب  منها،  الوقاية 

)القعود(.
واقع  تتذكر  الصغيرة  األجيال  يجعل  الهجن  عالم  في  واإلبحار 
الحياة التي عاشها أهل اإلمارات قبل عصر النفط، ربط عملي 

األلعاب الشعبية القديمة

إلى جانب الفعاليات المدهشة التي استضافتها 
األنشطة  إدارة  شهدت  السمالية،  جزيرة 
فعاليات  التراث  بنادي  البحرية  والرياضات 
األلعاب  السباحة وممارسة  متنوعة منها نشاط 
خاللها  ومن  والبنات،  لألوالد  القديمة  الشعبية 
يتعرف النشء على السبل التي كان يقضي بها 
ومفيد  عملي  بشكل  فراغهم  أوقات  األقدمون 

لهم بدنيًا واجتماعيًا ومهاريًا.

الشهر تراث 
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بماضي اآلباء واألجداد، التعرف على تفاصيل دقيقة عن الهجن 
فخر  مصدر  التراث  أن  على  التأكيد  بسهولة،  المرء  يجدها  ال 
والتحمل  الصبر  قيمة  تعلم  األصيلة،  الوطنية  بالهوية  واعتزاز 

على صعوبات العيش وطرق التعامل مع ذلك. 

زايد والعمل اإلنساني
الشهر  خالل  التراث  نادي  نظمها  التي  الفعاليات  أبرز  ومن 
الماضي، الندوة التي نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث في 
والعمل  »زايد  بعنوان  األمواج  كاسر  بمنطقة  أبوظبي  مسرح 
دولة  مؤسس  رحيل  بذكرى  احتفاء  جاءت  والتي  اإلنساني«، 
الله تعالى الشيخ  المغفور له بإذن  المتحدة  العربية  اإلمارات 
تسليط  تم  حيث  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 
دور  اإلنساني.و  العمل  لرائد  الخالد  الخير  تراث  على  الضوء 
مؤسسة زايد ين سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية 
سياسة  بتنفيذ  التزمت  التي  المؤسسات،  أهم  من  كواحدة 
الدولة في المساعدات اإلنسانية، والعمل على تحقيق أهداف 
الدولة في هذا المجال، حيث وصلت المؤسسة إلى نحو 130 
دولة منتشرة في ست قارات، وامتدت مشروعاتها لتصل، إلى 
جانب األعمال الخيرية، إلى التعليم والمياه والصحة والجوانب 

االجتماعية للمسلمين وغير المسلمين في البلدان التي دخلتها.
االعتماد  في  اآلخرين  مساعدة  على  تركز  المؤسسة  أن  كما 
ونفع  أنفسهم  مساعدة  في  االستدامة  لتحقيق  أنفسهم  على 
عهد  منذ  المستمرة  المؤسسة  برامج  أهم  ومن  مجتمعاتهم، 
السنوي أللف من  الحج  برنامج  زايد، وهو  الشيخ  له  المغفور 
المسلمين من داخل الدولة ومن خارجها، والذي يتوقع أن يصل 
أميركا  في  المسلمين  إلى  البرنامج  دولة، حيث وصل   55 إلى 

الالتينية.
كهيئة  األحمر  الهالل  هيئة  إلى  اإلشارة  تمت  الندوة  وخالل 
في  الرسمية  للسلطات  مساند  بدور  تقوم  تطوعية  إنسانية 
والتثقيف  التوعية  إلى  تهدف  وهي  والحرب،  السلم  أوقات 
وإقامة  المختلفة،  الكوارث  جراء  المنكوبين  وإغاثة  الصحي، 
مشاريع لمصلحة الشرائح االكثر حاجة للعون، والتي ما كانت 
تعالى  الله  بإذن  له  للمغفور  البعيدة  الرؤية  لوال  جميعا  تتم 
في جعل اإلنسان وقيمته هو الهدف األسمى من أي عمليات 
تطوير أو نهضة حضارية تمر بها بلد من البلدان، ما جعل دولة 
اإلمارات في طليعة دول العالم التي تهتم باإلنسان وتعمل على 

رفعته بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه 

مدرسة الشراع

ميادين مدرسة الشراع المنتشرة في جزيرة السمالية تتميز 
لألجيال  مدرسة  بحق  وتعتبر  نوعه  من  فريد  تراثي  بثراء 
الجديدة عن حياة األقدمين في البحر ودور البحر وخيراته 
عبر  األرض  هذه  على  اإلماراتي  اإلنسان  وجود  دعم  في 
يمتد  ساحاًل  تمتلك  االمارات  وأن  خاصة  القرون.  عشرات 
ألكثر من 800 كيلو متر وعدًدا كبيرًا من الجزر في الخليج 
في  بها  تفخر  عريقة  تقاليد  ولديها  العرب  وبحر  العربي 
األسماك  وصيد  والغوص  السفن  وبناء  والمالحة  اإلبحار 

والتجارة البحرية.
وتلقي مدرسة الشراع إطاللة موسعة على العادات والتقاليد 
ميادينها  عبر  واألجداد،  اآلباء  عليها  تربى  التي  البحرية 
المتنوعة مثل السباحة، الغوص، القوارب الشراعية بأحجامها 

المختلفة، أنواع السباقات البحرية المحلية والخارجية. 
وأهم الدورات التي يتلقاها النشء في مدرسة الشراع، صيد 
األسماك  صيد  بالشباك،  األسماك  صيد  بالقرقور،  األسماك 
بالخيط، دورة في قوارب التجديف التقليدية، دورة عن صيد 
اللؤلؤ يتعرف من خاللها العضو على الطرق المثلى في صيد 

اللؤلؤ وممارسة ذلك واتقانه عمليًا.

نادي تراث اإلمارات يواصل دوره  في االعتزاز بماضي األجداد 

الشهر



13 العدد 190 أغسطس 2015 الشهر تراث 



شعر14

شعر

م للضيوف، تكون  يؤكد الشاعر )علي بن سلطان بن بخيت العميمي( أن القهوة العربية التي تُقدَّ
مصحوبة برائحة العود العبقة، والتي تنطلق من مبخرة مصنوعة من الفخار أعدت لهذا األمر.

األواني الفخارية يف الشعر النبطي

تِـبتلِّــي الَخــرَس  ِم  خايفــه 

تْنـزَف وللضيفــان  عــــــــاده 

دالَّ ساقهــا  ــن  ع واكــشــفــــــــْت   

العود مــدخــن  مالزمتهـا  وفــي   

يصور الشاعر )راشد الخضر( محبوبته ذات الدالل المفرط، وهي خائفة من الماء المنسكب عليها 
من )الَخرْس(، وهو الدنُّ الكبير المصنوع من الفخار يستخدم لحفظ الماء. 

الَخْرس

مدخن العود



دد
لع

ف ا
مل

الفخار
تكنولوجيا اإلنسان األولى

 الفخار، ارتبط بقصة الخلق 
 فّخار »شمل«: من أقدم الصناعات اإلماراتية

 العدل حمزة: الفخار قاسم مشترك بين أنماط الحياة في اإلمارات 
 الفخار في حياة البدوي من روايات الرحالة

 صناعة »الطين« في اإلمارات
 الُقلة: من أشهر األشكال الفخارية

 صناعة الفخار بالمغرب صوٌن للتراث
: عرفت قيمته الجّدات!  الزير أو الُحبُّ



اآلمنة  16 اإلنسان  تكنولوجيا   .. الفخار 

  أحمد سراج

ها هو )خنوم( إله الخلق عند قدماء المصريين يدير عجلة الفخار مشكاًل 
الخلق من طيٍن، وعلى ألواح فخارية كُتَبْت ملحمُة الرافدين الخالدة 

)جلجامش(، وعلى )األوستراكا( »قطع الفخار المكسورة« ظهر فن 
الكاريكاتير أول ما ظهر في مصر القديمة، وعليها سجل البطالمة إيصاالت 
الضرائب، ثم تحولت إلى مسودات للتمرينات المدرسية والنصوص الدينية.

ارتبط بقصة الخلق 

الفخار
تكنولوجيا اإلنسان اآلمنة  مروايات الرحالة 

ملف العدد
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وقد أشار القرآن إلى عالقة الفخار بخلق اإلنسان؛ قال تعالى: 
عز  وقال  ]الرحمن:14[  ار{  كَالَْفخَّ َصلَْصاٍل  ِمن  اإلِنَساَن  }َخلََق 
ْسُنون{  مَّ َحَمٍإ  ْن  مِّ َصلَْصاٍل  ِمن  اإلِنَساَن  َخلَْقَنا  }َولََقْد  وجل: 
آيات،  أربع  ُذكِر  األرض  من  اإلنسان  فخلق  ]الِحجر:26[  
ثالثًا،  ُذكر  وحمأ  ثماني،  ُذكر  وطين  ستًّا،  ُذكر  وتراب 

أربًعا. ُذكر  والصلصال 

تكنولوجيا اإلنسان األول
ظل )الفخار( »القطع المصنوعة من الطين الذى يُشكل وهو 
رطْب ثم يُترك ليجف وأخيراً يتم حرقه حتى يتصلَّب« مصاحبًا 
لإلنسان ُمركزًا في الدول النهرية، وبدا أنه لقربه وسهولة تشكيل 
خامته »الطين« ووفرتها قادًرا على الوفاء بالمتطلبات اليومية 
السائدة،  التكنولوجيا  هي  الفخارية  األدوات  صارت  بحيث 

تكنولوجيا اإلنسان األول لسد احتياجاته.
وعاء الخبيز، الكانون النقالي، دست الخض األسود، باّلص المش،  
الِمصبة،  الِبرام،  العرس«،  القناوي »من جهاز  القلل  الماء،  زير 
االحتياجات  كل  يُلبي  الفخار  أن  نرى  هكذا  الصغيرة،  الطبلة 

بدًءا من األدوات األساسية في المطبخ وانتهاء بلعب األطفال. 
وتتمدد مناطق صناعته بمحاذاة النيل؛ حيث يتوفر العنصران 
األساسيان؛ الماء والتراب،  وينتقل من منطقة إلى أخرى بسهولة 
شديدة عبر المراكب أو السفن أو الحمير أو عربات الكارو، كان 

هذا فيما مضى!
األباريق  بدائلها؛  في  اآلن  تراها  أن  تستطيع  الفخار  منتجات 
الزجاجية والثالجات وأواني الطهو، كان الفخار هو سيد الخدم، 
التقلص  ألخطار  تتعرض  مراكزه  لكن  اآلمن،  التكنولوجيا  سيد 
واإلغالق واالندثار، فيما تتعرض منتجاته لالختفاء منتًجا منتًجا 

كأبطال ينحسر عنهم الضوء، ويدير لهم عشاقهم الظهور.

العنقاء تقاوم
مع هذا تبقى المنتجات الفخارية كالعنقاء؛ يظهر بعضها بعد 
أن يظن الناس اندثاره كما حدث مع القطاطير )بيوت الَحمام( 
مشروعات  ظهور  فمع  والفقس(  البيض  )أماكن  والسالطيح 
وبقوة  مجدًدا  الطلب  عاد  الغربية  الصحراء  في  الحمام  تربية 

على هذه المنتجات.
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مع هذا تظل بعض المنتجات الفخارية مقاومًة 
األكثر  تزال  ما  التي  الحمراء،  كالقلل  عناٍد  في 

إنتاًجا وطلبًا.
مع هذا تبقى بعض المراكز تجاهد إلبقاء هذه 
العلم ألضرار  أنها مع اكتشاف  الصناعة، وأظن 
وأوعية  الغاز  وأفران  الثالجة  الجديدة؛  البدائل 
االستخدام  إلى  تعود  سوف  المعدنية،  الطعام 
اآلن  االستهالك  إلى  تعود  -كما  بكثرة  الحياتي 
وبسعر باهظ- المنتجات الطبيعية )األورجانك،  

ومن هذه المراكز فواخير قرية جريس.

ال غرب وأنا في الشرق
النيل«  فرعي  »أحد  )رشيد(  فرع  على  القرية 
تقع في مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية 
متراً  كيلو  وأربعين  ثمانية  نحو  تبعد  وهي 
تقريبًا عن مدخل )القاهرة( العاصمة من اتجاه 

شبرا الخيمة.
مركز القرية هو الجامع الكبير بالقرب من شارع 

التوسعات  الذي كان يحيط بها قبل  الشارع األكبر  )التحويلة( 
ناحية  بال  فالقرية  لذلك  النيل،  لنهر  مجاور  وهو  العمرانية؛ 
فإن  جغرافية  عالمة  التحويلة  شارع  اعتمدنا  ما  وإذا  غربية، 
أربعمائة  يعادل  بما  منه  الشرقي  الجنوب  على  تقع  الفواخير 
متٍر عرًضا تقريبًا، وتمتد في عدد من الشوارع الطويلة لمسافة 

أربعمائة متر طوال تقريبًا أيًضا.

ماء وطين ورزق
الفواخير كلها مبنية من الطوب اللبن ومسقوفة بَفلق النخيل 
العمراني  التوغل  ورغم  والبوص«  وعرًضا  طوالً  النخلة  »نصف 
الذي حول عدًدا منها إلى بيوت سكنية نظرًا للتزايد السكاني 
فإن عدًدا كبيراً منها ما زال باقيًا، ولعل من مقومات بقاء الحرفة 

بأعمالها  يقوم  أُسرية  حرفة  جريس  في  أنها 
األطفال والسيدات والرجال، كٌل حسب قدرته 
واستطاعته؛ لذلك فكثيرًا ما يعود الموظف من 

عمله الحكومي إلى فاخورته.

كيف يصبح التراب ذهباً؟
ولقد طابقُت عمليات صناعة الفخار على بعض 
برامج إدارة المشاريع فوجدت توافًقا كبيرًا مع 

المهام العامة وارتباطاتها وتوزيع أزمنتها مما يدل على أن هذه 
باألسس  ترتبط  وأنها  التطور،  في  طوياًل  وقتًا  أخذت  الصناعة 
الصحيحة ألي عملية إنتاجية تكنولوجية؛ إنتاج مستمر لمنتج 

جيد في وقت محدد. وفيما يلي وصف للمهام الكبرى.

قبل وصول المادة الخام
الذي  »التراب  )الرتش(  هي  الفخار  صناعة  في  الخام  المادة 
يزيد عن حاجة األرض الزراعية« ويخرجه الفالحون في مرحلة 
انتهاء  بعد  الناتج  الزائد  التراب  إزالة  أي  )التقصيب(  تسمى 
دورة الزراعة ألحد المحاصيل، ويستخدمونه في عدة أغراض؛ 
ولصناعة  الماشية،  تحت  )الزرائب(  في  وضعه  أي  )الترميد( 
الطوب )اللبن(، ولبيعه للفواخير مباشرة أو بعد تخزينه، ويتم 
تحميله على حمير نظرًا لقرب المسافة بين األراضي والفواخير 

اآلمنة   اإلنسان  تكنولوجيا   .. الفخار 
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يخزن  أو  الفاخورة  ُحوش  في  ويُوَضُع  الفخار«  صناعة  »ورش 
أمامها أو بالقرب منها.

العملية األولى: التهيئة )الّبلة(
هنا تبدأ العمليات التي تبدو سهلة لكنها في الحقيقة مرهقٌة 
الجذور  بقايا  من  الرتش  بتنقية  تبدأ  الجزئية  وعملياتُها  ا  جدًّ

والحشائش العالقة، باليد العارية ثم نخله بمنخل سلك.
 بعد ذلك يتم نقع الرتش الناعم في الماء في حفرة مستطيلة 
غالبًا يبلغ عمقها نصف متر تقريبا، وتركه مدة، مع وضع قطع 

الطوب في حفرة مساحتها أصغر بكثير من األولى.
 ثم تأتي عملية )الدوس( وفيها يقوم الفخراني بدهس الطين 
الناتج عن المرحلة الثانية مستخدًما قدميه العاريتين، وتستمر 
هذه العملية حتى يتأكد من أمرين؛ االمتزاج الكامل بين الماء 

حصوات،  أو  شوائب  أي  وجود  وعدم  والرتش، 
قدميه  إحدى  بأصابع  يمسكها  وجدت  إن  التي 
هذه  وفي  البلة.  عن  بعيًدا  إلخراجها  وينحني 
لتصفية  المعدنية  المصفاة  يستخدم  المرحلة 

الطين الناتج عن نقع الحصى والطوب.
ويكون ناتج هذه العملية هو )الطينة( الجاهزة 
تمهيًدا  البلة،  خارج  وتوضع  التشكيل،  لعملية 

لنقلها إلى )المعلم( لتشكيلها.
فيقوم  طين،  به  التحم  وقد  الحصى  يبقى 
الفخراني بعمل طوب لَِبن، ويضعه أحيانًا كحاجز 
من  ليقلل  النار  وبين  حرقه  حين  الفخار  بين 

شدتها عليه.

العملية الثانية: التشكيل
»الدوالب« هو مشترك لفظي واسم جامٌع، فهو 
اآللة التي يعمل عليها الفخراني، ويوصف عمله 
أي  الدوالب«  المعلم  »ركب  فيقال:  بـ)الركوب( 
أثناء  المعلم في  العمل، وهو مكان جلوس  بدأ 
فيه  يوضع  الذي  والمكان  والمقعد  اآللة  هنا  ويشمل  العمل 
الخام والمنتج، ونظرًا ألهمية الدوالب في صناعة الفخار تسمى 
عن  عوًضا  الدوالب«  في  »هو  فيقال:  به؛  غالبًا  الفخار  ورشة 

الفاخورة.
ومكان تشكيل الطين هو بيت الدوالب، وهو عبارة عن غرفة 
مجوفة )تشبه الصندوق( وتتكون من النصبة والدوالب الخشبي 

التالي وصفهما:

النصبة: 
وهي سقف يمكن وصفه وفًقا لمكوناته الرئيسة وهي )مقعد(

عبارة عن لوح خشبي لجلوس المعلم. ومساحة تسمح للمعلم 
بوجود نصفه السفلي وبتحريك قدمه بسهولة.  و)بيت الجرد( 
المعلم  يمين  ومساحة  الطين،  بقايا  فيه  المعلم  أمام  ويكون 
عليها.  سيعمل  التي  المادة  عليها  توضع 
)طاجن  فيها  يوضع  المعلم  يسار  ومساحة 
أدواته،  وبقية  البياض(  و)طاجن  التعمير( 
والمنتج الذي يخرجه المعلم ليحمله المساعد.

الدوالب الخشبي: 
من  وصُفها  مدمجة  قطع  ثالث  من  مكون 
دائرية  وهي  الطبلية:  كالتالي؛  ألعلى  أسفل 
قطرها  السميك  الخشب  من  مصنوعة  الشكل 
متر تقريبًا، تلتحم بقاعدة خشبية تحتها مثبتة 

العدد ملف 
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في األرض بمسامير قوية، أو مدفونة في 
وبالطبلية  بلي(،  )رولمان  وبينهما  األرض 
العمود  سيخ  يخترقه  تجويف  والقاعدة 

الحديدي.
بسيخ  ملتحم  خشبي  عمود  العمود: 
من  ُمثبت  للثني،  قابل  غير  حديدي 
األسفل في القاعدة ومن األعلى في )رأس 
ال  وحتى  التشكيل«،  »قطعة  الدوالب(  
طوق  وهو  بالميزان  يثبت  مكانه  يغادر 
كل  الطوق  هذا  تشحيم  ويتم  حديدي، 

فترة.
الدوالب: قرص خشبي قطره ثالثون  رأس 
المعلم على سطحها، وتلتحم  سم، يعمل 

بالعمود من خالل السيخ الحديدي. 
طريقة العمل

واحدة  بقدم  الطبلية  المعلم  يحرك 
بيديه  يعمل  ذلك  أثناء  وفي  )اليمنى( 
االثنتين على )رأس الدوالب( سطح قطعة 
التشكيل، ويبل يده كل فترة من )طاجن 

التعمير( المملوء بالماء.
البادية: 

هذه  وتستلزم  أيًضا،  كذلك  اسمه  ومنتجها  العمليات  أولى 
خالل  من  ليتشكل  ثابت  شكل   )form( عمل  أحيانًا  العملية 
العملية  وتجري  )البادية(.  أيًضا  الشكل  هذا  واسم  المنتج 
كالتالي؛ يأخُذ المعلُم من قطعِ الطيِن قطعًة صغيرًة يصنُع بها 
التي يريُدها  القطعِة  الثابَت، ثم يأخُذ على قدِر حجِم  الفورم 
ويبدأُ في التشكيِل ثم تنقُل لسِت ساعاٍت تقريبًا في الشمس، 

وبعدها توضُع في الظلِّ ساعتين تقريبًا

التفتيح:
الذي يقوم بعملية  المعلم  التجفيف يمين  البادية بعد  توضع 
التفتيح وفيها يزيل الزوائد وفتح المنتج، مستخدما )السادف( 
في حالة القلل وهو قطعة معدنية مربعة رقيقة حادة بها ثقٌب 
في الوسط يسع إصبًعا واحدة )البنصر أو الوسطى أو السبابة( 
ويستخدم لترقيق جدارها وتنعيمه، أو مستخدًما )الجارود( وهو 
قطعة معدنية مستطيلة حادة ورقيقة أشبه بالمسطرة ورأسها 
على شكل زاوية قائمة تقريبًا، ويستخدم لألسباب نفسها لكنه 
وهذه  النسبي.  لطولها  و)الطواجن(  )الصواريخ(  مع  يستخدم 
وقبل  والقطاطير،  الصواريخ  في  النهائية  العملية  العملية هي 

األخيرة في القلل. وبعدها يتم وضعها في 
الظل؛ فالشمس خطرة في هذه المرحلة.

الترويس:
الرأس،  أو  العنق  تركيب  مرحلة  وهي 
ويستخدم المعلم الفرشاة لوضع الخطوط 
والمادة  والرأس،  الجسم  على  البيضاء 
)السبيداج(  هي  المستخدمة  البيضاء 
في  موضوعة  وتكون  الماء  في  المذابة 
)طاجن البياض( ثم يترك المنتج بعد ذلك 

حتى يجف تماًما.

العملية األخيرة: الحرق
يتم الحرق في )الكوشة( وهو اسم الفرن 
بناؤها  ويمكن  الفخار،  فيه  يحرق  الذي 
جسم  ضمن  تكون  وقد  الفاخورة.  أعلى 
معها  التعامل  يتم  لكن  األصلي،  الفاخورة 

من الخارج، وهي ثالثة أقسام: 
بيت النار: 

قطع  أو  النشارة  أو  الحطب  فيه  ويوضع  السفلي،  الجزء  وهو 
الخشب.
البالطة: 

مصنوعة من الطوب اللبن الذي يتحول بفعل النار إلى اللون 
منها  يخرج  الوسط  في  صغيرة  دائرتين؛  هيئة  على  األحمر، 
خطوط غير متالصقة كأنها أنصاف أقطار، طول الواحد 40 سم، 
وعرضه 5 سم تقريبا، ويلتحم من الطرف بجدار الكوشة مكونا 

الدائرة الثانية.
الكوشة: 

وهي الجزء العلوي وتكون على شكل قبة وفيها يحرق الفخار، 
وسطها  وفي  الدخول،  من  المعلم  تمكن  كبيرة  فتحة  وبها 
على  موزعة  صغيرة  فتحات  أربع  عن  عبارة  وهي  )الفوارير( 
ليشاهد  تحريكها  يمكن  بطواجن  ويتم سدها  األربع،  الجهات 
القبة،  سطح  بحجم  علوية  فتحة  وبها  الحرق.  مدى  المعلم 

ويشترط أن تكفي لخروج المعلم.
طريقة العمل

إلى  بالدخول  المعلم  يقوم  )الرص( حيث  بعملية  العمل  يبدأ 
الكوشة، ويقوم أحد المساعدين بمناولته الفخار الناشف، يرص 
المعلم من أسفل ألعلى ويدوس )الرصة( بحرص وصنعة حتى 

ما نطمُح إليه هو أن 
تقوم هيئة مختصة 
أو دولة عربية بعمل 

مشروٍع إنتاجي ال يهدف 
إلى إحياء الصناعة بل 

إلى االستفادة منها
واضعين في اعتبارنا 

أن الفخار صحي قليل 
التكلفة مرٌن بما يمكننا 

من تطويعه ليكون 
وعاء لما نريد
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ال تتكسر، ويظل يتسلم من الفتحة التي دخل منها حتى تسد، 
فيتسلم من الفتحة العليا، ويرص الصفوف الباقية من الخارج، 
وآخر صف يكون من الفخار المكسور ليسهل خروج الدخان، 

ويهبط  المعلم عن طريق سلم صغير لألرض.
حرق  وهي  )التعليل(  بعملية  يبدأ  بل  مباشرة،  الحرق  يتم  ال 
ثم  مباشرة.  الرص  عقب  للنار  أساًسا  تكون  حطب  حزمة 
)التبييت( بفرش نشارة خشب على الحطب المحترق، ثم غلق 
العملية  اثنتي عشرة ساعة، ثم تكرار  الفخار  النار، وترك  بيت 
الفخراني  ويقوم  الحريق،  يوم  يأتي  ثم  يومين.  لمدة  والزمن 
صغيرة  قطًعا  الحطب  بدفع  هنا  وتكون  )التعليل(  بعمليتي 
الحريق  )التزويد( وهي  ثم عملية  تقريبًا،  لمدة ساعة  وببطء 
حالة  وفي  النشارة  أو  بالحطب  النار  بيت  بملء  وذلك  الكبير 
المنتجات الكبيرة يضع الفخراني قطع خشب، ويترك الكوشة 

لمدة اثنتي عشرة ساعة. 

كيف يتم تقييم الفخار وبيعه؟
وحدة البيع األساسية للفخار هي )الُجوز( ووحدة بيع الجملة 

ة( والوحدة الكبرى هي )األلف(. هي )العدَّ
والجوز هي أصغر وحدة يمكن القياس عليها؛ وتختلف باختالف 
المنتج، فنرى أن »السالطيح« تحسب األربعة بجوز، والقطارية 

الصغيرة بجوز.
أربعمائة  السالطيح  عدة  فإن  وبذلك  جوز،  مائة  و»العدة« 
سلطاحية، وعدة القطارية مائة قطارية. بينما تساوي »األلف« 

خمس عدات وخمسمائة جوز. 

مقاييس المنتج وتقييمه
يمكن أن يكون هناك منتج واحد له مقاسات مختلفة، وذلك 

على النحو التالي:
والمائتان  الفاء  بفتح  )بَقطعة(  الحرفة  أهل  ويسميها  ِقطعة: 

منها )عدة( واأللف ألف.
محير: وهي بين القطعة والجوز والمائة والخمسين منها بعدة، 

والستمائة بألف.
المائة منه عدة والخمسمائة  الواحد  المنتج  والجوز: وهي أن 

بألف.
الواحد َعدتُه خمسون، وألفه  المنتج  الجوزين: وهو أن يكون 

مائتان وخمسون.

االندثار واالحتفال خطران 
وخطر  االندثار،  الصناعة؛ خطر  هذه  تواجهان  مشكلتان  لدينا 
الفلكلور االحتفالي، والثاني خطٌر مشوٌه ألنه يحول منتًجا بالغ 
يمكن  كبرى  قيمة  يضيع  وهذا  احتفالي  طقس  إلى  القيمة 

االستفادة منها.
ما نطمُح إليه هو أن تقوم هيئة مختصة أو دولة عربية بعمل 
مشروٍع إنتاجي ال يهدف إلى إحياء الصناعة بل إلى االستفادة 
منها، واضعين في اعتبارنا أن الفخار صحي قليل التكلفة مرٌن 
بما يمكننا من تطويعه ليكون وعاء لما نريد، وكما استخدمه 

القدماء ببراعة فوفَّى احتياجاتهم يمكننا أن نوازن، يمكننا 

العدد ملف 
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   خلف أحمد محمود أبوزيد 

صناعة الفخار من المهن الفنية الراقية والجمالية، ذلك أنها تعتمد 
على العمل اليدوي، والمهارة العالية، بداية من مرحلة تحضير 

المادة الخام، وحتى تشكليها، وقديماً قالوا إذا أردت أن تتعرف 
على حضارة شعب ما، أو تغوص في تاريخه، فما عليك سوى 

البحث عن فخاريات هذا الشعب، أو تلك األمة، فالفخار وبقايا 
الجرار الفخارية، هي التي تروي لنا قصص الشعوب وحضارتها.

تعود إلى حضارة أم النار 

فخار »شمل«
من أقدم الصناعات اإلماراتية

اإلماراتية الصناعات  فخار »شمل« من أقدم 
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تزال  ال  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وفي 
اليوم،  إلى  الفخارية حاضرة  المصنوعات 

التراثية،  والحرف  الصناعات  كإحدى 
التي ترجع إلى ما قبل 2500 عام، 

وحسب  الحالي.  الوقت  من 
تاريخ  يرجع  اآلثري،  الدليل 
اإلمارات،  دولة  في  الفخار 
أم  بحضارة  يعرف  ما  إلى 
قبل  الثالث  األلف  أي  النار، 
المقابر  في  وجد  إذ  الميالد، 

أبوظبي  في  اكتشفت  التي 
والعين، ثم ظهر في رأس الخيمة 

الدولة،  إمارات  وبقية  والشارقة، 
حيث احتوت مقابر أم النار على كميات 

كبيرة من األوعية الفخارية، لكن هذه 
حتى  تقلصت،  قد  اآلن،  الصناعة 

تعد  ولم  اإلندثار،  على  أوشكت 
قليلة،  اماكن  في  إال  تمارس 
من أهمها منطقة شمل، التي 
الخيمة،  رأس  إمارة  في  تقع 
الصناعة،  هذه  تزدهر  حيث 
التي ال تزال تقدم العديد من 

أغراضها  تعدد  بعد  إبداعاتها، 
إلى  تحولت  حتى  واستعماالتها، 

ما سوف  وتراث، هذا  وفن  صناعة 
نلقي عليه الضوء عبر هذه السطور. 

الفخار في شمل 
بصناعة  شمل،  منطقة  اشتهرت 

ما  وأول  القدم،  منذ  الفخار 
يصافح عينيك عند رؤية هذه 
وبيوت  محاجر  المنطقة، 
التي ال تزال شاهدة،  الفخار، 
هذه  وأصالة  عراقة  على 

الصناعة في شمل، التي توارثها 
األبناء عن اآلباء واألجداد، وظلوا 

إلى  جيل،  بعد  جيالً  يتناقلونها 
وقت قريب، حتى غدت شمل مركزًا 

اإلمارات  دولة  في  الفخار  لصناعة  هاًما 

الماضي  في  منتجاتها  كانت  حيث  المتحدة،  العربية 
المحلي،  السوق  حاجة  تسد  الصناعة،  هذه  من 
والبلدان  الدول  إلى  منها  الفائض  ويصدر 

المجاورة. 

ثراء وتنوع 
القديمة  الفخار  أصناف  تعددت 
)الخرس(  بينها  من  اإلمارات،  في 
الذي كان يستخدم في تخزين التمر 
والماء والشعير والقمح، و)اليحلة( أو 
)الجحلة(، المستخدمة في الماضي في 
نقل الماء من الينابيع وسواها، و)الحب(، 
الخاص  و)القدر(  الماء،  بشرب  الخاص 
بطهي الطعام، و)الكوز( لحفظ العسل والسمن، 
لصب  مخروطياً،  شكالً  ويأخذ  و)المصب(، 
الماء من خالله في األوعية الكبيرة عبر 
لتحضير  و)المزبد(  الضيقة،  فتحاتها 
لوضع  و)الوعية(  النار،  على  القهوة 
الطعام  أنواع  بعض  وسكب  الخبر 
العجين،  لصنع  و)معجن(  فيها، 

باإلضافة إلى دلة القهوة.
لقد شكلت صناعة الفخار رابطًا وثيًقا، 
بين اإلنسان اإلماراتي المعاصر، وتلك 
كشفت  التي  الماضية،  الطويلة  الحقب 
ووصفت  وتقدمه،  اإلنسان  هذا  تطور  عن 
بالثراء والتنوع، وعكست في نفس الوقت لمسة 
بساطتها،  من  الرغم  على  فنية،  وقيمة  جمالية 
حيث يتم في شمل، صنع مختلف األدوات، 
الماضي،  اإلماراتيون في  استعملها  التي 
اليوم، في  إلى  زالوا يستخدمونها  وما 
أهم  ومن  والمناطق،  األماكن  بعض 
و»الحب«  »الجلة«  األشياء  هذه 
المياه،  لتبريد  يستخدمان  اللذان 
إضافة  التمور،  لتخزين  و»الخرمن« 
والقدور  الصحون  من  المزيد  إلى 
عن  عبارة  وهي  و«التنانير«،  والبرم، 
مصنوعة  التراب،  داخل  من  األفران 
تتميز  كما  الطعام،  لطهي  الفخار  من  أيًضا 
والتي  المتعددة،  بأشكالها  الكبيرة  بجرارها  شمل 

العدد ملف 
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التمور،  تستحدم في عملية تخزين 
الشعبية،  األسواق  في  تباع  حيث 
الجمعة  كسوق  عدة  مناطق  وفي 
مزيوع  وسوق  الفجيرة،  إمارة  في 
في إمارة عجمان، ولم يتوقف إبداع 
الفنان الشعبي ابن بيئته، في منطقة 
الصناعة  استخدام  مجرد  عند  شمل 
الملحة،  الحاجة  لمجرد  والحرفة، 
األطعمة،  وتخزين  الماء،  لشرب 
من  أيًضا  جعل  بل  الطعام،  وطهي 
األمر  والزينة،  للجمال  وسيلة  فنه 
الثراء  من  مزيداً  عليه  أضفى  الذي 
هذه  على  أدخل  حيث  والتنوع، 
الرسومات  من  مجموعة  الصناعة 
التي  المختلفة،  واألشكال  والنقوش، 
أصبحت تستخدم في تزين الغرف، 
ومداخل البيوت، وفي نفس الوقت 
إنسان  مع  يوم  بعد  يوًما  تتناسب 

هذه البيئة بتطلعاته الحاضرة. 

مراحل صناعة الفخار 
تستخدم في صناعة الفخار اإلماراتي 
أدوات بسيطة وبدائية، منها قطعة 

من صدف المحار، المأخوذ من سواحل رأس الخيمة، تستعمل 
في تنعيم وتسوية الطبقتين الخارجية والداخلية ألواني الفخار 

خالل عملية صنعها.
وتمر صناعة الفخار، بطرق طويلة، تبدأ من 

جلب مادتها األولية، وهي الطين، الذي 
كان أول مادة سهلة طيعة، موجودة 

حول اإلنسان في الطبيعة، استطاع 
ليصنع  وتشكليها  استخدامها 
والطين  الضرورية،  حاجاته  منها 
الفخار،  صنع  في  المستخدم 
والطين  األحمر،  الطين  هو 

وهو  األصفر،  والطين  األخضر، 
يجلب من الجبال والوديان القريبة، 

األبيض،  الطين  أما  شمل،  منطقة  من 
هذه  في  حديثًا  يستخدم  أصبح  الذي 

إيران  من  استيراده  فيتم  الصناعة، 
بالضرب  الطين  تنعيم  ويتم  والهند، 
أكثر  ينقى  ثم  مدقه،  تسمى  بعصا، 
على  يساعد  مما  منخل  باستخدام 
نخله وتنظيفه وتنقيته من الشوائب، 
عملية  وأثناء  بالماء،  بعدها  ليخلط 
يتماسك،  حتى  الطين  يترك  الخلط، 
ثم  يريد،  ما  منه  الصانع  يأخذ  ثم 
الجرار  تشكيل  عملية  بعدها  تبدأ 
واألواني الفخارية، في عريش يسمي 
بعد  الطين  يترك  حيث  الكوشة، 
تشكيله، مدة يومين صيًفا، وما بين 
4 إلى 7 أيام في فصل الشتاء، حتى 
الفخار  صناعة  تستكمل  ثم  يجف، 
يشكل  ثم  )الفرن(  المحرقة  في 
الفخار،  على  الزخرفة  وهو  )الشق( 
وهي آخر مراحل صناعته، وقد كان 
قالب  يستخدم  الماضي  في  الصانع 
وهذا  باألرجل،  يدار  الذي  التدوير، 
كبيرًا،  وبدنيًا  عضليًا  جهًدا  يتطلب 
دخول  مع  أما  بطيئًا،  العمل  ويكون 
التكنولوجيا الحديثة، أصبح يستخدم 
آليًا  يدار  الذي  الكهربائي،  القالب 
بالرجلين، عن طريق دواسه موجودة أسفله، وهذا يساعد على 

إنجاز العمل بصورة سريعة. 
رغم أن الصناعة التاريخية فقدت بريقها وأهميتها الكبيرة 
في الحياة اليومية في اإلمارات، إال أنها ال زالت 
من  ألقها،  من  بشيء  المقابل  في  تحتفظ 
التراثية  المؤسسات  اهتمام  خالل 
محبي  وإقبال  الشعبية  والجمعيات 
في  واقتنائها  شرائها  على  التراث 
في  الخاصة  ومتاحفهم  منازلهم 

منازلهم
الفخارية  المنتجات  اآلن  وتعاني   
في منطقة شمل، من أزمة حقيقية، 
مع  والتعامل  الرغبة  أصبحت  حيث 
نادرة،  التقليدي  اليدوي  المنتج  هذا 
األمر الذي نتج عنه هروب الحرفي والصانع 

اإلماراتية الصناعات  فخار »شمل« من أقدم 
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من العمل في هذه الحرفة، حتى أوشكت اليوم على االنقراض 
واالندثار. 

صناعة الطين 
والتقاليد  العادات  إلبراز  حيًّا  مثااًل  الطين  تشكيل  حرفة  تعّد 
األصيلة البن اإلمارات، فقد استطاع بحنكته وفطنته أن يتكيّف 
معيشته.  متطلبات  مع  ويكيفها  لحاجاته،  ويطوعها  بيئته،  مع 
وصناعة الطين أو بما يعرف بصناعة الفخار من أقدم الصناعات 
اإلماراتية فقد ظهرت قبل صناعة المعدن أو النحاس« وصانع 
المناسب،  الطين  عن  للبحث  يخرج  أن  بّد  ال  والجرار  الفخار 
بسهولة،  ويتعرّفها  أماكنها  يعرف  أصبح  خبرته  بحكم  وهو 
ويبدأ بجمع الطين، ويكون عادة على شكل قطع من الصخور 
ثّم يحمل  الجبلية،  القمم  المنحدرات، وعلى  في بطون بعض 
الطين، وينقي منه الحصى ويستخدمه في الصناعة« )1( تكثر 

لسقوط  نظرًا  الشتاء؛  في  وتقّل  الصيف،  في  الفخار  صناعة 
األمطار مما يحول بين الصانع وجودة صناعته، ولكن حرارة 
الجّو صيًفا تساعد في سرعة تماسك الصناعات التي أعّدت 

قبل وضعها في األفران الخاصة بها.
لصناعة الفخار منتجات عديدة منها:

)الخرس(: إناء كبير جًدا يستخدم لتخزين التمور، ذو فتحة 
واسعة تسمح بإدخال التمر بسهولة، ويستخدم أيًضا لتبريد 

الماء في فصل الصيف، يغطى بقطعة خشبية للمحافظة على 
نظافة الماء.

العود  بداخله  يوضع  حيث  للتدخين،  يستخدم  )المدخن(: 
والبخور.

)المصّب(: يستخدم لصناعة القهوة العربية.
) التنور(: يبنى على شكل حفرة مستديرة في األرض، ويستخدم 
وشي  الخبز،  أنواع  وبعض  كالهريس،  الشعبية  األكالت  لبعض 

السمك، وال يزال مستخدًما إلى اليوم.
)البرمة(: تستعمل لطهي الطعام.

ومن منتجات الفخار كذلك: الزهريات وأصص الزراعة والمجامر 
واألشكال الفنية للزينة 

هوامش:
• كتاب المأثورات الشعبية العدد 39 ص 105
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  أبوظبي

تمثل القرية التراثية بمنطقة كاسر األمواج بأبوظبي، والتابعة 
لنادي تراث اإلمارات، أفضل حاضنة لمفردات وآللئ التراث 

اإلماراتي من مشغوالت يدوية وحرف تقليدية ومشاهد متنوعة 
للبيئات اإلماراتية المختلفة الصحراوية، الزراعية، الجبلية، غير أن 
صناعة الفخار بما تمثله من قيمة كبيرة ضمن مكونات الموروث 

المحلي اإلماراتي، تحتل موقًعا متميزًا في القرية التراثية.

العدل حمزة: 
صانع الفخار بنادي تراث اإلمارات

العدل حمزة: 
»الفخار« قاسم مشترك بين

أنماط الحياة في اإلمارات قديًما
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كما  الفخار،  صناعة  حرفة  بإبراز  االهتمام  هذا 
المهنة  هذه  احترف  الذي  حمزة،  العدل  يقول 
قبل عشرات السنين وراثة عن آباءئه وأجداده، 
كانت  المختلفة  الفخار  منتجات  أن  إلى  يرجع 
المجتمع  في  الحياة  أنماط  بين  مشتركًا  قاسًما 
في  أشكاله  استخدام  عبر  قديًما  اإلماراتي 
العصر  في  أما  المنزلية.  واألواني  األغراض 
الحديث فاصبحت عنصرًا أساسيًا ألغراض الزينة 
والديكور في بيوت أغلب أهل اإلمارات وغيرهم 
يستمتعون  الذين  األخرى  الجنسيات  أبناء  من 
واحدة  باعتبارها  الفخارية  المشغوالت  باقتناء 
من أجمل الفنون التي عرفها أهل اإلمارات منذ 
القدم وال زالوا حريصين عليها وإبرازها في أبهى 
حلية عبر تموضع ورشة صناعة الفخار التقليدية 

في قلب القرية التراثية.
ويوضح العدل حمزة، صانع الفخار بنادي تراث 
أمام  حي  بشكل  الفخار  عمل  إن  اإلمارات، 
من  يعتبر  التراثية  القرية  في  الزائرين  جموع 
القرية، حين  التي تدهش زوار  أفضل المشاهد 
الروعة  الطين إلى أشكال غاية في  يرون تحول 
واالتقان عبر خطوات غاية في البساطة تبدأ من 
الفخار من أماكن  الصالحة لعمل  التربة  تجميع 
مختلفة في البيئة اإلماراتية، ثم يتم تخليصها من 
الشوائب، وبعد ذلك نقوم بوضعها داخل أحواض 
خمسة  إلى  تصل  فترة  الشمس  ألشعة  معرضة 
أيام، حتى تجف التربة تماًما من الماء الرطب، 
أشكاله  وصناعة  الفخار  عجن  عملية  تبدأ  ثم 
وصغيرة  للتخزين  كبيرة  جرار  من  المختلفة 
للطعام،  وصحون  وأباريق  السوائل،  لحفظ 
حيث  الطبخ،  وأواني  السوائل،  لحفظ  وقوارير 
ألغراض  منها  العديد  شراء  على  الناس  يحرص 
تستخدمها  قليلة  نسبة  وهناك  والديكور  الزينة 
حاليًا بشكل عملي في البيوت، خاصة ما يعرف 
وتُصنع  األفران  داخل  يوضع  الذي  »برام«  بالـ 
تصنيع  من  االنتهاء  وبعد  الوجبات.  أشهى  فيه 
أسبوع  فترة  لتجف  تركها  يتم  األشكال  هذه 
إلى 900  تصل  تحت حرارة  الفرن  إدخالها  قبل 
الصلب  بشكله  الفخار  لنا  فيخرج  مئوية،  درجة 

المعروف للجميع.
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جمال خاص
لتبريد  يستخدمان  اللذان  و»الحب«  »اليحلة« 
شائعة  األواني  أشهر  من  قديًما  كانا  المياه، 
إلى  باإلضافة  اإلمارات،  أهل  بين  االستخدام 
في  األقدمون  استعملها  التي  الكبيرة  الجرار 
والصحون  المزبد  جانب  إلى  التمور،  تخزين 
والقدور والتنانير التي كانت توضع داخل التراب 

وتستخدم في طهي الطعام.
هذا  يقدم  وهو  بالفخر،  شعوره  حمزة  ويؤكد   
يتميز  الذي  اإلماراتي،  التراث  من  الفريد  اللون 
على  يحرص  الجميع  يجعل  خاص،  بجمال 
الحصول عليه ألغراض الزينة والديكور والحصول 
على هدية تذكارية إماراتية أصيلة تسجل زيارة 
السياحية والتراثية في  المعالم  أبرز  إلى  البعض 

كورنيش  على  المتميز  بموقعها  التراثية  القرية  ومنها  الدولة 
ابوظبي.

ويشرح حمزة أن هذه الصناعة انتشرت في المجتمع اإلماراتي 
منذ مئات السنين، ألنها تقدم منتًجا ال يستغنى عنه أي شخص، 
التراب  مثل  صرفة  محلية  خامات  على  اعتمادها  عن  فضاًل 
المستخرج من التربة الطينية المتوفرة في أنحاء كثيرة بالدولة، 
ما جعلها  الفخار،  لصانع  بالنسبة  تقريبًا  يكلف شيئًا  والذي ال 
العصور  في  احترفوها  ممن  للكثيرين   جيًدا  دخاًل  تدر  حرفة 
المشغوالت  أن أسعار  الحديث فرغم  العصر  أما في  القديمة. 
الفخارية تتراوح بين 20 درهًما وتصل إلى 650 درهماً بحسب 
حجم ولون القطعة الفخارية، إال أنها مهنة غير جاذبة للكثيرين 
السياحي  الرواج  كون اإلقبال على شرائها ينشط خالل مواسم 

بيتًا  يفتح  وحيد  رزق  مصدر  عليها  االعتماد  يمكن  وال  فقط، 
ويعطي مردوًدا ماديًا جيًدا،  ألن هذه المهنة اآلن رسالة تراثية 
في المقام األول وفي هذا مصدر فخر واعتزاز لكل من يعمل 
بهذا المجال، مبيًنا أن طريقة عجن الفخار قديًما كانت تعتمد 
على قالب التدوير الذي يدار باألرجل، ما يتطلب جهًدا عضليًا 
سريًعا  يكون  ال  العمل  سير  أن  كما  الفخار،  من صانعي  كبيرًا 
بشكل كاف إذا تمت مقارنته بالوقت الحالي، حيث يستخدم 
دواسة  بالرجلين عن طريق  آليًا  يدار  الذي  الكهربائي  القالب 
موجودة أسفله وهذا يساعد على إتمام العملية بشكل أسرع 

وأكثر راحة للعاملين في هذا المجال.

إضافة عصرية
وعن تلوين الفخار، وهو من اإلضافات العصرية لمهنة صناعة 

الحياة في اإلمارات قديًما أنماط  العدل حمزة: »الفخار« قاسم مشترك بين 
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الفخار، يقول حمزة إن هذه اإلضافة جاءت استجابة للتغيرات 
عمليات  توظيف  تم  حيث  المجاالت،  كل  في  تحدث  التي 
التلوين إلضفاء مسحة جمالية أخرى لألشكال الفخارية، و يعد 
»البني« من أكثر األلوان إقبااًل من الجمهور على اختالف ميولهم 
ألوان  من  كثير  مع  تناسبًا  األكثر  كونه  االجتماعية  وشرائحهم 
ألوان  وهناك  المنازل.  في  السائدة  والمفروشات  الديكورات 
الطلب  ولكن  والذهبي،  واألزرق  واألحمر  الفضي  مثل  أخرى 
عليها قليل جدا مقارنة باللون البني الذي يعتبر لونًا ملكيًا في 

عالم صناعة الفخار. 
حسب  ثالث  أو  بمرحلتين  دائًما  تمر  الطالء  عملية  أن  ويبين 
درجة اللون المرادة، وتكون البداية بعملية تنعيم سطح الفخار 
باستخدام المعجون، ثم سنفرتها، وتاليًا تبدأ عملية الصباغة أو 
الطالء، ثم يتم تعريضها للهواء حتى تجف، وبعد هذه المرحلة 

يتم تلميع بعض منتجات الفخار بـ »الورنيش«، حتى تصبح أكثر 
بريًقا وهذا يفضله بعض الزبائن حتى تتالئم مع أشكال الديكور 

والزينة المستخدمة في منازلهم.

أدوات التلوين
ويعدد صانع الفخار األدوات المستخدمة في عمليات التلوين 
حتى  ملساء  خشبية  قاعدة  وجود  هو  عندي  »األساس  بقوله: 
عمليات  خالل  بأريحية  وأحركها  الفخارية  األشكال  عليها  أضع 
الرسم  بحسب  ريشة  من  أكثر  باستخدام  والتلوين  التخطيط 
جانب  وإلى  عليها،  أعمل  التي  القطعة  حجم  أو  المطلوب 
قطع  للتنعيم،  السنفرة  ورق  المعجون،  الطالء،  هناك  الريش 
القيام بعمليات  الورنيش فيه ثم  من اإلسفنج، بخاخ يتم وضع 

التلميع التي تلي الصباغة والتجفيف« 

العدد ملف 
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  د. علي عفيفي علي غازي

منذ أن بدأ يدب بقدميه على سطح كوكب األرض، تعرّف 
اإلنسان على كيفية تشكيل الطين، ليصنع منه أدوات 

لالستخدام اليومي، بأن يُحوله إلى مادة صلبة، بعدما يجففه 
في الهواء والشمس، ثم يحرقه في النار بطريقة التحكم 
في الهواء ليعطي اللون األحمر أو األسود، حسب أكاسيد 

المعادن الموجودة في الطين. 
وفي األلفية الرابعة قبل الميالد، اخترع الدوالب البطيء، 
ثم السريع، الذي أحدث ثورة في كمية اإلنتاج، وازدهرت 
صناعة الفخار في الصين منذ األلفية الثانية قبل الميالد، 
وظلوا يبرعون فيه حتى ظهر عام 220 قبل الميالد الخزف 
الصيني. وفي األلفية الخامسة قبل الميالد عرف المصري 

الفرعوني، والعراقي األشوري والبابلي تشكيل الطين يدويًا، 
بهدف صناعة تماثيل اآللهة، واألواني الفخارية والقدور 
الكبيرة لالستخدامات في المعابد، ثم انتشرت إلى بيوت 

الطبقات الراقية في المجتمع. 

الفخار في حياة البدوي 
 من روايات الرحالة 

البدوي  الفخار في حياة 
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وعرفت مصر الفرعونية في حوالي األلفين قبل الميالد الخزف، 
الحرفيون  صنع  ومنه  البركاني،  الزجاج  من  يُصنع  كان  الذي 
وفي  واألكواب.  والجعارين  والمجوهرات  الخرز  المصريون 
حوالي 1500 قبل الميالد عرفت بالد الرافدين الفخار المزجج، 
فأحدث طفرة في صناعة الفخار عند القدماء. وزينت شعوب 
الشرق األدنى القديم الفخار والخزف بصور نباتات وحيوانات 

تجريدية أو صور سريالية خيالية.
يُمكن تقسيم المنتجات الفخارية إلى أواٍن لحفظ األغذية، مثل 
والدلة  الطنجرة  مثل  للطهي  وأواني  والحلول،  والخرس  الجرة 
والبرمة واألكواب والفناجين واألباريق والصحون، وأواني لحفظ 
الماء وتبريده مثل الزير والجحلة والجدوية، وأواني أخرى مثل 

وغيرها  والمجامر،  الزراعة،  وأصص  الزهريات 
وإلى  الزينة.  في  تستخدم  التي  األدوات  من 

طريقة  تُعد  والجهد  الوقت  توفير  جانب 
الطهي الُمحافظة على القيمة الغذائية 
التي  المميزات  أهم  من  للطعام 
في  محبوبة  الفخارية  األواني  تجعل 

العصري. المطبخ 

الفخار  في حياة البدوي 
تُجبر البدوي حياتُه القائمة على التنقل والترحال وراء العشب 
األدوات،  من  والبسيط  المتاع،  من  القليل  امتالك  على  والكأل 
وأرز،  تمر،  من  لديه  بما  إال  يهتم  وال  بأثاث  كاهله  يُثقل  ال 
ودقيق، وقهوة)1(، ألن كل شيء غير ضروري هو بمثابة عائق 
يرتدونها،  التي  المالبس  عن  عبارة  البدو  يملكه  ما  وكل  له. 
وأسلحة، وسروج، وعدد قليل من القدور، وقرب الماء، والخيام 
تنقالتهم،  تُنظم  التي  والحيوانات  الماعز،  المصنوعة من شعر 

وفي سبيلها يتحملون كل الصعاب ببهجة وسرور)2(. 
وإذا كان الطبخ البدوي يعتمد على أبسط الطرق، فإن أدوات 
المنزلية  واألدوات  جًدا.  الضروري  على  تقتصر  أيًضا  المطبخ 
البدوية القليلة التي يحتاج البدوي إليها يتّم شراؤها، بل إنها 

تُصنع خصيًصا لهم في بعض المدن)3(. 
بدوي،  مطبخ  كل  في  الفخارية  األواني  توجد 
ويحفر البدو داخل خيامهم أو بيوت شعرهم 
قدًما  منها  الواحدة  عمق  يبلغ  حفرات 
ونصف يضعون فيها أوعيتهم الفخارية، التي 
لديهم  ما  منها  العلوي  القسم  في  يحفظون 

العدد ملف 
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من لحوم، ثم يملؤون ثالثة أرباع الحفرة بالحصى، 
الروث  فيه  يضعون  فارًغا  األخير  الربع  ويتركون 
والقش، فيُشعلون فيه النار، ومن ثم يضعون الوعاء 
على النار ليطهوا اللحم)4(. ويرى باركلي رونكيير 
البدو،  عند  االستعمال  قليلة  الفخارية  األواني  أن 

ويستخدمون األطباق المزركشة باأللوان)5(.
للطبخ،  كأوعية  الفخارية  األواني  البدو  يستخدم 
»شبيه  الغضار  من  يُصنع  ما  األواني  تلك  ومن 
النساء بتشكيلها،  بالفخار«، ويُسمى »بُرمة« تقوم 
وتُجفف في بادئ األمر في الهواء، ثم تُشوى على 
فيه  يُصب  الوعاء  يبرد  أن  وقبل  المكشوفة،  النار 
ويُستخرج  كتيًما،  يُصبح  لكي  الزبدة  أو  الحليب 

الغضار من عروق في الجبال تُسمى معدن، ويخلط مع الماء 
»تراب  ليُصبح  الماء  مع  يخلط  أو  المعدن«،   »طين  ليُصبح 
لالستخدام  جاهز  ليُصبح  ذلك  بعد  تشكيله  ويتّم  المعدن«، 
اليومي)6(. ويشاهد ويلفريد ثيسجر في أهوار العراق النساء 

تطبخ الطعام وتخبز على نار وفوقها طبق من الفخار)7(.
يشرب البدو من القربة، وهي وعاء الماء الجلدي العادي، تُصنع 
من جلد الخروف أو الماعز بعد سلخه، وأحسن القرب وأكثرها 
دواًما هي المصنوعة من جلد ذكر الماعز، فالمصنوعة من جلد 
فإنها  الماء،  أو حقائب  الروايا  أما  تُعمر طويال)8(.  الخروف ال 
تُصنع من نصف جلد بعير، وتتسع لنحو 150 لترًا)9(. والقرب 
أفضل آنية لتبريد الماء، وفي بعض البالد يستعملون جرار الماء 
المصنوعة من الفخار)10(. ويشير أوبنهايم إلى أن الماء عند 
البدو يقدم عند الطلب في جراب من الجلد، أو في إبريق من 
الفخار)11(. وقابلت المس بيل في سورية نسوة درزيات يمألن 
أثواب طويلة زرقاء  يرتدين  الماء، وكن  الفخارية من  جرارهن 

وحمراء، وعند الماء وقف أجمل صبي، بين 19 و20 من العمر 
ليسقي لهن)12(. 

مشربة القهوة الفخارية في مكة 
ويشاهد جون لويس بوركهارت القهوة في مكة المكرمة تقدم 
في »وعاء فخاري صغير مليء بالقهوة الساخنة...، ويحتوي على 
ما يتردد بين خمسة عشر كوبًا من القهوة، هذه الكمية يشربها 
المسفر ثالث مرات أو أربع مرات يوميًا. وهذه األواني الفخارية 
يسمونها »مشربه«)13(. ومن أدوات إعداد القهوة عند البدو، 
الهون، وهو من الحجر أو الخشب أو الفخار يستخدمونه لطحن 

البن، ومعه يد من خشب تعرف بالسحانة)14(.
ويذكر الرحالة األلماني ماكس فون أوبنهايم أن »البدو، يحبون 
إلى حد بعيد وهم يدخنونه في غاليين فخارية قصيرة  التبغ 
تشبه إلى حد ما الغليون اإلنجليزي«)15(. وأشار إلى أن عند 
البدو عادة غريبة »تتمثل في أنه ينبغي على الضيف أن يمرر 
كيس تبغه على الحاضرين، أو يمأل الغاليين القصيرة المصنوعة 
من الفخار، وتسمى »سبيل« عندما يرميها إليه الحاضرون حتى 

يفرغ الكيس)16(.
ويشاهد الرحالة الفرنسي موريس هونوريه على امتداد سياج 
محطة قطار »الهندية« في العراق تجلس نساء عجائز يقمن 
األزرق  باللون  مطلية  فخارية  أوان  في  الرائب  اللبن  ببيع 
وتفاوض مع إحداهن ألجل أن يتناول من هذه األواني، وتوجت 
المفاوضات بأن اصطحب آنيته وأكل بشهية مفتوحة من هذا 

اللبن اللذيذ الطازج قليل الحموضة)17(.
المياه،  رفع  آلة  أو  »الناعورة«،  أوبنهايم  فون  ماكس  ويصف 
كبيرة موجودة  عبارة عن »عجلة  بأنها  بسوريا  الزور  دير  في 
في الماء وتدور بقوة الدفع المائي. وعلى العجلة تثبت أوعية 
فخارية تمتلئ بالماء، ثم تفرغ ما فيها في قناة تنقل الماء إلى 

البدوي  الفخار في حياة 
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من  فئة  اآلالت  هذه  صنع  في  ويعمل  اليابسة... 
إلى  األب  من  بالوراثة  المهنة  فن  تتناقل  السكان 

االبن)18( 
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»تراث« التقت عدًدا من أكثر المواطنين شغًفا بالمجال للتعرف على 
المهن  من  وغيرها  المهنة  هذه  على  للحفاظ  وأطروحاتهم  رؤاهم 
الشعبية من االنقراض، وجالت في أقدم مصنع لصناعة الفخار بالدولة، 

للتعرف على مرجع وتاريخ الصناعة، إضافة إلى واقعها وتحدياتها.
منطقة  في  المواطنين  أشهر  أحد  المحرزي،  خميس  علي  المواطن 
التراثية  اهتماماته  إلى  شهرته  وتعود  الخيمة،  رأس  بإمارة  مسافي 

النادرة، وعلى رأسها صناعة الفخار أو »الطين« كما يحلو له تسميته.
صناعة  إن  التراث«،  »حارس  الكثيرون  يسميه  كما  أو  المحرزي  يقول 
الفخار ليست مجرد تجارة بالنسبة له، بل هو موروث شعبي وثقافي 
متجذر في نفوس كبار السن وجزء ال يتجزأ من هويتنا الوطنية، موضًحا 
أن لها أصواًل تمتد لعقود وقرون مضت، حيث تعتبر أقدم الصناعات 
كانت  حيث  قديًما،  بنفسه  عليها  المواطن  يشرف  كان  التي  البدائية 

الحياة بسيطة وعسيرة في آن.
»الحياة القديمة كان يعتمد فيها المواطن على مكونات بيئته لتوفير 
كافة مستلزماته، ومنها سبل المأكل والمشرب، وبالطبع أدواتها، ومنها 

 كتب – وليـد الشيـخ

»الطين«، أصل ومرجع اإلنسان، فمنه خلق وإليه يعود، قياس ال 
يختلف كثيًرا عن صناعة الفخار باعتبارها أحد مشتقات أو استخدامات 
الطين، تشبيه ورد على لسان علي خميس المحرزي، أحد رّواد المهنة 

على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة، في تشبيه له دالالت كثر.
صناعة الفخار تعد أحد أقدم الصناعات الشعبية أو البدائية في تاريخ 
الدولة، ومع تراجعها بشكل كبير، ال يزال لها مذاقها الخاص، ومحبوها 
في مختلف أرجاء الدولة، الجبلية منها خاصة، ورغم ارتباطها ارتباطًا 

وثيًقا بالحياة القديمة لإلماراتيين، إال أنها لم تجد ما يكفي من 
االهتمام من قبل المؤسسات المعنية، بحسب متخصصين، فضاًل عن 

تعرضها لحرب تنافسية ال تتسم بالتكافؤ.

صناعة »الطين« في اإلمارات
بين مطرقة السوق وسندان اإلهمال

اإلمارات صناعة »الطين« في 
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األوعية التي كانت كلها تعتمد على الصناعات الفخارية، قبل 
الحداثة التي تغمرنا من كل اتجاه« يضيف الرجل.

من واقع شغفه بها كموروث، أوضح المحرزي، أنه تقّصى عن 
جذور صناعة »الطين«،  ليكتشف أنها موجودة منذ حقبة »أم 
النار«، في القرن الثالث قبل الميالد، وكانت منتشرة في إمارة 

أبوظبي، بحسب االكتشافات األثرية.
وفي العصور الحديثة، انتشرت الصناعة في العديد من اإلمارات، 
وخاصة المناطق الجبلية، والتي ال تزال تزخر بها على استحياء، 
ومناطق  الخيمة،  برأس  وثوبان  وشمل  مسافي  مناطق  ومنها 
الذي تنتشر فيه  الجمعة  الفجيرة، ومنها سوق  عدة من إمارة 

المحال المتخصصة في بيع األواني واألوعية الفخارية.

طين اليمهوري، وطين صنع
رصدت  الفخارية،  المنتجات  لصناعة  مصنع  بأقدم  جولتنا  في 
عدسة تراث مراحل التصنيع، بدًءا من تجميع الصخور الطينية 
أواٍن منزلية أو أدوات زينة  النهائي في صورة  وحتى تشكيلها 

وغيرها من منتجات.
صناعة  إن  المحرزي:  خميس  علي  قال  التصنيع  مراحل  عن 
الترابية  المادة  التقليدية ال تحتاج سوى  الطريقة  الفخار على 
والماء، وتختلف أنواع التراب أو الطين بين طين »اليهموري« 
ويميل لونه لالخضرار، ونوع آخر يسمى »طين صنع« ويميل 
إلى  قياًسا  مكلفة،  غير  صناعة  تعد  ولذلك  لالحمرار،  لونه 

صناعات أخرى تحتاج إلى العديد من المواد.
بجبال  للتصنيع  المناسب  التراب  توافر  أن  المحرزي  وأوضح 
رأس الخيمة يسهل من العملية تماما، موضًحا أن العملية تبدأ 

ثم إخضاعه  الوديان،  أو  الجبال  التراب من  بتجميع 
تسمى  أداة  بواسطة  الشوائب  من  التنقية  لعملية 
ثم  ومن  التنعيم،  لعملية  يخضع  ثم  »المشخال«، 
خصيًصا،  لذلك  معدة  دائرية  ببركة  بالماء  الخلط 
يتعرض لعملية  إلى صلصال لزج، بعد ذلك  ليتحول 
إلى  يتحول  أن  قبل  بسيط،  تحميص  أو  »تنشيف« 
قالب  باستخدام  يقوم  الذي  »الصنايعي«  الحرفي 

اإلمارات صناعة »الطين« في 
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في  تشغيله،  في  الكهرباء  أو  قدمه  حركة  على  يعتمد  تدوير 
عملية نحت القطعة المراد تصنيعها.

وتعتمد عملية التصنيع على مهارة »الصنايعي« وخبرته الطويلة 
التي تنعكس على مرونة يديه في الحركة، ودقته في القياسات، 
ولمسته الفنية التي تعطي لكل قطعة مذاقًا وروًحا خاصة بها.

تتعرض  الفخارية،  قطعته  تشكيل  من  العامل  انتهاء  بعد 
»المحرقة«،  إلى  تتحول  ثم  ومن  مجدًدا،  الطبيعي  للتنشيف 
وهي عبارة عن »فرن« تقليدي يتم تشغيله بالحطب، وتوضع 

النيران من تحت  إشعال  يتم  فيما  الفخارية،  القطع  في قمته 
كبيرة،  بدرجة  الفخاريات  تسخين  على  يعمل  حديدي،  عازل 
حتى تخرج في صور وأشكال عدة، تصل إلى آالف التصميمات.

المصانع  تحرص  تزال  وال  كانت  التي  الفخارية  المنتجات  من 
على  منتجان  وهما  والُحّب  »اليحلة«  إنتاجها،  على  التقليدية 
غرار »مبرد مياه«، ولكنه مبرد طبيعي. كما يتم تصنيع مباخر 
المزبد  إلى  إضافـة  التمور،  لتخزين  و»الخرس«  الدخون، 
عبارة  وهو  تنور  ومفردها  والتنانير،  والبرم  والقدور  والصحون 
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عن فرن داخل التراب مصنوع من الفخار لطهي الطعام.

تراث في مهب الريح
خاضعة  فهي  »سلعة«  المقام،  نهاية  في  منتجاتها  باعتبار 
قال  الشأن،  هذا  عن  والطلب،  العرض  من  السوق  لمعايير 
من  العديد  تواجه  الفّخار  صناعة  إن  المحرزي  خميس  علي 
التحديات، يتمثل بعضها في مدى انتشار منابعها، أي المصانع، 
وهذه أولى التحديات، حيث هناك شح كبير في عدد المصانع 

على مستوى الدولة.
وتم  الدولة،  في  مصنع  أول  إنه  المحرزي  قال  مصنعه،  عن 
األوحد  ويعد  الماضي،  القرن  من  السبعينيات  مطلع  تأسيسه 
على مستوى المنطقة، عدا تواجد بعض المصانع في منطقتي 

شمل وثوبان بإمارة رأس الخيمة أيًضا.
التي تواجه »الفّخار«، قال المحرزي، إن  وعن ثاني التحديات 
ألنها  وذلك  معدمة،  تكون  تكاد  المجال،  في  العاملة  األيدي 
تتطلب مهارات يدوية كبيرة، تحتاج من العامل تراكم خبرات 
تمتد لسنوات عدة، حتي يتقن نحت القطعة بشكل فني دقيق.

أما عن خضوع تجارة األدوات الفخارية لمنطق العرض والطلب، 
تتسم  ال  ضروس،  تنافسية  حربًا  تواجه  أنها  المحرزي  اعتبر 
بالتكافؤ، حيث تواجه المنتجات الحداثية التي تغمرنا من كل 
اتجاه، معتبرًا أن »الفخار« يقف وحيًدا في حربه تلك دون أي 
المنتجات  شراء  المواطنين عن  في ظل عزوف  سند،  أو  دعم 

الفخارية، إال قلياًل.
و أوضح أنها كموروث شعبي لألسف يئن تحت وطأة النسيان 
أو اإلهمال إن جاز التعبير من المؤسسات المعنية، مشيرًا إلى 
أن صناعة الفخار غائبة عن قائمة أولويات المؤسسات التراثية، 

باستثناء بعض األنشطة الشكلية، حسب توصيفه.
فاعل،  بشكل  بالمجال  االهتمام  من  بمزيد  المحرزي  وطالب 
موضًحا أنه كان قبل نحو عقدين من الزمان يشارك في العديد 
الفخاريات،  لعرض  الفرصة  تتيح  كانت  التي  المعارض  من 
في  للكتاب  الشارقة  معرض  في  مشاركاته  أولى  وتمثلت 
 5000 خاللها  وعرض  عاًما،   22 قبل  أي  السادسة،  نسخته 
حصالة فخارية أمام زّوار المعرض، حيث كان ال يزال الشغف 
قائًما من قبل الناس بهذه التجارة التي تعد أحد الفنون التي 
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لها مذاقها الخاص.
في  المسؤولة  الجهات  المحرزي  وناشد 
سنوية  مهرجانات  تنظيم  بضرورة  الدولة 
وذلك  التراثية،  الحرف  في  متخصصة 
جديد  عمل  سوق  وخلق  عليها،  للحفاظ 
الصناعات  تعاني  حيث  الصناعات،  لهذه 
غياب  من  القديمة  والتقليدية  الشعبية 
فضاًل  لها،  المدروس  أو  العلمي  التسويق 
المنتجات  بمفاهيم  التثقيف  غياب  عن 
من  عزوفًا  اليوم  تواجه  لذلك  الشعبية، 

الكبار وجهاًل تاًما من الفئات العمرية األقل.

شمل وتصدير الفخار
المواطن أحمد راشد من أهالي منطقة شمل، وأحد رّواد مهنة 
صناعة الفخار، قال إن شمل تعد من أقدم مناطق الدولة شهرة 
كثرة  مع  قديًما  أنه  حتى  القدم،  منذ  الفخاريات  صناعة  في 

الفخارية  التجار يصّدرون منتجاتهم  المنطقة، كان  اإلنتاج في 
إلى الخارج بواسطة السفن.

طريقها  في  »إنها  أسف:  بنبرة  راشد  قال  المهنة،  واقع  عن 
كما  تغيرت،  فاالهتمامات  الزمن،  متغيرات  نتيجة  لالنقراض، 
تغير الناس، فأجيال اليوم لها هوايات وأفكار واهتمامات مغايرة 
لألجيال السابقة، فإن وجدت من يقبل فكرة العمل اليدوي من 

الشباب، فلن تجد من يشتري منتجاته«.

العدد ملف 
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بضرورة  المعنية  الجهات  راشد  وناشد 
االنقراض،  من  الفخار  صناعة  مهنة  إنقاذ 
العريق  الماضي  من  جزء  أنها  معتبرًا 
الوطنية،  هويتها  مكونات  وأحد  للدولة، 
معبرًا عن خيبة أمله من سيطرة العمالة 
صناعة  الفخاريات  سوق  على  اآلسيوية 

وتجارة.
وشدد على ضرورة أن يتدخل المسؤولون 
في مجاالت التراث والثقافة لوضع خطة 
إلنقاذ المهن والصناعات الشعبية، وإعادة 
األجيال  وتعريف  جديد  من  إحيائها 

الجديدة بتراث ومهن أجدادهم.
المواطن أبو جاسم أحد أصحاب المحال 
المتخصصة في بيع المنتوجات الفخارية 
تجارة  كانت  أنها  أوضح  الفجيرة،  بإمارة 
أما  الزمان،  من  عقدين  نحو  قبل  رائجة 

هناك  يعد  فلم  أسف،  بكل  لالندثار  طريقها  في  فهي  اآلن 
انتشار  الفخارية، في ضوء  المنتجات  الشغف أو اإلقبال على 
الزينة  منتجات  على مستوى  الحديثة؛ حتى  واألواني  األوعية 

منها، هناك شح كبير في اإلقبال عليها.

واعتبر أبو جاسم أن على مؤسسات الدولة 
واجباً وطنياً تجاه هذه المهن والصناعات، 
لما لها من ارتباط وثيق بالهوية الوطنية، 
مطالبًا بأن تتفق المؤسسات التراثية فيما 
بينها على وضع استراتيجية جامعة تشمل 
التراثية،  المهن  إلحياء  الدولة،  أرجاء 
غرار  على  تخصصية  أسواق  وإنشاء 
ودعم  الفجيرة،  بإمارة  الجمعة  سوق 
التجار المتخصصين في هذه الصناعات 

. تسويقيًا
تصنيع  انقراض  أن  جاسم  أبو  وأوضح 
العديد  انقراض  عليه  يترتب  الفخاريات، 
الرسم  ومنها  به،  المرتبطة  المهن  من 
يعد  والذي  الفخارية،  لألدوات  والتزيين 
عن  فضاًل  األسر،  من  للكثير  رزق  مصدر 
كونه أحد الفنون والهوايات المحببة لدى 
اإلمارات  بمختلف  الفنون  مراكز  على  أن  معتبرًا  السن،  كبار 
ساحة  على  مجدًدا  للعودة  ومساندتها  المهن  هذه  دعم 
التنافس أمام المنتجات المستوردة والتي ال تعبر عن هويتنا 

أو ثقافتنا الوطنية 
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  عبده الزرّاع

»فن صناعة الفخار من الشواهد المميزة 
مدى  عن  يعبر  إذ  األمم؛  لحضارات 
أبسط  من  أنها  رغم  وحضارتها،  تقدمها 
بدائية،  طبيعة  لها  ألن  الفن،  أشكال 
منذ  مصر  في  الفخار  صناعة  وكانت 
تواجد المصريين في دلتا النيل، ويمكن 
تأريخ التسلسل الزمني للحضارات األكثر 

قدما من خالل الفخار.
يدويًا  تصنع  كانت  الفخار  أنواع  وأقدم 
من الطين ثم تُترك لتجف تحت الشمس، 
ثم كان الفخار يحرق ليصبح أكثر صالبة 
عجلة  واخترعت  أطول،  ويعمر  ومتانة 
وكانت  القديمة  الدولة  في  الفخراني 
حيوانية  بأشكال  تزخرف  الفخار  قطعة 
الفخراني  يكن  ولم  ونباتية،  وهندسية 
بيده  بل  قدمه،  بواسطة  آلته  يشغل 

اليسرى ويشكل الطين بيده اليمني.
العصر  منذ  الفخار  صناعة  ظهرت  وقد 
الفترة  قدمت  وقد  الحديث،  الحجري 
كبري  تشكيلة  )نقادة(  بحضارة  الخاصة 
الفخار  ومر  الفخارية،  األواني  من 
بالعديد من التطورات حتى وصل لوقتنا 

هذا«)1(

وعملية  بسيطة 

الُقلة
من أشهر األشكال الفخارية

الفخارية األشكال  الُقلة من أشهر 
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عرفها  التي  اليدوية  الحرف  أهم  من  الفخار  صناعة  تعتبر 
اإلنسان علي مر العصور، فهي تعد من المهن الموروثة التي 
يرثها األبناء عن اآلباء، وقد الزمت منتجاته الحضارات المختلفة 
والطواجن،  الطعام،  إعداد  أواني  مثل  العصور،  أقدم  منذ 
وبالطات  والقلل،  والزير،  والزهريات،  واألكواب،  واألطباق، 
ذات  الزرع،  وأحواض  منضدة،  منها  لتصنع  المطلية،  الفخار 
منتجات  من  وغيرها  والفازة،  المختلفة،  واألحجام  األشكال 

الفخار التي نستخدمها ونستمتع بها فى حياتنا.
»إن المادة األساسية التي يتشكل منها الفخار هي الطين ويرمز 
الفن  هذا  ويعتبر  المائية«،  األلومينا  »سليكات  كميائيا  لها 
اللمسات  عن  فضال  دقيقة  تقنية  ذات  عريقة  وصناعة  حرفة 
)هربرت  االنجليزى  الفيلسوف  ويشير  أشكاله،  في  الجمالية 
لثقافة  للوصول  الفخار  أهمية  إلى  مقوالته  إحدى  في  ريد( 
ربما  الوعاء،  اإلناء  بالتعرف على فلسفة  نبدأ  متكاملة، حيث 
ألنهما حصيلة إنسانية أولى كانت ضرورة لمستلزمات الحياة 

ومتطلباتها«)2(.
تنتشر  كانت  التى  )القلة(  الفخارية  األشكال  تلك  أشهر  ومن 
فى القري والمدن الصغرى والكبرى، والتى شاهدناها كثيرًا فى 
األفالم المصرية القديمة، فجذبت انتباهنا لقدرتها على تبريد 

المياه فأصبحت ثالجة الفقراء.
فكيف يتم صناعتها؟ وما المواد المستخدمة في تلك الصناعة؟ 

وما هي المراحل التي تمر بها؟
الصناعة فى منطقة  القائمين على هذه  ما سنعرفه من  هذا 
منطقة  وهي  الفخار،  لصناعة  إنتاًجا  األماكن  أشهر  من  تعد 
فواخير كفر محمد جاويش الموجودة بمحافظة الشرقية في 

مصر.

مراحل التصنيع
تمر صناعة القلة بخمس مراحل أساسية، حتى تصلنا فى شكلها 
النهائي، أول هذه المراحل، هي: إحضار المقاطير والجرارات 
عربات صغيرة،  على  ونقلها  الفاخورة،  إلى  بالتراب  المحملة 

وصبها في حوض كبير مملوء بالماء، ويسمى بـ»المبللة«.
الحرفي إلي »المبللة« ويقوم  الثانية تبدأ بنزول  المرحلة  أما 
القوام،  لزج  يصير طيًنا  بيده، حتى  الماء  التراب فى  بتقليب 
وهذه المرحلة تسمي )التخمير( ثم ينزع عيدان القش والورق 
والشوائب الطافية على سطح الماء، ويلقي بها خارج الحوض، 
كبيرة  مصفاة  في  ويصبه  اللزج  الطين  هذا  يرفع  ذلك  وبعد 
ذات ثقوب كثيرة، لفصل الحصوات والقش عن الطين، ووضعه 
في »المسطاح« وهو عبارة عن مكان واسع بجوار »المبللة« 
العامل  ويقوم  سم،   30 بمسافة  األرض  مستوى  عن  ينخفض 

العدد ملف 
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بفرد الطين اللزج فيه، ويظل فى »المسطاح« مدة تتراوح من 
7 إلى 8 أيام.

من  الطين  بنقل  آخر،  حرفي  بها  ويقوم  الثالثة  المرحلة 
ويسمي  القلل  فيه  يصنع  الذى  المكان  إلى  »المسطاح« 
قوامه  يصبح  حتي  بقدمية  الطين  بدهس  ويقوم  »الفاخورة« 
جيًدا  ويدمج  الطري،  بالطين  الناشف  الطين  ويمتزج  واحًدا، 
حتى يصبح سمكه واحًدا دون أي اختالف، ثم يقوم بلفها على 

شكل عمود كبير من الطين جاهز للتصنيع. 
 في المرحلة الرابعة يقوم الحرفي باستالم هذا العمود وتقسيمه 
مرة  ويلتقطها  األرض،  على  ويرميها  يكورها  صغيرة  قطع  إلى 
للعمل  إعدادها  على  يساعد  هذا  إن  الحرفي  ويقول  أخرى، 
عند  وتوضع  الطين  قطع  تنقل  ثم  الزائد،  الماء  من  والتخلص 
دوالب الفخار بعد أن تكون معدة وجاهزة ومناسبة للتشكيل، 
ذلك  بعد  يقوم  ثم  زائد،   ماء  بها  يكون  وال  جافة  تكون  فال 
الحرفيون  عليه  يطلق  ما  أو  »الدوالب«  على  القطع  بتشكيل 
العجلة، يحركه الحرفي الفنان برجله فتدار العجلة التي تلف 
ويشكل عليها الطين بأصابع يديه االثنتين ويستخدم لمسات 
منه  المطلوب  التصميم  حسب  الشكل  ليبني  الفنية  أصابعه 
على شكل قلة، أو أي شكل يرغب في تصنيعه، وبعد االنتهاء 
الشيء  بعض  يجف  حتي  الهواء  في  قلياًل  يتركه  التصنيع  من 

ويكون مناسبًا لعمل زخارف عليه )يجلد(.

لمسات فنية
برص  الحرفي  فيها  فيقوم  واألخيرة،  الخامسة  المرحلة  أما 
القلل والفازات وغيرها من أواني الفخار األخرى، داخل الفرن 
استعداًدا لحرقها، واألفران المستخدمة في المنطقة كما يقول 
الطفلي  الطوب  من  مبنية  وهي  البلدي  األفران  هي  الحرفي 
وطمي النيل، ومنها الحجم الكبير المبني من الداخل علي شكل 
قبو ومنها األفران ذات الحجم الصغير،  والحرق يتم بغلق الفرن 
وذلك  أيام،  لمدة خمسة  تحتها  التدخين  يتم  ثم  القلل،  على 
بالحرق  نقوم  بعد ذلك  ثم  الفخار،  الرطوبة في  لخفض نسبة 
في الفرن أسفل الفخار لمدة ثماني ساعات متواصلة، ويشعل 
تأتي  خامات  والنشارة وهي  األشجار   وفروع  بالخشب  الفرن 
من بواقي ورش الخشب، وبعدها يخرج الفخار )القلل( بشكلها 
تخرج  الحرق  بعد  قائاًل:  الحرفي  رؤيته، ويضيف  اعتدنا  الذى 
وتنعيم  سنفرتها  ثم  بالقلل،  شروخ  أي  ترميم  ويتم  الفرن  من 
سطحها وإزالة الزوائد من السطح، ثم أقوم بتلوينها عن طريق 
األكاسيد الملونة، والتلوين يعطي القلة قيمة فنية أكثر وشكاًل 
أروع، وبعد تمام عملية التلوين تترك في الهواء لتجف، ويضاف 
إليها طالء بمادة ملمعة ومثبتة وشفافة لتثبيت وتلميع األلوان 

علي األشكال الفنية، ثم يتم عرضها للزبائن.
الذين يأتون من جميع  ثم بعد ذلك يتم بيعها لتجار الجملة 

أنحاء المحافظة لشرائها وبيعها للمستهلك 

هوامش:
مصر  منطقة  في  الفخار  دراسة  فهمي-  نبيل  نهي  أ.   )1،2(
القديمة- الحرف التقليدية، رؤية مستقبلية. مجموعة باحثين، 

السويس مايو 2014م هيئة قصور الثقافة المصرية.

زخارف ونقوش 

ويقول الحرفي: بعد أن تجف أقوم بتزينها باللون األبيض 
سيبداج  مسحوق  من  مكون  سائل  عن  عبارة  »وهو 
الماء« ووضع شريط دائري حولها، وزخرفتها  مذاب في 
هي  استخداًما  وحداتها  وأكثر  اإلسالمية  بالزخارف 
الوحدات الهندسية والنباتية ، وهناك تصميمات فرعونية 
الفرعونية،  والرسوم  الزخارف  وبعض  اللوتس  زهرة  مثل 
والنخلة  والعين  الكف  مثل  أيًضا  زخارف شعبية  وهناك 
الهندسية  واألشكال  والمثلثات  والحمامة  والسمكة 
البسيطة، وكل نقشة من هذه النقوش لها زبونها الخاص، 
وأستخدم في عمل النقوش عدة أدوات منها البرجل وسن 
المنشار الحدادي وسن قلم وسلك ودفر مختلفة األشكال، 
ثم أقوم أنا وزميلي برص القلل على األرض وتركها تجف 

في الشمس والهواء بضعة أيام قبل الحرق.

الفخارية األشكال  الُقلة من أشهر 

ملف العدد
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صناعة الفخار بالمغرب
عبق الذاكرة وصون للتراث

السياحي  للقطاع  المهمة  الروافد  أحد  الفخار  صناعة  تُعدُّ 
الذاكرة  في  المتجذر   التراث  بأصالة  وناطقًة  بالمغرب، 
الخزَف  أن  إلى  التاريخية  المصادر  مجمل  وتشير   والمتخيل، 
المغرب  في  العصور،  مر  على  البشر  زاولها  حرفة  أول  يُعتبر 
تحديًدا، تأصلت هذه الصناعة في العديد من المدن المغربية، 
التقليدية  الخزفية  بالصناعات  مقرونًا  إال  ذكرها  يأتي  فال 
ما  أو  التقليدي«  »الصانع  أو  »الخزافي«  أن  كما  الموروثة، 
داخل  كبيرة  حظوًة  تبوأ  »لَْمَعلَْم«  المغربية  بالدارجة  يُسمى 
المجتمع، صحيح، أن السنوات األخيرة، عرفْت الصناعة الخزفية 
بعض التقهقر والتراجع، إال أن ذلك، لم يمنع إعادة التفكير في 
طرق جديدة للتصنيع والتزيين والزخرفة والتسويق، ال سيما أن 

الطريق أصبح مفتوًحا ومعبًدا للتوسع واالنتشار محليًا ودوليًا.
ما زالت حاضرة دكالة- عبدة وفية لصناعة الخزف، خاصة مدينة 
أسفي التي تُعتبر رائدة في هذا الفن األصيل، فاشتهرت بصناعة 
وأدوات  والمزهريات  و«الطواجن«  القديمة،  الطينية  األواني 
المطبخ  بحاجيات  يتعلق  ما  وكل  والتذكارات،  المنزل  تزيين 
السيارة  الطرق  في  تجد  ما  وغالبًا  المنزلي،  التزيين  وأدوات 
أن  كما  للبيع،  معروضة  المطبخية  الخزفية  األواني  و  البضائع 
صناعة الخزف بهذه المدينة ساهمت –ولو نسبيًا- في تشغيل 
والمساهمة في  مباشر،  أو غير  مباشر  عاملة مهمة بشكل  يد 

خلق إشعاع ثقافي واجتماعي وتنموي وسياحي للمدينة.
إلى جانب مدينة أسفي، تشتهر مدينة سال التاريخية المتواجدة 
بالقرب من الرباط، والتي ما زالت تراهن على المنتوج الخزفي 
الحرفية  وبإمكاناتها  بالمدينة،  التعريف  في  المحلي  التقليدي 
الضاربة في أعماق التاريخ، وما يميز الصناعات الخزفية لمدينة 
سال هو احتفاؤها باللون األصفر للداللة على الخصوبة كمشترك 
الخليج،كما  إلى  المحيط  من  الممتدة  العربية  للهوية  إنساني 
االبتكار  في  والتجديد وروح  المنتوج،  بالتنوع في  تتميز  أنها 
على  واالنفتاح  المحلية،  التراثية  الخصوصيات  على  الحفاظ 

التراثية  بالفنون  ترتبط  المنتوجات  هذه  وأغلب  الحداثة، 
الشعبية(،  التقليدية  )الفروسية  كفن«التبوريدا«  الشعبية 
والمناسبات العائلية واالستخدامات المطبخية والمنزلية بشكل 

عام.
إلى جانب مدينتي أسفي وسال،  تضم  مدينة فاس لوحدها أكثر 
من 500 صانع تقليدي ما بين الصناعة واللولبة والنقش والفرن، 
حتى يخرج المنتوج في أبهى حلة، وصفوة القول، فإن الصناعة 
أمة بهويتها وتراثها، وتبقى فضاء حيًا  الخزفية تعكس بشغف 
إلى  ويتحول  المغربي  التقليدي  الصانع  إبداعات  فيه  تتحرك 
بمنعطف  تمر  الصناعة  هذه  فإن  ذلك،  ومع  للحياة،  صائغ 
من  تستحق  ما  إيالئها  أفق  في  وصيروتها  تاريخها  في  حاسم 
عناية وشرف وفخر، وتطوير الصناعة الخزفية سيسهم بال شك 
في تحريك قطار التنمية ووضعه على سكته الصحيحة، وهذا 
ومتدخلين  وصي  قطاع  من  الكل  جهود  بتضافر  إال  يتأت  لن 
وحرفيين ومساهمين في التسويق ومقاولين، من أجل التقدم 
لصناع  العريضة  واآلمال  المرجو  اإلشعاع  وتحقيق  اإلمام  إلى 

الخزف بالمغرب 
شاعر وباحث، المغرب

إطالله
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مع  عاشت  عمرها،  من  السبعين  تجاوزت  بسيطة  سيدة  أمى 
أبي أكثر من 40 عاًما قبل وفاته، بدأت معه باألشياء البسيطة 
التي يتكون منها بيت العائلة، الباجور، الكنبة ذات الصندوق، 
السرير النحاسى، ومن أهمها زير الماء وهو مكون أساسي ال 
يخلو منه بيت ريفيًا كان أو متحضرًا، فالبعض في المراكز كانوا 
يضعونه في البلكونات، وذلك لندرة المياه الموصلة في صنبور 
ترافقه  الصيف،  في  منه  البارد  الماء  ولشرب  )الحنفية(،  الماء 
ودخول  السنوات  من مضي  الرغم  وعلى  القلل.  أحيانًا صينية 
المواسير  خالل  من  والمدن  القرى  في  البيوت  كل  إلى  الماء 
الممتدة وترقرقها من فتحة الصنبور دون عناء إال أن أمي ظلت 
لآلن محتفظة بالزير، وتحرص على أن تمأله بالماء وتقوم على 
نظافته كل يوم جمعة كما تعودت، من الداخل والخارج، وكلما 
تسمع  أن  أبت  الزير  عن  تغني  أصبحت  الثالجة  إن  لها  قلت 
لي، كان من العادي لنا ونحن صغار أن نمأل الزير ونشرب منه 
على  حريصة  زالت  ما  وهي  الشاي،  لعمل  مياهه  من  ونأخذ 
اليوم  زرتها  عندما  الزير،  مياه  من  إال  الشاي  تشرب  وال  ذلك 
الزير، وأن أصنع بعض  طلبْت مني أن أمأل لها كوب مياه من 
وتفصله  نسكنه  الذي  اإلسمنتي  المبنى  من  خرجت  الشاي، 
مكانه  في  الزير  ألجد  السلم  من  درجتان  القديم  المبنى  عن 
الداخل والخارج، وشكله  الناعم من  المعتاد كما هو بملمسه 
االسطواني من فوق قبل أن تتخذ هذه االستدارة في االنزالق 
باتزان حوالي شبرين باليد ثم تتخذ الشكل المثلث إلى أسفل، 
موضوع فوق قاعدة اسمنتية بنيت خصيًصا له في هذا المكان، 
لها فتحتان واحدة علوية يوضع فوقها الزير وأخرى سفلية على 
من  المتساقطة  النقاط  يتلقى  كوب  فيها  يوضع  دائري  شكل 
الزير والتي تعادل المياه المعدنية أو المفلترة طبيعيًا، وقفت 
دقائق أمام الزير وكأني أراه ألول مرة، ال يوجد حوله سوى تلك 

العريشة التي تحميه من حر الصيف حتى ال تتسلط الشمس 
الماء  الزير  من  غرفت  وبرودتها،  حالوتها  مياهه  وتفقد  عليه 
وصنعت الشاي واستمتعت بطعمه الذي أنستنيه المدنية بكل 
ما فيها من مبردات وسخانات لعمل الشاي، وعندما عدت إلى 
بيتي لم أتمكن من إبعاده عن مخيلتي فبدأت في البحث عن 

الزير .
اتجهت نحو المعجم للبحث عن أصل الكلمة في اللغة، وجدتها 
يُر : الُحبُّ يوضع فيه الماء، َجرَّة كبيرة واسعة الفم يُوضع  : الزِّ
فيها الماء، والجمع : أزياٌر .وقيل معناها من يحب كثرة زيارة 
ومجالسة النساء، ولعل التسمية جاءت لكثرة استعمال النساء 
األزيار  يمأل  كي  البيوت  إلى  يأتي  قديًما  السقاء  وكان  للزير، 
بالسواد  يتوشحن  أو  أمامه  من  يختفين  النساء  وكانت  بالماء 
حتى يتم مأربه وامتالء الزير، ومن أشهر من لقبوا بالزير الزير 
ربيعة  بن  عدي  واسمه  النساء  وزير  القوي  الفتى  هذا  سالم 

ولقب بالمهلهل.
في  توضع  جارية  كصدقة  الخير  فعل  عادات  من  الزير  وكان 
يحتفظ  حتى  له  صغيره  تعريشة  عمل  ويتم  العامة  األماكن 
بمياهه باردة لعابري السبيل، ثم تطور األمر لبناء األسبلة للمارة 
يتم  األبيض واألسود وكان  الرخام  وبناؤها من  بها  العناية  وتم 

تعيين من يقومون بنظافتها والعناية بها.
وال  فحدث  الصحة  على  الزير  مياه  من  الشرب  فؤائد  عن  أما 
حرج؛ فقد أكد األطباء أن مياه الزير إذا تم العناية به ونظافته 
صحة  على  تحافظ  وهي  المعدنية  المياه  من  أفضل  الدورية 
اإلنسان وتقيه شر بعض األمراض، وأن ماء الزير يحتفظ بالطاقة 
الباحثون في  لذلك نصح  االنابيب،  ماء  بعكس  فيه  الموجودة 
إلعادة  الفخار  مواد  أو  الزير  فى  المياه  بوضع  المياه  معالجة 
الذهنية  سواء  الطاقة  مستوى  على  والمحافظة  إليها،  الطاقة 
أو العضلية أو العصبية وحتى الجنسية. فهل عرفت أمي هذه 

الفوائد عمليًا لذلك تمسكت به حتى اآلن؟ 

عرفْت قيمته الجّدات 

الزير أو الُحبُّ 
يحتفظ فخاره بطاقة الماء وينقيه

ملف العدد
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أحمد فرحات* 

ماذا تعّلم ميشال فوكو 
من عروة بن الورد؟

بالشاعر  فوكو  ميشال  الفرنسي  الفيلسوف  سمع  عندما 
العرب في جامعة  تالميذه  أحد  الورد، من  بن  الجاهلي عروة 
بهذه  وإعجاباً  فرحاً  قلبه،  قبل  عقله،  صدر  انشق  تونس، 
الشخصية الشعرية الفريدة واإليثارية في كل شيء، وشرع يقرأ 
من  انطالقاً  الحياة،  في  وفلسفتها  الشعري،  نتاجها  عنها، وعن 

بيئتها المجتمعية ذات الخصائص المعروفة.
 ومنها دلف فوكو إلى قراءة سير شعراء صعاليك عرب آخرين 
مميزين أيضاً: تأبّط شراً، الشنفرى، السليك بن السلكة، شّضاض 
والوقوف  وغيرهم،  وغيرهم..  الهذلي  خراش  أبو  التميمي، 
عالقاتهم  وطبيعة  لقدرهم،  واحتطابهم  عيشهم،  طرائق  على 
بقبائلهم، وتعددية تراكيب بنى قصائدهم، وصورها، ومعانيها، 
بأن  فوكو  واقتنع  وتخريجاتها.  ومغامراتها  تأويالتها،  وأنساق 
قد  كان  كما  القانون،  على  خارجين  أو  أشراراً،  ليسوا  هؤالء 
صّنفهم بعض المستشرقين الغربيين، وإنما هم نبالء عصرهم، 
الرفض  من  ينطلقون  كانوا  الذين  الكبار،  السياسيون  ونقاده 
الحّسي المباشر، إلى عالم طوباوي يترّسمون عدالته، وكأنه جّنة 

مفقودة وموعودة.
إلى  يستمعون  كانوا  ممن  التوانسة،  األصدقاء  أحد  إلّي  ونقل 
دروس ميشال فوكو في الجامعة التونسية سنة 1968 إن هذا 
األخير، كان يتمّنى وبجّدية فائقة، أن يكون صعلوكاً تزهر نفسه 
وتثمر، وكأنه من نباتات الطبيعة الصحراوية من حواليه، ويُقبل 
بالتالي على الحياة الحرة، الكريمة، العادلة له ولآلخرين.. هكذا 

وهو في قمة الزهّو والبشاشة.
كما يذكر الصديق التونسي إن فوكو أخبره إنه تعلّم من شعر 
عروة بن الورد، أن من يُفكر دوماّ باألسوأ، هو صاحب النظرة 

السديدة بين الناس، وذلك حتى ال يتفاجأ بالخسارة الكبرى.
وتعلّم فوكو من شعر عروة أيضاً، أن الشجاعة، إنما تتضاعف 

الموت  معنى  وأن  بالترّدد،  يزداد  إنما  الخوف،  وأن  بالجرأة، 
الحقيقي، هو أن نعلم أننا ال نموت أبداً.

كما تعلّم الفيلسوف الفرنسي من الصعلوك الجاهلي، أنه كي 
تحفر  أن  عليك  داخلك،  في  الذي  اإلنسان  في  عالياً  تستثمر 
عميقاً في الصعاب االجتماعية التي تواجهك، وال تبالي بعدها 
بالذين ينظرون إليك نظرة ناقصة ومحتقرة. فأعمالك وخصالك 
كي  مجتمعك،  إلى  تقّدمك  التي  هي  الصغائر،  عن  وترفّعك 
يحترمك هذا المجتمع، وذلك مهما تنّكر لك، ولجأ إلى تعييرك 

بلون بشرتك أو بأمك الغريبة عن القوم:
 هم عّيروني أن أمي غريبة      

         وهل في كريًم ماجد ما يُعّير

عروة  خيار  التونسي(  الصديق  )بحسب  تماماً  فوكو  قّدر  كما 
بالهجرة النهائية عن األهل والديار، وذلك بعدما عجز كلياً عن 
تغيير وجهة نظرهم الدونية تجاهه. وكي ينجح خياره بالهجرة 

هذا، هّدد عروة باالنتساب إلى مجتمع قبلي آخر:
 أقيموا بني أمي صــــــدور مطّيكم          

          فإنـــي إلــــى قوم سواكم ألميل
فقد حمت الحاجات والليل مــــقمر       

        وشّدت لطّيات مطايا وأرحـــــل
لعمري ما في األرض ضيق على امرئ   

         سرى راغباً أو راهباً وهـــو يعقل

ومما يؤثر عن الشعراء الصعاليك )وفي طليعتهم عروة(، أنهم 
كانوا ال يغزون إالّ القوم المقتّرين من األغنياء، ينتزعون منهم 
والمحتاجين،  الفقراء  على  ويوزعونها  الفائضة«،  »الحقوق 
مترجمين بذلك مقولة »إن للفقير حقاً في مال الغني«. وصارت 
االجتماعية هذه، تسحب نفسها على  الصعاليك  جلبة ملحمة 
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ماذا تعّلم ميشال فوكو من عروة بن الورد؟



49 العدد 190 أغسطس 2015 الكالم قلب 

مجرى األفكار والقيم والمعارف في عصرهم، محّولة ظاهرتهم 
إلى صورة محببة وعنوان للحرية مدّعم البنيان. 

على  الهجوم  باستمرار،  يتجّنبون،  كانوا  األخيار،  والصعاليك 
الحليف  فيهم  يجدون  كانوا  بل  الكرماء،  واألغنياء  األسياد 

الموضوعي، والعديل الحّسي والنفساني لهم.
انطالقاً من هذا الفضاء الوضعي المتسم بالنبل والسمو، ُروي 
عن معاوية بن أبي سفيان، أنه كان يتمنى أن يصاهر عروة بن 
الورد. وكذلك تمّنى عبدالملك بن مروان أن يكون مولوداً لعروة 

نفسه، كما يقول المستشرق األلماني »نولدكه«.
 مقطع القول، كان عروة بن الورد رمزاً للصعاليك جميعاً، ولذلك 
سموه بـ«عروة الصعاليك«. ومصطلح صعلوك في المناسبة، لم 
يكن ليدّل في ذلك الوقت على معنى سلبي، كالذي صار  يدّل 
عليه هذا المعنى الحقاً. فمن قبل، كان الصعلوك مثاالً أخالقياً 
وقيمياً لكثير من الفقراء والمحتاجين، الذين كانوا يتطلّعون إلى 
إحقاق الحق والعدل والمساواة في المجتمعات المفتقرة إلى 

ذلك، وكان شعارهم بيت عروة الشهير:
أقّسم جسمي في جسوم كثيرة     

             وأحسو قراح الماء والماء بارد

ومما هو جدير بالمالحظة أن عروة بن الورد، كان من الذين 
يُلبّون نداء المظلومين والجوعى والملهوفين عجاالً، ويترفّعون 

إلى  الفور،  به، على  أيديهم، فيدفعون  عن أي مغنم يقع بين 
محتاجيه، وبعد ذلك يقنعون بالفتات منه.

وألجل ذلك، لم يخض شاعرنا في مجتمعه الجاهلي آنذاك أي 
حروب مهووسة، مجنونة تدور رحاها حول مكاسب سلطوية، 
بل كانت حروبه من النوع »الدفاعي« غير الدموي، يتجلّى فيها 
اإليثار والنبل والصفح العام. فهو يحاول، مثالً، إقناع »خصمه« 
)أو على األصّح صيده( بما هو عليه من مهمة تخّص المحتاجين 
من  لديه  مما  وأعطاه  له،  »الخصم«  استجاب  ما  فإذا  فقط، 
عطايا، قُضي األمر، وإن لم يستجب، تكون مجابهة بين الطرفين 

تنتهي غالباً لمصلحة المحتاجين. 
وال بّد من التنويه بأن عروة بن الورد كان شاعراً غير إيهامي، 
أو طيراني، لكنه مع ذلك، كان يرتاد بالتأمل، سماوات داخلية 
وأخالقية فيه، يُمليها عليه الواقع الخارجي الصعب، إذ يدفعه 
محيطه  في  االجتماعية  العدالة  معركة  خوض  صوب  دفعاً 
البشري.. يخوض المعركة بقوة على األرض، وفي الشعر الّدال 
لغته  طبعاً،  تساعده،  تعثر،  وال  تلكؤ  بال  هكذا  معاً،  عليها 
الشعرية المتقاربة الرهافات والهواجس والمستويات الشّفافة. 
قصائده،  معظم  في  دالالته،  يُقلق  نراه  ال  ذلك،  ألجل  وربما 

ببالغات عصيّة على الفهم 

*شاعر وباحث من لبنان

ميشال فوكو
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والجدير بالذكر أن من أهم المعاهدات واالتفاقيات التي ظفرت بها بريطانيا هي 
التزم  والتي   1892 مارس  في  الموقعة   )Exclusive Treaty( المانعة  المعاهدة 
زايد بن  الشيخ  آنذاك  أبوظبي  اإلمارات بمن فيهم حاكم  فيها كل شيخ من شيوخ 
خليفة )1855-1909( عن نفسه وعن ورثته من بعده بعدم الدخول في أي اتفاق 
الحكومة  موافقة  -دون  التعاقد  وعدم  بريطانيا،  بخالف  دولة  أية  مع  مراسالت  أو 
البريطانية- على إقامة أي موظف من أي حكومة أخرى داخل أراضيه، وعدم التخلي 

عن أي جزء من أراضيه بيًعا أو رهًنا أو هبة ألي طرف سوى للحكومة البريطانية.
ومع أن المعاهدات السابقة كانت ملزمة لخلفاء الشيوخ؛ إال أن حكومة الهند رأت 
أنه من المرغوب فيه التأكد من أن كل حاكم اطّلع على المعاهدات بوضوح. ولذلك 
أخذت السلطات البريطانية تُرسل صوًرا من المعاهدات إلى كل حاكم جديد، وال 
تعتبر وجوده شرعيًا إال بعد تعهده بااللتزام بالمعاهدات وقبول السلطات البريطانية 
ذلك االلتزام. كما أن السلطات البريطانية لم تكن تمنح االعتراف بأي شيخ إال بعد 
تتورط في  له، حتى ال  أية حركة معارضة  إمارته وقضائه على  تأكيد سيطرته على 

زايد  الشيخ حمدان بن 

الشيخ حمدان بن زايد 
االعتراف البريطاني بسلطة شيوخ الساحل المتصالح

الشيخ حمدان بن زايد 
حاكم أبوظبي )1912-1922( أنموذجًا

 موزة عويص علي الدرعي* 

ُمنذ بداية القرن العشرين لم يكتف الحاكم بتأمين مركزه في داخل إمارته، وبين 
القبائل البدوية التابعة لها، ولكن األمر تطور إلى أن الحاكم لم يكن يعتبر نفسه 

حاكماً شرعياً ما لم تعترف به الحكومة البريطانية. ووسيلة االعتراف أن تُرسل إليه 
مجلداً يضم المعاهدات التي عقدتها مع شيوخ المنطقة ُمنذ معاهدة سنة 1806 

وهي أول معاهدة عقدتها بريطانيا مع شيوخ القواسم وحتى آخر معاهدة ُعقدت 
مع مشايخ المنطقة)1(. ويتعهد الشيخ بااللتزام بكل ما جاء في تلك المعاهدات. 

دراسات 

إماراتية

دراسات إماراتية
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منازعات داخلية بين أعضاء األسرة الحاكمة. 
نماذج  من  نموذج  على  الضوء  يسلط  البحث  هذا 
وسلسلة  المنطقة  إدارة  في  البريطانية  السياسة 
لتحقيق  تتخذها  كانت  التي  الرسمية  اإلجراءات 
حمدان  الشيخ  أبوظبي  حاكم  من  متخًذا  مرادها. 
بن زايد بن خليفة أنموذًجا لدراسة هذا الموضوع 

وكيفية تعامله مع ذلك اإلجراء وآلية تحقيقه.

تولى الشيخ حمدان حكم أبوظبي، 
وموقف األسرة الحاكمة

 ،1912 أكتوبر   11 الموافق  1330هـ  شوال   29 في 
بن  زايد  بن  طحنون  الشيخ  أبوظبي  حاكم  توفي 
الثالث  يقارب  ما  دام  حكم  بعد  نهيان  آل  خليفة 
عاداًل سار  كان حاكًما  وقد   .)1912-1909( سنوات 
على نهج والده الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبوظبي 
مطاًعا  الله-  رحمه   – كان  كما   ،)1909-1855(
حكمه  خالل  وسعى  جماعته.  قبل  من  ومحبوبًا 
القصير بالتعاون مع أشقائه وإخوانه إلى المحافظة 
حكم  أن  إال  أبوظبي.  مشيخة  في  األوضاع  على 

الشيخ طحنون لم يدم طوياًل.
بن  زايد  الشيخ  وفاة  بعد  الذي حدث  الموقف  تكرر  وبوفاته 
الشيخ  زايد،  الشيخ  أنجال  أكبر  على  الحكم  ُعرض  إذ  خليفة، 
للمرة  اإلمارة  حكم  لتولي  رفضه  كرر  أنه  إال  زايد؛  بن  خليفة 
ناتًجا  يكن  لم  خليفة  الشيخ  رفض  أن  بالذكر  والجدير  الثانية. 
عن ضعف أو عجز من جانبه ولكنه اختار أن يبقى بعيًدا عن 

األنشطة السياسية)2(، كما أن شغفه بحياة البادية فاق اهتمامه 
الشيخ خليفة للحكم وقع  بشؤون اإلدارة والحكم)3(. وبرفض 
اختيار أسرة آل نهيان على أن يتولى حكم اإلمارة الشيخ حمدان 
وقبائل  الحاكمة  األسرة  وتأييد  بمباركة  حظي  الذي  زايد  بن 
مقاليد  باستالم  لتهنئته  أبوظبي  إلى  الوفود  أبوظبي. وحضرت 
الحكم في اإلمارة، ومن تلك الوفود، الوفد الذي أرسله الشيخ 
الخيمة )1917-1908(،  القاسمي حاكم رأس  سالم بن سلطان 
حمدان  الشيخ  لمقابلة  سالم  بن  سلطان  الشيخ  ابنه  برئاسة 
وتهنئته بالحكم وتجديد عهد )الرفَق( أي الصداقة معه وذلك 

هذا البحث يسلط الضوء على نموذج من
 نماذج السياسة البريطانية في إدارة المنطقة 

وسلسلة اإلجراءات الرسمية التي كانت تتخذها 
لتحقيق مرادها. متخًذا من حاكم أبوظبي الشيخ 

حمدان بن زايد بن خليفة أنموذًجا 
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في جمادى األول من عام 1331هـ/ الموافق 1913 )4(.
من  الثاني  االبن  هو   ،)1922-1912( زايد  بن  حمدان  والشيخ 
ُولد  بعده)5(.  من  حكموا  الذين  خليفة  بن  زايد  الشيخ  أبناء 
على األرجح في عام 1874 أو 1881. وقد اتصف الشيخ بالكرم 
له  كان  كما  عالية.  كفاءة  ذا  وكان  والحلم  والحكمة  الشديد 
حافظ  وقد  المنطقة.  وشيوخ  أبوظبي  قبائل  لدى  كبير  مكانة 
على المكانة التي كانت إلمارة أبوظبي في عهد والده من القوة 
داخليًا  أبوظبي  إدارة  في  والده  نهج  على  سار  كما  واالتساع. 
 Paul( بول هاريسون  األمريكي  الطبيب  وخارجيًا. وقد وصفه 
بأنه أقوى شيخ في  Harrison( بعد زيارة له في عام 1918، 
المنطقة ولم يكن فقط األقوى في السلطة التي ورثها، ولكنه 
مكانة  ذا  كان  لقد  كحاكم،  الشخصية  بصفاته  أيًضا  قويًا  كان 
خاصة فهو باعتراف الجميع رجل له تميز وحضور وقدرة على 
الشيخ  انتقل  وقد  اإلعجاب)6(.  تُثير  شخصية  أنه  كما  الحكم، 

حمدان إلى رحمه الله في شهر أغسطس 1922.

المراسالت بين حاكم أبوظبي والسلطات البريطانية
حاكَم  بصفته  حمدان  الشيخ  بين  الرسمية  المراسالت  أول 
أبوظبي والسلطات البريطانية، كانت مخاطبته للمقيم السياسي 
 Percy(في الخليج العربي بيرسي كوكس Political Resident
الشيخ  شقيقه  بوفاة  يبلغه   ،1912 أكتوبر   14 بتاريخ   )  Cox
طحنون وتوليه مسؤولية الحكم في أبوظبي من بعده. مؤكًدا 
قائمة  كانت  التي  العالقات  على  ومحافظته  تمسكه  استمرار 

وكذلك  الراحل،  شقيقه  وبين  بينهم 
روابط الصداقة واإلخاء التي تأسست 
والسلطات  أبوظبي  حكام  بين 
البريطانية، فإنه سيلتزم بها كما جرت 

العادة)7(. 
رد كوكس على الشيخ حمدان بخطاب 
آخر  بخطاب  وألحقه  فيه)8(.  يُعزيه 
مشيخة  بتوليه  يهنئه  أكتوبر   26 في 
والرخاء  التوفيق  له  متمنيًا  أبوظبي 
رغبته  على  ويشكره  المديد.  والعمر 
بالعهود  وااللتزام  التمسك  في 
الحكومة  بين  القائمة  وااللتزامات 
ُمنذ  وأجداده  آبائه  وبين  البريطانية 
عدة أجيال. ثم أوضح كوكس للشيخ 
مرتبطة  االلتزامات  تلك  أن  حمدان 
غير  وأعراف  مكتوبة  بمعاهدات 

مكتوبة ولكنها معروفة ومعترف بها. وكانت المعاهدة الموقعة 
بتاريخ 26 نوفمبر 1902 والتي وافق بمقتضاها شيوخ الساحل 
المتصالح على منع استيراد وتصدير األسلحة إلى أراضيهم؛ من 
أهم المعاهدات التي توليها الحكومة البريطانية اهتمامها)9(، 
بها  التزامه  تأكيد  حمدان  الشيخ  من  كوكس  طلب  ولذلك 
والعمل بمقتضاها كأسالفه، لكي ينقل ذلك التأكيد إلى مراجعه 

العليا)10(. 
أما فيما يتعلق بالمعاهدات األخرى المكتوبة فقد ذكر كوكس 
للشيخ حمدان بأنه قد تم تسليمها لوالده ضمن كتاب مطبوع. 
وطلب منه في حال كان الكتاب مازال في حوزته أن يتم إرساله 
يتم  لكي  البريطانية  المقيمية  وكيل  طريق  عن  الحال  في  له 
أما في حال فقدانه فسوف يتم إرسال  التصديق عليه باسمه. 
السلطات  مدى حرص  ذلك  من  ويتضح  له)11(.  أخرى  نسخة 
البريطانية على إلزام كل حاكم جديد بالمعاهدات البريطانية 
السابقة، رغم تأكيد حاكم أبوظبي االلتزام بذلك أكثر من مرة. 

من المهم- قبل استكمال الحديث عن المراسالت- اإلشارة إلى 
الشارقة)12( في سير تلك  البريطانية في  المقيمية  دور وكيل 
ذكر  فقد  وبالشيخ حمدان.  العليا  بمراجعه  وصلته  المراسالت 
في  السياسي  المقيم  إلى  الحق  خطاب  في  المقيمية  وكيل 
تشرين   26 في  المؤرخ  تلقى خطابه  أن  بعد  أنه  إلى  الخليج، 
األول – أي الخطاب السابق والموجه إلى الشيخ حمدان - قام 
وتشجيعه  للشيخ حمدان  ودية  نصيحة  تقديم  مع  له  بتسلمه 

على التأكيد بما تم اإلشارة إليه في ذلك الخطاب)13(.
خطاب  حمدان  الشيخ  تلقي  وبعد 
عليه  بالرد  قام  أعاله،  السياسي  المقيم 
في خطاب مؤرخ بتاريخ 8 نوفمبر 1912، 
ومحافظته  تمسَكه  أخرى  مرة  فيه  أكد 
كانت  التي  والمعاهدات  الروابط  على 
يتعلق  فيما  أما  أسالفه.  وبين  بينهم 
بموضوع استيراد األسلحة في المناطق 
عليه  شدد  ما  وهو  ألبوظبي-  التابعة 
كوكس في خطابه آنف الذكر- فقد بيّن 
الشيخ حمدان أنه ممتنع عن ذلك ُمنذ 
تلقيه البيان السابق لهم. أما فيما يخص 
أو  الكتاب  بإرسال  البريطاني  الطلب 
المجلد الذي يحوي المعاهدات والذي 
حمدان  الشيخ  ذكر  زايد،  للشيخ  ُسلم 
وكيل  أكد  كما  عليه)14(.  يعثر  لم  أنه 
المقيمية البريطانية فقدان ذلك الكتاب 

زايد  الشيخ حمدان بن 

دراسات إماراتية
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ومن ثم اقترح على المقيم السياسي إرسال نسخة أخرى 
أنهى  وقد  الالزم)15(.  عمل  ليتم  حمدان  الشيخ  إلى 
فيما  المراسالت  استمرار  بطلب  خطابه  حمدان  الشيخ 

بينهما ونقل له تحياته وتحيات إخوانه)16(.
ووكيل  حمدان  الشيخ  خطاب  في  جاء  ما  على  وبناًء 
خطابًا  السياسي  المقيم  كتب  البريطانية،  المقيمية 
يُفيده  نوفمبر   24 بتاريخ  حمدان  الشيخ  إلى  موجًها 
كان  الذي  المفقود  الكتاب  من  أخرى  نسخة  بإرسال 
ق عليه باسم الشيخ حمدان.  بحوزة الشيخ زايد وأن يصدَّ
كما تقدم المقيم السياسي بطلبين للشيخ حمدان، األول 
على  والتعرف  معاهدات  من  الكتاب  تضمنه  ما  قراءة 

رًدا  يتلقى  أن  والثاني  مضامينها، 
االلتزام  تأكيد  مع  الكتاب  باستالم 
واألعراف  بالمعاهدات  جانبه  من 
قائمة  كانت  التي  وااللتزامات 
البريطانية.  والحكومة  أسالفه  بين 
خطابه  السياسي  المقيم  وختم 
باألمر.  المغلفة  اللباقة  من  بشيء 
إذ قال للشيخ حمدان: »لقد كتبتم 
لكن  ذلك،  يعني  ما  بالفعل  لي 
تلقيكم  بعد  تكتبوه  أن  يُفضل 
شكره  ثم  وقراءتها«.  المعاهدات 
وشكر إخوانه على كتاباتهم الودية 
حمدان  الشيخ  رد  وجاء  له)17(. 

أول المراسالت الرسمية بين الشيخ 
حمدان بصفته حاكَم أبوظبي والسلطات 

البريطانية، كانت مخاطبته للمقيم 
السياسي Political Resident في الخليج 

 ) Percy Cox( العربي بيرسي كوكس
بتاريخ 14 أكتوبر 1912، يبلغه بوفاة 

شقيقه الشيخ طحنون وتوليه مسؤولية 
الحكم في أبوظبي من بعده
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على المقيم السياسي بخطاب مؤرخ في 10 ديسمبر، أكد فيه 
استالمه لكتاب المعاهدات السابق عن طريق وكيل المقيمية 
البريطانية عبداللطيف خان بهادر. كما أكد على أنه حتى ولو 
لم يتجشموا مشقة إرسال نسخة من الكتاب، فإنه بمشيئة الله 
الحكومة  وبين  أسالفه  بين  كان  ما  على  وثابتًا  ملتزًما  سيظل 
البريطانية، وأنهم لن يروا من جانبه إال ما يسر خواطرهم)18(. 
عدة  وبعد  الخليج  في  البريطانية  السلطات  حصلت  وبذلك 
وإقرار  تعهد  من  الشيخ حمدان  من  طلبته  ما  على  مراسالت 

كتابي باسمه 

*باحثة بمركز زايد للدراسات والبحوث
 

الهوامش والمصادر:
المنطقة  شيوخ  مع  الموقعة  المعاهدات  على  لالطالع   -  1
السياسية  االتفاقيات  محمد،  علي  راشد،  انظر:  ومضامينها، 
ُعمان  ساحل  إمارات  بين  ُعقدت  التي  واالقتصادية 

الدراسات  مركز  الخيمية،  رأس  وبريطانيا)1971-1806(، 
والوثائق،ط3، 2010.

2 - مايترا، الحجي، المرجع السابق ،ص204.
3 - إبرهيم، عبدالعزيز عبدالغني ،أبوظبي توحيد اإلماره وقيام 
االتحاد، أبوظبي، مركز الوثائق والبحوث، ط1، 2004، ص210.

4 - الشريف، يوسف بن محمد، الحوليات في تاريخ اإلمارات، 
نسخه وأضاف إليه الشيخ محمد بن سعيد بن غباش، تحقيق 

فالح حنظل، )د.ن(، 2012، ص 210 وص 212.
الذكور  األبناء  من  سبعة  وفاته  بعد  خليفة  بن  زايد  ترك   -  5
وهم: خليفة، طحنون، سعيد، حمدان، صقر، سلطان، محمد. 
وقد حكم منهم أربعة وهم طحنون وحمدان وسلطان وصقر. 
الجنوبي  والساحل  عمان  اإلمريكية،  العربية  الزيت  شركة 
القاهرة،  البحث،  شعبة  العالقات،  إدارة  الفارسي،  للخليج 

مطبعة مصر،1952، ص 228.
6 - الدرعي، موزه عويص علي، إمارات الساحل المتصالح في 

انطباعات طبيب أمريكي عام 1918 ، ص 54.

االعتراف البريطاني بسلطة حاكم أبوظبي

لقد كان الحصول على تعهد الشيخ حمدان الخطوة األولى من خطوات وإجراءات االعتراف بسلطته، ولذلك استمرت المراسالت 
قائمة بين المقيم السياسي في الخليج والسلطات البريطانية في حكومة الهند بشأن استكمال موافقة االعتراف بالشيخ حمدان 
بتاريخ 29  البريطانية  الخارجية  بوزارة  الهند  إلى وزير حكومة  السياسي - خطابًا  المقيم   - إذ كتب كوكس  حاكًما ألبوظبي. 
ديسمبر 1912، ذاكراً أنه في أعقاب وفاة الشيخ طحنون آلت المشيخة إلى شقيق الراحل حمدان بن زايد. ثم عرج على ذكر 
المراسالت السابقة التي تمت بينه وبين الشيخ حمدان مشيرًا إلى أنه حينما علم أن نسخ المعاهدات التي كانت قد أُعطيت 
لسلفه عام 1909 فُقدت)19(، أرسل له نسخة أخرى، وأقر حاكم أبوظبي بما جاء فيها وعقد العزم على العمل بموجبها. وأرفق 
المقيم السياسي ضمن خطابه هذا ترجمة إلقرار الشيخ حمدان. وفي الوقت ذاته عبر عن وجهه نظره في ذلك اإلقرار قائاًل إنه 

يرى إمكانية اعتباره كافيًا. ولذا طلب من السلطات قبول ذلك اإلقرار ومنح االعتراف بالشيخ حمدان)20(. 
وفي 21 يناير1913 وجهت حكومة الهند خطابًا إلى المقيم السياسي في الخليج أبلغته فيه بعدم وجود اعتراض على االعتراف 

بالشيخ حمدان بن زايد)21(. وبذلك وبعد ثالثة أشهر تقريبًا حصل الشيخ حمدان على االعتراف الرسمي بسلطته.
يتضح من اإلجراءات والقنوات السياسية التي يمر بها االعتراف الرسمي بأي حاكم جديد في المنطقة. مدى الهيمنة والسيطرة 
مصالحها  على  يؤثر  أن  شأنه  من  ما  كل  على  البريطانية  السلطات  واهتمام  وحرص  العربي.  الخليج  منطقة  في  البريطانية 
االستراتيجية في المنطقة. ومن ثم لم تتردد في استخدام ذلك التعهد -مقابل االعتراف- كوسيلة ضغط وتهديد تجاه شيوخ 

المنطقة للرضوخ لمطالبها ورغباتها. 
كما تبرز أيًضا رغبة شيوخ المنطقة في الحصول على تأييد لسلطتهم من قبل السلطات البريطانية وإن حظي أي شيخ من 

الشيوخ على والء وتأييد لحكمه.
كما تدل كثافة المراسالت خالل األشهر األولى من تولي الشيخ حمدان حكم أبوظبي وحتى االعتراف البريطاني الرسمي به 
كحاكم)22(. )أكثر من ثماني مراسالت(. على األهمية التي يمثلها التزام الحكام الجدد باالتفاقيات والمعاهدات السابقة بين 

زايد  الشيخ حمدان بن 

دراسات إماراتية
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الشيخ  من   ،Unnumbered letter  ,265/1/IOR:R/15  -  7
في  السياسي  المقيم  كوكس  بيرسي  إلى  زايد  بن  حمدان 

الخليج، 2 ذو القعدة 1330هـ
 No.3531, from P.Z. Cox.,  ,265/1/IOR:R/15  -  8
 Political Resident in the Persian Gulf,Bushire, to
 The Secretary to the Government of India in the
 Foreign Department, Simla, dated 29th December

.)1912) received 6th Junary 1913
تبين  السالح، حيث  تجارة  قمع  الهند  تبنت حكومة  لقد   -  9
سواحل  إلى  تصدر  أوروبا  من  تستورد  التي  االسلحة  أن  لها 
بلوخستان وفارس ثم تنقل بعد ذلك إلى أفغانستان ومقاطعات 
لبريطاينا  بالنسبة  واالضطرابات  القالقل  أثار  مما  آسيا  وسط 
وفي  الهندية.  القارة  لشبه  الغربية  الشمالية  الحدود  على 
كبيراً،  نموا  األسلحة  تجارة  شهدت  المتصالح  الساحل  منطقة 
وكانت عجمان هي السوق الرئيسية للتجارة،.ثم حلت محلها 
دبي ومن ثم باقي إمارات الساحل. وعلى الرغم من محاوالت 

بريطانيا المتكررة للحد من هذه التجارة إال أنها ظلت حية في 
الساحل إلى أن ماتت موتا طبيعاً سنة 1914 بعد أن أغلقت 
مسقط.  في  الرسمي  األسلحة  مستودع  البريطانية  السلطات 
لوريمر،ج.ج، السجل التاريخي للخليج وُعمان وأواسط الجزيرة 
العربية، القسم التاريخي، ج1، مج10، ترجمة جامعة السلطان 
بجامعة  انطوني  سانت  بكلية  األوسط  الشرق  ومركز  قابوس 
السعدون،  117؛  ص   ،1995 غارنت،  دار  إنجلترا،  أوكسفورد، 
 )1914-1898( العربي  الخليج  في  السالح  وتجارة  بريطانيا 
دراسة وثائقية، الشارقة، جامعة الشارقة، ط1، 2008، ص 148، 
مسقط  في  األسلحة  تجارة  طه،  جاد  محمد،  215؛  ص   ،155
السابعة،الرياض،  السنة  الدارة، ع2،  قديما 1910-1913،مجلة 

دارة الملك عبدالعزيز، 1402هـ ، ص189.
 No.264, from British Residency ,265/1/IOR:R/15 - 10
 and Consulate- General, Bushire, to Sheikh Hamdan

.bin Zaeed, dated 26th October 1912

بريطانيا وأبوظبي. الرتباط ذلك بهيمنتها على 
تحديات  ألي  التصدي  من  والتمكن  المنطقة 
خارجية لها في المنطقة أو أي تغير في مجريات 
نجدها  ولذلك  وتبعاتها.  السياسية  الساحة 
المنطقة  في  النفط  احتمال ظهور  مع  سارعت 
األمريكية  الشركات  بين  المنافسات  وقيام 
والبريطانية)23( للحصول على تعهد من الشيخ 
حمدان بن زايد، وذلك في3 مايو 1922، يقضي 
بعدم منحه امتياز التنقيب عن النفط في أراضي 

أبوظبي إال للحكومة البريطانية)24(.
التي  اإلجراءات  تلك  إن  القول،  ينبغي  وختاماً 
تقف  لم  البريطانية،  السلطات  تتبعها  كانت 
لشؤون  المنطقة  شيوخ  مباشرة  أمام  حاجزًا 
حكمهم وتسيير عالقاته، ولكنها في الوقت ذاته 
ملوحة  وتصرفاتهم  تطلعاتهم  من  تحد  كانت 
وهذا  الموقعة،  المعاهدات  تلك  باستخدام 
كثير من  المنطقة في  يُدخل شيوخ  كان  مما 

األحيان في خالف مع السلطات البريطانية.
دراسات 

إماراتية

 الشيخ خليفة بن زايد بن خليفة آل نهيان , وعن يمينه الشيخ شخبوط بن سلطان حاكم أبوظبي )1966-1928(

وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة،عبداللطيف بن 

عبدالرحمن السركال 1890-1919،الثاني من يسار الصورة.

إماراتية دراسات 
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 No.264, op.cit., dated 26th  ,265/1/IOR:R/15  -  11
.October 1912

عبداللطيف  حاجي  بهادر  خان  حينئذ،  المقيمية  وكيل    -  12
السركال )1890-1919( وكان األطول مدة من  بن عبدالرحمن 
بين الوكالء في هذا المنصب حيث أنه استمر فيه مدة ثالثين 
عاماً. وفي عهده تبلور منصب الوكيل ليصبح األكثر أهمية على 
الساحل. وبعد وفاته في أغسطس 1919، تولى ذلك المنصب 
بالعهد  عهده  وُعرف   .1935 سبتمبر  شهر  حتى  عيسى  ابنه 
لقب  أيضاً  الهند  الوكيل ولقد منحته حكومة  الذهبي لمنصب 
تاريخ  في  دراسات  الفارس،  الموظفين.  كبير  أي  بهادر(  )خان 
الوطني ودوره في  الوكيل  الصايغ، فاطمة،  اإلمارات، ص 141؛ 
صنع القرار البريطاني في الساحل المتصالح 1823-1949، مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، جامعة الكويت، ع 

69، 1993، ص101.
 No.477, op.cit., dated 14th  ,265/1/IOR:R/15   -  13

.November 1912
Unnumbered letter ,265/1/IOR:R/15  - 14، من الشيخ 
حمدان بن زايد إلى برسي كوكس المقيم السياسي في الخليج، 

28 ذو القعدة 1330هـ
 No.477, op.cit., dated 14h  ,265/1/IOR:R/15   -  15

.November 1912
الشيخ  Unnumbered letter,من   ,265/1/IOR:R/15  -  16
حمدان بن زايد إلى برسي كوكس المقيم السياسي في الخليج، 

28 ذو القعدة 1330هـ 
 No.261, from British Residency ,265/1/IOR:R/15  - 17
 and Consulate- General, Bushire, to Sheikh Hamdan
 bin Zaeed bin Khalifah, Chief of Abu Dhabi, dated

.24th November 1912
 Unnumbered letter, from  ,265/1/IOR:R/15  -  18
 Sheikh Hamdan bin Zayed, Chief of Abu Dhabi,
 to P.Z. Cox., Political Resident in the Persian Gulf,

.dated 30th Zillijeh 1330 )10th December 1912
19 -  مما يالحظ من خالل المراسالت التي تمت بين الشيخ 
حمدان والمقيم السياسي، أنه ذُكر سابقاً أن كتاب المعاهدات 
قد أعطي للشيخ زايد ولم يرد ذكر تسليمه لشيخ طحنون عام 
هناك  كان  ولكن  أعاله.  الخطاب  في  موضح  هو  كما   1909
بالفعل كتاب قد تم التصديق عليه من قبل الشيخ طحنون في 
العام المشار إليه. وذلك ما ظهر من خالل المراسالت التي جرت 
بين الشيخ طحنون والمقيم السياسي. كما أن هذا األسلوب قد 

صار عرفاً دبلوماسياً تطبقة السلطات البريطانية مع كل حاكم 
جديد. لالطالع على المراسالت بين طحنون والمقيم السياسي، 

.265/1/IOR:R/15:انظر في ملف الوثائق التالي
 No.3531, from P.Z. Cox.,  ,265/1/IOR:R/15   -  20
 Political Resident in the Persian Gulf, Bushire, to
 The Secretary to the Government of India in the
 ForeignDepartment, Simla, dated 29th December

.)1912) recived 6th January 1913
 No.156, op.cit., dated 21st  ,265/1/IOR:R/15   -  21

.January 1913
 No.156, from Deputy  ,265/1/IOR:R/15  -  22
 Secretary to the Government of India in the Foreign
 Department, Simla, to The Political Resident in the

.Persian Gulf, dated 21st January 1913
ص  الساحل،  إمارات  في  االقتصادية  األوضاع  الفارس،   -  23

ص127-126.
 Serial No.27. No.352-S,  ,619/1/IOR, R/15   -  24
 Confidential Letter from Trevor, P. R.in the P. G .,
 Bushire, dated 10th May1922. Enclosure II to Serial
 No.27. letter from Shaikh Hamdan Ben Zaid, Chief
 of Abu Dhabi, to Trevor, P. R.in the P. G . , Bushire,

.)dated 5th Ramazan 1340)= 3rd May 1922
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المرزوقي* شيماء 

ي
لرأ

ة ا
ضف

كنوز التراث المعرفية
يعتقد بعض الطالب والدارسين أن دراسات التاريخ، وأيضاً 
التخصص في دراسات التراث المحلي، عبث أو أنه مضى وقتها 
والتطور  والمخترعات  التكنولوجيا  زمن  في  فنحن  وانتهى، 

التقني. 
إن هذه النظرة قاصرة وتتجاهل أثر العلوم والمعارف، وبقليل 
النظرة  هذه  ألصحاب  يتضح  أن  نرجو  والحوار  النقاش  من 
على  وإنما  وحسب  حاضرنا  على  ليس  القاصرة  نظرتهم  أثَر 

المستقبل الذي ال يختلف أحد حول أهمية التركيز عليه.
تفيدنا دراسة التاريخ في صنع حاضرنا ومستقبلنا، كيف؟ عندما 
يتعمق أحدهم في الدراسة االجتماعية والقانونية واالقتصادية 
ألمة من األمم أو شعب من الشعوب، فيدرس تركتهم المعرفية 
في البناء الحضاري والتعامالت التجارية بل حتى األواني التي 
يستخدمونها فهو في الحقيقة يتزود بإرث عظيم من المعارف 
والعلوم يمكن البناء عليها لتختصر الكثير من التجارب الفاشلة.
عندما يتوجه أحدهم لدراسة تراث اآلباء واألجداد، فهو يدرس 
كيف تمكنوا من التغلب على الظروف القاسية وما هي الوسائل 
عدة  في  تفيد  الدراسات  هذه  استخدموها،  التي  واألدوات 
جوانب أولها إعطاء اآلباء واألجداد حقهم من االحترام والتقدير 
واإلشادة ألنهم نجحوا في تقديم مبتكرات ومخترعات في تلك 
الحاضر  زمننا  في  لها  نظرنا  وإن  حتى  عظيمة،  كانت  الحقبة 
بأنها بدائية، لكننا ننسى أنه تم البناء عليها واإلضافة والتطوير 
حتى غدت على ما هي عليه من فائدة للجميع. أذهب للماضي 
والمجتمع  والهندسة  الطب  ستجد  التراثية  الكتب  في  ونقب 
أساس  هي  أنها  ستجد  واإلنتاج،  والزراعة  الحروب  في  حتى 
في  حتى  المستقبل.  نحو  بنا  ستذهب  التي  وهي  الحاضر 
اللسانيات واألدب مثل الشعر والترجمة والقصة وغيرها ستجد 
إنتاجه  وإعادة  عليها  البناء  تم  عظيماً  معرفياً  تراثاً  كانت  أنها 

ليكون رافدا نحو المستقبل والتقدم.

دوًما  والعظماء  والقادة  والمخططين  المخترعين  لدى  تجد 
ألنهم  التراث،  وصون  ودراسته  التاريخ  لمعرفة  ورغبة  هاجًسا 
يدركون التجارب العظيمة والكنوز المعرفية في آتون التراث، 
اتحاد  مؤسس  للوالد  خالدة  كلمات  أتذكر  السياق  هذا  في 
عندما  الله،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  إماراتنا 
الحياة«  طريق  وينير  األفكار  ينير  بالتراث  اإللمام  قال:»إن 
ومقولته الخالدة األخرى: »إن العلم والتاريخ يسيران جنباً إلى 
ويحفظه  تاريخه  يسطر  أن  اإلنسان  يستطيع  فبالعلم  جنب، 
لألجيال ليطلعوا عليه ويعرفوا ما قام به األجداد واآلباء«. وهذه 
الرأي،  وصواب  صحتها  مكان  كل  في  الواقع  أثبت  الكلمات 
ويدرسونه  تراثهم  يصونون  من  نحن  ليس  فإنه  وبالمناسبة 
وأمريكا  الغرب  في  العريقة  الجامعات  في  حتى  بل  وحسب 
أكثر  دراسات  المجتمعات  تراث  بالتاريخ ودراسة  تهتم  أقسام 
عمق وتعمد على الجغرافيا والتنقيب والبحث، ببساطة ليست 
دراسات نظرية بل نظرية وعملية.. نحن في هذا العصر نحتاج 
أن تكون دراساتنا عن التاريخ وتراثنا أكثر دقة ونستخدم خاللها 
التقنيات المتطورة فيها، فمجال  وسائل علمية حديثة وندخل 
وهام، فضال عن  مجال حيوي  الذكية  الهواتف  في  التطبيقات 
أجهزة االستشعار المتطورة وتقنيات دي ان دي وغيرها كثير، 
يجب أن ندخلها في عمليات البحث والتقصي والتدوين، ونبدأ 
في التخطيط لمنهاج عملية موثقة تكون مرجعية لكل دارس 
لتكون  والتقصي  البحث  وسائل  لنطور  بحاجة  نحن  ومهتم، 
المخرجات أكثر دقة وفائدة، ولدينا الكثير من المؤسسات التي 
يمكنها أن تترجم مثل هذا التوجه وتجعلها واقع نعيشه، المهم 
التخطيط واستنتاج األفكار والعمل على ترجمتها مناهج علمية 

موثقة 

*كاتبة من اإلمارات 

ضفة رأي
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كل  يراها عصر  يُحتمل،  ال  الذي  الدالل  من  سبع سنوات 
السوق،  إلى  منطلقة  البهائم  خلف  جرًا  نفسها  تجر  خميس 
»الَملَس«،  خلف  العفي  البدن  إندياح  يحكم  شيء  ال  حيث 
كأن القماش نفسه استحى من دوره في الستر، فالتحق بركب 

الملبن حتى تطاير في عيون الناس.
كانت عباءته الطويلة التي ورثها عن أبيه الراحل، تشبه إلى حد 
بعيد، كهًفا ينشوي فيه كبده حين يراها، أما الدخان فيخرج من 
أنفه الحاد المقوس كأنه فرس جموح، اشتد به العطش فصار 
يلعق الهواء الرطب – كلما مرت أمامه شربات – كمن يطلب 

ماًء تشقق إليه وجًدا.
يبيعون  رجااًل  السوق،  إلى  يذهبون  الجميع  كان  خميس  كل 
الزبد  ثقل  تحت  الزمن  يسابقن  ونساًء  والجهد،  الفأس 
و»المشلتت« المغمور في السمن البلدي. كان الموكب يخرج 
من دار الرماد إلى »دمشقين« على بعد ثالثين كيلو مترًا حيث 
المحل الذي ارتضاه أكابر القوم ألنفسهم، كأرض محايدة قليلة 
صمتهم  على  كأجرة  السوق«،  »فتات  أصحابها  يجمع  الحيلة، 

الطويل في المعارك المستعرة. 
االستعمار  بدايات  ومع  طويلة  عقود  قبل  أنه  الرواي،  يقول 
ليسهل  أسواق  ثالثة  يوجدوا  أن  الكاشف وجنده  قرر  الفعلي، 
على المحتلين الشراء والمراقبة والبغاء مًعا، وألن السوق كان – 
في السابق – تحت إمرة بيت الجارحي قبل نزوحهم فزعين إلى 
نواحي »أبشواي«، ثم انتقل إلى قرية »الظملوطي« في الشمال 
الشرقي برعاية وحماية آل الطوالة العرب األقحاح، إال أن وجود 
»الجونيهات« )جمع جوني وكان لقبًا يطلق على كل عسكري 
بريطاني(، جعل حرارة مناوشات األسواق ترتفع، ولم يكن أبناء 
اإلنجليز  آبائهم األكرمين، فتناوشوا مع  الطوالة في صبر  عرب 

عدة مرات لخالفات على السعر والنساء والسير حاملين السالح 
وسط الناس. 

أصغرهم(  )وهو  األول  ثالثة،  األسواق  يجعل  أن  الكاشف  قرر 
في »العدوة« المعروفة باسم »المصلوب«، ويقام مع فجر كل 
سبت، ويكفل حمايته قبائل القطعان من نواحي طامية وحتى 

الجنوب. 
والسوق الثاني ويقام كل اثنين، ويحميه  آل اللواج في اطسا، 
أما الثالث واألكبر فكان تمامه في حوز النجارين بدار الرماد، 
آمانَه آل محجوب من فجر كل خميس حتى  أن يضمن  على 

يطفيء الله لهيب الشموس وتسكن الجوارح.
والمتعة  والشراء  للبيع  الجميع  يحضر  المذكور  السوق  في 
وتوزيع األنصبة وترتيب المكائد وجس نبض العدو قبل الصديق 
السبيل، حيث يحضر  تقام على ترعة  التي كانت  األلعاب  في 

الكاشف أو من ينيبه  للمولد الذي سماه الناس »التندود«.
كان جابر يراها كل ليلة، في الصحو حين تتبختر جارة ردفيها 
الرجراجين نحو ترعة بحر يوسف تستقي لدارها، وفي المنام، 
حين تشتعل أحالمه كمراهق ببدنها الفائض عن البهجة، وهو 
كانت  حيث  السبخة  أرض  في  خلسة  رآه  كما  متورًدا  يهتز 

شربات تستحم.
روحه،  قعر  يدمي  بليًغا  جرًحا  له  يسبب  الظاهر  حسنها  كان 
فحتى وسط رفقائه القالئل، كان الحديث ال ينقطع عنها. يخبره 
الجمل  تحت  من  مارة  بيتهم  دخلت  كيف  الهريتي  صميدة 
الذي يحمل الحطب، ليهتاج الحيوان حتى يعجز أعمام الهريتي 
الجبل  يجعل  الحلق  في  ناجز  بسكين  إال  ردعه  عن  السبعة 
فتقترب  يخر صريًعا،  شربات،  في  بالرغبة  المشتعل  الحيواني 
الفتاة، وتكشف عن ساق بضة مشربة بحمرة، وتقول للرجال 

خر
ء آ

ضو
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الربع«، ممسكة بفخذ  »لينا  الغالظ بغنج: 
طالبها الصريع، ومصرّة على مطلبها، حتى 
كامل،  بورك  فازت  أنها  الدار  أهل  اكتشف 
واختصت نفسها بأكل »آلة« الجمل وحدها 

نهشا.
رائحة  عن  رأسه  يبعد  أن  جابر  يحاول 
سيرتها،  من  يفوح  الذي  الجبلي  العسل 
على  ليجلس  الصحبة  تاركًا  شفتيه  فيزم 
تمشي  أمامه  يجدها  فيما  الشارع،   رأس 
كأنها تتأوه، وتنظر كأنها تنهش ألف »آلة«، 
وكأنها  التمام،  الكتف  على  زلعتها  وترفع 
تضم فحاًل، وحين توقف لبرهة أمام داره، 
فتزلزل فؤاده ولًعا فيما أطالت النظرة إلى 
ومصمصت  الهائل  الحجري  الدار  مدخل 

شفتيها العفيتين، وتمتمت »بكرا يواتي«.
كانت جلسته في الطريق إلى السوق مقصوده، ارتداءه عباءة 
المرحوم الوالد مقصودة، وانشغاله برص الدخان مقصود، كان 
نحو  غدا  مرورها  في  يفكر  ساهرًا  األربعاء  ليل  طوال  يجلس 
الذي مس روحه وفجرها، حين  الخميس  النجارين، لكن  حوز 
سمع صراخا قادًما من ناحية »السبيل«، فقال في نفسه:»قتلت 

جمل تاني؟«.
التي  واألبدان  يناير،  من  اليوم   ذلك  في  منصوبًا  السوق  كان 
لفحة  أن  تدرك  كانت  طوبة،  برد  في  األولى  للمرة  تعرقت 
الحرارة، ال عالقة لها بشمس غائبة، ومطر منتظر، فالناس في 
المكان ما بين بائع وشار، وحام وراغب في القنص، وكل خميس 
كان على الجميع أن ينتظر شربات في مرورها الساخن، فمرة 
تفتعل  ومرة  بالغنج،  المليء  البشع  بصوتها  أحمر  موااًل  تغني 
مشاجرة مع بائع أو مشتٍر لتشق ليل الجلباب األسود المنسوج 
الشباب محترقين في  به  تغنى  الصوف، عن صدٍر رحٍب،  من 

اللهفة.
أما هذا األسبوع المشئوم، فتصادم رجاًل واحد من بيت محرم، 
قلب  في  للكاشف،  حارسين  مع  الرماح،  عرب  من  والثاني 
ينادي  شاملة،  لمجزرة  تتحول  أن  المعركة  وكادت  »التندود«، 
فيها والد البلد على أقاربهم، فيما وقف المكلفون بضبط النظام 
من آل محجوب، وقد قرروا أن ينصروا الرماحي )فهو من بيت 

عربي مثلهم(، وأن يآزروا ابن محرم باعتباره جار لبالدهم.
كان العقاب فوريًا، فتم نقل السوق من النجارين إلى دمشقين، 

وأسناد مهمة الضبط والربط لسرية كاملة 
من الهجانة الذين جاؤوا على ظهور الجمال 
من جبال النوبة يحملون الكرابيج والبنادق، 

ويتحدثون للرجال بضمير المؤنث.
فالمسار  جابر،  بحياة  السوق  نقل  عصف 
بدن  في  ستحدق  العيون  وآالف  تغير، 
شربات بعيًدا عن حماية أسرته التي فقدت 
منفًذا هاًما من منافذ السلطة، وحين كسى 
من  البشرى  جاءته  قلبه،  صميم  الحزن 

حيث ال يحتسب.
أصبع،  أبو  المولى  عبد  أخبره  ذات صباح، 
ذهبوا  دمشقين  وجهاء  من  سبعة  أن 
لكنه  السوق،  إبعاد  يترجونه  للكاشف 
رفض، وحين أصر ممثل الدولة على موقفه، 
واإلياب،  الذهاب  قوافل  في  الناس  يحرس  أن  الوجهاء،  طلب 
شباب من أهل بلد السوق السابق، كي يمنعوا الضغائن، لكن 
الكاشف طلب أن يكون الحارس واحدا فقط، يسير مع الركب 
تسعة  الفعلية  الحراسة  يتولى  فيما  للرضا،  كرمز  خميس  كل 
من سرية الجنائب، يقودهم شركسي، وحين قال عبد المولى 
لجابر أن العيون اتجهت له كممثل للرضا، كانت جمرة روحه 
كل  شربات  موكب  بتقدم  مطالبًا  سيكون  فاآلن  ارتعشت،  قد 
أن  الله  داعيًا  الشامية،  بغلته  راكبًا  مترًا،  كيلو  لثالثين  خميس 
يمنحه القدرة على ضبط النفس، كيال يعود لداره مكلاًل بالعار.

بعد الرحلة األولى لدمشقين، قرر جابر أن يغير الطريقة، فبداًل 
من البغلة الشامية، أصر على ركوب فحل أسود اللون كان لدى 
عمته فاشتراه منها، وبداًل من السير في مقدمة الموكب، كان 
قد قرر أن يمارس سلطانه على الجميع، فيتوسط الركب أحيانًا، 
كل  على  االطمئنان  بدعوى  أحيانًا،  ويتقدمه  أحيانًا،  ويتذيله 

ترتيب. 
ثالثة عشر سوقًا كان فيها يجلس على ظهر حصانه الفاحم، بينما 
تنسدل روحه بحثًا عن شربات التي لم تتخلف ولو لمرة واحدة، 
فيسمع صوتها الهامس تخبر زميلة في الركب، عن عمها الذي 
فقد بصره وزهدت فيه زوجته، حتى لجأ للبهائم، وتظل شربات 
سادرة في الحديث المتهدج، وجابر على فرسه ناظرًا لألمام بال 
بصر، بينما روحه تتشرب غنج صوتها الذي اقترب فجأة، بينما 
شعر بيدها تلمس ركاب حصانه ثم تتلمسه وهي تهمس وفمها 

ملئ باللعاب: »عايزة جمل يا جابر، عايزة جمل« 

كان حسنها الظاهر 
يسبب له جرًحا بليًغا 

يدمي قعر روحه، فحتى 
وسط رفقائه القالئل، 

كان الحديث ال 
ينقطع عنها
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آمنة بنت علي المعال

احتفى مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في واحدة من دوراته الماضية بشاعرة إماراتية 
قديرة، ذات تجربة شعرية مميزة وبصمة إبداعية الفتة. وهي الشاعرة آمنة بنت علي 

المعال، التي ُعرفت في بداياتها باسم »فتاة الساحل«، ثم »سلوان«.
وقد أنجزت الشاعرة مريم النقبي، المنسقة الثقافية بمركز الشارقة للشعر الشعبي 

دراسة بحثية تناولت فيها أبرز جوانب مسيرة »فتاة الساحل« الشعرية.
وإننا إذ نفتح باب زاوية شعراء القبائل لهذه الدراسة الجادة المستفيضة، فإننا بذلك 

نحيي كاًل من الشاعرة »فتاة الساحل« والشاعرة »مريم النقبي« آملين أن يستمر هذا 
الجهد التوثيقي الراقي لتجارب ومسيرات شاعرات اإلمارات المميزات. 

د. را�شد اأحمد المزروعي  

قيثارة الشعر الشعبي

فتاة الساحل »سلوان«

قيثارة الشعر الشعبي

آمنة بنت علي المعال
فتاة الساحل »سلوان«
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الستينيات،   منتصف  في  الخيمة  رأس  إلى  العائلة  انتقلت  ثم 
وكانت هذه هي المحطة الرئيسة في حياتها. فقد قضت معظم 
المكان  تفاصيل  بكل  التصقت  حيث  هناك،   عمرها  سنوات 

والزمان وشكلت مناخاتها اإلنسانية والشعرية.
المعال،  فلج  بين  وشبابها  طفولتها  في  الصيف  تقضي  كانت 
إال  تكن  لم  العالم  أمكنة  كل  لكن  وأوروبا.  لبنان  ثم  وعمان، 
ترسيًخا لحنينها الجارف للمقيظ في ديارها والتعلق  باألمكنة 

القديمة وناسها.
يد   على  القرآن  الشاعرة   درست  جيلها  وبنات  أبناء  كحال 
العاشرة  في سن  وختمته  سنوات  الخمس  في سن  المطوعة  
المرحلة  أتمت   الشباب  سنوات  وفي  القيوين.  أم  في  وهي 
االبتدائية واإلعدادية من الدراسة األكاديمية مما ساهم في بناء 

تكوينها االنساني والثقافي وساعد في تشكيل لغتها الشعرية، 
مما  والثقافية  الفكرية  رؤيتها  اتساع  في  دوًرا  لدراستها  كانت 

رسخ اهتمامها بالقضايا االجتماعية.

البدايات الشعرية
في  وهي  أنسامه  وتنفست  الشعر  أجواء  المعال  آمنة  عاشت 
سن مبكرة جًدا من حياتها،  وقد ساهم وجود األب الشاعر في 
حياتها  في تكوين شاعريتها وترسيخ عالقتها بالقصيدة.  فكان 
األساس لدخولها عالم الشعر وتعرفها علي تفاصيله   والتآلف  

مع أجوائه.
الشاعر   والدها  من  القصيدة  تفاصيل  المعال  آمنة  استقت 
وحفظت أشعاره وقصائده التي ظلت ترددها  وتمأل بها ذاكرتها، 

 مريم النقبي*

ولدت الشاعرة آمنة بنت علي المعال في إمارة القيوين ، والدها هو الشيخ 
علي بن حمد المعال وكان شاعًرا معروًفا في ذلك الوقت، قضت الشاعرة في 

أم القيوين كل سنوات طفولتها وأول سنوات شبابها. وكان ذلك هو المكان 
األول في حياتها.

رحلت الشاعرة مع عائلتها من أم القيوين لإلقامة في مدينة العين في 
أوائل الستينيات ولم تقض  العائلة فترة طويلة في العين ،  إال أن تلك 

الفترة القصيرة كانت كفيلة بأن تكون من المراحل الهامة في حياة الشاعرة؛ 
فالمكان الجديد وتفاصيله، والوجوه، والحاجة للتعرف على المحيط  والحنين 

إلى مسقط رأسها وذكريات طفولتها شكّل في ذاكرتها مخزونًا غنًيا ومزيًجا 
من المشاعر أغنت معجمها اللغوي والعاطفي.
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وكتبت أول قصيدة لها عن »خروفها الصغير« قبل أن تكمل السنة الثامنة من عمرها. ولم تكتب 
غيرها إلى أن بلغت الرابعة عشرة من عمرها حين بدأت عالقتها الجادة بالشعر وانطلقت في 
سماوات الشعر الشعبي الجميل، واستطاعت أن  تصنع بصمة مميزة على خريطة شعراء اإلمارات. 
وأصبحت واحدة من أهم شاعرات اإلمارات الالتي أثرين ساحة الشعر الشعبي بأشعارهن، وهي 

إحدى رائدات الشعر في اإلمارات والخليج اللواتي أسسن قاعدة الشعرالشعبي النسائي.

التجربة الشعرية
مشوارها  خالل  قدمت  فقد  واالحتفاء،  والدراسة  بالبحث  جديرة  المعال  آمنة  الشاعرة  تجربة 
حولها.  بما  وتأثرت  أثرت  تجربة  األصيل،  اإلماراتي  الشعر  من  متشعبة  باقة  الطويل  الشعري 
والمتتبع لمشوار الشاعرة الطويل يرى أن أغلب قصائدها تتغنى بأصالة الماضي، والزمن القديم، 

والحنين للذكريات والتغني بالطبيعة. 
تجربة  كبير في  أثر  لها  كانت  والتنقل من مكان آلخر  الحياة   والوقت وتطور  الزمن  فاختالف 

الشاعرة. 
وللطبيعة نصيب كبير من قصائد الشاعرة، فقد تغنت في البحر والمطر والصيف، والطير وغيره.
للشاعرة قدرة على صياغة القصيدة بأسلوب ٍ سلس ومحبب ال تعقيد فيه، تختار األلفاظ السهلة 

الساحل »سلوان« المعال بنت  آمنة بنت علي 

شعراء القبائل
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والمفردة اإلماراتية األصيلة، وقد حرصت الشاعرة في قصائدها 
أبيات  وتناغم  األفكار  وتسلسل  الموضوعية  الوحدة  على 

القصيدة لتكون منظومة شعرية متناغمة. 
النبطي  الشعر  بأسلوب  المعال  آلمنة  الشعرية  التجربة  ترتبط 
القديم ويتضح ذلك من خالل الصياغة اللغوية والبحور الشعرية 
التي تستخدمها والمفردات والمعاني المطروقة، شأنها شأن كل 
شعراء عصرها والجيل الذي سبقها فهي تتغنى بالماضي والزمن 
الجميل والطبيعة المحيطة أكثر من الحياة الجديدة والحاضر 
والعمق  بالصدق  تتميز  الشعرية  صورها  لكن  تعيشه.  الذي 

والعفوية في الوقت ذاته.

المؤثرات البيئية واالجتماعية والنفسية 
بها  وتتأثر  وتؤثر  عوامل،  عدة  تتشكل  إبداعية  تجربة  كل  في 
التجربة، الشاعر ابن بيئته وبالتأكيد أن موهبته الشعرية تتأثر 
بما حولها وأن هناك عدة عوامل تساعد على نمو تلك الموهبة 
أهم  القادمة  القليلة  األسطر  في  ونلّخص  وازدهارها.  وتفتحها 

العوامل التي أثرت في تجربة الشاعرة أمنة بنت علي المعال.

تعدد األمكنة 
منطقة ألخرى،  من  تنقالت مستمرة  في  الشاعرة  عائلة  كانت 
فالبداية كانت في أم القيوين، المكان األول في حياة الشاعرة 

التي قضت فيها سنوات العمر األولى، والطفولة الجميلة وبيت 
الذي  ظلت ذكرياته راسخة في ذهنها، ورفقة  الكبير  العائلة 
لتلك  مستمر  حنين  في  الشاعرة  جعل  ذلك  وكل  الطفولة، 

التفاصيل ذلك الحنين الذي اتضح جليا في قصائدها .
وتأثرت  الشاعر،  حياة  في  هامة  مرحلة  كانت  العين  مدينة 
العين لم  العائلة في  التي قضتها  الفترة  بها شاعريتها رغم أن 
تكن طويلة، إال ان المكان الجديد وتفاصيله والوجوه والحاجة 

األب الشاعر 

المؤثر األول واألكبر في حياة الشاعرة آمنة بنت علي 
المعال كان والدها رحمه الله. الشيخ علي بن حمد 

المعال.
يديه  على  تتلمذت  الذي  حياتها،  في  األول  الشاعر 
وشربت منه أبجدية الشعر، وتعرفت عليه من خالله. 
تعلق الشاعرة بوالدها كان كبيرًا، ومن الطبيعي جًدا 
أن تتأثر به وبشاعريته. فمع مرور الوقت نبتت بذرة 
وتفتحت  آمنة،  الصغيرة  الطفلة  قلب  في  الشعر 
موهبتها الشعرية، فكتبت أول قصيدة لها وهي في 
الشعر  تشربها  على  واضح  دليل  الثامنة.وهذا  سن 

وسريانه في دمها منذ سنين عمرها األولى. 

القبائل شعراء 
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غنيا  مخزونًا  شاعرتنا  ذاكرة  في  شكل  المحبط  على  للتعرف 
ومزيًجا من المشاعر التي أغنت معجمها اللغوي والعاطفي. 

معه  وتفاعلت  الشاعر  به  تأثرت  الذي  المهم  الثالث  المكان 
في  العائلة  إليها  انتقلت  التي  الخيمة،  رأس  هو  به  وتعلقت 
منتصف الستينيات، وكانت مرحلة هامة في حياتها، وقد تغنت 
على  ومثال  الخيمة.  برأس  قصائدها  من  الكثير  في  الشاعرة 
ذلك قصيدة جلفار التي بينت فيها  مكانة رأس الخيمة عندها 

وتعلقها بذلك المكان؛ فهي تقول في بعض أبيات القصيدة: 
أمي وابويه أرض جــلفار          أعز عندي من حـــياتي 
مابيعها لو بالف ملــــيار          إن بعتـــها بابيـع ذاتي 
هذي احضنتا كبار وصغار          أعـــــزّها لين المماِت 
عندي تساوي كل لــقطار          وفراقها ساعة شـــتاتي 

الطبيعة 
تجربتها،  في  كبير  بشكل  بالشاعرة  المحيطة  الطبيعة  أثّرت 
فالشاعرة منبهرة بكل ما حولها من طبيعة ساحرة، فحضر الجبل 
في  والوادي  والسيح  والنسيم  والطير  والبحر  والمطر  والسهل 

أغلب قصائدها وهذا سر رهافة أشعارها ورقة مشاعرها. 
نفسياتها  على  انعكس  المتعددة  وألوانها  بالطبيعة  وتأثرها 
تارة،  الطير  تخاطب  فهي  وإبداعها.  وشعرها  وانطباعاتها 
وتتراقص  النسائم  لرقّة  وترق  أخرى،  تارة  الليل  مع  وتتناجى 

أحرفها على وقع المطر. 
البارحه يوم المطر طـاح         غّنت له الورقا على الدوح 
ناح الحمام وشّل بصياح          مستانس باله ومــــريوح 

في  العيش  تفضل  أنها  الشاعرة  تصّرح  قصائدها  إحدى  وفي 
الطبيعة والتعايش معها وترى أنها أفضل من الناس في أحايين 

كثيرة: 
ثر في الطبيعه نفس لحساس 

إحساس من له احساس تشفيه 
تروف بك أفضل عـــن الناس     

واذا فضـــــيت بســــد تخفيه 

األغراض الشعرية 
النبطي  الشعر  أغراض  الكثير من  المعال  آمنة  الشاعرة  طرقت 
والوصف  والغزل  والسياسة  والمديح   الوطن  في  فكتبت 
والطبيعة وغيره وسأكتفي هنا بذكر نماذج لما كتبته في الوطن 

والسياسة والغزل.

الوطن والسياسة  
كان الوطن حاضرًا في قصائد الشاعرة أمنة المعال، كيف ال وهو 
كتبتها  قصائد  أيًضا  ولها  األمان.  ومنبع  والملجأ  األكبر  الحضن 
واألحداث  القضايا  مع  تفاعاًل  اإلمارات  موطنها  غير  دول  في 
السياسية وما يجري حولها من أحداث: فهي تتغنى في الوطن 

قائلة: 
داري فـــضايلها كــــــثيره         على أهلها ولي يســكنون 
مانشتـكي أبـًدا  قصــــيره         وانتوا بعد بالحال تــدرون 
ياللي عطش مـــليان بيره         وهم الذي ع البير يسجون 
لو بوصف افعــــالم كثيره        تاريخهم من زمن فــرعون 
معروف عنهم في الجزيره        ان كــــان للتــاريخ تقرون 

وتغنت الشاعرة بأماكن كثيرة في اإلمارات فهذا الوطن الغالي 
الذي ال يتجزأ كالشارقة والفجيرة وجلفار وغيرها. 

يقول في قصيدة » هاض شعري« التي خصت بها الفجيرة: 
ع الفجيره يـود ســـّحابه           خذ شهر ييري ويـسجيها 
لــين بان وتاهت أعشابه           ع اليبل وارضه يغـــطيها 
المـزارع ِغـــرج ياّلبــــه            فرحته ماشي يــــساويها 
يعلها كل يــــوم ســكّابه            مـــا يــونّي يـري واديها 

والورد اتـــــّبن باطيــابه            والزهـــــر ينبع حواليها   
ياعساها الخير تحظى به            نعــــمٍة من عند باريها 

وتفاعلت مع ما يجري في العراق فكتبت بألم: 

عراقنا مرّت به أيام وشـــــهور      

يضرب ويجرح ما يكــــّفي حصاره 

محطات  في مسيرة الشاعرة

االجتماعية  والقضايا  العام  بالشأن  اهتمامات  للشاعرة   •
انعكست بوضوح في الكثير من قصائدها.

• تم تكريمها في الشارقة من قبل صاحب السمو الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عام 1986م. 

• تغنى بأشعارها مجموعة من أهم مطربي اإلمارات والخليج، 
أشعارها  من  بأغنيتين  تغنى  الذي  روغة  بن  علي  ومنهم 
تحت اسم فتاة الساحل، وكانت أول قصيدة »أسعفوني قبل 
لها  ال ولّي« في عام 1969م ونالت شهرة واسعة. كماغنى 

الساحل »سلوان« المعال بنت  آمنة بنت علي 

شعراء القبائل
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الغزل 
كغيرها من الشعراء طرقت الشاعرة فن الغزل وتفننت بنظمه  
فهو األقرب للقلوب واألسرع في الوصول إليها. تقول الشاعرة 

في قصيدة: » حبكم حل « 
حبكم في الـــروح متخلّي      ســــاكن ٍ داخل سويدايه 
في الضماير حــــبكم حل ِّ     في الخفا ومبريد أعضايه 
ياضنين الـــــروح ال تخلي     حالتي عــــقبك امّشّقايه 

وتترجم الشاعرة في إحدى قصائدها لوعة الفراق قائلة: 
وادعتهم والدمع يــنســاح          

من موق عيني كالمساييل  

من عقبهم ما ظنـــي ارتاح          
ياونـة اللي به يذا الــحيل 

راحات قلبي صارت اشحاح  
ودمـوع عيني كالــهماليل 

ــشعرية  عناصر التجربة الـ
تدور أغلب قصائد الشاعرة في محوري الحنين والوجع، فهما 
وشوق  مستمر  حنين  في  فهي  قصائدها،  في  بارزتان  ثيمتان 
الطفولة  ورفقة  القديمة،  واألمكنة  الجميل،  لماضيها  دائم 

والوجوه الغائبة، وبساطة الماضي وأصالته.

سالم سيف، وفتى شمل، وأحد مطربي عمان في 
السبعينيات والثمانينيات.

1986م،  عام  الفؤاد«  »نبع  ديوان  لها  صدر   •
و»سوايب« عام 2011م عن هيئة أبوظبي للتراث 

والثقافة. 
الدولة،  داخل  عديدة  أمسيات  في  شاركت   •
في  فاعلة  ومشاركات  مساهمات  لها  وكانت 
الجمعيات النسائية في أم القيوين ورأس الخيمة. 

القبائل شعراء 
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وهناك وجع يسكن القلب من فراق تلك األماكن التي لم يبقى 
منها سوى الذكريات، والحضارة التي بدأت تمحو اآلثار القديمة. 

وقت ٍ مضى ماشفت فيه المشّقات  
أبًدا وعال عاينتها فـــي حـــياتي 

واليوم زاد الـــزود يا احمد والبـــات       
يااحمد ايهيض الشوق بالخافيات ِ 

اتدور بي بوشهاب في الصيف دورات 
واصفق بكفين الحسف خاليات ِ 

مرّت ليــالي بالطـــرب والشـــراغات       
ليت الليالي الماضيه عـــايداِت 

وهذا مقطع آخر من قصيدة ذكرت قلبي:
ذكرت قلبي بالـبراحه         وذكرت ذاك الوقت لي ســار 
أيام مرّت بارتيــــاحه         يوم العرب في الِعرش ِحّضار 

األفكار  
التي  واألمكنة  بالماضي  كبير  بشكل  مرتبطة  شاعرتنا  كانت 
لتلك  مستمر  حنين  في  وهي  حياتها  من  فترات  بها  قضت 
االماكن والوجوه القديمة وتعزف عن مجاراة الحاضر بما يحويه 
من حضارة وازدهار كل ذلك كان محاور أساسية تلقي بظاللها 

على قصائد الشاعر وتدور حولها اغلب قصائدها. 

الصور والتشبيهات 
الصور  تلك  واألخيلة،  الصور  من  المعال  آمنة  قصائد  تخُل  لم 
العفوية التي تناغمت وموضوعية قصائدها وزادتها تألًقا وبهاًء. 
مغرقة  الشعراء  أكثر  عند  الحال  هو  كما  قصائدها  تأِت  ولم 
منطقي  بشكل  جاءت  بل  الواقع  عن  بعيدة  والصور  باألخيلة 

ومقبول. 
بالهجوم  والمحبة  الود  قصائدها  إحدى  في  الشاعرة  تشبه 

العسكري بلغة محببة فهي تقول: 
وّدك عليه شن بهجــــوم      ارجـــوك تسحبها سراياك 
كّنك مهاجم عسكر الروم     وانا امسلّم واطلب احماك

وتصف دموعها في قصيدة » أعذار«  بالمطر الغزير فتقول: 
دمعات عيني وبل مـطّار       شروات وبٍل من مخـيالت 
على ْوجناتي دوم غـــّدار      مثل المــــخايل لوليـــّات 

وتشبّه نفسها كالطير الذي ينوح من ألم البعد والفراق قائلة: 
وانا شرات الطير نواح         ياللي لعى وقت الـمــقاييل 
ابدا وال حسيت بفراح         من يوم صغري حظي ايميل 

شاعرة وباحثة إماراتية

المنسقة الثقافية بمركز الشارقة للشعر الشعبي

الصورة التعبيرية 

ومفعمة  بالحياة،  نابضة  المعال  آمنة  قصيدة 
باإلحساس، متناغمة األلوان، متسلسلة األفكار.

ال  جزء  وكأنه  القارئ  وتشعر  القلب،  تالمس 
يتجزأ من تلك القصيدة وذلك اإلحساس.

البساطة في  المعال  يالحظ على قصيدة آمنة 
الصياغة وسهولة التراكيب واستخدام المفردة 

السلسة النابعة من بساطة بيئتها. 
 تتسم مفردتها بالعفوية وتستقي  من المفردة 
في  قصائدها  صور  فتأتي  األصيلة  المحلية  

سياق شعري متزن  بلغة بديعة غير متكلفة.
ما  البديعية  المحسنات  تكثر  قصائدها  في 
مفردات  بين  والجناس  والطباق  الترادف  بين 
القصيدة التي تفننت الشاعرة باستخدامها في 

أشعارها.

الساحل »سلوان« المعال بنت  آمنة بنت علي 

شعراء القبائل
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ــت ــي ــــــّون ون ـــــوم ت يـــاطـــيـــر ي

ـــا تــشــّقــيــت ــك م ــات ــي ــح انـــتـــه ب

ـــــا حــيــاتــي فـــي تــشــّتــيــت وان

ـــن احــيــيــت ــي م ــم ــٍل ه ــحــم ــت م

بيت ـــي  ول داٍر  لـــي  ـــوم  ي كـــل 

شطّيت ـــت  وق ــا  ي ــي  ب ــيــت  شــطّ

تعافيت مــا  حــكــمــك  ـــور  ي مــن 

ــر ويــــاك قــّضــيــت   ــم ــت ع ــي ــّض ق

ــــل بـــرب الـــنـــاس والــبــيــت ادخ

حّسيت   ـــوم  ي فـــي  بـــي  ــيــت  ــال ي

سويت عـــاد  وش  ــي  ب ــقــول  ــات م

جاسيت    دنـــيـــاي  فـــي  كـــم  كـــم 

عانيت جـــفـــواك  مـــن  ــت  ــي ــان ع

مــثــلــك وفـــاضـــت عــيــنــي دمـــوع

ــوع  ــرب ل ـــت  ـــارق ف وال  ــي  ــل ــث م  

ــوع ــى ن ــل ـــل يــــوم دنــيــايــه ع ك

ــــدر لــضــلــوع ــه ح ــت ــــمٍّ حــمــل ه

ــت نــمــشــي يـــا مـــال طــوع ــوق ــل ل

مــشــروع  وحـــق  ذنـــب  دون  ــن  م

مرضوع  المهد  فــي  ــا  أن ــوم  ي مــن 

ـــوع  ـــه قــــــرارك مـــالـــه رج ـــت وان

موجوع  منك   ٍ شخص  تــزيــد  ال 

ومــســحــت لــي بــيــديــك لــدمــوع 

ــزوع  ــف م دوم  ــي  ــات ــي ح ــــرت  م

شموع  ســاعــه  ـــي  درب واشــعــلــت 

ــى بـــاركـــع لـــك خــضــوع  ـــى مــت إل

القبائل شعراء 
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تخاطب الشاعرة في قصيدتها »ولد الحمامة«  الذي ذكرها بقيظ المنامة  واألحبة في ذلك المقيظ 
وأضفت الشاعرة على الطير صفة اإلنسانية في هذا الحوار فهي تخاطبه وهو يرد على مخاطبتها فتقول: 

الناس تسألين

الــحــمــامــه ـــد  ـــاول ي ــك  ــي ف وش 

ــــاس تـــســـألـــنـــي عــالمــه ــــن ال

ــــم دمـــامـــه ــــــادي ث ـــو ه ـــج ال

ــضــا وســـر بــالــســالمــه ــف هـــذا ال

ــه ــام ــن ــم ــظ ال ــي ــق ـــي ب ـــن ـــرت ذك

ـــــــام ازدحــــامــــه الـــقـــيـــظ واي

ـــي كــالمــه ــــــادر ف ـــي وب ـــد ل ص

ــمــالمــه ــال ـــك ب ـــّص ـــه أخ ــــْت ل ق

ـــن غــمــامــه ـــّدر م ـــح دمـــعـــي ت

ــاهــتــمــامــه ـــاوب ب ـــج ـــــاله ي وي

أســــألــــك وســــــــدودي أمـــانـــه

ــه ــام ــس ــت اب ــــم  ث بــــعــــذر  رد 

ـــعـــت الــعــالمــه أصـــيـــح ضـــّي

ــم مــســتــهــامــه ــه ــي ــل روحــــــي ع

ــه ــزام ــت مـــلـــزوم نــوقــف فـــي ال

ـــامـــه ــــو طـــالـــت أي يــســيــر ل

ــــاره  وســالمــه ــــب وبــيــيــب أخ

ــحــمــامــه ــــد ال ــــي ول ـــك وف ـــّن ل

ــل وآخـــــر خــتــامــه ــث ــم ــــذا ال ه

ــه ــام ـــا احـــلـــى أي ـــا م ــظ ي ــي ــق ال

مغبون بــصــوت  تلعي  أسمعك 

لغصون فـــوق  يلعي  فــيــه  وش 

لحـــــون وتــعــّدل  تفتكر  ال 

مضنون ـــراق  ف تلعي  كـــان  ــن  م

ــي يــقــيــظــون ــل ــال ـــي ب ـــن وذكـــرت

يصيفون فــيــهــا  لـــي  ـــعـــرش  وال

ـــو تــخــصــون ـــي مـــُن ـــول ل ـــق وي

ــى مـــابـــي تـــزيـــدون ــل ــكــم ع ــن ل

ممحون ــر  طــي يـــا  ــي  ــن ــت ــي وادع

تسالون ــي  ب ـــا  إّم ــن  ع ــك  ل اش 

ـــســـدودي اتــحــفــظــون واحـــيـــد ل

ــــم تــســمــحــون ـــول ارجــــوك ـــق ي

والــــــدار لـــي فــيــهــا ايــســكــنــون

ــه جــنــون ــاب ــل لـــي ص ــي مــث ــع أل

ــا مـــا يــهــونــون ــدن ــاب ع ــح ــص ول

عــون لــه  ــنــكــون  ب وللمشتكي 

ــر ومــمــنــون ــاض وبـــكـــون لـــه ح

ــون ــوف ــي ي ــوف ــل ــــل الـــوفـــا ل واه

ــك مــضــمــون ــي ــي عـــنـــوانـــهـــم ب

تعرفون ــمــاضــي  ال ــن  ع وانـــتـــوا 

الساحل »سلوان« المعال بنت  آمنة بنت علي 

شعراء القبائل
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اسعفوني قبل ال ول

هذه القصيدة نالت شهرة واسعة ال سيما بعدما تغنى بكلماتها علي بن روغة.
ألفاظها سلسة وأبياتها متسلسلة ، ختمتها بالخاتمة المعتادة في القصائد اإلماراتية القديمة 

بذكر النبي والصالة عليه. 

ـــــي ولّ ال  قــبـــــل  اســعــفــونـــــــــــي 

حلّي الــحــشــا  بــأقــصــى  ــي  ب ــل  ح

ــلِّ ـــ ــت ــع ــــات م ـــــ ـــي ون ــــ ـــت ون

ــــا كــــّنــــه ايــــدلّــــي ــــٍر م ــــاي ح

لـي تمهـل  ــا  م ــي  ب ســعــى  ــي  ل

خــلّـــــي ــا  ـــ ي ــم  ـــ ك ــي  ـــ ــل وي آه 

لـي   بــتــفــطـــــن  مـــا  والـــدخـــاتـــر 

منحلّي      ــف  ــي ك حــالــي  شــــوف 

بالكلّـي        الــقــلـــــب  ــت  ــذل ع ــم  ك

ــي     ــي هـــو مــمــات لّ ــات ــي هـــو ح

ـــوم بــصــلـــــي            ــــ شــاغــلــنـــّــي ي

ــلِّ      ــع ــن ال ـــ ــي م ــشــف ــه ت ــرت ــظ ن

ـــــي         وفــلّ ورد   ــن  ـــ م ــه  ــت ــح وري

ينهلـّي     الــعــيـــــن  ـــع  دم ـــوف  ش

صــــابــــٍر والـــصـــبـــــــر يــنــمــلـــــي         

ــــزلِّ       ـــكـــن آحـــاتـــي عـــــن ال ول

ــي         ــال لـــّ ـــ ــق ــه م ــت ـــ ــم ـــم واخــت ت

ــي          ــلّ ــح اي مـــاطـــايـــر  عــــدد  أو 

ساعاتـه تحيـن  ــي  أجــل ــل  ــب وق

ــه ـــ ــات راح ذاق  ــا  ـــ م ــب  ــل ــق وال

ــه ـــ ــات ونــــة الــلــي ضــاعــت أوق

ــدت مــســافــاتـــــه ـــ ــع ــت ضـــاع واب

ــه ـــ ــآهــات ـــي ب ــــ ـــان ســـــــار وادع

ــه  ـــ ــرات ـــصـــاله ح ـــي مـــن ت ـــل وي

ــه ـــ ــات ــاد دوي ـــ ــا ف ـــ ــو م ــح ــم وال

باتـه ــا  ـــ م ــل  ـــ ــي ــل وال  ٍ ــر  ــاه س

وكـــــــم بــتــحــمـــــل مــجــاســاتـــــه

ــه ـــ ــالت ـــي وع ــــ ــا روح ــف ـــو ش ه

فـــي ســـجـــودي وكــــل ركــعــاتـــــه

ــه ـــ ــات ــالق راحــــتــــي ســـاعـــــــة م

لـــي مــشـــــى تــلــفــحـــــك بــّنــاتـــــه

عــبــراتـــــه دوم  خـــــــدي  فــــوق 

ـــر مــــا مــــر كــاســاتــه ـــب ـــص وال

ـــدو اتــشــيـــــع إشــاعــاتـــــه مـــن ع

ــــى صــالواتــه ــي أزك ــب ــن ــى ال ــل ع

ــه  ــجــنــحــات ــــرف ب ــــارف وعـــــد م

القبائل شعراء 
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د. مقداد رحيم * ق الرنين المطوَّ
ونظرياته  العروض  بعلم  اهتممن  أن  النساء  عن  يُعهد  لم 
جًدا  الطويلة  الزمنية  الحقب  مدى  على  به  الخاصة  والقواعد 
الشاعرة  كتاب  يكون  ويكاد  والتقعيد،  والتأليف  البحث  من 
المعاصر« الذي صدرت  المالئكة »قضايا الشعر  العراقية نازك 
لوال  لها  ثاني  العام 1962 محاولة فريدة ال  األولى في  طبعته 
محاولة الشاعرة السورية ديما الشكر في كتابها الجديد »الرنين 
العام  العربية المتحدة في  المطوق« الذي صدر في اإلمارات 
2013، مع ما بين المحاولتين من اختالف في المنهج والرؤية 

والغرض. 
الكاتبة  له  أرادت  الخطى  واسعة  سياحة  المطوق«  و»الرنين 
وحدوده،  العروض،  علم  بتاريخ  يتعلق  ما  كل  يشمل  أن 
تعليمه،  وأساليب  تدوينه،  وطرائق  ونظرياته،  ومناهجه، 
فيه،  وألفوا  له،  أسسوا  بالذين  والتعريف  مصطلحاته،  وتبيين 
تيسيره، من قدماء ومحدثين، وعرب  ودونوا قواعده، وحاولوا 
وغربيين، ومشارقة وأندلسيين، والوقوف على كتبهم ومؤلفاتهم 
ه من أهم  وأراجيزهم ومدوناتهم، ولهذا السبب أستطيع أن أعدَّ
يستحق  أنه  أزعم  بل  المجال،  هذا  في  غنى  وأكثرها  الكتب 
منَّا أْن نرفع »ِمن« التبعيضية من التوصيف، ليستأثر باألهمية 

المطلقة!
ا، ال تتوفر لمستعجل، وال تتهيأ  والمهمة، كما تبدو، عسيرة جدًّ
لمن ليس له علقة بالتراث العربي على قدر كبير من الغنى، 
وال مكنة له من مصادره، وال اطالع على ما استدقَّ من شؤونه، 
فضاًل عن الرغبة في هذا العلم، واألخذ بطرف واسع من التبحر 
فيه، ولهذا كله يعجب القارئ المتخصص من قدرة الكاتبة على 
تفصيالته،  أدق  في  والخوض  البحث،  بمصادر  الواسع  إلمامها 
ومحاولتها متابعة كل شاردة وواردة مما يتعلق به، فضاًل عن 
تجشمها عناء الولوج في مثل هذا الموضوع الشائك، نظراً إلى 
صعوبته من ناحية، وإلى كثرة من خاض فيه قبلها من ناحية 
ثانية، وإلى هيمنة النزعة الحداثوية على االتجاه العام للشعر 

فيه  العروضية  اإليقاعات  بقيد  واالستهانة  الحديث  العربي 
الموزون منه بغير  الشعراء، واختالط  لدى شريحة واسعة من 

الموزون لدى شريحة واسعة من القراء، من ناحية ثالثة.
جعلت المؤلفة هذا الكتاب في ثالثة فصول ذات مباحث، فضاًل 
العروض،  بنشأة  األول  الفصل  خصت  والخاتمة،  المقدمة  عن 
الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  قبل  العروض  فيه  وتناولت 
األلفاظ  نصوص  متتبعًة  ِعلًما،  ليصبح  الخليل  لدى  وتقعيده 
ذات المعنى الحسي، وطرائق تعلم العروض، واستنباط الخليل 
التدوين  بين  والمقارنة  دوائرها،  ووضع  وتدوينها  لإليقاعات، 

الموسيقي والتدوين العروضي.
بينما خصصت الفصل الثاني للكتب التعليمية التراثية، وأفاضت 
التدوين  وبدايات  بالتعلم،  التدوين  التباس  عن  بالحديث  فيه 
في المشرق العربي، واستقرار التدوين، وانتشار علم العروض 
وانتقاله من المشرق إلى األندلس، وما لألفقين من أثر وأهمية 

في التدوين والتأليف.
أما الفصل الثالث فقد خصته بالشعر التعليمي في هذا العلم، 
لتتناول فيه نشأة الشعر التعليمي، وعالقة المنظومات العلمية 
بعد  وتنتقل  الشهيرة،  والشروح  المنظومات،  وأنواع  بالحفظ، 
هذا إلى عصر النهضة، وهو ما يستحق أن يضمه فصل لوحده، 
التأليف  وخصوصية  العصر،  هذا  في  العروض  علم  فتتناول 
فيه، ومذاهبه، ثم خصوصية تأليف المستشرقين في العروض 
إلى  لتخلص  العربية،  اللغة  بغير  للناطقين  وتعليمه  العربي، 
القول في التأليف في علم العروض في فترة الحداثة ومذاهبه 

واتجاهاته.
علم  في  التأليف  اتجاهات  من  اتجاه  كل  على  تقف  وهي 
التي  والمؤلفات  والكتب  ومؤلفيه  كُتَّابه  فتسمي  العروض 
وضعوها فيه في الحقب والعصور واألصقاع المختلفة، وتعرِّف 
بهم، وبما يحتويه كل منها من مواد عروضية، مع اإلشارة إلى 

أهمية كل مادة، وأهمية كل كتاب ومؤلَّف.
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شكر  ديمة  الفاضلة  الباحثة  خلصت  وقد 
إلى جملة من  المطوق«  ثنايا »الرنين  في 
القديمة  العروض  كتب  أن  أهمها  النتائج 
لتلبي  ُوضعْت  تعليمية  كتبًا  كانت  جميًعا 
في  عليهم  وأُمليْت  الِعلم،  طالب  حاجة 
أحمد  بن  الخليل  وأن  الدرس،  حلقات 
الفراهيدي الواضع األول لعلم العروض إنما 
إلى  العروض  إليقاعات  تدوينه  في  اعتمد 
مة وإلى الطريقة التجريدية،  القراءة المنغَّ
فضاًل  الضياع.  من  عليها  الحفاظ  أجل  من 
األعاريض  بين  المقارنة  على  وقوفها  عن 
الذي  الشائع  الخطأ  وتصويبها  المختلفة، 
يفيد بأن األخفش استدرك البحر المتدارك 
الخليل  أن  وأثبتْت  الخليل،  أستاذه  على 
أول  على  وقفت  كما  عليه!،  نظم  نفسه 
اج  للزجَّ »العروض«  كتاب  في  له  ظهور 

)ص70-69(.
  وقد حاولت الباحثة أن تؤكد حقيقة مغايرة تقوم على أساس 
الحاصل  الجمود  موعزًة  أصله)!(  في  الِعلْم  هذا  جمود  عدم 
االستفادة  وعدم  والحداثة،  النهضة  بين   الُمخّل  االنقطاع  إلى 
من النتائج التي توصل إليها النهضويون، كما لم يفتها االنتباه 
األوائل  المشارقة  بين  العروض  تدوين  في  فروق  وجود  إلى 
هو  مهًما  عروضيًا  كتابًا  تذكر  أن  فاتها  ولكن  واألندلسيين، 
»العروض األندلسي« ألبي الجيش محمد بن عبد الله األنصاري 
به  يختص  ما  فيه  ولعلَّ  ومختصرات،  شروح  وعليه  األندلسي، 
علم  في  »البارع  كتاب  وكذلك  األندلسي دون سواه،  العروض 
)ت  الصقلي  القطاع  بن  جعفر  بن  القاسم  ألبي  العروض« 
515ه( وهو أندلسي أيضاً، وأولهما ما زال مخطوطاً، وهو من 
جملة الكتب العروضية األندلسية التي ما زالت تنتظر التحقيق، 
والثاني مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد محمد عبد الدايم وطبع 

في العام 1985.
األندلسية«  الموشحات  كتابي »عروض  على  االطالع  فاتها  كما 
الذي صدر ببغداد في العام 1990، وهو محاولة تطبيقية جادة 
إيقاعات  من  األندلسية  الموشحات  عليه  جاءت  لما  ومفصلة 
أدوار  من  به  مرت  وما  مختلفة،  تقفوية  وتشكيالت  عروضية 
مما  وهو  األولى،  نشأتها  منذ  واألشكال  اإليقاعات  في  تطوٍر 

كتابها  إلى  نوعية  إضافة  يشكِّل  أن  يمكن 
الموشحات  تستثِن  لم  لو  هذا،  المهم 
وهي أكبر ثورة عروضية في تاريخ الشعر 

العربي.
وحاولت الباحثة أن تضع قواعد لتيسير علم 
بعدم  فأوصت  تعليمية،  كمادة  العروض 
جديدة،  مصطلحات  وضع  إلى  الحاجة 
المستقرة،  مصطلحاته  العروض  لعلم  إْذ 
وضرورة التقيد بما جاء من مادة علمية في 
كتب التراث، وضرورة االنتباه إلى حاجات 
تلبيتها،  على  والعمل  الجدد،  المتعلمين 
وضرورة االعتماد على لغة سلسة وواضحة 
قد  تكون  وبذلك  العصر،  تواكب  وعصرية 
وضعت يدها على العالج الناجع، من أجل 

تحقيق األهداف التعليمية لعلم العروض.
تستحق  التي  الكتاب  هذا  منجزات  ومن 
لجهود  الباحثة  استقصاء  والتقدير  الثناء 
وإثباتها  العربي  العروض  علم  في  التأليف  في  المستشرقين 

والتأريخ لها في كتاب واحد،
العربية  تعلم  في  الدؤوب  عملهم  صاحبت  جهود  وهي 
وتعليمها لألجانب، ولغير الناطقين بالعربية، مستوفية أساليبهم 
ومناهجهم، واتجاهاتهم، ووسائلهم، والمصاعب التي واجهتهم، 
والنتائج التي توصلوا إليها، ومثل هذا الجهد بذلته في التأريخ 
لعلم العروض في فترة الحداثة وأصحابها واتجاهاتها وطرائق 

تعاملها مع مفردات هذا العلم.
تشكل  التي  العروض  علم  مصادر  من  المطوق«  »الرنين  إن 
تتمة ال ينبغي االستغناء عنها، وقد بذلت الباحثة ديمة الشكر 
الخبرة  له  توفرت  باحث  غير  لبذلها  يتصدى  ال  مضنية  جهوداً 
وتاريخه  وبمصادره،  العلم،  هذا  بدقائق  والمعرفة  الطويلة 
الطويل والمتشعب، والمهارة في التناول، بل هو بمثابة عمل 
لجنة علمية متخصصة. وأظن أن التنبيه عليه، واالهتمام به في 
التي ال غنى  الضرورات  مناهجها من  األكاديميات وجعله في 
يستغني  ال  جداً،  غنية  وتأريخية  علمية  مادة  يوفر  ألنه  عنها، 
عنها الدارسون للغة العربية وآدابها، فضالً عن المهتمين بالتراث 

العربي وعاشقيه 

* أستاذ األدب األندلسي ، العراق

ذهبت الباحثة إلى عدم 
جمود علم العروض في 

أصله، موعزًة الجمود 
إلى االنقطاع الُمخّل بين 
النهضة والحداثة، وعدم 

االستفادة من النتائج 
التي توصل

 إليها النهضويون   

الوراق
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أما »كويواكان« فإنها على العكس؛ ضاحية هادئة، ال تعكس 
في  ازدحاًما  األكثر  هي  مدينة  ضواحي  من  واحدة  كونها 
العالم، يمكن لك أن تتريض في شوارعها بمنتهى السالسة، 
على  لك  مكان  إيجاد  في  أيًضا  صعوبة  ستجد  أنك  رغم 
طاوالت مطاعمها، وهو أمر محير، فالشوارع تقريبًا فارغة، 
أما المطاعم فهي ممتلئة دوًما، والطعام حار، دمعت عيناي 
محشو  المشوي،  السمك  من  وجبة  ديابلو«؛  »أال  بسبب 
بصلصة حارة، ظننتها عادية، فأكلت بدون احتراز، لو علمت 
احتطت  األقل-  –على  لكنت  »الشيطان«  تعني  الكلمة  أن 
لألمر، لكن ما حدث كان، و«بيالر« تضحك، وأنا ال أرى من 
إلى  المكسيكية  بي صديقتي  أتت  المنهمرة.  الدموع  وراء 
تتذكر  لكي  المكان،  هذا  في  لسنوات  عاشت  حيث  هنا، 
من  أريد  ما  أشتري  أن  يمكنني  وألنه  مرت،  التي  سنواتها 
التي  الوجوه  نفس  الجوار.  في  الموجودة  الشعبية  السوق 
القاهرة،  »الغورية« في قلب  تسير في  تصادفها وأنت  قد 
أو شارع »العباسي« في مدينة »المحلة«، لو أنك من رواد 
عباءة  لتشتري  أسبوع،  كل  في  الثالثاء  يوم  المدينة  تلك 
الكرة  لعب  يحب  الذي  البنك  »تريننج«  أو  ألمك،  جديدة 
في الشارع أمام البيت في قريتك البعيدة، الفارق أن الذين 
هناك ال يملّون أبًدا من تقليب بضائعهم أمام عينيك، يتوحد 
الجميع، هنا وهناك، في القبول بمبدأ التفاوض حول السعر، 
وال تخفي »كويواكان« شحاذيها أيًضا، يجلسون أمام مدخل 
السوق ذي الطابقين، لكنهم ال يسألون الناس إلحافًا، فقط 
وتجلس  أمامها،  البالستيك  من  كوبًا  العجوز  السيدة  تضع 
محتضنة صغيرين، أو ثالثة، ال أذكر، وتنظر إلى المارة في 

محيط الميدان الذي تتوسطه الكنيسة 

المسافة من »كويواكان« إلى موقع السفارة طويلة، 
الذين يسيرون في  الشوارع،  المارة في  لتأمل  كانت كافية 
انضباط، والذين يصطفون على محطات الحافالت، واآلخرين 
والقبالت  األحضان  يتبادلون  متضامين،  يسيرون  الذين 
الدافئة، وجوه متعبة، لكنها مبتسمة، تبدو في أعينهم لمعة 
األمل، وفي زوايا الوجوه شراسة كامنة أيًضا، ربما ال تظهر 
بوضوح من خالل هذا المرور السريع، لكنها تبدو جلية على 
وجوه الجالسين في البهو الضيق للفندق الذي حللت فيه 
ربما  قلت  »كارلوس«،  كوستاريكا  من  صديقي  على  ضيًفا 

تكون الجغرافيا هي السبب! 
هناك  األماكن  حميمية  بلغت  مهما  العالم،  مدن  كل  في 
تبقى منطقة قلب المدينة مغلفة بهذه الروح التي عاينتها، 
البلد«  »وسط  العواصم،  قلوب  في  سوى  بالغربة  أشعر  ال 
التجمعات  وسط  في  تشعر  مصر،  في  عليه  نطلق  كما 
البشرية، خاصة في مثل تلك المدن الكبرى، بالضياع، تسري 
الريبة في تلك األركان في نفوس العابرين، من الداخل إلى 
المحيط الخارجي، والعكس، لو أنهم اخترعوا جهازًا لقياس 
هذه  ستحقق  البشر؛  نفوس  داخل  والحذر  التوجس  نسبة 
التجمعات البشرية الكبرى في تلك األماكن النسبة القصوى، 
األشياء  تبدو  أيضا؛  السائد  العام  المزاج  على  يؤثر  ما  وهو 
مصطنعة، االبتسامات التي قد تتبادلها مع أحدهم، التقطَت 
حقيبته التي وقعت منه على األرض لتناولها له، ليست فقط 
من أجل أن يشكرك من خاللها، وإنما أيًضا لكي تتخلص منه 
سريًعا، وهو كذلك، ليتحسس كل منكما جيوبه، ربما يكون 
قد فقد شيئًا في هذه اللحظات القصيرة، إنه المزاج العام 

الذي يظلل المكان بال شك! 

محمود شرف
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كويواكان.. قلب مختلف!

مختلف! قلب  كويواكان.. 



ارتياد اآلفاق
نرش هذا الباب بالتعاون مع املركز العريب لألدب الجغرايف "ارتياد اآلفاق" - أبوظبي - لندن يُ

 الذي يرعاه الشاعر محمد أحمد السويدي

نوري الجّراح *
شاعر سوري ، مدير مركز ارتياد اآلفاق

 سابق الريح إلى دمشق

رحلة ابن خلدون 
 سابق الريح إلى دمشق

رحلة ابن خلدون 
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ارتياد اآلفاق

لم ينْل كاتٌب في العربيَِّة ما ناله ابُن خلدون من مكانٍة وشهرٍة، ولم يحظ 
عالٌِم في التاريخ واالجتماع بما حظي به هذا العالمُة من قراءة وبحث 
وجدال حول أعماله، السيَّما مقدمته التي تُجمع حركُة الفكِر العربيِّ 

على اعتبارها فتحاً فكرياً وأساساً متقدماً لعلم االجتماع.
الذي  بالشكل  ذاته،  في  قائم  عمل  وهي  خلدون«،  ابن  »رحلة  كتاب  لكن 
أراده له واضُعه، ظلَّ طوال الوقت ُملَْحَقاً بكتاب »الِعبر«، ومتوارياً في ظلِّه 
المديد، ولم تتبلور صورتُه كتاباً مستقالً إال بجهود العالم المغربي محمد ابن 
تاويت الطنجي المتوفى سنة 1963م، والذي صرف نحواً من عشر سنوات 
في تحقيقه ومقابلة مخطوطاته العديدة مع المصادر والمظانِّ المعاصرة له 
ها، من دون  والسابقة عليه، بما في ذلك تعليق هوامشه التي يمكن أن نعدَّ
راَج الذي أنار جوانب العمل، وكشف غوامَضه، وربطه بالمحيط  مبالغٍة، السِّ
الثقافيِّ لعصره وباألصول المعرفية التي خرج منها ابُن خلدون بفكره البصير.

بصفته  العربي«  األدب  »تاريخ  كتابه  في  بروكلمان  كارل  المستشرق  ذكره 
ترجمًة ذاتيًة “Autobiographie” وجزءاً من  كتاب »العبر«. واختلط عليه 

األمُر، عندما ذكر الكتاب في مكان آخر معتبراً أنه لمؤلٍِّف مجهول.

ابن خلدون رحلة 

نك
ورل

تيم
مه 

هز
ي 

الذ
ل 

ألو
د ا

يزي
ي با

مان
لعث

ن ا
طا

سل
ال



75 العدد 190 أغسطس 2015

الجزَء  الكتاب بمثابة ترجمٍة شخصيٍَّة، فإن  ولئن كان جزٌء من 
األكبَر منه عبارٌة عن رسائل، ويوميات صاحب »المقدمة« خالل 
أسفاره ورحالته المتكررة ما بين المغرب واألندلس، ورحلته إلى 
المشرق العربي، نحو مصر أوالً، فالجزيرة العربية لقضاء فريضة 
إلى  المثيرة  رحلته  المقدس، وأخيراً  بيت  إلى  الحج  ثم  الحج، 
دمشق أثناء غزو التتار للمدينة سنة 803 هـ=1400. وبالتالي 
فهو »تعريف«- سيرة ذاتية، وكتاب »رحلة« معاً. ظل صاحبُه 
ل في نَُسِخه حتى أواخر أيام حياته. ومن هنا،  يضيف إليه ويبدِّ
الكتاب بكتاب  ارتباط  النَّسخ، فضالً عن  إلى  من كثرة اإلضافة 
الكتاب  أمر  من  الحيرة  بتلك  لقرائه  خلدون  ابن  تسبب  آخر، 

وهويَّته المستقلَّة.  
في  عنها  وعزلِه  المناصَب  تولِّيه  أخباَر  أيضاً،  الكتاُب  ن  ويتضمَّ
المشرق العربي، وما لعبه من أدوار في السياسة والقضاء، وما 
تضلَّع به من أدوار في الوساطة بين سالطين المشرق وسالطين 
في  وقوعها  قبل  أليام  وتيمورلنك  دمشق  أهل  وبين  المغرب، 

قبضة التتار.
هناك من يصنف هذه الرحلة في عداد الرحالت الفهرسية التي 
يتوخى أصحابها من الترحال التعريف باألعالم من علماء وشيوخ 
وسالطين ورجاالت دولة، ومن بين هؤالء الحسن الشاهدي في 
كتابه »ادب الرحلة بالمغرب في العصر المريني« المطبوع في 
الرباط سنة 1990. وال نتفق مع هذا الرأي، فالرحلة تشمل ما 
هو أبعد من ذلك، ويجوز أن ينطبق هذا التوصيف على مستوى 
منها، خصوصاً في القسم األول الذي ضم مادونه ابن خلدون 

عن جوالته وأسفاره في المغرب، وبين المغرب واألندلس.

مسار الرحلة 
إلى  تنقسم،  أنها   يكتشف  خلدون  ابن  رحلة  لمسار  المتتبِّع 
قسمين كبيرين، األول: رحالته في بالد المغرب )تونس، الجزائر، 
األندلس، المغرب األقصى(، والثاني: رحلته المشرقية.  ففي أول 
سنة 753 هـ كان انطالقه من تونس وصوالً إلى مدن وأماكن 

ارتياد اآلفاق
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شتى في الجزائر، فزار بالد هوارة، أوبّة، تَبَّسة، قفصة، بسكرة، 
البطحاء، بجاية. ثم نحو األندلس عبر َسبْتَة، فُرَْضة الَمجاز، َجبل 
كان  الَمرية، حيث  ساحل  وإلبيرَة،  وإشبيلية،  فَغرناطة،  الَفتح، 
هناك في منتصف سنة  766. ثم العودة عبر الطريق نفسها، 
مروراً بِبَجاية، أحياء يعقوب بن علي. ليرتحل إلى بسكرة ثانية، 
هنين،  البطحاء،  الزّاب،  المسيلة،  الَقطَْفا،  بين  يتجول  نراه  ثم 
وسوف  بارزة.  علمية  حاضرة  كانت  التي  تلمسان  إلى  وصوالً 
واألماكن  المدن  في  خلدوَن  ابِن  ظهوُر  عديدًة   مراٍت  يتكرَّر 
المذكورة آنفاً، السيَّما ِبْسْكرَة )على تخوم الصحراء الجزائرية(، 
األقصى سنة 774  المغرب  إلى  يعود  أن  إلى  تلمسان،  وكذلك 
هـ، صارفاً نحو سبع سنوات في ذلك الشطر من بالد المغرب 
في حركة نشطة، تارًة لنيل العلم على أيدي كبار علماء عصره، 
ووساطاٍت  علميٍَّة  مناصَب  في  وأخرى  والتدريس،  والخطابة 
دسائَس  شهدْت  المرينيين  حكم  من  فترات  في  رسميَّة،  شبه 
وصراعاٍت لم يكن ابن خلدون بعيداً عنها، وكاد أحياناً أن يكون 
ضحيَّة لها، السيَّما في عهد أبي عنان في فاس الذي ناداه ليلتحق 
بمجلسه العلمي بعدما ذاع صيتُه في تونس خالل فترة انضمامه 
إلى حضرة أبي الحسن المريني الذي جمع العلماَء من حوله 

في مجلٍس معتبٍر. ومعروٌف أنَّ نهاية فترة أبي عنان، وهو 
السلطان نفسه الذي رعى ابن بطوطة، شهدْت ظهوَر عدٍد 
من المتنازعين على السلطة، وهي فترٌة قضاها ابن خلدون 
السياسيَّة،  اللُّعبة  في  انخراِطه  بسبب  السجن  في  معتقالً 
يميِّزها من مكائَد ودسائَس ومؤامراٍت شارك  بكل ما كان 
المؤرُِّخ في بعضها لصالح أبي سالم المريني صاحب بجاية 
الذي ثار على السلطان أبي عنان يحاول االستقالل ببلده، 
أبي عنان، فدخلها وفي  بها إال بعد وفاة  لكنَّه لم يستقلَّ 

ركابه ابُن خلدون الذي أفرج عنه سنة 760 هـ. 
وبالعودة إلى الشطر المغربي من رحلة ابن خلدون نراه 
نحو  متجهاً   774 سنة  النبوي،  المولد  يوم  بسكرة  يغادر 

ل بينها وبين  مليانة، ومن هناك يقصد فاس، ويتنقَّ
برحلة  يقوم  أن  األطلسي، قبل  البحر  آسفي على 
تلمسان،  إلى  بعدها  يعود  األندلس،  إلى  أخرى 
الجزائر(.  )في  فُقَسْنطينة  فَمْنَداس،  فالبطحاء، 
وعند هذا الحدِّ من جوالته المغربية، نجده يصل 
ة الجزائرية، وتكون تونس  تونس، ثم يعبر إلى تِبسَّ
مرة أخرى آخر محطة له قبل شروعه في رحلته 

نحو المشرق.
وصل ابن خلدون إلى مرسى اإلسكندرية يوم عيد 
الفطر من سنة 784، وحلَّ في القاهرة في أول ذي 
رمضان  منتصف  وفي  نفِسها.  نة  السَّ من  القعدة 
سنة 789 غادر مرسى الطور، على الجانب الشرقي 
سة  المقدَّ الديار  إلى  متَِّجَهاً  السويس  بحر  من 
ثاني  وفي  ينبع،  ميناء  عبر   ، الحجِّ فريضة  لقضاء 
ذي الحجة وصل إلى َمكََّة، فقضى فريضة الحج، 
بساحل  ومرَّ  الميناء،  ينبع  عبر  مصر  إلى  وعاد 
ووصل  عيد(.  الصَّ )قاعدة  قُوص  ومدينة  الُقَصيْر، 
إلى القاهرة في شهر جمادى األولى من سنة 790 

تنطوي سيرة ابن خلدون في المشرق 
العربي على بعض االلتباس فيما  

يختص  بعالقته بتيمورلنك
المسجد الذي درس فيه ابن خلدون خالل صباه بالعاصمة التونسية
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هـ. وفي سنة 802 سافر إلى بالد الشام حاجاً إلى بيت 
المقدس. ولعلَّه لم يكن ليخطر في باله أن يعود مرًَّة 
ت بها. ففي سنة  أخرى إلى هذه البالد بالطَّريقة التي تمَّ
المتهيِّئ  الرِّحال إلى الشام في ركاب الجيش  803 شدَّ 
للمدافعة عنها في وجه تيمور لنك وجيشه. فوصل إلى 

غزَّة ومنها إلى دمشق.
َغزَّة  وبعد فترة عصيبة قضاها في دمشق، عاد إلى مصر عبر 
فوصلها في شعبان من سنة 803 هـ، بعد أن شهد حادثاً تاريخياً 
ته، أال  دراماتيكياً سيكون له أبلغ األثر على المشرق العربي برُمَّ
وهو سقوُط دمشَق في يد التَّتار واحتاللُها والتنكيُل بأهلِها كما 

سنعرض الحقاً. 

لقاء ابن خلدون بتيمور لنك
يتَّضح  كما  العربي،  المشرق  في  خلدون  ابن  سيرة  أن  الواقع 
في هذا الكتاب، تنطوي على شيٍء غيِر قليٍل من االلتباس في 
بعض جوانبها، وال يطمح تحقيق ابن تاويت لهذا الكتاب إلى 
يرة، بمقدار ما يحاول أن يكون أميناً  رفع االلتباس عن هذه السِّ
لرواية ابن خلدون لسيرته الذاتية، ودقيقاً ما استطاع في تخريج 

يوميَّات رحلته بين مغرب العالم اإلسالمي ومشرقه.
على أن الفرق واالختالف بين رواية ابن خلدون وروايات آخرين 

للوقائع نفسها، إنما نجد نموذجاً له في واقعة لقاء ابن خلدون 
بتيمور لنك. فالمؤرُِّخ الذي وصل إلى دمشق الشام سنة 803 
قادماً من مصر في صحبة السلطان الملك الناصر فرج في عهد 
يسابقان  وسلطانه  كان  الله،  على  المتوكِّل  العباسي  الخليفة 
التَّتار إليها، وحين دخلها السلطاُن ضرب خياَمه وأبنيته بساحة 
قبَّة يلبغا. وحسب رواية ابن خلدون فقد يئس تيمور لنك من 
اقتحام المدينة، وظلَّ الطَّرفان في حالة استعداد وترقُّب ورصٍد 
أربع،  أو  مرات  ثالث  خاللها  العسكران  تجاول  شهر.  من  أكثَر 
من دون أن تكون الَغلَبَُة لطرٍف، لكنَّ خبراً جاء من مصر عن 
المدينة  من  ينسحب  النَّاصر  الملك  جعل  هناك  فتنة  وقوع 
دمشق  تاركاً  ُملكه،  على  للحفاظ  إلى مصر  ويسارع  بعسكره، 

تحت الحصار.
وإذا كانت واقعة سقوط هذه المدينة العظيمة تحت سيوف 
لما  تاريخها،  في  شؤماً  األكثر  الوقائع  من  واحدٌة  هي  التَّتار 
هذه  فإنَّ  األبداُن،  لها  تقشعرُّ  فظائع  من  ذلك  خالل  شهدته 
ولعلَّ  خلدون.  ابن  حياة  في  فارقًة  عالمًة  ستشكِّل  المصادفة 

ارتياد اآلفاق

مزرعة هاسيندا توري دي دونيا ماريا بدوس 

هيرماناس، إشبيلية. كانت ملكيتها لعائلة ابن خلدون
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هذا العالمة الكبير ما كان ليخطر في باله يوماً أن يلعب دور 
تحت  خيمتَه  نصب  الذي  وتيمورلنك  المدينة  بين  الوسيط 
نفسها  عن  المدينُة  فدافعت  عليها،  الحصار  وضرب  أسوارها 
بين  خالف  بسبب  تدبُّ  الُفرقِة  بوادُر  بدأْت  أن  إلى  متَّحدًة 
القلعة المدافعة عنها وبعض القضاة الذين يئسوا من إمكان 
الناصر  السلطان  انسحاب  إثر  الصمود،  في  المدينة  استمرار 
فرج منها، وخافوا على أنفسهم وعلى رعاياهم من مذبحة ال 
تبقي أحداً في دمشق، فآثروا تسليم المدينة. لكنَّ أهل القلعة 
رفضوا االستسالم لتيمور لنك وعساكره وقرَّروا مواصلة الدفاع.

الذين  القضاة  من  طلب  الذي  خلدون  ابن  دور  يبرز  هنا 
للقاء  وفداً  بحضوره  وشكَّلوا  العادلية،  مدرسة  في  اجتمعوا 
الخروج  على  يساعدوه  أن  االستسالم،  صيغة  وبحث  تيمور، 
معهم. وبالفعل، فإنَّ ابن خلدون سيتدلَّى من السور ويخرج 
من المدينة المحاصرة بعد عودة الوفد من اللقاء األول له مع 
تيمور. رأس الوفد القاضي برهان الدين بن إبراهيم بن محمد 
بن مفلح، وكان يجيد إلى جانب اللغة العربية، اللغتين التركية 

والفارسية. 
يوميَّاته  في  خلدون  ابن  يذكر 
اللقاء  خالل  أنه  المحنة  هذه  عن 
الدمشقيين  القضاة  بين  دار  الذي 
ابن  عن  األخير  سأل  وتيمور 
خلدون باالسم، وما إذا كان فرَّ مع 
ين إلى القاهرة أم بقي في  الفارِّ
المدينة؟ فقيل له: ال، لم يخرج، 
المدرسة  في  موجود  وهو 

العادليَّة حيث يقيم. ويذكر ابن خلدون 
وردَّ  باألمان،  الرِّقاع  له  وكتب  الوفد،  لقاء  أحسن  تيمور  أن 
أعضاءه إلى المدينة بوعود وآمال عراض، إذا ما أمكنهم إقناع 

المدافعين بالكفِّ عن األعمال الحربيَّة وفتح األبواب لجيشه.
للقاء  الخروج  أُْهبَِة  على  خلدون  ابن  بات  الليلة  تلك  في 
الوفد  بأخبار  المدينة  عن  المدافعون  علم  ولما  تيمورلنك، 

مود  اعين إلى الصُّ والمفاوضات دارْت سجاالٌت واسعٌة بين الدَّ
يذكر  شجاراٌت  ووقعت  باالستسالم.  القائلين  وبين  والقتال، 
في  تشاجٌر  الناس  بعض  بين  »فحدث  بقوله:  أحدها  المؤرخ 
المسجد الجامع، وأنكر البعُض ما وقع من االستنامة إلى القول 
)أي االطمئنان إلى وعود التتار(«. وهنا يعبِّر ابن خلدون عن 
خشيته على نفسه من أذى الرافضين االستسالم. وعلى األرجح 
أن المؤرخ لم ينم تلك الليلة، وفي الفجر سيكون عند السور. 
يقول: »... وبكَّرُت َسَحراً إلى جماعة القضاة عند الباب، وطلبُت 

السور،  من  التدلِّي  أو  الخروج 
مات  توهُّ من  عندي  حدث  لما 
ثم  أوالً،  عليَّ  فأبوا  الخبر،  ذلك 
ور،  السُّ من  ودلُّوني  أْصَحوا، 
تيمور-  –يقصد  بطانتَه  فوجدُت 
عند الباب، ونائبَه الذي عيّنه للوالية على دمشق«. وكان هذا 
التتاريُّ يُدعى شاه ملك، يصف ابن خلدون لقاءه به على النحو 
شاه  لي  م  وقدَّ وني،  وفدُّ يُت  وفدَّ وحيُّوني،  فحيَّيتهم   « التالي: 
أوصلني  من  السلطان  ِبطانة  من  معي  وبعث  مركوباً،  ملك، 
تيمور  لخيمة  مجاورة  خيمة  في  خلدون  ابن  أُنزل  ثم  إليه.«. 
في  وجوده  سبب  عن  فسأله  بالدخول.  له  أذن  أن  إلى  لنك، 
المشرق، فأجابه: فرض الحج. ثم سأله عن ظروف تولِّيه القضاء 
ابنه,  فأجابه عن سؤاله، وعندما سأله عن  المالكي في مصر، 
الجواني, إذ  المغرب  أنه كاتب للملك األعظم في  وعرف منه 
ذاك سأله تيمور عن المغرب، وعن موقع طنجة وسبتة وفاس 
دها له. لكن تيمور عاد فطلب منه أن يضع  وسجلماسة، فحدَّ
د له فيه أقاصيها وأدانيها وجبالها  كتاباً حول بالد المغرب يحدِّ

صورة ابن خلدون على عملة العشرة دنانير التونسية
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له  فكتب  يشاهدها،  كأنه  حتَّى  وأمصارها  وقراها  وأنهارها 
الكراريس، كما  المغرب يقع في 12 من  مختصراً في جغرافية 

قال. وصار يدخل عليه، حتى بعد أن اجتاح تيمور المدينة. 
أما موضُع الخالف في الرِّواية فهو ما كان من طلب ابن خلدون 

السفر إلى مصر.
يقول العالمة في متن رحلته:

»ثم دخلُت عليه يوماً آخر فقال لي: أتسافر إلى ِمصر؟ فقلُت 
أيَّدك الله، رغبَتي إنما هي أنت، وأنَت قد آويت وكَفلت، فإن 
فر إلى مصر في ِخدمتك فنعم، وإال فاَل بُْغية لي فيه،  كان السَّ

فقال ال، بل تسافر إلى ِعيالك وأهلك«.
ويقابل ابن تاويت هذا المفصل من رواية ابن خلدون برواية 

على  أوردها  الذي  شهبة  ابن  تاريخ  من 
خلدون:  البن  تيمور  قال  التالي:  النحو 
»تهيأ حتى تذهب معي إلى بالدي، فقال 
بدَّ  وال  وأحبه،  يحبني  من  مصر  في  له: 
لك من قصد مصر في هذه المرَّة أو في 
غيرها، وأنا أذهب وأهيئ أمري، وأذهب 
إلى  هاب  الذَّ في  له  فأذن  خدمتك،  في 

مصر، وأن يستصحب معه من شاء.«.

أيُّ الروايتين هي األصح؟ 

الفصل  فإنَّ  الجواب  عن  النظر  بصرف 
وثيقًة  يُعتبر  لنك  تيمور  بلقاء  المتعلِّق 
في  قراءتُها  يمكن  ًة،  مهمَّ تاريخيًَّة 
النصِّ  من  جانب  ففي  ة،  عدَّ مستوياٍت 
الموضوعيَّة  خلدون  ابن  لغُة  تتجلَّى 
عن  والبعيدة  مبالغة،  أي  من  الخالية 
وإخباٍر.  ورصٍد  تقريٍر  لغة  الحماسة؛ 
أدب  سرديَّات  إلى  أقرب  أنها  رغم  وعلى 
الرحلة منها إلى الدرس والتحليل العلمي 
الذي طبع آثار ابن خلدون كعالم اجتماع 
عن  رحلته  في  يسرُده  ما  فإنَّ  ومؤرخ، 
وبحّرية  واسعاً،  المجال  يترك  اللقاء  هذا 
والقراءة  والتحليل  التكهُّن  أمام  كبيرة، 
وسم  ا  عمَّ يصمت  لم  فهو  المعاصرة. 
هو  وال  اللقاء،  من خضوٍع خالل  شخَصه 
سكت عن محاولته استمالة تيمورلنك عن 
طريق الخطاب والهديَّة. ففي خطابه َزيٌْغ 

ومواربٌة وتدليٌس واستعماٌل للخرافة لم يُعهد عنه في كتاباته أو 
في نظرته إلى األشياء، السيَّما عندما يمثِّل ابن خلدون الشوق 
أما  تعبيره.  على حدِّ  به،  يلتقي  أن  األقدار  له  كتبت  من  للقاِء 
التي  الحلوى  وُعلَُب  والقصيدُة  ادُة  والسجَّ المصحُف،  الهديَّة: 
الخائف  تصرُِّف  من  أكثر  هو  بما  توحي  فهي  لتيمور،  أهداها 
من طاغية، وبما قد يعتبر تحيًَّة وترحاباً. إنها في تلك اللحظة 
ما من  ِفْعلٌَة غريبٌة شيئاً  إلى مدينة محاصرة  بالنِّسبة  العصيبة 
عالٍم هو قاٍض وفقيٌه ومؤرٌِّخ له مكانتُه في ديار اإلسالم، السيَّما 
اح يطوِّق مدينًة  بإزاء ما قام به، وما كان يتوقَّع أن يقوم به سفَّ

ب لالنقضاض عليها كتيمور لنك.  ويتأهَّ
شخصيَّة  أحوال  من  يعكسه  ما  في  القيِّم،  النصِّ  هذا  في  هنا 
أبداً،  شخصيَّة  غير  برهة  في  كبير،  لعالم 
استثنائيَّة في حركة  يحمله من دالالت  وما 
 ، العدوِّ الغازي  باتجاه  والمثقَّف  الكاتب 
سلوك  في  نموذج  على  نقف  أن  يمكننا 
المثقَّف، ال نغامر في إطالق توصيف جازم 
ل  التأمُّ إلى  أقلَّه،  ندعو،  لكنَّنا  رخاوته،  في 
بأهمية  القائلة  الضرورة  سياق  في  فيه، 
إعادة النظر والبحث في جذور األشياء لفهم 
المثقَّف من  تتعلَّق بموقف  ظواهَر حديثٍة 
الطاغية أكان أهلياً أم غريماً خارجياً وعدواً 
على  أسبغتها  التي  كتلك  سمعة  له  غازياً 
اإلنسان  بحقِّ  الوحشيَُّة  أعمالُه  تيمورلنك 

والمدنيَّة في التَّاريخ. 
إنَّ ما يضاعف من قوة المفارقة في سلوك 
التاريخي  اللقاء  ذلك  خالل  خلدون  ابن 
البُْعَد  رََصَد  مستنير  عالِم  أنه  دمشق،  في 

ر في سلوك الناس والمجتمعات!  المتحضِّ
لكْن هل يجوز محاكمُة مواضعات الماضي 
بلغة الحاضر؟ على األرجح ال. وما رحلة ابن 
ترجمة  بمثابة  هي  التي  ويوميَّاته  خلدون 
والوثائق  باألحداث  حافلة  ومذكَّرات  ذاتية 
واإلشارات المتعلِّقة بعالم كبير، غير شهادة 
عليه  وهيمنْت  الحروُب  سادتْه  عصٍر  على 
وأعماالً  فتوحاٍت؛  بصفِتها  الطُّغاة  أعماُل 
التَّاريخ.  مجرى  يغيِّرون  ألقوياء  مشروعة 
بخصالِهم  األسرى  ضيوفهم  يأسرون  وقد 
فيصبحون  المتألِّهة،  وشخصيَّاتهم  العجيبة 

ُملَْك أيديهم! 

ارتياد اآلفاق

اآلفاق ارتياد 

طابع  بريد من أوزبكستان
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الفخر، الغزل، المدح
الواقع المزري الذي يشهده الشعر  اثنان حول  ال يختلف 
العالمي  الشعر  على  الواقع  هذا  تعميم  ويمكن  العربي. 

وغدا  الشعر،  ماء  وغار  القصيدة،  بريق  خفت  لقد  أيًضا. 

السرد.  عوالم  اقتحام  في  الروائيين  مع  يتنافسون  الشعراء 

وكفى بذلك دلياًل على ذاك التراجع . تتعدد اآلراء والتصورات 

الذي ظل لقرون  الشعر  إليه  انتهى  الذي  المآل  حول هذا 

يعتبر الديوان األول واألخير لإلبداع اللفظي. 

الذي  التطور  مع  الشعر،  مكانة  تراجع  الكثيرون  يربط 

حصل في العصر الحديث الذي انتقل من الشعر إلى النثر، 

وباألخص مع الرواية التي عدت »ملحمة العصر الحديث«. 

كما يمكن إرجاع ذلك أيًضا إلى االنتقال الذي شهده العصر 

الحديث مع ظهور الطباعة التي قلصت من حضور الشعر 

الرواية  لفائدة  وبالشفاهية،  باإلنشاد  الوثيق  االرتباط  ذي 

التي هي نص للقراءة، من خالل اتصالها بالكتابة.

يمكن أن تتعدد اآلراء حول هذا التراجع. لكن إعادة قراءة 

الدور  االعتبار  في  يضع  منظور  من  العربي  الشعر  تاريخ 

الذي كان يضطلع به الشعر في التاريخ العربي، يمكن أن 

نفسر بواسطتها أسباب هذا التراجع أو ذاك النكوص. 

 الشعر سمو بالذات وتمجيد للقيم األصيلة التي يتشبث بها 

المجتمع، وهو يحقق إجماًعا عليها. وكلما تم اإلحساس بأن 

تلك القيم لم يبق عليها إجماع، أو أن الدفاع عنها وتمثيلها 

تراجع  كثيرة،  ألسباب  الحياة،  في  مكانة  أي  لهما  تبق  لم 

الشعر، وخفت تأثيره وتقلصت مكانته في المجتمع.

يمكننا االنطالق من هذه الفرضية إلعادة النظر في تطور 

زاوية  من  إليه  منظوًرا  تاريخه،  خالل  من  العربي،  الشعر 

حضور بعض األنواع، أو األغراض الشعرية، أو هيمنتها في 

الفردية  بالذات  أو سمًوا  القيم،  لتلك  حقب معينة، تمثياًل 

أو الجماعية. وكلما برز أن غرًضا ما ال يمثل تلك القيم في 

حقبة معينة، ترك المجال لغرض آخر، يمثلها أحسن تمثيل 

في حقبة أخرى. هكذا يمكننا إجراء تحقيب لحضور ثالثة 

أنواع شعرية في تاريخ الشعر العربي هي: الفخر، والغزل، 

والمدح باعتبارها األغراض التي جسدت تلك القيم، وعملت 

من  صيرورة  عبر  والجماعية  الفردية  بالذات  السمو  على 

التحوالت التي شهدها المجتمع العربي.

ارتبط الفخر بحقبة ما قبل اإلسالم حيث كان يجسد القيم 

الشجاعة  رأسها  وعلى  القبيلة،  بها  تتمسك  التي  السامية 

والكرم والتضامن. كانت هذه القيم ضرورية في المجتمع 

التي  فهي  إليها.  انتمائها  من  إال  أعزل  المرء  القبلي حيث 

تضمن له الشعور باالعتزاز والطمأنينة. ولذلك كان الشاعر 

صوت القبيلة بامتياز فهو الذي يفتخر بها، ويعدد مناقبها 

تقابله  القبيلة  وكانت  تاريخها.  سجل  ويحفظ  وبطوالتها، 

باالهتمام نفسه، فتعتز بانتمائه إليها، وتتسرب قصائده في 

ذاكرتها على أنها تمثل الذاكرة الجماعية. 

لكن اإلسالم وقد ساوى بين القبائل، وعمل على جعل األمة 

بدياًل عنها، قلص من حضورها في الوجدان الجماعي، وإن 

لم يقض عليها. لذلك سنجد الشعر الذي سيهيمن في صدر 

اإلسالم والعصر األموي قد بدأ يخفت فيه غرض الفخر، وإن 

اتخذ ملمًحا آخر مع الشعر السياسي الذي صار تمثياًل للفرق 

السياسية. لكن الغزل سيحظى بمكانة أهم حيث سيصبح 

الحب المتصل بالمرأة هو التجسيد األسمى للقيم العربية 

الحب  إنه  أيًضا.  اإلسالم  كرسها  والتي  جهة،  من  القديمة 

الصادق . ويظهر لنا ذلك في قصص الحب العفيف بصورة 

بأسماء  مرتبطين  الشعراء  من  العديد  صار  حيث  خاصة، 

نساء بعينهن يراهن الشعراء تمثياًل للمرأة ـ النموذج. نلمح 

ذلك في كون الشاعر بات مؤهاًل للموت في سبيل عشيقته 

إذا ما حالت الظروف دون اللقاء. 

المدح الغزل،  الفخر، 

د. سعيد يقطين*

ت
دارا

م
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صار الحب ممثاًل لنقاء القيم وقد أصبحت موزعة 

التشبث  صار  لذلك  بصددها.  ومتنازًعا  ومشتتة 

بحب المرأة نوًعا من التمسك بالقيم اآليلة للزوال، 

وباألخص في المجتمع البدوي. ومع الزمن، سنجد 

الفخر يتصل باألمة، والغزل بالذات اإللهية.

األمم  وتعايش  اإلسالمية  المدينة  تطور  مع 

سيهيمن  اإلسالمية،  الخالفة  إطار  في  والشعوب 

تجتمع  الذي  فهو  الدولة.  برجل  المتصل  المدح 

فيه القيم التي كانت مختزلة في القبيلة والمرأة: 

والكرم،  األمة،  وحدة  على  والحفاظ  فالشجاعة 

والعدل، ستصبح كلها القيم المثلى التي سينكب 

قيم  يمثل  الذي  الخليفة  وبغياب  الشاعر.  عليها 

عليه  الرسول  إلى  موجًها  المدح  سيصبح  األمة، 

الصالة والسالم. 

تحول  في  كبيرًا  دوًرا  والتاريخ  الزمن  لعب  لقد 

القيم التي كان يمثلها الشعر ويدافع عنها: لم تبق 

القبيلة أساس االنتماء وال قيمها؛ فقد تالشت مع 

المدينة. ولم تبق المرأة رمزًا للعشق حتى يمكن 

للمرء أن يموت من أجلها. وحتى الخليفة لم يبق 

يجسد قيم األمة وال مثلها. فبمن يمكن أن يفتخر 

يمكنه  أحد  ال  يمدح؟  و  أ  يتغزل؟  أو  الشاعر؟ 

مع  األغراض  ستتعدد  للشعر؟  موضوًعا  يكون  أن 

حضوره  للكاتب  وسيصبح  وستتداخل،  الزمن، 

هنا  ومن  اإلسالمية.  العربية  الثقافة  في  المتميز 

بها  التي كان يحظى  المكانة  بداية تراجع  سنجد 

الشعر.

األمة  مقولة  حضور  ومع  الحديث  العصر  في 

والشعب والوطن والثورة، سيستعيد الشعر بعض 

الحديث  الشاعر  حمل  التي  الثورة  لكن  مكانته. 

لواءها ستفقد مع الزمن بريقها. فلم يبق الشعر 

لسان القيم التي يجب التمسك بها والدفاع عنها. 

السرد  عوالم  اقتحام  يحاول  الشاعر  نجد  لذلك 

وال  للقيم  فيه  مجال  ال  معقد  عالم  عن  كشًفا 

الرواية  فكانت  بها.  يتغنى  أن  يمكن  التي  للمثل 

فن البحث عن تعقد العالم وضبابيته وال معناه 

 * أكاديمي وناقد - المغرب
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من العياني إلى الرمزي
القيمة الرمزية للِحرف 

التقليدية اإلماراتية*
د رسول* د. رسول محمَّ

حياة  في  عملية  واقعية  قيمة  يمثل  البشري  العمل  كان  وجوده،  منذ 
اإلنسان؛ قيمة ذات أفق تداولي ميداني، لكنه أيًضا يمثل قيمة رمزية 
ومحايثة  وتطبيق  وشغل  ممارسة  هو  فالعمل   ،)Symbolic value(
وما  بالعالم،  الفاعلية  اإلنسان  عالقة  على  يدل  ما  لألشياء،  مستمرة 
داللة العمل، عمل اإلنسان في العالم، تعبير عن قدرة اإلنسان بوصفه 
الكائن التواصلي الخالق المتمكِّن من توظيف قدراته العقلية والنفسية 
والذاتية والبدنية الفردية والشخصية في إعادة بناء األشياء من حوله 
العالمية، ألنه  أو  والكونية  المحلية  والحضارية،  الثقافية  لخلق هويته 
والشغل  )العمل  في  يجد  الذي  الكبير  البشري  العالم  جزء حيوي من 
طريقة  وكذلك  بيولوجي،  ككائن  البشري  دوامه  المنتجة(  والممارسة 
فاعلة للتعبير عن هويته الثقافية بوصفه )اإلنسان( الكائن الوحيد الذي 
يخلق قيًما رمزية لألشياء التي يُعيد خلقها من جديد في حياته اليومية.
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في تاريخه العريق، بنى اإلنسان حضارات كبيرة ما زالت مثار 
دهشة اإلنسان نفسه، وكان في خالل ذلك يخلق أدوات عيشه 
بنفسه؛ في البر والبحر، وكانت الحاجة لديه أم االختراع، فهو 
المبدع في خلق أشيائه التي تعينه على تبسيط صيرورته في 
فذاك  بها،  يختص  حرفة  يمتهن  كان  ولذلك  اليومية،  الحياة 
لبناء  الحجر  يصفُّ  ذاك  الخشب،  يقطع  وهذا  الحجر،  يقطع 
سور أو جدار أو حجرة، وهذا يرصف الخشب ويعيد تشكيله 
لحفظ أدوات عيشه، وفي الوقت نفسه كان هناك مْن يصطاد 
السمك، وغيره يصطاد الطيور ليأكل حتى صار صاحب الفخار 
والنجار والصياد أشخاصاً يتخصصون بحرفة وصناعة، ليس بعيداً 
أثوابًا،  به  القطن وتفتله وتخيط  كانت تجمع  التي  المرأة  عن 
وصارت تاليًا خياطة تحوك الملبوسات لها ولعيالها، وتاليًا ألبناء 

القرية من حولها. 
وكم  بهما،  ص  والتخصُّ والحرفة  المهنة  معه  فتولد  العمل  يولد 
ظهرت  التي  تلك  متتالية،  قرون  وعبر  طويلة،  الرحلة  كانت 
فيها المهن والحرف والصناعات التقليدية كأنظمة عمل بشرية 
واضحة في المجتمعات، والتي ما كانت هذه األشغال بعيدة عن 
الواقع الجغرافي والمناخي والبيئي الخاص بها، ومنها )المجتمع 
اإلماراتي - الشارقي(، فلكلٍّ من هذه األشغال خصوصية محلية 
الباحث  شؤونه  استقرأ  ما  وهذا  والهوية.  الطابع  معلومة 
وجيزة  له،  دراسة  في  المسلّم(  العزيز  )عبد  األستاذ  اإلماراتي 
ومكثفة، جاءت بعنوان )المهن والحرف التقليدية في اإلمارات( 
ضمن كتابه )الثقافة الشفهية، الشارقة، 2013(؛ حيث بيَّن فيها 
المجتمع  في  التقليدية  والصناعات  والحرف  المهن  خصوصية 
بالنسبة  والثقافية  الحضارية  هويتها  عن  بالكشف  اإلماراتي 
- من خالل تحليل معانيها  اإلماراتي  المجتمع   - المجتمع  لذا 
فلكلوري،   - أنثرو  نحو  على  تسمياتها  ودالالت  المعجمية 
ُمستفيداً من وصفه لهذه المهن والحرف والصناعات المحلية بـ 
 ،)Handicrafts( وليس اليدوية )Traditional( = )التقليدية(
المهن والحرف  ألنَّ األولى أعم، وكذلك حتى يميزها عن تلك 
للمكننة  خضعت  التي  المستحدثة  أو  الحديثة  أو  العصرية 
الحديثة، ومن تلك المهن التي يستعرضها األستاذ المسلّم المهن 
المدينة، ومن ثم  البحر، ومهن  الحضر، ومهن  القيادية، ومهن 
وكذلك  مشتركة،  أخرى  ومهن  والجبلية،  الزراعية  القرى  مهن 
المهن النسائية، فضالً عن بعض المهن المستحدثة قبل انفتاح 

المجتمع اإلماراتي على آليات العصر الحديث.
 

نكوص وتدهور المهن التقليدية 
في عصر اآللة الحديثة )Mechanization(، وتالياً عصر األتمتة 

 Digital( الرقمية  التقنية  عصر  ثم  ومن   ،)Automation(
الشعبية  التقليدية  والِحرف  المهن  أمست   ،)electronics
التدهور  ثم  ومن   ،)Regression( النكوص  من  حالة  تعيش 
)Devolution(؛ فقد هيمنت اآللة التقنية الحديثة والمعاصرة 
فائقة اإلنتاج، من حيث الجودة والسرعة والكفاءة المضمونية، 
انفتاح  مع  بالتزامن  مكان  كل  في  واإلنتاج  العمل  على ساحة 
قياسية  بسرعة  الُمعطيات  تلك  كل  على  اإلماراتي  المجتمع 
لتتوارى صور العمل التقليدية وراء المكائن واللوحات الرقمية 
العابرة للجغرافيا التي اتخذ العمل خاللها أنماطاً أخرى مختلفة.

وفي حدود أربعين عاًما تحوَّلت تلك األشغال، خصوًصا اليدوية 
منها، إلى )ماض تقليدي(، وإلى )تراث مجتمعي(، وإلى )مهن 
األجداد(، وإلى )تراث شعبي أو فلكلوري(، لكنَّه ليس التواري 
اإلماراتيين  بعض  زال  فما  )Absolute absence(؛  المطلق 
يتشبث بها لدواع العيش في مناطق طرفية على هامش المدن 
على  دالة  سياحية  ترويجية  لدواعي  ذلك  من  واألهم  الكبرى، 

هوية المجتمع اإلماراتي. 
االنتقال  يبدأ  وهنا  المهن،  لتلك  الرمزي  المغزى  يكمن  وُهنا 
لقمة  بتوفير  ارتبطت  تداولية  عملية  قيمة  مجرَّد  من  بالمهنة 
العيش في زمن ولّت أيامه، إلى زمن التعامل الرمزي مع تلك 
األشغال اليدوية، وهو تعامل تاريخي كونه يكرِّس الماضي بكل 
حمولته العملية إلدامة الصلة به من خالل التشبُّث بإحياء تلك 
اليدوي اإلماراتية، وعلى  العمل  المهن كرموز دالة على هوية 
حضارة عمل بشري كان يساهم في إدامة الحياة ليمثِّل قيمة 
حضارية وثقافية وتاريخية ال يمكن نكرانه، بل وال حتى نسيانه.

القيم الرمزية للمهن التقليدية 
كان  خاص،  نحو  على  الشارقة  إمارة  وفي  عامة،  اإلمارات  في 
في  والمجتمع  الدولة  بين  التواصلي  التضافر  من  نوع  هناك 
إحياء وبعث القيم الرمزية للمهن اليدوية؛ ففي )اليوم العالمي 
للتراث( الفائت، عشُت بالشارقة أياًما تفوح منها رائحة الماضي 
أعمااًل يدوية  امتهنوا  لنا  بين أجداٍد  باهرة، كنُت  الزهي عبقًة 
كثيرة، وكّنا نشهُد مًعا، نحن ضيوف تلك األيام التراثية الجميلة، 
صوًرا لما كان يجري كعمل بشري تقليدي ويدوي يعتمد على 

مواد متاحة محلية.
وفي أيام احتفاالت الدولة باليوم الوطني، كنُت أشاهد نشاطات 
تؤكِّد  الصور  تلك  كانت  األجداد،  مهن  بها  اإلماراتيون  يستعيد 
حرص الشعب اإلماراتي على بعثها من جديد كونها تمثل جزًء 
حيويًا من هويته التاريخية، وتعكس صورة ذلك اإلنسان الذي 

تحدى الصعاب من أجل إدامة الحياة في هذه البالد.

اإلماراتية* التقليدية  للِحرف  الرمزية  القيمة 



83 العدد 190 أغسطس 2015

اء
وآر

يا 
ضا

ق
اء

وآر
يا 

ضا
ق

وآراء قضايا 



84

القيم  النشاطات تسعى إلحياء  التجربتين، كانت تلك  في كلتا 
الرمزية الخاصة بتلك المهن، لكن التعبير عن كل ذلك، وعلى 
نحو مؤسساتي، كان يأخذ بُعًدا أكثر تأثيرًا؛ فالمجتمع المدني 
الدولة  أما  القيم،  تلك  ُمناسبة شعبية إلحياء  يساهم في خلق 
بعث  في  ومسؤوليًة  وعمًقا  تأثيرًا  واألكثر  األطول  باعها  فلها 
تلك القيم الرمزية الخاصة بالمهن والحرف والصناعات اليدوية 

التقليدية على نحو مؤسساتي منظم وهادف. 
ومن هنا، ليست فقط المهرجانات الخاصة بالتراث المحلي هي 
وليس  المهن،  لتلك  الرمزية  القيم  بإحياء  يساهم  مْن  وحدها 
الندوات  عن  فضاًل  عام،  كل  في  التراثية  األيام  انعقاد  فقط 
والورش العملية، والدراسات والبحوث، إنما أيًضا المتاحف التي 
وجعله  الموروث  لحفظ  إنشائها  على  الشارقة  تحرص حكومة 
النشاطات  هذه  فكل  المباشرة،  والمعاينة  للمشاهدة  متاًحا 
إلى  واضحة  رسالة  توجيه  في  المتكاملة  أدوارها  تمارس 
اإلماراتي  المجتمع  بأن  والعالمي  والعربي  المحلي  المجتمع 
أزمنة  وفي  بل  التحديث،  أزمنة  في  انخرط  الذي  الحديث 
مع  الصلة  مقطوع  غير  هو  الحداثة،  بعد  ما  وحتى  الحداثة، 
ليس هو مجتمع  المجتمع  بمنجزاته، وبأن هذا  الغني  ماضيه 
ُمترف دخل إلى العصر الحداثي دفعة واحدة على نحو متعال 
تاريخي  بواقع  الصلة  مقطوع  كان  لو  كما   )Transcendent(

واإلنتاج،  العمل  تراكمات  تحكمه  كانت 
وصيرورة اإلبداع فيهما، وبأن تلك المهن ال 
يمكن أن تتوارى في غياهب النسيان؛ فلها 
المجتمع  يستعيدها  التي  الرمزية  قيمتها 
قوة  مصدر  بوصفها  الدولة  وتستعيدها 
وأصالة وديمومة إلنسان هذا المجتمع  في 

حاضرته الراهنة وفي مستقبله اآلتي.
)قيمة  تمثل  التقليدية  المهن  كانت  مثلما 
نراها  حينها،  في  تداولية(  تفاعلية  عملية 
ينبغي  رمزية(  )قيمة  تمثل  أيضاً  اليوم 
ثالثة  من  دورها  وإحياء  طاقتها  استعادة 

أوجه، هي:
اإلماراتي  البشري  العمل  قيمة  إثبات  أوالً: 
جانب  من  الحياة  لبناء  كحافز  الواقعية 
اإلنسان عبر مراحَل تاريخية ماضية، وهذا ما 

يستنتجه السائحون القادمون إلى الشارقة.
ثانياً: الحفاظ على الذات اإلنسانية الفاعلة 
في الوجود الحضاري والثقافي من النسيان 
العالقة مع  إنتاج  المطلق، فإعادة  والتواري 

الذات  تأكيد على ديمومة  لهو  الرمزية  قيمه  الماضي، وإحياء 
اإلماراتية وأصالة وجودها، وداللة هويتها الفاعلة في التاريخ.

جمالية  تعبيرية  كطاقة  الرمزية  القيمة  هذه  استثمار  ثالثاً: 
الممارسات  تمثله  ما  وهذا  والشعوب،  األمم  بين  للتواصل 
التراثية التي تستعيد صراع اإلنسان من أجل البقاء عبْر العمل 

اليومي. 
الرمزية  القيم  المحلية في تسويق  الشارقة  إنَّ تجربة حكومة 
للِحرف والمهن قطعت أشواطاً كبيرة باالنطالق من هذه األوجه 
باعتراف  والفاعلة  الشاملة  الثقافية  النهضة  ظل  في  الثالثة 
اإلماراتي، وكذلك بحسب  والثقافي  الشعبي  بالتراث  المعنيين 
الذين يحلون ضيوفاً  المثقفين  استطالعات آراء عدد كبير من 
مكرَّمين في العاصمة الثقافية لدولة اإلمارات )الشارقة(، ناهيك 
عن مشاهدات السائحين العرب واألجانب الذين يزورن هذه 

اإلمارة المعطاء 

باحث أكاديمي ، العراق

* ورقة قدمت في )ملتقى الشارقة التاسع للحرف والمهن 

التقليدية ( بالشارقة فبراير 2015

اإلماراتية* التقليدية  للِحرف  الرمزية  القيمة 
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الصوت والصدى

الثالث عن  الدكتور طه حسين  العالء« هو كتاب  أبي  »صوت 
المعارف  دار  أصدرته  وقد  المعري،  العالء  أبو  المعرة  حكيم 

المصرية ضمن سلسلتها الشهيرة »اقرأ«. 
العالء  أبو  وبين  بينه  الوثيقة  للعالقة  حسين  طه  يكرّس  فيه 
المعري في محاولة الفتة منه لجذب االنتباه إلى الشبه الكبير 
تلك  في  بينهما  الشبه  تحقق  وقد  المعرّة،  حكيم  وبين  بينه 
العاهة التي أصيبا بها منذ طفولتهما الباكرة، وهي عاهة العمى، 
المعرة،  شيخ  تعبير  حد  ،على  بغيره  مستطيع  منهما  كاًل  وأن 
والذي كان عميد األدب العربي كثير الترديد له، كما تحقق في 
ألمعية كل منهما الباهرة، وتأثير كل منهما في عصره، وما تاله 
من عصور، كما تميز كل منهما بعزة النفس والثقة الكبيرة فيها. 
ومن الغريب الالفت أن الشبه بينهما قد امتد ليشمل سنوات 

الرابعة عمرهما، حيث توفي كل منهما وهو في 
مدوية  حياة  بعد  عمره،  من  والثمانين 

لكل منهما، وتأثير بالغ.
تهمة  إلصاق  في  التشابه  يبدو  كما 
بعض  من  منهما  بكل  واإللحاد  الكفر 
أبناء العربية، وذلك بسبب احتكام كل 
منهما إلى العقل وإعالء شأنه، وحرية 
حركتهما العقلية مما أدى إلى اصطدام 
كل منهما في بعض ما كتبا بالمستقر 
يتحمل  ال  البعض  جعل  مما  الثابت، 

منهما ذلك. 
لكن نظرة كل منهما للحياة مختلفة، 
ــًدا  زاه المعري  ــرى  ن حين  ففي 
قرابة  يفارقه  ال  بيته  يلزم  منعزاًل، 
نصف قرن من حياته، نرى الدكتور 
ـ  األغلب  األعم  في  ـ  حسين  طه 

مقباًل على الحياة ال يعاني تشاؤم أبو العالء الفادح. 
الزواج،  وكان زهد أبوالعالء وعزلته وتشاؤمه وراء إعراضه عن 
الحياة محنة كبيرة،  يتبعه من إنجاب، ألنه يرى في هذه  وما 
يجني بها اآلباء على األبناء، وكانت وصيته أن يكتب على قبره 

بيته الشهير: 
هذا جناه أبي علّي 

 وما جنيت على أحد
اللحوم، وكان  نباتيًا ال يرى لنفسه الحق في أكل  كما أنه كان 
فقيرًا، ال يحب التكسب بأدبه، وكانت نفقته في العام ثالثين 

ديناًرا، يعطي نصفها لخادمه. 
المذهب  العربي فلم يذهب في حياته هذا  أما عميد األدب 
ولم  بيته.  في  يعتزل  ولم  وأنجب  فتزوج  المتشائم،  العالئي 
نعرف عنه أنه امتنع عن أكل شيء من الطيبات. وكان موسًعا 

عليه في الرزق. 
المعري  العالء  أبو  شموخ  يبقى  لكن 
العربية وشعرائها  أدباء  بين  له  ال شبيه 
جميعا، وتمتد أصالته عبر األدب العالمي 
بأثر  المستشرقون  اعترف  وقــد  كله، 
الكوميديا  في  للمعري  الغفران  »رسالة« 
دانتي  الشهير  اإليطالي  للشاعر  اإللهية 
ما  بديع  من  الغفران  ورسالة  أليجيري. 
أنتج العقل البشري عموًما والعقل العربي 

خصوًصا. 

الصوت والصدى 
ما  على  العربي  األدب  عميد  أطلق  وقد 
»الصوت« وعلى  العالء  أبي  اختاره من شعر 
نثره حول هذا الشعر »الصدى«، حيث يعمد 

الصوت والصدى
أبو العالء المعري وطه حسين

د. عايدي علي جمعة

وآراء قضايا 
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عميد األدب العربي الدكتور طه حسين 
إلى بعض شعر حكيم المعرة وينثره في 
أسلوبه النثري الشهير، وهنا نرى صوت 
في  الشعر  طريق  عن  يأتينا  أبوالعالء 
حسين  طه  الدكتور  صوت  يأتي  حين 
ما  بشبه  يوحي  مما  النثر،  طريق  عن 
من  الصوت  و  المعرة  حكيم  شعر  بين 
العربي  األدب  عميد  شرح  وبين  ناحية 
يكون  حيث  والصدى،  الشعر  لهذا  نثرًا 
يكون  حين  في  واضًحا  حــاًدا  الصوت 

الصدى ممتًدا. 
جاء صوت أبوالعالء في نهاية كل فصل، 
حسين  طه  من  الصدى  جاء  حين  في 
أواًل، فالقارئ ـ في هذا الكتاب ـ يسمع 
الصدى  أن  كما  الصوت،  قبل  الصدى 

يأتي أكبر بكثير من ناحية المساحة الممتدة من الصوت الذي 
يأتي مركزًا حازًما. 

كما أن الصدى هو الذي يختار الصوت، فهو يستدعي ما يريده 
أو الضخم، فيختار منه ما  الكثير  الشعري  أبوالعالء  من صوت 
يود أن يقدمه، حيث اختار خمسين نموذًجا شعريا من بداية 

ديوان أبو العالء المعري. 

ذوق الصدى 
بارز.  وضوح  ذا  هذه  االختيار  عملية  في  الصدى  ذوق  ويبدو 
وقد تميز الصدى بالتحمس للصوت واالمتداد أو تمديد اإلشارة 
في الصوت إلى رقعة ضوئية كاشفة عما في الصوت من تركيز 
تأتي  وهنا  أغــواره،  كشف  إلى  العادي  المتلقي  يصل  ال  قد 
محاولة الصدى الدؤوب في ملء ما يستطيع مأله من فجوات 
تحقيق  إلى  يطمئن  كي  الترادف  على  ويلح  الصوت،  نص  في 
غرضه، ويكثر األسلوب اإلنشائي بصورة الفتة، وهنا يطل الهدف 
مقدمة  في  العميد  أعلنه  والذي  الصدى،  وجود  من  الحقيقي 
الكتاب، وهو تقريب صوت أبو العالء الذي انقضى عليه حوالي 
ألف عام أثناء تأليف هذا الكتاب من أكبر عدد ممكن من قراء 
الشعر ومتذوقيه، هؤالء الذين ال تسعفهم قدرتهم في التلقي 
على فهم صوت أبو العالء، وما يحمله من طبقات، أسهم بعد 
الفترة الزمنية بيننا وبينه في غربته عن أسماع الكثير منا، لكن 
بحسن  المتلقي  ينصح  بليغة  عدالة  في  العربي  األدب  عميد 

إصاخة السمع إلى الصوت، ألنه األحق باالستماع إليه. 

الصوت  أن  مدركًا  المتلقي  ويظل   
الصدى  أما  صاحبه،  يقول  بما  مؤمن 
فإنه يدور في فلك الصوت، وال يحمل 
الصدى  نظرصاحب  وجهة  بالضرورة 
إيمانه  أو  العربي  األدب  عميد  وهو 
العميق بما يردده، وإنما يتخذ موقًعا 
من الصوت ويدور في فلكه. لكن تثار 
تقييد  مدى  وهي  واضحة،  إشكالية 
الصدى للصوت، وقناعته بوجهة واحدة 
الشعرعموًما  فن  مع  خصوًصا  للرؤية، 
ـ  المحبسين  رهين  بشعر  بالك  فما  ـ 
العالية  الترميزية  بقدرته  يتميز  الذي 
ألحد  يمكن  وال  الرؤية،  آفاق  واتساع 
الشعري  المعنى  يحتكر  أن  كان  مهما 
ويقيده في قفص أنيق، حتى ولو كان 
العميد نفسه، لكن هذه  القفص من ذهب، أو من صنع  هذا 
المتلقون أن هذه قراءة أو تفسير  إشكالية تحل عندما يقتنع 
من متلق فرد هو عميد األدب العربي الدكتور طه حسين، وال 
وقراءاتهم  المتلقين  باقي  على  ـ  اإلطالق  على  ـ  حجرًا  تمثل 
قراءة  يقدم  أن  القدرة  يمتلك  من  يستطيع  وإنما  المختلفة، 

أخرى أو تفسيرًا آخر. 
به  ظن  ومهما  الهدوء،  تعرف  ال  حركة  في  دائًما  النص  ألن 
يلبث  ال  فإنه  فذة،  كانت  مهما  ما،  لقراءة  واالنصياع  السكون 
أن يتحرك ويتسع ويبدو من المستحيل تقييده بقراءة ما، ومن 
الالفت أن حركة النص تتغير بما ينتج من نصوص أخرى ال شك 

يكون لها أثرها البالغ على موقعه. 
ورغم ذلك تظل لقراءة العميد أهميتها الكبيرة فيما وضعت له 

من هدف، وهو تقديم صدى نثري من أديب يمثل في أدبنا 
الحديث قمة شاهقة عاشقة لقمة ال نكاد نجد شبيًها لها في 

أدبنا العربي. 
وقد تميز الصوت بالقدرة الكبيرة على فن القول، ومدى التحكم 
أمام  الكبيرة وعدم وقوفه  العقل  تميز بحرية  أدواته، كما  من 
المجتمع،  الحقيقي في  ثقلها  لها  السائد والمستقر من عقائد 

كما جاء الصوت هادئًا رزيًنا، غير متشنج. 
كما تبدو خلفيته المعرفية العميقة، وتكتسب الخلفية الدينية 
وجوًدا متميزًا، سواء في طبقات الصوت أم في طبقات الصدى. 
بتثبيت موقعه  يبالي  التحرك، وال  الصوت مطلقة في   وحرية 
على خريطة الرأي والمعتقد، وإنما يظل في حركة دائبة، تصل 

والصدى الصوت 

تظل لقراءة العميد لشعر
 أبو العالء أهميتها الكبيرة 

فيما ُوضعت له من هدف، وهو 
تقديم صدى نثري من أديب 

يمثل في أدبنا الحديث
 قًمة شاهًقة عاشًقة لقمة

 ال نكاد نجد شبيًها لها 
في أدبنا العربي 
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وآراء قضايا 

ونقيضه،  ــرأي  ال إلى  األحيان  بعض  في 
ويظل في حاالته جميًعا ذا أصالة وصدق.

المساحة،  في  بالحرية  الصوت  يتميز  كما 
فليست القصائد كلها على مساحة واحدة، 
إلى  قصيدة  من  تختلف  كانت  وإنما 
قصيرة  مقطوعات  جاءت  فربما  قصيدة، 
أو متوسطة أو طويلة وإن كانت المساحة 

القصيرة لها الغلبة. 
وقد بدا فضاؤه النصي ذا سعة باهرة، فهو 
يتحرك عبر التاريخ وأخبار األمم، خصوًصا 
القدماء، ويغوص في عمق  العرب  أخبار 
فكري واضح في بحار الفلسفة العميقة، 
ال  التي  الثمينة  بالكنوز  محماًل  ويرجع 
تفقد أبًدا رواءها وحمياها، وال تسبح في 
جو من البرود الفلسفي المتخشب، على 
في  النقاد  من  الكثيرون  يرى  ما  عكس 
ببعضهم  األمر  أبوالعالء حتى وصل  شعر 
وليس  حكيم  بأنه  أبوالعالء  وصف  إلى 
ما  أبعد  نراها  مقولة  هذه  لكن  شاعرًا، 
تكون عن حقيقة شعر الرجل، الذي يمثل 
ذات  العربي،  الشعر  في  شاهقة  قمة 
مدار  على  نجد  ال  وربما  خاص،  مذاق 

حركة الشعر العربي كله قمة تضارعها. 
الذي  العروض  علم  خصوًصا  العربية،  علوم  عبر  ينطلق  كما 
يكشف عن مهارته الفائقة فيه، ومعرفته العميقة به، ويتحرك 
ونجومه  الفسيح  الكون  عبر  المكان  حيث  من  النصي  فضاؤه 
زمنية  مساحة  عبر  ينطلق  فإنه  الزمان  حيث  ومن  وكواكبه، 

كبيرة جًدا، تصل الماضي بالحاضر وتمتد 
إلى المستقبل البعيد، إلى ما بعد موت 

اإلنسان نفسه.
وقد كان يقول: 

ما مر في هذه الدنيا بنو زمن 
إال وعندي من أخبارهم طرف

باللغة  الباهرة  الصوت  معرفة  تبدو  كما 
العربية ومفرداتها. 

تأتيه  وحسن  اآلسرة  بساطته  والتخفى 
بعيد  عمًقا  نغمته  يكسب  مما  للمعنى، 

الغور. 
وأديانهم  الناس  وأخــالق  الدنيا  وتحظى 
الدنيا  فتأتي  الصوت.  من  وافر  بنصيب 
ــود،  ال لها  يبذلون  للناس  كمعشوقة 
ويحرصون حرًصا كبيرًا على ودها، ولكنها ال 
تظل على عهد معهم، بل وتعظهم، لكنهم 

ال يتعظون. 
تحبيبه  الموت، ومحاولة  يبدو تمجيد  كما 

إلى الناس ذا وضوح بارز. 
أما أخالق الناس فهي مظنونة عند الصوت. 
من  حقيقية  قيمة  الصوت  اكتسب  وقد 
من  عنه  يعرف  كان  وما  صاحبه  شخصية 
ذكاء حاد وألمعية ال شبيه لها، و سمو نفسه، وبعده عن الدنايا، 
واعتزازه بهذه النفس، وما كان يعرف عنه أيًضا من اعتزال في 
بيته، وتطبيق لما يؤمن به، ووداعة محببة رغم عنفوانه الفكري 

الفذ. 
نفاذ حينما أطلق على  ذا ذكاء  العربي  األدب  وقد كان عميد 
شعر أبي العالء الصوت وعلى نثره حوله الصدى فيخفف من 

غلواء الذين يرون أن شرح الشعر يفقده الكثير من ألقه. 
النحيف  الكفيف  الشيخ  هذا  المعرة  حكيم  صوت  كان  ولقد 
مجدورالوجه والقابع في بيته ال يفارقه من القوة والرسوخ فظل 
فاعاًل على مدار القرون، ومن تجليات فاعليته ظهور صدى نثري 
له أطلقه العميد بعد حوالي ألف عام من ظهوره، ولقوة هذا 
الصوت وعمقه فإن أصداءه من القوة والتنوع، مما يؤكد عمقه 
إال  العميق ستختفي  الصوت  أن أصداء هذا  أظن  الراسخ، وما 

باختفاء الحياة نفسها 

* أستاذ/ مساعد األدب العربي، مصر
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»صوت أبي العالء« هو 
كتاب الدكتور طه حسين 
الثالث عن حكيم المعرة 

أبو العالء المعري، وقد 
أصدرته دار المعارف 

المصرية ضمن سلسلتها 
الشهيرة »اقرأ«
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توثيق الحكاية الشعبية

العقيلي  حكاية 

هشام بنشاوي*

من بين المناهج والنظريات التي حاولت تقديم منهج موضوعي للفلكلور، ال سيما 
في القصص الشعبي، يعد المنهج الفورمولوجي، الذي قدمه العالم الفلكلوري الروسي 

»بروب«  propp أحد تلك المناهج التي درست القصص الشعبي دراسة شكلية، 
من خالل بنائها الفني، وحسب الدكتورة نبيلة إبراهيم فهذا المنهج » يقدم لنا البناء 

األساسي لألنماط الروائية ويفتح الطريق أمامنا ألبحاث كثيرة وبالغة األهمية في 
دراسة أحوال الشعوب.

فعن طريقه يمكن عقد مقارنات بين األنماط الروائية المتنوعة التي يتفق لكل نمط 
منها بناء واحد. وعن طريقه كذلك يمكن أن يدرس القصص الشعبي في تطوره مع 
محاولة البحث عن األسباب التي دفعته إلى هذا التطور، والتي حدت بالقاص ألن 

يختار بعض الوظائف أو الشخوص ويهمل بعضها اآلخر، ثم األسباب التي دفعته 
ألن يكسب شخوصه طبيعة محددة على نحو ما«. ويعرف »بروب« المنهج البنائي 

المورفولوجي بأنه »وصف للحكاية وفقا ألجزاء محتواها، وعالقة هذه األجزاء بعضها 
ببعض، ثم عالقتها بالمجموع«، فهذا المنهج يكشف مواطن الخلل الفني أو التشويه 
الذي يعتري الحكايات، بسبب النسيان وطول الفترة الزمنية واالنتقاالت الشفاهية، 

وذلك بالكشف عن العالقة بين الشكل الفني للحكاية والمضمون.

العقيلي  العقيلي حكاية  حكاية 
في ضوء المنهج المورفولوجي
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وسنحاول في هذه السطور مقاربة حكاية العقيلي- والتي وثقها 
دكتور راشد أحمد المزروعي-، في ضوء التحليل المورفولوجي.

الوحدات الوظيفية
سقم  ثم  اإلبل،  رعاية  عن  وعجزه  للشيخ  األكبر  االبن  سقم   -
بسبب  الحسد،  اعتقاده-  -حسب  والسبب  األوسط،  االبن 

وسامتهم وفتوتهم.
- خوف األب على ابنه األصغر دفعه إلى طالء وجهه وأطرافه 

بصبغ »نيل«، حتى يبدو كواحد من العبيد.
- ظهور شخصية البطلة »اليازية«، والتي تتصف بالجمال البالغ، 
ووقوع البطل »العقيلي« في غرامها من أول نظرة، ثم انكشاف 

أمره بعد رش الماء عليه من طرف اليازية.
- عودة العقيلي إلى أهله، وقد أصابه داء الهوى مثل أخويه، 
وتأثر صحته، واكتشاف األب أن ابنه مريض بالهوى، ويظهر األب 

كشخصية مساعدة. 
- ظهور الشخصية المانحة، وهي الناقة صيدح.

- رحلة البطل بحثا عن ديار المحبوبة.
 - مقابلة البطل للشخصية المساعدة الثانية ) راعي إبل شيخ 

القبيلة(.
- اختباء البطل بين قرب الحليب، ووصوله إلى خيمة المحبوبة، 

بفضل الشخصية المانحة الثانية وهي جمل اليازية.
- اهتمام الخادم بالناقة صيدح وسقيها بالحليب صباحا ومساء.

الشريرة  الشخصية  وظهور  الحليب،  تناقص  الشيخ  اكتشاف   -
وهي »ابن الحرام«، والذي اكتشف وجود الناقة صيدح، بعدما 

فشل في ذلك ولجوء الخادم إلى بتر لسانه.
الناقة  أسر  ثم  أختها،  طرف  من  الشخصية  إشارات  ترجمة   -

صيدح، وتعذيبها.
في  اإلهانات  وتحمله  للناقة،  يحدث  ما  بسبب  البطل  - حزن 
جلد، ومساعدة اليازية له بالحصول على مقص حديد لفك أسر 

صيدح.
- انتقام البطل من الشيخ األعمى، وهو يلعب مع شباب القرية..

وهروب  الرابع،  ونسيان  حديدية  قيود  لثالثة  البطل  قطع   -
البطلة معه على متن صيدح.

بالبطلين، ثم رميها عباءتها فوقه، وتوقفه عن  الجمل  - لحاق 
الركض عند شم رائحة صاحبته.

- وصول البطل إلى قبيلته، ثم زواجه بمحبوبته بمباركة ذويها، 
ومجاورتهم لهم في السكن.

الدوافع 
- الدافع الذي جعل األب يساعد ابنه األصغر الجتياز محنته هو 

عدم تكرار تجربة ابنيه المرضية.
الظفر  هو  المغامرة  بهذه  يقوم  البطل  جعل  الذي  الدافع   -
لهذا  نتيجة  نشأت  الحكاية  لهذه  الرئيسة  والحركة  بالمحبوبة، 

الدافع.

مالحظة
بامتياز، عشقاً  الحكاية الشعبية، وهي قصة عشق  تعتبر هذه 
عفيفاً طاهراً على غرار باقي قصص الحب العذري، التي تتكرر 
في تراثنا الشعري العربي، والذي كان يتسم بالعفاف والبراءة، 
العربي،  الشعر  في  بوادره  تظهر  لم  الحسي،  الحب  أن  حيث 
الحيوانات،  وصداقة  والصحراء  الخيمة  العرب  هجر  عندما  إال 
التي كانت تحظى بمكانة كبيرة في قلوب أهل البادية العربية 
العجائبي،  الغرائبي/  من  تخلو  تكاد  الحكاية  وألن  )الصحراء(، 
الحكايات  في  المعتاد  الصراع  فحتى  واقعيتها،  في  نشك  فال 
الخرافية أو الميثولوجية أو الشعبية ) صراع قوى الخير والشر( 
يكاد يغيب، ولعل هذا راجع إلى طبيعة الصحراء، التي تصقل 
والشر  الحرام«،  »ابن  هو  هنا،  الوحيد  والشرير  أهلها،  معادن 
ال يتعدى المكر والدهاء، كما أنه ال توجد أية شروط تعجيزية 
باستثناء  الخرافية،  الحكايات  في  كما  خوارق  أو  مثال،  للزواج 
الناقة، التي كانت تركض بثالث قوائم، والتي لوالها لهلك البطل 

ومحبوبته.
اإلخوة  خالل  من  باستمرار،  ثالثة  الرقم  تكرار  هنا  ونسجل 
الثالث.  والخراف  الثالث  النوق  للناقة،  الثالثة  القوائم  الثالثة، 
الشعبية  الحكايات  كل  في  يتكرر  يكاد  الثالثي،  التكرار  وهذا 
حكايات  العراقية  الشعبي  القصص  في  نجد  حيث  والخرافية، 
كما  الثالثة«،  وأوالده  »الملك  الثالثة«،  بــ»الفرسان  موسومة 
المنهج  ضوء  في  العراقي  الشعبي  »القصص  كتاب  في  ورد 
الشويلي، والذي  العراقي داود سلمان  للباحث  المورفولوجي« 
للقصص  دراستها  في  إبراهيم  نبيلة  د.  درب  على  فيه  سار 
الرومانسية  من  الشعبي  »قصصنا  كتابها  في  المصري  الشعبي 
المتواضعة  الورقة  في هذه  به  اهتدينا  والذي  الواقعية«،  إلى 
للحب  تنتصر  التي  الماتعة،  الشعبية  الحكاية  هذه  لمقاربة 
البطل  اليازية  أخفت  عندما  يتجلى  ما  وهذا  العفيف،  البريء 

في مكان بعيد عن خيمتها 

 *قاص وباحث من المغرب

توثيق الحكاية الشعبية

العقيلي  حكاية 
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مستعيًدا ذكريات القنص والطيور

الراوي بالل خميس الدرمكي:
القنص خبرة ومرايل*)3-3(

أيام زمان

الدرمكي الراوي بالل خميس 

مستعيًدا ذكريات القنص والطيور

الراوي بالل خميس الدرمكي:
القنص خبرة ومرايل*)3-3(
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المتعلقين  الحوار  جزءي  السابقين  العددين  في  نشرنا 
بموضوع الغوص والحياة في البحر، وبحياة البادية، ويحدثنا 
في هذا العدد عن طيور القنص؛ صيدها وتربيتها، والصيد 
بها وكيفية التعامل معها وأسمائها وأنواعها وأمراضها وأكلها 

وطيور الشيوخ المشهورة وما إلى ذلك.
ليس  الدرمكي  خميس  بن  بالل  الوالد  مضيفنا  أن  وبرغم 
مع  التعامل  في  خبرته  اكتسب  أنه  إال  متخّصًصا،  صّقاًرا 
الدائمة  مرافقته  خالل  من  عنها،  معلوماته  وكذلك  الطيور 
للشيوخ في رحالت مقانصهم داخل وخارج الدولة، وكذلك 
من خالل عمله في الصيف كمرٍب لطيور الشيوخ في منزله 
في العين. ولذا فإننا نعتذر عن أي خطأ في أي معلومة قد 
يكتشفها البعض ممن لديهم خبرة في هذا المجال، ذلك ألن 
راوينا اجتهد معنا كثيرًا في محاولة سبر غْور هذه الطيور 

وإعطائنا معلومات وافية عنها قدر إمكاناته.
- مرحبا الوالد بالل، نرّحب بك في هذا اللقاء وسيكون إن 
شاء الله لقاؤنا عن المقانيص والطيور في السنين الماضية، 
وذلك من خالل عالقتك بها عندما كنت تعمل مع الشيوخ.

- أهالً ومرحبا بكم جميًعا، وإن شاء الله لي عندي موجود 

  مركز زايد للدراسات والبحوث 

في إطار إعالنها عام 2015م عاًما لتوثيق التراث 
الشفاهي اإلماراتي، تدشن مجلة »تراث« بهذا 

اللقاء، سلسلة جديدة من العمل التوثيقي الهام 
لذاكرة األجداد، يديرها ويشرف عليها الدكتور 

راشد أحمد المرزوعي.
وسوف تحتفظ المجلة بصيغة الحوار الشفاهي 

كما جرت حرًصا على أن يكون النشر وثيقة 
صالحة للعمل البحثي فيما بعد وتعميم الفائدة 
منها على صعيد اللهجة والمفردات المحلية كما 
على صعيد المعلومة والحكايات التي تتضمنها. 
تم هذا اللقاء مع الوالد بالل خميس الدرمكي 
عام 2000م، في مدينة العين بإمارة أبوظبي.

وقد جرى اللقاء على عدة محاور شملت الغوص 
وحياة البحر، حياة البادية، والمقانيص.
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ولي أعرفه عن الطيور بقوله لكم والله الموفق.

س: الوالد بالل هل كنت تسير القنص؟
ج- نعم كنت أسير مع الشيوخ، مب صّقار بس أروح معاهم كل 
مقانيصهم، ألن شغلتي كانت سائقاً مع الشيوخ، كنت معاهم 

كلهم.

س- هل كان  القنص الذي يمارسونه الشيوخ هواية وإال رياضة 
أو عشان أكل الصيد؟

ج- كان هواية ورياضة. كان أول ما َشي سيارات، يقنصون على 
وحتى  هذاك  الوقت  في  لألكل  يقنصون  كانوا  وأكيد  ِجمال، 

الحين وهواية في نفس الوقت رياضة.

س- هل أنت مارست الصيد بالصقور؟
ج- صيد ال، ولكن حاضرت الصّقارين وشّل الطيور وأعرف الطير 
وياهن  تعاملت  والوكري.  والشاهين  والوحش  والجرناس  الحر 

عند الشيوخ وكان مقيظهم عندي.

س: تذكر متى أول مرة تعاملت مع الصقر؟
ج- نعم، تعاملت معاهن قبل ما يطلع البترول في أبوظبي )أي 

قبل الطفرة(.

مع  التعامل  في  صعوبة  هناك  كانت  هل  كانت؟  كيف  س- 
الطير؟

ج- ال عادي، أول البادي تيبه وحش، يصيدونه ويجيبونه وحش 
ما يعرف شي، مقطّب حتى عيونه مغطّايه، مشكاكات بخيوط، 
وبعدين يحطّون لحمه عند وجهه، عند خشمه، مرة مرتين لين 
اللحم  بالناس وياكل  لين يحس  له صوت  بها، ويسّوون  يحّس 
شوي شوي، وبعدين يفكون عن عينه الخيط، وربطوه في خيط 
الطير  ويجي  لحمه،  فيه  تلواح  له  ويحطّون  شوي،  وينّقزونه 
ويسير لين هناك صوبهم يبا اللحمه بياكلها، أول مترين، وعقب 
ويزقره  وفّكوه  متر،  عشرين  يوصلون  لين  أربعة  وعقب  ثالثة 

راعيه، ويجيه لين عنده ياكل اللحم وينّسر من هذاك اللحم.

س- يوم يقطّبون عيونه صغير وإال يوم يكبر؟
ج- أول ما يصيدونه بعده وحش ما شاف الناس من يصيدونه 

من الكوخه أو الشبكه، يقطّبون عيونه.

الكوخه والشبكه
س- شو هي الكوخه والشبكه؟

ويحطّون  حفره  في  التراب  في  عمره  يدفن  ريّال  الكوخه  ج- 
ستّان  خيط  في  حمامه  ويربطون  شجر  واغصان  عيدان  عليه 
طويل ويفّرونها وهو يمسك بالخيط، ويجي الطير ويهجم على 
الخيط  يسحب  الكوخه  في  لي  الريّال  ويتم  ياكلها،  الحمامه 
ما  إيده وهو  الخيط على  لين يوصل  بالحمامه، والطير فوقها 
يشوفه، يوم يوصل الطير على إيده يمسكه وطاح الطير ميت، 
تقول مات بس هو حي، ولكن هذي خدعه من الطير سبحان 

الله، ومسكوه وقطّبوا عيونه واخذوه.
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ويحطّون  دقيقه  بس  الكوره،  شبك  مثل  الباب،  مثل  والشبكه 
الحمامه وراها، وفيها خيط ويجي الطير هاوي يباها ويمسكها، 
ومن أيّي بيطير ضرب في الشبكة وتشربك فيها، وراعي الحمامه 
عندها فيمسكه ويقطّبون عيونه وخالص يمسكونه وياخذونه 

يربّيونه )يدّربونه(.
يرّاح،  مثل  آدم،  ابن  مثل  بهن  يزقرونهن  أسامي  لهن  والطيور 
وراعيه  ينقون  له  يختارون  طيبه  أسامي  فالح،  منصور،  غشام، 

يروغ  لو  ويرجع حتى  بالتلواح  باسمه  عليه  ويزقر  بعيد  يسير 
الحبارى أو عجز عنها يزقره باسمه ويرجع.

س- انزين يوم يصيدون الطير بالكوخه والشبكه كيف يدّربونه؟
يفّكون شوي عن  يقطّبون عيونه وكل ساعه  ما قلت  ج- مثل 
عيونه ويدعون عليه ويمسّحونه لين ياكل لحم شوي، وبعدين 
لين  التلواح  على  ينّقزونه  ويتّمون  ريله  في  خيط  يربطون 
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يتدرّب. هذا تدريب الطير، إن كان شاهين وإال حر وإال وكري 
وإال غيره.

الحر والشاهين والوكري
الحر والشاهين  اللّي ذكرتها  الطيور  بين هذه  الفرق  س- شو 

والوكري غيره؟
يشوف  ما  الشاهين  بعيدة،  مسافة  من  يشوف  كبير  الحر  ج- 
يطلع وال  والحر  الشاهين سبوق  الحر.  أسبق من  وايد، ولكنه 
ويرهي  األرض  في  يباها  تطير.  وهي  )الحبارى(  يروغها  يقدر 
عليها، بس في الجو ما يقدر عليها إال الشاهين. أما الوكري صغير 
وايد وهو مال صيد أرانب وبعضهن يصيد حبارى، و»القرموشه« 
أكبر من الوكري شوي، تصيد أرانب وتصيد حبارى، أما »التبع« 
أصغر منهم كلهم وهذا يصيد األرانب والكروان، بس ما يصيد 

الحبارى.

أدوات الطير 
س- شو األدوات الخاصة بالطير؟

ج- الطير أول شي مهم له أول ما يتدرب »البرقع« عن يشوف 

شي في الليل، وإذا سايرين القنص في السيارات وعندهم أربع 
طيور مثاًل كلهن مبرقعات عدا واحد اللّي له الهدد. يقولون له 
استعد، الهدد لك ومن يشوفون الحبارى طارت يقولون له ربُعه 
»دونك« فالن يعني هّد. وهو يكون جاهز فاك السبوق ورابطنه 
له:  يقولون  من  للهدد.  ومتولم  المرسال  من  وفاكّنه  إيده  في 
دونك هّد، وفعلها هّد طيره. والباقين راصغين طيورهم. وقالوا 
للباقين إلزم، يعني ال تفّكون طيوركم، يعني ال تهّدون وراه، ألن 
الجو وتضاربن رواحهن  الصقور في  إذا حد هّد وراه تشابكن 
وطارت عنهن الحبارى. ويوم يصيد هذاك اثنين أو ثالثة أو أربع 
قالوا له خالص، ادعى طيرك. غّد طيرك. إذا الوقت الظهر قالوا 
غّده من الصيده األخيرة واتْرس بطنه وما يهّده وقالوا للثاني 

اللي عقبه هّد طيرك.
وبعد عندك »الوكر« اللّي يستريح عليه الطير ليل أو نهار في 
الطير  عليها  يركب  لي  )المنقله(  الوكر،  ع  يريحونه  االستراحه 

والمرسل تبع السبوق.

س- ما هو أكل الطيور في فترة تدريب الطيور؟
وما  ربيب  وغدا  رّب  رّب  إذا  بس،  لحم  لحم،  غير  ما شي  ج- 
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فنجان  في  البيض  له  يكسرون  بيض،  عطوه  لحم  حّصلوا 
ما  الطير  شرب،  ويشربها  الماء  مثل  تستوي  لين  ويضربونها 
إال  أكل  له  ما  الطير  بس،  وبيض  لحم  هالشايتين  غير  ياكل 

البيض واللحم.

ذكر أم أنثى!
س- شو تصيدون ذكر الصقر وإال أنثاه؟

حد  ما  هذاك  وقتنا  في  الذكر  من  األنثى  يعرف  حد  ما  ج- 
يعرف. إذا حد يعرف ما أدري. أما أنا ما كد سمعت. تعرف 
الشاهين شاهين والحر حر، والجرناس من ياخذ عندك شتَوه 
سمّوه  الثاني  الحول  ياه  جرناس،  سّموه  وقيظّه  القيظ،  ياه 
يعّق  الثالث سّموه جرناس 3، ويجرنس يعني  ياه  جرناس 2، 

الريش ويسّوي ريش جديد غير.

س- شو الطرايد اللّي يصيدهن الصقر غير الحبارى؟
ج- الصقر ما له غير الكروان والحبارى واألرنب. وفي طيور ما 
يصيدن إال الصفارد والقطا، وفي طيور جارحات يصيدن حتى 
الغربان، كل طير يصيد، أما الطيور الكبار لي تاكل الطيور مثل 

»العقاب« يترّوع منها الطير ما يجيها.

س- كم سنة الطير يتم يصيد؟
لين  أربع،  أو  سنين   3 جرناس،  يغدي  لين  يصيد  الطير  ج- 

يشّوب أو يموت.

لي ما يعرف الصقر يشويه

س- لي ما يعرف الصقر يشويه؟ هذا مثل شعبي 
شو معنى هذا المثل، إذا تعرفه؟

ج- هيه، هذا المثل له قصة:
كان هناك واحد راعي غنم قريب منه واحد يقنص 
حبارى بطيره، فهذا القّنيص يوم شاف الحبارى هّد 
طيره وما عنده جمل أو سيارة. وراغ  الطير الحبارى 
وصادها قريب الراعي، وطاحن هناك، وربع عليهن 
وهذا  وشواهن.  وذبحهن  ومسكهن  الغنم  راعي 
وقال  الراعي،  وسأل  الصيده،  يبا  طيره  وراء  يربع 
بس  ال،  له  قال  حبارى.  يروغ  طير  شفت  ما  له 
وذبحتهن  ومسكتهن  يتضاربن  جاءن  اثنين  طيور 
فراعي  لحمهن،  من  وياك  بناكل  وتعال  وشويتهن، 
الطير عرف ان هذا طيره، وقال هذا المثل »لي ما 

يعرف الصقر يشويه«.

أيام زمان



98

س- كم سنة يعيش الطير؟
ج- يعيش لين 3 سنين، وعند الشيوخ طير عاش 4 سنين، وعقب 
ضاع. طير غالي كان عند الشيخ زايد اسمه »غشام«، كان غالي 

وايد عند الشيوخ، وابطأ عندهم 4 سنين.

س- يوم يضيعن الطيور ما يدّورونهن؟
عليهن  يبذلونه  ما  شي  يخلّون  وال  عليهن  يدّورونهن  ج- 
ويحوطون كل مكان، الطير دامه جايع يرجع، خاصة من يسمع 
راعيه، حتى لو ماخذ يومين ما حّصل قنص، من يسمع التلواح 
ما  قريب  لو  ماكل، حتى  أنّه  عاد  وإذا  يرجع،  راعيه،  ويشوف 

يجيك، هو ما يقنص لك يقنص حق بطنه، يوم ما يجيك.

أمراض الطير 
س- شو األمراض اللّي تصيب الطير؟

ج- أكبر مرض يصيب الطير اسمه »الرداد«، وهو مرض يضرب 
خشمه  في  اآلدمي  تضرب  اللّي  القرحه  مثل  خشمه  في 
الخشم  ترعى  قرحة  وهي  الماضي،  في  »البلوش«  ويسّمونها 
من داخل لين توصل مّخه، ويموت بسببها بعض منهم. واألول 
يعالجونهم عالج بسيط وشي يبرى وشي يموت، والحين الحمد 
لله شي له عالج. والمرض الثاني لي يصيب الطير اللّي هو ما 
يرّد اللحم »ما يدري« اللحم ألن الطير »يدري«، ألنه ما له بطن، 
له لحمه في صدره، وإذا شاف الصّقار طيره عشاه في صدره 
اللحم،  درى  ما  اليوم  قال طيري  رقبته،  في  الفنجان  كبر  وارم 
اللحم وراه،  اللحم، يجلب رقبته ويدور  شي فيه، يعني يدري 

ويكون صدره ما فيه شي، وهذاك يكون صاحي وما فيه شي، 
يدري ويمخط يعني يذرق أي يعّقه. أما إذا ما درى اللحم، يتم 
في صدره ويوم يجيه الليل يزوعه اللحم جّدامه وهذاك يقولون 
مريض. وفي مرض يصيبه في ريله ويسّمونه »سامور« ويقولون 
بااليودين  ويعالجون  القرحه  مثل  وهو  »مسومر«  فالن  طير 

وهذا أبسط من »الرداد«.
س- كيف يحّصلون على الطيور في الزمان الماضي؟

ج- من قبل من الشام وباكستان الحرار والشواهين من بعيد، 
وبعدين يجيبونهن من الجزر يصيدونهن مثل جزر »أبو االبيض« 
و»داس« و»الظنه« من البرور قرب البحر. الصبح يسرح الواحد 
كّوخ  الحمامه،  ويجتل  الفجر  عليها  الطير  الحمامه وهّد  يطيّر 
ومن  الشام  من  الحرار  أما  شواهين،  أربع  إلى   3 من  وصاد 

باكستان. الوكري والقرموشه من هنا يصيدونها.

مناطق القنص
س- ما هي المناطق اللي كنتوا أول تروحون لها للقنص؟

ج- االول يروحون ليوا وغربي ليوا ويروحون الجّده في سلطنة 
وأمطار  بر وكلها عشب  الجنوب  الحراسيس( في  )جّدة  عمان 
قاموا  وبعدين  شهر.  هناك  الشيوخ  وياخذون  وحبر،  وأرانب 
والحبارى  العشب  قّل  لين  وايران،  والجزائر  باكستان  يروحون 
تتبع العشب، ولها شجرة وحده تسمى »العلقاه« جمعها علقى، 

والبقعه اللّي فيها »العلقاه« ما تطلع منها.

س- كم كانت أسعار الطيور اللّي يشترونها أول؟
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ج- الطير هاذاك الوقت يأخذونه 70 أو 80 ألف يوم الشيوخ 
ما عندهم فلوس وايد. كانن غاليات خاصة »الحر« وهو أغلى 
من الشاهين ويوم كثر الحر قّل السعر الشاهين وارتفع سعره 
وأصبح 80 و100 ألف يوصل الشاهين حتى 200 ألف، يزابنون 
عليهن من كويت وقطر والسعودية، والحين نفس السعر، بس 

القنص قّل شوي بسبب العشب وقلة األمطار.

س- متى يكون موسم القنص؟
ج- الشتاء من بعد الحر، من ينّسم شتاء بدأ القنص، من دام 
الشتاء برد، كله قنص 4 شهور ويوم يجي الحر رّصغوا الطيور، 

توق حرٍّ

س- ما تحفظ شي من الشعر عن الطيور؟
ج- واحد شاعر قال: 

توق قلبي توق حرٍّ شــــــاف برّه
 من طيور الشام عينه عين ليمي )1(

يوم بان الصبح سّوى له مصرّه )2(
 ما يصيده راعي »الكوخه« غشيمي

)1( ليمي= ثعبان
)2( مصرّه = صوت

 أنا عند الشيخ زايد
 من يوم الشيخ خليفة 
عمره 4 سنوات ويوم 
كبر الشيخ خليفة اهلل 

يطول عمره تّميت عنده
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وانتهى القنص والطير ما يهّد ويروغ في الحر يعجز.
س- شو استعداداتكم للقنص؟

والعيش  والتمر  والماء  القشار  السيارات  تحّمل  شي  أول  ج- 
والحب، وحتى الذبايح احتياط، يمكن ما يحّصلون قنص. اسرحوا 
الصبح من هنيه وقيّلوا ورّوحوا ويجون مكان معروف وأقاموا 
الخيام والقشار والذبايح  اللّي هي  »العّنه«  عليه وحطّوا عليه 
والسيارات لْكبار والماء. والسيارات الصغيرة لي فيهن الشيوخ 
وربعهم انشروا كل سيارة فيها 5 أو 6 بطيورهم يصيدون لين 
أو 10  أو 15  أو 30  له 20  يايب  المغرب، يضوون وكل واحد 

حبارى. في السيارة خمسة أشخاص.

مقيظ الطيور
س- في القيظ شو يسوون بالطيور؟

يقيّضونهن ما يفّكونهن لين موسم  القيظ يرصغونهن،  ج- في 
القنص، كد عّقن ريشهن وريش يديد يسّون وقْنصْوا بهن.

س- شو الترتيب مالهن في الصيف؟
ج- يجييونهن في مكان نظيف، يسّوون عريش نظيف ويحطّون 
وصخ  شي  وال  ناعم،  تراب  ويجيبون  عنهن  ينظّفون  رياييل 
وما  مرصوغ  الطير  ويتم  »الرداد«،  يصيبهن  ما  عشان  تحتهن، 
بيض،  يعطونه  لحم  ما شي  وإذا  لحم،  ويعشّونه  غدا،  له  شي 

لين شتاء.

س- هل تعتقد أن هذه الرياضة مهمة نعلّمها ألجيالنا الحاضرة؟
جدود  من  ألنه  والحين،  أول  مهم  القنص  وايد،  مهمة  ج- 

جدودهم، هل الخليج يحبونها وهذا تراث الخليج كله.

س- شو الخبرات اللّي يكتسبونها الرجال من هذه الرياضة؟
ج- الصّقار الماهر يتسابقون عليه الشيوخ ألنه يربّب طيورهم 
يخلّصن  ويوم  الطيور  يدرّب  بيته  في  ويخلّونه  ويعلّمهن 
منها  أكل  ويحّصل  الصبر  منها  ويتعلّمون  عليهم.  رّجعهن 

والقنص خبرة ومرايل.
س- هل الدولة تظن مهتمة بهذه الرياضة؟

ج- نعم الدولة تشّجع خاصة الشيخ زايد يحب هذه الرياضة هو 
وعياله، والزم يوم يجي الموسم يغالون في الطيور ويجيبوهن 
عند  يسيرون  يداد  سيارات  على  ويخّسرون  يكونن،  وين  من 
الزيّاني في دبي ويجيبون عشر أو عشرين سيارة جيب الندروفر 

يداد مخصوصة حق الرحلة مال القنص.

س- متى وقت القنص في اليوم؟
أول  المغرب.  لين  والعصر  الظهر  الضحى، وشتا  أو  الصبح  ج- 
بس،  خالص  قال  حبارى،   6 أو   5 يقنص  لين  بالطير  يقنصون 
وايد، وهّدوا غيره.  الحبارى  لحم  يعطونه من  عش طيرك، وال 
ويعطونه بس دم، يخبقون راس الحبارى بالسكين لين دماغها 
بيْطير عنهم ألنه شبعان،  وايد  إذا عطوه لحم  ويعطونها منه. 

حتى في الليل يوم يعّشونه يعشونهن بقياس.
أذكر الشيخ زايد روحه )رحمه الله( يجيبون له صينيّه ممزورة 
قطع لحم لعشاء الطيور، كل طير بروحه يقايس عشاه، ويقول 
لكل واحد، هذا عشاء طيرك. الطيور إذا شبعن وكلوا وايد لحم 
أصبحوا الصبح ما يبون الحبارى شبعانين. ألن الطير ما يقنص 
لك انته، يقنص لنفسه إذا محتاج بيْصيدها، وإذا ما محتاج ما 

بيطير لها.

س- كم سنة تميت عند الشيوخ؟
ج- أنا عند الشيخ زايد من يوم الشيخ خليفة عمره 4 سنوات 
ويوم كبر الشيخ خليفة تّميت عنده لي مرضت وعْميَت عيوني 

والحين مثل ما تشوف.
مشكور الوالد بالل والله يطّول عمرك 

*مرايل، منسوبة إلى الرجولة وتقلب الجيم إلى ياء في 
اللهجة المحلية اإلماراتية

أيام زمان

الدرمكي الراوي بالل خميس 
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الثقافات الفرعية 
ألنها  أفراده،  بين  العام  بالتجانس  أي مجتمع  ثقافة  تتميز 
هذا  أفراد  بين  المشتركة  األساسية  السمات  على  تشتمل 
المتجانسة  الواحدة  الثقافة  هذه  داخل  وتوجد  المجتمع، 
ثقافات محلية متنوعة، أو فرعية، نتيجة لتنوع فئات المجتمع 

وبيئاته وأنشطته البشرية.
هويات  عن  الحديث  يعني  ال  فرعية  ثقافات  عن  والحديث 
المجتمع  فهوية  بعينها،  فئات  أو  بيئات  أو  لجماعات  فرعية 
األرض  مع  اإلنسان  تفاعل  نتيجة  تاريخه  عبر  تكونت  واحدة، 
المتجانسة  الواحدة  الثقافية  الهوية  داخل  وإنما  الزمن،  عبر 

خصوصيات تميز بعض الناس في لهجتهم أو أزيائهم... إلخ. 
تتجانس هذه الثقافات الفرعية مع الثقافة العامة للمجتمع في 
السمات والخصائص العامة، وتنصهر فيها دون انفصال، وتتميز 
وأزياءهم،  لهجتهم،  مثل  أهلها،  عن  تعبر  ثقافية  بخصائص 
وطعامهم، وطرق احتفاالتهم ... إلخ. واألمثلة كثيرة، فنجد أهل 
الريف لهم أزياء ولهجة ومأكوالت وطرق احتفاالت تختلف عن 
الحضر والبادية، وذلك نتيجة تفاعلهم مع البيئة التي يعيشون 

فيها، والتي تأثروا بها وأثروا فيها. 
خصوصيات  من  الفرعية  الثقافات  هذه  به  تتميز  ما  ورغم 
معها  تشترك  أنها  إال  األخرى،  الثقافات  من  غيرها  تميزها عن 
في عموميات تشكل ثقافة المجتمع الواحد، فال يوجد تعارض 
وتجانسهم  لوحدتهم  رابطًا  العموميات  هذه  تشكل  إذ  بينها، 

تحت راية هوية ثقافية متجانسة.
الثقافية  عمومياتها  دعم  على  تركز  المجتمعات  كانت  وإذا 
باعتبارها العناصر األساسية المشتركة بين كل فئاتها االجتماعية 
بالخصوصيات  العناية  فإن  وبيئاتها،  أقاليمها  أو  الثقافية  أو 
أهمية عن  يقل  ال  المجتمعات  داخل هذه  المتنوعة  الثقافية 
الفعالة  الثقافية، ألنها تمثل دعًما أساسيًا للمواطنة  عمومياتها 
تشكيل  في  الثقافي  البعد  أهمية  مع  خاصة  مجتمع،  أي  في 

هوية المجتمع وتنمية المواطنة لدى أفراده. 
ولعل ما كتبه بريان تيرنر عن المواطنة وتفسيره للمواطنة على 
الثقافي  التمكين  تعني  أنها  يرى  التي  الثقافية،  المواطنة  بعد 
المتنوعة على المشاركة  البيئات  الذي يزيد من قدرة ثقافات 
الفعالة ضمن الثقافة الوطنية، يدعونا إلى التفكير في أهمية 
بعد  خاصة  فرعية.  وخصوصيات  ثقافات  من  بها  وما  ثقافتنا 
انتشار التخوف من السيطرة على الثقافات الفرعية، واستغاللها 

في حدوث صراعات مجتمعية بين فئات أو بيئات بعينها. 
الخطورة هنا في تهميش ثقافة أو بيئة لها خصوصيات ثقافية 
بداعي خطورتها على المركب العام لثقافة المجتمع، أو تشكيلها 
تهديًدا أو عاماًل للتفكك والصراعات الداخلية، ألن ذلك التهميش 
سيشعر أصحاب هذه الثقافة أو البيئة بعدم أهميتهم في ثقافة 
المجتمع، وعدم االعتراف بما يميزهم من خصوصيات ثقافية، 
مما يجعلهم لقمة سائغة لمن يريد استغاللهم وتأجيج مشاعر 
الكراهية والتعصب، وبالتالي يصبحون عاماًل للهدم وليس البناء. 
وما  الداخلية  التنوعات  استغالل  على  ومتنوعة  كثيرة  واألمثلة 
بها من ثقافات فرعية مهمشة في حدوث قالقل ثقافية داخل 
مشاعر  تأجيج  من  العراق  في  يحدث  ما  ولعل  المجتمعات، 
العداء بين العرب والتركمان واألكراد، وما تشهده سوريا واليمن 
والسعي  التهميش  بفعل  تأجًجا  تزداد  صراعات  من  وليبيا 

للسيطرة. 
تسعى  التي  الحقيقية،  الثقافية  التنمية  جهود  فإن  ولذلك 
للحفاظ على ثقافتنا، وما توجهه من أخطار العولمة ومحاوالت 
الثقافية،  لهويتنا  ثقافية دخيلة قد تسبب طمًسا  فرض نماذج 
وقوة  إثراء  عنصر  باعتبارها  الفرعية  للثقافات  تنظر  أن  عليها 

للثقافة العامة، ال عنصر تهديد أو خطر عليها 

أستاذ مشارك بجامعة المنيا - مصر

رؤية
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خاض الشاعر في هذه المجموعة الشعرية غمار تجربة إبداعية 
فريدة ومتميزة في سياقها الثقافي المحلي، وذلك من خالل ربط 
السرد بالشعر في رواية شعرية زاوج فيها بين السرد والشعر، 
وبقطع النظر عما يطرحه مفهوم الرواية الشعرية من إشكاالت 
معرفية ومنهجية سواء على مستوى المفهوم والمضمون، إال أن 
ويطّل  ويتجاوزها،  اإلشكاالت  هذه  يقتحم  أن  استطاع  الشاعر 

على القارئ بقصائد  شعرية نبطية مفعمة بالحب والوفاء.
يكشف  ومقدمة  بإهداء  الشعرية  مجموعته  الشاعر  ويستهل 
فيهما عن تعلّقه بمكان مسقط رأسه وقلبه، أبوظبي، »لّما التمائم 
أمواج حبه من  التي احتضنتها  الجزيرة  تلك  نيطت عليه« في 
كل جانب، ويسرد في مقدمة كتابه القصيرة قصة ذلك التعلّق 
حينما كان يكتب باسمه المستعار »خلي القلب« عن المدينة 
الملهمة، ويقول :«كانت ملهمة تلك الجميلة التي دخلت قلبي 
أخيراً  ضالتي  وجدت  حقيقية،  قصيدة  أكتب  كيف  وعلمتني 
لكني لم أهتم بشيء سوى القصيدة ألدون مشاعري فيها، وفي 
مكان الحدث، فهي القصة التي ربما لم تتكرر مرة أخرى وهو 
العمر الذي لن يعود ثانية، لذا كانت القصيدة بالنسبة إلّي في 
تلك األيام كنزاً من كنوز العشاق أحتفظ به في دفتر األجندة 

كي ال أنسى الزمان والمكان واألحداث«.
ويقف الشاعر ليرصد مظاهر التغيّر ومالمح التحّول في مدينته 
ويقول: »أمر بشوارع أبوظبي المتغيرة يوما بعد يوم، فال زال 
برج بينونة أطول أبراج كورنيش أبوظبي عندي، والزالت أنظر 
منطقة  إلى  أذهب  عندما  الظفرة  مطعم  إلى  فاحصة  بنظرة 
خليفة  شارع  دخلت  كلما  السوق  أتخيّل  زلت  وال  زايد،  ميناء 
واألماكن هي  كبرت،  األزمنة شابة مهما  األزمنة هي  زالت  وال 
وستبوح  جديدة،  حلة  تلبس  أن  حاولت  مهما  قديمة  األماكن 
قصائد هذه المجموعة بأسرار تلك األماكن بالرغم مني عسى 
تبقي لي  القصة والقصيدة لكم وأن  من متعة  أن تحمل شيئاً 

شيئاً من الذكريات التي ال أستطيع التخلي عنها.«
وأزمنة  أمكنة  في  كتبت  المجموعة 28  قصيدة  تتضمن 
مختلفة، في »السوق القديم، منطقة الكرامة، جمعية البطين، 
مطعم الظفرة، الكورنيش، منطقة الخالدية، مستشفى الجزيرة، 
برج بينونة، كاسر األمواج، حديقة المطار، شاطئ الراحة، مطار 
أبوظبي الدولي، الرأس األخضر، كورنيش القرم، نافورة الكورنيش، 
وتحتفظ هذه القصائد في طياتها بروح المكان وذكرياته التي 
ال تفارق ناظر الشاعر أينما حل واتحل، ويمكن تلّمس ذلك في 

  مّني عبد القادر 

تُشكّل تجربة الكاتب والناقد اإلماراتي محمد عبد الله نور الدين ملمًحا مهًما تتداخل فيه رهافة 
حّس الشاعر وذائقة األديب ورؤية الكاتب وفطنة الباحث ومهارة الناقد الحذق،

وتتكامل هذه العناصر مجتمعة لتشكّل النسيج المتكامل لتجربة الشاعر بمختلف تمظهراتها 
وتجلياتها األدبية والنقدية.يكشف الشاعر في رويته الشعرية »أبوظبي في النصف الثاني من 

التسعينات« عن قالب قديم جديد في تجربته الشعرية، وينطلق من المكان الملهم (إمارة 
أبوظبي) الذي احتضن طفولته ومرتع صباه، لينسج خيوط قصيد يجمع الطارف والتالد، والقديم 

والجديدة، والوصل والصرم، والقرب والبعد في سرد شعري تتعالق فيه سيرة الشاعر الذاتية 
والحياتية مع السياق المحلي بكل ما يرمز له من تحّول أو تطّور تساوقاً مع النهضة العمرانية 

التي شهدتها أبوظبي خالل العقود األخيرة، وهذا ما يجعل نصه الشعري السردي يأخذ بعًدا آخر 
يتجاوز جمالية النص الفنية والتصويرية واللغوية، يختزن تاريخ المكان وتحوالته.

يوثّق أبوظبي في رواية شعرية 

قراءة في ديوان محمد نور الدين 



103 العدد 190 أغسطس 2015 الكتب سوق 

العناوين قبل المضامين، وهي: »«نظرة، والله عجب، ما صدقت 
شفته، بريد الشوق، المقهى، عيوني، كم انتظرته، إسأل علّي، يا 
مسافر بوظبي، أجر ومعافى، أحلى قصيدة، ليلة عمر، ليت لي 
قلبي يباه، يزورني ويجيني، أول لقا، آسف، ملليني، ذكراك، قصة 
دموعي، جنيف، يا طايره، رديت روحي، خلنا نموت، الخيانة، 

ظالم، أبكي جروح، معذور، ناٍس يحبونك.
سردّي  بمدخل  القصائد  تلك  من  قصيدة  كل  الشاعر  ويُصّدر 
يختزل فيه قصتها ومكانها وزمانها، ويقول في قصيدة »نظره«: 
بصمت  وسألتني  جهتي  إلى  الحشود  بين  نظراتها  استقرت 

ابتسامتها، فبدأت قّصتي بهذه القصيدة:
نظــره ومــــــرّت بْخير

وياله ذاك الــــّريم يلتف
أّشر بعينه ْمكّمل الّسير

اتبع إذا لك في الهوى شف
صّديت وفصدري كما الطير

قلــــٍب يرّف الْشوفته رف
جيته وخان الشــوق تعبير

صرت بلْقاه آذوب وانشف
حــــسنه ملكني بكّل تأثير

وعند الجمال النفس تضعف
إن ارتباط الشاعر بالمكان الذي هو بالضرورة الموطن واألهل 
والخالن يزيد من لوعة اغترابه ويشّد من زفرة حنينه، ويحدوه 
بشوق وتوق متصالن ورغبة جامحة في احتضان المكان، وهذا 
في  كتبها  التي  بوظبي«  مسافر  »يا  قصيدته  في  به  يصّرح  ما 
اسطنبول ـ تركيا عام 1997م، وصّدرها بقوله: »أتت األيام ولم 
تأت األخبار عنها، وحملتني الطائرة إلى أقصى البلدان، فلم أجد 

وسيلة إال مناجاة العائدين إلى الوطن بهذه القصيدة:
يا مســـــافر بــوظبي

بلغ ْفـــــدارك سالم
وليت يدري حـــْبّيبي

خلّه ما شاف المنام
اشتكي فرقا ْعــــربي

وادمع بْـوْسط الظالم
وين تلقى صــــاحبي

بين حـــلوات القوام
مــــاشياٍت بالعــــبي

والغـــشاوه واللـثام
إلى أن يقول:

ضاقت الــــدنيا وبي
مـــن فراق اليوم عام

البعد مـــب مذهبي
وْفبـــالدي لي مقام

راجعٍ بــي مـــــركبي
عند الشراف الكرام

دار زايــد بــــــوظبي
دامــت بْعزّه دوام

مرحلة  مصوراً  جامح  وشوق  ولهفة  بحرقة  الشاعر  ويمضي 
تجربته  تشّكلت  أبوظبي، حيث  ربوع  بين  وشبابه،  حياته  من 
ذكريات  من  ذاكرته  اختزنه  ما  مستحضرًا  وأينعت،  اإلبداعية 
تزال حاضرة وعالقة في  ما  وأزمنة  أمكنة  دارت في  تنسى،  ال 

مخيلته بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة.
حضور  من  والتضاد  الثنائيات  بين  يمزج  طافح  شعري  سرد 
جميلة  بلغة  وهجر..  ووصل  وألم،  وأمل  وترح،  وفرح  وغياب، 
أخاذة في أجلى صورها  بصورة شعرية  وأسلوب سلس مكتنزاً 

ومعانيها. 
ويقّدم نور الدين من خالل هذه المجموعة رواية شعرية توثق، 
بحق، لتاريخ المكان، الذي احتضن بواكير تجربته الشعرية وكان 
ملهماً له في إبداعه، ولعلها تكون المجموعة الشعرية النبطية 

األولى التي تقتحم مجال الرواية بهذا الشكل وتلك الصورة
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الشعبي  األدب  يفيد من  إلى أن  التخييل  عبر  فالكاتب يسعى 
ربما لتوكيد الهوية ورسم االختالف من خالل المقاومة اإلبداعية 
في زمن العولمة وتضييع الهويات المحلية للثقافات المختلفة، 
الثقافات بحيث ال يكون ثمة خصوصية لشعب  وعولمة هذه 
المحلية  آلدابهم  يعودوا  أن  الكتاب  يحاول  لذا  الشعوب،  من 
الشعبية يمتحون منها، ويعتبرونها روافد مهمة لكتاباتهم األدبية 
القوة  عناصر  وإبراز  الشعوب،  تراث  إلى  القوية  العودة  عبر 
المضمرة فيه. لذا الرجوع إلى األدب الشعبي الذي يمثل جزءا 
من التراث غير المادي للشعوب يمكن المبدعين من إيجاد بنى 
سردية جديدة  تمّكن من زحزحة حركة ما بعد الحداثة الساعية 
إلى دمج الثقافات كافة في ما تزعمه بالجمالية العالمية. وتأتي 
الحكي  تقنيات  التقنيات،  مستوى  على  سواء  اإلفادات  هذه 
الشعبي أو على مستوى الوعي الشفاهي. لذا، فتحليل  طرائق 
قراءة  على  الباحثين  تعين  السرد  في  الشعبي  األدب  اشتغال 

التراث قراءة مغايرة عبر آليات التلقي الحديث.

وريثة شهرزاد
بالمرأة، ربما طبيعتها  الجمعي دوما  الوعي  الحكي في  ارتبط 

الراوية  دور  الدور،  بهذا  تقوم  أن  على  ساعدتها  وأم  كجدة 
الذي  النسوي  النموذج  هي  شهرزاد  ولعل  ألطفالها،  والساردة 
سردها  امتزج  وقد  الفناء،  لمقاومة  وسيلة  السرد  من  اتخذ 
باألسطورة والقصص التي قامت على التخييل، والعظة والتعليم. 
إلى جانب ذلك شكلت المواضعات الشعبية والمجتمعية جانباً 
كبيراً من هذا السرد النسوي فراحت األم المثقفة الكاتبة تضمن 
والفلكورية.  المجتمعية  المواضعات  هذه  من  كثيراً  سردها 
وقد تجلى ذلك بصورة واضحة في السرد النسوي الذي حمل 
بين  كتابتها  في  المرأة  زاوجت  وقد  عاتقه،  على  المرأة  قضية 
من  مخرجاً  للمرأة  لتصنع  واألسطورة؛  االجتماعية  المواضعات 
المعاناة التي ترزح تحت وطأتها.ربما هذا الوعي هو ما دفع 
الكاتبة الكويتية أمل عبد الله، أن تهدي كتابها » حكايات شاي 
الكويت  في  الوطنية  المكتبة  عن  حديثا  الذي صدر  الضحى« 
إذ  واألفكار،  الحكايات  أصحاب  »إلى  الحكي:  علمها  من  لكل 

لوالهم ما كتبت حرفا«.
منذ العتبة األولى للكتاب ندرك اشتغال األدب الشعبي، فالكاتبة 
ال تضع مسمى إجناسيا حديثا على كتابها، فلم تكتب » قصصا« 
إنما كتبت »حكايات« في إشارة  أو » نصوصا« أو »سرديات« 

 د. هويدا صالح 

إن اإلبداع الشعبي قادر على إيجاد مسارب له في النصوص 

األدبية الرسمية، كما أنه قادر من خالل هذه المسارب على 

خلخلة السرديات المتمركزة و التصنيفات األجناسية، والخروج 
على المعايير الجمالية للنصوص المعيارية، ففي ظل فلسفة ما 

بعد الحداثة لم يعد ثمة أدبية وحيدة  تفرض معاييرها الموحدة. 

اشتغال األدب الشعبي في
 »حكايات شاي الضحى«

للكويتية أمل عبد اهلل 

أمل عبد الله

 »حكايات شاي الضحى«

سوق الكتب



105 العدد 190 أغسطس 2015

للوعي الشفاهي الذي سيتجلى في الكتاب بأشكال عدة، فبعد 
أن نتجاوز عتبة اإلهداء التي أهدتها لمعملي الحكايات، تأتي 
العتبة الثالثة في الكتاب وهو التصدير، وبقراءته نزداد يقينا أن 
الكاتبة لهذه السرديات،  الوعي الشفاهي الشعبي هو ما دفع 
إذ تقول:«هذه الحكايات بتفاوت زمنها في ذاكرتي،صوت كل 
الزمن  بعد  كلما  صغيرة،  وأنا  حكاياهن  سمعت  الالتي  النساء 
ذاكرتي  جعل  الذي  األخاذ  الوهج  ذلك  ذاكرتي  من  يتساقط 
تلتقط الحكاية بكل ما فيها من فرح وبهجة وحزن وكآبة وأمل 

بنت  الكتابة  أن هذه  تصرح  إنها  ويأس«. 
والنساء  الشفاهي  الوعي  بنت  الشفاهة، 
الالتي سردن حكاياتهن على أسماعها منذ 

الطفولة.
بنيات  تستثمر  أن  الكاتبة  استطاعت 
وصيغ وأنماط الحكايات الشعبية بوصفها 
السردية  البنية  تمركز  لزحزحة  إمكانات 
الحداثية، لقد وظفت التراث الشعبي عبر 
تمثل الموتفيات الشعبية في السرد، وعبر 
الذي  الشعبي  الحكي  تقنية  من  اإلفادة 
بقدر  السردي،  التشكيل  على  يراهن  ال 
الجمالية  بوصفها  الحكاية  على  يراهن  ما 
الرهان  بوصفها  الحكاية  النص،  في  األهم 
على  تحافظ  أن  تحاول  بلغة  الرئيس، 
وإقامة  والوضوح،  والشفافية  البساطة 
إلى  اللجوء  دون  المتلقي  مع  قوي  جسر 
أو  السردي  التشكيل  أو  مثال  الشعرية 
السرد  طرائق  في  التجريب  أو  الغموض 
عبر  أو  الزمان  في  والتأخير  التقديم  عبر 

تعدد األصوات والكرنفالية. 

الحكي الشعبي رؤية جمالية 
الشعبي  الحكي  طريقة  الكاتبة  تتمثل 
الذي يراهن على الحكاية واللغة البسيطة 
ال  الخير«  رجل   « قصة  في  الواضحة 
تعتمد فقط على طريقة الحكي الشعبي، 
للراوي  الجمالية  التقنيات  تستخدم  بل 
بتقنية  النص  تفتتح  فنجدها  الشعبي، 
»يُروى أنه عندما وطئت قدماه ألول مرة 

أرض أفريقيا حيث الفقر والجوع، وقف عبد الرحمن السميط 
عفله  توقف  اإلرادة،  مسلوب  مذهوال  المحزنة  المشاهد  أمام 
أمامه،  يراها  التي  المأساة  في  النظر  يجيل  أخذ  التفكير،  عن 
اعتصره األلم وهو ينظر هنا وهناك بين مأساة وأخرى، وأيقن 

بأن من يرى ليس من يسمع«.
تتمثل الكاتبة تقنيات جمالية من األدب الشعبي مثل » يروى 

أن«، و«يحكى أن«.
فبنية  الزمان،  تحديد  بعدم  الشعبي  الوعي  تتمثل  أنها  كما 

الكتب سوق 
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بزمن  تحدد  ال  التي  المفتوحة  الزمن 
إنما  استرجاعي  أو  باك  فالش  أو  آني 
المطلق  على  الزمن  تفتح  تقنية  هي 
الشعبي،  األدب  ميزات  إحدى  هي 
إلى  تعمد  ال  القصة  نفس  في  فنجدها 
تحديد زمن بعينه سواء زمن االسترجاع 
الحاضر  اآلني  الزمن  أو  باك  الفالش  أو 
االستباقي:«  المستقبلي  الزمن  حتى  أو 
يحفر  وأخذ  العمل،  ساعد  شمر  هكذا 
المساجد  ويبني  البيوت  ويشيد  اآلبار 
يعمل  استمر  العالج،  ويقدم  والمدارس 
وأشبع  العطشى،  ماليين  ويعمل، سقى 
إلى  الضال  وأرشد  التائه،  الجياع،وهدى 
حينه،فانتقل  حان  حتى  اإلسالم،  رحاب 
بدعوات  مصحوبا  األعلى  الرفيق  إلى 

المساكين والفقراء«.
الوعي  ذات  األصيل«  في قصة »شمس 
الكاتبة  فنجد  عليها،  يسيطر  الشفاهي 
تحكي لنا حكايات الناس، سيرة اإلنسان 
اإلنسانية  العالقة  لنا  تسرد  المكان،  في 
بتفاصيل الحياة، ومالمح تشكل الوعي، 
وتطوره:« كانت عادة أهل الكويت في 

فصل الصيف بعد صالة العصر يرشون ساحات البيوت بالماء، 
ويفرشونها بالحصر، وتوضع فوقها المطارح والمساند، ويحضر 
الشاي  وأمامهم صينية  متحلقين  الجميع حوله  ليجلس  الشاي 
والحب والسبال الحار، ثم يوضع التلفزيون وكان حديث عهد 

في بعض البيوت وليس كلها«.
ال تنسى الكاتبة أن تضع في الهامش تعريفا لبعض المفردات 
على  حتى  تستغلق  قد  والتي  الخصوصية  شديدة  المحلية، 
 « كلمة  معنى  الهامش  في  للقارئ  فتفسر  العربي،  القارئ 

السبال« وتخبره أنه الفول السوداني.
السن  كبيرات  الجارات  » تحكي عن  لولوة  » خالتي  في قصة 
الالتي يتجمعن في بيت من بيوت الفريج، ويسردن حكاياتهن، 
الرواية  تقنية  من  تجعل  وتعاساتهن،  سعاداتهن،  مواجعهن، 
كانت  التي  حياتهن  تذكرن  بدأن  للسرد:«  طريقة  الشفهية 
بمقاييس العصر الحالي تعتبر صعبة جدا، وكانت هذه األحاديث 
إن  لولوة  خالتي  من  كان  فما  والفكاهة،  الطرافة  من  تخلو  ال 

قالت سأحكي لكم قصتي مع خالتي أم منصور زوجي«.

سيرة اإلنسان في المكان
هو  بالمكان،  وعالقته  لإلنسان  التأريخ 
تيمة من تيمات األدب الشعبي، فالبطل 
الشعبي دوما يحكي حكايته عبر عالقته 
الدائم  المكان  كان  سواء  بالمكان 
عبر  المؤقت  المكان  أو  فيه  المستقر 
الترحال, الراوي الشعبي ال يحكي سيرة 
المكان كنوع من التوثيق الديموغرافي 
ليؤسطر  المكان  سيرة  يحكي  ما  بقدر 

من خاللها بطله.
في  الله  عبد  أمل  فعلته  ما  وهذا 
قصصها »حكايات شاي الضحى« فلكي 
قامت  النص  في  الساردة  للذات  تؤرخ 
األندلس  سينما  األماكن،  سيرة  بتأريخ 
والمسجد  للقدس  زيارتها  الكويت،  في 
علي  أم   ،1967 حرب  قبيل  األقصى 
اليمن  إلى  ذهابها  المصرية  صديقتها 
ضمن وفد إعالمي كويتي، سيرة تعليمها 
في كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، سيرة 
وهكذا  المصرية،  اإلذاعة  في  تدربها 
سرد  عبر  سيرتها  سرد  الكاتبة  تواصل 
بأن  تليفون  األماكن:«جاءني  سيرة 
»األندلس« تهدم،، قمت واقفة باتجاه سيارتي، لم أنتظر خروج 
السائق، بل أخذت مفاتيح السيارة واتجهت إلى األندلس،األفكار 
المألى  عيني  أمام  يمر  الذكريات  وشريط  رأسي،  في  تتزاحم 
البناء  شموخ  من  األولى  أيامها  ذكريات  عند  وقفت  بالدموع. 
التي  األحالم  قصور  من  قصرا  لنا  بالنسبة  كانت  التي  وعظمته 

سمعنا عنها في الحكايات«.
الجمالي  الوعي  بنت  أظنها  ال  الكتاب  هذا  في  نصوص  ثمة 
للسرد، فهي أقرب إلى التوثيق منها إلى التخييل، وكنت أفضل 
أنه  المفترض  الذي من  كتابها  استبعدتها من  الكاتبة  لو كانت 
منبني على التخييل حتى لو أنه أفاد من آليات السرد الشفاهي 
التي هي أقرب للتوثيق هي  واألدب الشعبي، وهذه النصوص 
»كلمة ال بد منها« التي تتحدث فيها عن اتحاد كتاب الكويت، 
أو »دور اإلعالم الكويتي في اإلمارات« والذي يظهر من العنوان 
العربية  اإلمارات  في  الكويتي  اإلعالم  لدور  تاريخي  رصد  أنه 
نشأة  فيه  توثق  الذي  والرواد«  الريادة  نص«  كذلك  المتحدة، 

الكويت، ودور أسرة »الصباح » في الحكم 

استطاعت الكاتبة
 أن تستثمر بنيات وصيغ 

وأنماط الحكايات الشعبية 
بوصفها إمكانات لزحزحة 

تمركز البنية السردية 
الحداثية، لقد وظفت 

التراث الشعبي عبر تمثل 
الموتفيات الشعبية في 

السرد، وعبر اإلفادة من 
تقنية الحكي الشعبي

 »حكايات شاي الضحى«
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التراث مع المستقبل ورافد له 

يعتقد البعض أن االهتمام بالتراث قضية وطنية أو هاجس 
عن  التخلي  نظرية  أصحاب  ويقول  العربية،  الدول  بعض  في 
الماضوية – يخلطون بين التراث والماضي – إنه لكي تتقدم أي 
أمة من أمم األرض فال بد من أن تتوجه نحو المستقبل وتنظر 
نحو كل جديد، وبالتالي من األهمية أن ال تسبب أي معوقات 
لها خالل انطالقتها ومن هذه المعوقات دراسة الماضي وسير 
وأفعال من سبقونا! وهو رأي ال نحتاج للتوقف مطوال أمامه ألن 

الواقع بنفسه كفيل بالرد عليه.
بلد يعيش نهضة علمية وتقدًما معرفيًا وتقنيًا،  إذا اخترت أي 
ينصبون  اآلباء واألجداد،  بتراثهم وبماضي  اهتمامهم  ستشاهد 
ألعداد  أنظر  مشرق،  إنجاز  أو  مؤلمة  ذكرى  لتخليد  التماثيل 
المتاحف التي تضمها عواصم العالم  وما تضمه من مخترعات 
فيها  تشاهد  متاحف  والفالسفة،  المبتكرين  من  طويل  وسيل 
وتجاوزها  مسلمات  اليوم  باتت  لمخترعات  أولية  مجسمات 

الزمن، بل فيها تاريخ كامل عن عدة جوانب حياتية.
االهتمام بالتراث وتخليد ذكرى اآلباء واألجداد لم يكن في أي 
يوم معضلة أو سبباً النتكاسة أو تراجع، بل على العكس تماًما 
كان دوما رافًدا معرفيًا مهماً من خالله نستلهم  تجارب األجيال 

الماضية لنكمل على خطاهم مزيًدا من العمل واإلنجاز.
ال يمكن ألي أمة من أمم األرض أن تنفصل عن ماضيها وال عن 
تركات هذا الماضي، ومن المستحيل أن تجد إنسانًا وال تجد له 
امتداًدا في الماضي. ثمة من يعتقد خطأ أن االهتمام بدراسة 
الحضارات السالفة سبب للتراجع المعرفي، وهم ينسون األثر 
الذي خرج به العلماء من دراسة األمم والحضارات الغابرة، من 
الهائل  المعرفي  الكنز  يجهلون  والحفريات،  األرض  نبش  خالل 
وكتابات  سلوكيات  دراسة  من  البشرية  عليه  تحصلت  الذي 

وطبيعة حياة من سبقونا.
 قادتُنا ولله الحمد يدركون هذا البعد، ويدركون أهمية التراث 

التراث  برعاية  تعنى  توجد عدة مؤسسات وهيئات  لذا  وأثره، 
وتنفيذ مشاريع حيوية وهامة تهدف لنشر قيمه وتنمية الوعي 
المعرفي حوله، وفي هذا السياق أستحضر كلمات للوالد الراحل 
»إن  قال:  عندما  الله  نهيان، رحمه  آل  بن سلطان  الشيخ زايد 
الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاسى الجيل الذي سبقه. ألن 
ذلك يزيده صالبة وصبرًا وجهاًدا لمواصلة المسيرة التي بدأها 
اآلباء واألجداد وهي المسيرة التي جسدت في النهاية األماني 
والتخلف  التجزئة  ضد  المعاناة  من  طويلة  فترة  بعد  القومية 

والحرمان«.
نحن دوما مع المستقبل، بل ولله الحمد تعد اإلمارات، واحدة 
وهي  والتقدم،  التطور  حيث  من  العالم  في  البلدان  أهم  من 
وقوة  والنمو  الشفافية  معدالت  في  كبيرة  أرقاًما  تحقق  اليوم 
االقتصاد، وهذا جميعه لم يكن ليحدث لوال الخطط المستقبلية 
هذا  أن  والجميل  وشيوخنا،  قادتنا  من  الثاقبة  والرؤية  القوية 
هذا  في  ولعل  بالتراث،  واع  اهتمام  مع  بالتوازي  تم  جميعه 
دائًما  مستقبل مشرق  نحو  المقبلة  ولألجيال  لنا  إضافياً  دافعاً 

بحول الله 
 *كاتبة من اإلمارات

ثقافية أوراق 



العربية108 والجزيرة  العراق  على  األجنبي  الصراع 

ثم تطرقت الدراسة ألثر الصراع المصري العثماني على النشاط 
العراق،  في  والنهرية  الخليج،  في  البخارية  والمالحة  األجنبي، 
موقع  أهمية  إلى  بريطانيا،  وخاصًة  األوروبية،  الدول  نبه  فقد 
المنطقة االستراتيجي كطريق للمواصالت العالمية بين الشرق 
مدى  لدراسة  بعثة  في  تشيزني  إرسال  كان  ثم  ومن  والغرب، 
إمكانية استغالل أنهار العراق في المالحة، وموقف محمد علي 
من تلك البعثة التي اشتهرت باسم بعثة الفرات، ولماذا وقف 
منها معارًضا في البداية؟، ثم لماذا تحول إلى التأييد والسماح 
لها بالمرور من األراضي الشامية التي كانت تحت سيطرته في 
ذلك الوقت؟، وموقف األهالي والعشائر العراقية منها، ونجاحها 
في النهاية في العمل على تفوق المالحة البخارية البريطانية 
في أنهار العراق، وفي السماح ألربع بواخر مسلحة بأن تمخر 

ُعباب المياه العراقية. 
كذلك لعب الصراع المصري العثماني دوًرا في تنشيط االهتمام 

السياسي والدبلوماسي في العراق، وفي تنشيط بعثات التبشير 
ولعب  واألمريكية،  واإليطالية  والفرنسية  البريطانية  التنصيرية 
دوًرا في بعثات التنقيب عن اآلثار، وفي الدراسات الطبوغرافية 
والجغرافية، فقد نبه الصراع بين محمد علي والسلطان العثماني 
وأهمية  والعراق،  العربي  الخليج  أهمية  إلى  األوروبية  الدول 
موقعه الجغرافي، كطريق بديل للمواصالت إلى الهند، فتنامى 

التدخل األجنبي فيه حتى انتهى األمر باحتالله.
ومؤلف الكتاب هو باحث تستشرف مكتبة الدراسات التاريخية 
الخليجية به باحثًا جاًدا، حاصل على الماجستير بتقدير ممتاز 
في  العثماني  المصري  الصراع  »أثر  المعنونة  أطروحته  عن 
الجزيرة العربية والشام على العراق 1831-1841«، والدكتوراة 
موضوع  في  األولى  الشرف  بمرتبة  والعراق  الخليج  تاريخ  في 
»رؤية الرحالة لقيم وعادات عشائر العراق 1800-1958«. وله 
المجالت والصحف، ويعمل مديرًا  كتابات عديدة منشورة في 

 عرض- هبة كمال سعد

صدر عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، ودار 
أوبيس للنشر بكندا؛ كتاب الصراع األجنبي على العراق والجزيرة 

العربية في القرن التاسع عشر في 250 صفحةللباحث الدكتور علي 
عفيفي علي غازي. 

يتناول الكتاب من خالل منهج البحث التحليلي المقارن، جذور 
التدخل األجنبي في الخليج العربي والعراق، وأثر الحملة الفرنسية 

على االهتمام الدولي بالمنطقة، وبالتالي ازدياد النشاط األجنبي، 
ومظاهر الصدام بين الوكيل البريطاني في العراق والوالي داود 

باشا حتى انتهى األمر بطرد الوكيل البريطاني من العراق، وكانت 
النتيجة تأييد بريطانيا وحكومة الهند البريطانية لحملة على رضا 

باشا والي حلب، التي أرسلها السلطان محمود الثاني؛ بهدف 
القضاء على المماليك والعودة بالعراق للحكم العثماني المباشر، 

األمر الذي انتهى بتفوق النفوذ البريطاني في العراق.

الصراع األجنبي
على العراق والجزيرة العربية

في القرن التاسع عشر

سوق الكتب
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والتراث،  التاريخ  رواق  مجلة  لتحرير 
التي تصدر عن مركز حسن بن محمد 

للدراسات التاريخية بدولة قطر.
أوضحت  الدراسة  أن  المؤلف  ويذكر 
على  للسيطرة  البريطاني  التطلع  أن 
كان  العربية  البحرية  والطرق  العراق، 
سابًقا على تواجد محمد علي في شبه 
محمد  نجاح  ولكن  العربية،  الجزيرة 
علي في القضاء على الدولة السعودية 
تخشاها  كانت  عربية  كقوة  األولى 
لتدخل  الفرصة  لها  أتاح  بريطانيا، 
فكانت  التنفيذ،  حيز  هذا  تطلعها 

حملتها على رأس الخيمة 1819م التي انتهت بتكبيل مشيخات 
صاحبة  بريطانيا  من  جعلت  التي  1820م  بمعاهدة  الخليج 
مقدراتها، حتى  على  والوصية  المناطق،  تلك  في  األول  النفوذ 
إذا ما عاود محمد علي نشاطه مرة أخرى ضد الدولة السعودية 
شيخ  مع  اتفاق  عقد  في  ونجح  الخليج  إلى  ووصل  الثانية، 
البحرين، وأوجد وكيل له في الكويت، وأرسل سعد بن مطلق 
على  عملت  العماني،  الساحل  لمشيخات  عنه  وكيالً  المطيري 
جزيرة  احتالل  على  بإقدامها  تلك  التوسعية  ألطماعه  التصدي 
خرج 1838م، ثم في العام التالي احتالل عدن 1839م للتصدي 
لتوسعه في اليمن وجنوب البحر األحمر، وأرسلت بعثة تشيزني 
لدراسة مدى صالحية أنهار العراق للمالحة البخارية، وأوجدت 
لها بواخر مسلحة في المياه العراقية، لتكون أداة للدفاع عنه إذا 

ما أقدم محمد علي على تنفيذ مشروعه لضم العراق.
ويذكر كذلك أن الدراسة قد أشارت إلى أن محاولة تشيزني قائد 
البعثة  مركبي  تشغيل  ألجل  البيتومين  الستخدام  الفرات  بعثة 
البخاريين: دجلة والفرات، إن لم تكن التجربة والمحاولة األولى 
فإنها  به،  الجزم  الباحث  يستطع  لم  ما  المجال، وهو  في هذا 
على أية حال من أولى المحاوالت الستخدام تلك الثروة النفطية 
التي تتدفق عبر أراضي بالد الرافدين، منذ أيام األشوريين، وقد 
في  بترول  احتياطي  أكبر  يملك  أنه  الحديثة  التنقيبات  أثبتت 

العالم.
لم  التوسعي  علي  محمد  مخطط  أن  الدراسة  أثبتت  وأخيرًا 
يكن مقصوًرا على مناطق شبة الجزيرة العربية بل تعداها إلى 
منطقة شمال الخليج والعراق، وقد بينت الوثائق العثمانية أن 
قواته  أقدام  وطئت  أن  منذ  كان  بالعراق  علي  محمد  اهتمام 
محافظ  كلف  أنه  عن  الوثائق  إحدى  كشفت  حيث  الحجاز، 

عن  المعلومات  بجمع  المنورة  المدينة 
والية  عن  وعيونه  جواسيسه  طريق 
بغداد، وحينما عاود نشاطه في منطقة 
شرقي شبه الجزيرة العربية، اهتم قائده 
البصرة  غزو  بموضوع  باشا  خورشيد 
وجنوب العراق اهتماًما كبيرًا، وصور له 
شبة  في  حكمه  لتوطيد  العراق  أهمية 
في  اإلذن  منه  وطلب  العربية،  الجزيرة 
إياه  مغريًا  المشروع  تنفيذ  في  البدء 
ولكن  مصر،  ملك  يضاهي  ملك  بأنها 
الوضع  كان  التنفيذ  ساعة  حانت  حينما 
الدولي في غير صالح محمد علي وضد 
سياسته التوسعية خاصة بعد هزيمة نجله إبراهيم باشا للجيش 
عن  يتراجع  جعله  الذي  األمر  نصيبين،  موقعة  في  السلطاني 
فيها  التفكير  بترك  باشا  خورشيد  وينصح  الفكرة،  هذه  تنفيذ 
المصروفات  باب  ليغلق  مصر  إلى  باالنسحاب  ويأمره  نهائيًا، 

الذي فتحه لمشروعاته 

أثبتت الدراسة أن مخطط 
محمد علي التوسعي لم يكن 

مقصوًرا على مناطق شبة 
الجزيرة العربية بل تعداها إلى 
منطقة شمال الخليج والعراق
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وكانوا يشكلون الكعك على هيئة عرائس وما زال هذا التقليد 
من  عدًدا  األم  تصنع  وريف مصر حيث  قرى  بعض  في  متبًعا 
في  -خاصة  األمهات  حرصت  كذلك  أطفالها،  بعدد  العرائس 
األحياء الشعبية- على أن يرسلن لبناتهن المتزوجات حديثًا في 
ليلة أول عيد عقب عرسهن صينية كبيرة مملوءة بالكعك يطلق 
عليها )الزيارة( أو )عيدية الكعك( ولم ينس المصريون موتاهم 
ففي أول أيام العيد وبعد الصالة توزع النساء الكعك والحلوى 
على الفقراء ومن يقرأ القرآن على قبور الموتى اعتقاًدا منهن 

أنها صدقة تخفف ذنوب المتوفى. 
دعونا نعرف أوالً معنى كلمة الكعك، هو خبز يعمل مستديرًا 
أن  اللغة  معاجم  في  ورد  وقد  والسكر.  والحليب  الدقيق  من 
الكعك: هو الخبز اليابس. وهو لفظ فارسي معرَّب »كاك«، وقد 
ُه فجنان نوًعا من البسكويت، أما لفظ الكحكى فهو بائعه.  َعدَّ
على  الحلوة  المخبوزات  وأشهر  أهم  من  العيد  كعك  يعتبر 
اإلطالق التي ارتبطت باالحتفاالت الدينية في العالم اإلسالمي 

قديًما وحديثًا، سواًء في المشرق أو المغرب. 
فى  قبل؟  من  صناعته  المصريون  عرف  هل  نتساءل  ولعلنا 
جدران  على  نقوًشا  الفرعونية  اآلثار  علماء  وجد  األمر  حقيقة 
تقديم  على  الملوك  زوجات  اعتادت  فقد  والمقابر،  المعابد 

تعامد  يوم  في  خوفو  هرم  لحراسة  القائمة  للكهنة  الكعك 
يتقنون صنعه  الفرعوني  المطبخ  الخبازون في  الشمس، وكان 
والمستطيل  والمخروطي  اللولبي  منها:  مختلفة  بأشكال 
وهي  ست،  اإلله  تميمة  مثل  بالُقرص  ُسمي  الذى  والمستدير 

   د. سماح السالوي 

في األيام الخوالي، قسم الناس في مصر رمضان إلى ثالث 
عشرات: عشرة مرق، وعشرة حلق، وعشرة خلق. في األولى 

يعتنون بالطعام تحية وحفاوة برمضان حتى إذا ألفوا المواعيد 
الجديدة وأصبحت عادية بدأ إعداد العدة للكعك، فإذا فرغوا 

منه في أواخر الثلث الثاني من رمضان بدأوا يعدون العدة 
للعيد فيشترون المالبس الجديدة ألوالد األسرة*.

كعك العيد 
بين المنظور التاريخي والموروث الشعبي

الكعك في العصر اإلسالمي

اإلسالمية  العصور  في  العرب  أن  المؤرخين  بعض  ذكر 
األولى، عرفوا صناعة الكعك من الفرس أثناء حضور الوالئم 
أن  يوسف  بن  الحجاج  أراد  األموي  العصر  ففي  الفارسية، 
يولم وليمة احتفااًل بختان ولده فاستحضر بعض الدهاقين 
)لفظ فارسى معناه تاجر أو زعيم قرية( ليسألهم عن والئم 

الفرس فذكروا له صناعة الكعك.
 وثمة مثال من العصر العباسى يبين لنا أن اإلمام الليث بن 
سعد إمام مصر أهدى لإلمام مالك بن أنس بالمدينة صينية 
من الكعك المحشو بالذهب كما وزع الكعك بنفسه على 

الناس يوم العيد، 
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للميت  تفتح  التي  السحرية  التمائم  من 
أبواب الجنة، كما صنعه البعض على شكل 
حيوانات أو أوراق الشجر والزهور، ورسموا 
وكانوا  رع  اإلله  رمز  الشمس  صورة  عليه 
المجفف  بالتمر  الكعك  بحشو  يقومون 
بالفواكه  ويزخرفونه  التين  أو  )العجوة(، 
المجففة كالنبق والزبيب، ووجدت أقراص 
من  قطع  ومعها  بهيئتها  محتفظة  الكعك 
النحل،  عسل  وزجاجة  األبيض  الجبن 
منتصف  في  مصر  هيرودوت  زار  وعندما 
كثيرًا  تعجب  الميالد  قبل  الخامس  القرن 
من المصريين ألنهم يمزجون عجين الكعك 
الطين  يمزجون  حين  في  بأرجلهم  والخبز 

بأيديهم. 

كل واشكر وافطن له!
أما الطولونيون الذين حكموا مصر من سنة 
868م لسنة 904م لم يحرموا المصريين من 
صناعته،  في  أبدعوا  بل  الموروثة  عاداتهم 
»كُل  عليها  مكتوب  خاصة  قوالب  فصنعوا 
واشكر« وأصبح ذلك النوع من الكعك من 
أهم مظاهر االحتفال بعيد الفطر فى مصر. 
رسوًخا  تزداد  والتقاليد  العادات  أن  يبدو 
عندما  وخاصة  الحكام  تغير  مهما  وثباتًا 
الرخاء  من  حالة  وتعيش  الدولة  تنتعش 
حدث  كما  المادي  واالستقرار  االقتصادي 
هذا  انعكس  وقد  اإلخشيدى،  العصر  فى 
على  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  االقتصادي  الرواج 
على  واشتماله  المأكل  في  التأنق  مظاهر 
في  واإلسراف  للتغذية،  الضرورية  العناصر 

ذكر بعض المؤرخين أن العرب في العصور 
اإلسالمية األولى، عرفوا صناعة الكعك من 

الفرس أثناء حضور الوالئم الفارسية
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االحتفال باألعياد والمناسبات المختلفة. وقد ظهر هذا واضًحا 
جليًا في أطعمة األغنياء والموسرين فقد قام أبو بكر بن محمد 
بن على الماذرائي الوزير األخشيدى بصنع كعك فى عيد الفطر 
وأمر بحشوه بالدنانير الذهبية وأطلق عليه اسم عجيب »افطن 
له »بمعنى انتبه يا من تأكله للمفاجأة التي بداخله، ثم تغير 
االسم إلى »انطونله« وكانت هذه الكعكة أشهر كعكة فى ذلك 
الوقت فكانت تقدم على مائدة طولها 200 متر وعرضها 7 أمتار 

ليسمح للجميع بتناولها.
الكعك مصري  بأن  القائل  الرأي  ترجح  التاريخية  الوقائع  هذه 
المغربية  الحلوى  من  أنه  يرى  الذي  الرأي  مقابل  في  المولد، 
التي ُعرفت بمصر في العصر الفاطمي. ومما يؤكد هذا القول ـ 

أيًضا ـ ما ذكره ابن عبد الحكم فى فتوح مصر من أنه كان يوجد 
بالقرب  الكعك«  »رحى  عليه  يطلق  الفسطاط،  بمدينة  مكان 

جامع عمرو بن العاص. 

دار الفطرة
الفاطمي  بالله  العزيز  بنى  909م   1171- الفاطمي  العهد  في 
دار الفطرة خارج القصر الكبير في القاهرة الفاطمية. وكانت 
مخزنًا للمواد الغذائية الخاصة بفطرة رمضان والعيد من السكر 
الفواكه  وأنواع  والفستق  والدقيق  والطيب  والزعفران  والعسل 
رجب،  شهر  من  الثاني  النصف  منذ  تجميعها  ويبدأ  النادرة. 
ويقوم  الفطرة،  عليهم  تفرق  بمن  قوائم  بإعداد  الكتبة  ويقوم 

العيد  كعك 

من تراث الشعوب
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ويستعد  الغذائية  المواد  تلك  من  الحلوى  بتجهيز  صانع  مائة 
مائة فراش لتفرقة الفطرة على مستحقيها 

 كان الخليفة الفاطمي يخصص مبلغ 20 ألف دينار لعمل كحك 
عيد الفطر؛ فكانت المصانع تتفرغ لصنعه بداية من منتصف 
يتولى  الخليفة  وكان  به،  السلطان  مخازن  وملء  رجب،  شهر 
توزيعه بنفسه. ويذكر أن مائدة الخليفة العزيز الفاطمي بلغ 
طولها 1350 مترًا وتحتوى على 60 صنًفا من الكعك والغريبة، 
وكان حجم الكعكة الواحدة في حجم رغيف الخبز ومن أشكاله 
المستطيل والمربع والبيضاوي والمستدير. وأطلق على أنواعه 
الغزال«  و»كعب  و»البرماورد«  »المبذور«  الوقت  ذلك  في 
والخشكنانج« وفسره دوزي بقوله أنه لفظ فارسي معرب عن 

الكلمة الفارسية »خشك نانه« أى خبز أو بقسماط على شكل 
هالل. 

ومن أشهر من صنعت كعك العيد في العصر الفاطمي واأليوبي 
مثل  مختلفة  عبارات  عليه  تنقش  كانت  التي  حافظة  السيدة 
»تسلم ايديكى يا حافظة« أو »بالشكر تدوم النعمة« لكن لم 

يكن يأكل منه إال المحظوظون من ضيوف الخليفة. 

أوقاف الكعك!
وقاموا  العيد  كعك  بصناعة  )1250-1517م(  المماليك  اهتم 

من تراث الشعوب
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والمتصوفة،  الفقراء  على  بتوزيعه 
به  وتهادوا  الصدقات،  من  واعتبروه 
فى عيد الفطر ونتيجة الهتمامهم ذلك 
أصبح الكعك من أفضل المظاهر على 
اإلطالق، ولذلك خصصوا أوقافًا محددة 
الكعك  صنع  على  ريعها  من  يُصرف 
في  واليتامى  الفقراء  علي  وتوزيعه 

عيد الفطر، ومن أشهرها وقفية األميرة 

بن  محمد  الناصر  بنت  الحجازية  تتر 
قالوون والتي تنص على توزيع الكعك 
الناعم والخشن علي موظفي مدرستها 
الكعك  لرواج  ونظرًا  األيتام،  وعلى 
الحالويين  سوق  كان  الفطر  عيد  فى 
بما  يفخر  زويلة  باب  داخل  بالقاهرة 
لها  يعرضه من كحك وحلوى ال حصر 

فى العشر األواخر من رمضان. 
وتبع عامة الشعب ما فعلته الحكومة 
من  األواخر  العشر  يستغلون  فكانوا 
أنواعه  بكل  الكعك  إعداد  فى  رمضان 
وكان هناك بعض النساء يصنعن الكعك 

أمام  واحدة  كل  وتتباهى  المنزل  فى 

األخرى بما صنعته من أشكال مختلفة 

وجميلة أفضل من غيرها فى حين كان 
البعض يفضل شراء الكعك جاهزًا إذ أن الفقيه ابن الحاج عاب 

على المصريين ألنهم يشترون الكعك الذي يصنعه اليهود. 
عبد  محمد  الشيخ  زار  عندما  أنه  بطوطة  ابن  الرحالة  ويذكر 
قبل  أهداه  الشيخ  بكفر  )مطوبس(  في  بخلوته  الرشيدي  الله 
مغادرته بعض أنواع الكعك. وهكذا استمر طبق الكعك هدية 
للفقراء  وأهدوه  الفطر  عيد  يوم  صبيحة  المسلمون  يتبادلها 
والمحتاجين وهناك طبق خاص بالمسحراتي الذي يقوم بتنبيه 

الصائمين قبل الفجر لتناول طعام السحور.

ومن الطريف أن الكعك كان يستخدم فى ذلك الوقت كوسيلة 

األشياء، ويسددون  الناس بعض  به  والتبادل، فيشتري  للتعامل 
به بعض األجور. وظلت هذه العادة متبعة لفترة، فكانت ست 
البيت المصرية تقدم للفرّان مع األجرة بعًضا من الكعك على 

سبيل العيدية.
العيد والكعك مترادفين ال يصلح أحدهما دون  وهكذا أصبح 
اآلخر أو يأتي دونه وأصبح الحرمان من الكعك في العيد أمرًا 
البوصيري«  سعيد  بن  المصري«محمد  الشاعر  أن  حتى  قاسيًا 

إلى  افتقاره  المملوكي  للوزير  يشكو 
مستلزمات الكعك قائاًل: 
وأقبل العيد وما عندهم

قمح وال خبز وال فطرة
ترحمهم إن أبصروا كعكة

في يد طفل أو رأوا تمرة

صناعة  على  المحافظة  واستمرت 
واهتم  العثماني،  العصر  في  الكعك 
الكعك  بتوزيع  عثمان  بني  سالطين 
والتكيات  المتصوفين  على  العيد  في 
للطالب  المخصصة  والخانقاوات 
التراث  وظل  الدين،  ورجال  والفقراء 
يومنا  حتى  حاله  عن  معبرًا  العربي 
هذا وخاصة بمصر وبالد الشام بحكم 

االرتباط الجغرافي والتاريخي.

 الكعك والفنون اإلسالمية 
انعكست الفنون اإلسالمية على أشكال 
الكعك، فصنعت له القوالب المنقوشة 
ال  اإلسالمية  الزخارف  أنواع  بشتى 
وكانت  منها  والنباتية  الهندسية  سيما 
بعض هذه القوالب على هيئة أشكال 
الحيوانات والطيور. وفي متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة توجد 
قوالب الكعك وعليها عبارات »كل هنيئا واشكر« و»كل واشكر 
نفس  لها  أخرى  وعبارات  النعم«  تدوم  »بالشكر  و  موالك« 
المعنى كما ردد األطفال في القرى أغاني للكعك منها »افطر يا 

صايم على الكعك العايم«.
البنات  تردده  ما  العيد  كعك  عن  الشعبية  األغانى  أشهر  ومن 

والنساء عند صناعه الكعك فتقول:
»يا كحـك العيـد يا احنـا 

يا بسكــويت يا احــــنـا 
يـا شـــــــرباتات يا احنا 

فـ الكـــــوبايـات يا احنا
يا فــــناجين يـــــا احنا 

يا مـــــرصوصين يا احنا 
يا مــــهلبيه يــــــا احنا 

عند الــــــبياع يـــا احنا 
يا عود ملوخية يا احـــنا

ع العربيه يا احـــنا 

قد ورثنا عن أسرنا أن 
االحتفال بالعيد ال يكتمل 
إال بالكعك، ومن األمثال 
الشعبية »بعد العيد ما 
يتفتلش الكعك«، وقد 

تداخلت مع هذه
 الظاهرة عادات تتلخص

 في طقوس إعداده قبل 
حلول العيد بعدة أيام

العيد  كعك 

من تراث الشعوب
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يا بلح بريمو يا احنا
يتباع بالكيلو يا احنا

يا شربتات يا احـــنا
في الكوبيات يا احنا

وقد ورثنا عن أسرنا أن االحتفال بالعيد ال يكتمل إال بالكعك، 
ومن األمثال الشعبية »بعد العيد ما يتفتلش الكعك«، وقد 

تداخلت مع هذه الظاهرة عادات تتلخص في طقوس إعداده 
قبل حلول العيد بعدة أيام. وقد تعتبرها بعض األسر طقوًسا 

لجمع شمل أفراد العائلة ومن هنا تعتبر طقوس إعداد الكعك 
أحد األنماط الذهنية والوجدانية والسلوكية التي تم تثبيتها 

خالل الزمن لالحتفال والشعور بالسعادة، فصارت إلى حد ما 
مطلقة. وكلما كانت تلك األنماط ذات جذور ثقافية كانت 
عصية علي التغيير أو التغير أو اإللغاء. فإذا كانت صناعة 

الكحك فرعونية البداية وتُصنع قربًا لإلله إال أنها أصبحت جزًءا 
ال يتجزأ من موروث الشعب المصري ولن ينتهي مهما كانت 

الظروف السياسية أو االقتصادية 
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د. وائل إبراهيم الدسوقي

سقوط هرمز وصعود القواسم
وتطور  نشأة  في  يتحكم  مهًما  عاماًل  السياسي  التراث  يعد 
بما  التاريخ،  عبر  أمة  أي  حياة  في  والفكرية  الثقافية  البنية 
أساس  على  الحكم  بنية  إلرساء  كمعيار  كبرى  أهمية  من  له 
التاريخ  أن  إلثبات  منا  ومساهمة  بذلك  وإليماننا  راسخ.  متين 
حركة  من  بالقليل  ليس  جزء  العربي  الخليج  لدول  السياسي 
تاريخ العالم، وتعريف أبناء الوطن العربي به، والذين ال يعرف 
أغلبهم عن تاريخ الخليج غير الحقبة النفطية فقط، وسنخوض 
رحلة تأسيس دول الخليج، والتي سنبدأها بالحديث عن دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
من المعروف أن الثورة الصناعية في أوروبا كان لها أثر كبير على 
الجزيرة العربية بأسرها، إذ تكونت الشركات التجارية األوروبية، 
البرتغاليون  كان  وقد  واتجاهاتها،  فكرها  في  أوروبا  وتغيرت 
الذين سيطروا على بقع مؤثرة فى المنطقة، وأهمها هرمز على 
الجانب الفارسي، والتي أصبح لهم فيها قلعة منيعة، ال يزالون 
يحملون آثار العصور الوسطى من تعصب ديني وفكر صليبي، 
أما  اإلسالمي.  الشرق  في  إمبراطورية  تكوين  فكرة  إلى جانب 
البريطانيون وكما يقول الدكتور محمد مرسي عبد الله: )فإنهم 

بعد ثالثة قرون من االستعمار في الهند والشرق، دخلوا الخليج 
العربي بعقلية التاجر والسعي إلى االحتكار التجاري، ولم يكن 
الشعور الديني ذا قيمة كبيرة لديهم مثل البرتغاليين(. وسرعان 
ما اتحد البريطانيون مع الفرس لتدمير مكتسبات البرتغال على 

الساحل الفارسي ومساندة العرب في حرب التحرير.
لقد سقطت قلعة البرتغال في هرمز على أيدي الفرس واإلنجليز 
عام 1622م، وعلى الرغم من أن ذلك كان بداية مرحلة صعبة 
إلى  بتحصيناتها  البرتغال  تحولت  أن  بعد  الخليج،  سكان  على 
السواحل العربية، ودعموا قالعهم في مسقط، فأصبحت بالغة 
المناعة لكي تكون مركزًا لنشاطهم في الخليج سواء من حيث 
التجارة أو الدفاع، إال أن ذلك كان يعتبر نقطة تحول مهمة في 

تاريخ الخليج العربي، وبداية نهاية للسيطرة البرتغالية عليه.
الوحدة  في  القواسم  من  اإلمارات  دولة  أجداد  اندماج  ورغم 
العمانية التي نجح اإلمام ناصر بن مرشد مؤسس أسرة اليعاربة 
حرب  أثناء  العسكرية  الفصائل  لبعض  وقيادتهم  تكوينها،  في 
التحرير ضد البرتغاليين، إال أنهم ظلوا مستمتعين باستقاللهم، 
وال ينفي ذلك أن القواسم كانوا يشكلون عنصرًا أساسيًا من عناصر 
الوحدة العمانية حتى السنوات األخيرة من حكم اليعاربة. ومما 
البحرين  السيطرة على جزر  القواسم في  يؤكد ذلك مساهمة 
وقشم والرك في عام 1716 على عهد اإلمام سلطان بن سيف. 
على  النزاع  بسبب  عمان  في  األهلية  الحرب  نشبت  وحينما 
منصب اإلمامة كان القواسم من أهم القوى التي شكلت االتحاد 
الغافري، وحدث ذلك حين لجأ الشيخ محمد بن ناصر الغافري 
إلى الشيخ رحمة بن مطر القاسمي، شيخ رأس الخيمة، طالبًا 
ووضع  المعارضة،  الهناوية  القوى  ضد  الصراع  في  مساعدته 
وكان  الغافري،  الزعيم  جانب  إلى  وسفنه  قواته  رحمة  الشيخ 
الغافريين لفترة قصيرة. لكن  لذلك أكبر األثر في ترجيح كفة 
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الهناويون  األوضاع ما لبثت أن تطورت في عمان حين تمكن 
من السيطرة على الموقف، وكان نجاح الكتلة الهناوية سببًا في 
استنجاد اإلمام سيف بفارس، مما أدى إلى خضوع العديد من 
فأدى  عام 1738،  منذ  الفارسي  لالحتالل  العمانية  المقاطعات 
هذا التدهور إلى إعالن القواسم انفصالهم عن دولة اليعاربة، 
والقفز  العماني  الوضع  تقييم  في  بعيدة  نظرة  للقواسم  وكان 
من مركبه في اللحظة المناسبة، وقد تأكد هذا االنفصال بقيام 

دولة البوسعيد.
ثم  البرتغاليين،  وانكفاء  اليعاربة  انحالل دولة  أن  وال شك في 
نادر  اغتيال  عقب  الفارسية  البحرية  القوى  في  انهيار  حدوث 
اإلدارة،  في  المنطقة  سكان  نجم  صّعد  قد   ،1747 عام  شاه 
في  نجاحهم  بعد  استقاللهم  تأكيد  على  القواسم  وساعد 
السيطرة على الساحل العماني باإلضافة إلى الساحل الفارسي 
المنطقة  في  األحالف  بعض  نشأت  ما  وسرعان  له.  المقابل 
كانت البذرة األولى واألساسية لتأسيس دولة اإلمارات الحديثة، 
في  ومركزهم  القواسم  بزعامة  غافر  بني  قبائل  وأهمها حلف 
رأس الخيمة والشارقة، والذين انتشروا في اتجاه مناطق واسعة 
من شرق الخليج العربي بساحليه الشمالي والجنوبي، وأصبحوا 

قوة بحرية ال يستهان بها. 
أطلق  قويًا  حلًفا  القبائل  من  وأنصارهم  ياس  لبني  كان  كذلك 
عليه تحالف بني ياس، وتزعمه آل بوفالح الذين ينحدر منهم 

آل نهيان حكام أبوظبي، وآل بوفالسة، وينحدر منها آل مكتوم 
إلى  متناثرة  قبائل  مجرد  من  المنطقة  وتحولت  دبي.  حكام 

أحالف سياسية أنتجت إمارات وشيوخ وحكومات. 
سكان  أعداد  تتجاوز  لم  المرحلة  تلك  أن  من  الرغم  وعلى 
الدولة  أنهم خاضوا حربًا طويلة مع  إال  المنطقة بضعة آالف، 
الجديدة التي أنشأها البوسعيديون في عمان، انتهت بتسوية 
الحديث،  العربي  الخليج  تشكيل  في  ساهمت  كبرى  سياسية 
دولة  تأسيس  رحلة  عن  حديثنا  أثناء  تفصياًل  سنتناولها  والتي 

اإلمارات العربية الحديثة في مقاالت قادمة 

* الصور من قلعة هرمز البرتغالية



التقليدي118 الخنجر 

فنون

  الزبير مهداد *

الرغم  وعلى  الذكوري،  للزي  التقليدية  األناقة  ورمز  الرجال  حلية  الخنجر 
الطبيعة المسالمة للناس، فإن على الرجال في الجنوب المغربي أن يتحلوا 
بحمل الخنجر التقليدي في المناسبات السارة واألفراح إظهاراً لألناقة، وإبرازاً 

للرجولة. 
وقد ظلت عادة حمل رجال السلطة المغاربة بالخنجر في المناطق الجنوبية 
من  مظهًرا  وكانت  العشرين،  القرن  من  األول  النصف  حدود  إلى  مستمرة 
الفضي  بلونه  يتدلى  حيث  بالسالح.  تقترن  التي  والهيبة  السلطة  مظاهر 

ونقوشه البديعة على الجانب األيسر من الجسد مشدوًدا من إحدى 
عروتيه بحبل من الحرير األحمر المظفور، يدور حول الجسم 

جهة  الخصر  نحو  متجًها  بالكتف  ماًرا  وينزل  أعلى  من 
الثانية  العروة  إلى  الحبل  طرف  ليشد  اليسار 

للخنجر.
وال يزال الخنجر في مجتمعات المغرب 
واليمن وعمان والقوقاز وكردستان والهند 

للرجولة،  مهم  كرمز  يستمر حمله  البلدان،  من  وغيرها  والماليو 
وجزء من الزي التقليدي والثقافة المحلية يشير إلى الوضع االجتماعي للرجل 
وإلى انتسابه اإلقليمي. وبعض الخناجر تتوارث عبر األجيال وتعتبر من أفضل 

ما يتبادله الرجال من هدايا.

العماني معقوف والسعودي ضخم منساب، واليمني األكثر إثارة

الخنجر  التقليدي
رمز الشجاعة والشهامة والرجولة
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تنفرد  حيث  للمناطق،  تبًعا  للخناجر  الفنية  الصورة  وتختلف 
خناجر شبه جزيرة العرب بزخرفة األحزمة الحاملة لها بالفضة 
شكل  له  العماني  الخنجر  بينما  محافظ،  بعدة  المصحوبة 
بضخامته  السعودي  ويميز  قائمة،  زاوية  هيئة  على  معقوف 
وقوسه المنساب، أما اليمني فأكثرها إثارة، نتيجة االرتداد الحاد 
بعضها  وتحمل  مجسمة،  بكتل  وزينته  األعلى  نحو  ألخمصه 

كتابات طريفة مثل »ملبوس العافية«. 

رمزية الخنجر االجتماعية
في  خاصة  أهمية  يحتل  المغربية  الثقافة  في  الخنجر  إن   
المخيال الشعبي، فهو رمز الشجاعة والشهامة والرجولة. فيجب 
أن يتقلده الرجال في مناسباتهم االجتماعية وحفالتهم، فالعرف 
القائم في المنطقة يقتضي في رقصة أحواش أن يتقلد الرجال 
خناجرهم ومن لم يحمل هذا الخنجر ال يمكنه ولوج أحواش. 

 وتحرص رقصة الخنجر التي يؤديها الناس في حاحا على ترجمة 
هذه الدالالت عبر لوحات تعبيرية حركية رائعة. كما أن رقصة 
الراقصين فتاة في  الفاصلة تخترق حلقة  الكدرة، في مرحلتها 

كامل زينتها، ال يظهر منها سوى العينين، تؤدي رقصتها فتزيد 
الذي يدخل  البطل  الدور على  يأتي  الراقصين، ثم  من حماس 
الفتاة، ويعلق على صدرها خنجرا  القناع عن  الحلقة ليكشف 

داللة على حمايتها واختيارها زوجة له. 
  وتتضمن األعراس طقوسا خاصة يحضرها الخنجر وتؤدى به، 
اليمنى  يدها  في  تحمل  عريسها،  إلى  العروس  تزف  فعندما 
خنجرا يوضع في حده العسل لكي تلطخ به عتبة بيتها. ومعنى 
المحمول  بالعسل  واللبن،  بالتمر  استقبالها  على  ترد  أنها  ذلك 
على رأس الخنجر، وهي عادة عريقة ما تزال متأصلة بالمنطقة.

أنواع الخنجر المغربي
والخنجر،  والكومية  السبولة  أنواع:  ثالثة  المغربي  الخنجر 
فهي  سواء،  ليست  أيًضا  الخناجر  أو  السبوالت  أو  والكوميات 

تختلف بزخارفها ومواد صناعتها باختالف مراكز صناعتها. 
االستواء  على  داللة  السنبلة  من  مقتبس  اسمها  »السبولة« 
نصله  باستقامته وطول  والرقة، وهي خنجر متميز  واالستقامة 
ولعل  الجنوي،  أيضا  تسمى  المشحوذين.  الحدين  ذي  القوي 
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في  مقبضه  يكون  اإليطالية،  جنوة  مدينة  إلى  نسبة  االسم 
أو  بجلد  غمده  ويكسى  قرن،  من  وأحيانا  عظم،  من  الغالب 
من  عروتان  تثبت  فتحته،  من  وبالقرب  أحيانا،  مطرزة  قطيفة 

معدن يشد إليهما الخيط الحريري المجدول.
الشرقية، والريف،  الجهة  في  ينتشر  الخناجر  من  النوع  هذا 
المتوسط. شفرته مستقيمة ودقيقة، في حين تتميز  واألطلس 
سبولة  أما  وقصيرة،  عريضة  بشفرة  ونواحيه  مكناس  سبولة 
أو  خشب  من  ومقبضها  التقوس،  نحو  تميل  فشفرتها  دمنات 
وغمد  الكركدن،  وقرن  كالعاج  ثمينة  مواد  من  وأحيانا  عظم، 

فضي مرصع بالحجارة الكريمة)1(.
محليا  تعرف  وشيوعا.  تنوعا  أكثرها  وتعتبر  السوسية  الكومية 
باسمها األمازيغي »الكميت«. هذه الكومية اتخذتها فرقة الكوم 
التابعين  المغاربة  الجنود  من  المؤلفة  الفرنسية،  العسكرية 

لجيش إفريقيا رمزا وشعارا لها.
ويبدي  الكبير،  األطلس  مناطق  وبعض  جهة سوس  في  تنتشر 
الصناع التقليديون براعة ومهارة في صناعتها والعناية بشكلها 
ينتمون  التي  المناطق  بحسب  ذلك  في  ويختلفون  وزخرفتها، 
نفيس،  ووادي  إغرم  كومية  عن  تختلف  سوس  فكومية  إليها، 
واالثنتان تختلفان عن كومية مسفيوة وتوكانا، في حين اشتهرت 

الكومية األكالوية والغجدامية بقصرها وشكلها ودقة صنعها.
وعموما تتصف الكومية بنصلها الذي يتراوح طوله ما بين 20 و25 

ميل  مع  االستقامة،  من  قريب  سنتمتراً، 
ال  والذي  نهايته،  في  اللطيف  للتقوس 

يتعدى 30 درجة. والمقبض رقيق أيضا، أرق 
من مقبض الخنجر وأكثر سمكا من مقبض السبولة.

البارز  الحاد  القوي  بنصله  يتميز  الحضري:  الخنجر 
وحدته  لتقوسه  درجة،  و70   60 بين  ما  يتراوح  الذي  التقوس 
لقب بمخلب األسد أو ناب الخنزير، وهو الخنجر الذي يتحلى 
القوي  مقبضه  العادة.  في  الملكي  والحرس  السلطة  رجال  به 
وعريض يتخذ من قرن أو عظام أو خشب، وأثمنه ما كان من 
قرن الكركدن )وحيد القرن( المقبض العريض إذا لم يكن من 
بها في شكل حذوة  يحلى  بصفائح من فضة  يزين  فإنه  فضة 
حصان، منقوشة مثبتة عليها بإحكام، والغمد عريض أيضا، من 
فضة منقوشة، يميل نحو التسطيح والرقة، تثبت عليه عروتان 
الخاصرة.  على  الخنجر  لتعليق  الحريري  الحبل  إليهما  يشد 
االجتماعية  للمكانة  اعتبارا  الكريمة  بالحجارة  يحلى  وأحيانا 

التقليدي الخنجر 

فنون
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للذين يتمنطقون به وهم رجال السلطة 
والحاشية الملكية.

  ولعل هذا الخنجر هجين ما بين الخنجر 
المعروف  اإليطالي  والسكين  العربي 
باسم )سيكا( الواسع االنتشار في جنوب 
إيطاليا وقد شخصه الرومان في نقوشهم 
الشهير  انتومين  عمود  على  وخصوصا 
السالح  لقيمة  إبرازا  روما،  في  المنتصب 
ومصارعيها  تراقيا  لفرسان  الوطني 

ما  الفرضية  يعزز هذه  وما  األبطال. 
المغاربة  أن  من  سترابون  المؤرخ  ذكره 
عريضة  خناجر  يحملون  كانوا  القدامى 
المشافر يستعملونها في الحروب)2(. إال 
أن االحتمال الراجح بقوة هو أن الخناجر 
التي  الخناجر  كسائر  اليوم،  المغربية 
والحجاز  الخليج  في  الناس  بها  يتحلى 

البالد  دخل  الذي  العربي  الخنجر  من  متأصلة  الوسطى  وآسيا 
نتيجة  شكله  في  وتحورا  تطورا  وعرف  اإلسالمي.  الفتح  خالل 
عملية التبادل الحضاري التي كانت بالد المغرب مسرحا لها منذ 
قرون، ومتاحف المغرب ترصد مظاهر ومؤشرات هذا التفاعل 
عدة  بفاس  الشمالي  البرج  متحف  وفي  الحضاري،  والتبادل 
مختلفة،  لدول  تنتمى  وزخرفة  وحجما  شكال  مختلفة  خناجر 
إلى  اإلهداء  أو  الغنيمة  أو  الشراء  طريق  عن  البالد  دخلت 
التاسع  القرن  في  مصنوع  خنجر  منها  وأعيانه،  المغرب  ملوك 
عشر، يحمل عدة زخارف منقوشة ومذهبة ويحمل صورة فيل 
أسطوري، ومقبضاً من جوهر منحوت على شكل رأس طير. إلى 

الجمال وقمة في  آية في  تعتبر  أصيلة  جانب خناجر مغربية 
اإلتقان. 

وما زالت بعض أوراش الصناعة التقليدية المغربية تنتج الخناجر 
على اختالف أنواعها، تلبية لطلب كل النوع، لكن خنجر السبولة 
الكومية  إنتاج  من  أقل  بدرجة  ينتج  عليها،  الطلب  يقل  الذي 
من  سواء  عليها،  كثيف  بطلب  تحظى  التي  االنتشار  الواسعة 

المواطنين أو السياح عشاق التحف الفنية. 

أجزاء الخنجر
حجم الخنجر بغمده يتراوح ما بين 40 و45 سنتمتر، يعد تحفة 

فنون
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فنية وآية في الجمال واإلبداع، يتكون عادة من جزءين 
رئيسين هما، اليد والنصل. إضافة إلى الغمد. 

يدوية  بطريقة  المقبض  صناعة  تتم  )اليد(   المقبض 
وبآالت بسيطة حيث يقوم الحرفي بتقطيع القرن 

أو السن أو الخشب ونحته وصنفرته، وصناعته 
تزيين  يتم  ذلك  بعد  المطلوب.  الشكل  على 
المقبض بالنقوش  وجرت العادة على استخدام 
القرون  مزايا  ومن  المقبض،  تزيين  في  الفضة 
تتغير أحوالها بمرور  تبلى وال  أنها ال  والعظام 

الزمن. 
قطعة  عن  عبارة  وهي  )الشفرة(:  النصلة 
الخنجر،  نوع  يحدد  وشكلها  حديدية،  معدنية 
ويبرز مهارة صانعه، وأفضلها النصال المستوردة 

من أوروبا. وسمكه ال يتجاور 4 ملمترات.
يوضع  الذي  الخشبي  الجزء  وهو  )الغمد(:  الغشا 

بداخله الخنجر وعادة ما يصنع من الخشب الخفيف، 
ينقش  غيرهما،  أو  فضة  أو  بنحاس  العادة  في  تغليفه  ويتم 

الغالف المعدني ويزخرف ويطعم بحجارة أو معدن ثمين. 
مظفور،  قطن  أو  صوف  أو  حرير  من  حبل  المجدول:  الحبل 
ملون باألحمر أو األسود أو غير ذلك من األلوان، يربط طرفاه 
إلى عروتي الخنجر المثبتتين على الغمد، ما يمكن الرجل من 
تعليق الخنجر على كتفه ليوجهه إلى جنبه األيسر، فيتدلى على 

خصره ويرقص مع حركاته ومشيته. 

الصناعة  
نفس  في  التجدد  ودائم  عريقا  إرثا  أصبحت  الخناجر  هذه 
الوقت، بفضل ما يدخل عليها الصناع من تحسينات في الشكل 
والمواد المستعملة، ما جعل بعضها يعد تحفا تنضح بالجمال 
تصور  تعكس  التي  والمتنوعة،  المزخرفة  وباألشكال  وباإلتقان 

ووعي الصانع التقليدي وذائقته. 
من  واالجتماعية  الجمالية  ألهميتها  الصناعة  هذه  تعتبر   
ففي  الجمالية،  والذائقة  والدقة  المهارة  تتطلب  التي  الحرف 
معادن  من  عادية  بخناجر  الناس  فيه  يتحلى  الذي  الوقت 
رخيصة، فإن األغنياء واألعيان يتحلون بخناجر فضية وأحيانا 
وكان  الكريمة.  الحجارة  أو  الذهب  من  بقطع  مطعمة 
اليهود حذقين في صناعة الحلي عموما، ومن ذلك تزيين 
إذ  البديعة.  البهية والزخارف  بالنقوش  الخناجر وترصيعها 
عملوا على أن تكون على أعلى مستوى من الدقة والجمال. 
أظهروا  التي  الخناجر  صناعة  في  فتفننوا 
باستعمالهم  وأتقنوها  عالية  مهارة  فيها 
لكل األساليب الفنية وذلك على غرار الحلي 
التي أبدعوا في صناعتها، ألن عملية  األخرى 
صياغة الخناجر تشبه كثيرا عملية صياغة الحلي 

النسوية.
المعلم الحسين  الخناجر  الذين برعوا في صناعة  ومن 
بحليها  شهرة  اكتسبت  التي  بشتوكة،  الخمسان  منطقة  من 
دوار  من  زنيبر  والمعلم  اليهود،  يصوغها  كان  التي  الجميلة 
والذين  إيداوسمالل.  من  التالدي  والمعلم  بالمعدر،  الدشيرة 

كانوا يوقعون بأسمائهم على الخناجر التي يصنعونها)3(.

أسرارصناعة الخناجر
وما زالت بعض القبائل تتوارث أسرار صناعة خناجرها المميزة، 
فمنطقة إيغرم ووادي نفيس، معروفة بخناجرها ذات المقابض 
عادة  تزين  المقابض  هذه  الفرنسي،  الدركي  بقبعة  الشبيهة 
بأحجار كريمة، أما اغمادها فتحمل مسامير فضية تغير شكل 
من  آيات  تتضمن  بنقوش  أو  كريم  بحجر  فتستبدل  وسطها، 
القرآن الكريم)4(؛ ففي إداوكنيف يوشى الخنجر بالبرنق الملون 
بنقوش  زخرفته  في  الصناع  تفنن  تزنيت  في  بينما  واألسود؛ 

التقليدي الخنجر 
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المينا  مستعملين  بديعة  ونباتية  هندسية 
منطقة  من  المنقول  األسود  والنيال  الملونة 
األخصاص، والزخرفة بالسلك الفضي؛ في حين 
بنتوءات  خناجرها  بتزيين  تاغموت  تختص 

هرمية من الفضة أو الحجارة الكريمة.
تسمى  متنوعة  نقش  أدوات  الصناع  يتخذ 
إلى  نسبة  »المناقش«  أو  »الطوابع«  محليا 
الطابع أي الخاتم، وكل منقش يأخذ رقما يدل 
بين  ما  السمك  ويتراوح  وسمكه  حجمه  على 
1ملمتر إلى 1سنتمتر، وهي أنواع منها التي لها 
مائلة  رؤوسها  تكون  التي  ومنها  حادة  رؤوس 

أو مقوسة. 
حياتي،  منها:  تتعدد،  وزخارفها  نقوشها 
وتتفرع  وحسبة.  وعمارة   وعظم،  وخابوس، 
عن كل واحد من هذه الطرز عدة أنواع أيضا، 
وحياتي  بالقنوت،  حياتي  عنه  يتفرع  فحياتي 
نجد  خابوس  فئة  ضمن  أما  بالبياس؛  مزوق 
وخابوس  ملوي،  وخابوس  منقوش،  خابوس 
بالجلد، وخابوس ببياس عظم، إلخ)5(، كما أن 
المناطق  بحسب  تختلف  التقليدية  الزخارف 

التي تنتمي إليها الخناجر.
تتخذ  قد  المقابض  فإن  المعادن،  إلى  إضافة 
ويستعمل  كالخشب  أخرى  مواد  من  أحيانا 
الجمال  أو عظام  والصفصاف،  العرعار  خشب 
أو  خشب  من  المصنوعة  والمقابض  واألبقار. 
قرن أو حديد، تنفرج على شكل مروحة أو ذيل 
لمنع  زر  األعلى  طرفها  في  طاووس، ويثبت 
خروج جذر الخنجر وزحزحته من مكانه نتيجة 
تليها  استعماله،  خالل  النصل  على  الضغط 
من  المحلية(  اللغة  في  رمانة  )تسمى  قبيعة 

كله  المقبض  طرف  تغلف  نحاس  أو  فضة 
جانب  في  يغرس  كما  وروعة.  جماال  وتزيده 
جذر  تثبيت  لمزيد  أكثر  أو  مسمار  المقبض 
المقبض،  من  جزء  فهو  الواقي  أما  النصر. 
المقابض  وتعتبر  صغير،  بحجم  ويصمم 
المصنوعة من قرن الكركدن وقرن الجاموس أو 
من الخشب الرفيع والمرصعة بالذهب والفضة 

األكثر إتقانا وجماال.
يصنع الغمد من قطعتين من خشب بحسب 
عليه  وتزيدان  تقوسا،  أشد  لكن  النصل،  شكل 
يبدو  حتى  سنتمترات،   3 بقدر  الطول  في 
قطعتا  تغلف  بارز،  بشكل  معقوفا  الخنجر 
فضة،  أو  نحاس  أو  مخمل  أو  بجلد  الخشب 
تنقش الفضة والنحاس، وقد ترصعان باألحجار 
العظام، وتثبت على  أو  العاج  الكريمة وقطع 
أذني الغمد من كل جانب حلقتان معدنيتان 
يعلق بهما الخنجر على الخصر األيسر بزنار من 
حرير أو صوف مصنوع من عدة خيوط مظفورة 
واألهداب والشراريب يمر على الكتف ليدور 
المجادل  تسمى  الخنجر،  ويشد  الجسم  على 
أو  كاألحمر  بهيجة  بألوان  تكون  القيطاني،  أو 
األزرق أو األسود أحيانا، لتخالف لون الجلباب 

األبيض 

*باحث وكاتب من المغرب

مراجع:
والترجمة  للتأليف  المغربية  الجمعية   -  1
والنشر: معلمة المغرب، سال 1989، ج2 مادة 

أسلحة ص 437 
من  مذكرات  مشرف؛  العربي:  الصقلي،   -  2

التراث المغربي )روما 1986( ج 1 ص 106
 BELHOMME, capitaine: Les  -  3
 poignards du sous; in Maroc-France
 )revue mensuel illustre( n5 parue le 15
mai 1917 ; p 33

4 -  معلمة المغرب ص 438
قلعة  خناجر  اللطيف:  عبد  الجعفري،   -  5
مكونة، وكالة المغرب العربي لألنباء 19 مايو 

2010
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د. سهير المصادفة تونس أكثر من خضراء!
بلٍد  من  قريبة  ما  بلًدا  يجعل  بعُد  أفهمه  لم  ما  ثمة شيء 
آخر حتى ولو تباعدت الحدود. كنت أفكر ــ وأنا أشاهد تونس 
الخضراء من الطائرة ــ في البالد التي أحببتها من الزيارة األولى 
والبلدان األخرى التي نفرُت منها ألسباٍب ال أستطيع محاصرتها 

بعُد.
بالطبع الجميع يعرف لماذا أطلقوا عليها اسم تونس الخضراء، 
باصفرار  مزين  ساحٍر  أخضر  بساٌط  وكأنها  عٍل  من  تبدو  فهي 
والبرتقال  الزيتون  وأشجار  الُنعمان،  شقائق  واحمرار  اإلقحوان 
بيضاء  وبيوت  الياسمين،  رائحة  في  الغارقة  والكروم  والليمون 
بأبواٍب ونوافذ زرقاء، فهل كان توحيد لون بيوت تونس باألبيض 

مصادفة هكذا؟! 
إن البحر األبيض المتوسط يحيطها من الشمال والشرق كما لو 
وفي  عليه،  تقع  التي  الدول  سائر  دون  بذراعيه  يحتضنها  كان 
أفًقا  أمامك  البحر  ترى  أن  يمكنك  فريدة  تكون  تكاد  ظاهرة 
ا من ألوان قوس قُزح في اللحظة نفسها، فهو ليس أخضر  ممتدًّ
فقط وليس أزرق فقط وليس مربًدا أو بنفسجيًّا ــ وإنما وعلى 
غير عادة البحار ــ تتجاور فيه بسالم كلُّ األلوان. ومن ثم كان 
على المعماريين أن يَطلوا بيوت تونس باألبيض إلعادة التوازن 

إلى الطبيعة وتركها لتنعم في بذخ وفتنة ألوانها.
في طرقات معرض تونس الدولي للكتاب وأثناء افتتاح الفعاليات 
الثقافية لدورته الحادية والثالثين نحيي وزيرة الثقافة األلمعية 
الجديدة الدكتورة لطيفة األخضر، ثم نبدأ في متابعة محمومة 
األقطار  كافة  من  المدعوين  المبدعين  بين  الجسور  إلقامة 
البلد  فتونس  نوعها،  من  فريدة  ثقافية  تظاهرة  في  العربية 
الصغير والجميل وجهْت هذا العام دعوتها ألكثر من خمسين 
ضيًفا على رأسهم الشاعر الكبير أدونيس والكاتبة الكبيرة نوال 
األستاذ  المعرض  التقيت مدير  كلما  أندهش  السعداوي، كنت 
الدكتور محمد محجوب مبتسًما في أروقته يبش في وجوهنا 

بكلمات الترحيب ويمزح معلًقا على أحد مؤلفاتنا، ونحن نوقن 
أنه تقريبًا ال ينام طوال عشرة أيام حتى يحقق نجاًحا استثنائيًّا 

لهذه الدورة.
األمل  سيزهر  للكتاب  الدولي  تونس  معرض  فضاءات  في 
ال  زائلون  باردو  متحف  اقتحموا  َمن  أن  وستعرف  قلبك  في 
كفيلة  الهادئة  فتحي  آدم  الكبير  الشاعر  ابتسامة  وأن  محالة 
حاتم  الدكتور  كتب  وأن  البالية،  أفكارهم  في  تجندلهم  لكي 
الفطناسي وشكري المبخوت سترسم شموًسا ال حصر لها قادرة 
يوسف  ألفة  وأن صوت  المتطرفين،  عقول  ظلمات  إنارة  على 
الموتور، وأن قصائد  قادر على سجنهم إلى األبد في ماضيهم 
وأوالد  الُغزي  ومحمد  المزغني  والمنصف  الوهايبي  المنصف 
أحمد ونور الدين بالطيب وجميلة الماجري وجمال الجالصي 
ستجعلهم يحترقون في أماكنهم بسحر بيان أبياتها، وأن روايات 
وآمال  عثمان  بن  وحسن  المصباحي  وحسونة  العيادي  كمال 
مختار وحياة الريس ومسعودة بوبكر ستفتح آفاقًا أكثر رحابة 
البلد الرحب أصالً، وأن تمرد وتوهج وليد سليمان وكمال  في 

الرياحي وأيمن حسن سيفتح أبواب مستقبل أكثر إشراقًا.
طوال عشرة أيام لم نتوقف عن المشاركة بمداخالتنا وحواراتنا 
وانتصاراتها  وشجونها  واإلبداع  العربية  الثقافة  مستقبل  حول 
إنقاذ  نيرانه، فلقد تم  السياسي قد خبت  الهم  وهزائمها. كان 
مصر وتونس بما يشبه المعجزة من قبضة ذوي اللحي البيضاء 
المشعثة والفوضى العارمة، وتراجع لُهاث المثقفين والمبدعين 
الكبرى على أوطانهم، وعادوا  المؤامرة  لمالحقة فصول مأساة 
من جديد لمناقشة هموم شعوبهم الحقيقية مثل نسبة األمية 
واألمية الثقافية ومكانة الِكتاب والكاتب المزرية وكارثة توزيع 
خيبة  عن  آخر...  قطر  إلى  عربي  قطر  من  وعبوره  الكتاب 
اإلداري  الخيال  إلى  المفتقرين  ومسؤوليها  السابقة  األنظمة 
ازدهار صناعة  نتابع  الخالق إليجاد حلول، عن حسرتنا ونحن 
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الكتاب في الغرب حتى إن الكتاب يصدر في الواليات المتحدة 
يتم  كما  إنجلترا  في  نفسه  اليوم  في  توزيعه  ويتم  األمريكية 
ترجمته في الشهر نفسه لعدة لغات في الدول الناطقة بلغات 
الكتاب  َسفر  أن  المرء  معها  يظن  درجة  إلى  اإلنجليزية،  غير 
من بلد أوروبي إلى بلد آخر هو َمن يقرّب الشعوب ويجعلهم 
من  الرغم  على  األوروبي  االتحاد  يُسمى  ما  تحت  متحدين 
اختالف لغاتهم وديانتهم، بينما العالم العربي لديه كل مقومات 
االتحاد ومع ذلك يجد الكتاب نفسه ال يستطيع السفر من بقعة 
إلى أخرى... عن أن الثقافة هي الثغرة التي سيطر من خاللها 
المتطرفون على حكم البلدين لمدة عام حالك السواد ما زلنا 
نحتسي مرارته حتى هذه اللحظة... عن حرية اإلبداع والتفكير 
وتليق  التي تستحقها  المكانة  إلى  أوطاننا  ترتقي  لكي  والنشر 

بها.
 في شارع الحبيب بورقيبة ستمر على المسرح البلدي العريق 
وستجد شباب الفنانين جالسين على درجه الفسيح، وقد ترى 
روح الشاعر الراحل منور صمادح وهو يجلس على درج بوابته 
كعادته ملقيًا بيته الشعرّي الشهير: »فتكلم وتألم ولتمت في 
أنت  شاهٌد  الكلمات/  فلتكن  فيهم  عشت  ما  وإذا  الكلمات/ 
عليهم وعليك الكلمات«. فإذا واصلت السير فستقابلك ساحة 
الشابي  بصيحة  هنا  ترتفع  الحناجر  كانت  حيث  االستقالل 
الخالدة: إذا الشعب يوًما أراد الحياة فال بدَّ أن يستجيب القدر. 

شوهت  التي  الكلمات  إلى  تلتفت  ال 
بخٍط  كُتبْت  وقد  األرصفة  أحد  رخام 
يقف  َمن  إن  حتى  عجل  وعلى  رديء 
أمامها لن يستطيع فهمها تماًما للوهلة 
األولى وإنما سيخمن بعد  أن يعيد ألفها 
إلى استقامته أنها: »جهاد« أو »كفاح«. 
فقط واصل السير حتى تصل إلى تمثال 
شامًخا  يقف  وهو  وتأمله  خلدون  ابن 

تحت سماء شديدة الصفاء.
تونس  معرض  عمر  العشرة  األيام  تكاد 
الحلم،  مثل  تنتهي  أن  للكتاب  الدولي 
أثناء استعداد البالد إلحياء ذكرى زعيمها 
أبريل،  من  السادس  الموافق  بورقيبة 
المنيستير  مدينة  إلى  أذهب  أن  أتمنى 
قبره،  على  زهور  باقة  ألضع  الساحلية 
وحدك  قمت  لقد  بطاقتها:  على  أكتب 
بتحقيق نتائج ثورة جامحة وكأن عشرات 

الهتافات المظلومة احتوتها حنجرتك وحدك، ودون إراقة نقطة 
دم واحدة.

هنا في تونس يجلون زعيمهم ويعتبرونه وهو كذلك مؤسس 
تونس الحديثة، فلقد أدرك مبكرًا أن مفتاح تقدم الشعوب هو 
التعليم، فحقق لشعبه ثالثية مجانية وإجبارية وتوحيد التعليم، 
حتى إن ولي األمر الذي كان ال يعلِّم أطفاله كان يُسجن. هذا 
عالوة على إنجازه غير المسبوق في العالم العربي حيث أصدر 

مجلة األحوال الشخصية عام 1956 حفاظًا على حقوق المرأة.
ولذلك إذا كنِت فتاة، أكملي جولتك في شوارع تونس ومدنها 
أو  باللفظ  بِك  يتحرش  َمن  تجدي  فلن  المختلفة  الساحلية 
باللمس، واستمتعي بالسير وحدِك تحت ظالل أشجار الزيتون، 
حواًرا  وتتبادالن  التونسي  رشا  الالمعة  اإلعالمية  تصادفين  وقد 

سريًعا حول حلقتها األخيرة.
في تونس الخضراء، كلُّ األشياء تتنفس بحرية، وتتجاور األرواح 
بعضاً  لبعضها  الوجوه  وتبتسم  ومحبة،  وبهجة  بمرٍح  واأللوان 
وتعلو الضحكات البريئة، وتتناثر أوراق الياسمين البيضاء على 
طرقات فسيحة ونظيفة، وتكاد تسمع صوت علية التونسية في 
»يا حبايب مصر«. ومع  الشهيرة  بأغنيتها  األجواء وهي تشدو 
كل ذلك ال أستطيع محاصرة كل األسباب التي قد تجعلك مثلي 

تحب تونس من النظرة األولى 
*روائية ، مصر

إشراقات
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   أبوظبي - تقية العامري 

عيد الفطر هدية الخالق للمسلمين بعد صيام شهر 
رمضان الكريم، ومنه سمي فطًرا، ويتسم هذا العيد 

بأنه يأتي حاماًل البهجة والسرور للصغار والكبار، 
ويؤكد على صلة األرحام كما أنه فرصة لتصفية 

القلوب والتسامح والتآخي، وطقوسه وإن اختلفت 
بين الشعوب اإلسالمية إال أن هناك قواسم مشتركة.

زيارات وألعاب شعبية وعيدية ومالبس جديدة 

ذكريات عيد الفطر في اإلمارات 
بساطة في التجهيز وفرحة للجميع 
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إلى  الخروج  من  اإلمارات  في  به  االحتفال  مظاهر  وتنطلق   ،
ومكبرين  مهللين  العيد  لتأدية صالة  الصباح  في  العيد  مصلى 
ومن ثم تبادل التهاني والتبريكات والتجمع في مجلس إحدى 
كما  أو  الفطور  وجبة  وتناول  البارزة  االجتماعية  الشخصيات 
تسمى لدى البعض »وجبة العيد« والتي تضم المأكوالت الشعبية 
والقهوة العربية، وال تغيب العيدية التي يعتبرها الصغار من أهم 
بهذه  الطفولية  فرحتهم  تكمل  والتي  بالعيد  االحتفال  مظاهر 
المناسبة، كما يتسم االحتفال بارتباطه بأصالة الماضي وحداثة 
الحاضر، حيث تبقى العادات والتقاليد اإلماراتية األصيلة حاضرة 
أبنائهم  اآلباء على غرسها في  والتي يحرص  االحتفالي  المشهد 

الذين بدورهم يساهمون في ديمومتها وتوارثها بين األجيال.

زينة السدو والمؤونة
في هذا السياق تحدثنا أم حميد )63 عاًما( مستعيدة ذكريات 
الطفولة وكيف كان استعدادهم الستقبال العيد، حيث تتذكر أن 
التي كانت تصنعها من السدو  المنزل  والدتها كانت تعد زينة 
للمالبس  بالنسبة  أما  المؤونة قبل دخول شهر رمضان،  وكذلك 
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لخياطة  للذهاب  معا  يتجمعن  »الفريج«  الحي  نساء  فكانت 
)الكندورة والسروال والمخور(، وتردف أم حميد قائلة: أجمل 
ما في العيد في زمن الستينيات أن العائالت كانت يًدا بيد في 
التجهيز الستقبال العيد، حيث تقوم عائلة بإعداد »فوالة العيد« 
وأخرى  المجلس،  في  تقدم  والتي  الطعام  من  الضيافة  وهي 
تقوم بقطع الشجر لصناعة الحناء للنساء، كما أن هناك عائالت 
تتكفل بجلب األقمشة التي تصنع منها مالبس العيد من الهند 
أو السعودية، فهنا هو الشعور بفرحة العيد التي تكون حاضرة 

قبل شهر من قدومه. 

زينة المرأة قديًما 
وتوضح أم سالم المنصوري، أن هناك 
والعيد  قديًما  العيد  بين  كبيرة  فروقاً 
الحالي، فقديًما كانت جّل  في عصرنا 
وعطور  بخور  من  يدوية  التجهيزات 
السيدات،  معظم  بصناعتها  يقمن 
كان  والذي  واليدين  الشعر  وحناء 
»الحناء«  شجرة  أوراق  من  يستخرج 
يحولها  الذي  بـ»المنحاز«،  وتطحن 
الماء  إضافة  ويتم  ناعم  إلى مسحوق 
للعيد  كانت  كما  اليابس،  والليمون 
الصغار والكبار  تراها في وجوه  نكهة 
أن  على  العادة  وجرت  أيامه،  طيلة 
العيد ثم يعودوا  الناس لصالة  يذهب 
بعضاً  بعضهم  ويهنئون  بيوتهم  إلى 
وكم  الصغار،  على  العيدية  ويوزعون 
افتقدنا في وقتنا الحاضر سماع أطفال 

حلويات  عن  عبارة  كانت  التي  العيدية  ألجل  الباب  يطرقون 
وعملة نقدية ال تتعدى الدرهمين، ومن ثم يتجهون إلى منزل 
الحاكم لتهنئته وهي عادة امتاز بها شعب اإلمارات عن غيره، 
ذلك  وبعد  والشعب،  القيادة  بين  التالحمية  العالقة  تجسد 
تميزه  أصنافًا  يضم  الذي  اإلفطار  لتناول  منازلهم  إلى  يعودون 
عن اإلفطار في األيام العادية، وتخصص فترة المساء الستعراض 
الفنون الشعبية من الرقص الشعبي »كالعرضة« وترديد األهازيج 
واألغاني الشعبية حيث كانت الطبول هي اآللة التي من خاللها 
يقدمون تلك الفنون ومن ثم بدأ دخول اآلالت األخرى تدريجيًا.

فوالة العيد
من جانبها أشارت صافية القبيسي مسؤولة تطوير التراث في 

بأن  والثقافة،  للسياحة  أبوظبي  بهيئة  المعنوي  التراث  إدارة 
في  كانت  السبيعينيات  ومطلع  الستينيات  آواخر  في  الحياة 
قمة بساطتها، البيوت سعفية من النخيل والخيام وأهل الحي 
والكل  للعيد،  االستعداد  في  ويتعاونون  يتعارفون  جميعهم 
إلى  البيت  ربة  تسعى  حيث  المادية،  لمقدرته  وفًقا  يستعد 
تجهيز  وكذلك  المهنئين  الزوار  الستقبال  البيت  زينة  تجديد 
وكذلك  إمكانيتها  به  تجود  ما  حسب  والحلي  العيد  مالبس 
»الخضاب« وهو ما تنقش به المرأة يديها ورجليها، والجميل في 
عيدنا في الزمن القديم هو الترابط األسري والتكافل االجتماعي 
والذي لعب تجاور البيوت الشعبية والخيم فيه دوًرا كبيرًا في 
توطيده حيث كانت زيارة األرحام والجيران عفوية دونما سابق 
الزوار  الستقبال  متأهب  غير  منزالً  تجد  أن  فيستحيل  موعد، 

الفطر في اإلمارات  ذكريات عيد 
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وبالنسبة  المساء،  ساعات  آخر  حتى  الضحى  منذ 
لنساء الحي يتجمعن في مكان واحد وتحضر كل 
واحدة ما هو في حدود طاقتها من فوالة )هريس 
واللقيمات والخنفروش والخبيص والثريد والعصيد 
وهي  الحارة  الفوالة  وتسمى  العمانية(  والحلوى 
أو  حلويات  كانت  سواء  القهوة  مع  تقدم  التي 

فواكه. 
المكان  هي  المجالس  كانت  للرجال  بالنسبة  أما 

مع  للجلوس  أطفالهم  اصطحاب  على  فيه  اآلباء  يحرص  الذي 
المجلس  كان  حيث  وخبراتهم  لتجاربهم  والسماع  السن  كبار 
أبناءنا  علمت  التي  هي  المجالس  وتلك  مختلفة،  أجيااًل  يضم 
ونقلت لهم صورة الماضي وكيف عاشه اآلباء وتذكرهم بالنعم 

التي تغمرهم ووجوب شكر الله عليها لزيادتها، فتلك األجيال 
هي مكملة ألجيال سبقتها، وفي مساء العيد ينطلق الصغار بعد 
األرحام  وصلة  الكبار  معايدة  من  االجتماعي  واجبهم  أدوا  أن 
وزيارة الجيران والجلوس في مجالس الكبار، إلى اللعب حيث 
يقضي األوالد ساعاتهم في األلعاب الشعبية القديمة واليدوية 
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التي كان يحرك فيها الصغير جسده وذهنه بين أزقة المنازل، 
هو  كما  صغارنا  بلّدت  التي  االلكترونية  األلعاب  عن  وبعيدة 
الحال اليوم مع أبنائنا، و«المراجيح« التي كنت تخصص للفتيات 
يتجمعن  الشمس حيث  أشعة  من  تقيهن  تحت ظالل  وتكون 

ويتقاسمن الدور بالتساوي. 
عيدكم مبارك 

ويرى خلف حمد الرميثي 52 عاما أن الطفرة والنهضة التنموية 
التي شهدتها البالد لعبت دوًرا كبيرًا في إضافة مظاهر جديدة 
لالحتفال بالعيد تتناسب وتطلعات هذا الجيل، يقول: بالنسبة 
لنا كأجيال سبقت جيل اليوم كنا ننام ونحن في انتظار العيد، 
في انتظار أن نلبس ثوب العيد الجديد »الكندورة« حيث اعتاد 
وذلك  السنة  مدار  على  ابن  لكل  ثوبين  خياطة  على  األهالي 
للعيدين، فكنا نتوق لطلوع شمس صباح أول يوم العيد لنلبس 
الثوب الجديد ونخرج لتأدية صالة العيد برفقة األجداد واآلباء 
كبار  لمعايدة  نصطف  حتى  الصالة  من  اإلمام  ينتهي  إن  وما 
السن و»حب الخشوم« وهي من العادات والتقاليد اإلماراتية 
نحو  على  والتبريكات  التهاني  عبارات  ترديد  مع  المتأصلة 
عام  وكل  يتبارك«  وعليكم  »علينا  اآلخر  فيرد  مبارك«  »عيدكم 
عواد  و«من  السالمين«  العايدين  من  و«جعلكم  بخير  وأنت 

تعليمها  على  اآلباء  يحرص  التي  العبارات  من  وغيرها  العيد« 
أبناءهم، والشاهد أن فرحة العيد في الماضي تفوقها في وقتنا 
اإلنسان  يحتاجه  ما  كل  يكن  لم  أنه  من  الرغم  على  الحاضر، 
متوفرًا، ولكن البساطة هي أجمل ما في حياتنا، فلم يكن لدينا 
البيوت  بين  وطوافنا  تجمعنا  كان  بل  الحال  هو  كما  ألعاب 
التي  القديمة  لأللعاب  وممارستنا  الشعبية  لألغاني  وترديدنا 

كانت أكثرها متعة هي »لعبة التيلة«

عيدية الصغار 
العيدية  هي  العيد  في  ننتظره  كنا  ما  أكثر  كذلك 
بالعملة  تُعطى  آنذاك  وكانت  بها  نتباهى  والتي 
إال  الصغير  يرضى  فال  اليوم  خالف  على  المعدنية 
فئتها!  يحدد  تراه  حين  والعجب  الورقية،  بالعملة 
أيام  ثالثة  مدى  على  تستمر  كانت  العيد  وأيام 
متواصلة من البهجة والسعادة والزيارات المتبادلة 
وحتى مالبس العيد نحرص على أن ال تتسخ حتى 
يتم إرتداؤها على مدى تلك األيام. ويتابع الرميثي: 
من  إليه  وصلوا  ما  فرغم  الخير  فيهم  أبناءنا  إن 
أنهم  إال  البالد  في  ثقافي  وتنوع  حضاري  عمران 

مازالوا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم األصيلة

الفطر في اإلمارات  ذكريات عيد 

تراث الشعوب
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محمد عيد إبراهيم *
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الكتابة شّر مقيم
ناعم مهّذب خلوق، يكتب  الكاتب مخلوق  لنا أن  قد يلوح 
مالئكة  ركابه  في  وتمشي  الُعلى،  واألخالق  والمثُل  القيم  عن 
اخترع  قد  وقديًما  الخلق،  في صالح  ما هو  بكّل  تلهمه  بيض 
وادي  العرب  واخترع  للفنون،  ربًا  بتاح  اإلله  المصريين  قدماء 
وكذلك  الفّن  عرائس  الرومان  واخترع  الشعراء،  ملهم  عبقر 
الناس الفنون والحضارة، والهنود  النار ليعلّم  برومثيوس سارق 
علّو  من  المفهوم  ذلك  يحمله  كان  ما  بكّل  إلخ،  لونو،  الحمر 

وسمّو ومفارقة ألرض الواقع.   
لكن ذلك المفهوم قد اختّل أو ضاع أو تلّوث أو انحرف أو أو 
عبر الزمن، فلم يعد الكاتب على هذه الشاكلة مطلًقا، بل صار 
ينحو إلى المزيد من القوى األرضية بل المتسافلة أحيانًا، صار 
الكاتب ابن عصرنا، له ما لنا وعليه ما علينا، نزل من عليائه نحو 
تجسيده الحقيقّي في العالم، إذ يأكل ويعيش ويحلم مثلنا، بل 
يصل به األمر أحياناً إلى أن يستذّل نفسه أكثر، ونسمي بعضهم 
»كتَبة«، حيث يشّط به الحلم إلى كسر طبيعة الحلم، إلى أن 
نمطًا من طبل أجوف عليه غبار ال  التوّحش  يصبح من وطأة 

حياة أو حياء في إهابه. 
المثال األبرز قديًما، هو المتنبي، ذلك األسطورة الغريب الذي 
وجزالة  أسلوبه  لبساطة  األبرز،  العربية  شاعر  أنه  يكفيه  كان 
ألفاظه وعريها من كّل متكلّف أو بهرجة، مع ما فيها من محمول 
ال  بما  الرياح  )تجري  بسيط  بائع  أي  يقول  أال  فلسفّي رصين. 
تشتهي السفن(، دون أن يعنيه أنها ُسفن )بضم السين، جمع 
سفينة( أو َسفن )بفتح السين، أي القبطان أو أهل السفينة(، 
فهذا ما ال يُؤكل به عنده. لكنه طمح بائًسا ألن يكون محافظًا 
على الفيوم في أول صعيد مصر، وكلنا يعرف ما آل إليه، حتى 

تم اغتياله في طريق العودة مدحوًرا. 
كذلك بّث الرومانسيون صورة موهومة عن الكاتب، الذي يهيم 
في عالم أزرق، مفعًما بصور الطبيعة، منطلًقا من إلهام عواطفه 

عصر  في  القيم  ضّد  كانت  أنها  ومع  جمالية،  تجربة  أي  نحو 
أنها  إال  أوروبا،  في  عشر  التاسع  القرن  خالل  الصناعية  الثورة 
وصلت إلينا تقريبًا بعد أكثر من قرن، فصارت نبًعا للقيم الفردية 
والعفوية ثم انتهت إلى النزعة القومية، بل تدلّهت مؤخرًا، كما 
نرى في بعض نصوص الشعراء األحدث بعد انصرام األلفية، إلى 
نمط من الميوعة العاطفية التي ال تستجدي حتى أّي نوع من 

المعرفة، وال حتى اللغوية، وهي أبسط معرفة للشاعر الحّق. 
وهنا نأتي إلى مثال آخر، يُعّد األبرز في الثقافة الغربية، حتى 
الفرنسّي  الفيلسوف  والشّر(، هو  )األدب  أسماه  كتابًا  دبج  أنه 
جورج باتاي، الذي يتمثّل الكاتب في أنه )يتكلّم فينا(، حيث 
يكتب لنحظى منه بالتجربة، التجربة في أفق مختلف أو مغاير، 
لعبة  لكأنها  معانيها،  بشتّى  الرغبة،  مجاالت  ضمن  التجربة 
للمجازفة بالحياة، أو هي في الحقيقة وظيفة ناقصة، والكاتب 
تبًعا لذلك يمثّل ذلك )الناقص( الذي يريد أن يكتمل بما يكتب، 
إلى  ينحو  منزع  ذات  لديه  فالكتابة  به،  أصاًل  يعيش  بما  أو 
الخالص من الموت، بصورته الفلسفية، الموت )الطارئ( الذي 
كينونة  تحقيق  في  يخفق  بعدما  غيابه،  في  الكاتب  سيخون 

وهبتها له الحياة.  
ويسطّر باتاي، في قصيدته )الشعر(، رؤية لما ينبغي أن يكون 
عليه ذلك الكاتب العدمّي الذي يريد من العالم أكثر مما يريد 
العالم لنفسه: )ليلي ُعريي/ النجوُم أسناني/ أحُشُر نفِسي بيَن 
الموتَى/ ولُباِسي َشمٌس بيضاُء/ يعيُش الموُت في قلبي/ كأرملٍة 
النجوِم/  ِمن  تَصَهُل  موتِي/  وعنَد  َوِضيعٌة/  وهي  تنِشُج  شابٍة/ 
أسناُن الفرَِس بِضحكِة »أنا ميٌت«/ ثم يصيُح/ مالٌك طائٌر أَشبَُه 

بالغراِب: المجُد لَك!( 

*شاعر ومترجم من مصر 

شاعر خواطر 
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فنون

إيطاليا تغزو  الفرعونية  المسالت 

  محمد بركة 

هي حدوتة مصرية تفرض حضورها الخاص في أشهر 
بعيدة وأخرى  أزمان  في  نقلها  تم  إيطاليا،  ميادين 
تارة  والغرب  مصر  بين  الصداقة  عن  تعبيًرا  قريبة 
وتجسيًدا للهيمنة االستعمارية القديمة تارة أخرى.

الحجر،  من  مستطيلة  واحدة  قطعة  المسلة،  إنها 
تعبر  قمم هرمية مذهبة  ذات  متدرجة  طويلة 
بأن  الراسخ  المصريين  القدماء  معتقد  عن 
رع.  الشمس  إله  إلى  يرمز  الهرمي  الشكل 
كانت المسالت تُـقَّطع من األحجار شديدة 
الجرانيت  أو  الكوارتز  حجر  مثل  الصالبة 
هذه  وفي  المقابر  داخل  توضع  وقد 
إذا  الحجم  المسلة صغيرة  تكون  الحالة 
ما قورنت بتلك المسالت الضخمة التي 

كانت تقام أمام المعابد. 

الفرعونية المسالت 
إيطاليا تغزو 

الفرعونية المسالت 
إيطاليا وناتغزو 
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في  ـ  الحديثة  الدولة  عصر  إلى  المسالت  أشهر  ترجع 
عشرة  الثامنة  األسرتين  فترة  في  ـ  الفرعوني  التاريخ 
السادسة  األسرتين  بين  ما  فترة  كذلك  عشرة،  والتاسعة 
المسلة  فيه  أقيمت  مكان  وأول  والثالثين.  والعشرين 
الشعبي  المطرية  )حي  هليوبوليس  أو  أونو  مدينة  كان 

بالقاهرة حاليًا( والتي كانت معبد رع منذ القدم.
الدقة إن كان ذلك في صالح  وال أحد يعرف على وجه 
الحضارة المصرية أم ضدها أن يتم نقل أعداد كبيرة من 
المسالت المصرية لتزين مباني وميادين المدن األوروبية، 
حدث ذلك في العصور القديمة مثل تلك المسالت إلى 
أقيمت في معبد إيزيس بروما، أو في العصر الحديث 
مثل مسالت حديقة سنترال بارك بنيويورك ومسلة نهر 
وفي  بباريس.  الكونكورد  ميدان  ومسلة  بلندن  التايمز 
مسلة  عشرة  ثالث  توجد  وحدها  اإليطالية  العاصمة 
مصرية. وكان األمبراطور أغسطس أول من فكر في نقل 
بعظمة  اعترافًا  يتضمن  نحو  على  المصرية  المسالت 

الحضارة المصرية وإنجازاتها.
 

منقوش وغير منقوش!
ولم يترك المصريون القدماء مسالتهم دون نقش على 

رو
 بت

ان
 س

لة
س

م

دال
ي 

يال
 ف

قة
دي

بح
ة 

سل
م

ي
ول

ناب
ة 

يق
حد

ة ب
سل

م



134

إلقامة  الدنيوي  الغرض  كان  فقد  اإلطالق، 
إنجازاته  عليها  الفرعون  ينقش  أن  المسلة 
يرغب  مما  ذلك  وغير  وألقابه  وانتصاراته 
الديني  الغرض  أما  به.  التفاخر  في  الملوك 
إلله  المسلة  تكريس  يستدعي  كان  فقد 
الشمس على نحو يليق به متضمنة ما تيسر 
من أدعية وزخارف. وفي هذا السياق، يبدو 
المسالت  من  مجموعة  اكتشاف  مدهًشا 
بعض  ذهب  حيث  بروما،  المنقوشة  غير 
المؤرخين إلى أنها مسالت منقولة من مصر 

ولكنها لم تكن قد اكتملت. 
والحقيقة أن فكرة نقل مسلة غير مكتملة ال 
توافق المنطق، إذ كيف يترك الرومان عند 

اختيارهم لمسلة تزين مدينتهم المسالت المنقوشة المكتملة، 
ليتجشموا عناء نقل مسالت غير مكتملة حسبما يرى مؤرخون 
قد  المنقوشة  غير  المسالت  تلك  أن  األرجح  وعلى  آخرون. 
مسالت  من  يتبين  كما  أنفسهم،  األباطرة  من  بأوامر  صنعت 
رفيقه  ذكر  فيها  يخلد  هادريان  لالمبراطور  نقوًشا  حملت 

يتبين  وكما  النيل.  في  غرق  الذي  أنتينوس 
أيًضا من النقوش الهيروغليفية غير المتقنة 
وفي بعض األحيان غير المقروءة التي تدل 
غير  كان  نقشها  من  أن  على  قاطع  بشكل 

مصرى!

نصيب األسد إليطاليا 
التي  األوربية  الدولة  ــ هي  إذن  ــ  إيطاليا 
تستأثر بنصيب األسد من مسالت الفراعنة. 
وترجع المسلة القائمة حاليًا بميدان بياتسا 
األول  سيتي  عهد  إلى  بروما  بوبولو  دل 
ورمسيس الثاني وكان »موطنها األصلي« في 
معبد الشمس في هليوبوليس. يبلغ ارتفاعها 
77ر32 متر  ووزنها 235 طًنا. وهي أقدم ما 
نُــقل من مسالت مصر حيث تم نقلها في 
لحدود  مصر  ضم  عن  تعبيرًا  10ق.م،  عام 
االمبراطورية الرومانية. ظلت المسلة هناك 
السادس  القرن  في  ثم  الرابع  القرن  حتى 
بوبولو  دل  بياتسا  ميدان  في  أقيمت  عشر 
وتحيط  أغسطس  نقش  تحمل  قاعدة  فوق 

بها تماثيل األسود.

التي  تشيتوريو  مونتي  مسلة  أيضاً  وهناك 
األسرة  من  بسماتيك  عصر  إلى  ترجع 
عمالقة  مسلة  إنها  والعشرين،  السادسة 
من  نحتها  تم  79ر21متراً.  ارتفاعها  يبلغ 
عام  في  أيضاً  نُـقلت  الوردى.  الجرانيت 
10ق.م تنفيذاً ألوامر أغسطس الذي يبدو 
أنه قد انتقى أفضل مسالت مصر لتعبر عن 
عظمة امبراطوريته التي تطاول امبراطورية 
إذ  خاصة،  أهمية  المسلة  لهذه  الفراعنة. 
منها  الغرض  مدرجة  بطريقة  بدنها  خطط 
ارتفاعها  من  لالستفادة  التوقيت،  معرفة 
النهار.  ساعات  به  تحسب  كقائم  وثباتها 
في  الحالي  موقعها  إلى  المسلة  نُـقلت 

ميدان مونتي تشيتوريو بروما في القرن الثامن عشر.
لتزيينه  نقلتا  بروما مسلتين  الفرعوني  إيزيس  معبد  ويحتضن 
من  مصنوعتان  وهما  دوميتان،  الروماني  االمبراطور  عصر  في 

الجرانيت ويبلغ طول الواحدة منهما حوالي 34ر6متر. 
وهناك مسلتان أخريان أيضاً من الجرانيت األسوانى، يبلغ طول 
87ر4متر.  والثانية  25ر9متراً،  إحداهما 
نُـقلت األولى بعد تهدم المعبد في إيطاليا 
عند  آكسوم،  الحبشة  مملكة  عاصمة  إلى 
ثم  قديماً،  عليها  الرومانية  السيادة  فرض 
نُـقلت مرة أخرى إلى روما حيث استقرت 
جنوب حديقة فيالي دال. أما المسلة الثانية 
التي كانت تحمل نقوشاً وزخارف مشابهة، 
زينت  حيث  فلورنسا  إلى  نُـقلت  فقد 
حديقة  إلى  ثم  مديتشى،  فيال  حديقة 

بوبولي في نفس المدينة.
الفرعونية  المسالت  عن  الحديث  وعند 
بإيطاليا ال يمكننا تجاهل مسلة سان بيترو! 
ارتفاعها  يبلغ  منقوشة  غير  مسلة  هي 
أغسطس  االمبراطور  أمر  وقد  37ر25متر، 
االسكندرية  إلى  هليوبوليس  من  بنقلها 
في  األغسطسي  السوق  ساحة  لتجمل 
تحمل  أن  أغسطس  لها  أراد  التي  المدينة 
روما.  عظمة  على  تدل  جديدة  مظاهر 
أم  األصل  فرعونية  المسلة  كانت  وسواء 
صنعت خصيصاً لهذا السوق فإن استخدام 
مسلة مصرية في موقع السوق األغسطسي 
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إيطاليا تغزو  الفرعونية  المسالت 
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باالسكندرية إنما يدل على مدى عمق الشعور الروماني بعظمة الحضارة المصرية التي 
يتمثلونها في المسالت. وتقرر هدم السوق األغسطسي في عهد االمبراطور كاليجوال الذي 

أمر أيضاً بنقل المسلة إلى روما حيث أقيمت أمام كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان.
مسلة بياتسا نافونا هي واحدة من المسالت التي أمر االمبراطور الروماني دومتيان بصنعها 
في أسوان بمصر دون أن تنقش ونُـقلت إلى روما حيث نُـقشت هناك بنقوش هيروغليفية 
اآللهة  اثنين من  بين  واقفاً  المسلة  والذي تظهر صوره على قمة  االمبراطور،  اسم  تخلد 
هذه  بنقل  ماكسنتيوس  االمبراطور  قام  ثم  الدينية.  والرموز  التاج  له  يقدمان  المصرية 
المسلة إلى ساحة أعدها تكريماً البنه. وفي القرن السابع عشر نُـقلت المسلة إلى موقعها 

الحالي بميدان بياتسا نافونا.
مسلة القسطنطينية هي آخر ما نقل في العصور القديمة من مسالت مصر. ترجع هذه 
المسلة إلى تحتمس الثالث وتحمل نقوشه، يبلغ ارتفاعها 8ر19متر من الجرانيت الوردي 
األسوانى. وكانت تقع في الصرح السابع لمعبد الكرنك، ولكن يبدو أنها سقطت أو ربما لم 
تقم على اإلطالق، ذلك ألن اسم آمون لم يمح منها مثل باقي مسالت تحتمس الثالث التي 
محى منها اسم آمون في عهد إخناتون. ونُـقلت المسلة في عهد االمبراطور ثيودوسيوس 

واقامها في ميدان السباق بالقسطنطينية حيث التزال بالميدان إلى وقتنا الحالى 
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الدرمكي  د.عائشة  في فلسفة الضحك وفكره 

كتاب  من  األول  فصله  برجسون(  )هنري  يبدأ  هكذا 
أطلق  وما  )الهزل(  كُنه  استقراء  فيه  يحاول  الذي  )الضحك(، 
عليه )األصالة الهزلية( التي يرى أنه ال يمكن حبسها ضمن حٍد 
معين أو تعريف محدد؛ يقول : )إننا نرى فيها، قبل كل شيء، 
شيئاً حياً( ولهذا فهو يعمد إلى عالجها مهما كانت خفيفة بما 
يتوجب من احترام للحياة بشكلها العام، وهو بهذا يؤكد على 

صعوبة وضع تأطير تعريفي للضحك.  
 ولهذا فإننا سنجد أن )لوي كازاميان( عنون مقال له بـ )لماذا 
الفكاهة  فيه  يعرض  مقال  وهو  الفكاهة؟(،  تعريف  يمكننا  ال 
تعريف  صعوبة  إلى  يجنح  إنه  والمتحولة.   الثابتة  وعناصرها 
تحٍد  يشكل  به  خاص  طابع  له  إنسانياً  فعالً  بوصفها  الفكاهة 

للحس العقالني الجانح نحو التقعيد والتأصيل.  
تلك  عن  أيضا  وبعيداً  والهزل،  الضحك  تعريف  عن  وبعيدا   
التصنيفات التي تصف أفعال الهزل وما هو هزلي من غيره، فإن 
ما يهمنا هنا هو تلك الثقافة التي يتأسس عليها فعل الضحك 
بوصفها ثقافة مجتمعية لها أنساقها وسياقاتها التي ترتكز عليها، 
أنساقاً  أو  أفعاالً  مجتمع  لكل  أن  نجد  قد  أننا  هنا  نعنيه  وما 
ثقافية تدفعه إلى الضحك قد ال يجد لها مجتمع آخر مبررات 
عبر  لنا  تقدم  أن  يمكن  عامة  أنساق  بينما هناك  الفعل،  لهذا 
أفعال ثقافية معينة وتؤدي إلى الضحك بتفاوت مستوياته، وهو 
ما يفسره )موريل( بنظرية )التنافر( في تفسير الهزل والضحك، 
وهي نظرية القت قبوالً كبيراً في األوساط الفلسفية، وتبعاً لهذه 
النظرية فالشيء الذي يجب أن ينصب عليه البحث والتفسير 
في الهزل هو التسلية والمتعة التي يجنيها المتلقي منه والتي 
تظهر في الضحك واالبتسام، وعليه فإن متعة الضحك تعود في 

األساس للتنافر الذي يعانيه المتلقي في النص المضحك. 
إننا أمام ظاهرة ثقافية قد اعتنى بها التاريخ اإلنساني منذ أرسطو 
القدماء،  العرب  لدى  الفتاً  أنها القت رواجاً  وأفالطون، وسنجد 
ليس في إدراك أهميتها وحسب بل وفي أهمية تدوينها ورصد 
سياقاتها وأنساقها المعتددة، وهذا ما نجده في كتاب)الظرف 
والظرفاء( ألبي الطيب محمد الوشاء، و)فاكهة الخلفاء ومفاكهة 
الفضالء(  الظرفاء من طبقات  الظرفاء( البن عربشا، و)لطائف 
الكثير من  للتوحيدي، وغيرها  والموانسة(  و)اإلمتاع  للثعالبي، 
المصادر التي عنت برصد حكايات الظرفاء ومواقفهم المضحكة 
التي تشتغل ضمن السياقات المجتمعية الكاشفة عن األصالة 
الهزلية لدى الروح اإلنسانية حتى في تجاوزاتها العضمى التي 
فعل  عليها  يرتكز  أساسية  ركيزة  بوصفه  التخييل  إلى  تستند 
)الهزل( ،ذلك ألن )التخييل اإلنساني( ينبثق عن الحياة الواقعية 
والمجتمعية الشعبية بصورة خاصة، ويقترب من الفن بوصفه 

شكال أساسياً من األشكال التي يقدم من خاللها )الهزل(. 
بأنه  اإلنسان  تعريف  إلى  جنحوا  الذين  الفالسفة  رأي  وعلى 
بوصفه  الهزل  أن  نقول  فإننا  يضحك(،  كيف  يعرف  )حيوان 
يكون  أن  يمكن  إذ  العفوية؛  من  كبيراً  قدراً  يمتلك  الثقافي 
أو شخصاً  طفالً  أو  متوقع  غير  ما  بفعل  قام  حيواناً  المضحك 
التنظيم  ذلك  هو  هنا  للضحك  يدفعنا  وما  غريبة،  بحركة  قام 
االجتماعي المحكم الذي يجعل منها خروجاً عنه، وما هو خارج 
عن النسق المجتمعي يؤدي إما إلى الضحك أو إلى الغضب، 
بين  وثيقة  عالقة  من  فرويد  سيجمند  إليه  ذهب  ما  وهذا 

الضحك والال شعور المتأسس على التناقض. 
فهذا  الضحك  عن  المسؤولة  دائما  ليست  العفوية  أن  على 

ء 
ميا

سي

)ماذا يعني الضحك؟ ماذا يوجد في عمق الشيء المضحك؟( 

وفكره  الضحك  فلسفة  في 
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يحكمه السياق الذي يقع فيه الفعل، فهناك من أفعال )الهزل( 
ما هو متعمد يصنع ويحبك من أجل )الضحك( بمعناه الثقافي 
و السيكولوجي معاً، ومن هذا ما يُذكر عن موليير من أنه كان 
المعروف  )بوتلر(  معاونيه  أحد  على  الكوميديا  مشهد  يجرب 
بجديته وصعوبة إيجاد ما يضحكه، فكان يطلب إليه االستماع 
إلى المسرحية الجديدة، بحيث يستطلع موليير أسارير وجهه 
المشاهد  تلك  حول  مالحظاته  فيها  يدون  بورقة  ممسك  وهو 
التي أضحكت المعاون وتلك التي تبسم فيها واألخرى التي لم 
تؤثر فيه، ليستطلع من ذلك تأثير ما كتبه على الجماهير.  وهذا 
ما يمكن أن يكون عند الكتابة األدبية بشكل عام فالكاتب الذي 
يصف نفسه بأنه يقدم مشهداً أو حالة كوميدية إنما يقدم هزال 
يريد منه اإلضحاك بدرجة ما حتى وإن كان العمل في مجمله 

بعيداً عن تصنيف )الكوميدياً(.  
مهماً؛  فلسفياً  مساراً  يتخذ  ثقافياً  فعالً  بوصفه  )الضحك(  إن 
الحكم( فإن في المضحكات  فبحسب )كانط( في )نقد ملكة 
بأنه  الفهم، ولهذا فإنه يعرفه  شيء ال معقول ال يشبع فضول 
ال  إلى  يؤدي  متوتر  لتوقع  مفاجئ  تحول  من  ينشأ  )انفعال 
شيء(، والمفاجأة هنا تمثل عنصراً محورياً، ذلك ألن الحدث أو 
النص يقع فكرياً في ذهن المتلقي موقعاً منظماً يمثل استباقاً 
)لتوقع متوتر( يكسر هذا التنظيم ويغير مسار الحدث الفكري 
الفلسفي  تفسيره  يشتغل في  )كانط( هنا  فإن  ولهذا  المنظم، 
)الضحك(،  فعل  عليها  يتأسس  التي  الفكرية  السيرورة  على 
تسعى  التي  الذهنية  وبالتمثيالت  باألفكار،  بـاللعب  المتعلقة 
إلى توليد المتعة واللذة، وبالتالي سيكون الضحك تعبيرا واضحاً 

عن تلك المتعة. 
إن )الضحك( أو)الهزل( يُنظر إليه بوصفه فعالً فلسفياً عميقاً، 
العرب  دونه  ما  ولعل  المجتمعية  بصفته  ثقافي  فعل  وهو 
والظرفاء وبعض  والمغفلين  والحمقى  الطفيليين  من حكايات 
أهمية  عن  ينم  المتعددة  بأطيافهم  المجتمع  أفراد  نكات 
الثقافية  المستويات  على  المجتمعات  في  وأثره  الفعل  هذا 
نطلق  أن  يمكن  التي  الحكايات  تلك  فإن  ولهذا  والحضارية، 
بين  القائمة  العالقة  تلك  على  تتأسس  )الشعبية(  صفة  عليها 
الحياة والمجتمع، وهو ما يعكس )الوضع الراهن( اآلن والُهنا 
في  التوتر  أو  المرونة  مدى  يكشف  الذي  بعينه،  مجتمع  في 
ذلك  عن  سينشأ  وبالتالي  المجتمع  ذلك  في  اإلنساني  الفكر 
حكايات واقعية أو متخيلة تحاول استهداف ذلك الوضع والنيل 
إلى  أو تجاوزه والقفز عليه، ولعل هذا ما دفع برجسون  منه 

الخالصة، ألنه  الجمالية  يدخل في مجال  الضحك ال  أن  القول 
الحاالت  كثير من  في  أخالقي،  غير  واع وحتى  )بشكل  يالحق 
الخاصة(، ويفسر ذلك أن الهزل ينشأ في األصل في تلك اللحظة 
الدقيقة التي يشرع فيها المجتمع والشخص من همِّ االحتماء 
نجف  وكأنهما  ذاتيهما  معاملة  في  نفسيهما  على  والمحافظة 

من التحف الفنية.  
والمرويات  الحكايات  على  يقتصر  ال  هذا  بوصفه  والهزل 
وحسب بل هناك اإلشارات واإليماءات التي تجعل من الجسد 
ميكانيكية مجردة بسيطة تنقل لنا فكراً معرفياً وثقافة مجتمع 
حري بنا الوقوف أمامها بتمعن كبير، ولعل نص الضحك والهزل 
بأنواعها وأشكالها المتعددة تحتاج منا إلى كثير بحث وتحليل 
ألنها ال تمثل أشكاال مجردة بقصد اإلمتاع وإنما تنقل لنا فكر 
وثقافة مجتمعاتنا التي غفلنا عنها، وربما لألمانة يمكن أن نقول 
أكثر  النصوص  تلك  بأهمية  لديهم وعي  كان  العرب  أن قدماء 
منا اآلن، حيث جمعوا رواياتها المتعددة ورصدوها لدى فئات 
المجتمع المتعددة، بينما في العصر الحديث ليس لدينا تلك 
المدونات من المرويات سوى ما نتناقله من نكات عامة تختفي 
الخاصة  االجتماعية  أو  السياسية  مناسبتها  أو  وقتها  باختفاء 
بها.  لهذا كان من األهمية تدوين تلك المرويات السمعية أو 

البصرية وتحليلها تحليالت فكرية وفلسفية وثقافية كاشفة 
 

*باحثة في السيمياء، ُعمان

    
  

ء  سيميا
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ومن المعروف أن هذا الفن قد بدأ مع المهن المرتبطة بالبحر والسفر 
يدعى  السفينة  ظهر  على  الفن  لهذا  المؤدي  وكان  والغوص،  البحري 
)النهام(، وهو الذي يتغنى بأغاني البحر والحنين إلى الوطن والتوكل على 
في  بالعمل  األغاني  بعض هذه  ارتبطت  فقد  لذا  الرزق،  في طلب  الله 
الغوص على اللؤلؤ أو رحالت السفر البعيد، و العمل على ظهر السفينة، 
حيث كان الرجال في أشهر الصيف يخرجون في سفن كبيرة إلى أماكن 
الغوص على اللؤلؤ ويقضون ثالثة أو أربعة أشهر وسط البحر، وللتخفيف 
على  تحتوي  أغانيهم  كلمات  وكانت  يغنون  الرجال  كان  المعاناة  من 
الشكوى من ضيق الحال والمصاعب والمخاطر ثم الدعاء إلى الله تعالى 

لمساعدهم وإعادتهم سالمين.

نهمة الخراب أو الخرابي 
وكما قلنا فقد تنوعت أشكال هذا الفن وأسماؤه الفرعية نظرًا إلختالف 
)حبل  ويُرمى  الغوص  موقع  السفينة في  تتوقف  فحين  أدائه،  مناسبات 
الخراب( وهو الذي يتم تحديد األعماق بواسطته، تكون السفينة طافية 

النهمة
غناء رجال البحر وسلواهم  

النهمة
غناء رجال البحر وسلواهم  

  سرور خليفة الكعبي

فن ذو تشعبات فرعية كثيرة يجمعها اسم رئيس، نظًرا 
طبيعة  من  يغير  مما  استخدامه  مناسبات  الختالف 
طقوس ممارسة هذا الفن واألسلوب المتبع في ذلك، 
هذا الفن الذي يعبرعن التواصل الجماعي في محيط 
المجتمع الواحد والتالحم اإلنساني بين الناس، هو فن 

)النهمة(.
البعض  االسم،  بهذا  تسميته  حول  الروايات  تعددت 
التي  الحوت  أنواع  اسم سمكة كبيرة من  إلى  يرجعه 
في  الناس  أن  حين  في  بالنهيم،  يسمى  صوتًا  تصدر 
بعض مناطق الشمال يستخدمون هذه الكلمة بمعنى 
المناداة، ويقال »فالن نهم على فالن« أي ناداه ورفع 
نظًرا  )النهام(  األسد  سمي  وقد  مناداته،  في  صوته 
لصوته القوي العميق، وكذلك هو صوت المغني الذي 

يقوم بأداء هذا الفن.
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طوال النهار وتتحرك فقط بفعل األمواج والتيارات البحرية فيما 
ينهمك الغاصة وطاقم السفينة بمختلف األعمال، لذا فإن النهام 
يشحذ هممهم بالنهمة التي تسمى )التقصيرة( أو )الخراب( أو 
يتوقف  عندما  المساء  في  تغنى  نهمة  وهي  الخرابي(،  )نهمة 
العمل ويبدأ البحارة بجر الحبل الذي يأخذ بالقصر شيئًا فشيئًا 

حتى يُسحب إلى ظهر المركب.
وفي نهمة الخراب أو الخرابي يجلس الرجال في صف طويل 
ومن  الحبل،  يجرون  وهم  بالغناء  يبدأ  الذي  النهام  يتقدمهم 

أشهر كلمات الخرابي تلك التي تقول:

هيلي هــيلي عليك يالله أووه عــــــليـــــك يالله 
ربي عـليـــك إتكــــــالي شايل متــــوكل على الله 
كــريــم تِــعلم بحــــالي عزيت يا مــــن له الِملك 
با ألـــوذ بــــك يامــحمد علمك في ســـود الليالي 
مســــكين أنا مســــكين بشكيك عــــــّما جرا لي 

نهمة )دواّري(
أما نهمة )دواّري( فتؤدى حين يدور الرجال حول )الدقل( وهي 
سارية السفينة ليجمعوا الحبال ويضعوها في جوف السفينة، 

ومن كلماتها:

هوه يا الله بدينه      هـيه يا الله بدينه
هيه سـالي ياقلب     يا قــلب ســــالي

نهمة الخطفة أو الخطيفة
يخطف  ويقال   ، الخطيفة  أو  الخطفة  نهمة  هناك  توجد  كما 
الشراع أي يغير وجهته تبًعا لتغير اتجاه حركة الرياح، وتعتبر 
والكثير من  إلى مهارة ودقة  العملية شاقة جًدا وتحتاج  هذه 
هذه  عبر  البحارة  تشجيع  إلى  يسارع  النهام  فإن  لذا  الجهد، 

النهمة، ويتم استخدام الطبول.
وعملية التغيير شاقة وتحتاج إلى دقة ومهارة. في هذا النوع 
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الطبول  يستخدموا  أن  ويمكن  خاًصا  لحًنا  يغنون  العمل  من 
والطاسات التي هي عبارة عن قطع نحاسية على شكل صحون 
صغيرة تضرب مع بعضها وهي نفسها التي تستخدم في العيالة 

والفنون األخرى، ومن كلمات أغاني البحر في اإلمارات:
 

يــــم   يــا الله با الــله التـــيسير فوق عـــتاٍد نـــَِهم نهِّ
إنشا الله بأمر الـله نــــسير   بـنســــير بأمــــــر الـــله
بدأنا المسير عـلى بركة الله   يــا الله با الله التـــــيسير
من يوم رجــــعو عـــمامي        ِجـــَفت عيوني مــــــنامي
عطـــــشان والقلب ضــامي       مــــن شافني قــال الحول
هيـــه ليــه هــيه لـــــــيه        هـــيله صــلوا عــلى النبي
صلــــوا عــــــلى النـــــبي        يا مـــــسلمين يـــا الــــله
أول صــــالتي وبــــــــادي        أحـــمد شفيع العــــــبادي
يوم الحـــــشر يا سنـــــادي       صـــــــلوا عـــــلى النــبي

وهكذا تغنى أصحاب البحر بهذه النهمات التي تكاد أن تندثر 
بسبب التخلي عن البحر وعدم اشتغال الناس في هذه المهن 
جراء الطفرة الحضارية االقتصادية التي شهدتها البالد، وأصبحت 

هذه الفنون في طريقها إلى اإلندثار ووجب العمل على إحيائها 
عبر تمريرها للنشء للمحافظة عليها من االندثار كحال الغوص 
والرحالت البحرية على السفن الشراعية التي كانت تسمى فيما 
اليوم  ندعوه  الذي  الجميل  الزمن  ذلك  في  )الخشب(  مضى 

بالتراث 
*شاعر وباحث من اإلمارات

نهمة الير

كما توجد نهمة أخرى تسمى )نهمة الير( وتعنى الجر، 
وعادة  المجاديف  استخدام  عند  النهمة  هذه  وتؤدى 
البحارة  تثير شجن  النهمة غزلية  ما تكون كلمات هذه 
وتسعى  حماسهم  إشعال  على  وتعمل  وعواطفهم، 

للترويح عنهم ، ومن أشعار نهمة الير:

آه إال مـــاااال هـــيه مــــــال
يالخاطفين أرفو بي مافي حالي شفاه

آآآه إال مـــااال ...هييييه مال
يا أهـــــــل الهوى شــــلو به  

فــــــــٍن تـــــــّوه يــــــديد
ويـن إهـــــتوى ســـــيروا بَه  

قبل إزهـــــوات الـــــعـــــيد
آآآه إال مــااال ...هييييه مــال

 دفنوني فـــــي طـــــريـــجه  
وإال يـــــانب حـــــــويــــــه
ِكتبو مـــــحو مـــن ريـــــجه 
جــــود إمـــرضي يـــــــشفيه

 

لنهمة ا

فنون
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فيصل رشدي*

فاشكو كابرال
شاعر السياسة والنضال

يُعد فاشكو كابرال )VASCO CABRAL( من أهم الوجوه 
الشعرية اإلفريقية التي كتبت شعرًا سياسيًا، خاصة وأنه ناضل 
في سبيل حرية بلده، حتى رأى رايات االستقالل ترفرف في كل 
دولة إفريقية، فهو من بين القالئل من دولة غينيا بيساو الذين 
توفرت لهم ظروف التعليم العالي خارج بالده، ومن بين أهم 

القادة الذين قادوا الثورة ضد االستعمار البرتغالي.
غينيا  شمالي  »فارين«  بمدينة   ،1926 عام  كابرال  فاشكو  ولد 
وتشكيل  توجهه،  في  حاسمة  الطفولة  مرحلة  وكانت  بيساو، 
الثقافية،  األنشطة  في  المشاركة  خاللها  عشق  إذ  شخصيته، 
وأحب العمل الجماعي المؤسس على التنظيم واحترام اآلخرين. 
انتقل كابرال إلى البرتغال عام 1950 وفي العاصمة لشبونة درس 
العلوم االقتصادية، التي أحبها بحكم ميوله العلمية، وقد تعرف 
هناك على العديد من الشخصيات في مجال االقتصاد واألعمال، 
وربط جسرًا قويًا مع عدة منتديات شبابية، تُوجت بمشاركته 

في المؤتمر العالمي للشباب في بوخارست عام 1959. 
اصطدم  لكنه  البرتغال،  في  لالنتخابات  متحمًسا  فاشكو  كان 
إحدى  ابن  إنه  بل  برتغاليًا،  ليس  أنه  وهو  صلب،  بجدار 
البرتغالية، لذلك كان ال بد من عودته إلى بلده  المستعمرات 
غينيا بيساو، ألن الوطن كان في حاجة إليه، خاصة وأن غينيا 

بيساو عانت من ويالت االستعمار البرتغالي. 
من بين الصدف التي أحدثت منعطًفا في حياة فاشكو كابرال، 
لقاؤه بالثوري الكبير واألب الروحي لدولتي غينيا بيساو والرأس 
عام 1956  األخير سيؤسس حزبًا  كابرال، هذا  أميلكار  األخضر 
بيساو  غينيا  استقالل  أجل  من  اإلفريقي  »الحزب  اسم  تحت 
في  كابرال  أميلكار  خطابات  أثرت  حيث  األخضر«،  والرأس 
نفسية الشاعر فاشكو واعتبرها خطبًا نارية، ولدت لديه إلهاًما 
واسًعا، وبدأ يخطو خطواته األولى في كتابة قصائده عن النضال 
وعن السياسة، فما أن يقع حدث ما في بلده إال ويكتب شعرًا 

عن هذا الحدث، لتأثر نفسيته بما يجري حوله من أحداث، فقد 
كان النضال بالقلم ال بد منه في تلك الفترة.

لم يطل مقام كابرال طوياًل في بلده، إذ سافر إلى غينيا كوناكري، 
من أجل أخذ الدعم المادي والمعنوي، ويتجلى الدعم المادي 

أساًسا في إمداد الثوار بالسالح.
لكّن عام 1973 كان عاًما مشؤوما بالنسبة له فقد مات رفيقه 
أميلكار كابرا، وترك في نفسه حزنًا كبيرًا، وألًما  الكبير  الثوري 

عميقا، فحمل قلمه للتعبير عن هذه المأساة. 
وبعد ثورة القرنفل عام 1974 سقط نظام الدكتاتور ساالزار في 
البرتغال، لتعانق الدول اإلفريقية استقاللها الواحدة تلواألخرى، 
واستقلت غينيا بيساو والرأس األخضر في سنة واحدة 1974، 

ففرح فاشكو كابرال كثيرًا لهذا النصر الكبير.
وزيرًا  كان  إذ  المناصب،  من  الكثير  ذلك  بعد  فاشكو  سيتقلد 
للمالية، ثم وزيرًا للعدل، فحاكًما لمدينة بيساو، فنائبًا للرئيس، 

لكن الشعر ظل يسكن قلبه. 
قصيدة  أهم  ولعل  والسياسة،  النضال  عن  قصائده  عبرت  لقد 

كتبها هي قصيدة » ضد االتهام«، يقول فيها:
أتى الليل/ متنكًرا كالنهار/ وقدم إلي نوًرا نقًيا/ كفجر جديد

لكنني رفضت/  حينها أتتني الخادمة/ متنكرة  في هيئة عذراء
وأهدتني ناهديها كسالح لإلغراء لكنني رفضت*

 1981A  LUTA é A  « بعنوان  شعريا  ديوناً  كابرال  ترك 
MINHA PRIMAVERA  »، لكنه لم يترجم  بعد إلى اللغة 
وراءه  ترك  وقد  كابرال  فاشكو  توفي  عام 2005  وفي  العربية، 

ماضياً مجيًدا، كشاعر سياسة ونضال من الطراز الكبير 

*باحث من المغرب

هوامش:
• المختارات الشعرية من ترجمة كاتب المقال. 

ت
فا

قا
ث



المقبل142 أكتوبر  المصرية  في واحة سيوة  للتمور  مهرجان 

تشكل ثروة النخيل في مصر أهمية كبيرة في االقتصاد الزراعي المصري فهي تمثل حيزًا واسًعا 
في اإلنتاج على مستوى العالم العربي. وللحفاظ على هذه الثروة الزاعية الهامة في مصر 

وضمن العالقات األخوية واالستراتيجية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر 
العربية، تقوم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بتنظيم أول مهرجان سنوي لتمور مصر في 

واحة سيوة المصرية من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل. 
تجيء هذه المبادرة بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وفق ما أعلنه الدكتور عبد الوهاب زايد األمين العام للجائزة، 
والدكتور هالل حميد الكعبي رئيس اللجنة اإلدارية والمالية بالجائزة، في المؤتمر الصحفي 

الذي عقد مساء الخامس من يوليو الماضي في قصر اإلمارات في أبوظبي.

   أبوظبي- فاطمة عطفة

برعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

مهرجان للتمور المصرية 
في واحة سيوة أكتوبر المقبل

مرصد
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يقام  سوف  المهرجان  أن  زايد  وأوضح 
الحرفية  الصناعات  مركز  في  سنويًا 
بواحة سيوة وتحت رعاية وزارة الصناعة 

والتجارة المصرية.
المبادرة  أن  للجائزة  العام  األمين  وأكد 
االرتقاء  إلى  تهدف  للجائزة  الجديدة 
بقطاع النخيل وتنشيط زراعة التمور في 
المناسبة للمشاكل  الحلول  مصر وإيجاد 
التي يعاني منها المزارع المصري بسبب 
عالية،  جودة  ذات  أصناف  وجود  عدم 
مكافحة  في  تساهم  سوف  أنها  كما 
اإلنتاج  جودة  وتحسين  النخيل  آفات 

والتغليف والتعليب وإيجاد حلول تسويقية ناجعة لرفع القيمة 
االقتصادية للتمور المصرية، وذلك ضمن فكرة مشروع وطني 
كبيرة  لإلمارات من خبرة  بما  النخيل في مصر  زراعة  لتطوير 

في هذا المجال.
وستشارك جائزة خليفة لنخيل التمر بجناح خاص في المهرجان، 
إلى جانب عدد من أهم المشاركين والداعمين كمنظمة األمم 
التابعة  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الصناعية  للتنمية  المتحدة 

لألمم المتحدة )الفاو( الشريك االستراتيجي للجائزة.
على  تعكف  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أن  وأضاف 

إعداد كتاب خاص عن واقع قطاع نخيل التمر في مصر، مشيرًا 

إلى أن المكتب اإلقليمي لمنظمة الفاو سيعين خبيرين إلجراء 

التمور المصرية  دراسة علمية حول واقع زراعة نخيل وإنتاج 
حاليًا  ويتم  زمني  برنامج  وضع  تم  كما  كتاب،  في  وطباعتها 
العمل على تجهيز البروشور التعريفي وإنشاء موقع إلكتروني 
خاص بالمهرجان. وسيجري كذلك تنظيم عدد من المحاضرات 
والفعاليات المصاحبة والهادفة إلى منح المهرجان المزيد من 
الحيوية والتركيز على أهمية واحات سيوة كمنطقة غنية بنخيل 

التمر ووجهة سياحية تتمتع بالعديد من 
المزايا التراثية والتاريخية. 

جائزة للمهرجان
حميد  هالل  الدكتور  أكد  جانبه  من 
والمالية  اإلدارية  اللجنة  رئيس  الكعبي 
أن  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة 
كبيرة  عالمية  مكانة  حققت  الجائزة 
متخصصة  علمية  جائزة  كأول  وبرزت 
بنخيل التمر على مستوى العالم، وذلك 
بها  تحظى  التي  الخاصة  الرعاية  بفضل 
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
نهيان  الشيخ محمد بن زايد آل  السمو  الله، وصاحب  حفظه 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وسمو 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 

وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. 
وأهدافها  استراتيجيتها  ضمن  تقتصر  لم  الجائزة  أن  وبيّن 
السامية التي انطلقت لتحقيقها على كونها جائزة للتنافس أو 
حدثًا سنويا للتكريم، وإنما تحولت إلى محفل دولي وانطلقت 
نحو آفاق جديدة أوسع وأرحب وتقوم بدور مهم في تعزيز 
دول  ومختلف  اإلمارات  بين  البناء  والتعاون  العالقات  أواصر 

العالم. 
وأضاف الكعبي أن رعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ال 
المصرية فحسب،  للتمور  المهرجان األول  تقتصر على تنظيم 
بل تساهم أيًضا في إطالق جائزة خاصة بالمهرجان تتكون من 
عشر فئات، موضًحا أنه سيتم منح الفائزين بالمركز األول من 
كل فئة جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري،  إضافة إلى 

شهادة تقدير ودرع تذكارية 

تشكل ثروة النخيل في 
مصر أهمية كبيرة في 

االقتصاد الزراعي المصري 
فهي تمثل حيًزا واسًعا 

في اإلنتاج على مستوى 
العالم العربي
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المغرب إلى  اإلماراتية  اللهجة  سفير  الحكواتي 

   الرباط

الدولي  المهرجان  على  شرف  ضيف  الشارقة  إمارة  حلت 
التي  عشرة  الثانية  نسخته  في  حكايات«،  »مغرب  للحكاية، 
في  بالمغرب،  وتمارة  الرباط  مدينتي  في  أعمالها  اختتمت 
الحادي عشر من يوليو الماضي، تحت شعار: »العجائبي كنز 
للتربية  لقاءات  جمعية  من  بتنظيم  دائم«،  وتواصل  مشترك 
المغربية  بالثقافة  النهوض  إلى  تسعى  التي  والثقافات، 
الالمادية بمختلف الوسائل، وإعادة االعتبار للذاكرة الشعبية 
والشفهية، والحفاظ على الموروث الثقافي الالمادي، والتأكيد 
األجيال  بين  التواصل  جسور  وربط  المغربية،  الهوية  على 

والثقافات األخرى. 
وكان وفد معهد الشارقة للتراث قام بزيارة للمملكة المغربية، 
وجاءت  المعهد،  رئيس  المسلّم،  العزيز  عبد  الباحث  برئاسة 
هذه الزيارة في إطار مشاركة المعهد بفعاليات مهرجان مغرب 
مشاركة  في ظل  الالمادية،  الثقافة  على  يركز  الذي  حكايات، 
واسعة لحكواتية المغرب والوطن العربي الذين قدموا عروًضا 
فردية وجماعية متنوعة في فنون الحكاية المحلية المتوارثة 

في التراث العربي المحلي.

الحكواتي
 سفير اللهجة اإلماراتية إلى المغرب
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العزيز  عبد  للتراث،  الشارقة  معهد  وفد  استقبال  في  وكان 
اللقاء  الراشيدي، مدير المهرجان الدولي للحكاية، وتم خالل 
إلى شرح  استمع  الذي  المعهد  بوفد  الترحيب  الجانبين  بين 
من مدير المهرجان حول أهمية المهرجان، وظروف إطالقه، 
وطبيعة فقراته وفعالياته، والخطط المستقبلية له، فيما قدم 
وفد معهد الشارقة للتراث نبذة عن طبيعة أعماله ومهماته، 
ودوره في خدمة التراث المحلي اإلماراتي والعربي، واهتمامه 
بالمشاركة المتميزة في المهرجان األول للحكاية في المغرب.

معهد  رئيس  المسلَّم،  العزيز  عبد  قال  المناسبة،  هذه   وفي 
إطار  في  بالمهرجان  المعهد  مشاركة  »تأتي  للتراث:  الشارقة 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤى 
محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى، حاكم الشارقة، لدعم 
إحياء التراث العربي، ومنها الفن المحكي المرتبط بالحكاية، 
إضافة الى تسليط الضوء على ما تتميز به الشارقة واإلمارات 
الصالت  تعميق  في  ودورها  الفن،  بهذا  الفت  اهتمام  من 

العربية واإلقليمية لتشجيع المبدعين«.
اهتمام  لدينا  كان  المشاركة:«  أجواء  حول  المسلَم  واضاف 
وتمارة، حيث  الرباط  وبمدينتي  المهرجان،  فعاليات  بطبيعة 
تمتلكان إرثًا كبيرًا في جميع المجاالت الثقافية، ومنها التراثية، 
جوانبها  بين  ضمت  التي  المحلية  الجغرافية  ولطبيعتها 
التنوع  وهذا  واألمازيغي،  والعربي  اإلفريقي  الثقافي  اإلرث 
سعدنا  كما  للمهرجان،  وتميزاً  وبعداً  نكهة  أضاف  ذاته  بحد 
بحجم االهتمام بتراث وثقافة الشارقة ودولة اإلمارات، وذلك 
الذي  المحلي  الشعبي  والمستوى  الرسمي  المستوى  على 
التعاون  أواصر  تعميق  في  والرغبة  الكبيرة،  الضيافة  عكس 

المستقبلي«.
الشفهي  بالموروث  احتفااًل  حكايات«  »مغرب  مهرجان  ويعد 
لصناع  االعتبار  إعادة  ويهدف  بامتياز،  الموزونة  والكلمة 
ومهتمون  خبراء  عليه  ويسهر  وهواة،  محترفين  من  الكلمة 
مؤسسات  فيه  وتشارك  والتربية،  والثقافة  التراث  بمجال 
تعليمية وجمعيات وطنية ودولية. وتم تخصيص هذه الدورة 
الروحية  القيم  إبراز  الالمادي اآلسيوي، بهدف  الثقافي  للتراث 
المكونة من شعوب  اآلسيوية  البلدان  بين مكونات  المشتركة 
جانب  وإلى  جغرافيا.  ومتباعدة  ولغويا  عرقيا  متباينة  وأقوام 
الحكايات، تم تأثيث ليالي المهرجان بعروض لفرق موسيقية 
شعبية تنتمي للدول المشاركة، وذلك في تناغم تام مع األجواء 
أقيمت  وبالموازاة  المبارك،  رمضان  شهر  تميز  التي  الروحانية 
التي تتضمن عادات وتقاليد وطقوس  الالمادي،  التراث  خيمة 
عدد من جهات المملكة، باإلضافة إلى بعض البلدان المشاركة، 

والدول  الجهات  هذه  به  تزخر  ما  على  الجمهور  يطلع  حتى 
من عادات وتقاليد وطقوس، وتنظيم ورش تطبيقية عن دور 

الحكاية في التربية والتهذيب.
وتضمنت مشاركة معهد الشارقة للتراث في المهرجان بجناح 
تراثي، فيما شارك ضمن الوفد حكواتيين معروفين، أدوا ببراعة 
الفقرات  وتضمنت  الشارقة،  عن  التراثية  الفقرات  من  العديد 
العادات  طبيعة  من  جوانب  الحكواتية:  لسان  على  المؤداة 
الحكواتيون  وقّص  الشعبية،  واألمثال  المحلية،  والتقاليد 
مجموعة من الحكايات التي كانت تروى خالل العقود السابقة 
التي  االماراتية  وباللهجة  اليوم  حتى  األجيال  وتوارثتها 

نالت استحسان الجمهور واهتمامه.
الشارقة  إمارة  يستقبل  الذي  المهرجان  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
وذلك  حكواتي،  ألحسن  كبرى  جائزة  يرصد  شرف،  كضيف 
الالمادي  للتراث  الحافظين  هؤالء  لعطاءات  تشجيعا 

اإلنساني 
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شعراء القبائل

للشيخ زايد -رحمه الله - الدور األكبر في نهضة الشعر 
الشعبي النبطي في اإلمارات، وقد كان شاعرها الشعبي النبطي 

األول وأهم أعالم شعرائها الشعبيين. 
بآبائه  مقتديًا  الشعبي،  الشعر  على   - الله  -رحمه  حافظ  وقد 
وأجداده من حكام آل نهيان الكرام، وهم أصحاب باع طويلة 

في الشعر النبطي قواًل ورعاية وإكراًما لشعرائه.
وقد استمر الشيخ زايد- رحمه الله- على هذا النهج في رعاية 
الشعر النبطي الشعبي، وخّصص له االمكانيات الكبيرة فوصل 
شهدت  أن  ذلك  عن  ونتج  المستويات،  أفضل  إلى  عهده  في 
شعٍر  وأعالم  فطاحل  أخرجت  نشيطة  شعرية  حركة  اإلمارات 

شعبي يشار إليهم بالبنان.
ونظرًا للطبيعة الشفهية التي تغلب على ساحة الشعر النبطي 
ينتبه أحد  الكبار من دون أن  فقد رحل أغلب هؤالء الشعراء 
إلى أهمية تدوين منتجهم، فضاع أغلبه، إال القلّة القليلة ممن 
ُوضعت لهم دواوين أو تركوا مخطوطات تضم بعض ما قالوه. 

هؤالء  عن  البحث  على  العزم  شددنا  فقد  ذلك  على  وبناًء 
الشعراء، لعلنا نفوز بشيء من أخبارهم وذكراهم وأشعارهم. 

وكم كانت المهمة عسيرٍة وشاقة، إذ إننا نبحث في أرضيٍة مليئٍة 
باالشواك والعراقيل، أبسطها أن يرفض أقارب الشعراء إعطاءنا 
معلومة أو قصيدة لقريبهم، إما جهاًل أو لعدم اقتناعهم بأهمية 
التوثيق، وهم في ذلك يستشهدون بالقول الشعبي »اللي راح 
راح«، و»أن نبش علوم الميّت حرام«، يقصدون بذلك مغامراته 

وشعره! 
العشرات  وأشعار  سيَر  توثيق  في  الله  وفقنا  فقد  ذلك،  ورغم 
تحت  هذه  مجلتنا  في  منها  مقتطفات  نشرنا  األعالم،  من 
العمل مكتماًل في كتاب من  القبائل«، ويصدر  عنوان »شعراء 
الشعبي  الشعر  »أعالم  اسم  تحت  القادم  الشهر  جزءين خالل 

في اإلمارات«، وعملُنا مستمر بعون الله إلى أن نوثّق قدر ما 
نستطيع من سير وأشعار هؤالء المبدعين الكبار. 

ما  بعض  من  طُرفة  لكم  فسأحكي  يُذكر  بالشيء  الشيء  وألن 
أحُد  استنكر  الشعراء:  سير  جمع  في  عملي  خالل  صادفني 
اهتمامي  الشعبي  بالشعر  المهتمين  الرواة  من  المواطنين 
الكتابة عن األحياء حتى تكون  بالراحلين من الشعراء، مفضاًل 

المعلومات من مصدرها. 
في  تأخرنا  إن  أخشى  ولكنني  ذلك،  أهمية  أنكر  ال  له:  قلت 
ممن  الكبار  الرواة  كذلك  نفقد  أن  الراحلين  ِسيَر  توثيق 
عاصروهم فتضيع المعلومات إلى األبد. لم يقتنع صاحبنا وسرد 
لي حكاية شعبية يريد بها إقناعي؛ قال: »مات رجٌل، وأراد ابنه 
أن يعرف ما يدور في القبر بينه وبين ملك الموت ربما احتاط 
في حياته. فأعلن عن مائة روبية لمن يسهر قرب القبر لينقل 
له ذلك. وافق أحد المحتاجين وسهر قرب القبر. وفي منتصف 
الليل سمع أحد ملكي الحساب يقول: هيا فلنبدأ في حساب 
الميت. فرد اآلخر: ولم العجلة؟ إنه مقيٌم في هذا القبر حتى 
سوف  ألنه  به  فلنبدأ  القبر،  فوق  بالجالس  عليك  البعث،  يوم 
يتركنا عند الصباح. ما كاد الرجل يسمع هذا الحديث حتى فّر 
هاربًا وهو يرّدد مذعوًرا: ال أريد مااًل، ال أريد مااًل، ووصل بيته 

نادًما على ما فعل«. 
اقتنعت؟  هل  يسألني:  كأنما  ورمقني  قصته  محدثي  أنهى 
أن  على  أكثر  شجعتني  التي  الذكية  الشعبية  لقصته  ابتسمُت 
الحاضر  ألبناء  هديًة  الماضي  شعراء  سير  توثيق  في  أستمر 

والمستقبل 

د. راشد أحمد المزروعي



 من  اإلمارات

الساقو 
نوع من أنواع الحلوى اإلماراتية والخليجية، يكثر صنعها وتداولها بين األهل واألقارب في رمضان واألعياد، 

ويصنع من حبوب الساقو، وهي أحد أنواع الحبوب األسيوية. ويضاف إليها - بعد أن تُنقع في الماء- 
السكر والسمن وتنّكه بالزعفران وماء الورد والهيل المطحون، وتزين بالمكسرات. 
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