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ة الريشة 
َّ

َميسون صقر قوة األثر وِخف

اإلماراتيون وفن صناعة السفن 

الحرف اليدوية
 تربط اإلماراتي بأرضه وحضارته 

عبدالملك بن كايد القاسمي:

  نادي تراث االمارات حارٌس لتراث اآلباء واألجداد 

المطر في لهجات اإلمارات

ا عن اإلمارات
ً
الكتب األجنبية األكثر رواج

لوحات الربيع
 بألوان الشعر النبطي في اإلمارات 

فن المالد .. 
حضور عميق في تراث اإلمارات 

الطين والنار 
في الفيلم اإلمارتي »جن« 

ف اليدوية 
َ
الِحر

 الشعوب 
ّ
فن
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ف والصناعات التقليدية
َ
واقع الِحر

 المهددة بالزوال 

 تحكي الكثير عن األمم وشعوبها، وتكشف لإلنسان المعاصر 
ً
 وملموسا

ً
 مرئيا

ً
تعد الحرف التقليدية تصويرا

 من جوانب الحياة المختلفة. 
ً
 بسبب التطورات المعاصرة التي غّيرت كثيرا

ً
عن أنماط حياتية لم يعشها أبدا

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعد تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« 

1966، كان حجم التطورات التي طرأت على الحياة االجتماعية  مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في عام 

 وعمت أرجاء البالد، وحملت معها االزدهار والنماء لشعب اإلمارات في جميع المجاالت 
ً
واالقتصادية كبيرا

وعلى الُصعد والمستويات كافة وفي فترة زمنية قياسية أسرع من أن تستوعبها الصناعة الحرفية اإلماراتية 

التقليدية، األمر الذي أدى إلى اختفاء عدد من الحرف التي لم يعد أحد يمارسها.

الحرفية  الصناعات  اندثار بعض  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شهدت  الدول،  شأنها كشأن سائر 

اإلماراتية التي ازدهرت منذ مئات السنين بسبب دخول التكنولوجيا وقوى التقدم التي قّربت المسافات 
بين األمم وخلقت أوجه تشابه كثيرة. ولكن مع مرور الزمن واهتمام الدول بالموروث الوطني بدأت الدول 

 للحرفيين لإلبداع واإلنتاج 
ً
ل هذا األمر دافعا

ّ
التشجيع على إعادة  إحياء وصون الحرف التقليدية؛ وشك

 وفضاءات جديدة للتعبير الفني، كما تجدد لهم الشعور باألمل للعودة لممارسة صناعاتهم 
ً
وفتح لهم آفاقا

الحرفية حيث وجدوا العمل بها ذا مردود اقتصادي أو معنوي من خالل تشجيعهم بحوافز أخرى.  

لقد وضع نادي تراث اإلمارات أحد أهم أهدافه االهتمام بصون التراث اإلماراتي من خالل تسليط الضوء 

على المهن والحرف التقليدية المنقرضة أو المهددة بالزوال والعمل على صونها لما لها من أهمية كونها 

تعكس خالصة تجربة اإلنسان اإلماراتي في الزمن السابق وسعيه في التأقلم مع بيئته باستخدام مكوناتها 

 منه بأهمية هذا الموروث الوطني فإن نادي تراث اإلمارات يحتضن 
ً
ومنتجاتها لتيسير أمور حياته. وإيمانا

العديد من الحرفيين من أجل االنطالق بالحرف التقليدية نحو آفاق منفعية وجمالية واسعة، ومن أجل 

تعليم الجيل الجديد أساسيات هذه الحرف وإشراكهم في الفعاليات والمهرجانات التي تساعد على نقل 

التراث وتوريثه لألجيال وعقد الورش التعليمية المحفزة. ويهتم مركز زايد للدراسات والبحوث - الذراع 

البحثية لنادي تراث اإلمارات - بدور كبير في توثيق ونشر اإلصدارات المتعلقة بالحرف التقليدية اإلماراتية. 

 لهذا العدد من 
ً
من هذا المنطلق جاء اختيارنا لموضوع الحرف التقليدية المهددة بالزوال ليكون ملفا

«، وكلنا أمل بأن تستمتعوا بموضوعاته المتنوعة. مجلة »
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رحلة عيسى الناعوري إلى إيطاليا 
اختار األديب األردني، عي�سى الناعوري الذهاب إلى إيطاليا في بعثة أدبية، رغبة في اكتشاف 

وفي يوم األحد الحادي عشر من سبتمبر سنة  غير األدب اإلنجليزي والفرن�سي.  أدب آخر، 

زار  1960م هبطت به الطائرة في مطار  روما. وعبر ستة أشهر قضاها الناعوري في إيطاليا، 

حيث شواطئ الريفيرا وبيزا  وجنوا في الجنوب،  وبولونيا والبندقية وميالنو وتورينو،  روما، 

وفلورنسا. كما زار جزيرتي سردينيا وصقلية.  خالل هذه الرحلة من التجوال، تعرف الناعوري 

عن قرب على الكثير من أوجه الحياة الثقافية واألدبية في إيطاليا، وسجل انطباعاته في رحلة 

تعد وثيقة مهمة عن اللقاء العربي األوروبي من خالل كاتب وتجربته... خلف أبوزيد

عبدالملك بن كايد القاسمي: 
نادي تراث االمارات حارٌس لتراث اآلباء واألجداد 

أشاد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم 

رأس الخيمة بالرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، 

مؤسس نادي تراث اإلمارات في التميز وجودة األداء للمحافظة على التراث الوطني، وباهتمام 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بإحياء 

برأس الخيمة  ذلك خالل استقباله بمجلسه في منطقة الزهراء  جاء  واألجداد.  تراث اآلباء 

وفًدا من نادي تراث اإلمارات برئاسة فاطمة مسعود المنصوري مديرة مركز  زايد للدراسات 
والبحوث التابع للنادي وضم سعيد علي المناعي مدير إدارة األنشطة وبدر عبدالكريم األميري 

المدير اإلداري بالمركز، منوها برسالة النادي في العمل الجاد والمثابر لترسيخ التراث الوطني 

ونقله إلى األجيال.. وننفرد هنا بنشر نص الحوار معه.

 في قلوب 
ً
نجحت دولة اإلمارات العربية المتحدة، في إبقاء جذوة التراث مشتعلة

األبناء، وانتقت بمهارٍة، من آللئ األجداد ومنجزهم المادي والمعنوي األصيل، ما 

يزين وجه حضارتها المعاصرة، ويكون وقود بناء وشارة هوية مميزة. 

والصناعات  اليدوية  بالحرف  بالتراث  المعنية  المؤسسات  اهتمت  فقد  لذا 

التقليدية، وهي مفردات تراثية شديدة الحساسية، كانت نتاج مرحلتها الزمنية، 

مارسها الناس من باب تلبية حوائجهم، وسقط منها بمرور الزمن ما سقط، وأصبح 

عسيًرا على دول وحضارات استعادة مالمح ماضيها من تلك الحرف والصناعات 

إال تنظيًرا. 

انتبهت دولة اإلمارات إلى أهمية هذا العنصر في لحظة مبكرة من تأسيسها. ونفخر 

بأننا في نادي تراث اإلمارات - أبوظبي، من أصحاب الريادة في هذا المجال؛ منحناه 

جزًءا  بوصفه  األبناء  ثقافة  نسيج  إلبقائه ضمن  الخطط  ووضعنا  االهتمام، 

 منها، وهو هدف أعمق بكثير من اعتباره مجرد صناعات ثقافية أو من روافد 
ً
أصيال

الدخل. 

التدريب  عبر أكاديمياته المتخصصة ومخيماته الدورية وورش العمل وبرامج 

النوعية... أسهم نادي تراث اإلمارات في نقل خبرات األجداد إلى اآلالف من أبنائنا، 

من  يمارسونه  أجدادهم  كان  ما  بأيديهم  يمارسون  والفتيات  الفتيان  فجعلنا 

صناعات وأشغال، وينتجون بأنفسهم ما كان أجدادهم ينتجون، سواء في البيت 

أو  في العمل، وفي بيئات اإلمارات األربع. 

الشعوب«، رصدنا فيه  فّن  »الِحَرف اليدوية،  ملفنا الرئيس في هذا العدد هو 

ضمن  اإلمارات،  في  اليدوية  والحرف  التقليدية  الصناعات  من  مهمة  مالمح 

مختارات من تجارب العالم لتكتمل الصورة. 

وفي إطار حرصنا على توثيق تجارب ثرية من الذاكرة الشفهية المحلية، سعدنا 

المستشار  القاسمي،  كايد  بن  عبدالملك  الشيخ  معالي  مع  مهم  حوار  بإجراء 

الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، حول ذكرياته مع تأسيس االتحاد، 

وشرفنا بإشادته برسالة النادي وعمله الجاد والمثابر لترسيخ التراث الوطني ونقله 

إلى األجيال. 

في  والتاريخ  التراث  استخدام  مالمح  لدراسة  خصصناه  مشروًعا  أطلقنا  كما 

األدب اإلماراتي المعاصر، نستكمله في األعداد المقبلة. إلى جوار باقة من المواد 

الصحافية التي تعيد تقديم وقراءة التراث من زوايا طرح مميزة، وتلقي الضوء على 

جوانب من أصالة تجربة اإلمارات، نأمل أن تحظى برضا قرائنا األعزاء. 

�ي ا�هب �هــ�ب ل�ح �هحمـــــد ال�أ �هف
رئيس نادي تراث اإلمارات

1616

3030
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين 
دينار واحد - اليمن 200 ريال - مصر 5 جنيهات - السودان 250 جنيهًا  - لبنان 5000 ليرة - سورية 100 ليرة - المملكة األردنية الهاشمية ديناران 
- العراق 2500 دينار - فلسطين ديناران - المملكة المغربية 20 درهمًا - الجماهيرية الليبية 4 دنانير - الجمهورية التونسية ديناران - بريطانيا 3 

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

االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.

8
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وجه من  اإلمارات
77

ة الريشة 
َّ

َميسون صقر، قوة األثر وِخف
 بين كائنْين يطالن من عينيها، 

ً
عندما تتعامل بشكل مباشر مع ميسون صقر تحتار قليال

 وتشكرها على اللؤلؤة 
ً
األول هو الطفلة التي تكاد تقفز للسماء لتسألها كيف أنها ال تكبر أبدا

التي تجدها أسفل مخدتها كل يوم. والثاني هو األم التي تحتوي الكون كله وتربت عليَك 
أينما كنت وتقول: هون عليك يا أخي، هي الحياة التي تحتوينا رغم قسوتها، فلنسامحها 
 يقود خطواتنا 

ً
في كل يوٍم، مفتاحا  

ً
 جديدا

ً
ها سرا ّمِ

ُ
 من ك

َ
سقط

ُ
 لتخفض صوتها وت

ً
قليال

ويمسُح غربتنا. تجمع ميسون بين الروحْين األنقى كما تجمع بين مكانْين، تحبهما... ملف: 

مؤمن سمير، د. سعيد أصيل، شريف الشافعي، عيد عبد الحليم 

المطر في لهجات اإلمارات
للمطر عند العرب أسماء ومصطلحات كثيرة، ورغم اختالفها بين منطقة وأخرى فإنها 

تشترك في بعض المفردات واأللفاظ حسب مواسمها طول السنة. وهناك مفردات عديدة 

دارجة في لهجة أبناء اإلمارات للمطر ومواسمه. سنورد ما توصلنا إليه من خالل الروايات 

الشفاهية ومن خالل الروزنامات. وكذلك مما ورد في الشعر الشعبي، فمن أجمل األبيات 

1871(: واألرض ِتْعَرى ويك�سي   - التي قيلت في المطر للشاعر الماجدي بن ظاهر )1781 

- من الغيث بأصناف ثوٍب جميل... جميع سالم الظنحاني  
َ
ها

َ
َعرا 3030

تراث الشهر

58 رحلة ناصر الظاهري - د. محمد منصور الهدوي

ها - أحمد فرحات 
ّ
60 خليل مطران شاعر األقطار كل

62 صوت الحكمة - محمود شرف 

68 سيرة األميرة ذات الهمة - محمد شحاته العمدة 

74 قصتان لفرانتس كافكا - صالح صبري 

92 الدراما النفسية والزمن - د. هويدا صالح 

94 الكتب األجنبية األكثر رواًجا عن اإلمارات - د. وائل الدسوقي 

98 مغامرات زيودي في أبوظبي - ياسر شعبان 

100 الجعدة واليانسون - عايدة عبدالله البلو�سي 

102 الشاعر مبارك بن شرثان األحبابي - مريم النقبي 

104 بيت مكتشف الفرعون الذهبي - حجاج سالمة 

اُت اِلبْسلِة - جمال بربري 
َ
106 َبرك

109 الست ماتيلدا - محمد خلف 

114 المعرفة ورأس المال - عائشة الدرمكي 

116 لوحات الربيع بألوان الشعر النبطي في اإلمارات - خالد صالح ملكاوي 

120 صفّي الّدين األرموي - د.نوره صابر المزروعي 

122 فن المالد .. حضور عميق في تراث اإلمارات -  محمد رافع 

125 األدب والزمن - د. حمزة قناوي 

126 الصراع بين الطين والنار - عبد الهادي شعالن 

م 
ّ
129 لماذا األدب الشعبي - د. عبد العزيز المسل

130 استحقاق الحّب - د.فاطمة حمد المزروعي 

2626100100
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تراث الشهر

 إعداد - قسم اإلعالم

يحرص نادي تراث اإلمارات على تنويع أدوات تواصله وتطويرها 
من أجل ضمان وصول رسالته النبيلة وهي تعزيز هوية األجيال 
الجديدة بتراثهم األصيل عبر إحيائه في ثقافة الحاضر الواعد 
وشهدت الفترة الماضية مشاركة  من أجل مستقبل مشرق. 
الدولي  أبوظبي  لمعرض  الثالثين  الدورة  في  للنادي  نوعية 
للكتاب تضمنت عدًدا من األنشطة الهادفة إلى نقل المعرفة 
وباقة من جلسات الحوار التي  بالتراث إلى األجيال الجديدة، 
تناولت قضايا فكرية وثقافية متعلقة بالتراث. كما نظم النادي 
للمتاحف   العالمي  باليوم   

ً
احتفال واحدة  بعد  عن  ندوتين 

واألخرى تحت عنوان »صناع األمل بأياٍد إماراتية«. 
 

إشادة كبيرة بالشكل والمضمون
حظيت مشاركة نادي تراث اإلمارات في الدورة الثالثين لمعرض 

الما�سي،  مايو    29 إلى   21 في الفترة من  أبوظبي الدولي للكتاب، 
بإشادة كبيرة على مستوى الشكل والمضمون، إذا عكس تصميم 
والعملية،  الجمالية  ومميزاتها  اإلماراتية  العمارة  مالمح  الجناح 
كما تضمن البرنامج باقة ثرية من األنشطة بين جلسات حوار 
الجناح  واستقطب  فكرية،  ولقاءات  ومحاضرات  عمل  وورش 
المتميز شرائح واسعة من الزوار، ونال إعجاب المهتمين من كبار 
المسؤولين والباحثين والمثقفين واإلعالميين. بهذه المناسبة قال 
حميد سعيد بوالحج الرميثي مدير عام النادي إن المعرض جسر 
مهم يربط القارئ بأهم اإلصدارات التي تنتجها دور النشر العالمية 
والعربية والمحلية، ويستقطب نخبة من أبرز الكتاب والمؤلفين 
وأضاف أن مشاركة نادي  المنطقة والعالم.  من مختلف أنحاء 
التراث  على  الحفاظ  مفاهيم  تعزيز  إلى  تهدف  اإلمارات  تراث 
ونقله إلى الناشئة من أجل ربطهم بموروثهم وتقاليدهم العريقة، 
وتعريف الجيل الجديد باإلرث الحضاري والثقافي للدولة، وتعزيز 

اإلحساس بهويتها الوطنية وبروح الوالء لها واالنتماء إليها.

أنشطة تطبيقية وفكرية 
وقال علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات واإلعالم 
في النادي إن مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي حرص 
على الحضور الفعال في المعرض من خالل اإلصدارات النوعية 
الجادة، وباقة من األنشطة والبرامج الثقافية والجلسات الحوارية. 
وأشاد الرميثي بما قدمته إدارة األنشطة من ورش تراثية قدمها 
إللقاء  وجلسات  ترفيه  وأنشطة  التراثيين،  المدربين  من  نخبة 
القصيد، تصب كلها في إطار التعريف بالتراث والمفردات التراثية. 

مؤسسة رائدة في خدمة التراث
وقال سعيد المناعي مدير إدارة األنشطة،  إن النادي نجح خالل 
مشاركته في استعراض تجربته كمؤسسة رائدة في خدمة التراث، 
بالنادي شاركتا  التراثية  القرية  إدارة األنشطة وإدارة  وقال إن 
بورش عملية حية قدمتها نخبة من المدربات التراثيات اختصت 
وغيرها،  وغزل  وخوص  وتلي  سدو  من  اليدوية  بالمشغوالت 
المرأة  زينة  التراثية مثل  المعروضات  لمجموعة من  باإلضافة 
اإلماراتية ولباسها وحليها، وأدوات استخراج اللؤلؤ وفلق المحار.

دراسات نوعية وإصدارات جديدة
وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث 
تراث  نادي  رؤية  تأتي ضمن  المركز  إن مشاركة  للنادي  التابع 
الدولة  وتاريخ  تراث  وتوثيق  وحفظ  جمع  إلى  الرامية  اإلمارات 
والحرص على رفد المكتبة اإلماراتية والعربية بالجديد في التراث 
المساهمة  على  النادي  يحرص  وأضافت:  واألدب.  والتاريخ 
ويركز  والمعرفي،  الثقافي  الحراك  مسيرة  تفعيل  في  المستمرة 
جهوده على دعم الثقافة التراثية ورفدها بكل ما يعزز انتشارها 
التراثية  والثقافة  عامة  المعرفة  أن  إلدراكه  حيويتها،  ويدعم 
خاصة من المقومات األساسية لحفظ الموروث ونقله لألجيال 

وأشارت  به.  اآلخرين  وتعريف  نفوسهم  في  وتعزيزه  الناشئة 
المنصوري إلى أن النادي شارك في المعرض بأكثر من 150 عنواًنا 
متنوًعا في شتى مجاالت التراث والتاريخ والشعر واألدب الشعبي،  
منها  المركز  الجديدة أصدرها  اإلصدارات  نخبة من  إلى  ولفتت 
للباحثة شمسة حمد  »محطات في تراث وتاريخ أبوظبي«  كتاب 
العبد الظاهري، وكتاب »المتاحف الخاصة في اإلمارات« للباحث 
والشاعر محمد الحب�سي، وكتاب »مناهج البحث العلمي في التراث 
»تاريخ  وكتاب  الشمري،  داوود  للدكتور  المادي«  غير  الثقافي 
اإلمارات عبر العصور« لنخبة من المؤرخين والباحثين من إعداد 
إمارة  سكان  وحلي  مالبس  وكتاب  زغل.  فاتح  محمد  الدكتور 

أبوظبي للمؤلفة بثينة القبي�سي.

جلسات حوارية ثقافية
الحوارية  الجلسات  سلسلة  مالمح  المنصوري  واستعرضت 
والمثقفين  والمبدعين  الكتاب  من  نخبة  قدمها  التي  الثقافية 

مشاركة نوعية لنادي تراث اإلمارات
في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
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اإلماراتيين والعرب في جناح النادي ضمن الملتقى التراثي الثقافي 
الذي أطلقه مركز زايد للدراسات والبحوث منها جلسة بعنوان 
»رحلة الشاعر محمد السويدي على خطى جوته« قدمها الروائي 
وجلسة  تراث.  مجلة  تحرير  مدير  الدين،  عالء  وليد  المصري 
للدكتور محمد أبو  بعنوان »الخضر في التراث العربي والعالمي« 
الفضل بدران األمين العام السابق للمجلس األعلى للثقافة في 
مصر، قدمه وحاوره الدكتور محمد فاتح زغل الباحث في مركز 
»المكتبة  بعنوان  حوارية  وجلسة  والبحوث،  للدراسات  زايد 
الباحث  قدمها   »

ً
نموذجا الوراق  تطبيق  االفتراضية..  العربية 

محمد عبد العزيز السقا مدير تطوير المحتوى الرقمي العربي في 
مشروع القرية اإللكترونية الذي يرعاه الشاعر اإلماراتي محمد 

أحمد بن خليفة السويدي. 

إقبال جماهيري وزيارات رسمية 
حظي جناح النادي في المعرض بإقبال كبير من زوار المعرض 
المسؤولين  عدد  من  زيارات  إلى  إضافة  والكتاب  والباحثين 
والشخصيات الرسمية منهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل 
ع على أهم إصدارات 

ّ
الذي اطل نهيان وزير التسامح والتعايش، 

النادي واستمع إلى شرح مفصل عن دوره وأنشطته في خدمة 
الوطني  المجلس  رئيس  غباش  صقر  ومعالي  بالتراث.  الوعي 
والدكتور عي�سى الحمادي مدير المركز التربوي للغة  االتحادي، 
جمهورية  سفير  محمد  أفضل  وسعادة  الخليج،  لدول  العربية 
عبدالله  علي  اإلمارات،سعادة  دولة  لدى  اإلسالمية  باكستان 
سعادة  األحمد سفير دولة اإلمارات لدى الجمهورية الفرنسية، 
أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس الوطني اإلتحادي، الباحث 
عبدالله  وسعادة  صراي،  بن  محمد  حمد  الدكتور  اإلماراتي 
محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في 
النادي، والدكتور خليل قويعة الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب، 
بن  الله حمدان  وسعادة عبد  والباحث والمؤرخ ديفيد هيرد، 
دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد الحياء التراث.

اليوم العالمي للمتاحف
 نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات 
ندوة عن بعد بعنوان »المتاحف رؤية جديدة للمستقبل« بمناسبة 
في  مايو من كل عام.   18 اليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 
كلمته االفتتاحية أكد مركز زايد للدراسات والبحوث أن نادي 
لدوره   

ً
نظرا تراث اإلمارات يولي قطاع المتاحف أهمية خاصة، 

في تعريف األجيال بالتاريخ والحضارة، ورفع مستوى الوعي التراثي 

ويدير نادي تراث اإلمارات سلسلة من  والحضاري في نفوسهم. 
المتاحف التراثية والتاريخية المتخصصة، منها متحف ومعرض 
الشيخ زايد، ومتحف التراث الشعبي، ومتحف األرشيف التاريخي، 
ومتحف التاريخ اإلسالمي، تعد جميعها أيقونات حضارية تسهم 
في دعم رؤية الدولة الحضارية والثقافية. عّرف المهندس رشاد 
بوخش رئيس المجلس الدولي للمتاحف - فرع اإلمارات، بالمجلس 
الدولي للمتاحف )اإليكوم( وخدماته وأهدافه، وتحدث عن إيكوم 
ترسيخ  إلى  تهدف  التي  المتنوعة  ونشاطاته  وبرامجه  اإلمارات 
مكانة المتاحف. وأشار إلى اهتمام الدولة بالمتاحف على جميع 
أنواعها وتصنيفاتها، عبر إضافة أيقونات عالمية كمتحف اللوفر 
في أبوظبي، ومتحف المستقبل في دبي، إضافة إلى تطوير العديد 
من المدن التراثية القديمة في مختلف مدن الدولة وتحويلها إلى 
ما يشبه المتاحف المفتوحة. وقال إن عدد المتاحف الحكومية 
، وعدد المتاحف الخاصة 110 متاحف. 

ً
الرسمية بلغ 55 متحفا

وأعلن أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تقدمت بطلب لتنظيم 
المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف لسنة 2025، وهو أكبر 

يحضره  العالم،  في  والمتاحف  التراث  للحفاظ على  الفعاليات 
السياحية.  والشركات  العالميين  والخبراء  المتحدثين  آالف 
االستشاري  المجلس  عضو  دهمالي  الشرقي  الدكتور  وتحدث 
للمجلس الدولي للمتاحف، عن التحول الرقمي للمتاحف الذي 
ولفت إلى الخطورة   ،19 أثبت أهميته خالل فترة جائحة كوفيد 
خاصة  عالية،  بدقة  االفتراضية  الجوالت  تصميم  تعتري  التي 
أن عصابات تهريب اآلثار تستغل التعرف على تفاصيل األماكن 
األثرية والمتاحف في مخططاتها سواء للسرقة أو التزييف. وقدم 
الدكتور يحيى محمود أستاذ التاريخ الحديث بجامعة اإلمارات 
 إلى أن 

ً
 عن المتاحف االفتراضية، ومراحل إنشائها، مشيرا

ً
شرحا

المتحف االفترا�سي رحلة تفاعلية إبداعية َعلى شبكة اإِلنترنت 
للتعرف على ما تحتويه هذه المتاحف من قطٍع ومقتنيات فنية 
وتحدث عبد الرحمن عثمان عضو المكتب التنفيذي  مختلفة. 
للجنة الدولية للمتاحف االثنوجرافية بالمجلس الدولي للمتاحف 
عن حركة التطور التي شهدتها المتاحف المصرية في السنوات 
أبرزها  المتاحف،  من  عدد  افتتاح  مصر  شهدت  إذ  األخيرة، 
المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف شرم 
الشيخ، ومتحف كفر الشيخ، ومتحف الغردقة. وأشار إلى أن وزارة 
 إلى تدشين العديد من المتاحف 

ً
السياحة واآلثار تسعى مستقبال

الجديدة، بهدف تسليط الضوء على محطات ومسارات مختلفة 
الذي  والفني  العلمي  التقدم  وإبراز  المصرية،  الحضارة  لتطور 
وقالت سارة  في العديد من المجاالت.   

ً
وصلت إليه البالد قديما

بورتوليتو، مساعد رئيس ألمين متحف اللوفر أبوظبي: إن متحف 
مجموعة وطنية  أبوظبي يعكف منذ افتتاحه على بناء   - اللوفر 
من المقتنيات الفنية والتاريخية الخاصة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة تربط بين الثقافات والعصور، مشيرة إلى أن المتحف 
عرض 

ُ
يعمل على ابتكار دوره على الساحة الفنية العالمية، حيث ت

للجمهور رؤية مختلفة عن التاريخ تتجاوز الحدود الجغرافية. 
وأكدت أن المتحف سيواصل العمل على تطوير استغالل كل 
اإلمكانات المتاحة على الصعيد الرقمي لغرض تعليم وتثقيف 
الجمهور ونشر التراث والتاريخ بمختلف صوره مع نظرة تطويرية 
المدير  الرميثي  الله  عبد  علي  الندوة  حضر  المستقبل.  نحو 
وسعيد  اإلمارات،  تراث  نادي  في  واإلعالم  للدراسات  التنفيذي 
المنصوري  وفاطمة  النادي،  في  األنشطة  إدارة  مدير  المناعي 
مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وراشد القبي�سي مدير إدارة 
وبدر األميري المدير اإلداري  االعالم والعالقات العامة بالنادي، 
في مركز زايد للدراسات والبحوث، وأدارها الدكتور محمد الفاتح 

زغل الباحث بمركز زايد للدراسات والبحوث 

 

الدولي للكتاب  أبوظبي  لنادي تراث اإلمارات في معرض  مشاركة نوعية 

تراث الشهر

صناع األمل بأياٍد إماراتية

نظم مركز العين النسائي التابع لنادي تراث اإلمارات ندوة عن 
بعد بعنوان »صناع األمل بأياٍد إماراتية«.

 وقالت  الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم رئيسة 
جمعية سواعد الخير خالل الندوة: »بدأت جمعية سواعد الخير 
2014 بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المحلية،  نشاطها  سنة 
من  جزء  إنها  حيث  الخيرية،  اإلنجازات  من  العديد  وحققت 
المؤسسات الخيرية في الدولة التي تقدم الدعم للفرد الضعيف 

والمحتاج«.
شارك في الندوة التي أدارها مسلم العامري، كل من أحمد النذر 
مدير دائرة  وفيصل الحمودي،  العربي،  الفال�سي صانع األمل 
للمساهمات المجتمعية.  »معا«  العقود االجتماعية في منظمة 
للمبادرات  الفال�سي  أحمد  مؤسسة  »تقدم  الفال�سي:  وقال 
اإلنسانية الخيرية العديد من المساعدات اإلنسانية المتمثلة في 
تجهيز المستشفيات والمدارس والمالجئ في العديد من الدول«، 
المجتمعية«  للمساهمات   

ً
»معا مبادرة  أن  الحمودي  وأوضح 

من خالل دائرة تنمية المجتمع   2019 التي تأسست في فبراير 
في أبوظبي، تسعى إلى صياغة آفاق جديدة في موضوع االبتكار 
واألولويات  المساهمة  مفهوم  وتعزيز  اإلمارة،  في  االجتماعي 
االجتماعية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير 

حلول مبتكرة. لتلك األولوية.
واستعرض حمود الجنيبي نائب األمين العام للتسويق في الهالل 
األحمر ورشيد الكعبي مدير دائرة المتطوعين بالهالل األحمر 
اللتين تتبعان  خالل مشاركتهما في الندوة جهود المؤسستين، 
نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله 
بيد للوصول إلى   

ً
والعمل يدا وحب الخير،  ضمن قيم العطاء 

الفقراء والمحتاجين أينما كانوا.
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ّ
56 بين العط

القصيدة للشاعر علي بن رحمه بن سالم الشام�سي، الذي ولد في نحو 1930 في الحمرية بالشارقة وتوفي 

الذي كان يبث من إذاعة صوت الساحل في  »في أحضان البادية«  وهو من مؤس�سي برنامج   ،2006 في 

ستينيات القرن الما�سي، وبعد افتتاح التلفزيون في دبي شارك في تأسيس مجلس شعراء القبائل، ثم أعد 

برنامج شعراء البادية في إذاعة دبي التي حلت محل صوت الساحل، مما أكسبته هذه المشاركات خبرة 

 في لجنة الشعر النبطي وجمعه التي أنشأتها وزارة اإلعالم 
ً
كبير في الشعر وإلقائه وكتابته، كما كان عضوا

والثقافة في ثمانينيات القرن الما�سي، وله عدة دواوين شعرية ويتميز شعره بسهولة األلفاظ وجزالتها وقد 

تطرق في شعره إلى جميع أغراض الشعر النبطي.

ْ
الصـــــــيف وموســـــــــــــــم  الحضـــــــــارة  يـــوم 

والمخــــــــــــــــــــــــــــاريف البراحـــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــت 
ْ
وق

يـــوم السفـــــــــــــــن تطـــرح علـــى الســـــيــــــــــــــــــف

والمــــــياديــــــــــــــف شـــــــــــــــــــــــــــــرْعها  ـــــــــــــــــوا 
َّ
حط

تكلـــــــــــــــــيف الَهـــــــــــــــــــم  م  يشــــــــــــــــــــتكي  مـــــــــــــا 

الصــــــــــــــــبا لـــي خــــــــصره نحيـــــــــف غــــــــــــــّض 

مكـــــــــــــــــاليف هـــــــــــــــــــــــــــــيٍن  عـــــــــــــلـــــــــــــــى  رّوح 

كـــــــــــــــيف يمـــــــــــــــــ�شي علـــى  الجـــــــــــــري  يــــــوم 

ومغاديــــــــف ســــــــــــــــيح  ـــــــــــــــــع 
َ
ط

َ
ق مــــــــــــــا  يــــــا 

لْمصيــــــف للشـــــــــــــــــــرق  نـــَوى  ــــــــــــــــــــــــي 
ّ
والل

ْمريـــف البــــــــــــــــــارد  المَهـــــــــــــــــــــــــــّب  ويــــــــــــــــــــــن 

ومعاريـــف صدقــــــــــــــــــــان  بيـــــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــــا 

الضيـــف يكـــــــــــــــرم  ــــــــــــــــهو 
ْ
من دار  فــــــــــــــــي 

لـــــــــــــــــــــــــــــه مراضــــــــــــــــــيف ســــــــالمي  واهـــدي 

مــــــــــــــــــــــــــــــــان ْ
األز هذيـــــــــــــــــــــــــك  ســــــــــــــــى 

َّ
تـــــن مـــــــــا 

والرطـــــــــــــب فـــي »بوهيــــــــــــــــل« رويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

بـــــــــــــــــاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــرفَرف 
ْ
ت واعالمهـــا 

والنوخــــــــــــــــــــــــــــــذا بالغـــوص شفــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــان

لـــــــــــــــْعيــــــــــــــــــــــــــان مدعــــــــــــــــــــــــــوج  علـــى  يبـكــي 

والبــــــــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــوز  عــــــــــــــويد  يشـــــــــــــــَبه 

يبغي »الفــــــــــلي« و »الذيـــــــــــــــد« و»ْعمـــــــان«

لــــــــــــْسمـــــــان الهــــــــــــــــــــــــــــين  ظـــــــــــــهور  عـــــــــــــــلى 

حـــــــــان
ْ
بال ْينـــــــــــــــــوح  الحمـــــــــــــــــــــــــــام  ويـــــــــــن 

وديــــــــــــــــــــــــان بيـــن  مـــا  شـــــــــــــــــــــــــــَمل  يبغـــــــــــــــــي 

يـــــــــــــــــوم الحضــــــــــــــــــــــــاره ووقـــت لْســـــــــــــــــــــــفان

كـــــــــــــــــــانوا زمـــان الصــــــــــــــــــــــيف جيـــــــــــــــــــــــــــــران

عزيـــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــْدر والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شـــيٍخ 

َبْعــــــــــــــــــــــــداد نــــــــــــــــــــــور الصــــــــــــــــــــــــــبح لـــي بــــــــان

ملف



برع في النجارة وعمل في صناعة السفن:
جميع السفن التي كنا نستخدمها كانت شراعية، ومنها: الجالبوت، 
ومن  والبدن،  والبتيل،  والبقارة،  والشاحوف،  والسنبوك، 
والبغلة، وتختلف السفن من  والبوم،  الدنقية،  السفن الكبيرة: 
حيث الطول؛ فهناك أبوام تتراوح أطوالها من الثمانين إلى المئة 
وخمسين قدًما، وكنت ضمن من صنعوا جالبوت للشيخ زايد بن 
وكان ذلك الجالبوت طوله   - طيب الله ثراه   - سلطان آل نهيان 
مئة وثالثة عشر قدًما. ويشير الراوي إلى أن سفن البوم والبغلة 
وأما الصمعا  كانت من السفن الكبيرة التي تستعمل لألسفار، 
والسنبوك والبقارة والشاحوف فتستعمل للغوص في المنطقة 
نفسها، والجالبوت يستخدم للسباق بواسطة المجداف إذا لم 
تكن هناك رياح. ويؤكد أن جميع السفن كانت تبنى بخشب الساج 
ويعتبر سيد األخشاب وأفضلها،  الذي يجلب من الهند ومليبار، 
ألن  الخارجي«،  »شكلها  السفينة  جرف  صناعة  في  ويستخدم 
هذا النوع من الخشب يحتوي على مادة زيتية تمنع تشربه بمياه 
البحر، حتى وإن بقيت السفينة مدة طويلة في البحر. وتشير بعض 
المصادر إلى أن العاملين على السفن الشراعية كانت لهم ألقاب 
ومسميات تعّرف بعمل ومهمة كل واحد منهم على ظهر السفينة، 
ومن هذه األسماء )السردال( وهو قائد أسطول السفن، وصاحب 
القرار، و)النوخذة( قائد السفينة، و)المقدمي( وهو الذي يجلس 
الشخص  و)الغواص(  لها،  مرشًدا  ليكون  السفينة  مقدمة  في 

ا عن المحار، و)السيب( وهو مساعد 
ً
الذي يغوص في البحر بحث

فإذا  الذي يمسك بحبل متصل بينه وبين الغواص،  الغواص، 
حّرك الغواص الحبل سحبه السيب ليخرجه من الماء.. وهناك 

العديد من المسميات األخرى.

أنموذج للبراعة 
فإنه  وبالعودة إلى الراوي علي حسن سعيد بن الشيخ الرميثي، 
ومنها ما أمر  أشرفت على صنع عدد من سفن الشيوخ؛  يقول: 
ببنائها الشيخ زايد، وجميعها صنعت من خشب الساج، وصنعت 
ببناء  وقمت  والسدر،  القرط  خشب  من  »األضالع«  شالمينها 
سفينة المقام التي كانت للشيخ زايد أيًضا، وصنعت أضالعها من 
وأشرفت على بناء  خشب الميط الذي كنا نجلبه من إفريقية، 
- رحمه الله -  سفينة »زعبيل للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
وكان   ،1962 وقد تم إنجازها عام  وقد استغرق بناؤها عامين، 
اثنتان لتحريك السفينة،  وفيها أربع مكنات؛  قدًما،   130 طولها 
واثنتان لتوليد الكهرباء داخل الِخن »جوف السفينة أو عنبرها، 
وهو كل ما غطاه سطحها«، وكان لتلك السفينة سطحان، سطح 

أول، وسطح ثان أقيمت عليه الغرف.
التاريخ  السفن وصناعتها هو  أنواع  السجل األشمل على  ولعل 
به  تفخر  والذي  والتحديات،  بالبراعة  والحافل  الثري  البحري 

منطقة اإلمارات منذ أمد بعيد 

اإلماراتيون وفن صناعة السفن

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 

 جمال مشاعل

ا بحرًيا يفتخر به أبناء اإلمارات؛ إذ 
ً
ل صناعة السفن تراث

ّ
شك

ُ
ت

إنه في وقتنا الحاضر غابت الورش التي كانت قريبة من البحر، 
إل مواقع  منها  يبق  ولم  الصناعة،  بهذه  تختص  كانت  والتي 
عنى بالترميم والصيانة؛ إذ بدأت مهنة صناعة القوارب 

ُ
قليلة ت

ألن  أو  السن  في  للتقدم  فيها،  يعمل  أحد  يعد  ولم  تتال�شى، 
األجيال الجديدة تحولت إلى بناء اليخوت والقوارب السريعة، 

وصارت القوارب الخشبية محدودة النتشار.
بحكم  السفن  بصناعة  العربي  الخليج  بلدان  اهتمت  لقد 
موقعها الستراتيجي والجغرافي، وبوصف السفينة هي الوسيلة 
ا عن اللؤلؤ 

ً
األساسية في العمل والتنقل في عرض البحر بحث

أو من أجل صيد األسماك، وبهدف التجارة؛ فالبحر هو مورد 
أسا�شي للرزق.

المركب موضوًعا ثقافًيا  
الصادر عن األرشيف الوطني،  )زايد والتراث(  وقد ورد في كتاب 
أن المركب يشكل موضوًعا ثقافًيا أساسًيا في تراث اإلمارات، 
في  المركب  دور  إلى  وبالنظر  عامة.  الخليجي  العربي  التراث  وفي 
االتصال والتواصل داخلًيا وخارجًيا وما يّسره في التواصل بين 
الشعوب والحضارات في الما�سي فقد اكتسبت المراكب أهمية 
 ورمًزا تراثًيا في مجتمع 

ً
قصوى، وأصبحت موضوًعا ثقافًيا رئيسا

المنطقة  في  والساحلية  البحرية  المجتمعات  في  بل  اإلمارات، 
وقد تردد ذكر المراكب في األمثال والقصص  الخليجية بعامة، 
الشعبية، والرياضات التراثية، والعادات والمعتقدات، والعمارة 
ويشير الكتاب إلى أن  وغير ذلك من مجاالت التراث.  التقليدية، 
االكتشافات األثرية في منطقة تل أبرق في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة للتاريخ البحري الخليجي تكشف عن النوع الذي عرف بـ 
»المركب المخيط«، ويذكر أنه ال يستبعد أن يكون أهل الخليج 
قد استخدموا المراكب المخيطة منذ فترة تمتد نحو ألف عام 
الخليج كالبحرين  الكتاب أن بعض أقطار  ويذكر  الميالد.  قبل 
وعرفت في دولة  اشتهرت بصناعة السفن والمراكب الشراعية، 
وإصالحها  السفن  لصناعة  مناطق  المتحدة  العربية  اإلمارات 
القرهود  وفي  أبوظبي،  في  دلما  وجزيرة  البطين،  في  وتجديدها؛ 
زالت بعض  وما  وإمارة عجمان،  القيوين،  أم  إمارة  وفي  بدبي، 

إمارات الدولة تحافظ على مزاولة تلك الصناعة بشكل محدود 
جًدا رغم فقدانها ألهميتها بعد انتشار وسائل النقل الحديثة؛ 
وصار وجود السفن في الوقت الحاضر ال يقارن بما كانت عليه في 
الما�سي عندما كانت السفن تبحر إلى زنجبار وممباسة، ومقديشو 
وخشب  التمور،  حاملة  اإلفريقي  الجانب  على  والمو  وسفالة، 
»الجندل« وزيت النارجيل، والبن والذرة، والموا�سي واألغنام، أو 
عندما تسافر من الموانئ والمدن الساحلية على الجانب العربي 
واآلسيوي، مثل بومباي وسيالن، ومسقط، والبحرين والبصرة، 
وخشب التيك  حاملة المسافرين إليها والتمور واألرز والتوابل، 
وتتضح األهمية القصوى لمراكب أهل اإلمارات من  والعطور. 
االقتصادية  الحياة  في  تؤديها  كانت  التي  األدوار  متابعة  خالل 
االقتصاد،  في  المهمة  المجاالت  بشتى  وارتباطها  واالجتماعية 
والنهضة التجارية، والمالحة ونقل البضائع، واألمن والدفاع، فقد 
قامت سفن اإلمارات بحماية السواحل والدفاع عن المواطنين، 
وتأمين سالمة أرواحهم وممتلكاتهم. ويؤكد كتاب )زايد والتراث( أن 
سفن أهل اإلمارات كان لها أثرها الكبير في االتصال والتأثير الثقافي 
المنشورة  والتراثية  األثرية  الدراسات  حددت  الذي  المتبادل 
استخدمت  أنها  كما  التاريخية،  وجذوره  معالمه  بعض  ا 

ً
حديث

أيًضا في سباقات المراكب الشراعية.

اإلماراتيون وفن صناعة السفن 
هذه  وتوارثوا  التقليدية،  السفن  صناعة  في  اإلماراتيون  برع 
منطقة  في  المهنة  هذه  أن  إلى  المصادر  بعض  وتشير  المهنة، 
ن 

ّ
وأن المواطن اإلماراتي تمك الخليج تعود إلى ما قبل الميالد، 

من ابتكار أدوات بسيطة استخدمها في صناعة السفن التي غالًبا 
ا عن اللؤلؤ، 

ً
والغوص بحث ما كانت مخصصة لصيد األسماك، 

والسفر عبر البحار للتجارة وتبادل البضائع، وبرع الجالف )صانع 
السفن( في بناء السفن المتعددة األشكال واألنواع والمواصفات 
معتمًدا على خبرات مكتسبة ومتراكمة عبر السنين. ففي الما�سي 
ا صنع أهل الخليج سفنهم بواسطة 

ً
حين لم يكن المسمار معروف

خياطتها بالحبال؛ فكان يشّد ألواح السفينة إلى بعضها بالحبال، 
وبعد ذلك صارت المسامير تستخدم في صناعة السفينة، وعند 
دهن بزيت دهن السمك ليقلل من تأثير الماء 

ُ
االنتهاء من صناعتها ت

الصادر عن األرشيف  )ذاكرتهم تاريخنا(  في كتاب  على الخشب. 
الوطني، يقول الراوي علي حسن سعيد بن الشيخ الرميثي الذي 
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 سريعة سليم حديد

ويكون وثيقة  يعكس عراقتها،  لكل أمة موروثها الخاص بها، 
الذين  الناس  أولئك  الزمن يحكي أصالة  منحوتة على جدار 
صنعوا بأيديهم وعقولهم تراث أمتهم الذي ل يمكن محوه على 
اإلطالق. في دولة اإلمارات العربية المتحدة ثمة تراث عريق راح 
يفتح طريقه عبر اآلفاق ليرسم منهج حياة عاشها الناس بكل 
بساطة ليعبروا بأحاسيسهم وأذواقهم عن فن جميل ورثوه 
 
ً
موئال ليكون  المتنّوِع  تراثهم  بذلك  مخلدين  أجدادهم  عن 
»الحرف التراثية تروي جمال وأصالة  لألجيال القادمة.   

ً
مهما

الفرعي  العنوان  بهذا  المتحدة«،  اإلمارات  دولة  في  الما�شي 
الصادر ضمن  »الِحرف التراثية«  شف عن سر تأليف كتاب 

ُ
ك

من  النسائي،  العين  مركز  اإلمارات،  تراث  نادي  منشورات 
إعداد مركز العين النسائي، والحرفية: مريم مهيوب الكلباني. 
2020م وتولى اإلخراج الفني زمزم  صدرت طبعته األولى عام 
مة  لمحة  نت المقّدِ علي وحسن الحمادي، قسم اإلعالم. تضمَّ
بالتراث  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اهتمام  عن  عامة 
وأهمية الحفاظ عليه، وبالتالي توريثه لألجيال القادمة، وذلك 
من خالل غرس المفاهيم والقيم في نفوس الشباب ليتمكنوا 
مة إلى تنوع  ه في المقّدِ ّوِ

ُ
من الربط بين الما�شي والحاضر. كما ن

الصناعات والحرف اليدوية التي شملت كل متطلبات الحياة 
واستخداماتها اليومية، وذلك وفق تعدد ألوانها وموادها الخام 

وأشكالها، وأحجامها وأغراضها.

مهارات السدو
ومن أهم الحرف اليدوية التي تكلم عنها الكتاب حرفة الغزل، التي 
وكذلك حرفة الخوص والتلي وقرض البراقع  »بالسدو«.  عرف 

ُ
ت

وورشة الخياطة. عرض الكتاب مجموعة ال بأس بها من الصور 
التي تعكس جو العمل الِحرفي في اإلمارات.

ألهمية تلك الحرفة   
ً
ونظرا بداية هناك صورة للغزل والسدو، 

قائمة  في  إدراجها  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تمكنت 
عرض  وقد   .2011 عام  المادي  غير  الثقافي  للتراث  اليونسكو 
الكتاب مراحل صنع السدو بداية من استحضار الصوف من 
ومن ثم تنظيفه من  وطرق تنظيفه وتجفيفه،  أماكنه األصلية، 

وتأتي المرحلة  ثم نفشه باليد.  وتمشيطه،  األتربة العالقة به، 
ألوانه  فإما أن يحافظوا على  وهي تحضيره للصباغة،  الثانية، 
الطبيعية كاألبيض واألسود، أو يستخدموا ألواًنا مسنخرجة من 
ثم تأتي مرحلة  النباتات الطبيعية كلوني الكركم وقشر الرمان. 
برم الصوف، أي غزله وتحويله إلى خيوط، حيث تلف الخيوط 
على هيئة كرات، وتسمى »الدراية«. وهناك صورة للمغزل، وهو 
الصوف  عليها   

ُّ
ُيلف الشكل،  بة 

َّ
مصل خشبية  عصا  عن  عبارة 

الطبيعي، يتوسطها خطاف لبرم الصوف الملفوف حول المغزل 
الذي يحول الصوف إلى خيوط، ومن ثم تلف هذه الخيوط على 
هنا نالحظ مدى صعوبة  »الدراية«.  شكل كرة يطلق عليها اسم 
هذه المرحلة بالنسبة للعاملين بها مقارنة بما نشاهده من آليات 
حديثة في المعامل المتطورة في هذا المجال. ولكن يبقى لآلالت 
القديمة جمالها الخاصة الذي ال يمكن الوصول إليه عبر اآلالت 
تأتي الصور لتشرح طريقة العمل من خالل السدو،  الحديثة. 

ومنها أخذت التسمية. من الالفت أهمية  هي آلة الحياكة،  والسدو: 
الغزل بطريقة السدو فهي توفر أشياء مهمة لصحة اإلنسان تفتقدها 
الغزل  في  الطبيعية  المواد  تستخدم  ألنها  الحديثة،  المنسوجات 
فالمنسوجات  اإلنسان،  وطبيعة  جسم  يناسب  مما  والصباغة، 
الحساسية  أمراض  التي تسبب  الكيميائية  بالمواد  تعالج  الحديثة 
»النفتالين«  مادة  عليها  يوضع  التي  وخاصة  والتنفس،  الجلدية 
الصباغات  وكذلك  األلبسة،  في  »النايلون«  مواد  تستخدم  والتي 
بينما المنسوجات التقليدية تكون مناسبة بشكل كبير  الكيميائية، 
لصحة اإلنسان ألنها تعتمد على المواد الطبيعية ضمن مواد الخام 
بهذه الحرفة ضرورة ملحة،  من هنا كان االعتناء  المستخدمة فيها. 
ومن الضروري تطويرها بشكل يحافظ على طبيعتها المناسبة لصحة 

اإلنسان.

حرفة الخوص
أما حرفة الخوص، فهي حرفة جميلة ورائعة ومهمة بالنسبة للمرأة 

اإلماراتية، لما تمتلكه من إتقان وروعة في اإلنتاج.
وهذه الحرفة مشهورة في العديد من الدول العربية والعالمية، ولكن 
بجدل  حيث تقوم النساء  لكل دولة طريقتها في الصناعة واإلنتاج. 
السالل  وتشكيل  النخيل  سعف  من  المستخرج  الخوص  عيدان 
وأدوات المطبخ الجميلة التي تدل على الحس الفني الذي تمتلكه 

الِحرف اليدوية اإلماراتية

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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طريقة  بالصور  الكتاب  ويظهر  خاص.  بشكل  اإلماراتية  المرأة 
تجفيف سعف النخيل، وجدلها وصباغتها، وطرق الصناعة مع 
ذكر األدوات التي تستخدمها المرأة في تلك الحرفة مثل: مخرافة، 
وكما يعرض الكتاب بعض أدوات المطبخ التي  ومحفر صغير..  

ُصنعت بطريقة فنية جميلة.

التلي، وفنون التطريز
أما الحرفة المميزة التي ذكرها الكتاب فهي حرفة التلي، وهي من 
أعرق فنون التطريز في اإلمارات. والتلي عبارة عن خيوط من الحرير 
حيث ينسج على أدوات تسمى»كاجوجة«.  والخوصة المعدنية، 
وكان  اإلماراتية،  النسائية  المالبس  لتزيين  يستخدم  والتلي 
ت الخيوط 

َّ
يستخدم فيه بعض خيوط الفضة، أما اآلن فقد حل

المعدنية المسطحة محل خيوط الفضة، وصارت تستخدم في 
وقد ذكر الكتاب مراحل صنع التلي  كثيرة غير المالبس.  أشياء 

.
ً
عة أيضا باالستناد إلى الصور المتنّوِ

قرض البراقع
أما حرفة قرض البراقع، فهي مشهورة في اإلمارات وتعتبر إحدى 
المرأة   احتشام  تعكس  فهي  بالنساء،  الخاصة  الزينة  أدوات 
وطبيعة الحياة التقليدية في اإلمارات منذ القدم، وهذا ما تتميز به 
المرأة المتزوجة عن العزباء. وللبراقع أشكال وأحجام تتناسب مع 
 
ً
ذوق المرأة اإلماراتية. وهذه الحرفة تتوارثها األجيال وتعتبر مصدرا
ويعرض الكتاب بالصور الموثقة خطوات صناعة   .

ً
للرزق أيضا

البراقع على وجه التفصيل.

الخياطة والزي التقليدي
حيث  من  كبيرة  أهمية  فلها  الخياطة،  بورش  يتعلق  فيما  أما 
التفصيل واختيار الزي التقليدي الذي يناسب المرأة اإلماراتية، 
مما يجعل المرأة تختار اللباس  ويتما�سى مع متطلبات العصر، 

 عن العروض التي في األسواق، فقد ال تناسب 
ً
الذي يناسبها بعيدا

الضروري  من  إن  نقول:   
ً
ختاما فيها.  تعيش  التي  وبيئتها  ذوقها 

االهتمام بتراث الدول وإحياء ذلك التراث والعمل على إنقاذه من 
االندثار، ألنه يمتلك ميزات فنية وجمالية ال تحتويها أيُّ صناعة 
في  والسرعة  الجمال  تمتلك  قد  الحديثة  فالصناعات  حديثة، 
اإلنتاج إال أنها تفقتد إلى روح البلد والطبيعة المناسبة لحياة 
فالمواد الكيميائية أصبحت في الوقت الراهن تضرُّ  اإلنسان، 
الملبوسات  اقتناء  يجعل  مما  البعيد،  المدى  على  باإلنسان 

 يحسب له ألف حساب 
ً
الحديثة أمرا

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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 استطالع - فاطمة عطفة 

تشكل الصناعات اليدوية والحرف التقليدية جانًبا مهًما من 
جميلة  أدوات  والمجتمع  للدولة  توفر  كما  الشعبي،  التراث 
ومفيدة بدل استيراد مثيالتها من خارج البالد بأسعار عالية، 
هذه  من  يستلهم  أن  يمكن  التشكيلي  الفن  أن  إلى  إضافة 
 فنية مبتكرة ويسهم في تطويرها وتحسين 

ً
األدوات رؤى وأعمال

أشكالها، وهذا يتطلب ضرورة الحفاظ عليها وتشجيع اقتنائها 
والترويج لها محلًيا وعالمًيا. 

حمد  الدكتور  يقول  والصناعات،  الحرف  هذه  أهمية  وحول 
في  المعرفية  والخدمات  البحوث  إدارة  مدير  الحميري،  سليم 
األرشيف الوطني، أبوظبي: تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
للحفاظ على موروثها وتراثها الثقافي في مختلف المهن والصناعات 

التقليدية، وذلك لما تمثله هذه الحرف والمهن من عادات وتقاليد 
مجتمعية أصيلة تعزز الوالء واالنتماء للوطن. ويضيف أن دولة 
اإلمارات أولت دعًما كبيًرا للمراكز والمؤسسات المحلية لتعزيز 
مختلف الحرف والمهن في البيئة البحرية والبرية والجبلية، مثل 
صناعات القراقير لصيد األسماك، وصناعة القوارب الخشبية، 
قامت  كذلك  اإلمارات،  مختلف  في  الصيادين  ودعم جمعيات 
الدولة بتخصيص برامج مجتمعية لدعم األسر المنتجة والتي ما 
زالت تهتم بالحرف اليدوية من مشغوالت التلي التي تستخدم في 
تطريز المالبس النسائية التقليدية في مجتمع اإلمارات ، وبعض 
المنتوجات من حبال يدوية تستخدم لإلبل مثل الخطام الذي 
تقاد به اإلبل، أو حرفة الصيد بالصقور حيث تستخدم مشغوالت 
الحميري أن  ويبين د.  الحبال الصغيرة مثل المرسل أو السبوق. 
هناك مشغوالت بدوية من سعف النخيل مازال مجتمع اإلمارات 
إلى أن دولة اإلمارات   

ً
الفتا مهتما باقتنائها في كل بيت إماراتي، 

العربية المتحدة تبادر بشكل سنوي بدعم الكثير من الفعاليات 
أو مهرجان  والمهرجانات المحلية مثل مهرجان منطقة الظفرة، 
للمساهمة في توعية المجتمع والجيل الحالي بتلك  زايد التراثي، 
الحرف والمهن اليدوية، وتخصيص ورش تفاعلية للشباب لتعلم 
تلك المهارات التقليدية. أما على الصعيد العالمي فيؤكد أن دولة 
اإلمارات تسعى إلبراز تلك الحرف والمشغوالت اليدوية والمهن 
التقليدية في مختلف المشاركات الدولية وتوثيقها في اليونسكو. 

مدارس خاصة ومراكز للتدريب
بدوره يوضح الكاتب نبيل الحريبي الكثيري أن الحرف والمهن 
التقليدية بالمجمل هي صناعات يدوية مارستها كل شعوب العالم 
لماليين السنين قبل أن تزدهر الصناعة في بداية القرن الثامن 
الحرف  أن  ويؤكد  أوروبا.  في  الصناعية  الثورة  قيام  مع  عشر 
اليدوية في اإلمارات شكلت ركًنا أساسًيا من أركان الحياة اليومية 
على مدى آالف السنين، ومن تلك الحرف والمهن الرئيسة التي لم 
يكن ليستغني عنها أبناء اإلمارات الغوص والطواشة، وهي خاصة 
بتجارة اللؤلؤ والتي تعد التجارة الوحيدة ألبناء اإلمارات حتى بداية 
معروفة  اإلمارات  أن  كما  المنصرم،  القرن  من  الخمسينيات 
جانب  إلى  العهد،  ذلك  في  الرئيس  الغذاء  وهو  السمك  بصيد 
الخياطة  للنساء  وبالنسبة  السفن.  لصناعة  والحدادة  النجارة 

والنسج والتطريز والطب الشعبي وغيرها. 
ومن أجل الحفاظ على التراث ال يكفي تواجده في المتاحف وفي 
أندية التراث والمعارض، بل يجب إقامة مدارس خاصة لتعليمه 
ومراكز للتدريب وإحيائه من جديد، عبر إقامة دورات تخصصية 

 .
ً
معترف بها، ومن ثم السماح بممارسة المهنة رسميا

التكنولوجيا لترويج المنتجات التقليدية 
الكاتبة الشابة مريم يوسف العدان ترى أن حماية الحرف تكون 
من خالل تخليدها في األجيال الجديدة، ولتحقيق ذلك يمكن أن 
يكون عن طريق تثقيف الشباب وتقديم دورات أو حتى تقدير 
وإعطاء اهتمام خاص لكل من ال يزال يمارس هذه المهن بحيث 
، وترى أن الواجب يق�سي باحتضان كل من 

ً
 وأجياال

ً
تبقى أجياال

يمارس هذه المهن ودعم من يريد ممارستها، وعندئذ سيكون من 
 أن تمحى أو تزول.

ً
الصعب جدا

فمن  وعالمًيا،  محلًيا  اقتنائها  على  ونعمل  لها  نروج  كيف  أما 
أي الشراء  الممكن أن يتم ذلك باستخدام الوسائل الحديثة، 
عبر اإلنترنت، مبينة أن هذا يسهل علينا الوصول إلى كم أكبر من 

طالبوا بمدارس متخصصة إلحياء الصناعات التقليدية

مثقفون إماراتيون: الحرف اليدوية تربط اإلماراتي 

بأرضه وحضارته

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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يمكن  كما  الحدودية،  الفواصل  وتجاوز   
ً
وعالميا  

ً
الناس محليا

بيعيها أيضا من خالل المعارض السنوية أو الشهرية في الجامعات 
والمدارس وعرضها بأسعار رمزية.

الحرف التقليدية في خدمة المسرح 
الحرف  تقدمه  أن  يمكن  وما  المسرح  أهمية  من   

ً
وانطالقا

التقليدية من أدوات تغني ديكور المسرحيات، نلتقي مع المخرج 
صالح كرامي الذي يؤكد على دور المهن اليدوية ألنها نتاج الفعل 
اإلنساني وتعود أهميتها إلى أنها موجودة في حياتنا وبين أيدينا 

 
ً
منذ القدم، وألن ما تنتجه هذه الصناعات اليدوية يشكل جزءا
ورعاية هذه الحرف ودعمها  من حياتنا اليومية وأثاث بيوتنا، 
مهمة وطنية وصناعية واجتماعية، ولها قيمة في دعم االقتصاد 
أدائها  الفنية واستكمال  األعمال  في   

ً
لها دورا إن  كما  الوطني، 

الفنان كرامي أن  ويضيف  عنها.  وال يمكن االستغناء  الجمالي، 
الحرف التقليدية استطاعت االستمرار وبقيت في حياتنا بفضل 
وبغيابها  بيديه،  وينتج  بفكره  يبدع  وما  نفسه  اإلنسان  بقاء 
منتوجات  من   

ً
كثيرا استفاد  المسرحي  الفن  أن  يغيب. وأكد 

الحرف التقليدية والصناعات اليدوية، ألن دور التشكيل وأدوات 
العرض من أثاث وألبسة ومختلف اللوازم في المسرح ال يقل 

أهمية عن النص والموسيقى.

خصوصية المجتمعات وهوياتها
الخبيرة الدكتورة عائشة بالخير، تقول: تعبر الحرف المتوارثة عن 
خصوصية المجتمع، فهي كاللغة األم التي يتعلمها المرء ويستقي 
 
ً
ليكون حرفيا  

ً
من معارفها ومخابئها السرية ما يفسح له مجاال

يفاخر  لذا  ومكتسبات صيتهم.  أسالفه  هوية  تعكس  مهارة  ذا 
الحرفيون بتلك المهارات التي وهم يشتغلون تصاميم صقلتها 
طويلة.  لسنوات  العمل  لذات  وممارستهم  التراكمية  ذاكرتهم 
أغلب  تسكن  الذي  المادي  التراث  من  الجانب  هذا  ولحماية 
تفاصيله في أذهان وذاكرة الحرفيين، كان ال بد من جمع أساليب 
وكل  والتصاميم  المستخدمة  األدوات  وتوثيق  عملهم  وطرائق 
داعية إلى رصد التحديات المرحلية والحلول  ماله عالقة بهم، 
والعناصر التي تهدد أو تسهم في تنمية أو اندثار حرفة بعينها. ومن 
»دق  ومنها  هذه الحرف ما كان يمارس في بعض بيئات الدولة، 
الَحب« وهي من الحرف والممارسات المندثرة، حيث كانت الناس 
تستعد لشهر رمضان الفضيل بشراء حبوب القمح وتنقيتها من 
الشوائب وغسلها وتجفيفها ودقها حتى يسهل استخدامها لطهي 
»الهريس« في رمضان. ولتخفيف أعباء هذه العملية كانت النسوة 

تغني، وسمي ذلك بفن »دق الحب«. وتؤكد دكتورة بالخير على أن 
لهذا الفن أهمية تراثية بالغة، فهو يعبر عن مهنة وفن مصاحب 
وقد تال�سى هذا الفن وزال من دون توثيق أو  واحد.  لها في آٍن 
تدوين له، ففي الوقت الراهن يتم شراء َحب الهريس جاهزا ولم 

تعد الحاجة لمثل هذه المهنة مهمة مثلما كانت.
التاريخ  رواة  أذهان  في  وعلق  ترسخ  ما  هو  عنها  نعرفه  ما  كل 
ويحكي  الخصوص.  بهذا  ذاكرتهم  عليهم  تمليه  وما  الشفاهي، 
لنا بعض الرواة أنه في الما�سي يتم تحضير حب الهريس يدويا 
الذي يكون من الخشب  )الهاون(  فيدق حب القمح في المنحاز 
في  أما  الهريس،  َحب  دق  في  الجيران  ويتعاون  النخيل،  وجذع 
في دق  إلى بيوت متخصصة  المقتدرة فترسل الحبوب  البيوت 
بالخير النظر قائلة: إلحياء هذه الحرف والمهن  الحب. وتلفت د. 
واستدامتها، علينا أن نعرف الخبراء والحرفيين والكنوز البشرية 
وتخصيص مجموعة من المهتمين للتعلم منهم وتعليم اآلخرين. 
وفي العالم الرقمي واألجواء االفتراضية علينا تصميم مواد مرئية 
استقطاب  في  تسهم  تبسيطية  بطرق  الحرف  تعليم  في  تسهم 
 
ً
وتوعية الجيل الجديد بتلك الحرف. وكيف نروج القتنائها محليا
 وتضيف د. بالخير موضحة: علينا أن نجعل من منتجات 

ً
وعالميا

فنستخدم  اإلمارات،  بدولة  خاصة  هوية  والمهن  الحرف  تلك 

السدو والمشغوالت والزخارف في التصاميم الخارجية والداخلية 
للمباني والهدايا التذكارية التي يأخذها السياح إلى بلدهم ونجعل 
ما  المختلفة،  ومبادراتها  المؤسسات  شعارات  تصاميم  من 
ومن الضروري أن  بالوطن.   الهوية وربطها ذهنيا  يعكس تلك 
تدرس تلك التصاميم في مدارس الفنون وأن يحفز جيل الشباب 
على استخدامها والترويج لها في مشاريعهم المستقبلية مايظن 
استدامه الموروث وتشرب الجيل الجديد لمعانيه ودوره التاريخي 

في استدامه الحضارة ومعطياتها. 
والمهن  الحرف  دخول  من  بد  ال  أنه  بالخير  عائشة  د.  وتختم 
المدرسية وتخصيص حصص تشرح دور  المناهج  في  اليدوية 
تلك الحرف والمهن في تعميق وتأصيل ارتباط اإلماراتي بأرضه 
وحضارته وناسه، كما علينا فتح مجاالت لتبادل المعرفة وحوار 
الثقافات والحضارات، فنشجع على دراسات المقاربة والمقارنة 
وهذه الدراسات تبرز  لنرى مدى تأثيرنا وتأثرنا بالعالم الخارجي، 
تسامح المجتمع وتعاطيه مع اآلخر بما يكرس احتواءه الختالف 
الناس وأذواقهم والعناصر التي دفعت وأسندت مسيرة وتطور 
دولة اإلمارات التي حرصت على صون كرامة اإلنسان وحفزت 
كسبه للرزق بمزاولة هذه الحرف والمهن، وكرمت تلك األعمال 

باستخدامها واقتنائها وعرضها للعالم بصورة مشرقة ومشرفة 

 مريم العدانحمد سليم الحميري نبيل الحربي الكثيريصالح كرامةد. عائشة بالخير

بأرضه وحضارته اإلماراتي  تربط  اليدوية  الحرف  إماراتيون:  مثقفون 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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 هالة حاتم الساليمة
 

األسر  أشهر  ومن  الشمع،  القدس بصناعة  اشتهرت مدينة  
وكتن،  واألردمجي،  فراج،  أسرة  الشمع:  صناعة  المحترفة 
صناعة  في  الفلسطينيون  تفنن  كذلك  والشماع.  والجوزي، 
فلسطينية  مدينة  أشهر  القدس  أن  والمعروف  الخشب، 
اختصت بصنع خشب الزيتون. واشتهرت قرية عين كارم القريبة 
من القدس، بأنهم أول من أتقن هذه الحرفة. ثم اشتهرت بهذه 
 منطقة بيت لحم. كما تميزت القدس بصناعة 

ً
الصناعة أيضا

األمشاط الخشبية، بعد أن كادت تندثر مثل هذه الصناعات 
الصغيرة.

من  وهى   أما  صناعة الزجاج فقد اشتهرت بها منطقة الخليل، 
وفى منطقة بيت لحم  أقدم الصناعات التي عرفت في فلسطين. 
اشتهرت الصناعات القائمة على صناعة الصدف حتى شملت 
بت 

ّ
الكبير والصغير والرجال والنساء، وبلغت من الشهرة درجة رغ

الملوك والُقواد في امتالك �سيء من نتاجها. وفى عهد العثمانيين 
جاء إبراهيم باشا إلى سورية أخذ من أهل هذه البلدة ومن بيت 
من أصحاب الحرف والمهن الحاذقين بقصد   

ً
عددا  

ً
جاال أيضا

إنشاء تلك الحرف في القطر المصري. وكذلك دعا منليك، نجا�سي 
الحبشة السابق، أبرع الحفارين والنحاتين والبنائين من أهل بيت 

لحم لتشييد قصر جديد له في بالده. 
وقد بلغت الدقة والمهارة في صناعة الصدف عند أبناء بيت لحم 
ومثلوه  أنهم صنعوا صورة لجامع عمر المشهور من الصدف، 
وقدموه  ذلك،  وغير  ونقوش  ونوافذ  أعمدة  من  أجزائه  كل  في 

  .
ً
للسلطان عبد الحميد، فاستحسنه كثيرا

ويقول يعقوب حنضل في كتاب »فلسطين وتجديد حياتها« عن 
هذه الحرفة إنها قيدت أثناء الحكم التركي، وهناك شواهد كثيرة 
البنادق  بيت لحم يصنعون  كان بعض سكان   :

ً
مثال على ذلك 

التركية  الحكومة  بهم  فلما أحست  التركيب،  دقيقة  المزخرفة 
فتأخرت بعدهم هذه  حاولت القبض عليهم فهربوا من البالد، 
في الكتاب نفسه أن الزوار قد توافدوا على  وقد جاء  الصناعة. 
مدينة بيت لحم حيث ولد السيد المسيح، ونشطت فيها حركة 
البيع والشراء، فازدهرت بصورة خاصة المصنوعات الصدفية 
بمواضيع  غنية  فنية  بخصائص  منها  الكثر  تميز  التي  الشعبية 
وقد صنعوا من الصدف المسبحة  من التقاليد الفلسطينية، 
لحم  بيت  في  والمسيحيين  للمسلمين  رائدة  كتجارة  والصلبان 

وجاال وبيت المقدس.

أفران من الخزف
بطريقة بسيطة،  كما صنع أهل بيت لحم األفران من الخزف،  
بواسطة اآللة التي تدار باألرجل، ثم تنقش الزخرفة باليد وتخبز 
ازدهار  على  العثمانيون  وقد ساعد  الحطب.  فرن  في  القوالب 
هذه الحرفة ببنائهم مصنع خزف، للمساعدة في ترميم المسجد 
وقد واصل العمال الفلسطينيون العمل في  األق�سى حينذاك. 
 
ً
هذا المصنع بعد انقضاء الحكم العثماني، وكان إنتاجهم متأثرا
التي  األموية  العربية  الصناعة  طابع  جانب  إلى  التركي  بالطابع 
تتمثل بوضوح في خزف قصر هشام في أريحا )خربة المفجر(، كما 

اشتهروا بصناعة الفخار وغيرها.

المقدسيون والحرف المعدنية
ومنها الفضية  واشتهر المقدسيون في مجال الحرف المعدنية، 
بأشكالها  النحاسية  واآلنية  فاألدوات  والذهبية.  والنحاسية 
المختلفة أسهم في صنعها وزخرفتها مهاجرو األرمن والمحترفون 
صنع  كذلك  وعكا.  والناصرة،  ونابلس،  والقدس،  يافا،  من 
 
ً
المحترفون جميع أدوات الزراعة والحراثة. وكانوا يبدون اهتماما
فيطعمونه بالحجارة الكريمة والعاج.  )الشبرية(  بالخنجر   

ً
كبيرا

كما برزوا في   ،
ً
وكانوا يصنعونه من الفضة أو من الذهب أحيانا

.
ً
صناعة النسيج والدوات المنزلية يدويا

غزة وصناعة النسيج 
اشتهرت غزة ومنطقة صفد بصناعات النسيج والمالبس واألغطية 
بيت  والسجاد وغيرها، كما انتشرت الصناعة كذلك في مناطق  

جاال، ومجدل الكروم، ونابلس، وأبو ديس، والخليل وخان يونس. 
ولعل أقدم بلد عرف النسيج غزة. وقد جاء في كتاب »تاريخ غزة« 
انتقلت  لعارف العارف أنه ال أحد يعرف بالضبط متى وكيف 
هذه الصناعة إلى غزة. وأما االعتقاد السائد هو أنها أتت إليها عن 
طريق الهند ومصر، ال عن طريق الشام. ويبدو أن صناعة النسيج 
، فقد عثر في أحد المصادر األجنبية 

ً
كانت منتعشة في غزة كثيرا

على كلمة Gauze الدالة على نوع من الخمار أو الشاش الشقاف 
يوضع على الوجه، ويعتقد أن االسم مأخوذ من غزة خالل القرن 
السادس عشر. وهناك ذكر النوع من القماش مصنوع من الحرير 

أو الكتان عرفه األوروبيون باسم Gazzaune ومقره مدينة غزة.
الحرف الدينية كما ظهرت حرف أخرى  ذات رموز دينية، تحمل 
في الوقت ذاته معالم من الطبيعة في فلسطين، كبطاقات التهنئة 
باألعياد التي تلصق حول النصوص المكتوبة عليها أشكال جميلة 
ولسان  »يقدسان«،  المعروف  كالشقيق  المجففة  األزهار  من 
العصفور، والسمكة، وفرن الغزل، والبصطراف، واللعلع، وعرف 
الديك، والبنفسج، والبنسيه، والقرنفل، والختمية )عين البقرة(، 
وكلها ذات ألوان ثابتة. ال يتسع المجال لتعداد كل الحرف اليدوية 
التى حرص الفلسطينيون على صبغها بالقضية كأن ينقشوا على 
القماش والستائر علم فلسطين أو صوًرا  تجسد المقاومة ضد 
المحتل، ولعل الكوفية الفلسطينية كانت الرمز األكبر لمثل هذه 
الحرف التقليدية الشعبية التي تعكس طبيعة الحياة في فلسطين 

المحتلة، وعبر غزة المناضلة 

* باحثة في التراث الشعبى

مدن فلسطين والحرف الشعبية 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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 د. بوزيد الغلى 

حين ألقيت نظرة على »دليل الحرف التقليدية« الذي أصدرته 
وزارة الصناعة التقليدية المغربية منذ سنوات عديدة، ألفيت 
 جذرّيا مّس مفهوم الحرف الذي يتداوله المؤرخون منذ 

ً
تغيرا

فقد كانت الحرف منذ العصر الوسيط مقصورة  بعيد،  أمٍد 
على »مهن يدوية«، بينما توسع المفهوم الذي يعتمده الدليل 
كما إن المادة الثانية من   ،

ً
كي يشمل الحرف والخدمات معا

مشروع القانون رقم 23.09 تنص على صنفين هما: الصناعة 
التقليدية الفنية واإلنتاجية والصناعة التقليدية الخدماتية 
التي تهدف إلى اإلصالح أو الصيانة أو تقديم خدمات، ويشكالن 
من   %  22 نحو  يستوعبان  إذ  للتشغيل،  مهما  خزانا   

ً
معا

الساكنة النشيطة مع مساهمة في القتصاد الوطني تعكسها 
آخر  في  المعامالت  التي حددت رقم  الحرف  نسب مؤشرات 
األمر  مليار درهم مغربي،   76,4 في   2019 دراسة نشرت عام 
الذي حفز الدولة على تبني استراتيجية 2021 - 2030 من أجل 
)التغطية الجتماعية لفائدة جميع  تحسين أوضاع الصناع 
الصناع التقليديين والقانون الجديد 17 - 50 المتعلق بتنظيم 
أنشطة الصناعة التقليدية( فضال عن  تعزيز انخراط القطاع 

في المحيط القتصادي العالمي )عقد اتفاقيات دولية(. 
وللحرف التقليدية بالمغرب صلة وثيقة بالتراث الثقافي من 
المهارات والتقنيات التي برع فيها الحرفيون  أهمها أن   نواٍح 
والصناع تؤهلهم للتصنيف ضمن الكنوز البشرية ضمن لوائح 
اليونسكو، كما أن ورشاتهم ومحالتهم بالمدن القديمة تندرج  
ضمن أماكن الذاكرة والتراث المعنية بالصيانة ضمن برامج 

إعادة تأهيل وتثمين المدن المغربية العتيقة.

من دار الصناعة إلى دار الصانع!
منذ  المغرب  في  الصنائع  تاريخ  تناولت مصادر ومراجع عديدة 
وأدوارها  والصنائع  الحرف  كتاب  منها  نذكر  الوسيط،  العصر 
االقتصادية واالجتماعية بمدينة فاس خالل العصرين المريني 
من  للغاية  غنية  جامعية  أطروحة  األصل  في  وهو  والوطا�سي، 

حيث كّم المادة المصدرية التي احتواها حول الحرف والصنائع 
األزياء  النقود،   من الصنائع المخزنية )مثل سّك 

ً
التقليدية بدءا

الخاصة  والحرف  بالصنائع  وانتهاء   العسكرية...(،  والموسيقى 
)مثل حرف البناء والزخرفة، تحويل الجلد، النسيج، الخشب(. 

 ألن التاريخ يمثل سلسلة تشد بعض حلقاتها ببعض، فإن 
ً
ونظرا

يقود إلى معرفة أصولها وتحوالتها  تناول تاريخ الصنائع قديما، 
مع  تأسست  التي  الصانع«  »دار  فمؤسسة  الراهن،  الزمن  في 
فجر استقالل المغرب )1957(، ليست عند تدقيق النظر سوى 
استمرار للمؤسسات التقليدية التي احتضنت أنشطة الصناع 
على اختالف حرفهم وصنائعهم، ذلك أن التنظيم الحرفي داخل 
المدن كان يخضع إلدارة محكمة ضمن هيكل ال تزال معالمه 

قائمة إلى اليوم.
معلمة  موسوعة  أولتها  التي  التقليدية  المؤسسات  أبرز  من 
المغرب أهمية بالغة: دار الصناعة أو دار الصنعة، وهي مؤسسة 

اختصت بصناعة السفن  خالل العصر الوسيط، وامتد تأثيرها 
إلى اللغات وكذا الِحرف بحوض البحر  األبيض المتوسط، كما 
تثبت تسمياتها في اللغات األجنبية )darse أو Arsenal  بالفرنسية، 

Darsena  باللغتين اإليطالية واإلسبانية(.
الحرف  على  المعنى  من   

ً
ظالال بالمغرب  الحرف  تاريخ  يضفي 

علماء  من  األعالم  أسماء  في  يتردد  التي ظل صداها  التقليدية 
ومؤرخين ورحالة )ابن الزيات، ابن البناء المراك�سي، عبد العزيز 
العطارين...(،  مدرسة  القطانين،  )فندق  واألماكن  الدباغ...(، 
ولم يتوقف عطاء الحرف في الحّل والترحال، في البوادي والقرى 
والمدن، فإذا كان مخيم البدو )لفريَك( ال يخلو من خيمة الصانع 
إذ يشكل  )شيخ الحلة أو لفريَك(،  التي ال تقل أهمية عن خيمة 
الصانع عماد الحياة االقتصادية البدوية بما يصنعه من أدواٍت 
 في القرى الزراعية والواحات 

ً
 أيضا

ً
وأواٍن، فإن  دوره يظل حيويا

التي ال تزال تحتضن »أنوض«، وهو بيت الصانع ومشغله، وألمر 
مصطلح  من  ايتمولوجيا  األمازيغي  المصطلح  هذا  يقترب  ما 
الذين  الذي يحيل عند الطوارق على فئة الصناع  »إيناضان« 
ينقسمون إلى فئات ترجع إلى صنعتهم  كما ذكر Bernus  وآخرون 
)إينادان ن تيزولي  ممن درسوا طبقة الصناع في طوارق النيجر 
إينادان ن تاالك/ ابون، 

ّ
)الخش تمانناد  إينادان ن  )الحدادون، 

الطيانون(.

فن تطويع المادة
المادة  تطويعها  من  فرادتها  سر  التقليدية  الحرف  تستمد 
الجودة  لمعايير  تستجيب  منتوجات  إنتاج  أجل  من  الطبيعية 
وفي هذا اإلطار أطلقت الوزارة الوصية  والسالمة من التقليد، 
التقليدية  للصناعة  الوطنية  »الشارة   مسابقة  القطاع  على 
المغربية«، تشجيعا للصناع على التزام الجودة ومعايير المطابقة 

.
ً
تسهيال لتسويق المنتوج خارجيا

المتمثلة  األولية  المواد  على  االشتغال  المادة  تطويع  ويشمل 
النسيج،  الخشب،  النحاس(،  الفضة،  )الذهب،  المعادن  في 
عن الجبس والزجاج. والشك أن صنع المنتوجات   

ً
الجلد فضال

يدوية  مهارة  يتطلب  الطبيعية،  المواد  هذه  من  المستخلصة 
ورؤية فنية ومدة زمنية يستغرقها تحويل المادة وإعادة تشكيلها 
وإذا كانت  وفق الرؤية والشكل الذي يحدده الصانع التقليدي. 
تتطلب  أشكالها،  بمختلف  المغربية  الزربية  تزين  التي  الرموز 
 في داللتها، فإن المشغوالت الجلدية تنطوي على إبداع فني 

ً
حفرا

فالشربيل  روافدها،  تتعدد  التي  المغربية  الهوية  من  مستوحى 
الفا�سي  مثال يستوحي شكل المعمار والحضارة المغربية كما جاء 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 

 المقاومة 
ّ
سّر البقاء وفن

حرف وصنائع المغرب التقليدية 
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في كبسولة من كبسوالت التعريف بمنتجات الحرفيين والصناع 
التقليدية،  الصناعة  وزارة  موقع  على  المغاربة  التقليديين 
وتتضمن هذه الكبسوالت مقاطع حية تستعرض طريقة ومراحل 
مناطق أو مدن  صناعة المنتوجات التقليدية المتنوعة بتنوع  
فالخياطة التطوانية التي تميزت بها مدينة تطوان عن  المنشأ، 
غيرهما من المدن مجسدة  في شريط مصور داخل منسج »معلم 
تطواني«، يستخدم اآلالت القديمة في مزج الخيوط التي سينسج 
منها الجلباب بواسطة آلة قديمة، قبل أن ينتقل بخفة ورشاقة 

إلى المنسج الذي ورث تقنية العمل فيه عن أسالفه.

جوهرة المالبس المغربية على اإلطالق  أما القفطان المغربي، 
كما جاء في الكبسولة التعريفية التي توثق عملية تمهير »الصانعة 
المعلمة« لفتيات في مقتبل العمر وتدريبهن على خياطة  القفطان 
وفق  الحريري  الثوب  تقطيع  أن  بعد  اإلبرة  بواسطة   

ً
يدويا

ثم تنميقه بالُعقدات والسفايف التي   ،
ً
القياسات المعدة سلفا

وتعكس األشغال اليدوية التي يخضع لها  يعّدها خياطون مهرة. 
فهو نتاج عمل شاق،  ثمنه،  غالء  إعداد القفطان المغربي سّر 
يتداخل فيه التصميم الفني مع الخياطة اليدوية باإلبرة والخيط 
وطريقة تشكيله )العقدة(، فضال عن أكسسورات التزيين بما فيها 

تزيين الحزام »المضمة«.  
وجودها،  الستمرار  أساسية  ضمانة  الحرف  مهارات  نقل  يعّد 
الثقافي ال يعتمد على المشافهة فقط بقدر ما  النقل  ذلك أن 
يرتكز على التمهير وتلقين أصول الحرف ونقل المهارات، ولذلك 
أطلقت الوزارة في إطار جهودها لصيانة وحفظ الحرف المهددة 

باالنقراض موقعا الكترونيا للتدريب عن بعد كما سنرى. 

تدريب حرفي عن بعد!
منها الخشبية أو  إن تنوع المنتوجات الحرفية التقليدية سواء 
الحرف  دور  أهمية  مدى  يثبت  وغيرها،  المعدنية  أو  الخزفية 
التقليدية في صون الخصوصيات الثقافية المحلية من خالل 

عن   
ً
فضال جيل  إلى  جيل  من  والتقنيات  المهارات  نقل 

المساهمة في إنعاش االقتصاد الوطني عبر التصدير، غير أن 
ظروف الجائحة فرضت على الفاعلين في هذا الميدان البحث 

عن سبل جديدة للتكوين والتسويق.
للتدريب على  إلكترونية  إطالق منصة  تم  اإلطار،  وفي هذا 
مثل:  باالنقراض  مهددة  تقليدية  حرف  مهارات  اكتساب 
»اجداري«  وكذا النقش على  خشب  صنع األدوات واألواني  
)Rhus tripartita(، صناعة الرابوز الفا�سي )المنفاخ(، فنون 

الخياطة والطرز السالوي وغير ذلك كثير.

آليات التسويق اإللكتروني 
التي  السفر  على  المفروضة  والقيود  اإلغالق  حالة  ظل  في 
إلكترونية  أربع منصات  تم خلق  الجائحة،  تداعيات  أملتها 
ومؤسسات  الصانع  دار  بين  بشراكة  اإللكتروني  للتسويق 
أجل  من  وذلك  اإللكترونية،  التجارة  في  متخصصة  أخرى 
  
ً
تمكين الصناع من تسويق وبيع منتجاتهم التقليدية إلكترونيا

بشكل آمن.
الصناعة  في ميدان  الفاعلين  لجأ بعض  ناحية أخرى،  من 
التقليدية إلى تنظيم معارض افتراضية تقوم على فكرة جلب 
المشاهد إلى  أروقة المعرض االفترا�سي، فقد شهدت الفترة 
الممتدة من فاتح مارس إلى نهاية أبريل 2021 تنظيم المعرض 
 ،

ً
يدويا المصنوعة  التقليدية  اإلفريقي-المغربي للمنتوجات 

ثقافية،  اقتصادية،  غايات  تحقيق  إلى  يهدف  معرض  وهو 
المغربي  بالتراث  التعريف  عاتقه  على  يحمل  إذ  سياحية، 
اليدوية،  والمنتوجات  المصنوعات  في   ممثال  اإلفريقي   -
خالل  من  المستثمرين  وكذا  األجانب  السياح  واستقطاب 
تعريفهم بالمؤهالت المتاحة لالستثمار، فضال عن مساعدة 
الحرفيين والصناع التقليديين على تحدي ظروف الجائحة 

وتسويق منتوجاتهم عن ُبعد.
خصص  ويشتمل المعرض االفترا�سي على ثالثة فضاءات: 
بينما  اليدوية،  والمهن  التقليدية  للصناعة  األول  الفضاء 
الثاني لعرض ما أعده الباحث ناجي خالد  خصص الفضاء 
من معروضات موجهة إلى المهتمين بالتاريخ المغربي ووثائقه 
ميداليات ولوحات وقطع نقدية ورسائل وغير  المادية من  
رابطة هواة جمع  شغلته   فقد   الثالث،  أما الفضاء  ذلك، 
ذاكرة  من  جوانب  عرضت  التي  بمراكش  البريدية  الطوابع 
الطوابع البريدية التي تعكس تحوالت صور وأيقونات الطوابع  

وموضوعاتها خالل الحقبة  االستعمارية وبعدها 

التقليدية  المغرب  وصنائع  حرف 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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 مريم سلطان المزروعي

إن الحرف والصناعات التقليدية في مختلف العالم لها أهمية على المستوى القتصادي والجتماعي، فهي تسهم في نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي، وتعبر عن مصدر للدخل القومي، كما إن هناك الكثير من الدول التي ل تستغنى عن هذه الصناعات، فهي تسهم 
في نمو الناتج المحلي الجمالي، ألنها تمثل تاريخ وتراث الدولة، وتعتبر وسيلة لجذب السياح الذين يسعون لقتناء أهم المشغولت 
اليدوية التي تمثل كل دولة قاموا بزيارتها، وقد يدفع فيها آلف الدراهم وبعضها قد يكون لها قيمة تاريخية ومعنوية ل تقدر بثمن، 
فهناك دول تعتمد بشكل كبير على اليدي العاملة والصناعات التقليدية للثقة الكبيرة التي توليها لهم، وبهذا تضمن المحافظة 
والذي أثر على هذه الصناعات  وعلى الرغم من التطورات الكبيرة الحاصلة في العالم،  العالم.  عليها ونشرها في جميع أنحاء 
التقليدية ال أن بعض الدول حافظت عليها ولكن بنسب مختلفة، فدولة اإلمارات العربية المتحدة، ل تزال تحافظ على مكانتها، 
كونها أهم مقومات التراث المادي وتسعى لتوثيقه في منظمة اليونيسكو. وإذا جئنا لتعريف معنى لفظة الِحرفة: فهي عمل فنيٌّ 
يتطلب دراية ومهارة عاليتين، وله مردوده القتصادي والجمالي والحضاري، بينما المهنة هي: في اللغة يقصد بها العمل والعمل 

: مجموعة من األعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خالل ممارسات تدريبية.
ً
بحاجة إلى خبرة ومهارة، واصطالحا

حكايات الوالدة مريم الظاهري
يقال إن للحرف والصناعات اليدوية مالمح تطبع أي مكان بطابع 
يمثل هوية األماكن، فهناك العديد من الصناعات التقليدية التي 
انتشرت في اإلمارات والخليج العربي عامة وخاصة المناطق التي 
بها النخيل لما تحتويه من خوص ثمين ال يقدر بسعر، وهو كالعملة 
النادرة، التي تعتبر من أهم ضروريات الحياة ذاك الزمن، فقد كان 
يطلق عليه )صناعة الخوص أو السعفيات أو الخواصة)1(، وهذه 
الحرفة كانت تمتهنها النساء وهذا ما أكدته الوالدة مريم الظاهري 
ذات العذوق)2(  »نحن نمتلك النخيل،  من مدينة العين بقولها: 
أشبه  والحمراء،  الصفراء  الجميلة  وألوانها  المختلفة  بأنواعها 
باللؤلؤ من شدة لمعانها، فقد كانت المصدر الوحيد واألسا�سي 
كما كنا نصنع منها  لنا واعتمدنا على األفالج نروي منها نخيلنا، 

الكثير من األدوات التي كانت تنفعنا في حياتنا: 
التي  المختلفة  األحجام  ذات  والسالل  المزماة)3(  أو  الجفير 
تستخدم لحفظ ونقل التمر أو المالبس أو حفظ األدوات والغال، 
كذلك تصنع المهفة التي تستعمل كمروحة للتهوية لترطيب الجو 
والسفافة  والمنز)5(  والمخرفة)4(  الجو،  حرارة  من  والتخفيف 

والحصير أو السمة والسرود)6( والمكب أو المكبة)7(.

حكايات النوخذة يوسف أحمد العلي
النوخذة يوسف أحمد العلي من مدينة أبوظبي يقول عند سؤاله 
االمارات  دولة  في  وأهميتها  التقليدية  والصناعات  الحرف  عن 
في  موجودة  كانت  التي  والمهن  الحرف  من  العديد  هناك  »إن 
إلى اليوم ولكن بنسبة بسيطة   

ً
بعضها ال يزال موجودا السابق، 

وبعضها اآلخر اندثر مثل حرفة الصيرم والذي كان يعتمد على 
عذوق النخل أو يطلق عليها »شماريخ النخل«، وهذه بعد انتهاء 
على  يعملون  فكانوا   

ً
خاليا العذق  يبقى  الرطب،  جني  موسم 

ترتيبه وتنسيقه ويستخدم لوضع السمك فيه ولكن هذه الحرفة 
انقرضت ولم تعد تذكر. ومن الحرف التي كانت متداولة حرفة 
القديمة  بالغيص)8(  الخاصة  واألدوات  الصيد  أدوات  صناعة 
والتي كانت من المستلزمات الضرورية التي يحتاج إليها، فقد كان 
هناك تنافس في الصناعات في الما�سي للحاجة الضرورية إليها، 
كما إن الغيص هو من يقوم بصناعته بنفسه ليضمن متانتها 
وقوتها حتى تتحمل عوامل الجو ومخاطر البحر وظروف الطقس، 
كالديين)9(، والليخ)10( والفطام)11( وهذه من أهم األدوات التي ال 
يستغني عنها الغيص، وهناك أداة مهمة والتي يطلق عليها الحيّر 
أي حصاة الغوص وتتعلق بحبل طويل ُيطلق عليها الزيبن، وكما 

من حكايات اآلباء واألجداد 

الحرف والصناعات التقليدية في اإلمارات

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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ً
إن كل أداة لها اسم ُيطلق عليها ولها وظيفتها ولها مدلوالتها، مثال
الزيبن مقسم إلى عدة أقسام وكل قسم له اسمه، وهذه الحصاة 
 5  -  2 قطعة من الرصاص أو الصخر الثقيل يتراوح وزنه ما بين 
كيلو، ويستخدمه الغيص ليسهل سرعة وصوله إلى قاع البحر 
جلب هذه الحصاة 

ُ
كما إنها ت خاصة من المغاصات العميقة، 

من أعماق البحار أو من الوديان ويطلق عليها ح�سى الصم ويتم 
تشكليه وصقله حتى يسهل استخدامه.

وهؤالء  الدولة،  كنوز  من   
ً
كنزا والحرف  الصناعات  هذه  تعتبر 

الحرفيون لديهم عدة صفات تميزهم عن غيرهم فهم يتصفون 
بقمة من الذكاء والدقة في إعداد هذه األدوات وصنعها وإبراز هذا 
بتدريب  الخبرة ال يكون اال بتوفير أماكن مختصة ليقوم هؤالء 
والبد  الطالب الراغبين للوصول إلى الحرفية والخبرة واالتقان، 
االقتصادية  المؤسسات  قبل  من  الجهود  وتضافر  تكاتف  من 
رؤية  لتحقيق  والمحلية  االتحادية  الُصعد  على  واالجتماعية 
ورسالة  اإلماراتي،  للتراث  ومخزون  ثروة  ألنها  الدولة،  ورسالة 

االمارات للوصول إلى العالمية.

حكايات السيد إبراهيم المزروعي
»الصناعات  يقول السيد إبراهيم المزروعي من مدينة أبوظبي: 
والحرف هي جزء من متطلبات الحياة، وكانت تنقل من جيل إلى 
جيل آخر، فلم يكن هناك بحاجة لوجود شهادات علمية وإنما 
االعتماد على الخبرات واألساليب والمعارف، كما إن بعضها كان 
يأتي من الداخل وبعضها اآلخر كنا نشتريه من الخارج من أسواق 
 من 

ً
الهند وسوقطرى وزنجبار وشمال افريقيا، وقد عانت حاليا

لقلة  انقرض  قد  منها  التي  الكثير  فهناك  واالندثار،  االنقراض 
بدائل  وأصبح هناك  الدولة،  اهتمام  وقلة  المختصة،  العمالة 
أخرى وهي العمل في الوظائف الحكومية. يقول المرحوم الشاعر 

خميس حمد علي المزروعي:
بــــــــــــــــــــانشـــــــــــــــــــــــــــــــــدك يـــــــــــا ويــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــواويص

ويـــــــــــــــــــــــــــــــــن الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور األوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــن الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــابي والطــــــــــــــــــــــواويـــــــــــش

وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل السنابيـــــــــــــــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوية
لـــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن فضلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــّل يعيـــــــــــــــش

ولــــــــــــــــــــــي فـــــــــــي زمـــــــــــــــــــــــــــــان الصيـــــــــــف ضَيــــــــــــــــــــــة

حكايات السيد حمد القمزي
هناك الكثير من المهن  السيد حمد القمزي من مدينة أبوظبي: 
وأنواع التجارة التي كانت قائمة في ذلك الوقت وارتبطت بالبحر 
فالمزارون هم أصحاب ومالحو سفن  والغوص وتجارة اللؤلؤ، 
الكبيرة الشبه تجارية ُيوضع على ظهرها عدد كبير من البراميل 
الخشبية الواسعة، والمّزار منهم من كان يسافر إلى رؤوس الجبال 
العذب ثم يعرج على دبي  في رأس الخيمة ويمأل البراميل بالماء 
الغذائية  المواد  من  وغيرها  واألرز  والحطب  القهوة  ويشتري 
إليهم  بها  ويأتي  الغوص،  سفن  لمالحي  الالزمة  واالحتياجات 
ويلف على السنيار)12( ويتاجر ببضاعته، وخاصة في فترة الغوص 
وحينما ينتهي موسم الغوص تتوقف تجارة المّزارين،  والكبير، 

ويجمع النوخذة)13( والطواويش)14( اللؤلؤ ثم يبيعونه إلى التجار في 
أبوظبي مثل خلف بن عتيبة ومحمد بن دلموك من دبي واالسعار 
لم تكن ثابتة وكان الغوص وتجارة اللؤلؤ باألمس كالنفط اليوم، 
التقليدية أهمية ال  وللصناعات  للرزق.   

ً
ووحيدا  

ً
رئيسا  

ً
مصدرا

لكونها تغطي متطلبات المجتمع واحتياجاته، ولكن لكونها تغطي 
متطلبات المجتمع واحتياجاته، والحياة اليومية كصيد السمك 
فيه  لعبت  الذي  والخيام  الشعر  بيوت  وبناء  والرعي  والزراعة 
 
ً
أم أخا  

ً
أم زوجا  

ً
أكان أبا فقد ساندت الرجل سواء   

ً
المرأة دورا

كما كان لألطفال دور في  في متطلبات الحياة وتسهيل أمورهم، 
مساندة أسرته، حتى أذكر عندما بدأت المدارس بالظهور لدينا، 
كنا ال نذهب للمدرسة لعدم اقتناعنا بل نفضل العمل مع والدينا 
حاليا حدث تسارع  الحياة.  المعيشة ومتطلبات  توفير  لنضمن 
في عجلة الحياة وظهور النفط وتوفرت وظائف ذات دخل عاٍل 
وخطورة أقل، فتوجهه إليها الجميع للحصول على دخل ثابت غير 
متغير، هناك اهتمام اعالمي في تغطية هذه الحرف والصناعات 
مستوى  على  الثقافية  المهرجانات  في  المشاركات  خالل  من 
االقتصاد  أصبح  وبالتالي  الكبير،  بالمستوى  ليس  لكن  الدولة 
الوطني والمجتمع االمارات يعاني من بعض التحديات، لذلك البد 
أن تهتم الدولة بتحقيق االستقرار لهذه الصناعات والبعد عن 

الذبذبة، وجذب كبار السن من المتقاعدين المختصين والذين 
توارثوا مهنة آبائهم وأجدادهم في إحياء هذه الصناعات من خالل 

 من أن تهدر طاقاتهم بعد التقاعد.
ً
مشاركتهم الفعالة بدال

حكايات السيد محمد الشحي
»الحرف  الخيمة:  رأس  إمارة  من  الشحي  محمد  السيد  يقول 
 من حياة المجتمع، كما إن هناك 

ً
 مهما

ً
والصناعات تمثل جانبا

الصناعات  معنى  مع   
ً
وتداخال والمهنة  الحرفة  بين  ما   

ً
لبسا

اإلمارات في  التقليدية  والصناعات  الحرف 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 

التقليدية، فالرعي والصيد والزراعة من الحرف بينما الصناعة 
 
ً
ارتبطت ارتباطا »اليازرة«  والحياكة من الصناعات التقليدية، 
البئر  من  الماء  الستخراج  وسيلة  وهي  واألرض  بالبيئة   

ً
وثيقا

المنطقة أنفسهم،  باالستعانة بأدوات من ابتكار وصناعة أبناء 
التمور  أهم منتجات  يعتبر من  وهذا  »الدبس«  كما كنا نصنع 
عندما كنا نم�سي في  التي نسعى للمحافظة عليها لفترة الشتاء، 
رحلة القيظ، االمارات غنية بتراثها الحضاري الزخم عبر مراحلها 
التاريخية، وهذا يعكس تراث غني وقوي اعتمد على أبناء المنطقة 
فقد كان هناك تنافس فيما بينهم واتقان وحرفية  في الما�سي، 
الحياة،  قسوة  بحكم  االندثار  من  المهن  هذه  على  للمحافظة 
اليوم دولة االمارات تحاول  على الرغم من شح المصادر وقلتها، 
وتسعى في المحافظة على هذه الصناعات من االندثار من خالل 
المناسبات االجتماعية والمهرجانات على مستوى الدولة سواء 
مهرجان الشيخ زايد التراثي في الوثبة بأبوظبي ومهرجان الشيخ 
سلطان بن زايد في سويحان ،والمهرجانات التي تقام في الشارقة 
بإشراف من معهد الشارقة للتراث التي هي أيام الشارقة التراثية. 

والصناعات  المهن  هذه  واجهت  وتحديات  عقبات  هناك  لكن 
فقد بدأت بعضها  بعد ظهور البترول وتسارع تطورات الحياة، 
باالندثار لكن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، 
سعى لترسيخ وغرس فكرة حب التراث من خالل االهتمام بالتراث 
من خالل فتح مركز للصناعات التقليدية سنة 1978م، وحرص 
على مشاركة المرأة به، كما ال نن�سى دور نادى تراث االمارات في 
إحياء هذه المهن من خالل األنشطة التي تسعى للمحافظة عليها 
في جزيرة  المدارس  المشاركات مع طالل وطالبات  ومن خالل 

السمالية بإشراف من مستشارين مختصين.

لوحات األجداد على لوحة الزمن
الصناعات التراثية أشبه بلوحات رسمها األجداد وخطها الزمن 
تنمحي  الذاكرة ال  في  وبقيت محفورة  الذكريات  على صفحات 
تسمع صوت  أبدعها الحرفيون لحبهم الشديد لها،  مع الزمن، 
لحياكة  األم  وتسهر  الليل  طوال  ُيسمع  الذي  الخياطة  مكينة 
مالبسها ومالبس أسرتها الصغيرة، وتزخرفها بأجمل األلوان بعد 
صناعة التلي الذي يأخذ منها فترة طويلة ويأكل أصابعها وينقرها 
مع الوقت فقد تبقى ساعات طويلة لتحصل على ما تحتاجه 
من دون تعب أو كلل واالبتسامة ال تفارق محياها، وعندما نرى 
 ما بين خيوط من القطن أو الصوف 

ً
السدو بألوانه الزاهية مزيجا

األسود واألحمر، وهذه رسالة ورمز وفخر يؤرخ في التاريخ، لذلك 
المهرجانات التراثية تعتبر من أفضل الوسائل المستخدمة التي 
تستعيد في حياة الما�سي وتنبهر وتزهو بكل ما فيه من مفردات 
فهو أشبه بالعرس التراثي الذي يبهر  ومفاهيم وموروث شعبي، 

الزوار على المستوى المحلي والعالمي 

* باحثة من اإلمارات

الهوامش:

وص، وهي الوريقة الواحدة ضمن 
ُ
وصة: وجمعها خ

ُ
1 الخ

الَسَعَفة.

2 العذوق: جمعها أعذاق وُعذوق، وهو الِقنُو من النخل 

أي مجموع الشماريخ.

خوص  من  المصنوعة  السلة  المزماة:  أو  الجفير   3

يستخدمها أهل البحر في حمل األسماك وأهل  النخيل، 

البر في حمل الرطب.

تستخدم  النخل،  خوص  من  تصنع  سلة  المخرفة:   4

لجمع الرطب.

5 المنز: سرير الطفل.

قطعة مدورة تصنع من خوص النخيل بغد  السرود:   6

نقعه بالماء لتليينه، يوضع عليها أطباق الطعام.

خوص  من  يصنع  هرمي  غطاء  المكبة:  أو  المكب   7

النخيل، ُيغطى به الفاكهة أو صينية الطعام.

8 الغيص: الغواص.

9 الديين: سلة مصنوعة من خيوط العزل الغليظة بيضاء 

اللون، تعلق في رقبة الغيص، تستخدم لجمع المحار فيها.

10 الليخ: أداة من أدوات صيد السمك، عبارة عن شبكة 

مصنوعة من خيوط النايلون أو من الخيوط القطنية 

مقواه، ويتم ربط الليخ من أسفل باألحجار بهدف جذب 

الليخ باتجاه قاع البحر ومن األعلى بالفلين " البوة" ليطفو 

على السطح.

11 الفطام: قطعة توضع على أنف الغواص أثناء غوصه 

في أعماق البحر لجمع المحار، يصنع من خشب الساي أو 

ليحانه أو من ظهر السالحف أو قرون الغنم.

12 السنيار: مجموعة أساطيل الغوص.

13 النوخذة: ربان السفينة.

14 الطواويش مفردها طواش: تاجر اللؤلؤ.
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 مختار سعد شحاته

على  الصبا  دولب  نفتح  الرأس  مسقط  إلى  نعود  حين 
مصراعيه، فنرى براءة أرواحنا وفسحة المكان والزمان التي 
دولب  يزخر  مثلي،  صيادين  مجتمع  لبن  وبالنسبة  كانت، 
الذكرى بالصور، لكن تحظى بمكانة خاصة صورة »عمي رابح 

غطاس« أشهر قلفاط في قريتي »منية المرشد«، محافظة كفر 
الزائدة  ربما لرتباطها بمحبتي  المنطقة.  وفي  مصر،  الشيخ، 
للرجل، وربما ألنها تستدعي مأساة هجرة الصيادين من ساحة 
ما  ربما هي أزمات الصيادين البسطاء  البحيرة ومهنة الصيد. 
يدفع بي للكتابة، وسط شغور طاٍغ بنوستالجيا عجيبة للمكان 

والزمان الذي حُرمنا بعد أن تغيرت األحوال. ربما. 

هذا  بعد عين،  أثًرا  باتت  التي  الرجل ومهنته  تحاصرني صورة 
حيث  رمضان،  شهر  بنهار  ذاكرة صبانا  في  ارتبط  الذي  الرجل 
يستعد الصيادون لواحدة من أهم طقوس حياتهم هناك: طقس 
تبحث عن كلمة  وما عالقة »عمي رابح به«؟  ؟  فما المدُّ »المّد«. 
القلفاط في المعاجم لتجد مادة »ِقلف«، والتي توحي بلحاء الشجر 
ولذلك داللة في التسمية الشعبية لالسم في المنطقة.  ونزعه، 
والـ»قلفاط« في المعجم المحيط لقب للنحوي األندل�سي »محمد 
بن يحيى األديب«، أحد نحاة األندلس )275/ 300 هـ - 300/ 350 
باعتباره  والكلمات  البنية  هي ضبط  الرجل  وصناعة  هجرية(، 
ربما فالقلفاط في  فهل كل قلفاط منوط بضبط ما؟  النحوي، 
مهنتنا هو النجار المسؤول عن نزع لحاء الشجر من ساق الشجرة 
وفروعها لعالج شقوق »المراكب« ومنع تسرب الماء إلى داخلها.. 
الجنوب  من  البرلس  بحيرة  ساحل  وبطول  المرشد  منية  وفي 

الغربي، ُيطلق »القلفاط« على »نجار المراكب« بشكل عام. 
المهنة منذ نعومة أظفاره هو وأخوه األصغر  »عمي رابح«  ورث 
عن أبيهما، ليذيع صيته فيما بعد. لم يكن من نصيبي لقاؤه هذه 
الذي منعه والده من  »محسن«  لكن التقيت أكبر أبنائه  المرة، 
باب  ينفتح  عليه من صعوبتها وقسوتها!  لخشيته  المهنة  تعلم 
إنه طقس  الذكرى على مشهد احتفالي بهيج في حي الصيادين، 
بناء  عملية  على  الصيادون  ُيطلقه  الذي  االسم  وهو   - »المّد« 

والتي تتخذ تسميات مختلفة منها  القوارب الخشبية التقليدية، 
و»اللقافة«، و»السنبوك«، وهي تختلف  »الفلوكة«، و»الجرم«، 
باختالف نمط الصيد الذي تستخدم ألجله.   

ً
عن بعضها بعضا

أكبرها »مّد الفلوكة«، وأصغرها »مّد السنبوك«.

طقوس المد 
أو  وبعض األصدقاء  في الصباح الباكر يجتمع الصياد وأسرته، 
الجيران الذين عطلوا أعمالهم ألجل هذه المناسبة، والتي يقوم 
بها الصياد على سنوات متباعدة تصل في بعض األحيان إلى عشر 
الساحات  إحدى  نحو  التحرك  ويبدأ  ا 

ً
رهط يجتمعون  سنوات. 

في مدخل بحيرة  أو إلى مجرى »كنال برنبال«  القريبة من البيت، 
وحي  القرية  من  مقربة  على  الواقع  الغربي،  الجنوبي  البرلس 
ليوم  في حبور وقد حملوا طعاًما وشراًبا  يتحركون  الصيادين. 
كبيرة  مظلة  بعضهم  يصنع  المكان،  إلى  وصولهم  وحال  كامل. 
مجهًزا  »القلفاط«  من قماش »شراع الفلوكة«. يصل العم رابح 
بعدته الكاملة من القادوم والمكدات والمناشير وغيرها من أدوات 
النجارة الخاصة بعمله، يبدأ عمله بتجهيز »الحمار« وهو حامل 
يصنع واحًدا أو اثنين أو أكثر حسب حجم العمل.  خشبي قوي، 
ثم يوزع العمل على الجميع، هذا يحضر األخشاب، وآخر مسؤول 
وآخرون للصحبة  وثالث يجهز الشاي والفطور،  عن المسامير، 
تبدأ  وسط حضورنا نحن الصغار وكأنه يوم عيد.  والمشورة، 
و»التوت«  »السويدي«،  أنواع  من  خشب  مع  »المّد«،  عملية 
ويبدأ  والذي سبق ووضعه الصياد أليام في الماء،  و»الكافور«، 
ووضع ألواح المنتصف ليبدأ بعدها  الزنار بطول القارب،  مّد 
التي  وضع القوائم الهيكلية، وهي أصعب مراحل تلك الصناعة، 
تتّم بأكملها بشكل يدوي، إذ تتوقف عليها عملية البناء، وتتطلب 
حساًبا فنًيا دقيًقا يخضع لميزان حساس لميل القارب أو انحدار 

تتراوح  وآخر.  قلفاط  مهارة  بين  يفرق  الذي  األمر  وهو  الماء، 
الفترات الزمنية المطلوبة لصناعة أنواع المراكب. يستغرق »مّد 
الفلوكة« قرابة الشهر، وهي أصعبهم، الختالف سماكة أخشابها، 
خاصة.  وفنيات  لمهارة  حاجة  وفي  وأدق  أصعب  يجعلها  ما 
بينما تحتاج صناعة القارب الصغير عشرة أيام إلى أسبوعين، 
ويستغرق »السنبوك« أقصر مدة -من يومين إلى ثالثة أيام. خالل 
والغراء،  والمسامير  األخشاب  القلفاط  يستخدم  العملية  تلك 
الثقوب أو الشقوق بين ألواح الخشب.  ويستخدم الكتان لسّد 
 - القوارب«  انتباهنا إلى أن »مّد  وخالل المقابلة لفت »محسن« 
على الرغم من كونه نجارة للخشب - إال أنه في حاجة لفنّيات ال 
يتقنها النجارون اآلخرون، يكتسبها القلفاط بالخبرة خالل عمله، 
يالزم  المياه.  بالزوايا وعمليات السحب فوق  يتعلق  خاصة ما 
عملية »مد القوارب« طقس اختفى مع اختفاء المهنة تقريًبا، إذ 
كان جهاز الكاست دوًما إلى جوار القلفاط ومجموعة الصيادين، 
أو  ودائًما يستمعون إلى قراءات مختلفة لسور القرآن الكريم، 
القلفاط  ويرى  المداحين.  أحد  ينشدها  شعبية«  »قصص  إلى 
»الفأل  يجلبان  القرآن  وقراءة  الديني  اإلنشاد  أن  والصيادون 
القصص  إن  كما  الممدودة،  »الفلوكة«  أو  للقارب  الحسن« 
وخالل العمل يدور الحديث  الشعبية بها ِعَبر تستحق التقدير. 
عن كل أمور الحياة والبحيرة والصيد، ويمكن أن يتحول المجلس 

البهجة  إشاعة  بهدف  الجميع  يطال  واسع  إلى مجلس سخرية 
والحماس في جو العمل الشاق تحت حرارة الشمس الحارقة، إذ 
تتم عمليات »مد القوارب« غالًبا في الصيف موسم رزق القلفاط 
جرى العرف أن يتكفل الصيادون من الجيران وأهل  الرئي�سي. 
المنطقة بتجهيز مائدة طعام للصيادين أصحاب المد وللقلفاط 
ومجموعة العمل، ويحضرون لهم الشاي والسكر وعبوات المياه 
وهو ما يدخل في باب الدين واجب  من باب التكافل،  الغازية، 
وهاجر  تدهورت أحوال البحيرة،  السداد عندما تتبدل األدوار. 
وتقلص دخلها  واندثرت المهنة أو كادت،  الكثير من الصيادين، 
التقاعد القسري،  إلى  الحال  بـ»عمي رابح«  وانتهى  بشكل كبير. 
معتمًدا على القليل من األعمال اإلصالحية والقلفطة التي يقوم 
در 

ُ
وهي عملية ال ت بها بشكل دوري للقوارب في حلقة السمك، 

فهل تآمرت  بعد أن كان من ميسوري الحال.  الكثير من المال، 
أم أنها فقط  التكنولوجيا والمصانع الحديثة ضد »عمي رابح«، 

سنة الحياة؟ 
* روائي وباحث مصري

الفلوكة« ذكريات طقس »مّد 

عّمي رابح القلفاط 

 الفلوكة«
ّ
ذكريات طقس »مد

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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 اليمن - زهور عبدالله

بالحرف  ا 
ً
وثيق ا 

ً
ارتباط التاريخ  فجر  منذ  اليمنيون  ارتبط 

تحتل  التقليدية  المهن  هذه  تزال  ول  اليدوية،  والصناعات 
من  يعد  ما  ومنها  اليمني،  المجتمع  أوساط  في  كبيرة  مكانة 

أساسيات معيشة وحياة اإلنسان. 
ا لما يتوفر 

ً
ول تخلو أي منطقة يمنية من حرفة بعينها وفق

فيها من المواد الخام الطبيعية التي استغلها اليمني القديم 
لهذه  واضًحا  تنوًعا  نجد  لذلك  حياته،  مستوى  لتحسين 
المنتجات الحرفية، لتحاكي بذلك تنوع تضاريس البالد ما بين 
ا للباحث في شؤون 

ً
الجبال والسهول والسواحل والوديان، وفق

التراث اليمني جمال عبدالله، الذي يضيف أن كل حرفة من 
في منطقة  تمارس عادة من قبل أسرة محددة  الحرف  هذه 
معينة، وتظل تنتقل من األجداد إلى األبناء فاألحفاد لتحافظ 
على وجودها وجودتها أيًضا ضد كل المؤثرات المرتبطة بتقادم 

السنين وتقلبات الزمن. 
التي  الحرفية  الصناعات  بين  ما  بوضوح  يتجلى  التنوع  هذا 
تنتشر في العاصمة صنعاء، وما يماثلها من المناطق الجبلية، 
وبين مناطق السواحل التي تنتشر فيها المشغولت الحرفية 
التي تعتمد في موادها الخام على سعف النخيل وأشجار الدوم 

وغير ذلك من عطاءات الطبيعة. 

صناعات صنعاء
هناك من المؤرخين من يعيد السبب في تسمية صنعاء بهذا االسم 
إلى كثرة الصناعات الرائجة فيها منذ آالف السنوات، ومنها - على 
مثل الرماح  صناعة السالح القديم،  سبيل المثال ال الحصر- 
والسيوف، وقد بلغت شهرة السيف اليماني في العصور القديمة 
مدى واسًعا حتى أصبح »اليماني« من أسماء السيف، إلى جانب 
الشهرة الواسعة التي حظيت بها صناعات صنعاء القديمة مثل 
القهوة  ودالل  الحجرية  واألواني  والفضية  النحاسية  التحف 
العربية والمكاحل والمباخر والمواقد والمدائع والمحابر وغيرها، 
وهي صناعات حرفية نحاسية أبدع الحرفي اليمني في صناعتها 

وتزيينها باألشكال  وزخرفتها باآليات القرآنية والبيوت الشعرية، 
الهندسية المختلفة ما أضفى عليها طابًعا خالًبا إلى جانب أهميتها 

في الحياة اليومية للسكان في هذه المناطق.
وال تزال صنعاء القديمة - إلى يومنا، حسب المتخصصة في حماية 
تزخر بعشرات األسواق   - التراث الصنعاني أمة الرزاق جحاف 

العتيقة المتخصصة في الصناعات الحرفية المتنوعة. 
وتضيف جحاف: إن كتب التاريخ تحدثت عن اليمنيين القدامى 
الذين استخرجوا منذ وقت مبكر من فجر التاريخ معادن الذهب 
والفضة والنحاس والرصاص األسود، ونجم عن ذلك تفوقهم في 
مشيرة  الصناعات الحرفية القديمة وتسخيرها لخدمة حياتهم، 
ا 

ً
أكثر من خمسين سوق  

ً
إلى أن المدينة القديمة يوجد بها حاليا

 صناعًيا قديًما على غرار سوق الحدادة، وسوق النجارة، 
ً

ومعمال

وسوق المدر، وسوق النحاسيات ... وغير ذلك من األسواق التي 
ترتبط بطبيعة ونوعية الحرفة الصناعية. وبحسب جحاف فإن 
من أهم الصناعات الحرفية القديمة التي اشتهرت بها صنعاء 
التاريخية واحتفظت بوجودها وتميزها إلى اليوم صناعة العقيق 
ومصدر هذه  داخلًيا وخارجًيا،  كبيًرا  رواًجا  التي القت  اليماني 
الصناعة هو األحجار الكريمة التي تستخرج مواد خاًما من مناطق 
مختلفة من اليمن قبل أن تمر صناعته بعدد من المراحل حتى 
تأخذ شكلها النهائي الذي يعرف بـ»الفص«، وال يزال هذا النوع من 
الصناعات من أبرز األنشطة الحرفية لعديد من األسر الصنعانية 
 بعد جيل إلى جانب صناعة الفضيات التي تشمل 

ً
التي توارثتها جيال

صناعة الفوانيس المطرزة بالفضة واألباريق الخاصة بالقهوة 
المناسبات  في  يلبسنه  الالئي  للنساء  الزينة  وأدوات  والمباخر 
االجتماعية. وكذلك في تزيين أغمدة السيوف والجنابي - الخناجر 
اليمنية التقليدية، وهذه المنتجات - كما يقول الحرفي علي الثاليا 
وهو أحد أشهر بائعي الجنابي الصنعانية في صنعاء القديمة - ال 

من قبل المجتمع اليمني كونها من أبرز   
ً
كبيرا  

ً
تزال تشهد إقباال

مكونات حفالت العرس، إذ يحرص العريس الصنعاني على لبس 
.

ً
السيف طيلة أيام الزواج التي قد تستمر أسبوًعا كامال

تاريخ عريق 
تعود الصناعات الحرفية المرتبطة بالمعادن في اليمن إلى أزمنة 
بن  إبراهيم  اليمني  والمؤرخ  الباحث  ويقول  القدم،  في  موغلة 
ناصر إن اإلنسان اليمني استطاع الحفاظ على صناعته الحرفية 
إلى يومنا على الرغم من أنها تعود إلى عصور سحيقة في التاريخ، 
وخاصة صناعة األدوات النحاسية التي ارتبطت بحياة اليمنيين 
القدامى واستخدموها في حياتهم اليومية وفي ممارسة طقوسهم 
»الحرف  -وهو صاحب كتاب  ويشير الباحث بن ناصر  الدينية. 
إلى أن صناعة   - نقوش المسند الجنوبي«  والصناعات في ضوء 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 

صمدت ألنها من أساسيات الحياة 

الصناعات الحرفية في اليمن 

ا
ً

ا وثيق
ً
ارتبط اليمنيون منذ فجر التاريخ ارتباط

 بالحرف والصناعات اليدوية، وال تزال هذه المهن 
التقليدية تحتل مكانة كبيرة في أوساط

 المجتمع اليمني، ومنها ما يعد من أساسيات 
معيشة وحياة اإلنسان

ال تزال صنعاء القديمة - إلى يومنا، حسب 
المتخصصة في حماية التراث الصنعاني أمة الرزاق 
جحاف- تزخر بعشرات األسواق العتيقة المتخصصة 

في الصناعات الحرفية المتنوعة
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 - العربية  الجزيرة  في جنوب  واسع  نطاق  على  النحاس ظهرت 
وتحديًدا في اليمن - في الحضارات اليمنية القديمة، حيث بينت 
اللقى األثرية التي عثر عليها في عدد من المواقع األثرية اليمنية 
مدى براعة الحرفيين اليمنيين في صناعة األدوات المصنوعة من 

النحاس والتي تعود إلى عصر الحميريين. 
القديم  اليمني  الحرفي  اهتمام  أن  ناصر  بن  الباحث  ويؤكد 
اليدوية  الصناعات  من  العديد  في  النحاس  مادة  باستخدام 
التقليدية منذ القدم يعود النتشار خام النحاس بكثرة في البيئة 
ومن أهم الصناعات النحاسية المنتشرة في األسواق  اليمنية. 
اليمنية إلى اليوم األباريق النحاسية المزينة بالكتابات المنحوتة 
م واألمثال والمطعمة بالعقيق وكذلك 

َ
من الشعر العربي، والِحك

األدوات المنزلية المزينة كذلك بالكثير من الزخارف والنقوش 

الدقيقة والعبارات الشعرية والحكم واألمثال القرآنية المنحوتة 
على سطوحها إلى جانب الفوانيس والكوؤس والمزاهر النحاسية 
المزخرفة بنقوش إسالمية والتي تستخدم لحفظ باقات الزهور 
إضافة إلى أدوات الزينة  والنباتات العطرية يانعة لمدة طويلة، 
إضافة  والتجميل كالمكاحل والمباخر والشمعدانات والمحابر، 
إلى العشرات من األواني الفضية والنحاسية التي تستخدم في 
كمالعق الطعام واألباريق والقدور ودالل القهوة  البيت اليمني، 
والمواقد التي تستخدم إلشعال الفحم الخاص بالطبخ وغير ذلك. 
وال تزال هذه المنتجات تعرض إلى اليوم في العديد من المواقع في 
صنعاء القديمة كما هو الحال في »سمسرة النحاس« التي كانت 
ا لألدوات النحاسية وأصبحت حالًيا مركًزا إلحياء 

ً
في السابق سوق

قبل  تحويله  تم  أن  بعد  وتطويرها،  التقليدية  اليدوية  الحرف 
عدة سنوات ليقوم بمهمة الحفاظ على هذه الصناعات الحرفية 

وتطويرها بقرار رسمي.

الحرف اليدوية في الساحل 
تعتمد الصناعات الحرفية في سواحل اليمن بطبيعة الحال على 
المواد الخام التي تجود بها الطبيعة في تلك المناطق والتي تنتشر 
لذلك فإن معظم المنتجات  فيها بكثرة أشجار النخيل والدوم، 
الحرفية هناك تتمثل في صناعة األواني والمعدات من سعف 
النخيل والدوم، والتي تعد حتى اللحظة جزًءا أساسًيا من حياة 
الناس في تلك المناطق، كما تنتشر في سواحل اليمن والتي تشمل 
كثيًرا من المحافظات من أهمها الحديدة وعدن وحضرموت وتعز 
وحجة، صناعة الفخار وكذلك صناعة القوارب التقليدية، وكوافي 

الخيزران، والجبن البلدي.
ويقول الباحث في التراث التهامي عرفات الحضرمي إن السواحل 
اليمنية تزخر بألوان مختلفة من الصناعات الحرفية، ومعظمها 

إن لم يكن جميعها ال يزال حًيا إلى اآلن باعتباره مكوًنا أساسًيا في 
حياة الناس وهو السر في ديمومة وصمود هذه الحرف. ويضيف 
زبيد  وتراث  معالم  الحفاظ على  رئيس جمعية  الحضرمي وهو 
التاريخية: إن أسواق المدن اليمنية الواقعة على السواحل وفي 
الصناعات  من  تح�سى  ال  بأصناف  تزخر  عامة  التهامي  السهل 
في حياة الناس   

ً
ما يؤكد أنها ال تزال تشكل جزًءا مهما الحرفية، 

ومتطلباتهم، وخاصة تلك االواني المصنوعة من سعف النخيل 
ويشير إلى أن  واالواني والقدور المصنوعة من الفخار،  والدوم، 
إلى جانب  2600سنة،  صناعة الفخار في اليمن تعود إلى ما قبل 
التهامية،  الخيزران  وكوافي  التقليدية،  الصيد  قوارب  صناعة 
وكذلك صناعة األجبان البلدية، وصناعة البخور والطيب، كما 
من  والكثير  الكثير  وغيرها  التهامية  الخناجر  صناعة  هناك  أن 

المنتجات الحرفية التي تميز كل منطقة يمنية عن األخرى. 

الحرفيون وآفاق المستقبل 
كل  أمام  اليمن  في  الحرفية  الصناعات  الرغم من صمود  على 
التحديات والمعوقات إال أن باحثين ومهتمين بشؤون الحفاظ 

على التراث اليمني يشددون على ضرورة العمل الرسمي الواسع 
لضمان حمايتها والحفاظ عليها وضمان تطويرها بما يمكنها من 

مواكبة متغيرات العصر. 
التراث  حماية  في  المختصة  وهي  جحاف  الرزاق  أمة  وتقول 
والصناعيات  اليدوية  المشغوالت  على  الحفاظ  إن  الصنعاني 
من  واسًعا  واهتماًما  علمية  برامج  يتطلب  وإحيائها  التقليدية 
قبل الجهات الرسمية التي عليها أن تدرك أهمية هذا اللون من 

الصناعات في االقتصاد الوطني. 
وتشدد جحاف على ضرورة إقامة برامج واسعة للتدريب والتأهيل 
وتوسيع  العمل  سوق  في  الجنسين  من  شباب  مدربين  وإيجاد 
على  والعمل  الحرفية  للمنتجات  والتعريف  والترويج  التسويق 
تشجيع وإبراز دور الحرفيين المبدعين لمواكبة السوق المحلية 
والعالمية وتعزيز االهتمام بالبحوث في مجال الحرف والصناعات 
الحرف  بواقع  النهوض  سبيل  في  الممنهج  والعمل  التقليدية 
والصناعات التقليدية وبدون ذلك ستظل مثل هذه الصناعات 
مشيرة إلى أن العمل في هذا  التراثية معرضة للخطر واالندثار، 

الجانب ال يزال محدوًدا للغاية 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 

اليمن  في  الحرفية  الصناعات 
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عنها،  كتبوا  إل  واردة  ول  شاردة  الغربيون  الرحالة  يترك  لم 
فقد جابوا العراق وشبه الجزيرة العربية متحملين المشاق 
والمصاعب، باحثين عن المعرفة، على الرغم من أن أهداف 
رافًدا  كتًبا صارت  تركوا  إنهم  إل  كانت جاسوسية،  بعضهم 
وأوضاعها الجتماعية  مهًما للكتابة التاريخية عن المنطقة، 
وهو ما يجعل من كتاباتهم  والتاريخية واآلثارية والجغرافية، 
أوثق  من  ومصدًرا  الفائدة،  جليلة  وأدبية  تاريخية  ثروة 

المصادر. 

واهتم الرحالة بذكر الحرف والصناعات التقليدية التي يعمل بها 
لمن يعمل فيها،  وينظرون بازدراء  وتلك التي يحتقرونها،  البدو، 
شير إلى 

ُ
ولكن قبل أن نتناول رؤيتهم لها عند البدو، يجدر بنا أن ن

أن الحرفة اليدوية في اللغة من االحتراف، أي االكتساب، وقيل 
هي الصناعة، والمحترف هو الصانع، وحرفة الرجل أي صنعته، 
وعلى هذا فإنها تعني الصناعة التي  أو جهة كسبه ومصدره)1(، 
يشتغل بها اإلنسان في سبيل الكسب والمعاش، وتستخدم فيها 
األيدي في اإلنتاج، وتسهم في تطوير ما يقوم به. أما الصناعة فهي 
حرفة الصانع وعمله، ورجل صنيع أي حاذق، فهي إذن العمل 
اليدوي الذي يجريه الصانع في صنعته، ويكون مما يغير في ذات 
هذا  وعلى  وغيرها)2(،  والصياغة،  والحدادة  كالتجارة  المصنوع 
يبدو أن مفهوم الحرفة أعم وأشمل من مفهوم الصناعة، حيث 
يدخل في نطاقه كل ما يقوم به اإلنسان. إال أن كليهما من مصادر 
ساعد 

ُ
الكسب، التي تعتمد، في األغلب، على الخامات المحلية، وت

في ممارستها بعض األدوات البسيطة، التي تنتج كذلك من البيئة 
المحيطة. 

مقومات الحياة الجتماعية والقتصادية
عد الحرف والمهن والصناعات التقليدية اليدوية من مقومات 

ُ
ت

الحياة االجتماعية واالقتصادية في العراق وشبه الجزيرة العربية 

في عصر ما قبل النفط، وال تزال دول الخليج العربية تهتم بإحياء 
والمحافظة  تراث األجداد األصيل،  باعتبارها  الشعبية  الحرف 
عليه من االندثار، من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، كصناعة 
الغوص على اللؤلؤ، وصناعة السفن الشراعية، وصياغة الذهب 
النخلة  منتجات  على  قائمة  كانت  التي  والحرف  التقليدية، 
وغيرها من المهن  كالسعف والجذوع والجريد والليف والتمور، 
والحرف التي مارسها أهل الخليج وشبه الجزيرة العربية في عصر 

الغوص على اللؤلؤ. 
األعراف  بعض  العربية  الجزيرة  وشبه  العراق  بدو  لدى  وكان 
أثرت على  التي توارثوها من عصر ما قبل اإلسالم،  والعادات، 
حياتهم االجتماعية واالقتصادية، ومنها احتقارهم لبعض الحرف 
فقد كانوا ال  وقبولهم لبعض الحرف األخرى،  وابتعادهم عنها، 
أما الزراعة فقد  يأنفون من الرعي والتجارة وصيد البر والبحر، 
بينما كان يحتقرها  كانت محترمة إلى حد ما عند أهل الحضر، 
فمنها ما هو  أما الصناعة فتختلف؛  أهل البادية ويأنفون منها. 
مقبول، ويمتهنها الكثير كالغزل والنسيج، الذي ينتشر في الحضر 
كانوا  أنهم  إال  فيه،  يعمل  لمن  احتقار  أدنى  دون  من  والبادية 

يحتقرون من يمتهن التجارة والحدادة، وكان أصحاب هذه المهن 
مخالطتهم  يأنفون  بل  منهم؛  يتزوجون  وال  البدو،  يزوجهم  ال 
القبائل والعشائر  وبالتالي ابتعد شيوخ وكبراء  والتحدث إليهم، 
عن الحرف والصناعات؛ ما جعلها حكًرا على الوافدين األجانب، 

وأكسبهم األموال الوفيرة. 

نظرة دونية ألصحاب الحرف
يكاد ُيجمع الرحالة الغربيين على أن البدو يحتقرون كل أصحاب 
الحرف والمهن والصناعات التقليدية، فيرون أن أي عمل آخر 
من دون رعي األنعام: اإلبل واألغنام والماعز، والغزو والفروسية 
هو عمل ال يعمل به إال من ليس بعربي. فيذكر الرحالة األلماني 
الذي   ،)Max Oppenhiem 1860 - 1946( أوبنهايم  ماكس 
في صيف  العربي  الخليج  إلى  المتوسط  البحر  برحلته من  قام 
أن البدو ينظرون إلى المعدان كأدنى طبقة ألنهم   ،1893 عام 
يعيشون من تربية الجواميس وصيد السمك، ونسج الحصران، 
كما يحتقرون الصناعة والحرف  وهي أعمال يحتقرها البدو)3(. 

ويعتبرونها مهًنا ال يعمل بها إال من ليس بعربي أصيل،  األخرى، 
لقوا للبطولة والشجاعة، والكر والفر، 

ُ
فهم أهل حرب وطعن خ

وتربية اإلبل والخيل، والتجارة. ومن المهن التي يحتقرها البدو، 
ويعتبرونها غير الئقة، ركوب الحمير، وتصليح األحذية، والحدادة، 
واستخراج الملح، والنقل، وحرق الكلس، وسلخ جلود الحيوانات 

ومعالجتها، وصنع الفحم الخشبي)4(.
ويكره البدو حياة االستقرار، ويقيمون معظم الوقت في الخيام، 
لمن  وينظرون  ُمعيًبا،  أمًرا  ويعتبرونها  الزراعة،  ويحتقرون 
يعمل بها على أنه أقل منهم شأًنا، فال يعمل بالزراعة بين البدو 
إال من ال يقدرون على حياة البداوة)5(. ولهذا يتركون أمر الزراعة 
للفالحين، ويأتي الشيوخ العرب في أوقات معينة من السنة لجمع 
إال أن بعض القبائل بعدما وجدوا  حصصهم من المحصول)6(. 
صعوبة في الحصول على الكفاية من الحبوب بطريقة المقايضة، 
انصرف قسم من كل قبيلة إلى الزراعة، وحراثة جزء من أرا�سي 
البدو  أو  الفالحين  هؤالء  أن  على  الباقين،  لمنفعة  العشيرة 
المزارعين ُيعتبرون منحطين في نظر إخوانهم البدو المتجولين، 

الحرف والصناعات التقليدية 
عند بدو العراق والجزيرة العربية

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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ويعتبرونها ُمهينة  الذين يستخفون بمثل هذه األعمال الحقيرة، 
والصناعة  الزراعة  يزدري  فالبدوي  النبيل)7(.  الحر  لعنصرهم 
ويحسبها مما يحط من قدره،  وغيرهما من الحرف،  والتجارة، 
اهتمامه  فإن  ولهذا  والخنوع؛  بالجبن  ويتهمهم  أهلها،  ويحتقر 
وال يزالون حتى اليوم يحتقرون أهل  بالزراعة محدود جًدا)8(، 
الريف ويسمونهم »فالليح«، ومن أقوالهم »الذل بالحرث والمهانة 
بالبقر«، إال أن البدو أخذوا يزرعون القمح في بواديهم معتمدين 
وجاءت هذه النظرة الدونية للعاملين في  على المطر في ريها)9(. 
الزراعة من أن البدو يرون أن هذه المهن تمنعهم من التوغل في 
وينهب رجل القبيلة حيوانات الفالح،  ومناجزة األعداء،  البيداء 
ويحصل على الحبوب والتمر سنوًيا بمبادلة إبله الصغيرة، كذلك 
ا مخرًبا، على أن مثل 

ً
ه وحش يحتقر الفالح البدوي ويخشاه وُيعّدِ

هذه العالقات لم تعدم في بعض األحيان شفاعة جماعة من 
القوات  أو دعوة  القبائل،  المدن لصديق من  أو  القرى  سكان 
العشائرية، وجعلها عوًنا في ثورة أو فتنة داخل أسوار المدينة)10(.
إذ يقول أوبنهايم عن قبيلة الُصلبة  ويحتقر البدو مربي الحمير، 
ولهذا  حمير«،  عندهم  يوجد  الذين  الوحيدون  العرب  »إنهم 
يحتقرهم البدو)11(، ويعيشون كغرباء وسط البدو، ألنهم اتخذوا 
من المطرقة صناعة لمعيشتهم وأصبحوا ُصلًبا، وبعض الصناع 
منهم مستقرون في بعض القرى، وبعضهم يتجولون مع القبائل 
والُصلبة يمارسون األعمال اليدوية  يعيشون حياتهم كالبدو)12(. 
نون األسلحة  حون القدور، وُيحّسِ ِ

ّ
الُمحتقرة من البدو، »فهم ُيصل

ويصنعون القيدوم الذي يسحب به الرعاة  في ُمخيمات البدو، 
والمناجل  لكي ُيطعموا قطعانهم،  أغصان األكاسيا إلى األسفل؛ 

والقداحات الفوالذية؛ إلشعال النار بضربها على  لقص العلف، 
حجر الصوان، وما شابه. كما إنهم يمتهنون نجارة الخشب، فمن 
للنقل  الالزمة  اإلبل  سروج  يصنعون  الصحراء  أكاسيا  خشب 
والركوب. والبكرات المستخدمة لسحب الماء من آبار الصحراء 
األوعية  من  ذلك  وغير  البسيطة،  الحليب  ودالء  العميقة، 
فهم يقومون بنفس األعمال التي يقوم بها الحدادون  المنزلية، 
وُيعالجون الحيوانات، ويصنعون  »الصناع«، ولكن بمهارة أقل، 

حدوات الخيول)13(.  

سر تميز الحدادة 
ويعود السبب في  »الحدادة«،  من األعمال التي يحتقرها البدو 
»أنه قد حدث في منتصف القرن  إلى  كما يذكر أوبنهايم،  ذلك، 
مستقرين،  أصبحوا  الذين  العرب  بين  فصل  تقريًبا  التاسع 
سدل ستار 

ُ
بحيث أ والعرب الذين ظلوا يعيشون حياة البداوة، 

القدامى،  العرب  كان  وبينما  والبادية،  الحضرية  المناطق  بين 
الدول  بثقافات  على صلة  أي شعراؤهم،  حكامهم ومثقفوهم، 

لم  الحديث،  والعصر  الوسطى،  العصور  بدو  فإن  المجاورة، 
يكن لهم مثل هذه الصلة، ولذلك ضاق أفقهم جًدا إلى درجة أن 
الدين اختلط مع بقايا الحياة الجاهلية، وسيطرت على المجتمع 
العقائد والتصورات البدائية«)14(.  ورغم هذه النظرة إلى الحداد 
»الصانع«، إال أنهم كانوا بحاجة له، فهو من ينعل الخيول، ويصنع 
وُيبيض األوعية النحاسية، ويسن األسلحة ويصنعها،  السروج، 
ويعمل أيًضا في تصنيع الخشب والحجر، أما ما يتقاضاه من أجر، 
فإن آراء الرحالة تتباين حوله. ويذكر أوبنهايم أن الحداد يتقا�سى 
عند الرولة »لقاء نعل الخيول أجزاء معينة من حيوانات الصيد، 
أو الذبائح«. وال ُيشارك الحداد في الحياة السياسية أو االجتماعية 
أو العسكرية للقبائل، حتى ولو كان ُيقيم معها. كما إن الُصناع ال 
يتزاوجون مع البدو، وإنما فقط مع بعضهم، ومع العبيد وخلفهم، 
 Charles Doughty 1843( ويقول الرحالة اإلنجليزي تشارلز داوتي
1926 -( إن الُصناع ال يتزوجون من بنات قبيلة الهتيم، ويضيف 
إنه   )Alois Musil )1868-1944 الرحالة التشيكي ألويز موزيل 

حتى الُصلبة ال يزوجون بناتهم للحدادين)15( 
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تكيف وتجديد وإبداع 

الحرف والصناعات التقليدية 

فاطمة المزروعي
كاتبة من اإلمارات 

التاريخ  خالله  من  نقرأ  الذي  الكتاب  أو  األرشيف  هو  التراث 
من  وهو ما يثري المجتمعات ويطورها.  بكل أطيافه وتنوعاته، 
التي تعتبر  هذه النقطة نجد أن الحرف والصناعات التقليدية، 
لها جوانب تسهم في تعزيز  جزًءا من منظومة التراث االنساني، 
االقتصادي  لها حضورها  تعتبر صناعات   

ً
أيضا ولكنها  الهوية، 

قدمت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  والثقافي. 
)اليونسكو( ، تعريًفا للحرف والصناعات اليدوية، جاء فيه: »تعبير 
حقيقي عن التقاليد الحية لإلنسان تتجلى فيه األسس الثالثة 
والتجديد  التكيف  اإلنسانية وهي:  والقيم  المستديمة  للتنمية 
واإلبداع«. وبالدنا ولله الحمد، غنية بهذا التراث الذي يحمل في 
طياتها الكثير من الحرف والصناعات التقليدية القديمة التي أبدع 
ولعل تعدد الحرف والصناعات التقليدية  واألجداد.  فيها اآلباء 
التي أبدع فيها إنسان هذه األرض توضح ما تميز به من مهارات 
فنية وذوق رفيع وابداع ومهارة تستحق التأمل ألنها في هذا العصر 
توضح قدرت االنسان   ،

ً
ومعرفيا  

ً
علميا وثراء   

ً
تشكل غنى بشريا

على التكيف والتأقلم مع الظروف القاسية والصعبة التي عاشها. 
على مستوى العالم بأسره واجه الموروث البشري بصفة عامة 
الكثير من العقبات التي   

ً
والحرف والصناعات التقليدية تحديدا

عجلة  أمام  طبيعي  �سيء  وهذا  واستمراره،  تواجده  من  حدت 
التطور ودخول التقنيات الحديثة، والتي ألغت الحاجة للصناعة 
كانت هناك تغييرات  على مستوى اإلمارات،  التقليدية اليدوية. 
وما  النفطية  للثروة  نتيجة  اإلماراتي،  المجتمع  عاشها  جمة 
صاحبها من تطور عام وشامل في مختلف مناحي الحياة. ومن هنا 
 الحرف والصناعات 

ً
برزت التحديات في مواجهة التراث وتحديدا

التقليدية، وبعض منها كانت مهددة باالندثار والنسيان، حيث كان 
العزوف عنها إما بسبب وفاة اآلباء واالجداد الرواد الذين وروث 
هذه الحرف والصناعات عن آبائهم وأجدادهم أو عدم الحاجة 
والكثير  حكومتنا  أن  إال  الحديثة.  بالصناعات  واستبدالها  لها 
نجحت في إنقاذ هذا الموروث من  من المبادرات المجتمعية، 
االندثار، وعملت على بناء جسر بين الما�سي والحاضر، من خالل 
 من واقع جيل 

ً
استحضار هذه الصناعات القديمة، وجعلها جزءا

كون هذه الحرف والصناعات تشكل هوية من ضمن  الشباب، 
الهوية الوطنية لمجتمعنا، بل هي بمثابة كنز ثقافي وإنساني لكل 

الحرف والصناعات  شعب تواجدت من ضمن سياقه التاريخي. 
في عصرنا الحاضر هي واقع هش بسيط من السهل  التقليدية، 
اندثارها وتالشيها من حياتنا المعاصرة، وفي بقاع كثير من العالم 
وشملت:  اختفت الكثير من التقاليد واالشكال الحية المورثة، 
االجتماعية،  الممارسات  األداء،  فنون  الشفهية،  »التقاليد 
والممارسات  المعارف  االحتفالية،  المناسبات  الطقوس، 
المتعلقة بالطبيعة والكون، المعارف والمهارات المرتبطة بإنتاج 
الصناعات الحرفية التقليدية... إلخ. ورغم وهن هذا الحضور إال 
 في 

ً
 معيشيا

ً
 حثيثة لتعزيزها وتنميتها لتكون واقعا

ً
أن هناك جهودا

حياتنا اليومية، فهذه الحرف والصناعات التقليدية تساعد على 
 لمواجهة موجات 

ً
 مساعدا

ً
التنوع الثقافي والمعرفي، وتعتبر عامال

العولمة، والتغلب على األصوات التي تدعو إللغاء اآلخر والتعصب 
ألن التراث ومختلف أنواعه تساعد على تنمية  وعدم التسامح، 
الحوار مع الثقافات المختلفة بل تسهم في تنمية القيم اإلنسانية 
والصناعات  الحرف  والتعايش.  والتقبل  التسامح  في  النبيلة 
معرفة  في  تتعلق  وبالغة  عظيمة  أخرى  أهمية  لها  التقليدية، 
المهارات ومكمن االبداع البشرية التي بدأت منذ عقود طويلة من 
وكيف تمكن اإلنسان من االختراع وتقديم تلك الحرف  الزمن، 
 من منظومة حياته، حتى أصبحت لها 

ً
والصناعات لتصبح جزءا

قيمة اجتماعية بالغة األهمية، وقيمة اقتصادية واضحة المعالم 
األثر. لذا تجد الحرف التراثية والصناعات التقليدية، متواجدة 
في كل مجتمع وفي كل أمة من أمم األرض، بعض الشعوب أولتها 
من  وحمايتها  حضورها  وتعزيز  عليها  للحفاظ  وعملت  العناية 
وقدمت لها الدعم لالستمرار رغم  موجات الحداثة والتحديث، 
الصعوبات العوائق الكبيرة. هذه الحرف والصناعات، تشكل منها 

جزء كبير من هويتنا الوطنية في اإلمارات، لذا حظيت باالهتمام 
حماية  على  تعمل  وهيئات  مؤسسات  لدينا  فكانت  والرعاية، 
 
ً
معاشا  

ً
التراث بصفة عامة من االندثار وإعادة بثه ليكون واقعا

البشوت،  صناعة  مثل  وصناعات،  حرف  ولدينا  الناس.  بين 
يتم  ونحوها،  وصناعة الطبول والدفوف،  وري المزارع اليازرة، 
حيوية  أخرى  حرف  ألحياء  حثيثة  جهود  وهناك  بها،  االحتفاء 
ومهمة، مثل الحرف البحرية، مثل: صناعة القراقير من النخيل، 
وصناعة الطراقة الشباك، وال نن�سى حرفت صناعة السفن والتي 
فكانت هناك عدت  الجبلية،  المناطق  في  أما  بالقالفة.  عرفت 
صناعات وحرف يدوية منها: صناعة الفخار باالعتماد على الطين 
المحلي، وأيضا حرفة الغزل والنسيج وصناعة القرب، وصناعة 
فكانت هناك عدة حرف منها  أما في البيئة الصحراوية،  الجزر. 
غزل النسيج من صوف األغنام، فضال عن الخياطة والتي عرفت 
 من المواقع والحرف والصناعات 

ً
بالكرخانة. وهناك الكثير جدا

ولله  وهنا أوردنا شواهد وأمثلة فقط،  التقليدية في اإلمارات، 
الحمد، بفضل العناية الحكومية والتي حرصت على تنمية هذه 
الحرف وبقائها وبادرت بتسجيلها في منظمة األمم المتحدة للتربية 
 
ً
 ولتكون جزءا

ً
 دوليا

ً
والعلم والثقافة ، الـيونسكو، لتعطي لها بعدا

ويجب ان تكون هناك جهود  من الهوية اإلماراتية نحو العالم. 
خالل  من  وذلك  الرسمي،  الجهد  مع  وتتماهى  تتما�سى  أخرى 
ومن  المبادرات من المؤسسات الوطنية والشركات المختلفة، 
 عن األدباء والمؤلفين، إلقامة 

ً
الميسورين ورجال االعمال، فضال

تجد  حتى  والصناعات،  الحرف  لهذه  تجارية  وأنشطة  أسواق 
فخير دعم ورافد لها أن يحقق روادها  األرضية للترويج والبيع، 
والجانب اآلخر الحيوي والمهم  ومن يشتغل فيها الربح المادي، 
يتعلق بالتوعية وزيادة معرفة الناس بأهمية هذا التراث، وذلك 
من خالل إقامة المهرجانات واستغالل فرصة حلول المناسبات 
الوطنية لتكون هناك برامج توعوية عن هذه الحرف والصناعات 
بل تنظيم أسواق شعبية تجتمع فيها السلع التراثية  التقليدية، 
والحرف المتنوعة من كل مجال من المجاالت التي كانت سائدة 
ومتواجدة منذ عقود ماضية. البد من أن تكون هناك محاضرات 
فضال عن الورش  معرفية للطالب في مختلف مراحل التعليم، 
لألجيال  والصناعات  الحرف  هذه  مهارات  تنقل  التي  التدريبية 
الحالية، وإن كانت لن تضمن لهم االتقان التام، إال أنها تعطيهم 

مؤشرات وانطباعات عن كيفية نشأت تلك الحرف والصناعات 
والمواد المستخدمة فيها وكيف كانت تتم بطرق بدائية متواضعة. 
التراثية  الحرف  على  للمحافظة  الجهود  أن  له  أشير  والذي 
المجتمع  مفاصل  لمختلف  عام  جهد  التقليدية،  والصناعات 
والتجاري  الصناعي  للقطاع   

ً
وصوال التعليمية  المؤسسات  من 

الذي يمكن أن يسهم  حتى على مستوى الفرد، كمؤلف وكاتب، 
ويسرد  من خالل تقديم منتج يتناول هذه الصناعات والحرف، 
ويخرج لألجيال المعارك الحياتية لآلباء  تاريخية ويوثقه بدقة، 
واألجداد، التي خاضوها بكل شجاعة وصبر، وتركوا للبشرية هذه 

القيم والحرف والصناعات 

إضاءة



49 الصغرى في دمشق!   /   العدد 261 يوليو  482021 الهند 

 د. هال علي

 الهند الصغرى في دمشق 
ّ
ما زلت أذكر دهشتها حين سمعت أن

وأنني أريد اصطحابها إليها. صديقتي األلمانّية كارين المغرمة 
والحرف  باألقمشة  المفتونة  للقديم،  العاشقة  بالشرق، 
التقليدية، زارت دمشق عام 2007 وأذهلها ما رأت من حضوٍر 

للما�شي على األواني واألقمشة والستائر.
ق عليه، 

َ
حّي القيمرية في دمشق، أو الهند الصغرى كما كان ُيطل

على الّرغم من وجود أنوال النسيج  كارين وأنا.  كان وجهتنا، 
القيمرية نافسها  حّي   

ّ
إل أن في حي الشاغور وحي ركن الدين، 

قَب بجدارة.
َّ
جميًعا وانتزع الل

الما�سي  الذي يضوع منه عبق  الساحر  المكان  القيمرية ذاك 
تلك  إلى دمشق إال وسارع إليه القتناء  سائٌح  لم يأِت  الجميل، 
البروكار والدامسكو،  النفائس الدمشقّية التي ال تعرف األفول. 
منسوجات لها شهرة عالمّية  وكذلك الّديما واألالجا واألغباني، 
عرفها سكان العالم سّيما أنها كانت حاضرة في المعارض الدولّية 

ق. 
ّ
التي كانت دمشق تشارك فيها بتأل

في  دمشق  أجنحة  زيارة  على  المداومات  إحدى  كارين  وكانت 
المعارض التي كانت تقام في ألمانيا. حّدثتها أّن أحد أثواب زفاف 
من البروكار في دمشق إذ   

ً
ملكة بريطانيا إليزابيث كان مصنوعا

كانت شهرة المنسوجات الدمشقية قد وصلت إلى القصر الملكي 
اليزابيث  وطلبت حينها ملكة بريطانيا  في بكنغهام في بريطانيا، 
المو�ّسى  الدمشقي  البروكار  من  زفافها  ثوب  يكون  أن  الثانية 

بالذهب والفضة، وكان ذلك سنة 1947م.
حين سمعت كارين ذلك، صّممت أن يكون فستان زفاف ابنتها 
كالريسا من البروكار الدمشقي. اصطحبتها إلى معامل النعسان في 
دمشق، ورحت أخبرها عن التاريخ العريق لهذه الصناعة وكيف 
 سموه »إليزابيث«. 

ً
أّن صانعي البروكار الدمشقي أنتجوا منه نوعا

بدمشق  وتسويقه  النسيج  مجال  في  العاملون  تصدى  وكيف 
لغزو المنسوجات األوروبية بالقرن التاسع عشر ومطلع القرن 
باألسواق   

ً
رواجا القت  النسيج  من   

ً
أنواعا وأبدعوا  العشرين، 

المحلية واألسواق المجاورة. دخلنا أحد صاالت عرض األقمشة 
التابعة لمعامل النعسان. الصالة ِأبه بمتحف عريق، في كل ركن 
فيه تحفة من نوع خاص، واأللوان في الداخل منحتنا كارين وأنا 
ب على الطقس الشتوي البارد. دخل الشاب المسؤول 

ّ
دفئا تغل

له  نقلُت  عن الصالة ورّحب بنا بدماثة أهل الشام المعهودة. 
السورّية  باألقمشة  البعيد  وإعجابها  كارين  تحيات  العربية  إلى 
والصناعات الدمشقّية، ونّيتها أن تلِبس ابنتها مما صنعته أيدي 
القماش  لفائف  أمامها  لما سمع وراح يفرد  سّر  دمشق.  أبناء 
 
ّ

رف على  كارين  أمام  ووتهادى  تهدر  األقمشة  وكانت  الفاخر، 
العرض كما الموجات القادمة من المتوسط فتمأل عيني كارين 

 سروًرا. 
ً
رضا

أخبرته أن كارين تهوى األلوان الترابّية المذّهبة، فراح ينتقي لها كل 
، زادت دهشة كارين 

ً
تدرجات تلك األلوان، وكلما فرد أمامها قماشا

وفرحتها كما الطفل الذي عثر على كنز أحالمه. كانت كارين تحاول 
المستلقية  القماش  بسحر قطع  االستمتاع  بين  تركيزها  توزيع 
و وبين وجه الشاب الذي استرسل في الشرح وبين نقلي  أمامها، 
إلى األلمانّية ما يقوله الشاب عن نسيج البروكار المصنوع من 
الحرير البلدي الذي يعتمد على شرانق القّز التي ترّبى بالكثير في 
والمنسوج بواسطة النول اليدوي التقليدي الذي يوفر  سوريا، 

 ،
ً
، هفهافا

ً
 ناعم الملمس، مقاوما

ً
دقة اللحمة ليأتي النسيج رقيقا

وك اليدوية. قالت 
ّ
على عكس النول اآللي الفاقد حنان حركة المك

 »wunderbar« :كارين بينما تمرر باطن كفها على القماش أمامها
منسوجات  »استطاعت  الشاب:  أضاف  باأللمانية  رائع  أي 
في  ال  المعاصر،  الذوق  مذهل  نحٍو  على  تواكب  أن  البروكار، 
مجال األزياء والحقائب وربطات عنق الرجال فحسب، بل كذلك 
في الديكور ومفروشات الصالونات وردهات االستقبال الكبرى 

والمنتديات وكذلك الستائر والمفروشات«.
بينما دخل الشاب ليحضر المزيد من األقمشة، أخبرت كارين أن 
البروكار يدخل في نسيجه خيوط دقيقة من الذهب الخالص أو 
عبرت كارين عن إعجابها بذلك وأرادت أن تقول شيئا  الفضة، 
قبل أن يقاطعها الشاب: »انظروا إلى هذا« كانت بيده لّفة ضخمة 

قام بفردها بسرعة بعد أن أزاح القطع المجاورة لها، فأشرقت 
تلك القطعة كما الشمس. رسومها ساحرة، وكأّنها لوحة أو تحفة 

فنّية ال مثيل لها.
أروع.   ألوان وال  في  والراقصات  والغزالن  الطيور  تملؤها رسوم 
شهقت كارين حين اكتملت اللوحة أمامها، وراحت تشِبع عينيها منها 
بينما أسأل الشاب عن كم الجهد والوقت المبذول في إخراج هذا 
ه تم بواسطة النول 

ّ
النسيج على تلك الشاكلة المذهلة، سّيما أن

»صّناع دمشق عرفوا بالمهارة،  قال الشاب:  التقليدي اليدوي. 
ى 

ّ
والصانع الماهر ليس صاحب الخبرة فحسب بل هو من يتحل

بالصبر وهو صبٌر ممتٌع، العامل الدمشقي ال يكل وال يمّل، يعمل 
طوال نهاره لينسج أحيانا نحو متر واحد من النسيج، وما يصّبره 
على عمله هذا السحر الممتد أمامه على نحو يأخذ باأللباب«. 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 

الهند الصغرى في دمشق!
البروكار والدامسكو والّديما واألالجا واألغباني

البروكار

 
ّ
ما زلت أذكر دهشتها حين سمعت أن
الهند الصغرى في دمشق وأنني أريد

 اصطحابها إليها. صديقتي األلمانّية كارين
 المغرمة بالشرق، العاشقة للقديم، المفتونة 

باألقمشة والحرف التقليدية

حّي القيمرية في دمشق، أو الهند الصغرى كما 
ق عليه، كان وجهتنا، كارين وأنا. على 

َ
كان ُيطل

الّرغم من وجود أنوال النسيج في حي الشاغور 
 حّي القيمرية نافسها

ّ
وحي ركن الدين، إال أن

قَب بجدارة
َّ
جميًعا وانتزع الل

حريرأقنعة الديباج المخيطة آلًيا
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سألت كارين عن منسوجات أخرى سمعت عنها ورأت بعضها في 
المعارض الدولية ولكنها نسيت اسمها، فراح الشاب يختار لها من 
بين الرفوف أجمل ما لديه من قماش الدامسكو واألالجا والديما 
كارين قطعة ساحرة  أمام  يفرد  رأيته  حين  فاقتربُت  واألغباني. 
»الو�سي«.  كانت  من الحرير الطبيعي للدامسكو المعروف باسم 
مزينة برسوم الغزالن والفرسان والصيادين والطرائد واألشجار 
وكلمة دامسكو مشتقة من اسم مدينة دمشق،  والزهر والثمار. 
الو�سي  فعرف  األندلس،  إلى  الو�سي  العرب نسيج  نقل  أن  بعد 
باسم الدامسكو. راحت كارين تتأملها بدقة وسعادة، ثم أخذت 
بينهما،  تفاضل  وكأّنها  الرسومات  ذات  البروكار  بقطعة  تقارنها 
فسألتها إن كانت ستغّير رأيها وتصنع البنتها كالريسا ثوب زفافها 
فضحكت وقالت إّنها حقا محتارة ألن السحر  من الدامسكو، 
واحد واالختيار صعب. ضحك الشاب  وقال يمكنك المزج بينهما، 
للدامسكو  العديدة  والرسوم  النقوش  أنواع  يحدثنا عن  وراح 
والمنّير والمعّين والمّسهم.  األطلس والثابوري والهرمزي،  ومنها: 
وألن تلك األنواع اشُتهرت بدمشق فعرفت بها وأطلق عليها اسم 
الدامسكو. للدامسكو نكهة دمشقية أصيلة تدفع السياح القتناء 
طرف منه هدايا لبالدهم تذكرهم بعبق دمشق وسحر صناعاتها 
رأيت في عيني كارين تساؤال عن الفرق بين البروكار  التقليدّية. 
أن  الشاب  من  فطلبت  المنسوجات  من  وغيرها  والدامسكو 
الفرق هو في نسبة الحرير إلى القطن،  يوضح لها ذلك فقال إّن 
ففي حين البروكار والدامسكو من الحرير الخالص، يدخل القطن 
ل المادة 

ّ
ويشك في صناعة المنسوجات المعروفة باسم األالجا، 

الرئيسة في صناعة الديما، وهناك المنسوجات القطنية الموشاة 
والمطرزة بالحرير التي يطلق عليها اسم األغباني. واألغباني نسيج 
من القطن مطّرز بزخارف بخيوط من قصب أو حرير، وهو من 
 للزنار الهندي. تركُت كارين 

ً
مفاخر منسوجات دمشق، كان تقليدا

تمتع ناظريها بما أمامها وتمرر يديها على تلك األقمشة وتحاول، 
 
ً
لشّدة سعادتها وفضولها الجميل، أن تدير حديثا مع الشاب تارة
 أخرى بما حفظته من كورس اللغة العربية الذي 

ً
باالنجليزية وتارة

الصالة  بناظري في أرجاء  في هذه األثناء جلُت  درسته في ألمانيا. 
التي تشبه المتحف فاستوقفتني لوحة عليها كتابة بخط كوفي 
جميل اقتربت منها قليال فقرأت: »مدينة دمشق جامعة لصنوف 
من المحاسن، وضروب من الصناعات، وأنواع من ثياب الحرير، 

العديم  الصنعة،  العجيب  الثمين  النفيس  والديباج  كالخّز 
ويتجّهز منها إلى كل  الذي يحمل من دمشق إلى كل بلد،  المثال، 
اآلفاق واألمصار، المصاقبة لدمشق، والمتباعدة عنها ومصانعها 
أعمال  وتنافس  الروم،  ديباج  تضاهي  فهي  عجيبة،  ذلك  في 
من جليل ثياب الحرير.  عن أعمال نيسابور،   

ّ
وتشف أصفهان، 

وقد احتوت طرزها على أفانين من أعمال الثياب الّنفيسة، فال 
وعلى  للهجرة.  السادس  القرن  اإلدري�سي  جنس..«  ذلك  يعادل 
الجدار اآلخر: »ومن محاسن دمشق ما يصنع بها من القماش، على 
تعّدد نقوشه وضروبه ورسومه، ومن ذلك القماش األطلس، بكل 
أجناسه وأنواعه، والقماش الهرمزي على اختالف أشكاله، وتباين 
وُحسن  القماش السابوري بجميع ألوانه،   

ً
ومنها أيضا أوصاله، 

 عن صناعة الحرير بالفتل والدواليب والسرير«. أبو 
ً
لمعانه فضال

البقاء البدري، القرن التاسع للهجرة.
في الركن الداخلي للصالة لفت نظري نوٌل قديم، فسألت الشاب 
عما إن كان ال يزال قيد االستعمال، فارتسم الحزن على مالمحه 
حين حدثني بعد تنهيدة عن الصعوبات التي رافقت النسج على 
النول التقليدي القديم ومنها كثرة الطلب على األنسجة التقليدية 
األمر  الميكانيكي  النول  استخدام  إلى  مما اضطرهم  المتنوعة 

الذي كان مدعاة الستخدام الحرير الصناعي لعدم كفاية الحرير 
الصناعات  تلك  برواج  تتعلق  معوقات  ثمة  واليوم  الطبيعي. 
واألحداث  فاالضطرابات  البالد،  باستقرار  مقرون  الرواج  ألن 
لما لذلك من تناقص في عدد   ،

ً
تنعكس عليها سلبا السياسية، 

السياح القادمين إلى البالد.  لكن على الرغم من تلك الصعوبات 
ها، ال تزال المنسوجات السورية رائجة بالرغم من كثرة منافسة 

ّ
كل

الصناعة األجنبية لها، إذ حظيت بثقة األسواق العالمية وكانت 
تصدر إلى الكثير من الدول األوروبية والدول العربية المجاورة.

قررت كارين أن تصنع  بعد أن انتقت كارين أجمل قطع رأتها، 
واألغباني.  والدامسكو  البروكار  بين  يمزج  زفاف  ثوب  لكالريسا 

  »wundrbar« خرجنا من القيمرية »الهند الصغرى« وهي تردد

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 

واليوم ثمة معوقات تتعلق برواج تلك الصناعات 
ألن الرواج مقرون باستقرار البالد، فاالضطرابات 
، لما 

ً
واألحداث السياسية، تنعكس عليها سلبا

لذلك من تناقص في عدد السياح القادمين إلى 
ها، ال 

ّ
البالد. لكن على الرغم من تلك الصعوبات كل

تزال المنسوجات السورية رائجة بالرغم من كثرة 
منافسة الصناعة األجنبية لها
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الصغرى في دمشق! الهند 

  قماش مطرز أخضر بنقشة ذهبية    قماش الديباج الفاخر باللون الذهبي الوردي

قماش ملون 
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 فلسطين - ميسون عبد الرحيم

تحتل الحرف اليدوية والصناعات التقليدية مكانة خاصة بين فروع 
اللذين  والقتصادي  التراثي  للبعدين   

ً
نظرا فلسطين،  في  الصناعة 

تحملهما هذه الصناعة؛ فهي من جهة، تعبر عن تاريخ وثقافة الشعب 
ومن  الفلسطيني وتجسد وجوده على أرضه عبر حضارات متواصلة. 

جهة أخرى هي من مصادر الدخل لرتباطها بالقطاع السياحي.
"الحاجة  القائلة  الحكمة  التقليدية على  والحرف  الصناعات  نشأت 
أم الختراع"، وقد تكون دللة على صمود الفلسطيني في أرضه أيًضا، 
1948م.  سنة  النكبة  فتها 

ّ
خل التي  الفلسطينية  التغريبة  بعد  خاصة 

ولذلك يمكن التعرف على بعضها والذي ل زال قائًما حتى يومنا هذا 
ويشارك في دعم السياحة وحفظ التراث في فلسطين.

صناعات سعف النخيل
ُبنيت  بيوت  في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مدن  بين  المهجرون  خّيم 
معماري من هذا النوع في تلك الفترة،  كأول إنشاء  من سعف النخيل، 
العتقادهم أن االحتالل لن يدوم ولن يكون أكثر من غزو عابر وسوف 

يعودون ألراضيهم وبيوتهم التي تركوها خلفهم.
وإذا كان استخدام سعف النخيل في الفن المعماري جاء في فترة حديثة من 
تاريخ الشعب الفلسطيني تلخصت في بناء بيوت مؤقتة للعيش فيها، بشكل 
مأخوذ عن تراث أهل الحجاز والعراق، ممن ُيعتبرون أسياد هذه المهنة 
إال أن أهالي الشام وفلسطين كانوا األوائل منذ قرون في صناعة  قديًما، 
األنتيكة واألغراض المنزلية بين أقرانهم في البالد المحيطة بهم، وما زالوا 
دخل 

ُ
حتى اليوم ُيبدعون في هذه الصناعات الحرفية التقليدية. وحديثا أ

سعف النخيل بعدة مجاالت في الجانب المعماري الحديث، فكافة المقاهي 
والشاليهات الواقعة على بحر غزة ُبنيت سقوفها وجدرانها من السعف 
كما أصبح العديد من الفلسطينيين ُيصنعون سياج أراضيهم  الخالص، 
الزراعية من سعف النخيل، أو الباحة الخارجية لمنازلهم، وكذلك مجالس 
بطريقة  بناؤها  يتم  التي  بـ»العريش«،  المسماة  بغزة  والوجهاء  المخاتير 
راقية وأنيقة، أو مجالس األفراح وبيوت العزاء، ولجأ بعضهم الستخدامها 
 
ً
كأسقف بسيطة لحظيرة مواشيهم، أو مزارع الدواجن، وكل ذلك اعتقادا
 
ً
 وتوفر جوا

ً
بجماليتها وسهولة إعدادها وبأنها تحجب أشعة الشمس صيفا

في الشتاء. ومن المصنوعات التي يمكن الحصول عليها من سعف   
ً
دافئا

النخيل مكانس يدوية، وأواني وقالئد وبعض الطاوالت، والمراوح 
باأللوان  النخيل  سعف  من  المشغوالت  تتزين  وقد  اليدوية، 
والمنسوجات اليدوية بشكل مستمد من التراث الفلسطيني ما 

قبل النكبة كطريقة للحفاظ على الهوية والتراث. 

صناعة الفخار
وإن  قديمة،  فلسطينية  تراثية  مهنة  الفواخرجية  أو  الفخار 
تعرضت لالندثار واإلهمال بسبب االحتالل الذي يجاهد إلغراق 
الصنع،  الفلسطينية بصناعات فخارية مقلدة صينية  السوق 
التراث  وعبق  األصالة  تحمل  اليدوية  المصنوعات  تبقى  ولكن 
والتاريخ الفلسطيني العريق. وتشتهر غزة بصناعة الفخار، ويوجد 
بحي  يعرف  اليدوي  الفخار  بصنع  سكانه  يشتهر  كامل  حي  فيها 
الفواخير. ورغم الحصار وعدم توفر اإلمكانيات وسوق التوزيع إال 
أن سكانه يحافظون علي المهنة ليس جلًبا للمال فقط وإنما أيًضا 
ا على تراثهم. وفي الخليل عائلة تعرف بعائلة الفاخوري وهي 

ً
حفاظ

 عن جد.
ً
من أعرق العائالت الني اشتهرت بهذه المهنة وتوارثتها أبا

ويعود تاريخ نشأة صناعة الفخار في فلسطين إلى القرن الرابع قبل 
األواني الفخارية  وقد استعمل الفلسطينيون القدماء  الميالد، 
وكانت األواني  في تخزين األطعمة من زيت ولبن ومربى وسمن، 
الفخارية تستخدم للطبخ وتقديم الطعام. ومن األدوات الفخارية 
الشهيرة »الزير« و»الشرابة« أو »القلة« وهي أدوات تخزين الماء. 
وهناك »الفخارة« التي يطبخ بها اللحم والخضار، و»المرسة« التي 
تستخدم لطهي المناسف. إضافة إلى األصص الزراعية التي تزين 

واجهات وشرفات البيوت.

صناعة البساط البلدي
البساط  وُينسب  الصوف،  خيوط  من  البلدي  البساط  يصنع 
وهو األفضل  في مدينة الخليل،  إلى بلدة السموع،  »السموعي« 
واألفخر بين الصناعات التقليدية الفلسطينية من حيث الجودة، 
وتشارك المرأة الفلسطينية في صناعته فتضفي عليه لمساتها، 
 للرزق لها ولعائلتها. وقد اشتهرت نساء باالسم في هذا 

ً
ويعد مصدرا

المجال عبر التاريخ بسبب جودة صناعتهن، واستخدمن باحات 
بيوتهن لتكون أماكن للصنع والبيع والشراء. 

بهذه الصناعة   - كم جنوب الخليل   14  - وتنفرد بلدة السموع 
إلى يومنا هذا، بسبب اعتماد أهالي البلدة على الموا�سي كمصدر 

للرزق، األمر الذي أدى إلى عدم انقراض هذه الصناعة وبقائها.
 ويعود تاريخ صناعة )البساط السموعي( إلى ما قبل عشرة أجيال 

توارثت هذه الصناعة، منذ أن كانت تعيش حياة البادية وتسكن 
واقترنت  القاسية.  والبيئة  الصحراء  جور  في  الشعر  بيوت  في 
صناعة البساط بشكل جذري بحياة العربي الفلسطيني وتاريخه 
بعدة  البلدي  البساط  ويمر  بعيد.  زمن  منذ  وحضارته  وتراثه 
مراحل تبدأ بغسل )الصوف( وتنقيته من الشوائب، وتشكيله في 
)حوايا( كروية صالحة للغزل وهو المرحلة التالية وتتم بواسطة 
الصباغة  مرحلة  ثم  مرتبة.  على شكل خيوط  قديمة  )مغازل( 
واألخضر،  التقليدي،  األحمر  اللون  أبرزها  مختلفة  بألوان 
واألزرق، والبني، إضافة إلى األبيض والبنفسجي. وتسمى المرحلة 
التالية بـ»تقوية الخيوط« إذ يتم ضم كل خيطين من أجل المتانة 
»النسيج« بطريقة فنية جميلة  أما المرحلة األخيرة فهي  والقوة. 
يشترك فيها مجموعة من النسوة ويتبادلن األدوار في ذلك، ليصبح 
البجاد،  المزودة،  البساط البلدي:  ومن أسماء   ،

ً
البساط جاهزا

الكنف، الحقيبة، الخرج، بيت الشعر، الفردة، المخالة 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 

الحرف والمهن اليدوية في فلسطين
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 حاتم عبد الهادي السيد

قد  في مصر  والتراثية  اليدوية  الحرف والصناعات  كانت  إذا 
ازدهرت إبان عهد الدولة الفاطمية، وفى عهد محمد على باشا، 
ا في العهد العثماني، لكننا ل نستطيع أن نن�شى أنه 

ً
وكذلك لحق

بانتهاء دولة المماليك في مصر سنة 1517م أصيبت الصناعات 
العثماني سليم  السلطان  كبير ألن  بتدهور  اليدوية  والحرف 
الصنعة  وشيوخ  المهرة  الحرفيين  مئات  غصًبا  نقل  األول 
للحرف الفنية المتوارثة إلى اسطنبول ليؤسسوا هناك منشآت 
وصناعات حرفية تماثل ما يوجد في مصر. وقد أح�شى المؤرخ 
الشهير ابن إياس عدد الحرف التي توقفت بعد نقل أربابها من 

ديارهم في مصر إلى اسطنبول بخمسين حرفة.

لكن مصر بعد ذلك قامت بنهضة حرفية كبرى من خالل المبدعين 
الذين أعادوا لهذه المهن والصناعات اليدوية والتراثية مجدها 
القديم. وال زالت آثارهم شاهدة وباقية فوق الصروح المعمارية 
والحرف  وبالزخارف،  والمنشآت الغنية بالتصميمات الجمالية، 
ثقافة وتاريخ  الوطنية وتعكس  الهوية  التي تجسد  والصناعات 

وحضارة الشعب المصري الخالدة.
وتبدو أهمية الحرف اليدوية والصناعات الحرفية والتراثية في 
أنها تجسد هوية الشعوب وأصالتها، بما تعكسه من قيم ثقافية 
وتراثية، وتعمل بشكل مباشر، وغير مباشر على تنمية االقتصاد 

 للدخل. 
ً
القومي باعتبارها مصدرا

ال  وموتيفات  وزخارف  بمنمنمات  اليدوية  الصناعات  وتمتاز 
وعلى اليد التي  إذ تعتمد على إبداع عقل الفرد،  تقدمها اآللة، 
بدأت  لكنها  متميزة،  فظلت  والثقافة،  الحضارة  تشكل عجينة 
فمن المالحظ في اآلونة األخيرة تعرض  في التناقص واالختفاء. 
كثير من الحرف في مصر لخطر االندثار مثل الحدادة والحياكة 
العربية  والنجارة  والقباقيب،  األحذية،  وصناعة  والدهان، 
البلدية،  المقشات  لصناعة  باإلضافة  والصدف،  األرابيسك، 
والحبال والخيوط، والتنجيد، والمشغوالت الذهبية والنحاسية، 
ولعل أحد المعوقات التي تواجه بقاء  وحدوة الحصان وغيرها. 
مثل هذه الحرف والصناعات هجر الصناع لها، لضعف مردودها 
الصناعات  من  الحرف.  هذه  بانتهاء  يهدد  الذي  األمر  المادي 

لحاجة  األخيرة  الفترة  في  استمرارها  رصد  يمكن  التي  اليدوية 
الناس لها في مجتمعاتهم أو ألنها اكتسبت شهرة عالمية، وإن كان 
»صناعة الحوايا«  منها  لخطر االندثار،   

ً
بعضها لألسف معرضا

بالقرى والنجوع المنتشرة بصحراء محافظة مطروح، إذ تصنعها 
وكذلك صناعة المالبس البدوية  البدويات من صوف األغنام. 
الصوفية  والمصنوعات  الكليم  ومنها صناعة  سيناء،  بادية  في 
الصغيرة، وصناعات »الخيامية« الشهيرة، وصناعة الخوص من 
جريد النخل وقش األرز التي تشتهر بها محافظة الفيوم، باإلضافة 
للتطريز السينائي في منطقة بئر العبد ورفح والعريش. ومن الحرف 
وهي  التراثية ما يمكن اعتباره صناعات كبيرة وليست صغيرة، 
لألسف مهددة باالنقراض كذلك، ومنها صناعة األثاث اليدوي، 
وهي صناعة تحتاج إلى رعاية خاصة مع إنشاء أول مدينة لصناعة 
والمصانع  الورش  أصحاب  يهدد  الذي  األمر  مصر،  في  األثاث 
الصغيرة بالغياب عن خريطة صناعة األثاث، رغم أنهم يمثلون 
مهنة سباكة  تعاني  كما  الصناعة.  هذه  من حجم   % 60 نحو 
األلمونيوم من الخطر نفسه مع إنشاء المصانع الكبيرة من دون 
وكذلك صناعة  تخطيط لمصير التقاليد المتوارثة في السباكة. 
آالف  منذ  مصر  وحضارة  تاريخ  وعكست  عاشت  التي  الفخار 
والتي تحتاج إلى تنظيمات تحميها من هجمة المصانع  السنين، 
االقتصادي  القطاع  بهذا  للنهوض  مصر  سعت  ولقد  واآلالت. 

الحرف والصناعات اليدوية التراثية في مصر

واالستثماري من خالل تشكيل »غرفة صناعة الحرف اليدوية« 
ودمج  هذا القطاع من خالل حصر أصناف الصناعات،  إلحياء 
القطاعات غير الرسمية بالقطاعات الرسميةمع تطوير التسويق 
والدعاية. ووضع خريطة عامة في كافة أنحاء الجمهورية للنهوض 
بالصناعات الحرفية ومثالها في ذلك األثاث المصري الذى تميزت 
، فقد تم عمل دورات تدريبية وإنشاء 

ً
به محافظة دمياط عالميا

ورش ومصانع صغيرة، مع اهتمام بالورش اليدوية، وتذليل كافة 
الصناعات  بمستلزمات  ومدهم  بها،  العاملين  أمام  الصعوبات 
والقروض لتطوير الورش بما يعيد لمثل هذه الصناعات هيبتها، 
وقوتها. كما حظيت صناعات أخرى باهتمام مماثل منها الخيامية 
والخزف  بالصدف  والتطعيم  المعشق  والزجاج  واألرابيسك 
والفخار والزخرفة، والمهن الخشبية، ومصانع والسجاد اليدوي 
والطرق على النحاس وغيرها. كما قامت الدولة في مصر بتشكيل 
بالصناعات  االهتمام  مهمة  ليتولوا  الشباب  من  مجموعات 
وليكونوا نقطة اتصال  اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، 

تلك  وتسويق  المعارض  إقامة  بهدف  والمصنعين،  الدولة  بين 
كما تعمل وزارة الثقافة   .

ً
وعالميا  

ً
المنتجات والترويج لها محليا

على استمرار هذه الحرف من خالل قطاعاتها بعمل ورش مستمرة 
إلى  في الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، 
وكذلك  بالفسطاط،  والتقليدية  التراثية  الحرف  مدينة  جانب 
لتظل الحرف  عمل المهرجانات والملتقيات السنوية والدورية، 
كما قامت الدولة بتوفير  ويظل الحرفيون على تواصل مستمر. 
الحماية التأمينية للعاملين في مثل هذه الورش، وتوفير معاشات 
ألسرهم، واعطائهم »حوافز استثمارية«، ومساعدتهم في تصدير 
منتجاتهم ضمن خطة الدولة، وكذلك مدهم بمستلزمات األمان 
الصناعي بما يكفل الحفاظ على مثل هذه الصناعات الوطنية، 

 عصب االقتصاد في مصر. 
ً
والتي يمكن أن تمثل قريبا

إن االهتمام بهذا األمر المهم إنما يمثل في الحقيقة قيمة مصر 
ويعكس  التاريخية والثقافية والحضارية بين الدول والشعوب، 

امتداد الحضارة المصرية العظيمة على مر األجيال والعصور 

الِحَرف اليدوية فّن الشعوب 
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 محمد زين العابدين

باإلنسان  ومرتبطة  وأصيلة،  عريقة،  حرفة  العطارة  حرفة 
ا في كل نواحي حياته، في طعامه، ودوائه، وعطوره، 

ً
ا وثيق

ً
ارتباط

وزينته، بل وحتى معتقداته، وعاداته، وتقاليده.
أسرار  تحمل  ومكوناتها  واألغنياء،  البسطاء،  صيدلية  هي 
ولحرفة العطارة أسرار،  وعطاءها الثري المتنوع.   الطبيعة، 
وتقاليد، ومهارات يجب على العطار األصيل أن يتقنها، فليس 
كل من لديه حانوت عطارة خبير في أسرارها. وقد مرت حرفة 
انقرضت  الزمن.  بمرور  وتاثرت  العصر،  بتغيرات  العطارة 
أصناف عطارة، وظهرت أصناف غيرها، لكن العطارة نفسها ل 
يمكن أن تنقرض، ألنها ل غنى عنها في كل المنازل. كما إن ظهور 
شبكة المعلومات، ووسائل التواصل الجتماعي، والتطورات 
التكنولوجية، أسهمت بال شك إيجاًبا وسلًبا، في حرفة العطارة 
كما سنرى في هذا الستطالع الذي أجريناه في أسواق العطارة 
بحي الحسين، في)الغورية(، و)شارع الحمزاوي(، و)سوق خان 
بقاهرة  العطارة  حيث توجد أشهر وأعرق أسواق  الخليلى(، 
العريقة،  والتجارة  الحرفة  هذه  عالم  على  للتعرف  المعز، 

وتأثيرات الزمن على تطورها. 

أصول الحرفة بين الما�شي والحاضر
الذي ورث مهنة العطارة عن  يقول المهندس أيمن سيد فريد، 
مهنة  الهندسة:  عن  لها  عشقه  فصرفه  الكبير،  التاجر  والده 
وقريبة جًدا  والتقاليد،  والعادات،  العطارة فيها عراقة التراث، 
من حياة الناس اليومية، فيها جمال الطبيعة الفطرية، فيها تجد 

منبع ألشياء  العطارة  أن  الوقت،  مع  واكتشفت  اآلمن،  العالج 
يتعلم  مهنة  العطارة  ويضيف:  والحكم.  األمثال،  حتى  كثيرة، 
المختلفة.  األصناف  تجربة  طريق  عن  زبائنه،  من  العطار  فيها 
بتقديم  نساعد  نحن  الطب.  عن  أبًدا  العطارة  تغني  ال  ولكن 
أو أعشاب  مثل الكراوية،  بعض األعشاب التي تعالج المغص، 
أو ملينات ضد  و)ورق الجوافة(،  مثل)التيليو(،  لعالج الكحة، 
والذي يساعد شرب مغليه على  )السيناميكي(،  مثل  اإلمساك، 
وعالج  البطن،  لقبض  الحمص  يستخدم  بينما  البطن.  تطهير 
اإلسهال. وهذه األشياء مجربة منذ آالف السنين ومأمونة اآلثار. 
كما نقدم وصفات تساعد في بعض النواحي، مثل وصفات لتقوية 
الشعر، تحد من تساقطه، و خاصة أن المرأة في مجتمعنا العربي 
لألكسجين.  شعرها  تعرض  يقل  وبالتالي  غالًبا،  محجبة  تكون 
بشارع  عتيق،  عطارة  حانوت  صاحب  العطار،  مدحت(  )عم 
»يجب أن يكون العطار غزير اإلطالع في كتب  يقول:  الحمزاوي، 
العطارة القديمة، مثل )تذكرة داود(، و)منهج الدكان( وكتاب ابن 
كما يجب أن  ومن الممارسة،  وأن يتعلم من الجديد،  البيطار، 
يكون حكيًما، فليس كل ما في كتب العطارة، والتداوي باألعشاب 
القديمة، يصلح للتطبيق على الواقع الحالي. ليس ألن هذه الكتب 
خاطئة، بل ألن الغش انتشر في الزمن الحالي. فهذه الكتب كانت 
وجمعها،  زرعها،  تم  أي  بخيرها،  وهي  النباتات،  عن  تتحدث 

وحفظها بطريقة صحيحة، ومن دون غش«. 
يقول عم  وعن أهم أشكال الغش المنتشرة حالًيا في العطارة، 
ومرتفعة  ألنها نادرة،  »من األنواع التي يكثر فيها الغش،  مدحت: 
إيران،  من  يأتي  والذي  األصلي،  والزعفران  المستكة،  الثمن، 
فهي عبارة  )المستكة(  أما  اإليطالية.  )جنوة(  وجزيرة  وإسبانيا، 

ويتم  باليونان،  ومصدرها جزيرة  )المستكة(،  عن صمغ شجر 
غشها أحياًنا بأي نوع آخر من الصموغ النباتية. أما كريمات تفتيح 
البشرة التي يحضرها الكثير من العطارين، فما ال يقل عن 90 % 

منها مغشوش«. 

ار، وبائع العطارة
ّ
العط

أحد أعرق محال العطارة بالحسين،  )خضر العطار(  وفي محل 
بين  ا 

ً
فرق هناك  أن  أكد  الذي  عيد،  مديره عم محمد  التقينا 

ار، وبائع العطارة. وأضاف: لألسف هناك ندرة حالًيا فيمن 
ّ
العط

دكاكين  يفتحون  والغالبية  األصلية،  العطارة  مهارات  يتقنون 
يبيعون من خالله أصناف العطارة  العطارة كمشروع تجاري، 
من  كمية  تحضير  أحدهم  من  طلبت  وإذا  الشائعة،  المنزلية 
وقال:  ربما ال يعرف.  أو خلطة أعشاب لعالج الكلى،  )المغات( 

العطارون المحترفون نادرون حالًيا.
وحرفة العطارة من الحرف الثي يرثها األبناء عن اآلباء واألجداد، 
ونظًرا لقلة إقبال األجيال الجديدة على تعلم خبراتها، واالنخراط 
)علي  حدثنا الحاج  تراجع عنصر الخبرة في العطارة.  في مجالها، 
العطارة،  مهنة  أصول  عن  )الغورية(  بمنطقة  ار 

ّ
العط حسين( 

في الحرفة حب العطار  »أهم �سيء  فقال:  وتأثير تطور العصر، 
لمهنته ومراعاته لضميره، وهو ما كان عند الشباب في الما�سي، 
لكنهم اآلن يسعون للمكسب السهل. العطار الحقيقي يجب عليه 
 بأول، وكيف ينتقي أجود 

ً
معرفة احتياجات الزبون، فيجلبها أوال

األصناف، وكيف يغربل خامات العطارة، ويجهزها للبيع«.
 ويتذكر أحد أخالقيات مهنة العطارة قديًما حين كان العطار يضع 
كرسًيا أمام دكانه، ُيدخله إلى داخل الدكان عندما يبيع لزبون. 
حتى إذا جاء زبون جديد، يذهب إلى الدكان المجاور الذي يوجد 

أمامه كر�سي، ليتوزع الرزق على الناس. 

ما انقرض وما ظهر
ويعدد العطار محمد عيد بعض األعشاب التي لم تعد موجودة،  
في  العيون،  رمد  لعالج  يستخدمونها  كانوا  التي  )الكمأة(  ومنها 
و)القريص(،  )السرخس(،  وأعشاب  شكل قطرة لتطهير العين، 
التي كانت تستخدم لعالج أمراض الضغط والسكر  و)الزعرور( 
فأهل  الزبائن  ثقافات  حسب  المنتجات  ويصنف  والكلى«. 
واألجانب  و)السحلب(.  على)المغات(،  يركزون  والعرب  الخليج 
التي يعشقها اإلسبان،  وعيدان الفانيليا،  )الزعفران(،  يطلبون 
والبرتغاليون خصوصا، وعيدان القرفة.  وعن منتجات العطارة 
التي انتشرت في الفترة األخيرة ولم تكن موجودة، يعدد العطار طه 
محمد زيوت الجرجير، والزعتر، والسمسم، والقمح.  ويقول: هي 
لم تكن شائعة التداول كما هو الحال اآلن، ونحن نقوم بعصر 
ال  معينة  بتركيزات  منها  الزيوت  واستخالص  وتقطيرها،  البذور 
أما الحاج علي حسين فيعدد بعض  يعرفها إال العطار الخبير. 
يستخدم  )حزمبل(،  أصناف لم تعد موجودة منها صنف اسمه 
)السيبيتاج  وكذلك  المناعة،  جهاز  وتقوية  لألعصاب،  ا 

ً
مهدئ

لتبييض  يستخدم  كان  هندي،  طبيعي  حجر  وهو  البندقي(، 
المناطق السوداء في البشرة. 

العطارة ووسائل التصال 
»في الما�سي كانت العطارة تعتمد  يقول المهندس أيمن فريد: 
بفضل  تطورت  حالًيا  بينما  المباشرة،  والممارسة  الخبرة  على 
القدرة على التواصل واالستفادة من خبرات الشركات العالمية،  
والفضائيات على معرفتنا بأصناف عطارة  لقد ساعد اإلنترنت، 
وتتفيد في تغذية  التي تأتي من غانا،  )زبدة الِشيا(،  جديدة مثل 
التي تستخرج من نوى  و)زبدة المانجو(  والشعر.  غنية البشرة، 
المانجو، وهي أيًضا مفيدة للبشرة«. ويؤكد العطار محمد عيد أن 
الناس انصرفوا لفترة من الزمن إلى المستحضرات الصيدلية، 
والمستخلصات الجاهزة، ولكنهم بفضل تطور وسائل التواصل 
وال ينكر الحاج علي حسين  عادوا إلى طب األعشاب الطبيعية. 
فوائد اإلنترنت في في سرعة الترويج لمنتجات العطارة، وتعريف 
المنتجات  انتشار  في  أسهمت  أنها  يرى  لكنه  بفوائدها  الناس 
البسطاء،  حساب  على  للربح  تسعى  التي  والتجارة  الوهمية، 
الكركم  أن   

ً
مثال المعروف  من  يقول:  للخداع،   

ً
مثاال ويضرب 

للحليب  إضافته  ويمكن  عام،  بشكل  للصحة  مفيد  العادي 
وشربه، إال أن بعض القنوات دأبت على ترويج ما يطلقون عليه 
)الكركمين(، وهو ال يختلف في �سيء عن الكركم العادي الموجود 

في دكاكين العطارة 

ار، وبائع العطارة
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وجوه من اإلمارات 

 د. محمد منصور الهدوي 

مشوار ثري وحافل بنتاج إبداعي غني وهائل في عالم القصص 
عن  الظاهري،  ناصر  اإلماراتي  الكاتب  يعرف  من  والفيلم، 
كثب، سواء على الصعيد الشخ�شي أو من خالل إبداعاته في 
أو من خالل مؤلفاته األدبية،  الصحف اإلماراتية والعربية، 
ه 

ّ
حل خالل  من  دها 

ّ
وط التي  األماكن  مع  عالقته  أن  يدرك 

فبين  إلى فكرة فيلم سينمائي يوًما ما،  قد تتحول  وترحاله، 
السطور التي يكتبها الكثير من الصور التي تجعلك تتخيل أنك 
مبنية حكايته دائًما على تفاصيل من  أمام شريط سينمائي، 
السهل أن تتحول إلى سيناريو، كثيرة هي الدوافع والدواعي التي 
ألهمت الروح اإلبداعية للظاهري، فقدراته الخاصة واشتغاله 
الدؤوب في عالم القصص جعله من أبرز الكتاب اإلماراتيين 

البارزين في الساحة اإلبداعية .

مسيرة النشأة وسيرة التكوين 
حصل على  ولد ناصر الظاهري في مدينة العين بإمارة أبوظبي، 
جامعة  من  الفرن�سي  واألدب  اإلعالم  في  البكالوريوس  شهادة 
ناصر  فقد  حياته  من  مبكر  وقت  وفي  سنة  1984،  اإلمارات 
 لظهره وحياته فعرف اليتم منذ 

ً
الظاهري والده الذي كان سندا

طفولته وتحمل المسؤولية وعبء الحياة، ذلك الفقدان األبوي 
وكذلك  الظاهري  ناصر  عند  الكتابة  محّركات  من  كان  المبكر 
العزلة والوحدة التي عاشها والصمت الذي درب نفسه عليه، كل 

تلك العوامل مشتركة أدت إلى تحمله مسؤولية الكتابة. 
قرأ ناصر الظاهري األدب الرو�سي مما شكل نقلة مهمة في حياته 
أمريكا  وأدب  الفرن�سي  األدب  إلى  بعدها  ينتقل  القصصية، 
داخله  في  تنمو  واألماكن  الوجوه  مع  عالقته  بدأت  الالتينية. 
ومخيلته، ولم يجد أمامه سوى القلم ليعبر عن كل المشاعر التي 
تتسق مع صعوبة فقده والده مبكًرا، هذا من جهة، لكن القلم 
يحتاج دائًما إلى إلهام، فكانت وما زالت مدينة العين التي ولد فيها 
بكل تفاصيلها واضحة وصريحة في العديد من إنتاجاته األدبية، 
أصدر كتابه األول سنة  1981، متضمنا إبداعات تدورحول بعض 
اليوميات في العين، نشرقصته األولى سنة  1986، بعنوان »حسون 
 من المجموعات القصصية، ومنها: عندما 

ً
الحواي«، أصدر عددا

تدفن النخيل، خطوة للحياة خطوتان للموت. أصدر رواية بعنوان 

»درع  مدير تحرير مجلة   
ً
عمل سابقا »الطائر بجناح أبعد منه«. 

الوطن«، ومديرتحرير جريدة االتحاد، ومدير عام ورئيس تحرير 
ورئيس  واإلعالم«،  للصحافة  العربية  »المؤسسة  مطبوعات 
إلى جانب توليه عدة مسؤوليات  اإلمارات،  اتحاد كتاب وأدباء 
ومهام أخرى، أقام عدة معارض فوتوغرافية شخصية ومشتركة 
في كل من: أبوظبي، وبغداد، والقاهرة، والمغرب، وإيطاليا. يكتب 

عموًدا يومًيا في صحيفة االتحاد، بعنوان »العمودالثامن«. 
 من المقاالت في كتب خاصة، وهي: »على سفر نذهب 

ً
وأصدر عددا

العمودالثامن،  لليابسة،  البحر  ما تركه   ،
ً
نذهب عميقا  ..

ً
بعيدا

رجمت بعض قصصه إلى اللغات االنجليزية والروسية والفرنسية.
ُ
ت

فمن خالل ما يشاهده من  العالم،  يحب الظاهري زيارة مدن 
بين  ثنائية  يشكل حالة  أن  استطاع  الشعوب  وأماكن  ثقافات 
من  أكثر  الظاهري  ناصر  دخل  والبصرية،  الحسية  المشاهد 
خمسين مدينة لكل مدينة شمس ومالمح وأصوات وألوان وكل 
مدينة ستكشف له أسرارها وتعطيه قصصها. كتب مشاهداته 
عنوان  تحت  شهرية  مقاالت  عبر  العالم  في   

ً
بلدا  22 من  ألكثر 

»تذكرة سفر«.
 منذ البداية أن ناصر الظاهري يمتلك رؤية إنسانية 

ً
وكان واضحا

وعلى أساس هذه  »أنا ظل اإلنسان اآلخر دائما«  يقول  شاملة، 
القاعدة يؤسس ناصر الظاهري تجربته القصصية التي تم�سي 
لذلك لم تكن مفاجأة أن  على ضفاف الشعر،   

ً
بل غالبا  

ً
أحيانا

»في سيرة  يطرح نفسه مخرًجا سينمائًيا ويقدم تحفة تسجيلية 
نال من خاللها جائزة أفضل مخرج في  والنخل واألهل«،  الماء 
دورة من مهرجان دبي السينمائي مثلما كان له الحضور في معرض 
الكتاب الدولي الذي أقيم بأبو ظبي في معرضه الفوتوغرافي »خلف 
الذي كان عبارة عن وجوه وأماكن التقطها  ظاللهم البيضاء«، 

الظاهري بكاميرته الخاصة التي ال تفارقه أبًدا. 
بعيًدا عن حياته الفنية واألدبية، ثمة جانب في حياة الظاهري لم 
يعد خاًصا، مرتبط بعالقته بابنته أروى، هذه الطفلة السعيدة 
وتتعلم منه كل ما له  التي تسافر معه دائًما،  بصداقة والدها، 

عالقة بالجمال، ال تفارق الظاهري، خاصة في لحظاته الغالية.

آراؤه عن القصة والرواية
وإن  القصة،  لكتابة  ناصرالظاهري  اإلماراتي  األديب  ُيخلص 
فذلك فقط من  كان يلجأ أحيانا إلى اإلبداع في مجال الرواية، 
منطلق شعوره بأن مساحات القصة ال تكفي ألبطاله، ولهذا فهو 
يحررهم عبر أحداث روايته، بال تكلف، وفي سالسة ميزت كتابته 
على اختالف صنوفها. وتبقى رؤى العطاء في القصة، وفي الرواية 
من سمات التعددية  التي تعتبر سجال لذاكرة المكان والناس، 
الفريدة التي تميز الظاهري. كاتب القصة، في رأيه »يومي ومراقب 
عن كثب، ومعجون بتفاصيل الناس. وأما كاتب الرواية فهو يشبه 
المخزنجي الذي يجمع كل �سيء، لكنه ال يجمعه عن عبث، فيخزن 

األشياء ليعيد ترتيبها وترتيب نفسه. 
أنا أعود لكتابة الرواية حين ألحظ وعًيا في الداخل اكتمل نحو 
موضوع معين، أو نحو أمور في الحياة مصبوغة بفلسفة خاصة. 
أعود لكتابة الرواية حين يكون علي أن أسجل ذاكرة ناس ومكان 
هناك  إن  كما  بينهما.  الجدلية  العالقة  توثيق  وكذا  محددين، 
 روائيين، وبذا ال يمكنك 

ً
 هم في األساس ولدوا ليكونوا أبطاال

ً
أبطاال

ألنهم سيظلون يقرعون ذاكرتك  أن تسجنهم في قصة قصيرة، 
كونك خنت شخصياتهم وخنت النص السردي. 

وأما القصة وكتابتها فهي نوع من الفرح ونوع من المتعة التطهرية 
أنا أشعر أن  ال أدري،  وفعل الخير.  ونوع من سعادة اإلخالص، 
تلك هي كتابة القصة«.   في الحلق، 

ً
طعًما جميال لبعض األشياء 

يقنع  أن  يستطيع  الذي  الكاتب  أن  يعتقد  ذلك  كل  رغم  لكن 
الجمهور القارئ أنه هو في الرواية، وأن كل هذه التفاصيل التي 
السفر  وإن  محَنك،  كاتب  لدن  من  معاشة  تجارب  هي  ذكرها 
للمشاغبة والكتابة،  باعث  له قراءة أخرى ومختلفة،  بالنسبة 
محرض على الحياة وفتح نوافذ مطلة على اآلخر، وعلى كل �سيء 
يهمه  ال   

ً
طبعا وهنا  الواسع،  اإلنسانية  رحاب  في  معه  مشترك 

دينه كثيًرا، وال انتماء هو ال بلده وال لغته، فقط تهمه إنسانيته، 
ومعرفته وثقافته، ومقدارالخير الذي فيه، ووعيه أن الشر ضد 
اإلنسان وحياته دائًما، لذا حين تنهض تلك المدن من جديد في 
يجد القارئ ذلك اإلنسان الذي يحب أن ينتمي إليه،  كتاباته، 

وينحاز إليه ضدالظلم والفقر والجهل والشر.

»الهدهد«  والجوائز
2008 في  تجربة صحيفة الهدهد االلكترونية التي تأسست سنة 
لندن مع الصديق د. محيي الدين الالذقاني بخمس لغات العربية 
فولتير،  والفرنسية:  شكسبير،  واالنجليزية:  المتنبي،  وشعارها: 
صحيفة  وكل  الفردو�سي،  والفارسية:  ثيرفانتيس،  واالسبانية: 
تعمل وفق معايير لغتها ومتحدثيها وما يجري في بالدها من أمور 
ويجدر اإلشارة بأن قصته  سياسية وفنية وثقافية واجتماعية. 
الدرا�سي  المنهج  في  ووضعها  اختيارها  تم  الَحّواي«  »حسون 
 الملح، 

ً
للصفوف اإلعدادية. والكتب الجديدة التي صدرت: منتعال

وكّفاه رماد - قصص - لليل طائره.. وللنهار المسافات - كتابات في 
أدب الرحالت - مقابسات رمضان، جزءان - مقاالت متنوعة.

ترجمت قصصه الى االنجليزية والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية 
والروسية واأللمانية والهندية وااليطالية والملياالم، ونالت أفالمه 
21 جائزة دولية كما حاز وسام دول مجلس التعاون الخليجي في 
وعلى هذه الوتيرة يسافر  اإلبداع وفاز بميدالية أوائل اإلمارات، 
ناصر الظاهري وفي حقيبته عدسة وقلم وما ال يستطيع القبض 
عليه  يقبض  وما ال  بالقلم  عليه  يقبض  الكاميرا  بعدسة  عليه 

بالقلم يتركه للكاميرا 

* كاتب وباحث من جمهورية الهند 

ناصر الظاهري رحلة بين الحروف واألمكنة

ناصر الظاهري

ولد ناصر الظاهري في مدينة العين بإمارة أبوظبي، 
حصل على شهادة البكالوريوس في اإلعالم 

واألدب الفرنسي من جامعة اإلمارات سنة  1984، 
وفي وقت مبكر من حياته فقد ناصر الظاهري 

والده الذي كان سندا لظهره وحياته فعرف اليتم 
منذ طفولته وتحمل المسؤولية وعبء الحياة، ذلك 

الفقدان األبوي المبكر كان من محّركات الكتابة
 عند ناصر الظاهري

ناصر الظاهري
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 لم َيَر الناس أصدق منه 
ً
 وفّيا

ً
»فقدُت بموت خليل مطران صديقا

صداقة، وال أوفى منه وفاء، وال أكمل منه رجولة، وال أحرص منه 
على اصطناع الخير والبّر والمعروف. لقد عرفت مطران ولم أكد 

أجاور العشرين، وفقدت مطران وقد أشرفت على الستين«.
هذا ما قاله د. طه حسين ًبعيد سماعه نبأ وفاة صديقه الشاعر 
المصري الكبير خليل مطران في القاهرة في األول من   - اللبناني 
يونيو عام 1949، هو الذي كان ولد في مدينة بعلبك اللبنانية في 
األول من شهر يوليو عام 1872، أي في مثل الشهر الذي نسجل عبر 
 على والدته... وأردف عميد 

ً
153 عاما مفتتحه اليوم ذكرى مرور 

 بشعره، فلم أكد ألقاه 
ً
األدب العربي يقول: »عرفت مطران معجبا

من خصلتيه أشد إثارة  حتى كنت أسائل نف�سي أّي  مّرة ومّرة، 
إلعجابي به: شعره أم خلقه؟. 

من شعره،  إعجابي  إلى  أدعى  كان  خلقه  أن  اآلن  أعتقد  وأكاد 
وعند  العرب، وعند محدثيهم،  فالشعر الجديد كثير عند قدماء 
األمم األجنبية على اختالفها؛ ولكن الخلق الكريم النقي السوي 
قلوبنا  ملك  به،  ظفرنا  فإذا  العزيز،  من  وأعّز  النادر  من  أندر 

ونفوسنا وألبابنا، وشغلنا عن كل �سيء غيره«. 
في الصميم، جمع في قصيده الُمحكم   

ً
كان خليل مطران شاعرا

بين عمق الشعرية النافذة، وقوة الخيال، وبراعة توظيف اللغة 
المغايرة، وابتداع تلكم النظرة الهادئة الُملّمة بتفاصيل مشهدية 
 .
ً
 أثيرّيا

ً
، أم مجّردا

ً
 حسّيا

ً
ما يتناوله، سواء أكان الُمتناول هنا مادّيا

للقصيدة  بحق  المجّددين  الشعراء  من  مطران  اعتبر  ولذلك 
 بها إلى صرح شعري نيو كالسيكي، مّهد 

ً
الكالسيكية العربية، قافزا

لثورة الحداثة الشعرية العربية مع شعراء قصيدة التفعيلة، ومن 
 إلى 

ً
ثّم قصيدة النثر، منذ العام 1948 من القرن الما�سي، امتدادا

يومنا هذا، واستطاعت »القصيدة المطرانّية« ذات الحساسية 
المختلفة أن تتجاَور بندّية الفتة مع اإلبداع الشعري الذي تالها.
ومما ساعد على تألق قصيدة الخليل وتمّيزها عن قصائد أقرانه 
في زمنه، وعلى رأسهم أحمد شوقي وحافظ ابراهيم، اتساع ثقافته 
وميله إلى األجواء الرومانسية وانفتاحه على الشعر الغربي وترجمة 

نماذج منه إلى العربية، والسيما لشكسبير وكورناي وهوغو. 
كما إليه يعود الفضل في إدخال  الشعر القص�سي أو التصويري 

لقبه بشاعر الملحمة  ومن هنا جاء  إلى األدب العربي المعاصر. 
فالملحمة كما نعرف، هي عبارة  العربية وشاعر الدراما العربية. 
عن شعر قص�سي طويل تدور إحداثّياته التاريخّية حول البطوالت 
طريقته  على  الشاعر  يرويها  المجّنحة،  واألساطير  والخوارق 
والعقول  المشاعر  خطف  أولوياته  أولى  من  الذي  وبأسلوبه 
واألخيلة. وهذا ما تعكسه بالفعل قصائد خليل مطران الملحمّية: 
و»الجنين  و»فتاة الجبل األسود«  و»مقتل بزر جمهر«  »نيرون« 
الشهيد« وغيرها، حيث نقع فيها على سرديات، ومشاهد صراعات 
تترى  حاّدة، وشخصيات ت�سي بالمطلقات، وصور ملحمّية تظّل 
على  لقارئها  ودافعة  جاذبة  مثيرة،  بطريقة   

ً
بعضا بعضها  وراء 

متابعتها حتى آخر الشوط  الدرامي الذي أّسس له الشاعر. 
جدير بالذكر أن الخليل كشاعر ملحمّي، لم يستلهم بعض وقائع 
السيا�سي  حاضره  على  أمره  حال  ليعكس  إال  القديم  التاريخ 
المعقد، والمملوء بالتناقضات، والقمع وكبت الحريات، ويدعو 
 
ً
بالتالي إلى الثورة على الطغيان واالستبداد كما عاناهما شخصّيا
في زمن الجور العثماني، والذي كان هو دافعه األسا�سي إلى مغادرة 
 إلى مصر ليستقّر فيها، ويعمل في 

ً
بلده لبنان إلى فرنسا، ومنها الحقا

 على صفحاتها 
ً
 في جريدة »األهرام«، مسّجال

ً
الصحافة،  وتحديدا

 لمصر وبالد 
ً
دائما  

ً
مواقفه الوطنية والقومية الجريئة، ومنتصرا

العروبة جمعاء.
 بعد مرحلة »األهرام« أّسس خليل مطران »المجلة المصرية«، 
المنبر الفكري واألدبي نصف الشهري، الذي كان له إيقاعه المؤثر 
في الحياة الثقاقية المصرية والعربية نتيجة الدراسات الفلسفية 

والنقدية التي كان ينشرها.
 ثم أصدر شاعرنا في العام 1903 صحيفة يومية سّماها »الجوائب 

خليل مطران شاعر 
ها

ّ
األقطار كل

أحمد فرحات 
شاعر ومترجم من لبنان

فيها   
ً
مؤازرا والتبليغ،  الصوت  إيصال  بداعي سرعة  المصرية« 

 )1908  -  1874( الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل باشا 
الوطني«؛  »الحزب  وتأسيسه  لالستعمار  بمناهضته  المعروف 
كما كان له دوره الفّعال في نهضة مصر الحديثة عن طريق نشره 
الصحافة،  ودعمه حرية  الوطنية،  الجامعة  وإنشائه  التعليم، 
؛ 

ً
ُمجلّيا  

ً
وأديبا  

ً
سياسيا  

ّ
كاتبا كان  كونه  من   

ً
انطالقا وتعزيزها، 

األندلس«،  »فتح  صاحب  هو  باشا  كامل  فمصطفى  غرو،  وال 
تعبير  على حّد  أول مسرحية مكتوبة ومكتملة األركان في مصر، 
والذي كان وجد ضالته في الزعيم  الشاعر خليل مطران نفسه، 
الفكر  بينهما صداقة متينة رابطها  وانعقدت  الكبير،  المصري 
التحرري واإلبداع والثقافة، عالوة على حفظ رفعة مصر والوطن 
العربي، بشهادة كل من طه حسين ومارون عبود، األديب والناقد 
اللبناني الذي كان يصف الخليل بـ »شاعر العرب العظيم والرائد 
لمصر ولبنان دفعة   

َ
»عرف كيف يكون منتميا وبأنه  في زمنه«، 

 على قاعدة انتمائه للعروبة كهوية جامعة تظلل 
ً
ودائما واحدة، 

بالد العرب من الماء إلى الماء«.

الوحدة العضوّية لقصيدته
من جهة أخرى، وعلى مستوى تجديده الشعري الذي ألمحنا إليه 
لم يقتصر الخليل في هذا التجديد على شكل القصيدة،  أعاله، 
وهنا األهم،   ،

َ
بل تعّداه أيضا لغة وصورة وموضوعات مبتكرة، 

والتي تتجلى في ترابط  إلى تحقيق الوحدة العضوية للقصيدة، 
وانشدادها  الرؤية  ووحدة  األبيات،  بين  والتوازن  األفكار، 

 وإطالق الدالالت. 
ّ

لعناصرها في عملية البث
سياق  كما إن شاعرنا كان يدمج نفسه كوعي داخلي دفين في  
بأحاسيسه  فإذا  يتناولها بكثرة في شعره،  التي  الطبيعة  وصفه 

طاطات نفسه تنبض في روح هذه الطبيعة ومظاهرها. 
ُ
وخ

الحي الذي كان يحب أن  »مكس«،  يقول في قصيدة له كتبها في 
يتردد عليه في غرب مدينة اإلسكندرية:

شاٍك إلـــــــــــــــى البحــــــــــــــــر اضطراب خواطــــــــري
فيجــــــــــــــــــــــــــــــــيبني برياحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الهوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ثاٍو على صخــــــــــــــــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــــــــم، وليت لـــــــــــــــــــــــي
 كهــــــــــــــــذي الصخــــــــــــــــــــــــــــــــرة الصّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ً
قلبا

ينتابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  موج  كمــــــــــــــــــــــــوج  مكــــــــــــــــــــــــــــــــارهي
ويفّتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كالسقــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــي أعضــــــــائي

ضــــــــــــــــاره
ُ
والشمــــــــــــــــس فــــــــي شفق يسيــــــــــــــــل ن

فـــــــــــــــــــــوق العقيــــــــــــــــق علــــــــــــــــى ذرى ســــــــــــــــــــــــوداء
ً
مــــــــــــــــّر خــــــــــــــــــــــــالل غمامــــــــــــــــــــــــتين  تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدرا

ــــــــــــــــــــــــرت كالدمعــــــــــــــــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
ّ
وتقط

فكــــــــــــــــــــــــأن آخــــــــــــــــــــــــر دمعــــــــــــــــــــــــة  للكــــــــون  قــــــــــد
ُمزجــــــــــــــــــــــــت بآخــــــــــــــــر أدمعــــــــــــــــــــــــــــــــي لرثــــــــــــــــــــــــــــــــائي
مهما يكن من أمر، وبمناسبة مرور 153 سنة على ميالد الشاعر 
القديم  الحجري  منزله  إلى  بمفردي  ذهبت  مطران،  خليل 
أتلو  هناك  ووقفت  اللبنانية،  بعلبك  مدينة  في  و»المهجور« 
مع  بات أهله،  انكساره في انكساري في بلد جميل اسمه لبنان، 

األسف، يقتلونه كل يوم.. ويعشقه اآلخرون 

قلب الكالم

خليل مطران
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في ليالي  وهناك،  هنا مضمومة،  فالباء  ولو أنها مختلفة قليلة؛ 
الوحشة القديمة، والممانعة العصية - بين المكسورة والساكنة 
ن الطريقة المثلى التي تنقل بها الشكل على  في آٍن، حيث ال تتبيَّ
كانت  التآليف والتخاريج،  ة المصريين عجيبة  الورق من عاميَّ
من غير رابط وال جهة نسب  مادة الرحلة الفكاهية،  »الِبصارة« 

واضحة، سوى تطابق الحروف، لكن شتان بين الكلمتين!
ال أعرف ما الذي كان يدور في عقلي بالضبط في ذلك الوقت من 
إذ   - حسبما تسعفني الذاكرة   - سبق بخمسة عشر عاًما  شتاٍء 
 منها أن 

ً
وأختار بدال أرفض رحلة عمل تليفزيونية إلى الشمال، 

أشد رحالي نحو الجنوب؟ كانت دعوتان قد وصلتا في ذات الوقت؛ 
في  للمشاركة  الجهات  إحدى  دعتني  حيث  لمقدونيا،  إحداهما 
أحد المهرجانات األدبية هناك، وكانت شخصية، واألخرى كانت 
لتغطية فعاليات مهرجان   - - حيث أعمل  عن طريق التليفزيون 
للموسيقى  بالسواحيلية(   - »Sauti za Busara« )صوت الحكمة 
السواحيلية في زنجبار - ربما حماسة المغامرة، واكتشاف رقعة 
في  الرغبة  أنها  أو  العالم،  تماًما من خريطة هذا  لديَّ  مجهولة 
الصحبة الممتعة؛ إذ يشاركني الرحلة اثنان من أقرب األصدقاء 
لنا على الدوام فريًقا متجانًسا ومتفاهًما.

َّ
ر وُمخرِج، شك : ُمصّوِ إليَّ

وزنجبار أرخبيل فاتن، تقع ُجُزره االثنتان والخمسون في المحيط 
تها  وأهميَّ مساحاتها  وتتفاوت  الهندي، 
الرئيسية  جزيرتها  أو   - عاصمتها  كذلك، 
باللغة  »أنغوجا«  أو  هي زنجبار نفسها،   -
كان  هناك.  األم  اللغة  وهي  السواحيلية، 
نطير  أن  الّزِنج«  »بر  إلى  للوصول  يلزمنا 
وربما  مسافة زمنية أقلها عشر ساعات، 
حسبما أخبرتنا  تصل إلى عشرين ساعة، 
عة،  المتنّوِ بشركاتها  الطيران،  جداول 
والتي لم يكن من بينها رحلة مباشرة بين 
القاهرة ودار السالم، عاصمة تنزانيا، التي 
تعتبر زنجبار دولة شبه مستقلة داخلها، 
ا - كان لزاًما علينا  وإن كانت تتبعها سياسيًّ
أن نهبط مرة على األقل في إحدى المدن: 
أو  الدوحة  حتى  أو  أبابا،  أديس  نيروبي، 
أبوظبي! وكان أقصر الطرق يمر عبر أديس 

الوجوه التي تطالعك في شوارع »أنغوجا« هي التي  أبابا، فذهبنا. 
تشاهدها في كل مدينة طيبة في العالم، تحتفي بالغرباء، ودودة، 
تتمنى أن تطلب خدمة منها لكي تمد يد العون، التي ربما تمتد من 
الذين أسهم  دون حتى طلب. غالبيتهم من المسلمين الملتزمين، 
وجود العمانيين بينهم سنوات طويلة في الما�سي في تكوين بنيتهم 
الزمان  ميراث  ينسون  ال  وهم  الدينية،  ومرجعيتهم  الثقافية، 
الغابر، وقت كانت البالد محطة رئيسية في نقل العبيد من أفريقيا 
إلى دول العالم في أحلك فترات أفريقيا بؤًسا، لكنهم استطاعوا أن 
ر على أبناء قارتهم  لوا مشاعر الغضب تجاه العالم الذي تجبَّ يحِوّ
، إلى سمّوِ التسامح، وطيب النفس، كما هي 

ً
السمراء زمًنا طويال

طبيعتهم الساحرة، وبحرهم الزاهي، الذي يهدهد األرواح بموجه 
الفيروزي الناعم على الدوام. وقتنا الضيق 
الكثير،  بمشاهدة  لنا  يسمح  لم  هناك 
»مدينة  لكن لم نكن لنفّوِت فرصة زيارة 
اإلنترنت  عبر  استكشفتها  التي  الحجر«، 
)الذي لم يكن بكامل عافيته مثل اآلن(، 
ومن مقاالت قرأتها في مجالت قبل السفر. 
»المدينة الصخرية«  أو  »مدينة الحجر« 
المالط  من  ُبنيت  صخور!  بال  التي 
والمرجان، وأبوابها الباقية مائتان، مررت 
ولم أحتج إلى طرقها؛  بها ذات نهار بعيد، 
فهي مفتوحة دوًما، تقبل الغرباء، بمحبة، 
التي  األرواح  موسيقى  وتحب  وسماحة، 
على  لترقص  األرض؛  أصقاع  من  وفدت 

إيقاعاتها رقصة السالم 

صوت الحكمة )1 - 2(

محمود شرف
شاعر وإعالمي

وجهة سفر

ارتياد اآلفاق

رحلة عيسى الناعوري إلى إيطاليا 
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ارتياد اآلفاق

 خلف أحمد محمود أبوزيد

اختار األديب األردني، عي�شى الناعوري الذهاب إلى إيطاليا في 
بعثة أدبية، رغبة في اكتشاف أدب آخر، غير األدب اإلنجليزي 
سنة  سبتمبر  من  عشر  الحادي  األحد  يوم  وفي  والفرن�شي. 
أشهر  ستة  وعبر  روما.  مطار  في  الطائرة  به  هبطت  1960م 
والبندقية  وبولونيا  روما،  زار  إيطاليا،  في  الناعوري  قضاها 
وميالنو وتورينو، وجنوا في الجنوب، حيث شواطئ الريفيرا وبيزا 

وفلورنسا. كما زار جزيرتي سردينيا وصقلية. 
خالل هذه الرحلة من التجوال، تعرف الناعوري عن قرب على 
وسجل  الكثير من أوجه الحياة الثقافية واألدبية في إيطاليا، 
انطباعاته في رحلة تعد وثيقة مهمة عن اللقاء العربي األوروبي 

من خالل كاتب وتجربته. 

الكتب واألصدقاء
وفي  إيطاليا،  وشعراء  أدباء  بأشهر  الناعوري،  التقى  رحلته  في 
مؤلفاته  حول  معه  ا 

ً
حديث وأدار  مورافيا«،  »ألبرتو  مقدمتهم 

الروائية، واألدبين اإليطالي والعربي. وذكر لنا أن اسم ألبرتومورافيا 
الحقيقي هو »البرتوبينكرله«، أما مورافيا فهو اسم أدبي مستعار، 
كان يوقع به ما يكتبه وهو مختف عن أعين الفاشيست في عهد 
ثم اشتهر به ولم يعد يعرف اسمه الحقيقي سوى  موسيليني، 
رجمت 

ُ
أن بعض رواياته ت نقل الناعوري لمورافيا،  عدد قليل. 

فاستغرب مورافيا األمر،  ونشرتها دور نشر عربية،  إلى العربية، 
ولم يصدقه، ألنه لم يحدث أن اتصل به مترجم وال ناشر عربي، 
يستأذنه في ترجمة �سيء من أعماله! وحين أكد له الناعوري أن في 
مكتبته الشخصية بعض رواياته المنشورة باللغة العربية، ومنها 
»امرأة في روما«، وعنوانها اإليطالي »الرومانية« استاء مورافيا من 
، ألن حقوق المؤلف أمر له أهميته وقدسيته في بالد 

ً
ذلك كثيرا

 - من 
ً
الغرب. حين سأل الناعوري مورافيا: كم نسخة تهدي - عادة

، وسأل متعجًبا: أنا 
ً
كل كتاب تنشره؟ نظر إليه مورافيا مندهشا

أهدي من مؤلفاتي؟ واضاف: أنا نف�سي ال أنال من الناشر أكثر من 
أليس لك أصدقاء  فقال النعوري:  عشر نسخ من كل كتاب لي. 

 من مؤلفاتك؟ فجاوبه: الصديق الذي 
ً
يهمك أن تهدي إليهم شيئا

. ثم 
ً
يهمه كتابي يشتريه لكي يقرأه، وال ينتظر أن أهديه إليه مجانا

يقول   من كتبك؟ 
ً
سأل مورافيا الناعوري: هل تهدي أنت نسخا

كنت حتى ذلك الحين أهدي من كل كتاب لي ما بين  الناعوري: 
فلما قلت ذلك لمورافيا فغر فاه  نسخة فأكثر.   200 إلى   150
 وقال: وهل كل المؤلفين العرب مجانين مثلك، أم هي حالة 

ً
دهشة

مقصورة عليك وحدك؟ فقلت: وما وجه الجنون في هذا؟ فقال: 
 لكل أصدقائك، فمن إذن يشتري الكتاب؟ 

ً
إذا كنت تهدي نسخا

ولماذا يهتم ناشر بنشره وطرحه في األسواق؟
 كما التقى الناعوري بالشاعر اإليطالي »كوازيمودو« الفائز بجائزة 
الذي  بكوازيمودو،  إعجابه  إلى   

ً
مشيرا الرحب،  منزله  في  نوبل، 

أنه كان يتوقع   
ً
 من مسرحيات شكسبير، مبينا

ً
 كبيرا

ً
ترجم عددا

اإلنجليزية  اللغة  تتكلم  كنت  هل  فسأله:  اإلنجليزية،  يجيد  أن 
كنت أجد من يتكلم  كال،  فقال:  في زيارتك للواليات المتحدة؟ 
باإلنجليزية  التكلم  أجيد  ال  إنني  أضاف:  ثم  باإليطالية.  معي 
فأظهر الناعوري استغرابه  بشكل يسمح لي بممارستها بطالقة. 
من ذلك وهو يقول »كيف يترجم إنسان روايات ماكبث وروميو 
وجولييت وعطيل والملك ريتشارد الثالث والعاصفة لشكسبير 
 
ً
عن اإلنجليزية، وهو ال يجيد التكلم بها!«. والتقى الناعوري أيضا
 
ً
ذاكرا بوتساني،  فيتوريني  والروائي  مونتالي،  ايوجينيو  بالشاعر 

وذكر كيف أن هذا  »محادثة في صقلية«  أشهر أعماله الروائية 
 
ً
الروائي كان يجهل كل �سيء عن األدب العربي، وكم كان مسرورا
الجتماعه ألول مرة في حياته بأديب عربي يخاطبه بلغته اإليطالية. 

طبيعة اإليطاليين الفنية
من األشياء التي توقف الناعوري عندها في رحلته، حب اإليطاليين 
وذكر أن هناك العديد من األغاني الجميلة  والموسيقى،  للغناء 
التي يغنيها اإليطاليون بلذة وانفعال، من أشهرها أغنية »إلى اللقاء 
يا روما« فهي من األغاني التي يحلو لإليطاليين ترديدها كلما تذكر 

اإلنسان روما أو كلما أزمع على مغادرتها، بعد زيارته لها.

وتعلقهم به،  ورصد في رحلته مالمح من حب اإليطاليين للغناء 
يقول: في ميالنو كنت في غرفتي في الطابق الرابع من الفندق، وإذا 
صوت غناء وموسيقى يتصاعد من ميكروفون في الشارع من تحت 
نافذتي. كانت األغنية التي تتردد من ذلك الجهاز هي "أغنية ماريناـ 
وإذ هناك رجل قصير  فنظرت من النافذة إلى الشارع،  مارينا"، 
القامة مهرقل المالبس، يقف خلف حمار مربوط إلى عربة فيها 
 في الغناء والموسيقى، 

ً
ميكروفون. وبينما كان الميكروفون ماضيا

األنغام  حسب  ورأسه  بأرجله  بالرقص  يرافقه  الحمار  كان 
الشارع غاصة  وكانت الشرفات والنوافذ على جانبي  المترددة، 
ومن كل مكان كانت قطع النقود  بالمتفرجين من كل الطوابق، 

رحلة عيسى الناعوري إلى إيطاليا 

القناة الكبرى وكنيسة سانتا ماريا ديال سالوت، البندقية، إيطاليا
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   زقاق في مدينة باري البيضاء القديمة، بوليا، جنوب إيطاليا
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والرجل القصير  تتساقط على العربة المغنية، 
يقفز هنا وهناك يلتقط النقود المتساقطة. 

صالون األحد األدبي
األدبي،  األحد  صالون  عن  الناعوري  كتب 
المعروف  الوحيد  األدبي  الصالون  يعد  الذي 
بيللون�سي«،  »ماريا  بالسيدة  والتقى  إيطاليا،  في 
الذي كان  التي حدثته عن قصة هذا الصالون، 
في البداية عبارة عن تجمع سري نظمته حركة 
من  أعضاؤه  وكان  والفاشية،  للنازية  المقاومة 

الذين كانوا يتخفون تحت ستار االجتماعات  المقاومين،  األدباء 
األدبية في منزلها. ثم بعد سقوط النازية والفاشية، تحول التجمع 
األدبي  األحد  صالون  وبدأ  صرف،  أدبي  تجمع  إلى  السيا�سي، 
الفعلي، واشترك فيه األدباء من كل االتجاهات والتيارات األدبية. 
وعرف الصالون باسم صالون األحد، ألن اجتماعاته كانت تعقد 
عدد  يكون  أن  على  المجتمعون  كما حرص  فقط.  األحد  يوم 

أعضائه بعدد أيام السنة. 
التي أسستها  كما ارتبطت بهذا الصالون بجائزة ستريغا األدبية، 
في  كبيرة  بشهرة  تتمتع  الجائزة  هذه  وأن  بيللون�سي،  السيدة 
في الحصول  حيث يتنافس األدباء  األوساط األدبية اإليطالية، 
عليها، رغم كونها من الجوائز الصغرى من حيث القيمة المادية، 
التي تفوز بها تأتي في  لكن من حيث السمعة ورواج المؤلفات، 

المقدمة بين الجوائز األدبية اإليطالية. 

ذكريات مع المستشرقين اإليطاليين
كان  اإليطاليين،  المستشرقين  من  بعدد  الناعوري  التقى  كما 
عميد  غبرييلي،  فرانشيسكو  الكبير  المستشرق  رأسهم  على 
معهد الدراسات الشرقية في جامعة روما. والمستشرق، مارتينو 
موربيو، الذي دعاه لزيارته في دار مجلة المشرق، وهناك قدمه 

إلى زميله مدير المجلة الدكتور جوزيبي تومازي، 
الذي وصفه الناعوري باإلنسان الطيب القلب 
والخلق، وذكر أن في العمارة التي توجد بها المجلة، 
المستشرق  أنشأه  الذي  الشرق  معهد  يوجد 
الكبير »كارلوالفونسوتللينو«، أستاذ طه حسين، 
وزكي مبارك، وأحمد أمين، في بدء حياة الجامعة 
المصرية. وفي المعهد تعرف على السيدة »تللينو« 
»وجوفاني  »باولومنغانني«  األستاذين  وزميليها 
أومان«، كما تعرف من خالل تكرار زياراته للمعهد 

والسيما  المستشرقين،  من  األكبر  القسم  على 
 له، 

ً
 تكريما

ً
بعد أن أقامت السيدة »تللينو« حفلة

دعت إليها الكثير من المستشرقين الموجودين 
لطفهم  من  لقيت  »لقد  يقول  حيث  روما،  في 
وترحيبهم واستعدادهم لتقديم كل مساعدة لي 

ما جعلني أشعر بالمودة الحميمة لكل منهم«. 

الجوائز األدبية في إيطاليا
وتحدث عن الجوائز األدبية في إيطاليا، ووصفها 
الخاصة  والمؤسسات  الدولة  تمنحها  بالكثرة، 
األدبية  جائزتها  إيطاليا  في  مدينة  فلكل  والبلديات،  والعامة 
والعلمية. ومن طرائف ما ذكر الناعوري، أن هناك جائزة يطلق 
 
ً
سنويا يقدمها   ،Premio Bancarella بانكاريال«  »جائزة  عليها 
الكتب  ألكثر  الشوارع  أرصفة  على  المستعملة،  الكتب  باعة 

 عندهم. 
ً
رواجا

»أرشييالد جزيف  الكاتب اإلنجليزي  نالها   ،1960 وأنه في سنة 
الذي كان أوسع شهرة وأكثر قراءة في إيطاليا من بلده  كروتين« 
بريطانيا، وجميع رواياته مترجمة إلى اإليطالية، يقول »لقد كنت 
ليتسلمها  زوجته  مع  وجاء  الجائزة  هذه  نال  إيطاليا حينما  في 

 .»
ً
رسميا

الصحافة األدبية في إيطاليا
تطرق الناعوري بالحديث عن الصحافة األدبية في إيطاليا، وذكر 
أنها قليلة العدد والقراء، وقد عرف سبب ذلك من األديب اإليطالي 
إيطاليا  في  األديب  ان  له  أوضح  الذي  »اميليوتشيكي«،  الكبير 
يفضل نشر مقاالته في جريدة يومية، يقرأها مئات األلوف، على 
وتظهر في  أن ينشرها في مجلة تطبع خمسة اآلف نسخة فقط، 
الناعوري بكثير من األعجاب أن لكل  والحظ  أوقات متباعدة. 
ناقد خاص أو أكثر من ناقد،  جريدة يومية أو مجلة أسبوعية، 
ويعنى بعرض الكتب  يهتم بتتبع الحركة األدبية، 
الغرب  في  كبيرة  قيمة  األدبي  وللناقد  حينها.  في 
ورأيه األدبي قد يكون  كله ال في إيطاليا وحدها، 
في قتل كتاب ما أو إعطائه الحياة القوية   

ً
سببا

الناجحة. وذكر أن الكثير من هؤالء النقاد األدباء 
برزوا في الحياة األدبية اإليطالية، وأصبح لكلمة 
الواحد منهم شأنها الكبير في الحركة األدبية، بل 
وصل بعضهم إلى رئاسة تحرير بعض الصحف 

الكبرى.  اليومية 

ماريا بيللون�سي

ايوجينيو مونتالي

نقابة األدباء اإليطاليين
وتحدث عن نقابة األدباء اإليطاليين، التي تأسست سنة 1945م، 
على يد الشاعر الشهير »كواردوا ألفارو«، وهي تقع في وسط روما، 
عن  حدثه  الذي  باتيستا«،  »جوفاني  النقابة  بسكرتير  والتقى 
عضوية النقابة وعدد أعضائها الذين كانوا يقدرون بخمسمائة 
 مقداره ألفا ليرة 

ً
 شهريا

ً
عضو حينذاك، ويدفع كل عضو اشتراكا

حسب  وأن مجلس إدارتها يتألف من تسعة أعضاء،  إيطالية، 
نظامها األسا�سي، وظل كذلك إلى أواخر سنة 1960م، ثم عدلت 
المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس اإلدارة بحيث أصبح يتألف 
 عن أنشطة النقابة الثقافية 

ً
، وحدثه أيضا

ً
من أحد عشر عضوا

التي تشمل جميع األرا�سي اإليطالية، هذا إلى جانب أن النقابة 
تبرز  »نشرة نقابة الكتاب الوطنية«  تصدر نشرة فصلية باسم 
الجديدة،  األدبية  والمؤلفات  ونشاطاتها  النقابة  أعمال  فيها 
وتنشر مقاالت مختلفة في نقد  ودور النشر،  ونشاطات األدباء 
بعض الكتب أو الحديث عن أدباء، كما تهتم بشكاوى المؤلفين 

وخالفاتهم مع الناشرين. 

كرنفال مسينا
»كرنفال  شديد،  بإعجاب  عنها  تحدث  التي  المشاهد  ومن 
مسينا«، الذي شاهده عند زيارته لهذه المدينة، حيث يقول »وفي 
كان ذلك اليوم  مسينا لقيني أجمل منظر كنت اشتهي أن أراه، 
آخر أيام الكرنفال« ويروي كيف خرجت المدينة كلها للشوارع، 
الشباب والفتيات يسيرون في احتفال رائع، مالبس تمثل مختلف 
مثيرة  وحركات  بألوان  الشوارع  في  ترقص،  والدمى  الحيوانات 
القمامة  وبراميل  المكانس  من  آالتها  كل  وموسيقى  للضحك، 
، وقائد هذه األوركسترا العجيبة يعطي 

ً
 بارعا

ً
 موسيقيا

ً
تعزف عزفا

اإلشارات بمغرفة خشبية، وهو يلبس نظارة من دون زجاج، وقبعة 
ومن خلف األوركسترا عربات جميلة مزينة  برتقالية مضحكة، 
الورق  ونثرات  وفتيان،  فتيات  تركبها  األنواع،  متعددة  باألزهار 
الصغير الملون ترش من العربات بغزارة على الجماهير المحتشدة 
في الشوارع، ومن الجماهير نفسها على الفتيان والفتيات السائرين 
في الموكب، فتمتلئ منها الوجوه والرؤوس والمالبس، ثم تنحدر 
مثله  أشهد  لم  »منظر  الناعوري:  يقول  أن  إلى  الشوارع.  فتمأل 
قط، إال في بعض األفالم السينمائية، ولكن رؤيته في السينما غير 

مشاهدته في الواقع«.
 
ً
وفي 19 فبراير من سنة 1961م، عاد الناعوري إلى األردن، مسجال
مهمة،  وثيقة  بمثابة  تعد  التي  هذه،  الثقافية  رحلته  وقائع 
واألدبية  الثقافية  الحياة  عن  مجهولة  جوانب  لنا  كشفت 

اإليطالية، خالل تلك الفترة 

إيطاليا  إلى  الناعوري  عيسى  رحلة 
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كان ياما كان في سالف العصر واألوان، وما يحلى الكالم إال بذكر 
النبي عليه الصالة والسالم. 

في الحلقة الماضية: أراد الصحصاح أن يستقل وأمه فيما تبقى 
من مضارب أبيه، بعدما رفض عمه تزويجه ليلى. وبالفعل ضرب 

خيمة أبيه في آخر بيوت الفقراء بالحي. 
ومضت األيام والليالي وعشقه يزداد، حتى بلغ ثمانية عشر عاًما، 
وكملت فيه الخصال الحسنة، فجلس إلى نفسه يحدثها ويعاتبها 
على تقصيرها في حق ليلى، فأقسم أن يشرد روحه عن أوطانها، 
فإما أن تفوز بآمالها أو تهلك دون مرادها. فخرج الصحصاح طالًبا 
فخرج حافًيا وعليه قميص قصير  رزقه خارج ديار بني كالب، 
فلما فقدته أمه تجدد عليها حزنها  األكمام وهو صفة األيتام، 
وأخذت تبكي وتنادي يا وحشتاه لليتيم  وضاقت عليها األرض، 
الغريب، فلما وصل خبر رحيل الصحصاح إلى عمه عطاف، حزن 
عليه وأرسل خلفه جماعة من قبيلته يبحثون عنه، فلم يجدوا 
. وأما الصحصاح فلما ترك ديار بني كالب، سار وال يدري 

ً
له أثرا

أين يذهب، فم�سى بال هدى لثالثة أيام، وفي اليوم الرابع وصل إلى 
فنزل الصحصاح  يتالطم باألمواج،  فيها غدير ماء  أرض خضراء 
إلى ذلك الغدير وشرب حتى ارتوى، وأكل من خير الوادي وتوضأ 
وال  فقال لنفسه والله ال أرجع بعد هذا الفقر والجوع،  وصلى، 
بد أن أقصد باب الكريم، ورفع يديه إلى السماء يدعو، ثم صلى 
المغرب وبعده العشاء ونام في مكانه، فلما أصبح الصباح سمع 
فلما  فنظر فإذ بفارس على حصانه يقترب منه،  حوافر فرس، 
فطلب من  وفي آخر نفس،   

ً
نظر إليه الصحصاح وجده جريحا

الغدير، فقال  الصحصاح أن ينزله على األرض ويسقيه من ماء 
له الصحصاح الماء ال يصلح للمجروح ألنه يسرع بخروج الروح، 
غير أنه ألح على الصحصاح فسقاه من الماء، وأجلسه وسأله عن 
حاله، فقال له يا ولدي أصدقك القول والصدق أوفا، إني رجل 
متسلل مكار ومحتال، ال يع�سى على حصان ولو كان بين األجفان، 
وقد سمعت عن هذا الحصان  )المقتنص بن وثاب(،  ويقال لي 
الذي ترى واسمه )الشاهق( وهو من خيل )بني مره( وصاحبه يقال 
وقصدت  )بني نمير(  فخرجت من قبيلتي  )مسعود بن وبره(،  له 
فوجدت فرصة سانحة  أطلب حصانهم الشاهق،  ديار بني مره، 

فسرقت الحصان وركبت ظهره فطار بي كالعقاب، فلما أحسوا 
بي ركبوا الخيل وسبقني بعضهم إلى الوادي، وحاوطني خمسون 
 وأثخنوني بالجراح وأنا على ظهره، وهو يثب بي حتى خرجت 

ً
رجال

من بينهم، فلم يلحقوا مني إال الغبار، وأخذني الحصان وطار، ولي 
 ، ثالثة أيام والدم يسيل من بدني، وقد أحسنت لي وأشفقت عليَّ
فمن تكون يا وجه العرب، فقال له: أنا الصحصاح بن جندبة بن 
الحارث الكالبي من بني كالب، فقال له يا ولدي: إنك لذو حسب 
فلو قدرت أن تحملني على  وأبوك من سادات العرب،  ونسب، 
، فإن سلمت ولحقت 

ً
حصاني وتأخذني إلى أهلي أكون لك شاكرا

بأهلي فالحصان بيننا مناصفة، وإن أتتني المنية في الطريق فخذ 
أنت الحصان، فقال له الصحصاح رضيت بذلك، فأقاموا على 
الغدير حتى المساء، فتوضأ الصحصاح وصلى العشاء، ثم توجه 
ناحية الرجل فوجده يعاني سكرات الموت، فقال له: مالي أراك 
فلم ينطق الرجل بأكثر من قول ال إله إال الله  على هذا الحال، 
محمد رسول الله، فانتظر الصحصاح حتى الفجر، وغسله من 
ماء الغدير وصلى عليه وحفر له قبر ودفنه، وركب الحصان وسار 
فتلقوه وفرحوا بسالمته،  إلى ديار أهله بني كالب وهو فرحان، 
فلما رأه عطاف نظر إلى الجواد فأعجبه، وسأل الصحصاح عن 
قصته، فأخبره بحديثه من أوله آلخره، فتعجب عطاف من علو 
لقد سمعت بهذا الحصان من  وقال له:  همته وحسن تصرفه، 
وقد  ناقة ألخذته،  بألف  لي صاحبه  ولو أعطاه  العرب،  شيوخ 
ثم أمر له  جاءني اآلن بغير تعب، وما ضاعت والله تربيتنا فيك، 
ومائة   ،

ً
مانعا  

ً
 ودرعا

ً
قاطعا  

ً
وأعطاه سيفا بحصان بلون الغراب، 

رأس من الغنم وعشرة من اإلبل، ففرح الصحصاح وقبل األرض، 
فأسرع إلى أمه التي فرحت به وقبلته بين عينيه. ولما سمعت ليلى 

سيرة األميرة ذات
الهمة 11

محمد شحاته العمدة
حكواتي مصري

السيرة الشعبية

بقدوم الصحصاح فرحت وزال عنها الغم. وذهبت ليلى إلى خيمة 
 وعادت قبيل الفجر بدون أن يحدث بينهما سوء، 

ً
الصحصاح ليال

فلما علم األمير عطاف بأمر ذهاب ابنته إلى خيمة الصحصاح، 
فمنعته من ذلك  دخل إليها وجرد حسامه وأراد أن يفتك بها، 
ا في ألسنة  العرب، ولكن 

ً
أمها، وقالت له: إن قتلتها ستصير حديث

اصبر لعل الله يسوق للصحصاح من يقتله، ألن الشجعان قصار 
األعمار، فرجع عطاف عما كان قد عزم عليه.

أما الصحصاح فركب جواده وأخذ زاده وزواده، وودع أمه وخرج 
فسار بالليل والنهار يأكل من صيد  يطلب المال ليخطب ليلى، 
وفي اليوم  أيام،  وسار لستة  الغدران،  الغزالن ويشرب من ماء 
السابع أقبل على مرج فيه عيون ماء، وجمال ترعى، فساق أمامه 
ولما  قطيع يبلغ ثالثة آالف ناقة وم�سى بها نحو ديار بني كالب، 
مضت ساعة ثار الغبار خلفه فنظر الصحصاح فوجد عشرين 
له  يشق  ال  فارس  رأسهم  وعلى  العوابس  الليوث  كأنهم  فارًسا 
غبار، وطلب من الصحصاح أن يترك الجمال وينجو بنفسه قبل 
دونك والمال ولن أتركه إال  فقال له الصحصاح:  أن يفتك به، 
والشجاعة  همام  فارس  الصحصاح  أن  الفارس  فعلم  بقتال، 
تلوح من عينيه. ومن غرائب تلك السيرة، أن هذا الفارس الذي 

كان األمير الغطريف بن مالك الطائي،  تقدم العشرين فارًسا، 
قاتل جندبة والمهرة التي يركبها هى مزنه فرس جندبة، وكان حي 
بني طي خالي من الرجال ألنهم ذهبوا يشنون غارة على قبيلة )بني 
، فلما علم 

ً
فزازة( ولم يتخلف منهم إال الغطريف وعشرين فارسا

بأمر سرقة الجمال أخذهم وذهب ليخلص ماله وجماله، فالتقى 
ووقف الغطريف يسوق إليه فرسانه واحًدا تلو  بالصحصاح، 
اآلخر، وكان الصحصاح ينازلهم ويقاتلهم، ولم يبق حول الغطريف 
فاشتد غضب الغطريف عندما  منهم أحًدا إال ولقى مصرعه، 
أشار عليه الصحصاح بسيفه يطلب قتاله، وقال له الغطريف: 
هل تعرف قدري حتى تشير لي بسيفك، أنا الغطريف أمير بني طي، 
فقال له  وكم كويت قلوب العرب، وسقت ألهلي غنائم العرب، 
الصحصاح: الحمد لله الذي وقعت في يدي، حتى آخذ ثأر والدي، 
بن  الصحصاح  أنا  فقال  تكون؟  من  ويحك  الغطريف:  فقال 
جندبة الكالبي، فبالله عليك يا غطريف، هل المهرة التي تحتك 
هى مزنه التي كانت سبب يتمي، فقال الغطريف نعم هى مزنه ولها 
عندي اليوم عشرين سنة، فقال الصحصاح: والله ما أطال الله 
إني أشفق عليك  عمرها إال ليردها إال أهلها. فقال له الغطريف: 
أبيه  بثأر  وصاح  سيفه  رفع  الصحصاح  أن  غير  سنك،  لصغر 
الصحصاح  فسبقه  جبالن،  كأنهما  وتصادما  فتقاتال  جندبة، 
فنزل  بطعنه في صدره خرج الرمح من ظهره، فوقع على األرض، 
إليه الصحصاح وفصل رأسه عن جسده، ووضعها في ِمخالته، 
وصاح في العبيد أن يسوقوا الجمال إلى  وركب على ظهر مزنه، 
ديار بني كالب. فلما وصل الصحصاح إلى ديار بني كالب، رفع رأس 
الغطريف على رمحه، ودخل يمتطي مزنه مهرة أبيه جندبه، فلما 
شعر به بني كالب من كثرة الجمال التي دخلت للحي بصحبته، 
فرحوا بالصحصاح فرًحا شديًدا وعظم في أعينهم، فنزل إلى بيت 
أمه ووضع الرمح وعليه رأس الغطريف أمام البيت، فقصده أهل 
الحي فوهبهم من الجمال وعقر وأطعم، فبلغ الخبر عمه عطاف، 
وأكرمه  الصحصاح  إليه  فقام  الصحصاح،  عند  وسار  فركب 
وقدم له شيًئا من الهدايا وقبل األرض بين يديه، فتعجب عطاف 
فرجع عطاف إلى بيته وقد  من فعله ومن التفاف القوم عنده، 

تملكه الغيظ مما رأى عند الصحصاح.
وفي الحلقة القادمة بإذن الله نحكي لكم ما فعله عطاف ليتخلص 

من الصحصاح. وأقعدوا بالعافية 

11 سيرة األميرة ذات الهمة 
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حوار خاص

 حاوره: فاطمة المنصوري، وبدر األميري 

 أكبر استراتيجية عمل وطنية استعداًدا لرحلة تنموية جديدة في السنوات الخمسين المقبلة من مسيرة 
َ
2020 انطالق شهدت 

رأينا من واجبنا كمؤسسة  وبينما نستشعر أجواء الحتفال باليوبيل الذهبي لتحادنا الغالي،  دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
معنية بالتراث والثقافة والتاريخ، أن نبرز جهود الرجال الذين أسهموا مع اآلباء المؤسسين في قيام دولة التحاد وتأسيس أجهزتها 

اإلدارية. وأن نضيف ذاكرة ذلك الجيل الوفي وفترته التاريخية إلى رصيد معارف األجيال الجديدة. 
فالحوار مع هؤلء القامات بال شك يسهم في تمتين نسيج تاريخ اإلمارات،، ويسلط الضوء على كفاح اآلباء المؤسسين وسعيهم 
النبيل لبناء حياة أفضل. في هذا العدد، يستضيفنا معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، مستشار صاحب السمو الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة، الذي كان لنا شرف لقائه في مجلسه العامر بروح الثقافة، في منطقة الزهراء 

في الجهة الشمالية من إمارة رأس الخيمة، حيث دار حوارنا حول الثقافة والتراث والتاريخ والشعر. 
ومضيفنا رجل سيا�شي مخضرم، له جهود واضحة في العمل الحكومي خالل الفترة بين 1972و1978، حين تولى حقيبة وزارة 
الدولة لشؤون المجلس األعلى لالتحاد، وهو أديب، وشاعر مرهف الحس. وله اهتمام بالحفاظ على تراث وتاريخ الوطن من خالل 

المقتنيات والنوادر التي يضمها متحفه التراثي الواقع في منطقة الزهراء. 

البدايات والنشأة والتعليم 
في  راسخة  رأسه  بمسقط  اإلنسان  تربط  التي  العالقة  تظل 
لقي بظاللها على مختلف جوانب حياته واهتماماته. 

ُ
الوجدان، وت

وقد انعكس اهتماُم مضيفنا بالمكان والشعر مًعا، من خالل بيت 
الذي استشهد به خالل لقائنا،  الشاعر الكبير أحمد بن ظاهر، 

يقول: 
مـــــــــــــــــــــا بين سيــــــــــــــــــح أو ساحــــــــــــــــــــــــــل منقـــــــــــــادي  

هنــــــــــــــــاك وين العــــــــــــــــــــــــــين طاب منامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُولد معالي الشيخ عبد الملك في صيف 1942في منطقة القصيدات 
تنتشر  وهي منطقة مشهورة بعراقتها التاريخية،  برأس الخيمة. 
على أرضها المربعات )من أشكال القالع والحصون(، ومنها مربعة 

القصيدات، ومربعة علي بن سعيد الشام�سي.
في بيوت محاذية   - عاش في بيت جده ووالده في رأس الخيمة 
للمسجد الكبير. ثم انتقل مع أسرته إلى حي المعمورة. عن تعليمه 
يقول: »تلقيت التعليم في طفولتي، شأني كشأن بقية األطفال، في 
تعتمد نظام الكتاتيب.  مدرسة أسسها كبار السن في المنطقة، 
تعلمنا في البداية القراءة والكتابة وقراءة القرآن وعلوم الحساب، 
ثم ختمنا  ال سيما »قسمة أبدح«، وهي نوع من أنواع الحساب. 
 معلم من الهند، لتدريسنا اللغة اإلنجليزية، 

ً
القرآن. ثم جاء الحقا

وكانت طريقته تتمثل في تحفظينا في اليوم ما بين 50 إلى 100 كلمة 

لتصبح لدينا حصيلة ال تقل عن أربعة آالف كلمة تشكل مخزوًنا 
حديثه  ويكمل  اإلنجليزية«.  باللغة  التحدث  في  يساعدنا  لغوًيا 
 من مسيرة تطور التعليم 

ً
جسد جزءا

ُ
حول مسيرته العلمية التي ت

في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتدرجه من أشكاله التقليدية 
»بدأ التعليم النظامي في إمارات  إلى التعليم النظامي الحديث: 
عندما   ،1953 سنة  الشارقة  إمارة  وفي  عام،  بشكل  الساحل 
من   - آنذاك   - طلب الشيخ صقر القاسمي حاكم إمارة الشارقة 
الكويت المساعدة بإرسال بعثة تعليمية. وفي سنة 1953 جاءت 
أول بعثة تعليمية إلى إمارات الساحل، ثم انتهجت بقية اإلمارات 
نهج إمارة الشارقة فوصلت البعثة الكويتية إلى إمارة رأس الخيمة 
بالدراسة في المدرسة القاسمية في رأس  والتحقُت   .1954 سنة 
الخيمة سنة 1955. وال يمكننا نسيان فضل دولة الكويت في عهد 
وإرسال  تعلمينا  في  الصباح  السالم  الله  الشيخ عبد  المرحوم 
بعدما أنهيت الثانية  تلك البعثات لإلمارات قبل قيام االتحاد. 
متوسطة في رأس الخيمة، تابعت تعليمي في دولة الكويت في ثانوية 
الشويخ، بعدها ُبعثت في دورة عسكرية لجمهورية مصر العربية 
من قبل المملكة العربية السعودية، وبعد العامين رجعت وعينت 
مالزًما في الجيش السعودي في عهد الملك فيصل، وذلك في بداية 
وبعدها رجعت لإلمارات والتحقت بدورة عسكرية  الستينيات، 

مدتها ستة شهور في قوة الساحل المتصالح«.   

حمل رسالة انضمام رأس الخيمة لالتحاد 

الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي: 
أبناء اإلمارات كانوا وراء قيام االتحاد وبناء الدولة ومؤسساتها
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معرض تراثي نادر 
، ويؤمن بأهمية الحفاظ عليه باعتباره مكوًنا أساسًيا من مكونات الهوية 

ً
 خاصا

ً
يولي معالي الشيخ عبد الملك القاسمي التراث اهتماما

الوطنية. ويذكر أن بداية اهتمامه بالتراث كانت مبكرة، من خالل جمع المقتنيات والنوادر التي تمثل جميع مجاالت التراث الوطني 
وتتمثل أثمن  يضم آالف القطع التراثية.  حتى أصبح متحفه المجاور لمجلسه العامر بمنطقة الزهراء  بشقيه المادي والمعنوي، 
مقتنيات المتحف في عشرين »اسطرالب« - آالت تطبيق القياسات الفلكية والمالحة، يعود عمر أقدمها إلى نحو مائة سنة. إلى جوار 
مجموعة مبهرة من البنادق تقترب من ألف بندقية تراثية، يعود عمر بعضها إلى سنة 1400م. ومنها بندقية مصنوعة في بريطانيا سنة 
1430 مكتوب عليها من اليسار إلى اليمين »نصر من الله وفتح قريب«. ومنها بنادق كبيرة الحجم أشبه بالمدافع يصل طول بعضها 
ويحتوي المعرض على مجموعة كبيرة من السيوف مختلفة المصادر واألعمار، من أندرها سيف برتغالي مصنوع في  170 سم.  إلى 
القرن السادس عشر ُعثر عليه في جبال رأس الخيمة، منقوش عليه »صنع في لشبونه«.  كما يحتوي المعرض على مئات من األواني 
منها أكبر مصحف بالعالم،  الفخارية والخزف القيشاني، ومجموعة كبيرة من المخطوطات والمصاحف الكبرى المنسوخة باليد، 
. خالل الحديث عن المتحف أشار مضيفنا عن تعاون قريب بين متحفه 

ً
وأصغر مصحف يصل حجه إلى إنش واحد وهو منسوخ يدويا

الخاص ومتحف زايد الوطني بجزيرة السعديات، والمؤسس بهدف تسليط الضوء على التاريخ االجتماعي واالقتصادي والثقافي للدولة. 

مناصب إدارية قبل قيام اإلتحاد 
بعد أن أنهى تدريبه في قوات الساحل المتصالح، اتجه مضيفنا 
إلى رأس الخيمة مسقط رأسه، وحظي بثقة حاكم اإلمارة آنذاك، 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي، لما لمسه فيه من فراسة وذكاء 
وعلم، فأوكل إليه مسؤولية تأسيس عدد من الدوائر الحكومية 
في اإلمارة. فأسس الشيخ عبد الملك دائرة الزراعة سنة 1961، 
وترأسها إلى سنة 1961. وأسس دائرة العمل سنة 1962، وترأسها 
 
ً
ورئيسا  ،)1964  -  1963( وعمل رئيًسا للبلدية   .1963 إلى سنة 
وأسس غرفة التجارة   )1967  -  1964( لدائرة التعليم والتربية 

وترأسها )1967 - 1983(. 

شاهد عيان على مباحثات التحاد 
حول فترة قيام االتحاد، والفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان وصفاته وخصاله الحميدة التي أسهمت في 
تأسيس ونجاح االتحاد، يقول: »ساعدت ثقة الشيخ زايد وطيبته 
 في نجاح االتحاد، والجهود الكبيرة التي بذلها، وحرصه 

ً
وكرمه كثيرا

على حضور االجتماعات مع الشيخ راشد بن سعيد وباقي الحكام، 
الذين كانوا يسعون للعمل من أجل صالح البالد«.

كانوا  أنهم  ويؤكد  الجميع«،  لدى  طيبة  كانت  »النية  ويتابع:   
متواصلين مع شعبهم وأبوابهم مفتوحة، األمر الذي ساعد في خلق 
اإلمارات  وعبر عن فخره بأن أبناء  الثقة بين المواطن وحكامه. 
الدولة ومؤسساتها،  ما تحقق من قيام االتحاد وبناء  كانوا وراء 
فـ»بريطانيا لم تقدم الكثير«. ويتذكر بفخر أيًضا »الشرف الكبير 
إذ إن  في حمل رسالة قرار رأس الخيمة باالنضمام إلى االتحاد«. 
انضمام إمارة رأس الخيمة إلى االتحاد جاء الحًقا - في العاشر من 
ومن تفاصيل ذلك يذكر أنه ذهب من رأس   .1972 فبراير سنة 
ا من المغفور له الشيخ 

ً
الرسالة بوصفه مبعوث  

ً
الخيمة حامال

صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة آنذاك. اتجه 
إلى أبوظبي عبر طريق كان يطلق عليه )الصراط( وهو طريق وعر 

كان يربط بين إمارات الدولة في تلك الفترة المبكرة.
 وعندما وصل قيل له إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان في 
مدينة العين، فسافر مباشرة إلى هناك، حيث تمكن من مقابلة 
الشيخ زايد قبيل المغرب، وسلمه رسالة تحمل رغبة رأس الخيمة 

في االنضمام إلى االتحاد. 
ليكتمل عقد االتحاد بدرره السبع. مع قيام االتحاد تولى الشيخ 
عبد الملك القاسمي وزارة الدولة لشؤون المجلس األعلى لالتحاد 
الدولة  مع حكام  تواصل  على  كان خاللها  لمدة سبع سنوات. 
باعتبار الوزارة نقطة اتصال بين الحكام ورئيس الدولة. وعن تلك 

الفترة يتذكر المعاملة الحسنة من الحكام، وحرصهم الكبير على 
التعاون والعمل من أجل تحقيق الخير للبلد والمواطنين. ويشير 
إلى أن الحكام كانوا يثقون ويحترمون رئيس الدولة الشيخ زايد بن 
سلطان بشكل كبير، وهو ما ساعد على نجاح االتحاد الذي اعتبره 

أنجح تجربة اتحادية.    

الروابي والتالل الحمراء 
فمضيفنا شاعر ومهتم بالشعر  كان للشعر نصيبه من حوارنا، 
كان  »الشعر لسان العرب،  وعن ذلك يقول:  النبطي والفصيح، 
وال زال لغة أفراد المجتمع ولسان حالهم، وقد شكل في الما�سي 
وسيلة إعالمية يتم من خالله تناقل األخبار عبر األماكن، والتغني 
الذي  االهتمام  مدى  إلى  لفت  وقد  القبيلة«.  وأمجاد  بمفاخر 
يحظى به الشعر حالًيا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ووجود 
ومهرجانات  الشعبي،  بالشعر  ومهتمة  متخصصة  مؤسسات 
وجوائز مهمة منها برنامج شاعر المليون، ومهرجان الشارقة للشعر 
وحول تجربته  البيت.  وبرنامج  الشعراء،  أمير  وبرنامج  الشعبي، 
في  إنه كتب الشعر منذ فترة مبكرة من عمره،  قال  الشعرية، 
نهاية خمسينيات القرن الما�سي. أصدر على مدار تجربته خمسة 
والروابي،  والروا�سي،  والشواطئ،  الحمراء،  التالل  هي:  دواوين 
المحلية،  بالبيئة  تأثره  مدى  تكشف  عناوين  وهي  والسواقي. 

وانعكاس المكان في نفس الشاعر. 
تالل موجودة ومحيطة بنا،  »التالل الحمراء  وحول هذا يقول: 

والسواقي جزء مهم من وسائل الري المستخدمة في الما�سي لري 
النخيل والمزروعات وهكذا«. كتب مضّيفنا في عدد من األغراض 
الشعرية، منها القصائد الوطنية وأهمها قصائده في مدح المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان، ومنها قصيدة »يا أيها السيف« في أول 
زايد  الشيخ  له  للمغفور  المهدى  »السواقي«.  ديوانه  صفحات 
إلى  الطاهرة..  الروح  »إلى  فيها:  جاء  دالة،  بكلمات  سلطان  بن 
إلى  إلى من علم الحب واإلخالص وعلم العمل والتضحية..  زايد.. 
اإلنسان الذي وهب حياته لخدمة اإلمارات وكرس وقته لكل عمل 
إنساني داخل الدولة وخارجها.. إلى مؤسس دولة اإلمارات العربية 

المتحدة«.
والمناسبات  والعبر،  كما تنوعت أغراضه الشعرية بين الرثاء، 
المتأثرة  في كل قصائده عن مشاعره   

ً
معبرا والغزل،  الوطنية، 

كايد  الملك بن  الشيخ عبد  أصدر  وفي لمسة وفاء،  باألحداث. 
 األعمال الشعرية الكاملة ألخيه الشيخ الدكتور 

ً
القاسمي مؤخرا

الذي شغل منصب وكيل  سعود بن كايد القاسمي رحمه الله، 
وزارة الصحة في الفترة بين 1976و1998م. 

األجيال على خطى اآلباء المؤسسين 
لدى مضّيفنا قناعة بأهمية الشباب في تحديد مستقبل البالد، 
ويصفهم  الواعي،  اإلمارات  بشباب  سعادته  عن  يعرب  وهو 
الغالي  و»يبذلون  المختلفة،  عملهم  مواقع  في  بالمشرفين 
نراهم يمشون على خطى   ،

ً
والنفيس في رفع اسم االمارات عاليا

اآلباء والمؤسسين، لم يميلوا عن جادة الطريق، محبين لوطنهم«. 
ويوصيهم بأن يحافظوا على هويتهم الوطنية وعلى أرض آبائهم 
ألولي  وطاعة  باإلخالص  وااللتزام  والصدق  والوفاء  وأجدادهم 
األمر والقيادة الرشيدة. ويضيف: »أنا متأكد من صالح هذا الجيل 
 على حبهم 

ً
الطيب، وأجد في ترديدهم مقولة نحن عيال زايد، دليال

لهذا الوطن الغالي«  

الدولة ومؤسساتها أبناء اإلمارات كانوا وراء قيام االتحاد وبناء  القاسمي:   الشيخ عبد الملك بن كايد 

حوار خاص

الحتفال بالخمسين 
في إطار حديثنا عان االحتفال بعام الخمسين، قال الشيخ 
»بعد أن قطعت السفينة  عبد الملك بن كايد القاسمي: 
درب االتحاد بسالم، عبر األعوام الخمسين الغالية والثمينة 
أعلى،  واجتهاد  أكبر  بقوة  ننطلق  أن  علينا  الجميع،  على 
مقدرين ما بذله اآلباء واألجداد، وأن نحافظ على ممارستنا 

االتحادية«. 
بمنجزات  تليق  كبيرة  احتفالية  إقامة  ضرورة  يرى  وهو 
لذكرى   

ً
تخليدا والخارجية،  الداخلية  ومكاسبه  االتحاد 

الخمسين لدى عامة الشعب. ويقترح لهذه المناسبة أفكاًرا 
تصميم ميداليات من الذهب والفضة توزع كهدايا تذكارية 
ذاكرة  في  حية  الخمسين  األعوام  لتظل  المجتمع  على 
اإلنسان االماراتي، وعمل وسام باسم الخمسين، وإصدار 

عمالت معدنية وورقية وطوابع تخلد هذه الذكرى.
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قصتان لفـرانتس كافكا

تراث األدب

 ترجمهما عن اإلنجليزية: صالح صبريقصتان لفـرانتس كافكا

عودة للبيت
ها قد عدُت إلى البيت، عبرُت قنطرة البوابة الخارجية وأنا أتلفُت 
ِبْركة   تتوسطه  القديم.  أبي  فناء  نفسه  هو  المكان.  مستكشًفا 
الماء. أدوات قديمة عديمة الفائدة تكومت فوق بعضها، لتسد 

الطريق إلى السلم المؤدي للغرفة العلوية. 
قطعة  ترفرف في النسيم،  القطة تقبع متربصة على الدرابزين. 
ت على عصا ونحن نلعب ذات يوم. ها قد  فَّ

ُ
من القماش البالي ل

ترى من الذي ينتظر خلف  ترى من سوف يستقبلني؟  وصلُت. 
باب المطبخ؟ الدخان يتصاعد من المدخنة، يتم إعداد القهوة 
للعشاء. هل تشعر أنك منتٍم للمكان، هل تشعر أنك في البيت؟ ال 

أدري، أحس بأنني مفعم بالاليقين إلى أق�سى حد. 
يقف ببرود إلى جوار اآلخر،  غير أن كل �سيء   ،

ً
هو بيت أبي فعال

وكأنه مستغرق تماًما في شؤونه الخاصة، ذلك البيت الذي نسيته 
ا - لم أعرفه قط. أي نفع أكونه أنا بالنسبة  ا، أو ربما - جزئيًّ جزئيًّ
ذلك  حتى لو أنني ابن أبي،  ما الذي أعنيه بالنسبة لهم،  لهم، 
الفالح العجوز؟ وأنا ال أجرؤ على طرق الباب، كل ما بوسعي هو أن 
أتسمع من بعيد، واقًفا بحيث ال يستطيع أحد أن يباغتني في وضع 

فإنني ال يترامى إلى مسمعي  وألنني أتسمع من بعيد،  المتنصت.  
سوى صوت الساعة الخافت عابًرا فوق أيام الطفولة، ولكن قد 
أكون متوهًما - فحسب - أنني أسمعه. بصرف النظر عن أي �سيء 
آخر يحدث في المطبخ، فإنه سرٌّ بالنسبة لهؤالء الجالسين هناك، 
سرٌّ يمنعونه عني. كلما طالت وقفتي أمام الباب، تنامى شعوري 
باالغتراب. ترى ماذا سوف يحدث لو أن أحدهم فتح الباب اآلن 
؟ ألسُت أنا نف�سي سأتصرف مثل شخص يريد أن 

ً
وسألني سؤاال

يحتفظ بسره؟ 

الرحيل 
لم يفهم الخادم أوامري.  بإحضار جوادي من اإلسطبل.  أمرُت 
لذلك ذهبُت إلى اإلسطبل بنف�سي، وأسرجُت الجواد، وامتطيته. 
من بعيد، سمعُت صوت نفير، فسألُت الخادم عن معنى هذا. لم 
. عند البوابة، أوقفني،  

ً
يعرف شيًئا، بل هو لم يسمع شيًئا أصال

مجرد  »ال أدري..  قلُت:  »إلى أين سيدي ذاهب؟«   :
ً
وتساءل قائال

الخروج من هنا.. مجرد الخروج من هنا.. الخروج من هنا.. ال �سيء 
تساءل  هذه هي الطريقة الوحيدة لكي أبحث عن هدفي«.  آخر.. 
ا..  »أخبرتك به توًّ  :

ً
أجبته قائال »إذن أنت تعرف هدفك؟«   :

ً
قائال

الخروج من هنا.. الخروج من هنا هو هدفي« 

عربة خشبية أصلية يجرها حصان بالقرب من المنزل في القرية
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 وجه من اإلمارات

ة الريشة
َّ

َميسون صقر قوة األثر وِخف

ق فوق الخليج - مؤمن سمير
ِّ
َحل

ُ
78 آللئ َميسون صقر التي ت

80 »ريحانة« ميسون صقر - د. سعيد أصيل 

86 »في فمي لؤلؤة«.. جواهر القنص اإلبداعي - شريف الشافعي 

88 تجليات التاريخ في روايات ميسون صقر - عيد عبد الحليم

ملف

الُخيوُل الُمَهْرِولُة

 فى الُحروِب
ُ
يوُل الُمَهْرِولة

ُ
الخ

ِم ارَِج الدَّ
َ
يَراِنها خ

َ
ُم بط

ُ
حل

َ
ت

ى 
َ
نث

ُ
ْستحمُّ ِفيه كأ

َ
ت

ه في الَماِء ِمْنها
ْ
فت

ْ
ها بما أخ

َ
 َعاِشق

ْ
َرت

ْ
أغ

،
ٌ
ّلِ َعيٍن َرَصاَصة

ُ
ْركُض وفي ك

َ
ت

سوٌر، 
ُ
في ِكّلِ َساٍق ك

 َسوٍط
ُ
ْربة

َ
في كّلِ َجَسٍد ض

َ
ْهلة ها السَّ

َ
َوت

ْ
ش

َ
 ن

ً
اِركة

َ
هوِل ت يوُل إلى السُّ

ُ
رَمُح الخ

َ
ت

 في الّرَِماِل.
ً
ْوَبعة

َ
ثيُرَها ز

ُ
تي ت

َّ
 عن آثاِرَها ال

ً
َمْمتِنعة

شعر ميسون صقر من ديوان جمالي فـي الصور 

قصيد
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ة الريشة َميسون صقر، قوة األثر وِخفَّ

 مؤمن سمير

 بسٍرّ واحٍد« هكذا تسأل 
َّ
ُح إل

َ
ت

ْ
تاٌح َما الَباُب ل ُيف

ْ
»َهْل َمَعَك مف

ميسون صقر في إحدى قصائدها وكأنها ت�شي لنا بأن هذه الروح 
التي تسكن أضلعها مشغولة بسؤال الغربة وتدور مع سؤال 
والتفاصيل  واأللفة  المكان  حب  الحب،  وتقتفي سر  الهوية 
إنسانية  محبة  وبالتالي  قدمين  على  تتحرك  التي  والذكريات 
وأينما ترك ظله ووشم وشمه و حفر  اإلنسان ذاته أينما حّل 

بصمته. 

ليس  من األرض«  علي شبٍر  »أرقُص  مكان الشاعرة التي تهمس 
أثناء  الجدران  بين  تواجدها  ترسمه من خالل  الذي  الحيز  هو 
تنقالتها الكثيرة، وإنما هو مكان النفس والهوية وحفظ المالمح، 
وبصيرتها  بصرها  يسكن  الذي  عظامها،  على  المحفور  المكان 
على الدوام، صاحب المالمح المرنة في التشكل والوجوه الكثيرة 
، الصافي الذي ال يفقد براءته وهواءه السابح 

ً
لكنه األصيل دوما

عندما تتعامل  و الآللئ.  المكتنز باألرواح واألضواء  في يود الماء 
 بين كائنْين يطالن من 

ً
بشكل مباشر مع ميسون صقر تحتار قليال

عينيها، األول هو الطفلة التي تكاد تقفز للسماء لتسألها كيف أنها 
 وتشكرها على اللؤلؤة التي تجدها أسفل مخدتها كل 

ً
ال تكبر أبدا

يوم، والكائن الثاني هو األم التي تحتوي الكون كله وتربت عليَك 
أينما كنت وتقول: هون عليك يا أخي، هي الحياة التي تحتوينا رغم 
 
ً
ها سرا ّمِ

ُ
 من ك

َ
سقط

ُ
 لتخفض صوتها وت

ً
قسوتها، فلنسامحها قليال

يقود خطواتنا ويمسُح غربتنا. تجمع   
ً
في كل يوٍم، مفتاحا  

ً
جديدا

تحبهما  إذن ميسون بين الروحْين األنقى كما تجمع بين مكانْين، 
وتنصت لدبيب رقصاتهما وتخوفاتهما من األيام البخيلة، وتشم 
العبير وتجدل األسرار في ضفيرتها التي ال تكبر إال في أيام الصيد 
لكل مكاٍن  النسيم ألرواحهم.  الصيادين وتجلب  كي تظلل على 
لكنهما عندها أكبر من كل الحروف،  من هذْين المكانْين اسم، 
وكما هي في األولى تقود المبدعات الحداثيات  اإلمارات ومصر، 
في سعيهن لتغيير الذائقة وتكسير القيود والقبض على الضوء 
يعتبرها المصريون كذلك  الكامن في أعطاف التراث الم�سيء، 
يتساوق مع منجز جيل   

ً
حقيقيا  

ً
شعريا  

ً
ومشروعا  

ً
أصيال  

ً
جزءا

الكاملة  اإلماراتية  هي  المصري.  الحداثي  الشعري  الثمانينيات 
فيها  تشكلت  التي  تتحدث عن مصرها  التي  الكاملة  والمصرية 
»مصر أكبر من مجرد وطن  معتبرة من شخصيتها هكذا:  أجزاء 
أو وتد أو مالذ، أكبر من كالم عابر تافه، أكبر من مجرد حكي، هي 
الذي  الوحيد  البلد  المحبين،  وطفلة  الشهيد  وأم  الدنيا  ست 
تحس بحنانه يغمرك وطيبة أهله تحضنك، البلد الذي توصفها 
شكيمتها  وقوة  بصالبتها  وبالرجولة  وصبرها  حنانها  في  باألنوثة 
السذج ال يعرفونها،  وبالطفولة في خفة روحها وبكارة أفعالها، 
،لتعرفها البد  الكارهون ال يقتربون منها  الحاقدون ال يعرفونها، 
هي  الحقيقية  الشاعرة  هذه  محب..«.  ناصع  بقلب  تدخل  أن 
وكاتبة  الالمعة  التشكيلية  والفنانة  المجيدة  الروائية  نفسها 
والمشاركة  الثقافية  والناشطة  األفالم  السيناريوهات وصانعة 
في صناعة النهضة الثقافية، وما سوى ذلك من ضربات للفرشاة 

ر وخفة الريشة في اآلن ذاته.. هذه الصلبة 
َ
في دفتر حياة بقوة األث

َح وعي  ، تفتَّ
ً
رغم كل �سيء، »َبَدأت حياتها بالهزيمة«، كما تردد دائما

الطفلة على االنقالبات السياسية واألسرية، ثم تشبعت ذاكرتها 
67، تقول ميسون إنها حين  بالتمثيل األق�سى للهزيمة مع هزيمة 
ومن يومها ربت يقينها على  فتحت باب العالم بدأته بالهزيمة، 
من  من يومها،  تحويل المرارات إلى فن وكلمات وكتب وأرواح، 
مبتدأها، والهم المسيطر عليها هو القبض والعض بالنواجذ على 
ونفخ الروح في اللحظات كي ال تندثر من بين أصابعنا.  ما كان، 
 لها أو تأملنا في لوحات معرض جديد أو 

ً
 جديدا

ً
وكلما قرأنا عمال

حتى تابعنا أخبار نشاط ثقافي تقوده، ندرك أنها قد انتصرت مرة 
أخرى على كل هذا الفقد بكل هذا الفن.  ماذا تراه قال لألرواح 
الطيبة التي ترافقه في الحياة األخرى.. هذا األب الحاكم والسيا�سي 
الكبير والشاعر الحالم الفنان، عن الجهد األسطوري الذي بذلته 
باللؤلؤة عندما  في صغرها  التي وصفها من قبل  ابنته ميسون 
لحفظ  حصلت على شهادة تفوق في سنواتها الدراسية األولى، 
ديوانه وفرش سعادتها بااللتصاق الفني الكامل به على مسافة 
عشر سنوات كاملة مضمخة بالدأب واإلصرار لتصل إلى جمع 
وتحقيق كل ما يخصه من أشعار عربية ونبطية وأغنيات وصور 
من القطع الكبير مجموعها أكثر  وأوراق وأسرار في أربعة أجزاء 
ت الصورة على حياة كاملة وعصر كامل  ّبِ

َ
لُتث 1700 صفحة،  من 

عاينتُه وأرخته لبلٍد يجري منها مجرى الدم؟ ربما صحت بعد كل 
الَعْدو واللهاث الذي يشبه الغناء ونظرت لألب الحاني نظرة األم 

وقبلت يده المبدعة وابتسمت من قلبها وهو يقول: بوركِت يا أم 
ولكن هل اكتفت من غاية حفظ روح هذا الوطن بسيرة  أبيِك. 
ومسيرة وفن أحد أعظم أبنائه؟ بالطبع ال، بل دلفت ميسون إلى 
الطرف اآلخر من اللوحة لتقبض على حياة الغواصين البسطاء 
وهم يطاردون اللؤلؤة الخالدة ذات الحياة المتوهجة والمخفية 
الذين يضحون بحياتهم في سبيل شمس بلدهم التي  في القلب، 
تصهرهم ليضيئوا، يغوصون بفدائية الصوفي المهووس بالسر. 
هل تستطيع يا صديقي َوصف لحظة القبض على اللؤلؤة التي 
التحليق ومغادرتك  قاربت على  تكون روحك قد  أن  بعد  تبرق 
أكثر من مرة في كل مرة؟ بالطبع تستطيع لكن قلمك لن يرتعش 
بالمحبة الغامرة له مثلما فعل قلم ميسون أثناء كتابتها رواية »في 
فمي لؤلؤة«، كان يرتعش رعشة شم أريج لحظات مبهرة من حياة 
هذه الرواية  بالدها الغالية أو باألحرى حياتها التي تماهت فيها.. 
الفاتنة هي روايتها الثانية بعد روايتها األولى »ريحانة« التي كتبتها 
وهي ترافق أمها في المستشفى، األم اإلماراتية العظيمة التي تحمل 
على ظهرها الكثير من األحداث والحوادث، فكأن إبداع ميسون 
ُه  .. »أمُّ

ً
هو تحية دائمة لروحها التي دخلتها ذاَت نوٍر ولم تخرج أبدا

ِسَوى   
ُ
وَرة الصُّ ِهْر 

ْ
ظ

ُ
ت م 

َ
ل ِسَها.../ 

ْ
َرأ ى 

َ
وَعل َبسيٍط  ِبرَداٍء   

ٌ
ِشَحة

َّ
ُمت

َعلى   /
ً
ُمْعَتِدلة ْجِلُس 

َ
ت ْت 

َ
ان

َ
ك

َ
ي ف ّمِ

ُ
ا أ أمَّ الَجَسِد/  ِمْن  الُعلوّيِ  الُجزِء 

ِميَرٍة«. 
َ
َما َيِليُق بأ

َ
ٍب/ َيَداَها على الَمْسَنديِن، ك هَّ

َ
ْر�ِسّيٍ َعِريٍض ُمذ

ُ
ك

في الروايتين تجمع ميسون بين اإلبداع المركب من طبقات عدة، 
وبين غرض حفظ الهوية وحفظ التاريخ  الفني المحكم،  واألداء 
وتوثيق تفاصيل الحياة والروح الحية النابضة للبلد بما يكافئ 
 بأن 

ً
ر نفسها دائما ِ

ّ
ك

َ
ذ

ُ
عشرات األعمال التاريخية. ظلت ميسون ت

إلى شفرة  كان في حاجة إلى لغة،  ارتباكها مع العالم في البداية، 
للتواصل مع اآلخر، هذا الذي قد يحمل الجحيم مثلما ي�سي بالنور، 
هذه اللغة تتكون من حرفين كبيرين هما الشعر والفن التشكيلي، 
كما قد تتخفى من خاللهما  اللذان تحكي من خاللهما وتبوح، 
وراء المجازات واأللوان المتشابكة، وبعدما قادتها قصيدة النثر 
بسرديتها العالية للرواية قادها الفن التشكيلي لصناعة األفالم، 
وكما اعتادت أن ترى كل إبداعاتها، مستويات متعددة من لغتها 
الخاصة، التي بها تتواصل مع العالم، ومنظورات متباينة لعيون 
متقدة ترى الفن إجابة على سؤال الزمن واللعب اإليجابي مع 
 
ً
يحمل على جناحيه َوَهجا  

ً
فإنها ظلت بالنسبة لنا طائرا الموت، 

ينبُع من آللئ كثيرة وحميمة وصادقة في كل مرة.. هذا الفن الجميل 
للقبض على الهوية فإنه يحلق كذلك مع   

ً
وإن كان يهدف دوما

 للخصوصية والتجاوز  
ً
أحدث التقنيات وأكثرها طموحا

* شاعر وكاتب من مصر

ة الريشة
َّ

َر وِخف
َ
قوة األث

ق فوق الخليج
ِّ
َحل

ُ
آللئ َميسون صقر التي ت

قر
ص

ن 
سو

َمي
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ولكنها   ،
ً
أحيانا ملتبسة،  عالقة  بالتاريخ  الرواية  عالقة  تبدو 

تفتح آفاق القراءة  متنوعة ومتفاعلة،   
ً
تحمل أبعادا متالزمة، 

، في الوقت الذي تطرح فيه 
ً
 أو ناقدا

ً
والتلقي أمام القارئ، هاويا

أسئلة مفتوحة، بل مشرعة، على عوالم مختلفة أو متجاورة.
وعالقتها  التاريخية  الرواية  قضايا  طرحت  اإلطار  هذا  وفي 
فهل هي سرد  ثانية؛  من جهة  وبالتاريخ،  من جهة،  بالواقع، 
وما عالقتها  نْين؟  ألحداث تاريخية حدثت في زمن ومكان معيَّ

بالواقع الحقيقي؟ وما مدى حضور الخيال والتخييل فيها؟

إن تتبع األحداث التاريخية الحقيقية يتم بحثه في كتب التاريخ 
والوثائق واألرشيف والشهادات والمذكرات وغيرها، وليس في ثنايا 
إن  العمل األدبي اإلبداعي المبني على عنصر الخيال والتخييل. 
في الرواية،  بل الرئيس،  عملية التخييل تعتبر العنصر األساس، 
ليجعله  الروائي  إليه  يستند  منطلق  إال  التاريخية  المادة  وما 
العمل الروائي  بناء  ُيخِضعها لقواعد  لعمله التخييلي،   

ً
منطلقا

وسيرورته الفنية.
على تحديد  »الروائي يتعامل مع المادة بشكل مختلف بناء  إن 
مواقفه لما نتبناه بصدد الحقبة الزمانية. وال يتعلق األمر فقط 
بالكاتب، فحتى القارئ يحس اإلحساس نفسه حين يرى المسافة 
الذي  الرواية والعصر  في  القصة  بين زمان  المجسدة  الزمانية 
يعيش فيه أكثر بعدا وتمايزا. فكلما كانت الحقبة الزمانية مفارقة 
أتاح له ذلك إمكانية أبعد في معايشة المصائر المقدمة ومعانقة 
الوقائع المحكية بطريقة ال تخلو من عمق ومعرفة ومطابقة مع 
األحداث التاريخية وحبكها  ومن ثم تتم إعادة بناء  التاريخ.«)1(. 
وفق عملية قصدية إبداعية تخييلية تعكس رؤية الكاتب وليس 

رؤية التاريخ والمؤرخ.
التاريخ  أساس  على  روايته  يشيد  التاريخية  الرواية  كاتب  إن 
ولكنه ال يبني تفاصيل بيته ذاك على جزئياته الواقعية التاريخية 
التي حدثت في زمن معين من التاريخ؛ إنه ُيقيم »بيته« على مبدإ 
الجديدة«،  »هويتــه  الجديد  لنصه  لُين�سئ  التاريخي«  »التخييل 

وهو ما جعل الناقد عبد الله إبراهيم يدعو إلى استبدال مصطلح 
»الرواية التاريخية« بمصطلح »التخيل التاريخي«. هذا األخير الذي 
يتنزل »في منطقة التخوم الفاصلة/ الواصلة بين التاريخ والخيال 
 
ً
في منطقة حرة غابت مكوناتها بعضها في بعض، وكونت تشكيال
 متنوع العناصر. ولطالما نظر إلى التخيالت التاريخية على 

ً
جديدا

أنها منشطرة بين صيغتين كبريين من صيغ التعبير الموضوعية 
فامتثلت  ها التاريخية،  فهي نصوص أعيد حبك مواّدِ والذاتية، 
لشروط الخطاب األدبي، وانفصلت عن سياقاتها الحقيقية، ثم 
اندرجت في سياقات مجازية، فابتكار حبكة للمادة التاريخية هو 
الذي يحيلها إلى مادة سردية. وما الحبكة إال استنباط مركز ناظم 

لألحداث المتناثرة في إطار سردي  محدد المعالم«)2(.

الرواية اإلماراتية والتاريخ
كان مجموعة من الروائيين سباقين لبحث هذه العالقة وتوظيفها 
رواياته  في  نجيب محفوظ  رأسهم  وعلى  اإلبداعي،  منجزهم  في 
بركات(،  )الزيني  روايته  في  الغيطاني  وجمال  الكثيرة  التاريخية 
)مجنون  منذ روايته  وكان بنسالم حميش،  وغيرهما من مصر، 
من  وغيرهما  التوفيق  أحمد  إلى  باإلضافة  بعدها،  وما  الحكم( 
الرواية،  ظهور  تأخر  المتحدة  العربية  اإلمارات  وفي  المغرب. 
التي  وكانت البداية مع رواية راشد عبد الله اليتيمة »شاهندة« 
نشرت سنة 1971، أي بعد قيام االتحاد مباشرة، ثم تلتها روايات 
متفرقة حتى جاءت فترة تسعينيات القرن الما�سي التي عرفت 
 في عدد الروايات الصادرة، ثم توالى نشر الروايات ال 

ً
 كميا

ً
انفجارا

سيما بعد تشجيع الدولة وإنشائها للعديد من الجوائز.

وفي مجال الرواية التاريخية يبرز اسم سلطان بن محمد القاسمي 
 في هذا االتجاه ال سيما بعد إصداره لروايتي )الشيخ األبيض( 

ً
رائدا

باإلضافة إلى  على التوالي،  و1998   1996 سنتي  و)األمير الثائر( 
منصور عبد الرحمن في روايته »ابن موالي السلطان« )1997(، 
في الوقت الذي ينتصب فيه اسم الشاعرة والفنانة التشكيلية 
 2003 الصادرة سنة  )ريحانة(  ميسون صقر القاسمي في روايتها 
عرفت  التي  األعمال  من  وغيرها  بمصر،  الهالل  روايات  ضمن 
التراث  إلى  اللجوء  كان  وقد  األخيرة.  السنوات  خالل   

ً
انتشارا

 بالنسبة لرواد الرواية اإلماراتية، 
ً
 طبيعيا

ً
والتاريخ واستلهامه أمرا

ألنه أعطى لهذه الرواية  إلى حد بعيد،   ،
ً
موفقا  

ً
كما كان اختيارا

صفة »المحلية« التي انطلقت منها نحو العالمية، فأثبتت دورها 
الذي  الوقت  في  العربية  الرواية  حقل  داخل  وتميزها  ومكانتها 

ترجمت فيه كثير من الروايات إلى لغات عالمية أخرى. 
»كانت  االنحياز:  هذا   

ً
مثبتا الكاتب محمد عبيد غباش،  يقول 

لوقائع الحروب والغزوات التي   
ً
تاريخيا  

ً
ميراثا  

ً
الحكايات أساسا

الخيالية،  الرواية  بأعمال  منها  أكثر  بالتاريخ  قربى  تمتلك صلة 
 
ً
لذلك فوْضعنا ككتاب رواية محلية فرض علينا أن نكون روادا
في جانب رصد بيئتنا الخاصة، حتى وإن غرفنا من ثقافتنا العربية 
وكرواد  والعالمية في أساليب السرد الكتابي وتقنيات الرواية، 
أرغمنا عل شق طريقنا بأنفسنا من الصفر وعلى إعادة اختراع 
العجلة باستمرار«)3( ولدراسة وتتبع التاريخ في الرواية اإلماراتية 
سنعمد لقراءة رواية )ريحانة( لنبحث في تمثلها واستلهامها لجزء 

مهم من تاريخ دولة اإلمارات، وغيرها، في فترة زمنية معينة.

متن الرواية
خالل  من  اإلماراتي  المجتمع  تحوالت  )ريحانة(  رواية  تحكي 
الشخصية الرئيسة: )ريحانة(؛ أمة مملوكة ألسرة حاكم الشارقة، 
سيتم عتقها وتتزوج حبيب  تعيش في قصره خادمة لسيدتها... 
سائق الحاكم المقرب، وستنعم معه بحياة هادئة، تتكلل بأوالد.

يتعرض حاكم إمارة الخيمة إلى انقالب يقوم به ابن عمه بإيعاز 
ودعم من اإلنجليز الذين كانوا يكرهونه ويعادونه بسبب مواقفه 
ومساندته لهم.  )ظفار(  في  للثوار  الكبير  المناهضة لهم ودعمه 
ومعهم ريحانة صحبة ابنها الطفل محراك،  وسينتقل وأسرته، 
باإلضافة إلى جنينها الذي سيرى النور في الغربة وتسميه نصور، 
الرواية  بطلة  في حياة  فارقا  الحدث سيكون  هذا  القاهرة.  إلى 
وسيرصد تحوالت كبيرة سواء بالنسبة ألسرة الحاكم المخلوع أو 
بالنسبة لريحانة وأسرتها، في عالقتهم بالفضاء الجديد والطارئ، 
وسيجدون صعوبة في التأقلم مع الحياة الجديدة، وتبدأ معاناة 

أخرى مع الوحدة والحنين إلى الوطن.
لكنه  ريحانة ستترك زوجها حبيب في الشارقة داخل الحصن، 
وعندما يصل خبر  سرعان ما سيتزوج بعد سنوات من فطوم، 
 على عقب وستتجه لتناول السجائر 

ً
زواجه ستنقلب حياتها رأسا

بنهم كبير وشرب الخمر وإهمال نفسها إلى الحد الذي جعل سيدتها 
تضيق بها وبتصرفاتها، ومن ثم ستسعى إلى إعادتها إلى الشارقة 
الذي  حبيب  زوجها  مع  العيش  تستعيد  حيث  أختها،  صحبة 
سيترك الجيش ويطلق فطوم ويبدأ حياة جديدة بعد حصوله 
على تعويض من قبل الدولة على بيته عندما تم شق شارع كبير 
مر بمنزلهم، وسيتجه نحو عالم األعمال، مما سينعكس على حياة 

األسرة بأكملها.
المجتمعات  عرفتها  التي  الطفرة  يرصد  المفاجئ  التحول  هذا 
النفط  اكتشاف  بعد  اإلماراتي(،  المجتمع  )ومنها  الخليجية 
العيش  ونمط  للحياة  المفاجئ  واالنتقال  مداخيله  وتصريف 
هو ما ستكون نتائجه وخيمة وواضحة على الجيل  والتفكير... 

التالي؛ جيل األبناء والبنات.
لم تتوقف األمور عند هذا الحد، بل ستتوالى المصائب حتى تصل 
إلى جنون ريحانة بعد موت زوجها حبيب وابنتها حليمة، في حادثة 
سير مفجعة وهو سكران، وبيع البنك لبيتها الكبير الفخم السترداد 
الديون المتراكمة ومواصلتها اإلدمان باإلضافة إلى ضياع ابَنْيَها 
فتظل  في زحمة الحياة واألفكار الجديدة،  و»نصور«  »محراك« 
تتنقل بين األمكنة شريدة تصرخ على شاطئ البحر تضحك وتبكي 

ضاربة على طبلة صفيحية بعصا صغيرة أو حصاة.
التي  ابنة الحاكم المبَعد،  )شمسة(،  تفشل  في الجهة المقابلة، 
باألفكار  وتأثرت  المصرية  الجامعة  في  ثم  المدارس  في  درست 
به  تحلم  الذي  والوئام  السعادة  تحقيق  في  اليسارية،  الثورية 

الرواية والتاريخ و »الرواية التاريخية«

»ريحانة« ميسون صقر 
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الذي يخلص إلى أن الحب مجرد  )هادف(  مع عشيقها المصري 
عاطفة رومانسية لم تعد صالحة لهذا الزمن المادي الذي نعيش 

فيه: »الزمن صعب بين مستوى الحلم والواقع« )ص:197(.

 رواية )ريحانة( واستلهام التاريخ
من المفارقات، ونحن نتصفح رواية )ريحانة( ونمر برواية )الشيخ 
األبيض( أو )األمير الثائر( أن تستوقفنا المالحظة التالية: يحاول 
سلطان القاسمي أن يلغي أية عالقة لكتابيه بالخيال في تقديمه 
الصفحة  في  تنصيصه  من  فبالرغم  األبيض(؛  )الشيخ  لرواية 
فإنه يردف في المقدمة التي قدم بها  )رواية(  األولى أن الكتاب 
 عند رغبة الممثل األمريكي 

ً
أن سبب كتابتها كان نزوال )الرواية( 

»باتريك سويزي« »Patrick Swayze« الذي زاره ودار بينهما حديث 
كانت نهايته:

»قلت له ما رأيك لو كتبت لك قصة حقيقية؟
قال: أروها لي.

فرويت له الرواية التالية..«)4(
من  آخر صفحة  في  ميسون صقر  فيه  تكتب  الذي  الوقت  في 
»تم االعتماد على  ما نصه:  )تنويه(  روايتها، من خالل ما أسمته 

بعض المراجع في الرواية: منها رواية بجعات برية، كتاب اإلمارات 
الكتب  وبعض  الشرق،  إلى  البريطاني  الجوي  والخط  العربية، 

التاريخية، والحكايات واألغاني المروية«.
إن القاسمي يريد تأكيد حقيقة األحداث التي يرويها وتاريخيتها، 
بينما تبدو ميسون منسجمة مع ما تكتب، ومنسجمة مع الميثاق 
القرائي الذي تعقده مع القارئ كما مع المقروء/ النص، وهذا ما 

يطرح سؤال العالقة بين الرواية والتاريخ، كما أشرنا من قبل.
 فعل الدكتور سلطان القاسمي عكس ما يفعله الروائيون حين 
على  ترتكز  نصوصهم  أن  مؤكدين  التاريخية،  الرواية  يكتبون 
الخيال وينفون أي عالقة أو تشابه بين ما يرد فيها وبين الواقع، 
وأن ورد �سيء من ذلك فإنما هو محض صدفة؛ فالمادة التاريخية 
أكانت  ما هي إال وسيلة يعود إليها الروائي قصد توظيفها؛ سواء 
تاريخية حقيقية.  أم شخصيات أم فضاءات أم أسماء   

ً
أحداثا

وكانت وفية للميثاق  األمر الذي ذيلت به ميسون صقر روايتها، 
الذي انطلقت منه.  تعمل الرواية على تقديم صورة معينة عن 
المجتمع اإلماراتي وما عرفه من تحوالت خالل سيرورة تاريخية 
معينة تجمع بين البعد التاريخي والسيا�سي واالجتماعي والثقافي 

واألنتربولوجي والنف�سي لإلنسان والمكان اإلماراتيْيِن.
عمر  من  مفصلية  فترة  منه  وتختار  التاريخ،  الرواية  تستلهم 
وتسافر فيها وعبرها،  قبل االستقالل وقبل الوحدة،  »اإلمارات« 
مازجة بين التاريخ وتخوم التخييل الروائي للكاتبة، ثم تنتقل إلى 
فترة ما بعد االستقالل وما بعد النفط، معبرة عن هموم وتحوالت 

 خارجه...
ً
 في وطنه كما متغربا

ً
اإلنسان، قاطنا

حضور التاريخ في رواية )ريحانة( 
 في رواية )ريحانة(، وذلك من خالل عدة 

ً
ويبدو حضور التاريخ جليا

مظاهر نذكر منها، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
الروائية  بلغتها  سردها  تعيد  تاريخية   

ً
أحداثا الرواية  ترصد   •

الخاصة وفي سياق أحداث الرواية، تقول، مثال: 
»وها هو قد هدم الحصن، هدموه ليهدموا تاريخه الحالي ويبنوا 
 كما كان قديما كي يحمي التاريخ الحديث منه، حيث 

ً
مكانه حصنا

ولم يتبق منه إال البرج الصغير   1971 أزالوا القصر بكامله عام 
ناموا وقاموا وفتحوا  تحصن فيه أجداد الحاكم،  المحلوسة.   -
رمز  هو  واقتتلوا.  قاتلوا  وتحاكموا  تنازعوا  للقتال،  صدورهم 
السلطة المتنازع عليها. وكان الحصن بيت الذاكرة وذاكرة لتاريخ 
قديم يعود تاريخه لعام 1820 بناه الشيخ سلطان بن صقر، وكان 
كل حاكم يضيف إليه ويوسعه حتى بلغ أوجه في عهد سلطان بن 
1924. ظل يتعاقب عليه الحكام منذ األمير القاسم  صقر الثاني 

بن راشد بن محمد القاسم 1575 - 1600، ثم محمد بن القاسم 
بن علي بن صالح...« )ص: 10 - 11(. في هذا المقطع تعيد الرواية 
حكاية جزء من تاريخ األجداد، وتؤرخ لذلك بالسنوات، معتمدة 
إلى ذكر  باإلضافة  الحديث،  تاريخ اإلمارات  على روايات وكتب 

أسماء الذين عاشوا الحصن وتعاقبوا على حكمه. 
• تشير الرواية إلى تدخل اإلنجليز في الخليج، عامة، وفي اإلمارات 
العربية، خاصة، ومن ذلك ما جاء في الصفحة )10( من الرواية:

 بمد يد العون لهم 
ً
»ألزم اإلنجليز الشيوخ - حكام اإلمارات - أوال

بإعالنهم من حق اللجوء   
ً
وثانيا في مراقبة ما يجري في البحر، 

المندوب  حماية  يطلبوا  بأن   
ً
عبيدا يعتبرونهم  الذين  ألولئك 

السامي أو القنصل البريطاني أو اذا كانت هناك ممثلية سياسية 
لبالده، وعلى هؤالء أن يحموهم ويعتقوهم ويسفروهم إلى بلدانهم 
األصلية. وعليه فقد صدرت التعليمات إلى الوكيل الوطني المقيم 
فشهدت  والعتق،  اللجوء  أي فرد يطلب  يعتق  أن  الشارقة  في 
الثالثينيات من القرن توافد عدد كبير من أولئك العاطلين إلى 

مقيميه الشارقة وغيرها من المقيميات في الخليج. 
وافادت التقارير البريطانية أن معظمهم لم يأت طلبا في الحرية أو 

العتق بل للتخلص من الديون المعلقة برقبته لسيده التاجر«.

من التحول االجتماعي الذي كان   
ً
مهما  

ً
وهي بذلك ترصد جانبا

باإلضافة إلى السلوكات والممارسات  يسود المجتمع اإلماراتي، 
التي كانت تقوم بها إنجلترا، والتي ستتوسع من خاللها صالحيتها 
وبسط نفوذها حتى تصل إلى االستعمار المباشر الذي سيخولها 

تسيير دواليب البالد بشكل مباشر فيما بعد. 
• تسرد الرواية بعض األحداث التاريخية التي قام بها اإلنجليز في 

الخليج، باإلضافة إلى األسماء التي أطلقوها على اإلمارات:
»أطلقوا على اإلمارات أسماء ومسميات، منها »ساحة القرصنة« 
المتهادن«  الساحل  و»إماراتي  المتصالحة«  و»المشيخات 
و»ساحل الهدنة«. فلقد كانت بريطانيا تزعم منذ أن وجدت لها 
إثر تحطيمها قوة   1820 وكالة سياسية في منطقة اإلمارات عام 
مياه  تمخر  التي  أساطيلها  تهدد  كانت  التي  البحرية،  القواسم 
الخليج بأنها تتبع سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية أي 
أن سبب وجودها السيا�سي في أرض اإلمارات هو للمحافظة على 
وأنها لن تتدخل فيما يجري في الداخل من قضايا  أمن البحار، 

وأحوال«.)ص: 10 - 11(.
• كما ترصد الرواية بعض المظاهر السياسية واالجتماعية التي 
 من العودة إلى بعض المراجع التاريخية: 

ً
عرفتها المنطقة انطالقا
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128 - 129، كما تشير المصادر: »ولم يكن البريطانيون موفقين 
بالحرية  نادوا  حينما  فيها  يتدخلون  التي  األوضاع  معالجة  في 
والعتق للعبيد وفتح الباب على مصراعيه لهروب عدد كبير من 
الغواصين من أسيادهم فإن هؤالء الهاربين وجدوا أنفسهم، بعد 
فترة، يعيشون في العراء بدون مسكن أو مأكل ففضلوا العودة إلى 
أسيادهم والعيش في كنفهم. في عام كان عدد االشخاص الذين 
 فقط اما 

ً
 منح االنجليز منهم 27 شخصا

ً
طلبوا حريتهم 47 شخصا

 
ً
في عام 1934 فكان عدد االشخاص الذين طلبوا حريتهم شخصا
« )ص:15(. وهي بذلك تنتقد التدبير البريطاني الذي ال يفهم 

ً
واحدا

أسس البناء االجتماعي ومتغيراته للمجتمع اإلماراتي، مما أدى إلى 
اتخاذه لمجموعة من اإلجراءات الفاشلة التي أثبتت عدم فهمه 

وعدم ذرايته لألوضاع االجتماعية واالقتصادية السائدة.
المتغيرات  وفهم  تفسير  أجل  من  التاريخ  إلى  الرواية  تعود   •
خالل  من  استخالصه  يمكن  ما  وذلك  السائدة،  المجتمعية 
استحضار نص تاريخي يتحدث عن هجرة العمانيين إلى أفريقيا 
المناطق  في بعض  منذ قرون طويلة وتأصل أجدادهم هناك، 
من شرق أفريقيا، وذلك في خضم الحديث عن قيامهم بالتجارة 

البحرية: 
 من القرن الرابع الهجري وذلك إلى 

ً
»اتجهت أفواج العمانيين بدءا

زنجبار وكينيا والكونغو وتنجانيقا والجزيرة الخضراء وموزمبيق. 
غير أن أول هجرة عرفها العمانيون هي هجره سليمان وجيفر 
حفيدي الجلندي بن المستكبر بعد ما دارت الحروب الطاحنة 
بينهما وبين الحجاج بن يوسف، وهجرتهما إلى شرق افريقيا من 
دون سائر بلدان العالم تدل دالله واضحة على أن العالقة بين 
للعمانيين  وأن  قديمة  الشرقية عالقة  أفريقيا  وبين  العمانيين 
باإلضافة إلى هذه األحداث المتعلقة بمنطقة  هناك...«   

ً
وجودا

التاريخية  والتحوالت  األحداث  بعض  الرواية  ترصد  الخليج، 

هزيمة  ذلك  من  المعاصر؛  العربي  التاريخ  عرفها  التي  الكبرى 
1967 وما سبقها وتالها من أحداث، باإلضافة إلى اتفاقية السالم 
وما نتج عن كل ذلك من  »إسرائيل«،  التي أبرمها السادات مع 
أحداث وتحوالت وثورات وتأثيرات اجتماعية وسياسية وفكرية 
، ما قالته 

ً
على شخصيات الرواية كما على غيرها؛ من ذلك، مثال

هزيمتنا  من  ننخلع  جعلتنا   67 »هزيمة  )هادف(:  لـ  )شمسة( 
الصغيرة إلى هزيمة الوطن بكامله ...« )ص: 35(

التعامل الفني مع التاريخ 
، جعلت 

ً
 أدبيا

ً
 فنيا

ً
إن تعامل ميسون صقر مع التاريخ كان تعامال

 من عناصر 
ً
 أساسيا

ً
معه تلك األحداث واألسماء والفضاءات جزءا

 عليها، بل تم بناؤه بناًء باعتباره 
ً
 مقَحما

ً
 طارئا

ً
الرواية، وليس شيئا

في  العناصر المساهمة  وعنصر من  كجزء  َم  ّدِ
ُ
ق  

ً
تاريخيا  

ً
محكيا

توليف الحبكة الروائية، وليس طفرة طارئة تظهر وتختفي هنا أو 
في نسق الرواية ونسيجها. رواية ريحانة   

ً
 شرخا

ُ
حِدث

ُ
أو ت هناك، 

، صرخة مدوية في وجه االستعباد وما يمثله من مظاهر 
ً
هي، أيضا

تمارس مختلف أنواع القهر على »اإلنسان«؛ فهي إذ ترصد فترة 
تاريخية مهمة من تاريخ الخليج، واإلمارات العربية المتحدة على 
الداخلي الذي يتحدث عن  المجتمع  تنتقد نسيج  الخصوص، 
 
ً
لكن األمر لم يكن إال مظهرا الحرية وعن زوال العبودية والرق، 
يأتي هذا النقد في أعلى تجلياته من خالل ما  للحياة..   

ً
خارجيا

تقوله )شمسة(: »سأكتب عن التحول من العبودية إلى الحرية، 
ِظل العبودية كامن في األعماق،  لكنها لألسف حرية منقوصة، 
لم تحصل على  )ريحانة(  فـ  تتشوه فيها أفكار فعالة« )ص162(. 
حريتها حقيقة بل ظلت تعيش عبوديتها في داخلها؛ فهي لم تكن 
لها حرية اختيار البقاء في وطنها ومع زوجها بل هاجرت مع أسرة 
المنزل  وخدمة  خدمتهما  في  ستظل  إنها  بل  وسيدتها،  سيدها 
مستلزماتها  لها  وتيهئ  المدرسة  إلى  )شمسة(  تصاحب  واألبناء، 
وحاجاتها كما حاجات سيدتها. إن لكل مجتمع خصوصيته التي 
وغالبا ما يعكس األدب هذه الخصوصية من  تميزه عن غيره. 
خالل القصة والرواية اللتين ال يمكن فصلهما عن السياقات 
االجتماعية والسياسية والتاريخية والثقافية المنتجة والمؤثرة 
لعملية الكتابة باإلضافة إلى السياقات النفسية إلنسان الزمان 
إنها مسار تحول مركب متكامل ومتشابك يشتغل في  والمكان.. 

بعد«،  والـ»ما  قبل«  بالـ»ما  عالقته  في  والالوعي  الوعي  انصهار 
ُت  ِ

ّ
ث
َ
ؤ

ُ
ت المبنية على طموحات وأحالم  المستقبلية  وفي تطلعاته 

بحياته  عالقتها  في  واالجتماعية  والثقافية  النفسية  فضاءاته 
الفردية والجماعية. وهذا ما عملت رواية )ريحانة( لكاتبتها ميسون 
صقر على رصده وتتبعه وتشييده في نص روائي امتاز باستثمار 
خصائص الرواية من أجل تقديم أحداث روائية امتّحضت من 
البارد  »التاريخي«  التاريخ واستلهمته دون أن تقف عند السرد 

لألحداث وواقعيتها 
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 شريف الشافعي  

للكاتبة  اللبنانية(  المصرية  )الدار  لؤلؤة«  فمي  »في  رواية 
السردية  األعمال  أبرز  من  واحدة  ميسون صقر،  اإلماراتية 
وتفاعلت  بالما�شي،  بربطه  الراهن  الواقع  مع  تعاطت  التي 
بجملة  وتضفيره  األولية،  عناصره  إلى  بتحليله  اإلنساني  مع 

ل نسيج المجتمع الجديد.
ّ
العالقات المتشابكة، التي تشك

اللؤلؤة، هي كلمة العمل المفتاحية، بدًءا من العنوان، مروًرا 
أمكنة  بمعنى  »المغاصات«  الكاتبة  تسّميها  التي  بالفصول 
 إلى سائر مدارات 

ً
الغوص المخصصة لصيد المحار، وصول

وشخوصه  وفضاءاته  صفحة(  )ستمئة  الضخم  العمل 
المحور  هي  دائًما  فاللؤلؤة  المتعددة،  تأويله  ومستويات 
والرمز، وهي القيمة التي ل تّمحي، واألثر الذي ل يغيب، والدفق 

اإلشعاعي الذي ل يتضاءل وهجه، ول يضعف امتداده. 

المهن  أعرق  من  واحدة  تفاصيل  بحنكة  الرواية  تستدعي 
التقليدية التي عرفتها اإلمارات ومنطقة الخليج قبل عصر النفط، 
وموارد  االقتصادية  األنشطة  أبرز  من  طويلة  سنوات  وظلت 
الدخل، وهي مهنة صيد اللؤلؤ التي استقطبت الكثيرين، وتحّولت 
المهرة،  والغّواصين  البّحارة  خبرات  بفضل  واسعة،  تجارة  إلى 
والعائالت التي انخرطت في تفاصيلها وكشف أسرارها، وأضفت 
لتصير  وطّورتها من الهواية إلى االحتراف،  عليها فنيات دقيقة، 
المهنة هي األهم واألكثر إدراًرا للدخل على األفراد والبالد بأسرها، 

ثم  خصوًصا بعد التوسع في التصدير للخارج. 
جرى االنتقال من الصيد المجاني  بعد فترة، 
ا،  تقنيًّ وتنميته  زراعته  إلى  الطبيعي  للؤلؤ 
واالعتماد على اللؤلؤ االصطناعي األقل سعًرا 
 من األصلي الثمين، الذي صار رمًزا للندرة 

ً
بدال

والعراقة، وتضاعفت قيمته.
مدار  على  طويلة  شهوًرا  البحارة  رحالت  من 
على  والعمل  المحار  عن  للتفتيش  العام 
استوحت  البدائية،  بالطرق  اللؤلؤ  استخراج 
شحنتها  التي  الروائية،  لؤلؤتها  صقر  ميسون 
من  وفلسفة عميقة،  بطاقة شعرية شفيفة، 

أجل قنص الجوهر أو بلوغ ما وراء الحدث المباشر. وال فرق هنا 
بين الصيد والكتابة، فالمهنتان تنشدان الدرة األصيلة العتيقة، 
التي تحفظ األسرار، وتسترجع الهوية والموروث والتاريخ، وتزداد 

نفاسة في الواقع الراهن الستثنائيتها.
وفتح الرواية على األرض  وإمعاًنا في الحرص على إثبات الهوية، 
من  »مغاصة«  أو  فصل  كل  فإن  القريبة،  والبحور  الخصيبة 
العمل ُيستهّل بالضرورة بعبارة فريدة أو جملة مأثورة أو اقتباس 
داّل، يقود في النهاية إلى المزيد من الفهم وتوسعة المدارك حول 
إيحاءات هذه الآللئ، باعتبارها البطلة الحقيقية للنص العريض. 
ما استحضرته مقدمات الفصول  من ذلك، على سبيل المثال، 
من آيات القرآن الكريم »وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون«، ومن 
الكتاب المقدس »تحصيل الحكمة خير من الآللئ«، ومن مقوالت 
»من رأى أنه ينثر الآللئ من فمه،  ابن سيرين في تفسير األحالم 
والناس يأخذونها، فإنه قاٍض يعظ الناس، والناس ينتفعون به«، 
وبدر شاكر السياب »وينثر الخليُج من هباته الكثاْر/ على الرمال، 
َجاَج، والمحاْر«، وجالل الدين الرومي، ومحمود درويش، 

ُ
رغوه األ

األمريكية  الممثلة  بدت  للرواية،  األمامي  الغالف  على  وغيرهم. 
مارلين مونرو، وفي جيدها عقد من الآللئ البيضاء، وتزّين ثغرها 
أن  يعني  ما  أخرى،  كآللئ  بيضاء،  أسنان  عن   

ّ
تشف ابتسامة 

نصاعة اللؤلؤ هي الطاغية على كل ما هو بشري وجمالي على وجه 
فإن جميع شخصيات الرواية ينخرطون في  وبدورهم،  العموم. 
عالقاتهم وصراعاتهم من أجل الفوز باللؤلؤة العظمى أو الدّرة 
والقوارب،  السفن  ومالكو  والصّيادون،  البّحارة  ومنهم:  األم، 
وكذلك الفتاة  الالتي يحلمن بالتزّين،  والنساء 
المنتمية إلى العصر الحديث، وهي  »شمسة«، 
اللؤلؤ  صّيادي  حياة  حول  ا 

ً
بحث تعد  دارسة 

وعوالمهم، وتقلب في صفحات التاريخ والكتب 
العلمية ومواقع اإلنترنت لبلوغ المزيد من الوعي 
كما إنها تستعين  المعرفي حول هذا المجال، 
وتطلق العنان  بالحكايات التي ترويها لها أمها، 
لخياالتها وأحالمها، ما يضفي على األجواء قدًرا 
من السحرية والفانتازية في رحلة لهاثها خلف 
متاهة  المتاهة،  أدخل  »بدأُت  الآللئ:  أسرار 
لو  وددُت  والسر، سر اللؤلؤ.  والحياة،  الحب، 

كنَت معي تسمع وترى. هل تعلم أن مارلين مونرو وضعت عقًدا 
من اللؤلؤ حول عنقها الجميل؟ مارلين مونرو رمز الغواية واإلغراء 
تستعين باللؤلؤ لتثبيت الفكرة في األذهان!«. وفي داخل كل لؤلؤة 
تكمن مئات األعوام  تاريخية وتراثية يستدعيها النص الزاخم، 
كما  والدموع،  والدماء  المشحونة بالحروب والنزاعات والشقاء 
تتفجر آالف القصص واألساطير، التي فيها ما فيها من االنتصارات 
حيث رحالت  والموت،  والهزائم،  اإلخفاقات  وكذلك  والغنائم، 
من دون أن يعودوا أحياًنا بلؤلؤة أو  الغواصين إلى قاع البحر، 
محارة: »البحر كان كريًما، هم يأخذون لؤلؤه، وهو يقبل جثامينهم 
ومن  لتظل فيه أجسادهم«.  كان يحاورهم،  من دون اعتراض. 
والمجازية  الحقيقية للبشر،  خالل جملة األحاديث والحوارات، 
مالمح  بأناة  الرواية  ترسم  الآللئ،  وأضواء  واألمواج  للبحر 
تقلباتها وتطوراتها،  وتبرز  الخليج،  اإلمارات ومنطقة  في  الحياة 
خصوًصا بالنسبة للغّواصين وصيادي اللؤلؤ وأصحاب المراكب 
التي أوشكت على  التقليدية  وكافة المشتغلين في هذه الحرفة 
االنقراض مع ظهور زراعة اللؤلؤ ثم استخراج النفط. وفي نهاية 
يرجع الصياد مرهون إلى بلده بعد االغتراب الطويل في  النص، 
حيث اختفت  فيجد المدينة مختلفة تماًما عما تركها،  الهند، 
وطالت  وظهرت البيوت والعمائر األسمنتية،  العرائش والخيام، 
تثبتها  مفارقة أخرى  أنفسهم.  البشر  حتى  التغيير كل �سيء،  يد 
هي اختالف طبيعة  الرواية الذكية من خالل لؤلؤتها المركزية، 
الصراعات البشرية حول الآللئ، باختالف الطبقات االجتماعية 

الفئات  من  والصّيادون  والغواصون  فالبحارة  للمتصارعين، 
الفقيرة والمهّمشة قد يدفعون أرواحهم ثمًنا الصطيادها من أجل 
كسب العيش والرضا بالقليل، في حين يبذل األثرياء من الملوك 
والمشاهير وأصحاب صاالت المزادات األموال الكثيرة  والنبالء 
من أجل اقتنائها والتباهي بها في الحفالت والمناسبات، وهنا ين�سى 

الجميع الدماء التي أريقت في اصطيادها أول مرة. 
انتصار الكاتبة لصيد اللؤلؤ بالطريقة التقليدية، يعكس بوضوح 
في  الذي تنتج عنه األصالة والعراقة،  االنحياز للتراثي التاريخي، 
حين أن اللؤلؤ االصطناعي يشير إلى زيف المدنية وأوهام المادية، 
فإن أشد  لذلك،  التي ال تعّوض اإلنسان عن براءته المفقودة. 
الصراعات ضراوة في الرواية هي المقترنة بالرغبة في بلوغ اللؤلؤة 
العظمى، أو ملكة الآللئ. وهي تلك الجوهرة النفيسة، التي دغدغت 
وأنعشت  على مدار الرواية،  »شمسة«  مشاعر الفتاة العصرية 
وتاريخه  اللؤلؤ  عن  العلمية  الباحثة  هي  وأحالمها،  خياالتها 
والصيادين  البحارة  لحكايات  أسيرة  فوقعت  صيده،  وأسلوب 
وبحور  الحروب  طقوس  في  معهم  وغرقت  ونسائهم،  القدامى 
الدماء، ولم يعد يوقظها من جموحها في الما�سي غير افتتانها بعقد 
أثري من اللؤلؤ، تقتنيه أمها، وهو العقد الذي تتنازل عنه األم في 
فالتاريخ أثقل من أن تحمله  نهاية الرواية ليوضع في المتحف، 
في رقبتها. توازن الرواية كذلك بين الصراعات القديمة والحديثة 
حول الآللئ، فهناك في الما�سي الحروب القبلية والدولية منذ عهد 
وهناك في الحاضر صراع البحارة وزوجاتهم  المعتمد البريطاني، 
حول اللؤلؤة العظمى، وتقاتلهم المأساوي من أجلها، وارتحالهم 
خلفها إلى الهند، ثم عودتهم بها مرة أخرى حالمين بحياة أفضل 
للغواصين والصيادين الذين طالما تعرضوا للتهديد والقتل إذا لم 
يمتثلوا للتعليمات، لكنهم ُصدموا بحقيقة جديدة أكثر قسوة، هي 

ى إلى األبد.
ّ
أن عصر اللؤلؤ النفيس قد ول

التراثية،  التاريخية  القيمة  ذات  الآللئ،  من  الرواية  وتتخذ 
فما  ذات أعماق فلسفية،  َمْعبًرا لطرح تساؤالت وأفكار ومعاٍن 
ا، لكن األهم: ماذا يقول البحر  يقوله الغواصون ربما يبدو عاديًّ
إذا غاصوا وإذا غرقوا؟ وما الذي يتبقى من أجساد  للغواصين، 
وما مصير األحاسيس اإلنسانية إذا  الذائبين في طبقات الموج؟ 
في  الفريدة  اللؤلؤة  وهل  البحر؟  في  البشرية  األعضاء  تحللت 
هي تلك التي لها نصيب من بقايا البشر وأحاسيسهم  األعماق، 
النابضة؟! هناك َمن يّدعون أنهم ملوك وملكات، ونبالء ونبيالت، 
لكن ما تصل إليه رواية ميسون صقر هو أن اللؤلؤة الفريدة هي 
الملكة المتّوجة، وهي الحكاية العبقرية المتواصلة، التي لم يفرغ 

التاريخ من روايتها بعد 
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ميسون صقر شاعرة وروائية إماراتية صاحبة تجربة إبداعية 
متنوعة، لها العديد من اإلصدارات في مجالت مختلفة ، ففي 
و»الريهقان«  »هكذا أسمي األشياء«  الشعر صدر لها دواوين 
و»تشكيل  عتمته«  في  و»اآلخر  الجسد«  مادة  في  و»جريان 
األذى« و »رجل مجنون يحبني« و»أرملة قاطع طريق« و»جمالي 
في الصور« وغيرها، وفي  شعر العامية المصرية صدر لها دواوين 
»مخبية في هدومها الدلع« و »عامل نفسه ما�شي«، باإلضافة 
إلى إقامتها لعدد من المعارض التشكيلية، وفي مجال الرواية 

صدر لها روايتان هما »ريحانة« و »في فمي لؤلؤة«.

 تهتم »ميسون صقر« في كل كتاباتها بفكرة تأكيد الهوية، المكانية 
فالحاضر متصل  حيث الربط الدائم مابين األزمنة،  والزمانية، 
في  واألحداث اآلنية هي تجلي ألحداث سابقة وقعت  بالما�سي، 

التاريخ.
وإن وجدت له ظالل   - وربما ظهر ذلك أكثر في أعمالها السردية 
حيث نجد ذلك الحوار الدائم   ،  - واضحة في دواوينها الشعرية 
بين األزمنة، والقائم على أسئلة وجودية، تتعلق بمصير اإلنسان 
على األرض، هذه األسئلة تدور على ألسنة الشخصيات الروائية 
- ذات المصائر المتشابكة والتي تعاني من وطأة الزمن والتاريخ 
التي تؤثر على كينونة  وغيرها من األشياء   - والتقاليد واألعراف 

اإلنسان في الزمان والمكان.
السردية  الشخصيات  في  البطولة  صقر«  »ميسون  وتعطي 
في حين تكون لألحداث التاريخية ولشخصياتها أدوار  للهامش، 
ثانوية في بنية الخطاب السردي، رغم أهميتها في تحريك األحداث، 
فبطلة الرواية هي  »ريحانة«)1(،  في رواية   -  

ً
جليا  - وهذا ما نراه 

الحياة  في  تأثير  لها  وليس  تاريخية،  شخصية  ليست  »ريحانة« 
وإنما هي شخصية شاهدة على كثير من التحوالت  االجتماعية، 
السياسية واالجتماعية عبر أكثر من نصف قرن، فهي كانت ابنة 
ألحد العبيد الذي اشترته العائلة الحاكمة في الشارقة وزوجته 
تمر  »ريحانة«،  له  أنجبت  التي  »مهيرة«  من جارية تحمل اسم 
»ريحانة« في حياتها بمراحل مختلفة تصورها لنا أحداث الرواية، 
حيث تنتقل مع أسرة الحاكم إلى القاهرة بعد تركه للسلطة، التي 

اختارها إليمانه بالمفاهيم القومية، وتتزوج ريحانة من »حبيب« 
السائق وتنجب منه ولدين،لكن زوجها يتزوج عليها فتسوء حالتها 
وهناك يلتحق  فيتم إرسالها إلى الشارقة،  وتدمن شرب الخمر، 
 يؤهلهم لشراء 

ً
 معقوال

ً
زوجها بوظيفة في الجيش تدر عليه دخال

قصر لها وتشتري  لبناء  »ريحانة«  وبعد ذلك تتطلع  بيت صغير، 
تبني  وبالفعل  البنك،  من  قرض  على  فتقدم  العطور،  أفخر 
القصر، إال أن زوجها »حبيب« يموت، فيتعذر عليها سداد قرض 
البنك الذي يحجز على القصر ويأخذه سدادا للديوان المتراكمة 
عليها، هنا تتصاعد األحداث، وتصل إلى ذروتها، فتصاب ريحانة 

بالجنون، ثم تختفي تماما.
عدة  خالل  من  الرواية  هذه  في  التاريخية  األحداث  تتشابك 

مسارات:
المسار األول: تعرضها لمسألة تجارة الرقيق، وكيف أن حكام   -
المنطقة في القرون السابقة قد أعطوا الحرية لعبيدهم بسبب 

الوضع االقتصادي، لكنهم سرعان ما عادوا إلى أسيادهم رافضين 
تلك الحرية، نظرا لتعذر طرق العيش.

وتقدم الرواية كما جاء على لسان الراوية جانبا من هذا التاريخ 
مثلما نرى في هذه الجملة »زنجبار العاصمة، يجلبون« ليها العبيد 
من أعماق أفريقيا إلى السفن الراحلة إلى موانئ السواحل لتغير 
تجارة العبيد اتجاهها إلى الغرب اإلفريقي، ومن ثم إلى ليبيريا ثم 
إلى أمريكا بدخوله كمنافس قوي، فصارت زنجبار عاصمة تجلب 
إليها العبيد من عمق أفريقيا لتصديرهم«)2( يتشابك مع ذلك ما 
حدث لشخصية »ريحانة« وهي ابنة ذلك الميراث الصعب، مما 
جعلها - رغم تباعد األزمنة - وتغير الوضع االجتماعي - غير قادرة 
بأحمال الما�سي  تنوء  فنراها تعيش حياة متقلبة،  على التالؤم، 
من  أكبر  أيضا،  هي  التي  المستقبلية،  رغم طموحاتها  الثقيلة، 
تريد أن تخترق  حيث  المادية واالجتماعية،  طاقاتها اإلنسانية 
»السلم االجتماعي«/ الطبقي، من دون وجود أي مقومات مادية 
، والذي تشتريه بالفعل 

ً
تؤهلها لذلك، حيث تريد أن تشتري قصرا

لكنها ال تقدر على سداد ثمنه، فتقع في النهاية فريسة للجنون. وهنا 
يظهر لنا ما أسماه »كارل يونج«: »الالشعور الفردي« الذي يضم 
من األفكار والمشاعر  كل مكتسبات الفرد خالل خبرة الحياة، 

التي يتم نسيانها أو كبتها«. فريحانة شخصية »عصابية« مأزومة 
لكنها  لها دخل فيها،  ليس  تاريخية واجتماعية،  ألسباب   

ً
نفسيا

واقعها  التمرد على  ورغم محاولتها  فيها مرغمة.  نفسها  وجدت 
االجتماعي، »إال أنها تواجه - في النهاية - مصيرها المجهول.

التعرض للتاريخ الحديث وتحوالته العاصفة،  المسار الثاني:   -
المعطيات  مع  وتماهيها  الشخصيات  من  مجموعة  خالل  من 
الفتاة  »شمسة«،  شخصية  ومنها  واالجتماعية،  السياسية 
والتي تتماس مع الواقع  المثقفة ذات التعليم الجامعي المميز، 
النشاط  من  قريبة  وهي  يجري حولها،  مما  واضح  ولها موقف 
 عن 

ً
أكاديميا  

ً
السيا�سي للطلبة في الجامعة المصرية، وتعد بحثا

فكر »المعتزلة«.
أما شخصية »نصور« أو »ناصر« االبن الثاني لريحانة فهو نموذج 
قبل  من  مخ  غسيل  عملية  لهم  حدث  الذين  الشباب  لبعض 
الجماعات اإلرهابية فيذهب ليشارك مع الجماعات الجهادية في 
أفغانستان، وهو أيضا مثل أمه يعاني من فقدان الهوية، والمصير 

المجهول.
العربي  العالم  في  المرأة  بوضعية  ويتعلق  الثالث:  المسار   -
ومنطقة الخليج، وحصول المرأة على مكتسبات عديدة في الحياة 
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 للمرأة المتعلمة 
ً
االجتماعية، فشخصية »شمسة« تمثل نموذجا

موقف  لها  والتي  والسياسية،  االجتماعية  بالتغيرات  الواعية 
واضح مما يجري حولها. وهي شخصية مغايرة - تماما - لشخصية 
التي كانت ضحية لظروف اجتماعية وتاريخية سلبتها  »ريحانة« 
إرادتها. وفي روايتها الثانية »في فمي لؤلؤة«)3(، والتي وصلت للقائمة 
صقر«  »ميسون  تأخذنا   ،2019 زايد  الشيخ  لجائزة  القصيرة 
أهم  من  هي  مهنة  تاريخ  فيها  تستلهم  أخرى  تاريخية  حالة  إلى 
المهن في منطقة الخليج العربي في القرون الماضية وهي »صيد 
الما�سي  القرن  ستينيات  في  كتبت  رواية  هنا  وأتذكر  اللؤلؤ«، 
»م�سى  القدوس حملت عنوان  المصري إحسان عبد  للروائي 
التي كانت أهم الحرف  حول اندثار تلك الحرفة،  زمن اللؤلؤ«، 
في النصف األول من   - - قبل اكتشاف النفط  في الخليج العربي 
القرن العشرين. قدمت »ميسون صقر« في روايتها هذا العالم من 
خالل االعتماد على سرد التفاصيل الصغيرة، التي تحمل في طياتها 
دالالت ومعان أعمق، بتفعيل بنية الرمز داخل الفضاء السردي.

 عن 
ً
من خالل رصد حكايات الصيد والغوص في مياه الخليج بحثا

المستشرق الذي أرسلته  »وليم«  اللؤلؤ، وكذلك نجد شخصية 
في  البريطاني  للمعتمد  ومن خالل رسائله  اإلنجليزية،  الحكومة 
المنطقة ورسائله لصديقه »جيرارد« نكتشف كثيرا من التفاصيل 

حول تلك المهنة، وحول تلك المرحلة التاريخية - بشكل عام -.
 أما الشخصية الرئيسية في الرواية »شمسة« وهي باحثة تسعى 
تمتلك  ذلك  ومع  شتي،  تواجه صعوبات  لكنها  المرحلة  لتأريخ 
من أجل اكتشاف الما�سي بأسراره ووقائعه  اإلصرار والتحدي، 
يدفعها إلى ذلك ذاكرتها  بما فيها من حقائق وأساطير ودهشة. 
األجداد،  مكان  وحكايات  الشعبي  بالموروث  الممتلئة  الوثابة 
وحكايات الجدة عن تاريخ المنطقة وعن الصيادين فيها في أزمان 
 
ً
بعيدة، كل ذلك جعلها ترى أن بحثها عن هذا التاريخ ليس ضربا

كما يراه أستاذها المشرف على رسالتها األكاديمية   - في الفراغ 
وهناك بعض  وتاريخها الشخ�سي.  وإنما هو بحث عن هويتها    -
األصوات الهامشية في بنية الرواية لكنها تشكل الشكل السردي 
مما يجعلنا نصف الرواية بأنها متعددة األصوات.  البانورامي، 
. والرواية تقترب بهذا الشكل من 

ً
مثلما هي متعددة األزمنة أيضا

الحتمي  الرواية رغم وجودها  فبطلة  التاريخية  الرواية  مفهوم 
والضروري في الرواية إال أنها تعطي مساحة للشخصيات األخرى 
وهذا ربما ما أشار  تتحرك من خاللها وتقدم التاريخ كما تراه. 

»إن  قائال:  التاريخية«  »الرواية  في كتابه  »جورج لوكاش«  إليه 
صورة العصر يوحد أجزاءها في المركز بطل في الرواية التاريخية. 
تبعد هذه  التي  ذاتها  المميزة االجتماعية واإلنسانية  والسمات 
الشخصيات عن الدراما أو ال تسمح لهم إال بدور ثانوي، عر�سي، 
»في  التاريخية«)4(  الرواية  هذه  في  المركزي  لموضعهم  تؤهلهم 
رواية تؤرخ للحظة تاريخية وللحياة االجتماعية في  فمي لؤلؤة« 
دولة اإلمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، في فترة 

بما تتضمنه من حكايات عن الصيادين، وعملية  زمنية سابقة، 
لنوات البحر  وكيفية مجابهة الصيادين البسطاء  صيد اللؤلؤ، 
المتتالية. كما ترصد الرواية - كذلك - انهيار مهنة »صيد اللؤلؤ« 
واكتشاف البترول وما تبعه من تحوالت اجتماعية واقتصادية، 

وتحول نظرة الغرب لمنطقة الخليج - بشكل عام -. 
الخط السردي في الرواية به جانب تاريخي لكنه ال يتعامل معه 
كمجرد حقائق صرفة إنما هناك مساحة متسعة لمسألة التاريخ 
الرواية  أبطال  أحد  السم  ولعل  أمكنته،  وكذلك  وأحداثه، 
صياد اللؤلؤ داللة على أن التاريخ ووقائعه  »مرهون«  الرئيسين 
داخل الرواية،  فالتاريخ هنا هو »رهن« السؤال الدائم عن الزمان 

والمكان وتحوالتهما 

الهوامش:

1 - ميسون صقر: ريحانة - روايات الهالل - العدد 649، يناير 2003.

2 -  ميسون صقر: ريحانة ص93.

3 - ميسون صقر: في فمي لؤلؤة - الدار المصرية اللبنانية - القاهرة - 2017.

دار الشؤون   - ترجمة د.صالح جواد الكاظم   - الرواية التاريخية  - جورج لوكاش:   4

الثقافية العامة، وزارة الثقافة واإلعالم - العراق- ط2 1986، ص176. 
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أدب ونقد

 د. هويدا صالح 

المنهج  على  الرواية  في  السيكولوجي  البعد  دراسة  تعتمد 
النف�شي الذي يراهن من خالله الناقد على فهم أسرار النص 
ومقولته.  النفس  علم  بنظريات  الوعي  خالل  من  السردي 
لكنه معادل  والسرد الفني ل يعتبر النص نسخة من الواقع، 
فني له، يمكن دراسته من خالل تيار الوعي الذي عرفه بعض 
الباحثين بأنه »انسياب متواصل لألفكار داخل الذهن«، وهكذا 

 لهذا النسياب المتواصل.
ً
يصبح الفضاء السردي تجليا

مثل الناقد إبراهيم فتحي تيار الوعي  وقد عد بعض الباحثين، 
كما  وأفكارها  الشخصية  »مدركات  تقدم  الكتابة  في   

ً
طريقة

وهذا التكنيك يكشف عن المعاني  تطرأ في شكلها العشوائي، 
بين  التمايز  أو  المنطقي  للسياق  اعتبار  واإلحساسات من دون 
مستويات الواقع المختلفة«، مما يجعل السرد يتحول من أحداث 
تتسلسل زمنًيا إلى مشاعر تنبثق من دون إعداد مسبق من داخل 
لذا رأى البعض أن رواية تيار الوعي تتكون في  النفس البشرية، 
غالبها من تداعيات تنطلق من الالشعور متجاوزة تقاليد الحبكة 
والقصة إلى األحالم والمخاوف واآلمال الفردية التي تموج داخل 
النفس البشرية. لذا نتساءل عن الكيفية التي يمكننا بها تحديد 
هوية رواية تنتمي إلى نمط الرواية النفسية، هل هي طريقة السرد 
معظم أحداث هذا النمط   - بحسب روجر هنكل   - التي تجعل 
 داخلية تقع في أعماق الشخصيات الروائية 

ً
من الروايات أحداثا

شأنها في ذلك شأن األفكار الخاصة التي تجوس خالل الذهن؟ أم 
ترددات لعلم النفس تكشف عن وعي الروائي بمقوالته وهو يرسم 

المعالم النفسية للشخصيات؟
وكيف يمكن للقارئ الجزم بأن هذا النص ينتمي لتيار الوعي، 
الداخلية وما ينتابها  »األنا«  بالتساؤل عن دوران األحداث حول 
من هواجس ومواجع كامنة في الالوعي؟ فهل هذا ما يجعلنا نعدها 
وهل يمكن أن نتفق مع ميالن كونديرا في  رواية سيكولوجية؟ 
»من المؤكد أنه ال  في اعتقاده بأن:  كتابه األشهر»فن الرواية« 
يسعنا إدراك األنا رواية تيار الوعي، فقد انتهى البحث عن »األنا« 
دوما وسينتهي إلى عدم إشباع غريب وال أقول إلى فشل... حيث 
تعكف جميع الروايات في كل زمان على لغز »األنا« إذ ما إن تبتكر 

 السؤال التالي: ما هي 
ً
 شخصية ورقية حتى تواجه آليا

ً
 خياليا

ً
كائنا

األنا؟ وبم يمكن إدراك »األنا«؟
أرواح  »ست  لرواية  قرائي  كمفتاح  المقاربة  هذه  تصلح  ربما 
إبراهيم والتي صدرت مؤخرا  للكاتبة المصرية دعاء  تكفي للهو« 
هذا  في  األحداث  تدور  حيث  إبييدي،  منشورات  عن   )2020(
التيار النف�سي الموغل في الالوعي والذي يستهدف كشف أعماق 
برجل  السرد  ُيفتتح  النص.  في  المحورية  الذكورية  الشخصية 
يطارده  ما  شخص  من   

ً
هروبا ضيق،  زقاق  إلى  محاذرا  يذهب 

وفي لحظات الهروب من هذا الشخص  ويفقده الشعور باألمن، 
بل ويتلصص عليه  المتلصص الذي ظل يطارده فترات طويلة، 
يشبهه،  رجل  ضلوع  بين  السكين  يضع  »المخابرات«،  لصالح 
وبعدها يفر خلسة إلى منزله،  فرحه،  »بدلة«  بل ويرتدي نفس 
فيعتقد أنه هو  مات،  »سعيد«  وفي اليوم التالي يعرف أن جاره 
التداعي  في حالة من  ويدخل  الزقاق،  في  ليلة األمس  من قتله 
ل له حاالت من القهر النف�سي على 

ّ
عن عالقته بسعيد الذي َمث

حيث دأب على السخرية منه.  المقهى وبين جيرانه وأصدقائه، 
سعيد  أم  وتدخله  سعيد،  جنازة  إلى  القاتل  السارد/  يذهب 
يجلس أمامه ويدخل في حالة  وامرأته على جثمانه قبل الدفن، 

من البوح والتداعي النف�سي، فيتذكر كل لحظات 
في المدرسة   

ً
القهر في حياته منذ أن كان صبيا

وعمله،  الجامعة  من  تخرجه  وحتى  االبتدائية 
قطة  يجد  الجثة  أمام  التداعي  جلسة  وأثناء 
الخروج،  وتحاول  المالءة  تحت  تتخفي  سعيد 
 أن القطة إن 

ً
فيعتقد القاتل/ المهووس نفسيا

هي إال روح سعيد وأنها واحدة من أرواح سبع 
من  بمزيد  إال  منها جميعا  يتخلص  لم  لسعيد 
يستمر الهوس النف�سي والغوص داخل  القتل. 
الذات العميقة المأزومة للسارد حتى تدخله أمه 

من القهر على   
ً
ليجد هناك مزيدا مستشفى األمراض النفسية، 

يخضع لحاالت من العالج  أيدي الحراس والممرضات واألطباء، 
معاناة نماذج أخرى من   

ً
باألدوية وجلسات الكهرباء، مستعرضا

المر�سى الذين يعانون من القهر النف�سي الذي يمارسه ضدهم 
ولما يشعر ببعض التحسن نتيجة لجلسات الكهرباء  المجتمع، 
يخرج، ليواجه قسوة الحياة مرة أخرى وتخلي زوجته وأمه عنه، 
ويذهب لذات  العرس،  »بدلة«  فيرتدي  فيقرر أن ينهي حياته، 
حاالت  لنكتشف  ضلوعه،  بين   

ً
سكينا ويضع  الضيق،  الزقاق 

الغياب العقلي التي يعاني منها السارد وأن من قتله في بداية النص 
إن هو إال ذاته وجسده الذي مزقه بالسكين في نهاية النص.

تقنيات وطرائق السرد 
وهي ميزة وخصيصة   ،

ً
حقيقا  

ً
الرواية بطال في هذه  الزمن  ُيعدُّ 

تميز كل الروايات السيكولوجية، حيث إن الزمن في النص يكون 
، فقد عمدت دعاء إبراهيم على 

ً
 واقعيا

ً
زمنا نفسيا أكثر منه زمنا

تشظي الزمن وتفتيته، فلم يسر النص في زمن خطي تتابعي، بل 
هي قفزات تنتقل فيها بحرية من لحظة زمنية إلى أخرى، كما إن 
الزمن يكشف عن وطأة مروره على روح الشخصية، فهو أقرب إلى 

الزمن الكابو�سي الكفكاوي. 
األصوات،  تعدد  أو  الكرنفالية  تقنية  من  الكاتبة  أفادت  كما 
تروي  أخرى  سردية  أصوات  ثمة  الرئيس،  السارد  فبجانب 
فنجد المرآة وما تمثله من إحاالت  األحداث من وجهة نظرها، 
نفسية تضطلع بالسرد، وتحكي الحكاية من زاوية رؤية جديدة، 
كما إن للمرآة  وتكشف عما سكت السارد الرئيس عن حكيه. 
داللة رمزية نفسية عميقة، فهي وسيلة من وسائل كشف جانب 

من جوانب الذات المتعددة.
كما إن العصا التي يستخدمها الحراس في المستشفى النف�سي 
لضرب المر�سى تقوم هي األخرى بالسرد، بل إن الكاتبة وإمعانا 

في انزياح مركزية الذات، ومنح األشياء فرصة 
تاريخ العصا،  للهيمنة على السرد تستعرض 
العالقة  تلك  وتفكيك  باإلنسان،  وعالقتها 

النفسية الملتبسة.

التفاعل الن�شي 
تتناص الكاتبة مع أسطورة شعبية تعتقد أن 
للقطط سبع أرواح، إن قتلَت منها روًحا، فهي 
قادرة على الرجوع مرة أخرى، رغبة من الكاتبة 
في إعادة إنتاج الخوف الذي تعاني منه الذات 
وعالقة  للع�سي  التاريخية  السردية  مع  تتناص  كما  الساردة. 
األشجار باإلنسان، وعالقة اإلنسان بكل ما يحيط به من أشياء 
إبراهيم مع  تمنحها الكاتبة أرواحا متعددة. كذلك تتناص دعاء 
فالمرايا  باستخدام لغتها المشهدية وصناعة الكادر،  السينما، 
التي تحكي كادًرا مختلًفا من كادرات الرواية تقسم سردياتها إلى 

مشاهد سينمائية. 
 من التفاعالت 

ً
 مع لغة المسرح لتحدث مزيدا

ً
كما تتناص أيضا

النصية نراها تقول على لسان المرآة التي ترصد لنا المشاهد 
»يفتح الستار على حجرة نوم مقيتة،  السينمائية والمسرحية: 
، ألنني ال أتحرك، يهيمون حولي كالذباب 

ً
والحقيقة أنه مفتوح دوما

دون أن يعلموا أنهم »فرجتي« الوحيدة. ليس لي »شغلة« غيرها« 
)الرواية ص61(.

وهما من  و»الفرجة«  »الستار«  نلحظ هنا استخدام مفردات   
مفردات اللغة المسرحية.

)العالم  الخارجي  العالم  إلى  تحيل  ال  أرواح«  »ست  رواية  إن 
 
ً
رغم أن الكاتبة تحاول أن تصنع تاريخا الموضوعي أو الواقعي( 
ومع ذلك فعالم الرواية  لقهر الذات الرئيسة في النص،   

ً
واقعيا

ينبثق من عالم الشخصية الداخلي،إنه ارتداد نحو الداخل بما 
يعنيه من دالالت ورؤى والتفاف إلى الذات في محاولة لالنكفاء 

على ما هو داخلي أكثر من االلتفات إلى العالم الخارجي.
نجحت الكاتبة في تحويل بنية النص إلى تشظي وفو�سى وحققت 
الروايات  من خصائص  هو خصيصة  الذي  »الالبنية«  مفهوم 
النف�سي،  الزمن  تناسب  بنية دائرية  النص  في  البنية  النفسية. 
وكأن الذات تدور في دائرة نفسية من القهر ال تنتهي، فقد بدأت 
لشخصية  الضيق  الزقاق  في  المتخيل  القتل  بمشهد  النص 
بذات  النص  تنهي  ثم  الذات،  خارج  من  أنها  السارد  يتخيلها 
المشهد، لكن في المشهد الختامي تكشف الكاتبة عن وعي الذات 

الساردة بأزمتها وأن من تم قتله إن هو إال السارد ذاته 

الدراما النفسية والزمن 
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سوق الكتب

 د. وائل إبراهيم الدسوقي

نضع بين أيدي قراء »تراث« قوائم تعريفية مختصرة يقترحها 
باحثون معنيون بالتراث والتاريخ والدراسات المتعلقة بدولة 
الكتب  تلك  على  الضوء  تسليط  بهدف  المتحدة،  اإلمارت 
أعد القائمة هذا العدد الدكتور  ولفت انتباه الباحثين إليها. 
 1975 القاهرة سنة  الدسوقي وهو من مواليد  إبراهيم  وائل 
كاتب وباحث في التاريخ الحديث والمعاصر، رئيس تحرير مجلة 
المقتطف المصري التاريخية، حاصل على درجة الدكتوراه في 
قسم التاريخ بكلية  فرع التاريخ الحديث والمعاصر،  اآلداب، 

اآلداب - جامعة عين شمس 2011. 

من أهم مؤلفاته ودراساته المنشورة: الماسونية في العالم العربي 
)المبادئ - األصول - األسرار( - مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة 
على  والحرب  االستعمار  من  التحرر  قصة  الصومال،   .2007

 1798 الماسونية والماسون في مصر   .2008 القاهرة  اإلرهاب، 
دار الكتب والوثائق القومية،  النهضة،  سلسلة مصر   ،1964  -
المؤسسات  الحديثة،  لمصر  الثقافي  التاريخ   .2008 القاهرة 
العلمية والثقافية في القرن التاسع عشر، سلسلة مصر النهضة، 

دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة 2011. 
المصرية  الهيئة  المحاكم اإلسالمية،  إلى  الثورة  الصومال من 
الهيئة  المصريات،  علم  تاريخ   .2014 القاهرة  للكتاب،  العامة 
إلى مجموعة  إضافة   .2014 القاهرة  المصرية العامة للكتاب، 
)تراث اإلماراتية،  من المقاالت والدراسات المنشورة في مجالت 
والعربي الكويتية - ودبي الثقافية( وعدد من المواقع اإلليكترونية 

المتخصصة.

المطبخ البدوي العالمي في أبوظبي
في  المؤقتة  إقامتها  فترة  وريل«  سيد  »حنان  الباحثة  انتهزت 
وهي باحثة في  لكي تدون تجربتها مع المائدة اإلماراتية،  أبوظبي، 

معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وخبيرة في صياغة وتطوير 
المشاريع الثقافية الدولية. وتعرض الكاتبة في مؤلفها »حكايات 
الذي صدر سنة  أبوظبي«  في  العالمي  البدوي  المطبخ  المائدة: 
 
ً
2018 لمجموعة من وصفات الطعام البدوي التي أخذت طابعا
 بعد أن انتشرت في المطاعم المحلية اإلماراتية. والكتاب 

ً
عالميا

التي  اإلماراتية  والوصفات  النابضة  الصور  من  بالعديد  مليء 
عن  نوعه  من  فريد  لمفهوم  يروج  وهو  تجربتها.  للقارئ  يمكن 
أسلوب حياة السكان المحليين في أبوظبي، حيث تأتي كل وصفة 
بقصة يرويها مقيم أو مواطن يعيش في أبوظبي. وهو يصلح كدليل 
لجميع عشاق الطعام والسفر، فالكتاب يعتبر األول من نوعه في 
تقديم أبوظبي على أنها ملتقى لطرق الطهي، ويسلط الضوء على 

األشخاص الذين يصنعون ذلك)1(.

نهاية اإلمبراطورية في الخليج
مع نهاية الراج البريطاني )الراج البريطاني: هو المرحلة التاريخية 
التي استعمرت فيها مناطق الهند وباكستان وبنجالديش وميانمار 
القرن  منتصف  حتى   19 القرن  بداية  منذ  بريطانيا  بواسطة 
 ،1947 20، وكلمة راج في اللغة الهندية تعني »الحكم«( في سنة 
حلت وزارة الخارجية محل حكومة الهند كوزارة مسؤولة عن 
وكان من أهم أولوياتها العالقات البريطانية مع  الخليج العربي، 

الوضع  ذلك  واستمر  المتصالحة،  اإلمارات 
سنة  الخليج  من  البريطاني  االنسحاب  حتى 
»تانكريد  األكاديمي  الباحث  ويلقي   .1971
المتصالحة  »من اإلمارات  في كتابه  برادشو« 
الصادر سنة  إلى اإلمارات العربية المتحدة«، 
2019، الضوء على اكتشاف النفط في أبوظبي 
في الخمسينيات من القرن الما�سي، ومحاوالت 
مشروعات  تعطيل  البريطانية  الخارجية 

دولة  ألصول  تاريخي  واستعراض  لإلمارات،  السريعة  التنمية 
40 ألف صفحة  اإلمارات العربية المتحدة. ويعتمد الكتاب على 
من المصادر األرشيفية الجديدة، وهو عمل مهم لكل باحث يعمل 

في تاريخ وسياسة الشرق األوسط والخليج العربي)2(.

التاريخ البحري لإلمارات 
»موجات الزمن: التاريخ البحري لدولة اإلمارات العربية المتحدة«، 
لكنه يعد من   ،1998 منذ العام  هو كتاب قديم بعض ال�سيء 
استعرض  المصادر المهمة في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة، 
التاريخ  »موجات الزمن:  تحت عنوان  »بيتر هيلير«  الكاتب  فيه 
المتحدة«  العربية  اإلمارات  لدولة  البحري 
المعنى الحقيقي لمصطلح »أمة بحرية« التي لم 
800 كيلو  يقتصر األمر على امتالكها ألكثر من 
 من الساحل الرئيس، وعدد هائل من الجزر 

ً
مترا

في كل من الخليج العربي وبحر العرب، بل إنها 
 تقاليد وموروثات عريقة يفتخر 

ً
امتلكت أيضا

وبناء  والمالحة  اإلبحار  سبل  عن  أبناؤها  بها 
القوارب وصيد اللؤلؤ وصيد األسماك والتجارة 

ا عن
ً
الكتب األجنبية األكثر رواج

 تاريخ وتراث اإلمارات

»موجات الزمن: التاريخ 
البحري لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة«، هو كتاب 
قديم بعض الشيء منذ 
سنة 1998، لكنه يعد من 
المصادر المهمة في تاريخ 

اإلمارات العربية المتحدة



97    /   العدد 261 يوليو  962021

البحرية.  ويرى الكاتب أن المشغوالت اليدوية المصنوعة من آللئ 
قديمة، وقالئد الصدف، وأواني فخارية مزينة بزخارف سمكية، 
وكلها تشكل  كلها تصور حرفة إبحار مبكرة،  وقالدات منحوتة، 
الكاتب  كذلك رصد  اإلماراتي.  األثري  السجل  جزءا حيويا من 
لخطافات األسماك المنحوتة وشبكات الصيد، وعظام األسماك، 
وأكوام األصداف البحرية وعظام السالحف، التي تشهد جميعها 
وعلى تطور تقنيات الصيد على  على احترافهم الصيد المبكر، 
اإلمارات  لدولة  األثري  السجل  أن  المعروف  ومن  القرون.  مر 
أسفر عن أدلة ال جدال فيها على الروابط التجارية البحرية مع 
معظم الحضارات القديمة في المنطقة. كما يستعرض بيتر مهارة 
البحارة اإلماراتيون في المحيط الهندي قبل فترة طويلة من دخول 

البرتغاليين إلى حلبة الصراع االستعماري في الشرق العربي)3(. 

اإلمارات العربية المتحدة: التاريخ الحديث
عهد من   1971 البريطاني من الخليج في سنة  أنهى االنسحاب 
الهيمنة اإلمبراطورية على اإلمارات المتصالحة، وشهد أيضا والدة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويرسخ هذا الكتاب الذي نشره 
الباحث القطري »محمد مر�سي العبد الله« في سنة 1978، وأعاد 
التراث السيا�سي واالجتماعي واالقتصادي   ،2017 طبعه في سنة 
والثقافي لدولة اإلمارات، ويشرح القضايا الرئيسة التي حققت في 
مجملها حلم الدولة الجديدة، في فترة زمنية تتراوح ما بين عامي 
)1892 - 1971(، منذ أن نظر البريطانيون للمنطقة على أنها ليست 
أكثر من جزء في منظومة الدفاع االستراتيجي للهند، ولكن بحلول 
أعطى النفط واالتصاالت الجوية الدولية المنطقة   1945 سنة 
أهمية استراتيجية جديدة. وهكذا يبحث الكاتب في سياسة مكتب 
المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية  الهند المبكرة، 
والظروف التي دفعت وزارة الخارجية البريطانية إلى  للمنطقة، 

التدخل في بعض القضايا الداخلية بعد سنة 1947)4(.

تخطيط أبوظبي: التاريخ الحضري
المهندسة المعمارية  »األميرة ريم بني هاشم«  نشرت الدكتورة 
وأخصائية التخطيط والتصميم والتطوير الحضري  اإلماراتية، 
الذي  الحضري«  التاريخ  أبوظبي:  »تخطيط  كتابها   2018 سنة 
يسلط الضوء على هذا التناقض في مسار التنمية الحضرية بين 
وبعد تقديم ووصف تاريخ أبوظبي  أبوظبي وجارتها الغنية دبي. 
الحديث المبكر، ركزت الباحثة على ثالث مراحل متميزة متتالية 
الشيخ  له  المغفور  الثالثة:  الحكام  حكم  فترات  مع  تزامنت 
والمغفور له   ،)1966  -  1960( شخبوط بن سلطان آل نهيان 

2004(، وأخيرا رئيس   -  1966( الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الدولة الحالي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 
واستخدمت في بحثها المصادر األرشيفية والمقابالت الشخصية 
ورسم الخرائط المكانية، وقامت بتحليل المناهج المختلفة لكل 
وما حققه الدور االستشاري واالعتماد على  حاكم في التنمية، 
الخبرات في التخطيط من مهندسين معماريين ومطورين وشركات 
البناء والوكاالت الحكومية، كما درست الباحثة الخطط التنموية 
والتي انتهت بأن تصبح  الشاملة والسياسات التي قامت عليها، 
أبوظبي مدينة مستدامة توفر دروسا في مجاالت التنمية للمدن 

العالمية األخرى)5(.

المعارض في دولة اإلمارات العربية المتحدة
شاركت دولة اإلمارات العربية المتحدة للمرة الرابعة سنة 2015 
في المعرض الدولي للفنون في بينالي فينيسيا. ذلك الجناح الذي 
رعته سمو الشيخة حور القاسمي، الذي استعرضت فيه المشهد 
الفني الما�سي لدولة اإلمارات، وكذلك قام ببناء روابط لمستقبل 
وطرق المساهمة في تطوير الخطاب األوسع حول  الفنون فيها، 
 ،

ً
 إماراتيا

ً
الفن من المنطقة. وشارك في المعرض خمسة عشر فنانا

هم: أحمد األنصاري، مو�سى الحليان، محمد القصاب، عبد القادر 
الريس، عبد الله السعدي، محمد عبد الله بلحية، سالم جوهر، 
محمد كاظم، نجاة مكي، عبد الرحيم سالم، أحمد شريف، حسن 
شريف، عبيد سرور، محمد يوسف، وعبد الرحمن زينل. ولقد 
قامت الشيخة حور بمعاونة كل من ابتسام عبد العزيز، عبد الله 
السعدي، ونجاة مكي سنة 2016 بإخراج مجلد ثنائي اللغة تحت 

1980 إلى اليوم: المعارض في دولة اإلمارات العربية  عنوان »من 
المتحدة«، يشرح كيف كان عقد الثمانينيات من القرن الفائت 
 للفن المعاصر في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بعد 

ً
 رائدا

ً
عقدا

تجريبية جديدة للفن.   
ً
أن اكتشف الفنانون اإلماراتيون أشكاال

وشكل المساهمون في المجلد مجموعات فنية تركز على التجديد 
الشيخة  لسمو  عرض  ذلك  وصاحب  اإلماراتي،  للفن  الجذري 
يترجم لجماليات هذه اللحظة المهمة من تاريخ الفن المعاصر)6(.

حراس الشاطئ الذهبي
الذين  أن  شعر  فريد،  طراز  من  كاتب  مورتون  كوينتين  مايكل 
فنادقها  في  ويقيمون  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يزورون 
الفخمة ويتجولون في مراكز التسوق الحديثة بها، يسألون أنفسهم 
عن لغز هذه الدولة، كيف انتشرت كل هذه المظاهر الحضارية 
في الصحراء بين عشية وضحاها، فقرر أن يؤلف كتابه الصادر 
سنة 2016، ليتقمص دور الحارس لذلك الشاطئ الذهبي، ويلقي 
على تاريخ المنطقة التي امتدت بطول الساحل العربي  الضوء 
بجهودهم  فتحول  العربية،  القبائل  سكنته  الذي  المهجور، 
والمعمارية  االقتصادية  العجائب  من  عجيبة  إلى  وإرادتهم 
مولتها ثروة هائلة من النفط والحكمة حتى  العالمية الفخمة، 
أصبحت على ما هي عليه اليوم. فالمنطقة المعروفة اآلن باسم 
اإلمارات العربية المتحدة بدأت كمركز تجاري مهم يمتد من بالد 
ما بين النهرين إلى الموقع الحالي لسلطنة ُعمان، مركز شهد صعود 
وهبوط صناعة اللؤلؤ، والقرصنة والغزوات والحروب، ثم بزوغ 
عصر النفط الذي جعله واحدا من أغنى البقاع على وجه األرض.. 
وافق سبعة  »كوينتين« قصة صعود الدولة منذ   كما يحكي لنا 
تحمل  لتصبح دولة ذات سيادة،  شيوخ على الدخول في اتحاد، 
الروح الحكيمة للمؤسس المغفور له الشيخ »زايد بن سلطان آل 
نهيان«، لتتحول المنطقة من إمارات متفرقة إلى بلد ليست غنية 
بالنفط والمال فحسب، بل تتمتع بتاريخ وثقافة عميقة للغاية)7(.

بقوة التحاد
يعد تشكيل دولة اإلمارات العربية المتحدة في سنة 1971، تحت 
أحد أهم  حكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
 في 

ً
المعالم في تاريخ الخليج والشرق األوسط الحديث، كان رائدا

تحديث البالد بعد أن أسس أول تجربة وحدوية عربية ناجحة، 
الخليج  دول  مع  للتعاون   

َ
فعاال إطاًرا  المطاف  نهاية  في  وخلقه 

المجاورة. يقدم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 
تحليال لسيرته الذاتية الكاملة،   2004 في مجلد مهم نشره سنة 
العربية  اإلمارات  لدولة  الفريدة  الفيدرالية  لتجربة  وتقييما 
نهيان:  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  االتحاد،  »بقوة  المتحدة. 
القائد واألمة«، دراسة متعمقة قام بها باحثو المركز لميالد دولة 
حديثة، تستند إلى حد كبير على السجالت والوثائق التاريخية غير 
 يغطي حقبة مهمة في التاريخ 

ً
 قيما

ً
المنشورة، مما يجعله سجال

المعاصر لمنطقة الخليج والشرق األوسط)8( 

* باحث في التراث والتاريخ الثقافي، مصر

الهوامش: 

 Table Tales: The Global Nomad Cuisine of Abu عنوان الكتاب األصلي:   -  1

Dhabi

 The End of Empire in the Gulf ‘From Trucial States :2 - عنوان الكتاب األصلي

‘to United Arab Emirates

 Waves of Time- ‘The Maritime History of the United Arab :3 - عنوان الكتاب

‘Emirates

The United Arab Emirates: A Modern History :4 - عنوان الكتاب

Planning Abu Dhabi: An Urban History :5 - عنوان الكتاب

Today: Exhibitions in the United Arab Emirates - 1980 :6 - عنوان الكتاب

 Keepers of the Golden Shore- ‘A History of the United - عنوان الكتاب:   7

‘Arab Emirates

 With United Strength- ‘Shaikh Zayid Bin Sultan Al الكتاب:  عنوان   -  8

‘Nahyan: The Leader and the Nation

شاركت دولة اإلمارات العربية المتحدة للمرة الرابعة 
سنة 2015 في المعرض الدولي للفنون في بينالي 
فينيسيا. ذلك الجناح الذي رعته سمو الشيخة حور 
القاسمي، الذي استعرضت فيه المشهد الفني 
الماضي لدولة اإلمارات، وكذلك قام ببناء روابط 
لمستقبل الفنون فيها، وطرق المساهمة في 
تطوير الخطاب األوسع حول الفن من المنطقة

الكتب األجنبية األكثر رواًجا عن  تاريخ وتراث اإلمارات

سوق الكتب
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سوق الكتب 

 ياسر شعبان

 )Sarah Sillis قبل سنوات قليلة مضت، بحثت )ساره سيليس
يتناول تقاليد اإلمارات العربية  عن كتاب باللغة اإلنجليزية؛ 
ا، قررت أن تتولى مهمة تأليف  المتحدة، وعندما لم تجد شيئً
زيودي  )مغامرات  للنور سلسلة  وهكذا ظهرت  الكتاب.  هذا 
Zayoodi’s Adventure(، وبطلها صبي إماراتي كنيته )زيودي( 
)دينا  واشتركت في الكتابة أم أخرى  ويعيش في إمارة أبوظبي. 
يزور  )زيودي  بعنوان  السلسلة  في  كتاب  أول  ليظهر  نحاس( 
ويتناول الحتفالت   ،)Zayoodi visits the parade الموكب
يوم عطلة.  من  أكثر  للصغار  يعني  ل  والذي  الوطني،  باليوم 
وعرضت القصة كيف أن الصبي زيودي يرغب في حمل علم 
يحتاج  لكنه  به،  والتلويح  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
بالعديد  الكتاب  ويحفل  األمر.  بهذا  للقيام  والده  لمساعدة 
على  الجوي  العرض  مثل  الجميلة،  المحلية  التفاصيل  من 
يساعدهم   لآلباء 

ً
كذلك يضم الكتاب دليال كورنيش أبوظبي. 

على استكمال األجزاء الرئيسة من القصة.

وصرحت سارة بأنها وشريكتها في الكتابة لم تغفال أن يكون كتابهما 
في  أم  أسرهم  مع  وافدين  أكانوا  جميًعا سواء  لألطفال  مفيًدا 
مع اهتمام خاص بأن تكون الشخصية  أي مكان آخر بالعالم، 
الرئيسة في القصة معبرة تعبيًرا واقعًيا عن الطفل اإلماراتي. وتشير 
إلى أنها تأكدت من نجاحهما عندما صاح ابنها عندما رأى صورة 
إنه يرتدي الكندورة مثلما أفعل  )أنظر يا أبي،  زيودي في القصة 
يوم الجمعة!( وواضح أنها اختارت للشخصية اسًما مستمًدا من 
لكنها ورفيقتها في الكتابة حاضرتان في  )زياد(،  اسم ابنها األكبر 
القصة من خالل سردهما لقصتهما حول التنوع في دولة اإلمارات 
بلجيكية  سيليس(  )سارة  كانت  وإذا  اليوم.  المتحدة  العربية 
اللغة  ودراسة  للعمل  عاًما   16 قبل  لإلمارات  جاءت  األصل، 
فإن شريكتها في  أطفال،   3 العربية ثم تزوجت إماراتًيا وأنجبت 
متزوجة من لبناني،  -فلسطينية،  بوسنية  دينا نحاس،  الكتابة، 
الكاتبتان  وتخطط  بلغارية-مصرية.  كذلك  أم  الكتاب  ورسامة 

وذلك بعد إصدار  للمناهج التعليمية،  )مغامرات زيودي(  لضم 
5 قصص(.  3 قصص أخرى ضمن السلسلة )لتصبح مكونة من 
وُدمى  ودومينو(  لعب  )ورق  أللعاب  تحويلها  تستهدفان  كذلك 
وستتم  المدارس.  في  لالستخدام  مساعدة  تعليمية  ووسائل 
Nada( وهو اسم ابنة دينا  )ندا  إضافة شخصية أنثوية للقصة 
الكاتبتان عن التفكير في تطوير مشروعهما  وال تتوقف  نحاس. 
بين طلبة  الهوية اإلماراتية  في شرح وترسيخ  له اسهام  ليصبح 
المدارس. وهكذا عندما أعلنت وزارة التعليم في دبي عن عزمها 
تدريس مناهج الدراسات االجتماعية في المدارس، اقترحت سارة 
على شريكتها في الكتابة أن تدور قصصهما القادمة حول مفهوم 
الوطني.  والزي  الوطني  اليوم  مثل  موضوعات  بتناول  )هويتي( 
لألطفال  الكتابة  مجال  في  األولى  هي  زيودي(  )مغامرة  وليست 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، فلقد سبقتها سلسلة استلهمت 
 )Tales of Hamad الفولكلور اإلماراتي بعنوان )قصص حمدان
 The( ومن أشهر قصص هذه السلسلة .)للكاتب )أحمد الشعيبي
في هذه  )حمدان(  وتتسم شخصية   .)Camel and the Drone
القصص بالشجاعة والمغامرة في ممارسة األنشطة التقليدية 
مثل سباقات الجمال والترويج لها بوصفها أكثر جاذبية من ألعاب 
الفيديو. كذلك من الممكن وصف سارة سيليس بأنها شخصية 
فلقد تحولت لإلسالم وهي في سن السادسة عشرة،  شجاعة، 

وانتقلت من بلجيكا لإلمارات حيث عملت مضيفة طيران ضمن 
الخط  تعلمت سارة  زواجها  وقبل  اإلماراتية.  الجوية  الخطوط 
العربي على يد مدرس للخط العربي بإمارة الشارقة. وبعد سنوات 
قليلة اتجهت سارة لتصميم مالبس الرياضة والسباحة للسيدات 
وبالعودة   .)SaQueena )ساكوينا  لتصبح لديها ماركة خاصة بها 
لسلسلة )مغامرات زيودي(، فرغم أن الكاتبتين انطلقتا من ندرة 
اإلنجليزية،  باللغة  اإلمارات  وثقافة  تراث  حول  األطفال  كتب 
فإنهما اآلن تخططان لترجمتها للغة العربية ليستفيد من محتواها 

األطفال أينما كانوا.

سارة سيليس.. أم عاملة
اللغات.  لدراسة  باإلضافة  والضيافة  السياحة  سارة  درست 
واللغة  اإلنجليزية  األلمانية،  الفرنسية،  الهولندية،  وتتحدث 
وأرادت سارة أن تنقل حبها للقراءة إلى أطفالها،  العربية كذلك. 
لذلك اعتادت أن تقرأ لهم قصة كل ليلة قبل النوم. وعن ذلك 
تقول: »حافظت على القراءة ألطفالي قبل النوم، كنت أقرأ لهم 
كتًبا باإلنجليزية أو الهولندية وكان زوجي يقرأ لهم قصًصا باللغة 
العربية. وأردت أن أقرأ لهم شيًئا خاًصا عن ثقافتهم، ولكنني لم 
وأرادت سارة أن يعرف أطفالها  أجد الكثير باللغة اإلنجليزية«. 
مماثلة،  ومواضيع  الوطني  وزيهم  وثقافتهم  تراثهم  عن  المزيد 
ولهذا السبب قررت أن تبدأ سلسلة كتبها الخاصة. صدر الكتاب 
تحت   ،2017 عام  في  زيودي(  )مغامرات  سلسلة  ضمن  األول 
الوطني  اليوم  الكتاب  ويتناول  الموكب(،  يزور  )زيودي  عنوان 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ويقدم العلم الوطني والمالبس 
الوطنية وما يفعله الناس في ذلك اليوم. وصدر كتابها الثاني عام 
وباإلضافة إلى كتابة  )زيودي يزور إلى الصحراء(.  بعنوان   2020
ونشر سلسلة من الكتب، أطلقت سارة وشريكتها في الكتابة مؤخًرا 
أول لعبة ورق خاصة باألطفال؛ لعبة الدومينو التي تضم بطاقات 
والذاكرة  المشكالت  حل  مهارات  تطوير  في  تساعد  مطابقة 
لألطفال. وجدير ذكر أن كتب األطفال الخاصة بـ )سارة سيليس( 
إلى مكتبات  باإلضافة  اإلنترنت،  متاحة من خالل متجرين عبر 
وفي الكثير من المكتبات  مختلفة في اإلمارات العربية المتحدة، 
في  )مغامرات زيودي(  كذلك تقوم سارة بقراءة كتب  المدرسية. 
مدارس اإلمارات العربية المتحدة وتتلقى تعليقات إيجابية حول 

كتبها من كل من األطفال والمدرسين.

هوية رقمية لمغامرات زيودي
األمر  يتعلق  عندما  »جيدة«  قدرات  لديها  أن  سارة  تعتبر 

بالتكنولوجيا، وعن ذلك صرحت بأنها أم لثالثة أطفال، وتعمل 
وليس لديها الكثير من  في وظيفة بدوام كامل ومشغولة للغاية، 
أي  فإن  لذا  المحمول،  الكمبيوتر  جهاز  أمام  لتقضيه  الوقت 
يمكنها القيام به من خالل هاتفها المحمول تجده مناسًبا  �سيء 
لها تماًما«. وعندما كانت تسعى إلنشاء موقع لـ)مغامرات زيودي( 
تقنية  مهارات  أو  ميزانية ضخمة  لديها  يكن  لم  اإلنترنت،  على 
إلنشاء موقع إلكتروني بسيط وغير مكلف، ولهذا السبب قررت 
استخدام أداة GoDaddy Websites + Marketing إلنشاء هذا 
الموقع. فلقد وجدت أن أدوات GoDaddy بسيطة للغاية وسهلة 

االستخدام وبأسعار معقولة. 

شجع طفلك على قراءة كتب أطفال
بأسرتها  بالعناية  تقوم  فهي  للغاية،  مزدحم  سارة جدول  لدى 
بجانب عملها بدوام كامل. لكنها في الوقت نفسه تحرص على أن 
أطفالها يقرؤون كل يوم: »أشجع أطفالي على القراءة يومًيا؛ أريد 
لدينا كتب في  أن أغرس حب القراءة فيهم بسبب حبي للكتب. 
جميع أنحاء المنزل، ولدينا نظام لقراءة قصة قبل النوم«. ورغم 
أن طفلها األصغر ال يستطيع القراءة حتى اآلن، فإنها تعطيه كتًبا 
ليمسكها ويشعر بها وليرى الصور أيًضا، وعن ذلك تقول: »بهذه 
ولدى سارة بعض  الطريقة يمكنه أيًضا أن يكبر محًبا للكتب«. 
النصائح لألمهات الالئي يكافحن لجعل أطفالهن يقرؤون؛ فحتى 
يحب األطفال الكتب، علينا التحلي بالصبر، فهو أمر يأتي بمرور 
الوقت والممارسة. كذلك نحن بحاجة إلى اختيار القصص التي 

سيحبها األطفال والتي تثير اهتمامهم ليقرؤوها بأنفسهم« 

مغامرات زيودي في أبوظبي

القراءة والتراث والهوية
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من الطب الشعبي

 عايدة عبدالله البلوشي 

الجعدة واليانسون من أنواع النباتات العشبية المستخدمة 
المعرفة  مع قدر منضبط من  ويمكن  الطبية،  العالجات  في 
نتائج  على  الحصول  استخدامه  وكيفية  منهما  كل  بخواص 
إيجابية مفيدة من دون التعرض لما قد يتضمنه الستعمال 

غير المنضبط من آثار سلبية. 

الجعدة أو زعتر الهّر 
الجعدة من أبرز أنواع النباتات العشبية الطبية المعمرة التى 
، وتستخدم في عالجات الطب البديل في دولة اإلمارات 

ً
تنمو بريا

األعشاب البرية الطبية  وبحسب أقوال خبراء  العربية المتحدة. 
فإنها من أبرز األعشاب الطبية التي يستخدمها أصحاب الطب 
الشعبي في معالجة العديد من األمراض، إذ تستخدم لعالج مغص 

.
ً
البطن وامراض البرد قديما

 تتميز العشبة بطعمها المّر ورائحتها العطرية اللطيفة، وتستخدم 
لها  السكري،  مرض  وكذلك  اإلسهال  لعالج  األدوية  تصنيع  في 
عدة مسميات فيطلق عليها أهل فارس )ساربرزة( وعرفت باسم 
ببلدان حوض البحر األبيض  الشندقورة و)زعتر الهر والقدحة: 
وجنوب  بالسعودية  والنفوذ  نجد  والشام وصحاري  المتوسط 

الحجاز وجازان( وكذلك يسمى حرض وجعيدة و)حشيشة الجن 
تتميز الجعدة  )الهالل بصنعاء(.  أو  و)القصم باليمن(  بلبنان(، 
باحتوائها على عدد من العناصر الغذائية والعالجية، واألجزاء التي 
يمكن االستفادة من هذه العشبة هي األوراق والزهور والسيقان 

والجذور واألغصان.
أما طريقة االستخدام الشائعة لهذه العشبة هي غلي أوراقها   
وتم استخدام مستخلص هذه  واستهالكها لتشكيل ديكوتيون، 
األوراق في تصنيع العديد من األدوية لمشاكل الجهاز الهضمي. 
يحذر من اإلفراط في تناول هذه العشبة التي قد تسبب مشاكل 
أما عند الحديث عن وظائف  خطيرة لكل من الدماغ والمعدة، 
الجعدة على جسم اإلنسان فنعدد الكثير منها تحسين وظائف 
هذه  من  المحّضر  الشاي  استخدام  يتم  إذ  الهضمي،  الجهاز 
مثل  مشاكله  وعالج  الهضمي،  الجهاز  نشاط  لتحسين  العشبة 

اإلمساك واإلسهال. 
إذ أشارت أبحاث أجريت  كما تساعد في عالج مرض السكري، 
على الفئران إلى أن تناول مغلي محضر من عشبة الجعدة يميل 
إلى تقليل المخاطر المرتبطة بمرض السكري، ويساعد في تقليل 

بعض مستويات السكر الزائد في الدم.
 كما يحسن تناول عشبة الجعدة هيكل القلب واألوعية الدموية، 
فقد أشارت األبحاث التي أجريت على العشبة أنها تحتوي على 

مستويات  من  وتقلل  األعصاب  استرخاء  في  تساعد  مركبات 
الدهون في الدم. وبالتالي تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى خفض 
ضغط الدم المرتفع والحفاظ على صحة القلب. وتحسن الجعدة 
المناعة، ألنها تحتوي على عدد من الخصائص المضادة للبكتيريا 
المعروفه بمكافحتها وتقليلها لمستويات الكلية للجذور الحرة في 

الجسم.

عشبة اليانسون 
أما اليانسون فهو عشبة عطرية تستخدم كبديل للعالجات الطبية 
ستخدم 

ُ
في عالج مشاكل الجهاز الهضمي وغيرها من المشاكل، وت

يتميز  بذور وزيت اليانسون والجذر واألوراق في صناعة األدوية. 
اليانسون بطعمه الحلو والعطري المشابهه لطعم عرق السوس 
2010م حول تأثير عشبة  األسود. نشرت إحدى الدراسات سنة 
قد  العشبية  التركيبة  أن  الدراسة  في هذه  ولوحظ  اليانسون، 

تساعد في محاربة اإلمساك عن طريق إنتاج تأثير ملين.
ولو تحدثنا عن فوائد واستخدامات بذور اليانسون مع األدلة   
أن بذور اليانسون تحتوي على  العلمية لوجدناها عديدة منها: 
)7 جرامات(  لكل  كمية جيدة من العديد من المعادن المهمة، 
كمية  من   %  13 يوفر  حرارية،  سعرة   23( يقارب  ما  توفر 
االحتياجات اليومية من عنصر الحديد، و7 % من المنغنيز، و4 % 

من الكالسيوم، و 3 % من المغنيسيوم، و3 % من الفوسفور، و 
3 % من البوتاسيوم، و3 % من النحاس(. وتظهر بعض األبحاث 
من  يقلل  أسابيع   4 لمدة  يومًيا  اليانسون  مسحوق  تناول  أن 
آالم المعدة واالنتفاخ واأللم بعد تناول وجبة لدى األشخاص 
ولو تم تناوله عند  الذين يعانون من عسر الهضم بعد األكل. 
يسبب  الذي  الغليظة  األمعاء  في  األمد  طويل  اضطراب  وجود 
آالًما في المعدة )متالزمة القولون العصبي أو القولون العصبي(، 
ومن خالل ما أظهرته األبحاث فإن تناول كبسولة تحتوي على 
زيت اليانسون يومًيا يقلل من األلم واالنتفاخ عند األشخاص 
المصابين بمرض القولون العصبي. كما أجريت بعض الدراسات 
أنها تساعد في منع  التي أظهرت  اليانسون  البسيطة على بذور 
قرحة المعدة وتقليل أعراضها، رغم أن هناك العديد من العالج 
 استخدام األدوية التي تقلل من 

ً
التقليدية األخرى المتضمنة عادة

وأظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص  إنتاج حمض المعدة. 
بذور اليانسون له خصائص قوية مضادة لالكتئاب وعملها مثيل 
من  تقلل  فهي  االكتئاب،  لعالج  توصف  التي  الشائعة  لألدوية 

أعراض اإلكتئاب.
 يمكننا القول إن بذور اليانسون لها خصائص مضادة للفطريات 

ومضادة للبكتيريا ومضادة لاللتهابات 

* إدارة التغذية المجتمعية، مستشفى توام، أبو ظبي 

الجعدة واليانسون

اليانسون
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نجوم ال تغيب 

 مثايل 
قــــــــــــــال ابن شرثــــــــــــــــــــــــــــان الحبــــــــــــــابي مثايــــــــــــــــل 

مــــــــــــــن باب صنــــــــــــــدوق الحشــــــــــــــا المكنــــــــــون 
مــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــاب صندوٍق عليهــــــــــــــا مســـــــــــــايف 

تكنــــــــــــــا وإذا طلــــــــــــــــــــــــــــبت يقــــــــــــــول تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
عنــــــــــــــدي لذربين الرجــــــــــــــــــــــــــــال نصيحـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

انصــــــــــــــح وهــــــــــــــــــــــــــــم بنفوسهــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــدرون 
ي 

ّ
نصيحــــــــــــــٍة مــــــــــــــن طــــــــــــــرد هرجــــــــــــــــــــــة مقــــــــــــــف

هرجــــــــــــــة قفــــــــــــــا يركــــــــــــــض بهــــــــــــــــــــــــــــا مجنــــــــــــــون 
كسبــــــــــــــها مــــــــــــــن اللي قالهـــــــــــــــــــــــــــــــا واعتنابهــــــــــــــا 

وحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيٍ علـــــــــى مردودهــــــــــــــا مفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
حفـــــــــــــــــــــــــــّيٍ عـــــــــــــــــــــــــــلى مردودهــــــــــــــــــا ينثني بــــــــــــــــــــــــه 

وعلــــــــــــــــــى قرض ِعرض الغــــــــــــــــافلين يمــــــــــــــــــون 
قليــــــــــــــــــل المعرفـــــــــة ماكسب ُربـــــــــــــــــــــع فايـــــــــده 

كســـــــــب فـــــــــي حياتــــــــــــــــــه نّمــــــــــــــــــٍة وغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
كسبهـــــــــــــــــــــــــــا وغـــــــــيره يكســــــــــــــــــب العز والثنــــــــــــــــا 

عليــــــــــــــــــه النشامــــــــــــــــــا لـــــــــــــــي لفــــــــــــــــــوه يثنــــــــــــــــــون 
دليـــــــــٍل علــــــــــــــــــى درب القــــــــــــــــــدا ينطح الخطر 

ولجـــــــــّو ربعـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــن خطــــــــــــــــــاه يشكـــــــــــــــون 
ترى الفـــــــــرق في الطـــــــــّيب وشـــــــــــــــــٍئ مجــــــــــــــــــّرب 

ول طّيـــــــــــــــــــــــــــٍب إل مـــــــــا العــــــــــــــــــرب يغلــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
ول ينفعـــــــــــــــــــــــــــل طـــــــــيٍب لمـــــــــن يفعـــــــــل الردى 

ولوجــــــــــــــــــاك للَبْرَوق ثمـــــــــــــــــــــــــــر وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

تـــــــــرى الالش لظـــــــــنيت بــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــــــــــــن جّيـــــد 
يعـــــــــــــــــــــــــــّود مــــــــــــــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الردي ودون 

 
ابدع القاف 

ابدع القــــــــــــــــــاف واعدلــــــــــــــــــه وانظـــــــــم جوابــــه 
وعندما يطلــــــــــــــــــب المزمـــــــــل يقدم شفـــــاوي 

مـــــــــن ضمير يقّز الهـــــــــــــــــــــــــــرج لمـــــــــا حكابـــــــــــــــــــــــــــه 
قّزة اللي على شغلـــــــــــــــــــــــــــه استاٍد قصــــــــــــــــــاوي 

اتخّير مـــــــــن الهــــــــــــــــــرج الموافــــــــــــــــــق عذابــــــــــــــــــــــه 
وكـل هـــــــــرٍج علـــــــــى معنـــــــــــــــــــــــــــاه يعطـــــــــى براوي 

بنصح اللي علـــــــــى المسلم يسوي عصابــــــه 
ليصيبـــــــــه من المظلـــــــــوم ذنب ودعــــــــــــــــــاوي 

أو يعاقــــــــــــــــــب ويبلى مثـــــــــل مـــــــــا اللــــــــــــــــــه بالبـــــه 
لين هذاك مقتــــــــــــــــــول وهــــــــــــــــــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــالوي 

ولتشمـــــــــــــــــــــــــــت على من جـــــــــاه ذنب وصابـــــه 
ه سقاه المّر عقـــــــــب الحـــــــــالوي 

ّ
وشفت حل

وإن صفالك عــــــــــــــــــدوك فانتبـــــــــه لنقالبــــــــــــه 
لتخليــــــــــــــــــه دكتــــــــــــــــــور لعينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يداوي 

بّينت لك المـــــــــــــــــــــــــــور وشفـــــــــت كلن ومابـــــــــه 
وشافت العــــــــــــــــــين من هاوي وغاوي ونـــاوي 

مربحك يامــــــــــــــــــن اللــــــــــــــــــه راد يحمى عقابــــــــــه 
راح بحمايــــة اللـــــــــــــــــــــــــــه حاملتـــــــــــــــــــــــــــه العراوي 

مـــــــــن تمّسك بدين اللــــــــــــــــــه ومافـــــــــي كتـــــــــــــابه 
ذاك له كافي يكفيــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــوء البـــــــــــــــــــــــــالوي 

ومن تجنب طريق الكذب والصدق جابــــه 
جـــــــــاه دلوه بمــــاه وكـــــــــــــــــــــــــــل دلٍو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوي 

ومـــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــدا هّمه الدنيا وغّره شبابـــــــــه 
راح وقتـــــــــــــــــــــــــــه معا دنيــــــــــــــــــاه حلــــــــــــــم وحزاوي 

مثل مـــــــــن يضـــــــــرب المضمى بلّيا حزابــــــــــــــــــه 
ضارب المهلكــــــــــــــــــات موهقتــــــــــــــــــه الهقـــــــــاوي 

والردي ياعميــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخـــــــــير مــــــــــــــــــاينبدا به 
لتخاويـــــــــــــــــــــــــــه لوإنك لحــــــــــــــــــالك خـــــــــــــــــــــــــــالوي 

إن بدا لك لزوم صـــــــــــــــــــــــــــار نفســـــــــــــــــــــــــــه هبابه 
وضاعـــــــــت المعرفه بينـــــك وبين الرخـــــــــاوي 

خـــــــــل عرفـــــــــك مـــــــــع الطّيب وراع الذرابــــــــــــــه 

ما استوى المرقب الواطي وذّب العــــالوي 

ا بالنصــــــــــــــــــايح ركابــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
ابن شرثــــــــــــــــــان عن

رّب تقبل وليومــــــــــــــــــر بكفــــــــــــــــــح الهـــــــــــــــــــــــــــــداوي 

ونطلب اللـــــــــــــــــــــــــــه غفرانــــــــــــــــــه ونرجـــــــــي ثوابـــــــه 
عــــــــــــــــــالم الغيب يعلـــــــــم غيبتي والنحــــاوي... 

 
ياطير 

حـــــــــــــــــــــــــــاحين 
ّ
ى لل

ّ
قـــــــــال ابن شرثــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــــــــــن

بقــــــــــــــــــاٍف عريٍب عليـــــــــــــــــــــــــــه البــــــــــــــــــال ينســــــاح 
يــــــــــــــــــاطير بإحسانــــــــــــــــــك منين وعلى ويــــــــــــــــــــــــن؟ 

ــــــــــــــــــغ وصـــــــــاتي ومكنـــــــــــــــــــــــــــون الخفــــــــــــــــــا بــــاح 
ّ
بل

طال المـــــــــدى نحسب ان ما حــــــــن بمبطين 
قدلي وأنـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــن بالد الربـــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــنزاح 

وّدي نجيهــــــــــــــــــم على عــــــــــــــــــدو أربــــــــــــــــــع ســــــــــــــنين 
ترعــــــــــــــــــى الوسامــــــــــــــــــي معا نوقات مصــــــــــــالح 

تغــــــــــــــــــذا على الدر كنهـــــــــا بـــــــــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــــــــــيرين 
للّروح مــــــــــــــــــااريـــــــــــــــــــــــــــد فيهـــــــــا طرد األربـــــــــــــــــــــــــــاح 

ع المــــــــــــــــــا بين مضمــــــــــــــــــين 
ابغى لـــــــــي مــــــــــــــــــا وزّ

ليني علـــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــور بنت الهرش مرتــــــــــــــــــاح 
توهف كمـــــــــا الطــــــــــــــــــير يوهــــف بالجنـــــــــاحين 

ف ريــــــــــــــــــــــــش الجنــــــــــــــــــاح 
ّ
ــــــــــــــــــس وعك

ّ
لمنه نك

نرعى بهـــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــّد حيفــــــــــــــــــه مرتــــــــــــٍع زيــــــــــــــــــن 
متناشــــــــــــــــــٍع فيــــــــــــــــــه نبت البقــــــــــــــــــل سّبــــــــــــــــــــــــاح 

و ابغى لمـــــــــــــــــــــــــــا جو علــــى وحـــــــــــــــــــــــــــده وثـــــــــنتين 
تظهــــــــــــــــــــر اذا جـــــــــا نهـــــــــــــــــــــــــــار غيــــــــــــــــــاظ ومـــــــــزاح 

وان حــــــــــــــــــاف حايـــــــــف إلى حن مستعــــــــــــــدين 

مـــــــــن فوق حيـــــــــل ٍ يقـــــــــوم الهــــــــــــا تضيبــــــــــــــــــاح 

ب اّمــــــــــــــــــات خمــــــــــــــــــس اليماني وأم تــــــــــــــــاجين 

ننزل علـــــــــى الحـــــــــــــــــــــــــــّد ما ندعي بالصــــــــــــــــــــــالح 

و الطّيبـــــــــــــــــــــــــــة نشتريهــــــــــــــــــا بألـــــــــــــــــــــــــــف وألفــــــين 

مـــــــــا هّمنا مـــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــدا فيهــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــاراح 

ما يفصــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــق مابين الخصـــــــــــــــــيمين 
يكــــــــــــــــــون مــــــــن ينطــــــــــــــــــح الهوشــــــــــــــــــات بسالح 

ختمـــــــــان هرجـــــــــي ذكرنا مرقــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــين 
صلوا علـــــــــى السّيـــــــــد المــــــــــــــــــبرور بانصـــــــــــــــاح 

الشاعر مبارك بن شرثان األحبابي 

 مريم النقبي 
  

فكان الشاعر الرمز  ة، 
ّ
فذ شعريٍة  وهبه الله تعالى بموهبٍة  هذا الشاعر الذي ل يغيب عن ذاكرة الكثيرين ممن كانوا حوله، 

- رحمه الله-، أحد  الشاعر مبارك بن عبدالله بن شرثان الحبابي  ق له غبار في ميادين الشعر والحكمة والجزالة. 
ّ

الذي ل يش
مشايخ قبيلة األحباب وأبرز أعيانها، وشاعر من أهم شعرائها. ولد الشاعر رحمه الله في األربعينيات من القرن الما�شي في مدينة 
العين.  وتنقل ما بين أبوظبي ومناطق العين )عود التوبة والخبي�شي والبصرة(. وهو ابن الفارس عبدالله بن علي )عبيد بن علي( 
الذي شارك في العديد من المعارك مع الشيخ زايد األول، منها معركة الشميريخات )العانكة(، وله مسجد تراثي باسمه في مدينة 
. اتصف شاعرنا - رحمه الله - بالكرم والشجاعة والحكمة، كما إن لديه مساجالت شعرية مع الشعراء 

ً
العين رحمهم الله جميعا

المعاصرين له وأوردت بعض قصائده في فصل من ديوان »شعراء من الحباب فصل وجواب«. كتب قصائده في العديد من 
األغراض الشعرية، وتميزت أشعاره بجزالة المعنى و بالحكمة والنصح واإلرشاد. توفي رحمه الله سنة 1988م، وسار على نهجه في 

كتابة الشعر بعض أبنائه، كما إن له إخوة شعراء برعوا وتميزوا في كتابة الشعر. 
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وجهة سفر 

 حجاج سالمة

فوق ربوة جبلية بجبانة طيبة، عاصمة مصر القديمة، الواقعة في البر الغربي لمدينة األقصر جنوب مصر، الغنية 
بمقابر ومعابد ملوك وملكات ونبالء ونبيالت الفراعنة، يقع ذلك البيت الذي يحمل اسم هوارد كارتر عالم المصريات 
البريطاني مكتشف كنوز ومقبرة الفرعون الذهبي، الملك توت عنخ آمون التي تحمل الرقم 62 في منطقة وادي الملوك، 
والتي تعد أحد أعظم الكتشافات األثرية في التاريخ، واستأثرت بخيال العالم طوال قرابة مائة عام منذ اكتشافها 
في الرابع من نوفمبر سنة 1922. أجرى كارتر مشروع بحثه عن مقبرة الملك توت عنخ آمون لحساب اللورد البريطاني 
ا 

ً
هربرت ايرل كارنارفون الخامس - 1866 - 1923، وقبلها كان كبير مفت�شي آثار مصر العليا. صار البيت، اليوم، متحف

 
ً
 تاريخيا

ً
ا قليل األهمية، لم يخلف تراثا

ً
يضم مقتنيات كارتر. وبحسب كتب المصريات فإن توت عنخ آمون، كان ملك

ذا بال، اكتسب شهرته من الكنوز التي وجدت داخل مقبرته، واعتبرت من أعظم وأثمن المكتشفات األثرية في العالم. 

بيل 12 
ُ
يرجع تاريخ إقامة بيت كارتر إلى سنة 1910 ميالدية، أي ق

 من اكتشاف المقبرة. ويتكون من خمس غرف وممر ومعمل. 
ً
عاما

أقيم  أقيمت بعض غرفه بنظام القبو،  مغطى بسقف خشبي، 
على نظام المهندس المصري العالمي حسن فتحي صاحب نظرية 
عمارة الفقراء، الذي يسمح بالتهوية الطبيعية على مدار الساعة.
تصوير  وماكينات  وأدوات،  معدات  البيت،  محتويات  بين  من 
أعمال  في  كارتر  استخدمه  ما  وكل  وخرائط،  للرسم،  وأدوات 
 

ً
واستكماال الحفر والتنقيب عن مقبرة وكنوز الفرعون الذهبي. 
من  نسخة  البيت  من  بالقرب  أقيمت  السياحي  المزار  لمعالم 
لرسم  يسعى البيت من خالل مقتنياته،  مقبرة توت عنخ آمون. 
صورة لصاحبه وكشف بعض ما ارتبط بشخصيته من غموض 
الزمه في كل سنوات حياته، حيث يوصف المستكشف البريطاني 
»الرجل  المصريات بـ  في أوساط اآلثاريين وعلماء  هوارد كارتر، 
وهو غموض يرى بعضهم أنه من صنع كارتر نفسه.  الغامض«، 
ليحكي تفاصيل  لقرابة مائة عام مضت،  بالزوار  البيت  ويعود 
في  يوميات الكشف عن مقبرة وكنوز الفرعون توت عنخ آمون، 

منطقة وادي الملوك، الذي ربما بقيت بعض أسراره عصية على 
الفهم حتى اليوم. ففي يوم السبت الموافق للرابع من نوفمبر سنة 
كان العالم على موعد مع كشف من أعظم االكتشافات   1922
األثرية في القرن العشرين، وفي الساعة العاشرة من ذلك اليوم 
بمسح  يقوم  كارتر،  رد  البريطاني هوا  المستكشف  كان  وبينما 
شامل لمنطقة وادي الملوك األثرية غرب مدينة األقصر عثر على 
أول عتبة حجرية توصل عبرها إلى مقبرة الملك الصغير توت عنخ 
عثر كارتر على كنز توت عنخ آمون بكامل  آمون وكنوزها المبهرة. 
محتوياته من دون أن تصل له يد اللصوص على مدار أكثر من 
ثالثة آالف عام، حوى الكنز المخبأ على مقاصير التوابيت وتماثيل 
السحرية  واألساسات  الذهبية  والمجوهرات  الصغير  الملك 
الخزف،  المصنوعة من  الذهبية واألواني  والعادية والمحاريب 
وقد أعطت محتويات المقبرة لعلماء اآلثار فرصة فريدة للتعمق 
في معرفة طبيعة الحياة في عصر األسرة الثامنة عشرة والتي تعد 

فترة ذات أهمية خاصة في تاريخ مصر القديمة. 
وتعود عالقة هوارد كارتر باآلثار المصرية، إلى سنة 1891، وهو في 
السابعة عشرة من عمره، حين بدأ دراسة فنون الرسوم والنقوش 
المصرية القديمة. وكانت أول محطة عمل له في مجال حقل اآلثار 
بمصر، في منطقة بني حسن األثرية، بمحافظة المنيا. وفي سنة 
حتشبسوت،  الملكة  تخص  أثرية  مقتنيات  إلى  توصل   1899
إحدى ملكات مصر القديمة الشهيرات، في مقبرة قرب معبد الدير 
البحري، الذي شيدته في أحضان جبل القرنة التاريخي، في غرب 
مدينة األقصر.وفي سنة 1907، تعرف على اللورد كارنارفون الذي 
كان يمول عمليات البحث عن الكنوز األثرية القديمة، وتولي كارتر 
الذي  مسؤولية متابعة بعثات االستكشاف التي يمولها اللورد، 

مول بحث كارتر عن مقبرة الملك توت عنخ آمون 

بيت مكتشف الفرعون الذهبي 

منزل هوارد كارتر بالقرب من األقصر ، مصر
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تراث الشعوب

 جمال بربري 

، فى القواميِس 
ً
 عن معناها كثيرا

ُ
الِبْسلة، هذه الكلمة التي بحثت

والمعاجم العربيِة، وبين مفردات التراث المتواتر الذي تحفظه 
ذاكرة العجائز.

ُع والَحْبُس. 
ْ
بسل: أصل واحد تتقارب فروُعه، وهو المن

 الراقي: )مْن 
ُ
البسُل: الحراُم، واإلبساُل: التحريُم. والبسلة: أْجرة

، وقد بسل فهو باِسٌل أي: 
ُ
: الشجاعة

ُ
قّية(، والبسالة يصنُع الرُّ

الوجِه.  الكريُه  والَبِسْيُل:  بازل وبزل.  مثل:  ُبْسٌل  وقوم  َبطٌل، 
ه للهلكة، فهو ُمبَسل.

ُ
 فالنا: إذا أسلْمت

ُ
ت

ْ
وأْبَسل

األرواِح،  السالم مع عالم  أو معاهداُت  العالُج  تعني:  التراث  في 
 كانت 

ً
ُر عندما كنا صغارا

َّ
، أتذك

ٌ
 مقدسة

ٌ
 لها طقوٌس قديمة

ً
وأيضا

والخوِف  الحسِد  لنا مشكالِت  تِحلُّ  األجداِد  فى اعتقاِد  اِلبْسلة، 
 )

َ
)روشتة طبيٍب  لك أيُّ  التي لن يكتَب  تلك األمراُض  والمرِض، 

:
ً
لعالِجها فمثال

األمَّ  فإنَّ  بأذى،  وأصابه  ف طفٍل 
ْ
خل سعراٌن  إذا ما جرى كلٌب 

في  مكان الخوف ترش ماًء  أي:  عة« 
ْ
خل

َ
»ال ها إلى مكان 

َ
طفل  

ُ
تأخذ

البداية، ثم تشعُل نيراًنا خفيفة ثم تطفئها بماٍء من الزير، وتغسُل 
التي ورثتها عن األجداد:  ببعض الكلماِت  ها وهي تتمتُم  َصبّيِ وجَه 
وماصالش  ولدي،  شاف  اللي  عين  من  واسترقيتْك،  »رقيتْك، 
)بشبشِبها(  ثم تضرُب  على النبي، خروْج خروْج، خروج خروْج«. 
وال أدرى لمْن  خفيفاٍت.  ضْرباٍت  طفِلها وظهِره سْبَع  على صدِر 
الذي كان وما زال  المخِفّيِ  ربما كان للعالِم  كانت توّجه كلماِتها! 
ُش في عقليِة هؤالء البسطاء  ِ

ّ
مخفًيا عن أعين البشِر، ولكن يعش

وما يزالون يخافون منه، وهو محفوٌر في أذهانهم. وفي مكان وقوع 
 على األرض بيِدها اليمنى، ثم ترشُّ 

ُ
ط ِ

ّ
ُد المكان وتخط ، تحّدِ الصبّىِ

مخلوطٍة؛  من حبوٍب   
َ
المكونة الِبْسلة،  فوق رأِسه وهو جالٌس 

ِة والملِح وثوم لعالج  يصُل عدُدها إلى سبعِة أنواٍع من البذور والِحنَّ
مع  المرِض،  في حالِة  بالبخوِر   

ً
مصحوبة وقد تكوُن  مس الجن، 

 ،  حول الصبّيِ
ُ

قال من األّمِ أو األخِت الكبرى؛ وهي تطوف
ُ
أدعيٍة ت

 طقًسا لطرِد الخوِف من الصبي. ويكون الرعُب 
ُ
كانت هذه البسلة

األكبُر من وقوِع الصبّيِ على أطفاِل الجاّنِ أو الِعفريِت، الذين ربما 
الموجودة  »الرصاصة«  ويأتي دور ربط  األرِض.  يسكنون تحت 

الحسد  الطفل تحميه من  أيدي  السمك حول  في شبك صيد 
الجدِة وهي تمرر  ثم يجلس فى ِحْجِر  وأيًضا من مس الشيطان.  
ه من آيات القرآن الكريم 

ُ
 ما تحفظ

ُ
بأصابعها على جسده، ثم تقرأ

- حافظة  - رحمها الله  كانت جدتي  ثم ينام بهدوء.  كالمعوذتين، 
التي ورثتها وحفظت أمي  بتلك العاداِت  ومع ذلك تؤمُن  للقرآن، 
هذا الطقس الجميَل. هذه الخرافات منتشرة في الصعيد والغريب 
أنهم يعتقدون فيها أكثر من كالم األطباء واألدوية. إن طرق التداوى 
كما  هذه موروثات كانت مخاض التجربة وتكررت في مناسبتها، 
يؤكدن  لكن النساء  أن كثيًرا منها لم يخضع للتمحيص العلمي، 
 هنا أن مكوناِت البسلِة 

ُ
فعاليتها في كثير من المواقف. والمالحظ

م الِحبال السبعة، 
َ
ق

ُ
 من محافظة ٍألخرى، فهناك بسلة ل

ُ
تختلف

)عيدان(  بحبل على بوص   
ُ
الدائرية  

ُ
الرْبطة واللقمة هنا معناها: 

الذرة الجافة المكون منها سباتة يستظلون بها من هجير الصيف 
قم من السباتة ثم يشعلون فيها 

ُ
ُيحضرون سبع ل في الصعيد، 

المعوذتين،  مثل  التعاويِذ  قراءة  مع  عليها  يخطو  والطفل  النار 
كلما زادت عرفوا   

ً
جميلة »طرقعة«  الملح وما يحدثه من  وإلقاء 

وهناك  فيقتل عين الحسد ويبعدها عنه.  محسوٌد،  الصبيَّ  أنَّ 

شريطة أن  مختلفٍة  تتكون من سبعة أرغفة من بيوٍت  »بسلة« 
ا باالسم العظيم للرسول 

ً
ك يكون لهذا البيت ولٌد يسمى محمًدا، تبرُّ

الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، 
وهناك بسلة من سبعة بذوٍر كالِحلبة والجلبان والقمح والشعير 
ونثره   

ً
 جماليا

ً
والفول والذرة والعدس وهذا الخليط يكّون شكال

فوق رأس الطفل ال تمحوه الذاكرة، وتتضح قداسة الرقم: »7« 
وسبع سموات وسبع أراضين،  المثاني،  ْبِع  وارتباطه الديني بالسَّ
والِحنة وارتباطها بالفرح والبهجة ورائحتها ذكية، والملح وما يشير 
وما تزال أمي  في عيون الحاقدين،  ْيرة والحسِد 

َ
نار الغ إلى إطفاء 

»تبّسل« ألطفالنا ونحن ننظر لها ولطقوسها مبهورين.

شروط جمع البسلة 
على  به  ويطوفون  مستعمل،  غير  جديًدا  طبًقا  األطفاُل   

ُ
يأخذ

البيت الذي فيه  األطفال شروط البسلة:  ويتم تلقيُن  الجيران، 
المرأة العاقر التي  البيت الذي فيه امرأة عانس ال،  مطلقة ال، 
، ثم 

ً
جمع من زوجين أول بخت بعضهما بعضا

ُ
ال تلد ال. وأيًضا ت

جمع منها البسلة ويغطون كل �سيء 
ُ
يدلون األطفال على بيوت ت

بغطاء أبيض غير مرئي.

خذ الهدية وفك األذية 
ر البسلة من جيرانها، وتقوم 

ْ
قبل يوم الدخلة تجمع العروس الِبك

الجدة أو من ينوب عنها )بتنجيمها( أي: تضعها تحت نجوم السماِء 
مع أصحابه إلى  العريُس  وفي اليوم السابع يذهُب  لمدة أسبوع، 
أقرب نبع من الماء الجاري بالطبول واألغاني ويتم رمي البسلة به 

حتى يتمتع بحياة زوجيٍة جارية في صفائها مثل الماء.

لِة
ْ

 اِلبس
ُ

ات
َ
رك

َ
ب
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في  ها أو األقربون بجمعها  أمُّ وعند والدة السيدة الحامل تقوم 
مع سكين  ووضعها تحت رأس المولوِد  اليوم األول من الوالدة، 
التي تسكن  من الحديد الصلب لحراسته من األرواح الشريرة، 
المكان. وفي اليوم الذي يظهر فيه هالٍل جديٍد في السماء، تحمله 
البسلة من  يقمن برش  وأخريات  المنزل،  أعتاب  به  وتعبر  أمه 
ما على األعتاب فال يؤذيه سكان  خلفهن حتى إذا و قع في يوٍم 
وفي بعض  بينهم.  )عهد سالم(  العالم اآلخر من المنزل، وهي تعد 
رمى في البحر في اليوم السابع مع اغتسال الطفل 

ُ
األماكن كانت ت

البحر والدعاء له بحياٍة سعيدة والتوسل لسكان البحر  من ماء 
وعند وقوع الطفل على األرض خارج  من العالم األخر لحمايته، 
متتالية  أذانات  ثالثة  وتنجيمها لسماع  البسلة  يتم جمع  الدار 
كظهر وعصر ومغرب الجمعة، وفي المغرب يتم إيقاد النار مكان 
وقوعه، وإطفاء النار بالماء وبعدها ترش البسلة على الطفل مع 

ترديد كلمات: »خد الهدية وفك األذية«، أثناء َرّشِ البسلة.
بـل و ما  األولى في الحياة القديمة،   

َ
المكانة  

ُ
بذلك تتصدر البسلة

زالت إلى اآلن تستخدم لمعالجة مرض الوهن العضلي بأعراضه 
إذ  شخٍص.  أيَّ  يصيُب  الذي  السريع  واإلرهاق  الضعف  مثل: 
يصَل  تحمل البسلة مع صاحبها المريض راكًبا المركب إلى أْن 
إلى منتصف البحِر، و يرمي البسلة بيده اليمنى من نفس المكان 
الذي ألقي فيه البسلة يغرف كمية من الماء ويأخذها إلى منزله 

بغرض االستحمام.

البسلة العاجزة أمام العشق والفراق
ولكنها ألنها عجزت  اعتبر الناس البسلة عالًجا لجميع ما سبق، 
عن مداواة أمراض مزمنة أهمها: العشق والهوى والفراق، أخذت 

نصيَبها من اللوم والعتاب فتغنت السيدات في األفراح على لسان 
المريض  أخت  ذلك  في  فقالت  الولهان،  العاشق  أو  العاشقة 
أمها وهي تغنى نائحة على ما أصاب شقيقها:   ً العاشق مخاطبة 
»من فين عالجه و نجيبه/ من فين عالجه/ قلبه يماتكسر يا أمايا 
هيسيب بالده/ لو كانت خلعه يا امايا البسلة معايا/ الوقعة صعبه 
 ، اق السامِر الشعبّيِ ى بها ُعشَّ يا امايا/ صعبه الحكاية«. وكذلك تغنَّ
ِ الشعبي، حيث برز دوُر البسلة وأهميُتها 

ّ
ف

َ
قاِت الك

ْ
ى بها في َحل وتغنَّ

ِرها:
ْ
فقال الشاعُر الشعبيُّ في ِذك

)لما دخل ما جاني إن جاني غبيته ليه وإن جاني غبيته ليه/ 
ا الصواني/ وأنا ببري ناشف ليه/ وأنا بيرى ناشف ليه/  عشقه عبَّ
بسال اعملها بحالوة وأعصر قلبي عليه وأعصر قلبي عليه/ يا بت 

حبينى راديك/ والمهر جمال تاجي والمهر جمال تاجي(. 
الناس  بين  العزاء  وسرادقاِت  المأتِم  في  البسلة  يت 

َ
َحظ وأيًضا 

 أن يكوَن للمتوفى وجود بينهم، 
ُ
برتبتها المرموقة، فتمنْت النائحة

على البسلة أحياًنا وتوددت إليها أحيانا وهي في حالة من  والمْت 
على دوا العيان ما  )حتى حشيش البير بسلنا/  الحسرة واألنين: 

وجدنا. حتى ف قاع البير بسلناه/ على دوا العيان ما لقناه(.
ْت بها األمُّ لرضيعها  ِ فقط، بل تغنَّ

ّ
 بهذا الحظ

ُ
 ولم تكتف البسلة

ويشب على  حتى يشبع ويرتوي، وحتى تفهَمه قيمَتها عندما يكبُر 
)بسلة  وإذا كانت المولودة أنثى تغنى لها خاصة:  تلك التذكرة، 
لبتك بسلنا جبنه رايب وأكلنا يا بسال بعيد بعيد نضرك رايق يوم 

العيد دى بنيه بختى بيها جارها أقعدي أحميها(. 
كان للبسلة وضُعها المقدُس في بيوتنا القديمِة، واآلن لها مكانُتها 

في ذاكرِتنا بطقوِسها الممتعِة 

* قاص وكاتب من مصر 

اِلبْسلِة بَرَكاُت 

تراث الشعوب

غروب الشمس على النيل

القديرة  الفنانة  جسدتها  التي  ماتيلدا«،  »الست  شخصية 
»سميحة أيوب« في مسلسل »الطاووس« الذي عرض خالل شهر 
رمضان الما�سي على قناة النيل دراما، تستحق التوقف والتأمل. 
سيدة مسيحية احتضنت فتاة مسلمة تدعى  »الست ماتيلدا« 
عقب تعرضها لجريمة اغتصاب،   - بطلة المسلسل   - »أمنية« 
فآوتها في بيتها وخصصت لها غرفة خاصة بها، وأسبغت عليها من 
العطف والشفقة والحنان فوق ما تسبغ األم على ابنتها، وأغدقت 
عليها من فيض رحمتها ما أعجز دواعي الكرب عن أن تأتي على ما 

تبقى في نفسها من تعلق بالحياة. 
ففي مشهد عبقري - هو األهم في المسلسل على اإلطالق - تدخل 
 

ً
الست ماتيلدا على أمنية غرفتها لتعطيها سجادة صالة وإسداال
ثم تهم بنزع الصليب المعلق على الحائط،  اشترتهما من أجلها، 
عينيها:  تمأل  الحنون  األم  ونظرة  ماتيلدا  فترد  أمنية  فتعترض 
ويكتمل  ترفض أمنية نزع الصليب.  »عشان تبقي على راحتك«. 
ويبيت الهالل في  تقيم أمنية في كنف ماتيلدا،  بذلك المشهد. 
ليس هذا هو أول عمل درامي يتناول العالقة  حضن الصليب. 
ولكن التناول  الوطن،  القوية بين شقي األمة المصرية وشركاء 
هذه المرة كان جديًدا، فالفكرة قديمة ولكنها ارتدت هذه المرة 
في  الرمزية  والمشاهد  في صورة جديدة.  أو ظهرت  ثوًبا جديًدا 
المسلسل التي تعبر عن الوحدة الوطنية والتي جسدتها الفنانة 
ن�سى وتوصل رسائل 

ُ
القديرة سميحة أيوب بعفوية وتلقائية ال ت

ال توصلها عشرات الكتب. هكذا ينبغي أن تكون الدراما، وهكذا 
الفن الحقيقي هو الذي يأخذ بيد األمة  ينبغي أن يكون الفن. 
هو الذي يرسم لها خريطة الطريق  إلى سبيل الفالح والنجاح، 
ويبصرها بأهدافها ويعينها على تحقيقها. الفن هو أكبر معين لألمة 
ويهبط  األمة  برقي  يرتقي  وهو  أحالمها وطموحاتها.  تحقيق  على 
بهبوطها. إن الفن ليس مجرد وسيلة لترويح النفوس. الفن رسالة. 
الفن الهادف ال يقل أهمية عن التعليم والثقافة والتربية بل إنه 
 ينجح فيما يعجز عنه كل ذلك، حين يوصل الرسالة التي 

ً
أحيانا

تحتاجها األمة إلى كل أفرادها، جاهلها قبل عالمها، صغيرها قبل 
كبيرها، فقيرها قبل غنيها، يوصلها بأسلوب ممتع وبسيط ومريح، 

يدخل القلوب قبل العقول 

محمد خلف
كاتب من مصر

إضاءة

الست ماتيلدا 
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دراسات إماراتية 

 جميع سالم الظنحاني

للمطر عند العرب أسماء ومصطلحات كثيرة، ورغم اختالفها 
بين منطقة وأخرى فإنها تشترك في بعض المفردات واأللفاظ 
حسب مواسمها طول السنة. وهناك مفردات عديدة دارجة في 
لهجة أبناء اإلمارات للمطر ومواسمه. سنورد ما توصلنا إليه 
من خالل الروايات الشفاهية ومن خالل الروزنامات. وكذلك 
مما ورد في الشعر الشعبي، فمن أجمل األبيات التي قيلت في 

المطر للشاعر الماجدي بن ظاهر )1781 - 1871(:
َ
ها

َ
واألرض ِتْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرى ويكــــــــــــــــ�شي َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

مــــــــــــــــن الغــــــــــــــــيث بأصنــــــــاف ثوٍب جميــــــــــــــــــــــــل
 البروق

ْ
لفاهــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروٍق ِمِشــــــــــــــــــــــــّع

ِتِمــــــــــــــــــــــــــــــــج الشــــــــــــــــدوق سحــــــــــــــــاب هطيــــــــــــــــــــــــل
ِمــــــــــــــــــــــــِغْيب َسحــــــــــــــــــــــــــــــــاٍب رغــــــــــــــــــــيب 

ْ
َســــــــرَى ِمل

ـــــــــــــو الِخصــــــــــــــــيب ِخصــــــــــــــــــــــــيٍب محيــــــــــــــــــــــــل 
ْ
ن
َ
ِبث

ــــــــــــــــــــــــوٍش َسَحاِبــــــــــــــــــــــــه ومــــــــِْدني ِحياِبـــــــــــــــــــــــه
ُ

ِهش
ــــــــــــــــه نستخيــــــــــــــــــــــــل)1( 

َ
ل
َ
ــــــــى َهاْض مــــــــــــــــاِبه ف

َ
وإل

تسميات ومصطلحات دارجة 
نذكر هنا بعًضا من تلك التسميات والمصطلحات التي درجت 

عند أبناء دولة اإلمارات مع مراعاة اختالف المعاني:

المطر والرذاذ )الديمة(
الفرق  على شكل سائل،  المطر وكذلك الرذاذ هما هطول الماء 
 قطر قطرات المطر 

ً
الرئيس بينهما يقع في حجم القطرة. اصطالحا

وقطرات الرذاذ أصغر وتكون  )0.5ملم(  ميكرون   500 أكبر من 
 )2(.

ً
بعضا بعضها  من  قريبة  فتكون  المطر  أما قطرات  مبعثرة، 

وإذا استمر)الديمة( هطول المطر بشكل متوسط ومتواصل إلى 
يومين أو أكثر ولو بشكل متقطع من غير أن يصاحبه برق ورعد لن 
يتال�سى إال إذا صاحبه رعد وبرق، هذا ما نقله لنا األجداد واآلباء 

من خالل الخبرة.
الرحمة الكبيرة

المطر )كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول إذا رأى المطر رحمة()3( 
الرحمة الصغيرة

الضباب ألنه يندي على األشجار والنباتات ويرويها ويرطب األرض 
فترتوي من الضباب سبحان الله.

صبيب
الماء،  سكب  من  يتراءى  معنى  وهو  المستمر،  الغزير  المطر 
ِتِه، كما يظهر لنا، وهي لفظة يستعملها الجيل المعاصر في 

َ
وإراق

هذه اللهجة.)4(
الصّيب

هو المطر الذي يصوب .أي ينزل وقع ويقال لسحاب صّيب أيًضا، 
فيه ظلمات ورعد وبرق﴾)5(  ﴿أو كصّيب من السماء  قال تعالى: 

وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إذا رأى المطر قال: اللهم صّيًبا نافًعا﴾.)6(
حظيب أو حظيف

في شعر  »حضيب«  وقد وردت لفظة  أي سقوط المطر بشدة. 
مصبح بن علي الكعبي، إذ قال: 

»حجـــــــــب عنــــــــــــــا شعـــــــاع الشمـــــــس غيـــــــــــــــــــــم 
سحـــــــــــــــــــــايب ســـــــــــــــــــــود تكسيهــــــــــــــن دهامـــــــــــــــــــــه

مطــــــــــــــر مـــــــــــــــــــرة حضــــــــــــــيب ومـــــــــــــــــــــرة ديــــــــــــــــــــــــــــم 
وجــــــــــــــــــــــــو شاعــــــــــــــــــــــــــــــري خيـــــــــــــــــــــــــــم رهامـــــــــــــــــــــــــه«

الطش والرش
وعدد  »هال بالطش والرش«   

ً
يقال في الترحيب مثال أول المطر، 

تراحيب المطر«.
الوبل

في قول الشاعر سالم  )الوبل(  المطر الشديد، وقد وردت لفظة 
الجمري: 

ـــــــــــــــــوح و الِبكـــــــــــــــــا
ُّ
»يجـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــوا وْيَردد الن

ْل مـــــــــــــــــن غيومه«   
َ
ودمِعـــْه ِهَمـــــــــــــــــْل و ْبٍل ِهط

بي ِ
ّ
ل
َ
الخلب أو الخ

 )7(، والمسمى متعارف عليه مع أهالي حتا 
ً

المطر الذي يدوم طويال
والمقصود به األمطار بعد فترة  ومناطق أهل الحير أي الجبال، 
العقربي أي خالل فترة من منتصف شهر مارس إلى الثلث األخير 

من شهر أبريل تسمى الخلبي. يقول الشاعر الدهماني: 
َيْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل َداره ُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ِسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي 
َّ
ِيْمِطــــــــــــــــــــــــــــْر عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الِخل

مــــــــــــــــــــــــــــن ِعِقـــــــــــــــــــــْب مـــــــاكــــــــــــــانت ِمحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــع الّريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وِيْرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني)8(

َ
ِيْرت

العريض أو العارض
المطر الشديد، وأيًضا الرياح تأتي من جهة الجنوب الغربي وتجلب 
ا 

َ
ذ

ٰ
وا َه

ُ
ال

َ
ْوِدَيِتِهْم ق

َ
ْسَتْقِبَل أ ْوُه َعاِرًضا مُّ

َ
ا َرأ مَّ

َ
األمطار . قال تعالى ﴿فل

ِليٌم﴾)9( 
َ
اٌب أ

َ
ُتم ِبِه ۖ ِريٌح ِفيَها َعذ

ْ
ا ۚ َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجل

َ
ْمِطُرن َعاِرٌض مُّ

ويقول الشاعرالمرحوم عبيد سالم بن دريدر:
إن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عّرِيــــــــــــــــــــــــــــض الُينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي

قــــــــــــــد عّمهـــــــــــــــــــــا الدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و ِسقــــــــــــــاها)10(

تسميات المطر الدارجة في لهجات أهل اإلمارات
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هطول المطر الغزير الغامر، قال تعالى في كتابه الكريم  الغدق: 
ا﴾)11(.

ً
َدق

َ
اًء غ ْيَناُهم مَّ

َ
ْسق

َ َ
﴿أل

السيل
ن الذي يؤدي لجريان 

ّ
ال والهتا

َّ
المطر شديد الغزارة ومثله الهط

السيول. قال تعالى: ﴿فأرسلنا عليهم سيل العرم﴾)12( سورة سبأ
الغيث

المطر الذي يأتي عند الحاجة إليه.
الحيا واليود

المطر الذي يحيي األرض بعد الجفاف الذي أصابها باألعشاب 
والنباتات الموسمية 

قال تعالى: ﴿وأحيينا به بلدة ميتا﴾)13(، واليود هو المطر النافع.
رزفة من الموروث الشعبي 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغــــــــــــــــــــــــــِير الوسمــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــاد
أرَّث ِعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــب واْحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاييف لتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح بسيــــــــــــــــــــــــــل المصـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ْرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده يدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لو تمَّ

النفاف والِدْرَدار
والِدْرَدار مطر  قطرات المطر أما الرذاذ يسمى نفناف.  النفاف، 
الساحل  في  المسمى دارج  وهذا  خفيف يستمر فترة ويتوقف، 

الشرقي. 
الودق

َه ُيْزِجي َسَحاًبا 
َّ
نَّ الل

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
المطر الغزير المتواصل. قال تعالى: ﴿أ

ُل  ّزِ
َ
ِلِه َوُين

َ
ُرُج ِمْن ِخال

ْ
َوْدَق َيخ

ْ
َرى ال

َ
ت
َ
اًما ف

َ
ُه ُرك

ُ
مَّ َيْجَعل

ُ
 َبْيَنُه ث

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
مَّ ُيؤ

ُ
ث

ُه 
ُ
اُء َوَيْصِرف

َ
ُيِصيُب ِبِه َمن َيش

َ
َماِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن َبَرٍد ف ِمَن السَّ

ْبَصاِر﴾)14(
َ ْ
َهُب ِباأل

ْ
اُد َسَنا َبْرِقِه َيذ

َ
اُء َيك

َ
ن َيش َعن مَّ

مغدر أو غدير غّدر
هطول أمطار غزيرة أدت إلى امتالء األرا�سي واألودية وجريانها.

ْمطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
َ
ل َعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِين تهـــــــــــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــــــــوَّ

َ
ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
ونشـــــــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــــــديٍريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَحالت

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
ْ

فيـــــــــــــــــــــــه الِعِشـــــــــــــــــــــــْب و أنواع لش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
َ
ظرات

ْ
فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــك ن

ْ
ـــــــــــــــل ِتك والغيـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــار وق الِغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر تيري بـــــــــــــــــــــــه نهــــــــــــــــــــ
ُ
ذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراته)15(
َ

ول �شي فــــــــــي الّصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ش
ه والرخ 

َ
الدْيل

من كثرة األمطار المتساقطة تتشبع األرض وزيادة منسوب المياه 
باطن  من  الماء  ويفيض  األرض  تصل سطح  أن  إلى  الجوفية 
األرض ويجري على سطحها. ورخ أو يرخ أو رخه: داللة على مدى 

غزارة المطر. 

حلبه ودلو ونو 
حلبه: سقوط المطر من كل االتجاهات بغزارة. ودلو: انهمار أمطار 
غزيرة على منطقة أو جبال، يقول كبار المواطنين انصب عليهم 
المناخية  األنواء  هي  والنو:  أيًضا.  البحر  في  أو  السماء  دلو من 

والمطر.
- طيب الله  يقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

ثراه -: 

ـــــــــــــــــــت مزونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َيعل نـــــــــــــــــــــــون بانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسقـــــــــــــــــــــــي الظفـــــــــــــــــــــــرة ويرويهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)16( 
البرد )بردي(

قطرات المطر المتجمدة وإذا سقط البرد بكثافة قيل عنه بيضة 
ِفيَها ِمن  ِمن ِجَباٍل  َماِء  السَّ ِمَن  ُل  ّزِ

َ
﴿َوُين البرد أو لبردي قال تعالى: 

َبَرٍد﴾)17(
الِنميلي

الرذاذ المتواصل الذي يروي األرض وال يؤثر على نشاط اإلنسان 
الخارجي وهذا المسمى دارج عند البدو)18(.

طر
َ
ره أو خ

ْ
ط

َ
خ

 تعني مطره على منطقة معينة جاء المطر في أي وقت على منطقة 
محدودة من السنة وهذا المسمى دارج عند البدو مناطق العين 

والمدام وما جاورها من مناطق البدو)19(.
ْ

الَدث
المطر الخفيف المتواصل لفترة طويلة.

ــــــــــــــــــــابني دث  غرقـــــــــــــــــــــــان أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــاصـــــــــ
ف الحب لـــــــــــــــــــــــي مْســـــــــــــــــــــــنين مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروث

الحـــــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طال و ْمكـــــــــــــــــــــــث
يازم بوســـــــــــــــــــــــط القلـــــــــــــــــــــــب مطمـــــــــــــــوث)20(   
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المعرفة ورأس المال

، أو على 
ً
 في كل األشياء التي يعرفها حاليا

ً
على المرء أن يفكر مليا

األقل تلك التي )يتصور( أنه يعرفها؛ بهذا يبدأ بريتشارد المسائل 
التمهيدية لكتابه )ما المعرفة؟(، الذي يحاول من خالله اإلجابة 
عن جملة من التساؤالت من بينها )ما قيمة المعرفة؟(، و)لماذا 
نهتم بالمعرفة؟(، مناقشا موارد المعرفة، ودور اإلدراك الح�سي 
والذاكرة في مساعدتنا على اكتساب المعرفة والتمسك بها وصوال 
إلى مناقشة المعرفة األخالقية؛ فعلى الرغم من أن قيمة المعرفة 
إال أن هناك وسائل تساعد على  بعيدة عن الوضوح والبيان، 
فهمها بوصفها معرفة حقيقية، وأن »شرط الحقيقة في اعتقادات 

اإلنسان يبدو حقا شيئا ذا قيمة« ـ كما يقرر بريتشارد.
الحقيقي  باالعتقاد  أي  بالحقيقة  مرتبطة  بذلك  المعرفة  إن 
ذلك ألن  األمر الذي يجعل منها غير مستقرة؛  والقيمة الفاعلة، 
ارتباطها بالحقيقة يجعل من االفتراض غير مرتبط بالمعرفة إال 
بالقيمة الجوهرية؛  والحال أن المعرفة مرتبطة  بوصفه زائفا. 
كسب المعرفة خصائصها ومعاييرها 

ُ
ولهذا فإن هذه القيمة التي ت

ـ كما يرى بريتشاردـ حتى  تحتاج إلى تبريرات جيدة وأسس رصينة 
جعل  هذا  ولعل  اإلنسان«.  يتبناها  التي  االعتقادات  »تدعم 
 
ً
تبريرا باعتباره  باليقين  ترتبط  المعرفة  أن  يقررون  الفالسفة 
الصدق  على  تتأسس  المعرفة  فإن  لذلك  لها.   

ً
وداعما  

ً
مقنعا

المعرفة  نظرية  كانت  ولهذا  االعتقادات،  من  غيرها  من  أكثر 
مركز  هي  بل  الفلسفة  موضوعات  أهم  أحد  )اإلبستمولوجي( 
الموضوعات الفلسفية جلها، ولهذا فإن جوليان باجيني تناقش 
في كتابها )الفلسفة موضوعات مفتاحية( علم المعرفة بمذهبيه 
تأتي  أين  )من  السؤال  إجابة  لمحاولة  و)التجريبي(  )العقلي(، 
األمرالذي يتأسس عليه موضوع العالقة بين العقل  معرفتنا؟(، 
تقدمها  التي  المناقشات  تلك  تفاصيل  عن   

ً
وبعيدا والعالم، 

باجيني فإن ما يهمنا هنا هو تلك العالقات المتداخلة بين عقل 
اإلنسان وفكره من ناحية وبين العالم من حوله من ناحية ثانية، 
والقدرة على امتالك الحجة والخبرة وبالتالي التفكير االستنتاجي 
واالستقرائي من ناحية ثالثة، األمر الذي يجعل من المعرفة بناء 
تقول  كما  ـ  اليقين وهو  إلى  الوصول  المتوفرة  المعطيات  على 
باجينيـ  »مما ال يمكن بلوغه«؛ ذلك ألن المعرفة ترتبط بمجموعة 
من المعطيات والخبرات المتراكمة التي ال تنفلت عن الواقع، األمر 
ولعل  الذي ال يمكن الجزم به وال يمكن تحديده بشكل صارم، 

)من  وصول باجيني إلى نتيجة أنه ال يمكن اإلجابة عن السؤال 
أين تأتي المعرفة؟( الذي طرحته في بداية فصل )المعرفة( خير 
دليل على ذلك. ولهذا فإن اعتماد الخبرة واالستنتاج واالستقراء 
)المعرفة(،  يؤسس  ما  هو  حولنا  من  العالم  فهم  محاولة  في 
هي  الفاعلة(  )القيمة  بريتشارد  أو بحسب  القيمة  فإن  وبالتالي 
التي تدفعنا إلى التفكير للوصول إلى المعرفة سواء اعتمدنا على 
الحقائق المتوفرة أو على االفتراض بوصفه أحد أدوات الوصول 
إلى المعرفة، وعلينا حينها أن نعلم يقينا أن هذه المعرفة نسبية 
من ناحية صدقها ألنها على الدوام تسعى إلى الحقيقة بصرف 
النظر عن قدرتها على بلوغها، إضافة إلى )المالحظة( التي يقررها 
رودرك م. تشيز هولم في كتابه )نظرية المعرفة(، والتي يعتبرها من 
أساسيات الوصول إلى المعرفة. إن المعرفة باعتبارها الفلسفي 
تلك  النظر عن  وبغض  الصدق،  لبلوغ  تعتمد على االحتماالت 
االعتبارات التي تفِرّق بين المعرفة والرأي، فإن ما يهمنا هنا هو 
من مفهومها اللغوي من   

ً
بدءا  

ً
اصطالحا )المعرفة(  مدى تطور 

ل 
ُّ
 إلى ما نسميه اليوم )مجتمع المعرفة(، ولعل تشك

ً
)عِرف( وصوال

هذا المصطلح في نطاقه الفلسفي وما دار حوله من إشكاالت في 
المفهوم وفي التحقق، جعلت من هذا المصطلح رائجا اليوم في 

ظل التطور العلمي الهائل في التقنيات والتكنولوجيا. 
الثروة  حيث  المعرفة(  )مجتمع  إلى  المعرفة(  )نظرية  فمن 
المعرفية التي تأسست على المعلومات والبيانات المعرفية في 
اإلبداع  إلى  الحديثة  التقنيات  دفع  الذي  األمر  المجاالت  شتي 
وفهرستها  وتصنيفها  المعلومات  تلك  لتخزين  سواء  واالبتكار 
وحمايتها من ناحية، أو من أجل توليدها ونشرها وبالتالي تنشيط 
التواصل بين منتجي المعرفة واستثمارها لتكون رأس مال فكري 

)مجتمع المعرفة(  إن  مسهم في التنمية الثقافية واالقتصادية. 
ذلك  )المعرفة( من المنظور الفلسفي؛  ال يبتعد في أساسه عن 
ألن معايير النظرية الفلسفية وأسسها مهدت الطريق أمام إنتاج 
التحليل،  الصدق،  )المالحظة،  ومصادرها  المعرفة  وسائل 
االستنتاج...(، ثم مع تطور تقنيات التكنولوجيا وصلنا إلى تشكيل 
في  تقوم  المعرفة(  )توليد  فكرة  أن  إلى  إضافة  المجتمع،  هذا 
أساسها على نظرية المعرفة من حيث )القيمة الفاعلة(، وقدرتها 
على االستنتاج واالستقراء وبالتالي فإن مصادر المعرفة اليوم ال 
تعتمد على التقنية بقدر اعتمادها على المجتمع نفسه في قدرته 

على االبتكار واإلبداع والترويج لمنتجه الفكري.
ل )مجتمع المعرفة( في العصر الحديث سلطة اقتصادية 

َّ
 لقد شك

تأخذ بزمامه تلك الدول والمجتمعات التي استطاعت  فكرية، 
أن تتقدم في مجال التقنيات وتلك التي تواكب تلك التقنيات 
في  )الرقمية(  لـ  مقابلة  )المعرفة(  أصبحت  وبالتالي  وتطورها، 
والثقافية  االقتصادية  الناحية  من  الحديثة  المجتمعات  بناء 
يملك القدرة  بل وحتى السياسية؛ ذلك ألن من يملك المعرفة، 

على الرقمنة، وبالتالي القدرة على االبتكار والتطوير، يعضد ذلك 
التعليم والبحث العلمي والتدريب.

ُيفّرِق مؤلفو )مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمية( الصادر 
ضمن سلسلة دراسات مجلس البحث العلمي في المملكة العربية 
أن  المعرفة(؛  و)مجتمع  المعلومات(  )مجتمع  بين  السعودية 
مصادرها  وفحص  المعلومات  جمع  »أساس  على  يقوم  األول 
الستقاء المزيد منها، وتداولها بالتدوين والنسخ والتلقين كوسيلة 
للتعليم والبحث«، بينما الثاني يقوم على »أساس التعلم وتناول 
المعلومات بالتحليل والنقد وإدراك مدلوالتها والتدبر في معانيها 
مجتمع  من  يجعل  الذي  األمر  واالستنباط«.  االبتكار  بهدف 
المعرفة مجتمع قائم على الفكر واإلبداع وبالتالي إنتاج المعرفة 
المعرفة(  تكوين  )علم  أن  الرغم من  وعلى  ونشرها.  وتوليدها، 
والذي   ،1923 في العام  )جان بياجيه(  الذي أسسه السويسري 
قد  )زمرة جنيف(،  انشغل به الكثير من الدارسين فيما ُعرف بـ 
تفسير  إلى  توصل  التي  للتفكير  اللغوية  المظاهر  دراسة  أسس 
والتي انتقل منها بياجيه إلى معالجة  العوامل المكونة للعقل،، 
اإلدراك الح�سي وعوامل اإلبداع واالبتكار عند األطفال خاصة 
هي  تكون  تكاد  أنها  إال  مجالها،  في  األولى  الدراسات  من  تعتبر 
نفسها التي يعتمد عليها الدارسون اليوم في التعامل مع تأسيس 
)مجتمع المعرفة(، ومعطيات تشكل العمليات البنائية التقنية في 
االستنتاج واالستقراء وبالتالي في تطوير النتائج وصوال إلى االبتكار 

الذي يتأسس على رأس المال الفكري. 
وقدرتها  حولها  العالم  مع  التواصل  على  المجتمعات  قدرة  إن 
على التحليل والنقد، وبالتالي تحديد القيم التي تمثل رأس المال 
المعرفي الذي سيؤسس )مجتمع المعرفة( ضمن معطيات التقنية 
)االقتصاد  لتكوين  مؤهلة  منها  تجعل  التي  هي  والتكنولوجيا، 
المعرفي( القائم على اإلبداع واالبتكار والتطوير. والحال أن هذه 
المجتمعات لن تكون قادرة على ذلك ما لم تعتمد على عوامل 
لالقتصاد  أساسية  ركيزة  بوصفها  المعرفة  تأسيس  ومعطيات 
وبالتالي فإن اعتمادها على المعرفة سيجعل األفراد  الحديث، 
وبالتالي  )رأس المال الفكري(،  المنشئين لها والمبدعين يمثلون 
لالستثمار  الفاعلة(  )القيم  هنا  سيشكل  المعرفي  اإلنتاج  فإن 
لهذا فإن مثل هذه المجتمعات هي التي تتصدر قائمة  المعرفي، 

ر معارفها لألمم  الدول المنتجة اقتصاديا، والتي تصّدِ

عائشة الدرمكي 
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان

سيمياء
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 خالد صالح ملكاوي

فصل الربيع، عروس الفصول األربعة، ما أن يأتي مثل نسمة 
وبهائها  خضرتها  باستعادة  األرض  تبدأ  حتى  مرتقبة،  هادئة 
د الحياة بكّل تجلياتها وتحدياتها،  الذي غاب ألشهر عدة، وتتجدَّ
وهو  من أسرارها،  عميٌق  وسٌر  من رموز الحياة،  فالربيع رمٌز 
األديب  قال  وعنه  النفس.  في  تأثيًرا  وأكثرها  البدايات  سّيد 
وحين  الربيع موسم الحب،  المصري عباس محمود العقاد: 
يقترب تسري الحركة في عالم األحياء كأنهم يتأهبون لعرس أو 

لون ليوم مهرجان. يتجمَّ

منزلة  والشعراء  األدباء  له عند  فكان  األدب،  الربيع  وقد كسا 
النبطي  الشعر  في  خاصة  بمكانة  وحظي  رفيع،  ومقام  شامخة 
آمالهم  في  كما  خياالتهم  في  الشعراء  انتظره  إذ  اإلمارات،  في 
على  بفضله  وشهدوا  وحسنه،  بجماله  وتغّنوا  وهواجسهم، 
اإلمارات  بابن  تربطه  التي  العضوية  للوشائج  ورسموا  كل حّي، 
وبعناصر النماء في اإلبل والنخيل. يصف الشاعر السماحي العمق 
رت بالخير 

ّ
النف�سي الذي يرتبط بالربيع وبما تنبت األرض إن هي بش

ص األمل فيها نتيجة للمحل:
َّ
إذا ما هطل المطر، أو إن تقل

وعقـــــــــــــــــــــب العــــــــــــــرأ تلبس مـــــــن أشكــــــــــــــــــــــــــــــــال
ثـــــــــــــــوب الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــه المطـايـــــــــــــــــــــــــــيب 

ســــــــــــــــــــــــــــيررّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ْ
تشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق يــــــــــــــــــــــــــــوم ت

داٍر ترّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــك ترّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب 
ترتــــــــــــــــــــــــــــاح فيهــــــــــــــا النفــــــــــــــــــــــــــــس والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

وكـــــــــــــــــــــل الكدر لــــــــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــدك ْيغـــــــــــــــــــــــــيب
بـــــــــــــــــــــال

ْ
واّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا المحـــــــــــــــــــــل شيٍن فـــــــــــــــــــــي لق

يب
ّ
ب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ّ
يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

شــــــــــــــــــــــــــــانت ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــار ومـــــــــــــــــاتت أحــــــــــــــــــــــــــــوال
والمشتـــــــــــــــــــــكى لــــــــــــــــــــــــــــه عالــــــــــــــــــــــــــــم الغــــــــــــــــــــــــــــيب

قلبي انشرح من شفت األمطار 
ويتحدث السماحي عما يجري له في حال تحققت البشرى، فتزينت 
كل  في  المراعي  أطايب  اإلبل  ووجدت  النباتات  ونمت  األشجار 

صوب:
قلبي انشــــــــــــــــــــــــــرح مـــــــــــــن شفـــــــــــــــــــــــــت األمطـــــــار

ْمغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدر وغـــــــــــــــــــــّبب تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّبيب
ِزين األشجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ْ
عقـــــــــــــــــــــــــــــــب المطــــــــــــــــــــر بت

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب
ْ
وحـــــــــــــتى مراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الدار بت

كــــــــــــــان اْعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت فـــــــــــــي كــــــــــــــل مظهـــــــــــــار
ْرمــــــــــــــول وْسيـــــــــــــــــــــوح ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــيب
ويختزل الشاعر ابن هّياي في لوحة ربيعية ما كان يحلم به الناس 
من جمال للطبيعة المخضرة وافرة الماء، وهو يدرك أن تحقيق 
 للتضرع 

ً
 دائما

ً
ذلك الحلم مرهون بسقوط المطر الذي كان عنوانا

وهو عماد  تحيا األرض وَمن عليها،  فِبِه  بتحقيقه،  المولى  إلى 
اإلبل  يربي  لمن  وكذلك  والنبت  بالشجر  يعنى  لمن  الزراعة 

والموا�سي:

في ديار حلوة الماء والهـــــــــــــواء ذعـــــــــــــذاع ريف
أجمل األرض الجميله كّنها العقـــــــــــــد الفريد

يعل تسقيها الوســــــامي ثم يتالهـــــــــــــا الخريف
نطلبك من فضل جودك يا عزيز ويا حمیــد

لين ينبت كل عشبه والشجر يصبح كثيــــف
کـــــــل عوٍد وين ترتـــــــــــــع به عريضـــــــــــــات العديد
للوحة  نفسه  التكوين  في  هياي  ابن  النيادي  الشاعر  ويشارك 
وألنه يدرك بهواجسه أن تحقيق ذلك مرهون بنزول  الربيعية، 
فيبادر إلى التضرع إلله العرش أال يحرمهم من تحقيق  المطر، 

هذه األمنية:  
انت الصمـــــــــــــد والفرد راعـــــــــــــي الفضيلـــــــــــــــــة

يــــــــــــــــــــــــــا عالــــــــــــــــــــــــــٍم باسرارنــــــــــــــــــــــــــا واّما خفاهــــــــــا
اســــــــــــــــــــــــــال إله العرش واطلـــــــــــــب وسيلــــــــــــــــــــــة

يغـــــــــــــيث داٍر مـــــــــــــن المحــــــــــــــــــــــــــل قل ماهــــــــــــــــــــــا
وتحيي اشجــــــــــــــــــــــــــاٍر والغــــــــــــــــــــــــــروس الظليلـــــة

وتعيش نــــــــــــــــــــــــــاٍس من ثمرهــــــــــــــــــــــــــا وجناهــــــــــــــــــــا   
إذ تصبح  وهذا ما ينتظره الشاعر ابن عبالن بعد نزول المطر، 
األماني بربيع زاٍه حقيقة قائمة، فيرسم بذلك لوحة تختزل جمال 

الطبيعة وتفاصيل الحياة:
ـــــــــــــا

ّ
ويـــــــــــــنبت عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــل فن

وفـــــــــــــوع الزريقــــــــــــــــــــــــــــــــــا والزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــاح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
وْركابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يرتعن

قـــــــــــــاح
ْ
والهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــن خلفــــــــــــــــــــــــــــــــات ول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
نسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ول يرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ظعن

ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازم حســــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــــــود مرتــــــــــــــــــــــــــاح 
ويرسم فارس الشعر مشاعره وأحاسيسه حيال جمال الطبيعة 

وإزهار المزارع التي يبتهج أللوانها كل مخلوق:
شــــــــــــــــــــــــار

ْ
أنا يوم جيت الدار طـــــــــــــارت لي الن

ِنيلـــــــه
ْ
والعـــــــــــــود الخضـــــــــــــر حتى الحمامه تغ

يــــــــــــــــــــــــــا ليتني في ذا الوطن حاكــــــــــــــــــــــــــٍم جّبـــــــــار
 اجزال الصيـــــــــــــد وأترك مهازيلــــــــــــه

ْ
آخــــــــــــــــــــــــــذ

شفـــــــــــــت المزارع والمـــــــــــــزارع لهـــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــّوار
وّدي بحصــــــــــــــــــــــــــده يوم يكمــــــــــــــــــــل مكاميلـــــــــــــه 

يرالدنيا يوم تخصب 
ْ
مخ

وفي حنين السماحي إلى أيام الخصب والنماء، وما تجود به األرض 
الله على عباده بنزول  في الربيع بعد أن يمّن  من خضرة وعطاء 
ورحالتهم إلى البر للتمتع  يصف حال الناس الفرحين،  المطر، 

بخيراته وجمال مناظره:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الدنيـــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تخصـــــــــــب

ْ
مخ

يــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــي خيـــــــــــــــــــــــــــــــــر
ّ
تفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وتخل
صّديــــــــــــــــــــــــــت وإلــــــــــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــــــــــــــــر معشــــــــــــــــــــــــــب

ْجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وْسيــــــــــــــــــــــــــوح ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثير
والغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل م الوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ينكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ْبثباتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــوب تزويــــــــــــــــــــــــــر
هــــــــــــــــــــــــــذا الفضـــــــــــــل جانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الرب

يّســــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده تيّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 
خــــــــــــــــــــــــــّب

ْ
لــــــــــــــــــــــــــّول تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف البـــــــــــــــــــاديه ت

عـــــــــــــير«
ْ

يشروا »ُسبـــــوس« و»َحـــــــــــــْب« و»ش
هـــــــــــــذا يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل وذا يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسب

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بين عّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادير
واليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــــــــــّم الشـــــــــــــرق والغـــــــــــــــــــــــرب

والبـــــــــــــــــر تزهيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضير
كــــــــــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد للبـــــــــــــر يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

محّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أغراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يبــــــــــــــــــــــــــا ْيسير

لوحات الربيع بألوان الشعر النبطي في اإلمارات
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فـــــــــــــي جو هــــــــــــــــــــــــــادي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب متعــــــــــــــــــــــــــــب
فيــــــــــــــــــــــــــه الدمــــــــــــــــــــــــــن والريــــــــــــــــــــــــــم والطيــــــــــــــــــــــــــر
بين الرياض  وترسم الشاعرة فتاة العرب لوحة لموسم العطاء 
الصحراء  لوحتها  في  وتُبرز  الرملية،  الصحراء  وتالل  الخضراء 
الواسعة بما تجود من باطنها بالكمأة اللذيذة بأنواعها المشهورة 

مثل الزبيدي والفقاع: 
ي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

ّ
ت

َ
وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْمش

ُ
ل

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ أْوكـــــــــــــان فـــــــــــــي قـــاع
ّ

هويــــــــــــــــــــــــــا الش
ـــــــــــــْير مـــــــــــــن ِربــــــــــــــــــــــــــــــــــــْح أو مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسيب

َ
أخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
َ
ق

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِزَبْيِدْيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واِلف

ْ
مَعن

رْيضاِنهــــــــــــــــــــــــــا ِخِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشيب
ِوْبروِرهــــــــــــــــــــــــــا ِفسحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت إْوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
تزهو  إذ  الخير،  مواسم  في  العيش  بصورة  هياي  ابن  وُيعنى 
والزهور  البذور  بين  المتنوع حملها  الوافرة  باألشجار  الطبيعة 
والثمار، وتعتّد بالحيوانات التي ال تخلو من الغزالن النائمة في ظل 

األشجار، فنراه يقول:  
كـــــــــــــان الظبـــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــــا أفراد وجميلــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــاس
َّ
يلقونهــــــــــــــــــــــــــا في أول الصيــــــــــــــــــــــــــف كن

فيهـــــــــــــا الشجــــــــــــــــــــــــــر وافر ومدهــــــــــــــــــــم ظليلـــــــــــــه
اس  وغصونهــــــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــا مــــــن القفــــــــــــــــــــــــــر ورَّ

فـــــــــــــي السيح عشب وفي العروق الجليلـــــــــــه
ـــــــــــــــــاس

َّ
عنقودهــــــــــــــــــــــــــا کّن الدبافیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نك

اختيال اإلبل وزهو مربيها
يرى الشاعر عي�سى بن سالم بن شقوي العليلي أن جمال الربيع 
ال يكتمل إال إذا انتشرت بين أعشابه اإلبل ترتع مرتاحة كراحة 
الثروة  بهذه  حليفهم  الحظ  أن  يعتبرون  الذين  هؤالء  مربيها، 

المهمة في حياتهم، وبهذا العطاء الرباني المنبسط اخضراره:
ــــــــــــــــر باجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب زاخــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني يهيـــــــــــــــــــــــــــــــــف والّسنــــــــــــــ
مبخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لــــــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــــــده حــــــــــــــــــــــــــــــــالل

يصبـــــــــــــح ويمســــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــي الكفيــــــــــــــــــــــــــف
داروا عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الهبــــــــــــــــــــــــــال

الهجــــــــــــــــــــــــــن زبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المستخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
إن قّوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل

لـــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــاد جنــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نكيــــــــــــــــــف
ياللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يديهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كالحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

آن داوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ومــــــــــــــــــــــــــن عقبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــازم سبـــــــــــــــــــــــــــــــــــال
مــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــــوف كــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــالي شظيف
ويهتم ابن هياي في وصف خيرات موسم العطاء وعالقة ذلك بأهل 

اإلبل، فيصف بعض حيثيات حياة مربي اإلبل في ربوع الربيع:
بــا زين لــــــــــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــــــــــاح الحيــــــــــــــــــــــــــا للنوا�شي

بانـــــــــــــت شعوف فـــــــــــــوق متن الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری 
وا فريـــــــــــق البـــــــــــــدو بـــــــــــــارض المســـــــــــــا�شي

ّ
حل

متبشبشـــــــــــــيٍن بالحيــــــــــــــــــــــــــاء والخضـــــــــــــــــــــــــــــاری
ويوهــــــــــــــــــــــــــو طروٍش من بعيـــــــــــــــــــــٍد ونــــــــــــــــــــــــــا�شي

وجّرب حواٍر عــــــــــــــــــــــــــاد تـــــــــــــــــــــــــــــــــالي النهــــــــــــــــــــــــــاری
أمــــــــــــــــــــــــــه نحوٍس مـــــــــــــــــــــــــــــــاتداني حســــــــــــــــــــــــــا�شي

مــــــــــــــــــــــــــا هي تروم البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْو فيها انکــــــــــــــــــــــــــاری 
المعروف  الشام�سي  بالعبدة  محمد  بن  راشد  الشاعر  أن  غير 
بالحزيمي يسهب في رسم حيثيات مثل هذه الحياة، فيصف أجواء 
فترى  بعد ارتوائه بما جادت به السماء،  في البّر  موسم العطاء 
العشب ُيحيي اإلبل، وُيبهج البدو في لقاءاتهم وجلساتهم، ويفّصل 

الحزيمي كل هذه التكوينات في اللوحة اآلتية: 
ـــــــــــــاح        وقــــــــــــــــــــــــــٍت م�شى مثلـــــــــــه رعينــــــــــــا

ّ
عشبـــــــــــــــــه مرابط هـــــو بنش

يازين شوف البوش مْيضــــــــــاح        اللي في القفــــــــــــــــــــــــــا مثلـــــــــــــه رعينا
ريحة ِعَبْسهن ورد لـــــــــــــي فـــــــــــــاح        اللي في القفـــــــــــــا واللـــــــــــــي بطينـــــــا
ــــــــــــــــــــــــــك بالحنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
أول شتى واحـــــــــــــــــوارهن طـــــــــــــاح         يشوَجن

إتجــــــــــــــــــــــــــاوروا البدوان وأفـــراح         موســــــــــــــم ربیــــــــــــــع أو ّوقــــــــت زینـــــــا
واتزاقروا في كــــــــــــــل مصبــــــــــــــــــــــاح         علــــــــــــــى قهــــــــــــــوٍة متجامعينــــــــــــــــــــــــــــا
والفــــــــــــــرخ للدكــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــاراح        كلهـــــــم ربوعــــــــــــــــــــــــــــة قاعدینــــــــــــــــــــــــــــا
يترّيقـــــــــــــــــــون الســــــــــــــح وسحــــــــــــــاح        ول سندويشــــــــــــــة في اليدينـــــــــــــــــــــــــا
کبيرهــــــــــــــم يضحــــــــــــــك ومرتــــــــــــــاح        نشيــــــــــــــٍط ولو مقــــــــــــــــــّزر سنينــــــــــــــا
عقب القهوة في مشـــــرقة طاح         ِقْرٍص وروب ماكلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

الزراعة وما تشتهي األنفس
الخير وهطل المطر ونجا موسم الزراعة من األذى،  وإذا ما عّم 
 ،

ً
 ونوعا

ً
كبرت أحالم المزارعين وأمنياتهم بمنتوجهم الزراعي كما

في  بالطلع القوي ألعلى النخل  فنجد الشاعر ابن عتيج يفتخر 
وهذا الحال من  في بطانتة ليوا،  )حوايا(  مسقط رأسه محضر 
الطلع القوي رمز للقوة، ويعتبره ابن عتيج ال مثيل له، فيقول وهو 

يذكر ماء مغيلة حوايا:
ْب عــــــــــــــن طــــــــــــــريف

ّ
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ْ
ــــــــــــــه        ات

َ
ياللـــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــ�شى ِلْمخيل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لهوَبــــــــــــــــــــــــــــه َملیلـــــــــــــــــــــــه         َيشويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ِلين اْتهيــــــــــــــــــــــــــــــــف
سقــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــى ِلْمغيلــــــــــــــــــــــــــه        أّم اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم النظيــــــــــــــــــــــــــــف

َ
وت

واِسْع ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــا ِجليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه         ِحيــــــــــــــــــــــــــــْب ون

ّ
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــي باِبت

 
ً
ويصف الشاعر ابن سلّيم ثمر تمر الخصایب في مزرعته، وصفا
هو أقرب إلى التغزل والتغني بلون رطبها األحمر الذي يشبه بنان 

الفتاة الجميلة وأصابعها المغرية:
شــــــــــــــــروی حمـــــــــــــــــر الروايــــــــــــــــــــــــــــب         خناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر وابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
مــــــــــــــن حلويــــــــــــــــــــــــــــن الساليـــــــــــــــــــــب         لعــــــــــــــزاز عــــــــــــــــــــــــــــن ِلْوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
في  وفي لوحة أخرى لفتاة العرب ترسم عبرها خيرات الطبيعة 
اللوحة  هذه  تكوين  في  وتبدع  الربيع،  بعد  ما  العطاء  مواسم 
كي  بتضمينها ما تشتهي النفس وتثري حّواس صاحبها باألجمل، 
فمزارع النخيل تزخر بأنواع الرطب  ويسمع ويرى؛  يتذّوق ويشّم 
التي من أصنافها )غرايس الباسم(، وهي ترتوي من مياه األفالج 
المندفع عبابها هادرة عبر السواقي التي تروي كذلك أشجار التين 
والعّناب، وأزهار الياسمين التي تتفوق رائحتها الزكية على خالطات 
بجمال  األسماع  تشجي  الراعبي  طيور  فيما  الفاخرة،  العطور 

ِرب:  
َّ
صوتها الط

اتــــــــــــــــــــــــــــه إلى قــــــــــــــّرب الخـــــــــــــــــــــــــير
ّ
والقيــــــــــــــظ لذ

ِيِهـــــــــــــــــــــــــْن طاب 
ْ
راِيــــــــــــــْس الباســــــــــــــــــــــــــــم الى َجن

َ
غ

عّباْب يسقيهــــــــــــــا اشروعــــــــــــــــــــــــــــه مهـــــــــــــــــــــــــــــــادیر
رْبـــــــــــــــــــــــــــــــــاب

َ
وانهار تجــــــــــــــري من ِعطــــــــــــــى رّب ل

ن ايفوق ِطــــــــــــــيْب المخــــــــــــــــامير ّمِ فيهــــــــــــــا الّسِ
ــــــــــــــاب

ّ
 تزخــــــــــــــــــــــــــــر وِعن

ْ
واشجارهــــــــــــــــــــــــــــا من تين

والّراعــــــــــــــــــــــــــــبي فيهــــــــــــــا لصوِتــــــــــــــة تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابير
وق طــــــّراب

ّ
يشتــــــــــــــاق لــــــــــــــه قلــــــــــــــٍب على الش

ويبقي السماحي على حنينه إلى أيام الخصب التي كانت تغمرهم 
بنتاج األرض ومزارع النخيل والماء الزالل، فيزيح الغبار عن لوحة 

لذاك الزمان: 
ْديارنــــــــــــــــــــــــــــا األّول خصيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه        ونشرب غدر من روس الجبال
نشتــــــــــــــــــــــــــــــــــاق للوادي ونحيبــــــــــــــه        ويود المطــــــــــــــر لي ْيبات هّمـــــــــــال
األّول مزارعنــــــــــــــــــــــــــــا عجيبــــــــــــــــــــــــــــه        نسقي النخل من غيــــــــــــــــٍل زْلل 
المــــــــــــــاْي لــــــــــــــي يحــــــــــــــال شريبـــــــــــــــه        لــــــــــــــه ذوق يشفي كل األعــــــــــــالل
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ين األرموي
ّ
صفّي الد

د. نورة صابر المزروعي
أكاديمية من اإلمارات

األرموي  فاخر  بن  يوسف  بن  المؤمن  عبد  الدين  صفي  هو 
البغدادي، نسبة إلى »أرميه« إحدى مدن أذربيجان، وهي المدينة 
التي نزح منها أجداد األرموي الذين استقروا في بغداد. وتسميته 
عند العرب بالبغدادي ألنه ولد في مدينة بغداد مهد الطفوله وألّم 

فيها بالدراسات األدبية والفنية.
وكان  من بين العلوم التي درسها صفى الدين الفقه اإلسالمي، 

 للفقه. 
ً
محيطا بآداب اللغة العربية، وعمل مدرسا

تذكر كتب التاريخ أنه كان بارًعا في تجويد فن الخط، فكان من 
أمهر الخطاطين وأشهرهم في زمانه. 

خلفاء  آخر   - بالله  المستعصم  العبا�سي  الخليفة  عينه  وقد 
الدولة العباسية - كاتًبا لخزانة الكتب. كما تولى إدارة المكتبات 
التلحين  في  فنية  مواهب  لديه  كانت  القديمة.  والمخطوطات 
والعزف على آلة العود. وعلى الرغم أنه كان من المقربين للخليفة 
إال أنه لم يفطن إلى مواهبه الفنية إال مصادفة حين غنت المغنية 
أغنية أمامه ولما سألها عن الملحن أجابته بأنها من  »لحاظ« 
ألحان صفي الدين األرموي، فأمر بإحضاره في الحال وأعلن عن 
أمام الخليفه الذي  موهبته الموسيقية وعزف على آلة العود، 
الموسيقى  لمعهد  رئيًسا  بتعيينه  وأمر  الفنية  موهبته  أعجبته 

ببغداد وتضاعفت أعطيته، وليصبح بعد ذلك نديًما للخليفة. 
حقق له هذا االعتراف بمواهبه الفنية شهرة واسعة في الموسيقى 
موسيقيين،  كتابين  تأليفه  في  سبًبا  وكان  األلحان،  وصناعة 
ويصنف من أنفس كتب  »كتاب األدوار«  ُعرف أحدهما باسم 
الموسيقى. ألفه بطلب من العالم الفلكي نصير الدين الطو�سي، 
عالم الرياضيات والفلسفه واألحياء والفيزياء صاحب المؤلفات 
المتنوعة والترجمات ذات الشروحات والتعليقات الناقدة عن 
علماء  أعظم  خلدون أحد  المؤرخ ابن  اعتبره  وقد  اإلغريقية، 

فارس في زمانه. 
أوجد األرموي في كتابه هذا سلًما موسيقًيا ذا ثماني عشرة نغمة، 
بينها أبعاد غير متساوية عددها 17. ويختلف هذا المقام عن سائر 
المقامات االسبقة في نسب أبعاده ودساتينه )الدساتين عالمات 
توضع على سواعد اآلالت الوترية ليستدل بها على مخارج النغم من 
أجزاء الوتر(. أقدم نسخة من هذا الكتاب محفوظة بمكتبة »نور 
العثمانية« باسطنبول. وُيَعّد من أهم المصنفات العربية وأوفاها 
في معرفة النغم واألجناس وتدوينها. ويحتوي الكتاب على خمسة 

ة في  . أما كتابه الثاني فيعرف باسم »الرسالة الشَرفيَّ
ً
عشر فصال

بطلب  احتالل بغداد وسقوطها،  أثناء  ألفه  التأليفية«  النسب 
تناول فيه ظاهرة  من وزير المالية وزير شمس الدين الجويني، 
»الصوت« من ناحية فيزيائية، فشرح كيفية حدوثه، وانتشاره، 
وانتقاله للسمع. ثم انتقل إلى النغمة فعرفها وحدد شروطها، كما 
عرف »الوساثين« وهي »العالمات التي توضع على سواعد اآلالت 
في أماكن  ذوات األوتار ليستدل بها على مخارج نغمة معلومة، 
مخصوصة ليستعان بها على التأليف المالئم«. ويوجد من هذا 
الكتاب عدد من النسخ بمكتبات العالم أقدمها نسختان األولى 
بالواليات المتحدة األمريكية، واألخرى  »ييل«  محفوظة بجامعة 

محفوظة بمكتبة برلين.
األرموي  الدين  أن صفى  حنفي  أحمد  محمود  الدكتور  ويذكر 
العرب الذين استكملوا علم صناعة الموسيقى  يعد من علماء 
ويرى المستشرق جورج فارمر أن كتب األرموي أوسع  النظرية، 
بحث وأتمه في نظريات الموسيقى العربية بعد بحوث ابن سينا 
المستشرق  وأكد  الكافي(.  )كتاب  زيلة  وابن  الشفاء(  )كتاب 
الفرن�سي األب كولنجيت أن صفي الدين لم يرجع ِإلى المصادر 
اتبع  إذ   ،

ً
خالصا  

ً
عربيا كان  كتبه  ما  بل  والفارسية،  اإلغريقية 

نظرية في السلم الموسيقى خالف فيها الموسيقيين اليونانيين.
ويقسم الباحثون مسيرة صفي الدين الفنية إلى مرحلتين: األولى 
واألخرى إبان الحكم المغولى بعد غزو  زمن الخالفة العباسية، 
656 وقتلهم الخليفة وتدمير المدن وإحراق  المغول بغداد سنة 
المكتبات وإلقاء الكتب النفيسة في نهر دجلة وإثارة الرعب إلجبار 

أهلها على تسليم المدينة تحت إمرة هوالكو من دون مقاومة.
ولألرموي قصة تستحق الذكر، فعلى الرغم من الدمار الذي حل 

إال أن الحي الذي كان صفي الدين األرموي يسكنه نجا  ببغداد، 
من الدمار، فما قصة صفى الدين األرموي مع هوالكو التي نجته 

وأهل الحي من الموت؟ 
قال األرموي ألهل الحي الذي يقطن فيه: انظروا ألنفسكم، هذا 
الرجل غًدا عندي وكذا بعد غد، فجّمعوا لى ما يساوي خمسين 

ألف دينار من أنواع الذهب واألقمشه الفاخرة والسالح. 
ودارت  وتمكن األرموي بذكائه من التقرب ألمير الجند المغولي، 
بينهما محادثة تنقلها الكتب، قال األرموي: »جاء األمير على غفلة، 
في  الخليفة صارت  هذه مراكب  أفضل من هذا،  نمنحك  غًدا 
فقال أمير الجند:  فإن تصدقت على أهلها بأرواحهم«،  حكمك، 
وطلب منه التجهز لحضرة الخان هوالكو،  »وهبتهم أرواحهم«. 
فخاف األرموي على نفسه و أهل الحي أن هذا قد يخرجه إلى خارج 
مدينة بغداد ويقتله وأظهر عليه الخوف، وحين رأى أمير الجند 
»ال تخف ما يصيبك منه إال  الخوف على وجه األرموي قال له: 
وارتحل وأخذ  فإنه رجل يحب أهل الفضائل والكرم«،  الخير، 
معه هدايا ثمنية من أهل الحي وثالث مغنيات ولبس أفضل ما 
عنده حتى ظن أمير الجيش أنه وزير الخليفة. فدخل على هوالكو 
فقال هوالكو:  نعم.  أنت مغني الخليفة ونديمه فقال:  فقال له: 
فقال: »أحسن األلحان  »ايش أجود ما تعلمت في فن الطرب؟« 
إذا سمعها اإلنسان ينام«. فقال هوالكو: »فغن لى الساعة حتى 
أنام«. فندم األرموي وقال إن غنيت له ولم ينم فقال هذا كذاب 
ال تكتمل جلسة  فقال:  فاحتال عليه بشرب الخمر،  فيقتلني، 
»أنا ال أرغب في الخمر  فقال هوالكو:  الطرب إال بشرب الخمر. 
الكريم  نبيكم  أعجبني  ولقد  ملكي،  مصالح  عن  يشغلني  ألنه 
بتحريمه، لكن ال بأس به مع سماع أوتار العود«. ضرب األرموي 
على أتار العود وغنت القيان حتى نعس فقال األرموي بصوت 
أتمنى أن  فقال:  تمن علي.  فقال له: صدقت،  نام هوالكو،  عال: 
يطلق لي بستان. فتبسم هوالكو وقال: هذا مسكين، ايش بستان 
فأعطى له البستان وزاده  اطلب قالع أو حكم مدن.  ال يكفي، 
المراتب وأصدر فرماًنا يؤكد له مراتبه، وأسند إليه وزارة األوقاف 
بجميع أنحاء العراق وربط له ضعف ما كان يتقاضاه من الخليفة 

المستعصم بالله. 
هذه القصة تحمل الكثير من العبر والدروس أبرزها تأثير الفنون 
التي  الراقية  الفنان  أخالق  نالحظ  كما  اإلنسان،  نفسية  على 

بستان  فقط  على هوالكو  فتمنى  الطبيعة  تحيد عن جمال  ال 
يتنشق أزهاره ويدندن فيه بأوتار عوده. ونستشف كذلك أخالق 
األرموي ومشاعره اإلنسانية تجاه أهل حيه، إذ استطاع بحنكته 
في التعامل مع العدو أن يحمي أرواح الحي من فظائع ووحشية 

المغول عن طريق األعطيات والهدايا 

المصادر والمراجع 

دار   ،
ً
وبحثا  ..

ً
وأدبا  ..

ً
تاريخا الموسيقى العربية في نموها وتطورها:  صالح مهدي،   -

الشرق العربي، حلب، سوريا 2003.

- صفي الدين عبد المؤمن األرموي، كتاب األدوار في الموسيقى، تحقيق غطاس عبد 

الملك خشبة )منشورات الهيئة المصرية العامة للمكتبات، القاهرة 1986(.

تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميالدي،  هـنري جورج. فارمر،   -

ترجمة جرسيس فتح الله، منشورات الجمل، بيروت 2015

- https:/middle-east-online.com/األدوار - في - الموسيقى - العربية .

التراث الموسيقي
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تراث الفنون

 محمد رافع

على امتداد التاريخ امتلكت اإلمارات تقاليد ثرية فيما يتعلق 
من  بعدد  اإلماراتي  الشعب  يتميز  والفن.  الثقافة  برعاية 
ل  جزًءا  وأصبحت  هويته،  شكلت  التي  والطقوس  التقاليد 
ومن ضمن هذه  يتجزأ من تراثه الحضاري وموروثه الثقافي، 
العادات ما هو مرتبط بالحتفال بالمولد النبي الشريف. هذا 
الحتفال السنوي ُيقام في طول اإلمارات وعرضها بكل سرور 
له  )المالد(  والجدير بالذكر أن فن  وحبور بمختلف الطرق. 

حضور عميق في تراث اإلمارات.

 
ً

 وليس دخيال
ً

يخطف الفن اإلماراتي األذهان لكونه قديًما وأصيال
ا على مكانته وقيمته. 

ً
على اإلمارات، ويستمر حتى يومنا هذا محافظ

كبيًرا   
ً
اجتماعيا عمًقا  يتخذ  ا 

ً
زال حدث وما  النبوي  المولد  كان 

ا فرصة للقاء أطراف العائلة الموسعة حول طاولة  يشكل سنويًّ
وعالوة على ذلك فرصة لربط األجيال الحاضرة  موروث عريق، 
لكي تتجدد هذه التقاليد في نفوسهم. ال يزال التراث اإلماراتي قادًرا 
على إبهار اآلخرين وجذب وجدانهم. فن المالد وهو تحوير لكلمة 

المولد، يمثل أشهر مالمح احتفال الدولة بذكرى المولد النبوي 
الشريف، وهو عبارة عن قراءة نصوص نثرية وشعرية تسرد قصة 
المولد والسيرة النبوية بما فيها البعثة والنبوة والهجرة والشمائل 
يقام المالد عادة في المناسبات  الجميلة والخصائل الحميدة. 
الدينية كمناسبة المولد النبوي الشريف، وكذلك يقام في بعض 
االجتماعية  المناسبات  في  يقام  كما  شهري،  بشكل  المجالس 
بالنذور  والوفاء  المختلفة كاألعراس واالنتقال إلى منزل جديد، 

وغيرها.

بزوغ فن المالد
ترجع  ا في كل مناطق اإلمارات منذ القدم، 

ً
هذا الفن كان موروث

جذوره إلى بداية رحالت الحج من أبو ظبي ودبي إلى مكة المكرمة، 
وكما تعود جذور هذا الفن إلى أهل التصوف في الخليج العربي في 
القرن التاسع الميالدي. ال يمكن تحديد بدايتها بدقة ألنه ال يوجد 
هناك أي براهين موثقة عن هذا الفن في أرشيف التاريخ، ولكن 
واستمرت حفالته  انتشر المالد في دبي بقوة في الخمسينيات، 
حتى أواخر الثمانينيات من القرن الما�سي. وكان أول من أنشده 
عمر األفغاني )1886 - 1918( الذي تتلمذ على يديه اإلماراتي عبد 

الله مريد، واستمر بعد وفاته نجله عبد الرحيم المريد الذي تولى 
هذه المهمة، واحتذى طريق الوالد. وأطلق عليه اسم )المريد(، 
وبالتالي  وكان يعّد من أشهر من اشتغلوا بهذا الفن في اإلمارات، 
هذا الفن حظي بشهرة واسعة في اإلمارات بجمال أدائه وروعة 
كما  يبعث الطمأنينة والسكينة في قلوب الحاضرين،  أسلوبه، 
الجسدية  وحركاته  الجميلة  بأغنايه  القلب  بمجامع  يأخذهم 

الجذابة.

كيفية األداء
من طقوس المالد تطييب المكان بعطور العود والبخور وماء 
قديما ال تقام أي ليالي  وهي عادة معروفة لدى الخليج.  الورد، 
ويستمر حتى  فيبدأ عادة بعد الصالة،  المالد،  أعراس إال بأداء 
االحتفاالت  تزداد  الفن  هذا  بفضل  المتأخر،  الليل  منتصف 
جماال وأناقة. يمأل الجو بأصوات العذوبة وتبدو بسمات السرور 
على أهالي العريس، وهناك فرقة ولها خبرة واسعة في هذا المجال.
المالد وهي:  فن  هناك ثالثة شروط ال بد من تواجدها األداء 
ويختلف في المفردات شعًرا  النص أي القصيدة أو األنشودة، 
وعادة ما يكون  )قائد الفرقة(  ثم المنشد  مقفى أو نثًرا منظوًما. 
من رجال العلم الذين ذاع صيتهم بين الناس بثقافتهم واطالعهم، 
وممن تتوفر فيهم القدرة على فهم السيرة وحفظها عن ظهر قلب، 

والتمتع بجمال الصوت وحالوة النبرة، وكذلك ال بد أن يقدر على 
ثم  بـ)الّنظيم(.  المنشد  ويسمى  للفن.  المؤدي  الفريق  القيادة 
الدفوف  حملة  األولى  مجموعتين؛  إلى  وينقسمون  المنشدون؛ 
وأحياًنا  المنشد،  بصحبة  عليها  بالضرب  ويقومون  )الِطيران( 
يشاركون، أما المجموعة الثانية ويكون عددها أكثر من الجماعة 
األولى حيث يقوم أفرادها بترديد األبيات التي تمثل الزمة النشيد 
كله. ويسمى المنشدون )الرديدة(... وهناك طريقتان ألداء المالد.

البرزنجي والسيرة
يؤدى المالد في اإلمارات بطريقتين: األولى قراءة النصوص النثرية 
لفت لسرد قصة والدة 

ُ
كمولد البرزنجي ذات مستوى الرفيع؛ التي أ

ومن  أو في مدحه وذكر شمائله.  النبي وخالصة سيرته العطرة، 
أشهر النصوص النثرية التي نالت القبول في العالم بأسره لزين 

العابدين جعفر بن حسن البرزنجي المتوفى سنة 1764م.
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وكالمولد؛ تنتقل األنوار إلى العالمة أبي زكريا يحيى بن مالك ابن 
المناسبات  في  الناس  يقتصر  ما  وكثيرا  376ه .  األندل�سي  عائد 
الصغيرة بقراءة قصة المولد من كتاب البرزنجي. بعد االنتهاء من 
قراءة السيرة، تؤدى فصول من المدائح النبوية، وتكون غالًبا من 

الشعر الصوفي.

مالد أو مالد الّسماع
َماعات: جمع  يسمى هذا النوع مالد السماع ألن فيه استخدام السَّ
السماع )الدفوف(، وتقوم الطريقة الثانية على اإلنشاد الجماعي 
المشاركين  من  صفين  من  تتكون  المالد  فرقة  هنا  القصائد. 
ُسخنت  التي  الضخمة  الدفوف  يحمل  الصفين  أحد  جلوًسا؛ 

جلودها على الجمر في وضعية الجلوس.
 يبدأ النظيم بعدد من المدائح النبوية تشبه ابتهاالت والتواشيح 
من المدائح عادة ما تكون من قصيدة البردة لإلمام البوصيري، أو 
نهج البردة ألمير الشعراء أحمد شوقي، أو شعر سلطان العاشقين 
عمر بن الفارض، أو الشيخ عبد الرحمن البرعي... وهذه القصائد 

المذكورة اشتهرت بسبب أساليبها الشيقة.
 بعدها يبدأ الصف األول بإنشاد بيت شعري ويرد عليه الصف 
يلوحون  حين  على  النبي  على  الصالة  وذكر  بالتهليل  المقابل 
بالدفوف في الهواء، وينقرون عليها بطريقة موحدة فتصدر نغمة 
موحدة ويتخللها نشيد ديني يتحدث عن سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وفي 
مقابل هذا الصف يجلس عدد من المنشدين؛ فيرفعون الجسد 
ثم  الله حي.  الله،  آآآآه،  إلى األعلى رافعين أياديهم وهم يرددون: 
وقد تالحقت أكتافهم،  يهبطون إلى األسفل بما يشبه السجود، 
تزركش  الجسدية  الحركات  وهذه   ،

ً
وشماال يميًنا  ويتمايلون 

هذا  ويستحق  للمنشدين،  الحماسة  وتفرط  المالد  مجالس 
المنظر المشاهدة والتمتع به.

المالد عند النساء 
إلى جانب أداء  ليس المالد في اإلمارات حكًرا على الرجال فقط. 
في إماراتي أبوظبي ودبي  المالد عند الرجال تقيم بعض النساء 
ومن أقدم  وذلك في مجالس الشيخات وبعض األسر،  المالد، 
النساء الالتي اشتهرن بقراءة المالد في اإلمارات زليخة بنت الشيخ 

أبو ذينة.

حفظ فن المالد
»طيب الله  وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

ثراه« آليات الحفاظ على هذا الفن التراثي، فعاد بريقه وازدهر؛ 
ليس في المولد النبوي فقط، بل أيًضا في ذكرى اإلسراء والمعراج، 
وليلة النصف من شعبان واألعراس. حالًيا ال يزال المالد الملمح 
الرئيس في االحتفال بذكرى المولد، ولكنه لم يعد الوحيد، إذ تقام 
احتفاالت كبرى مثل »جائزة البردة«؛ التي تعقدها وزارة الثقافة 
وتجمع فيها منشدي  والشباب وتنمية المجتمع بشكل سنوي، 
الفنون  على  الشباب  تدريب  على  الحكومة  وتحرص  المالد. 
الفعاليات  من  برنامج  ووضع  المالد،  فن  خصوًصا  الشعبية 
المالد في مناطق  إلى جانب أداء  للفنون التقليدية كيال تندثر. 
واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون  العامة  الهيئة  تحتفل  مختلفة 
الشخصيات  من  العديد  بحضور  رسمي  كاحتفال  ظبي  أبو  في 
البارزة في الدولة، ولفيف من رجال الدين المسيحي وسط أجواء 
التسامح والمشاركة الروحانية التي تمتاز بها االحتفاالت الدينية 

في اإلمارات.

رواد المالد
إذا عدنا إلى أهم رواد المالد في اإلمارات فسنجد أسماء عدة، ومن 
بينهم الشيخ ثاني بن محمد بن عفصان، والشيخ محمد بن علي 
والشيخ  والشيخ عبد الله بو ملحه،  والشيخ ربيع،  بن دعفوس، 
والشيخ  منصوري،  الرحمن  عبد  والشيخ  بطحان،  بن  سيف 

أحمد بن حافظ؛ وهو الذي مارس المالد كفن شعبي. وغيرهم.
المالد تعبير عن من الموروث اإلماراتي عن جانب الروحي؛ حيث 
المحبة، والتعلق بالقيم الروحية السامية، والتعريف بشخصية 
المجتمعي،  والتراحم  بها،  القلوب  وتعليق  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرحمة  نبي 

والجمال والفن 
* كاتب من الهند 

فن المالد.. حضور عميق في تراث اإلمارات

تراث الفنون

لد
ما

 ال
قة

فر
ض 

و ر
 ع

ن
ب م

جان

إذا حاولنا رصد التماهي بين األنواع األدبية في األدب العربي، ورصد 
آليات الكتابة المتعلقة بتبادل االشتغال بين السمات والعناصر 
واالختالف،  االلتقاء  ومناطق  والقص،  الشعر  بين  الفارقة 
فسنجد أن هناك عناصر رئيسة تعد القاسم المشترك بين أنواع 
الذي يمثل أحد أهم هذه  أبرزها الزمن،  هذه الفنون األدبية، 
لحظة إنتاجه   

ً
ممثال في متن النص،   

ً
باعتباره حاضرا العناصر، 

اعتبار  »يمكُن  يقول عبد العالي بوطيب:   .
ً
وفكريا  

ً
ولغويا  

ً
ثقافيا

الزمن العنصر األسا�سي المميز للنصوص الحكائية بشكل عام، ال 
باعتبارها الشكل التعبيري القائم على سرد أحداث تقع في الزمن 
والوقائع  األحداث  يخضع  تلفظيٌّ  فعٌل  كذلك  ألنها  وال  فقط، 
 
ً
المروية لتواٍل زمني، وإنما لكونها - باإلضافة لهذا وذاك - تداخال
 بين مستوياٍت زمنيٍة ُمتعددٍة ومختلفة«)1(. ورغم أهمية 

ً
وتفاعال

 تقُع في زمن«؛ 
ً
هذه المقولة في تمييز الفن السردي بكونه »أحداثا

أمام ثنائية أدبية تحدد السرد في مواجهة الشعر،  فإننا نصبُح 
 ،

ً
 أم تفعيليا

ً
 في زمن« بحال كان عموديا

ً
فإذا كان الشعر »إيقاعا

 بالصوِر في خطاٍب عبر الزمن إذا ما نظرنا لقصيدة النثر؛ 
ً
أو تعبيرا

فإن الجوهر األسا�سي المميز لكل الفنون الحكائية أنها »أحداث« 
تقع في »زمن«، ويصبح الزمن ذاته إحدى األدوات التي يتاح للكاتب 
أن يتالعب بها وأن يقدمها وفق رؤيته الخاصة في النصوص التي 
يتناولها. لكن ماذا عن فعل الكتابة نفسه؟ كيف يؤثر الزمن في 
فعل الكتابة؟ هل يمكن النظر ألثر الزمن الخارجي الذي تتم فيه 
الكتابة ذاتها باعتباره صاحب تأثيٍر على النص؟ وهل - من ناحيٍة 

- يصبح الكاتب، الذي أمكنه أن يتالعب  أخرى 
 
ً
واقعا السردية،  نصوصه  داخل  بالزمن   

ً
فنيا

رغم أنه  ألسر الزمن الخارجي الذي يكتب فيه؟ 
 - استخدام معطيات الزمن الذي 

ً
يمتلك - تقنيا

الزمن  تأثير  قوة  عن  النظر  بغض  فيه،  يكتب 
الحاضر أو الخارجي؟ في كثيٍر من األعمال األدبية 
وإيقاعها  الحياة  تطور  ترصد  أن  تحاول  التي 
 
ً
نشعر كثيرا اآلني وتعبر عن طبيعتها المعاصرة، 
 »

ً
أو »هوة  »

ً
باعتساف األمر، وبأن هناك »فجوة

أو بين  عميقة وواسعة بين الموضوع والتناول، 
ر عنه ووسيلة تعبيره، عندما نطالع العمل  الُمعبَّ
 شديدة الجزالة 

ً
رصينة  

ً
األدبي واستخدامه لغة

»اآلمن«  والكالسيكية والحفاظ على السمت التراثي أو النموذج 
الستخدام اللغة بأسلوبها العتيق وبنائها الذي أرسته التقاليد 
القديمة، وكأن لغة السرد الكالسيكية الرصينة ال تقبل أن يتم 
كأن  أو  الحداثة،  بعد  لما  اليومي  المعاش  بمفردات  تطعيمها 
النموذج الشعري القديم وضع األساس األوحد لشكل وبنائية 
النص الشعري، مهما اتسعت محاوالت القفز والتطور والتجاوز 
وإنتاٌج  للغاية،  معقٌد  وهي فعٌل   - إن الكتابة  البنائي والزمني له. 
فكريٌّ قائٌم على معادلة عناصر يجب وزنها بميزاٍن دقيٍق وشديد 
الحساسية من لغٍة وفكٍر وجمالياٍت وفلسفٍة واختصاٍر وشفراٍت 
نصية وإحاطة بعناصر التلقي وإدراك للعصر وهمومه - يجب أال 
 
ً
هنا نجد نسقا منتجها األدبي،   في بناء  »الزمن«  تسقط عنصر 
 من محاولة بناء آلية التلقي التي تتم في ثنايا النص من ِقَبل 

ً
خاصا

عبر مخاطبة القارئ الذي يعيش عصره وقضاياه التي  الكاتب، 
ال يمكن التعبير عنها خارج إطار هذا العصر. ال 
أتصور أن هناك كتابة أدبية تستطيع التحقق 
أنها  أعتقد  بنيتها،  من  الزمن  عنصر  بإسقاط 
المطلقة،  السوريالية  من  إلى ضرٍب  ستتحول 
كفّنٍ  وجودها  بأسباب  تلتزم  لم  ما  فالكتابة 
وتفكيره  وهمومه  اإلنسان  أحوال  يعكُس 
جوهرها  عن   

ً
كثيرا تبتعد  بواقعه،  المرتبط 

منفصٌل  واقٌع  هناك  وليس  وجودها،  وفلسفة 
عن الزمن وتأثيراتِه في أي عصٍر كان 

مجلة  إشكالية الزمن في النص السردي،  عبد العالي بوطيب:   -  1  

1993م،  القاهرة،  صيف    ،2 عدد   ،12 المجلد  النقدية،  فصول 
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األدب والزمن

د. حمزة قناوي
شاعر وناقد مصري

إضاءة
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سينما اإلمارات

 عبد الهادي شعالن

أطفال  اختطاف  وتشهد  الِجّن  عالم  تدخل  أن  يمكنك  هل 
أطفال  مكان  أولدهم  يضعون  الِجّن  أن  ستعرف  اإلنس؟ 
البشر؛ لحمايتهم من مصير الهالك، ستمر عبر منطقة مسكونة 
الِجّن  سيطارد  الزعاج،  أصابه  إنسان  بها  عاش  إذا  بالِجّن 
خيالت من يعيش في أرضه، سيسيطر على تصوراته وأعصابه 
ما  ُربَّ الِجّن،  لقبيلة  النهاية  في  المكان  يكون  ى  َحتَّ ومشاعره؛ 
شائنة في حق ذاته حين  اإلنسان يرتكب أخطاًء  يجعل الِجّن 
ويظهر له كخيالت ل يستطيع تحديد ماهيتها،  يوسوس له، 
يظهر أمامك بكامل هيئته،  روح كائن ما،  س الِجّن  ما يتلبَّ ُربَّ
ر في صورة إنسان تعرفه، وتظن  لكنه في النهاية ِجّن، وقد يتصوَّ
إذا شاهدت الفيلم  يمكنك أن تدخل عالم الِجّن  أنه بشر، 
اإلماراتي »الِجّن« شارك فيه: خالد ليث، عائشة هارت، رازاني 

جمال، رزان جمال. 

بين اإلنس والِجّن
م ِجّن مكان مهجور تبدو فيه الحياة 

ْ
أول ما نشاهده في مطلع ِفيل

يبدو أن من كانوا يعيشون  حطام مبنى،  تة من زمن بعيد،  مّيِ

هنا قد رحلوا أو ماتوا، ومن خلف الشمس يخرج الصوت األول 
م يقول: »عندما خلق الله السماوات واألرض، خلق 

ْ
األزلي في الِفيل

من النار،  وخلق الِجّن  والمالئكة من النور،  البشر من الطين، 
يختلط  األحيان  وفي بعض  الِجّن،  اإلنس على  الله  َل  صَّ

َ
ف وقد 

ة 
َّ
ُمَعاناة كبيرة« فندرك منذ الطل  

ً
ب لنا دائما عالمهما وهذا يسّبِ

ِذي يشير إليه 
َّ
وال ، عالم الِجّن، 

ً
 مغايرا

ً
األولى أننا سنشاهد عالما

ما سيحدث   
ً
بأن احتكاكا الكلمات األولى  وت�سي  م، 

ْ
الِفيل عنوان 

فنرغب في اكتشاف العالقة بينهما وكيف  بين اإلنسان والِجّن، 
الخراب  مشاهد  من  الكاميرا  تنتقل  حين  االحتكاك.  سيكون 
لعالم  الِجّن  عالم  من  انتقلنا  وكأننا  والمطر  ْضرة 

ُ
للخ والخواء 

 موضوع 
ً
 على المشهد؛ فنرى قبرا

ً
البشر، لكن يبقى الموت مخيما

عليه دمية ُدب، ويظهر أول لقاء بين اإلنس والِجّن حين يرى خالد 
وأننا  ُيَتاِبع أسرة خالد،   أسود في البعيد، فنعلم أن الِجّن 

ً
شبحا

سندخل للعالقة بين عالم اإلنس والِجّن عن طريق خالد وسالمة.
لفندق  الِجّن،  فيه  يعيش  ِذي 

َّ
ال للمكان  مباشرة  م 

ْ
الِفيل ا 

َ
ن
َ
ذ

َ
خ

َ
أ

ى  فبذلك تعدَّ يعيش فيها،  تم بناؤه على أرضية عالم كان الِجّن 
البشر على مساحة َسكن الِجّن، فتوقعنا قبل أن ندخل الفندق 
أن الِجّن يمكنه أن يتواجد بصوره المختلفة ليطارد من احتلوا 
ر لظهور الِجّن في هذا المكان في أي  اهد المبّرِ

َ
أرضه، وأعطى الُمش

وقت، فاألرض أرضهم والمكان مكانهم، وهذه مساكنهم، طالعنا 
م منذ البداية بتعدي الِجّن على اإلنس باستبدال مواليده 

ْ
الِفيل

بمواليد اإلنس، فقد استبدل الِجّن بنت سالمة وخالد ووضعوا 
ي وكشفت األحداث أن سالمة حين رأت طفل  ِجّنِ مكانها وليد 
 ال ينتمي للبشر، لذلك 

ً
صت منه؛ فمنظره كان مخيفا

َّ
الِجّن تخل

ى ينتقم منها؛   ألن تستمر الِجّن في مطاردة سالمة َحتَّ
ً
كان هذا سببا

ي اإلنس على الِجّن بسكنى  ي، ورأينا تعّدِ ألنها أهلكت الطفل الجّنِ
فقد أقيمت مبان في منطقة  ِتي يسكنها الِجّن، 

َّ
البشر لألماكن ال

يسكنها الِجّن، فبدت العالقة بين اإلنس والِجّن صراع بين الطين 
والنار، وال تميل للتوافق واالنسجام.

دخان بال مالمح
أمام  ِتي ظهرت 

َّ
ال الِجّن  في اختيار طبيعة  م 

ْ
الِفيل اع  ُصنَّ أحسن 

دة، أسود كعادم سيارة  اهد كدخان كثيف بال مالمح محدَّ
َ

الُمش
البنايات،  يصعد  يشاء،  كيفما  ل 

َّ
يتشك مكان،  كل  في  يتحرك 

ويم�سي على األسقف والجدران، هذا الِجّن الدخان األسود يجعل 
وفق تصوراته هو؛  اهد يخلق داخل خياله صورة الِجّن 

َ
الُمش

لة ألي شكل، إلى جانب قدرة  ل عبر المخّيِ
َّ
فالدخان يمكنه أن يتسل

ل بأشكال البشر، رأينا هذا في مشهد األم حين 
ُّ
الِجّن على التشك

 
ً
ل لها بشرا

َّ
انزعج الِجّن من صالة سالمة وترديدها القرآن؛ فتمث

كأنه أمها؛ كي يخرجها من الصالة، مع أننا رأينا الجّن منذ لحظات 
هذا  كان  القرآن،  ترديد  من  يحترق  كأنه  السقف  على  يزحف 
 في تصوير األم بصورة الِجّن، فقد بدت األم غير األم 

ً
المشهد ناجحا

ِتي نعرفها، وكأنَّ على وجهها غالف من شمع ِجّني، كأنَّ داخلها 
َّ
ال

م أنه ال 
ْ
ِجّن يرغب في إسكات الصالة. ظهر في طيات رسالة الِفيل

فما رأيناه   ،
ً
مباشرا  

ً
أن تضر بشري ضررا تستطيع طبيعة الِجّن 

م يجوز تأويله على أنه حيازة الِجّن لبعض المعلومات، 
ْ
من الِفيل

يمكن للِجّن عن طريق اإليعاز للبشر أن يصيبهم بالضرر، فأسرة 
الطريق  في عرض  توقفت سيارتهم  الرعب  سالمة حين أصابها 

ِتي اصطدمت بها، 
َّ
ال النقل  اَرة  يَّ بالسَّ وأصبحت ُعْرضة إلصابتها 

وقضت على األسرة. يظهر من اللقطات المتداخلة السريعة بأن 
م أراد أن يقول إن الِجّن ُمِحيط بنا في كل مكان، يتابع أبطال 

ْ
الِفيل

ى إذا لم نر الِجّن على حقيقته فقد رأيناه  م في كل وقت، وَحتَّ
ْ
الِفيل

م، يمكنه أن 
ْ
ة الِفيل  في خلفيَّ

ً
 جدا

ً
بمشاعرنا، وصار الِجّن واضحا

 في تصرفات 
ً
يظهر في أي وقت يختاره، ويحدده، رأينا الِجّن واضحا

سالمة، فحين كانت في غرفة الفندق وحيدة سمعت صوت أنين 
طفل، بحثت عنه، وكانت أعصابها متوترة كِسيخ من نار، ثم فجأة 
اهد ناحية الزجاج وظهور كف 

َ
م في خطف الُمش

ْ
اع الِفيل نجح ُصنَّ

ت 
َّ
صرخت سالمة ودق ضربت في الزجاج،  كأنها دخان،  سوداء 

ليعطي  الموسيقى المخيفة وهرب طائر أسود ارتطم بالزجاج، 
إيحاء بعدم وجود ِجّن، هل الِجّن يخادع عقل سالمة؟

في البدء كان الِجّن
هو بداية   

ً
م ونربط األحداث نكتشف أن خالدا

ْ
حين نتابع الِفيل

الصراع بين الطين والنار 

»
ّ

الفيلم اإلماراتي »ِجن

خالد وسالمة في وداع ابنتهم المولود المستبدل
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يبقى التراث الثقافي هو الداعم األول للهوية الوطنية والباعث 
لخصائصها المتفردة، فهو المظهر لتلك الهوية، وهو الجوهر لها 
كذلك، فال تستقيم الهوية الوطنية إذا ابتعد اإلنسان عن تراثه 
زنة ال تستقيم إذا ما كانت 

ّ
الثقافي أو تنّصل منه، فالشخصية المت

بعيدة عن تراثها وأصالتها.
أما األدب الشعبي فهو العمود الرئيس لذلك التراث، وهو عماده 
ووعاء مادته ومحتواه، وأول ما يمكن ذكره في األدب الشعبي هي 
الخبرات والوصفات والذكريات  اللهجة المحلّية التي تحمل ُجّل 
ذلك العنصر والشكل أو  بل والتاريخ وتلك األسرار الكامنة وراء 

المظهر التراثي.
ثم تأتي تباعا مكونات اآلدب الشعبي الذي يعتبر المحتوى األغني 
في عموم التراث الثقافي، وليس كذلك فقط، فبجانب غناه فهو 

واألسهل في التطويع   بين الناس، 
ً

األبقى واألخف واألسرع تناقال
كما تكمن أهمية األدب الشعبي في أنه المادة األسهل  والتناول. 
كما يرتبط بالوجدان وبالذكريات  للتسلية والتعليم والتثقيف، 
الدائم للمكان  األولى والشعور الذي يف�سي إلى الحنين واالنتماء 

والمتمثل في الوطن.
وهو أيًضا ذو تراتبية مهمة من ناحية النمو اإلدراكي لدى النشء، 
العمرية  للمراحل  تبًعا  الطرح  في  التدرج  على  يحافظ  باعتباره 
تلّقن  بكلمات مفتاحية  فيبدأ  للمتلقي،  والبدني  العقلي  والنمو 
للطفل لتعريفه بالخالق والوالدين واألخوة واألخوات، ثم تعّرفه 
إلى  يستمع  ثم  لّقن،  ما  يحفظ  حتى  واألخطار،  واألشرار  بالشر 
 يفهمها بسبب التفكيك 

ّ
حكاية مغّناة يكاد الكبير إذا استمع لها أال

ب والمتجانس لكلماتها.
ّ
المقصود ألحداثها والتطويع المرك

بعد تلك المرحلة التي تستمر إلى سن الرابعة يدخل الطفل إلى 
مستوى أعلى في السرد األدبي فيتلقى الحكاية الشعبية البسيطة 
ثم يتدرج في  ذات األحداث والشخصيات المألوفة والمحبوبة، 
تطور بنية الحكاية التي تميل فيما بعد للتعقيد والمفاجئة ويكون 

ذلك حتى السابعة من عمره.
الثانية  المرحلة  مع  جزئًيا  تتداخل  والتي  التالية  المرحلة  أما 
ويبدأها الطفل من سن الثامنة فهي الحكايات الخرافية وكائناتها 
لحكايات  بين سرد  فهي  نسبًيا،  معقدة  مرحلة  وهي  المخيفة، 
خرافية ذات شخوص من الكائنات الخرافية والجن والشياطين 
رسم في 

ُ
الحكايات ت وبين كائنات مستقلة عن أجواء  والعفاريت، 

زوايا الحياة في مشاهد مرعبة بقصد التربية والتوجيه األخالقي، 
بيد أن هذه المرحلة تكون هي المرحلة األخيرة قبل االنتقال إلى 

فضاءات أرحب في مجال القص والحكي 

م
ّ
د. عبد العزيز المسل

رئيس معهد الشارقة للتراث

األدب الشعبي

لماذا األدب الشعبي م ونهايته، هو بداية عالم الِجّن وهو منتهاه، ففي رحلة لبعض 
ْ
الِفيل

أن  َباب  الشَّ يروي  للِجّن،   
ً
بدت مرتعا َباب ألرض مهجورة،  الشَّ

ِتي جاءت 
َّ
ال هذا المكان يسكنه أعتي الِجّن وأشرهم »أم دويس« 

دويس«  »أم  تحبه،  ِذي 
َّ
ال الصياد  رضيع  نوم  لمكان  وصعدت 

ابن  »أم دويس«  لقد استبدلت  برائحة جذابة،  تشدك للظالم، 
الصياد بابنها؛ ألجل أن ينجو ابنها، لكن أم اإلن�سي استدعت طارد 
األرواح، اقترب من الطفل وأدرك األمر، لقد رأى الِجّن في مالمح 
َر عليه الماء، وقام بمراسم لقمع روح الجن في الطفل، 

َ
الطفل فَنت

ْعَرف هويته 
ُ
وألقى تعويذة لجعل الطفل على الهيئة البشرية كي ال ت

، ثم أخذ الطفل ألرض بعيدة، حيث يترعرع ليصبح 
ً
الحقيقية أبدا

 دون أن يعرف الشر الذي يحمله بداخله، أصاب »أم دويس« 
ً
رجال

جنون اليأس مما جعلها تخرج كل من في القرية وهي تبحث حتى 
»أم دويس« ستبحث عنه طوال  وبالتالي فالِجّنية  اآلن عن ابنها. 
وتخرج ما أدخله  م كي تجعل روحه تستقر في عالم الِجّن 

ْ
الِفيل

نكتشف أن هذا  في قلبه من روح بشرية طيبة.  طارد األرواح 
ِذي تسري فيه روح الِجّن هو خالد، وبمراجعة تصرفاته 

َّ
الطفل ال

كانت طبيبة  فمنذ البدء  تسري داخله،  الِجّن  سنعرف أن دماء 
سالمة تتحدث لسالمة تريد أن تقنعها بالسفر مع زوجها خالد، 
ر وكأنَّ داخلها مخلوق آخر، وعلمنا فيما  وإذا بصوت الطبيبة يتغيَّ
وكانت  ِذي يريده، 

َّ
ال بعد أن خالد دخل روحها ونطقت الكالم 

ِذي 
َّ
الفندق ال ِذي يرتاح فيه، 

َّ
رغبته األكيدة أن ينتقل للمكان ال

ُبِني على أرض الِجّن في مقاطعة الحمراء. أيضا ظهر الِجّن لخالد في 
صورة امرأة حين حدثته واختفت في المصعد، وظهر الِجّن لسالمة 
الِجّن  وظهر  بمفردها،  الكاميرات  طالعت  حين  الكاميرات  عبر 
كما ظهر بشكل مميز حين حكى  عبر النوافذ في حركات سريعة، 
ْحَراء حكاية »أم دويس« كان صعود الِجّن الدخان  َباب في الصَّ الشَّ
، أصبح لشخصية الِجّنية 

ً
له عبر الفتحات مميزا

ّ
على الحائط وتسل

ألسرة سالمة  ظهر الِجّن   
ً
أيضا كيان خاص ومميز،  »أم دويس« 

، وال تستطيع عين المشاهد 
ً
اَرة، ظهور الِجّن كان خاطفا يَّ في السَّ

اللحاق به وتحديده، وهذا ما ُيْعرف عن طبيعة الِجّن، مما جعل 
ما تكون  ، وليوحي بأن هذه ُربَّ

ً
 تماما

ً
تصويره بهيئة دخانية متناسبا

تصوراتهم عن الجن وأن الجن ال يستطيع الظهور.

استنفار الخوف
ِذي يوجد فيه الفندق »الحمراء« 

َّ
ِذي ذهبوا إليه وال

َّ
اسم المكان ال

ة تلصقه بالدم والنار وكل ما هو دموي  وما لألحمر من طبيعة لونيَّ
 
ً
قا

َّ
موف الحمراء  اسم  كان  الِجّن،  وعالم  بالتضحية  وارتباطه 

عالم  الرتباطه الشكلي والمعنوي بعالم قريب من عالم الِجّن، 

م في استخدام أماكن التصوير؛ 
ْ
الدماء والنار والحرارة. أجاد الِفيل

ما   
ً
وت�سي بأن خرابا فظهرت األماكن يحتويها الغموض والخواء، 

ِذي التقى 
َّ
فالمكان ال وتشعر أنه توجد هنا حياة،  موجود هنا، 

، أشجاره ميتة، وكان الجفاف يسيطر على 
ً
َباب كان جافا فيه الشَّ

ِذي دارت فيه معظم األحداث لم يكن 
َّ
ى الفندق ال َحتَّ المكان، 

فرأينا سحابات دخان  كان يميل للغموض من الخارج،   ،
ً
ُمبهجا

 عنه، وكأنه واقع في عالم الموتى، الفندق كان 
ً
تحجب الرؤيا دائما

 
ً
من الداخل يميل لألوان الداكنة، ويعطى إلى جانب الغموض شيئا
م أي َبْهجة بصرية، وكان هذا 

ْ
من الخوف الدفين، لم يظهر في الِفيل

م 
ْ
ِتي صاحبت الِفيل

َّ
ى الموسيقى ال م، َحتَّ

ْ
متناسب مع طبيعة الِفيل

ر عن حالة الخوف الداخلي واستنفار الخوف من أعماق  كانت تعّبِ
األعماق  من  الخوف  يستنفر  الِجّن،  يصنعه  ما  وهذا  النفس، 
ت الموسيقى المصاحبة على وتر الخوف داخل 

َّ
دق ثم يدخل، 

اإلنسان، وكانت تصدم المشاهد في لحظات توقع الِجّن، وكأنها 
تحذره، بخوف. 

على الرغم  ِتي تؤكد وجود عالم الِجّن، 
َّ
م رسالته ال

ْ
يعطينا الِفيل

ِتي تنكر 
َّ
َباب يمثل وجه النظر ال من وجود شاب أِجّنبي كان مع الشَّ

 وأثبتوا 
ً
 قاسيا

ً
م أعطوه درسا

ْ
اع الِفيل ، لكن ُصنَّ

ً
وجود الِجّن تماما

م 
ْ
له أن الِجّن موجود، وسال دمه في أرض »أم دويس« ويؤكد الِفيل

أن الِجّن يمكنه أن يهمس للبشر بأصوات تأتي من داخل اإلنسان، 
الِجّن يوسوس، الِجّن يبث نفسه داخل الشخص الُمَراد، ويبعث 
م أنه ليس هناك من 

ْ
ويكشف الِفيل في أعماقه صوته الداخلي، 

في  فهذه هي الحماية.  سوى اإليمان،  سبيل للخالص من الِجّن 
 
ً
النهاية حين تأتي الشرطة وتطرق باب الفندق تجد الفندق مغلفا
من الخارج بغطاء بالستيك وكأن ال أحد يسكن فيه، وخالد يدق 
م يريد 

ْ
على الباب من الداخل بعنف؛ يريد أن يخرج، وكأن الِفيل

أن يمنحنا ما يفيد بأن كل ما رأيناه حدث في عالم األرواح، ولم 
يكن حقيقة 

سالمة ترى اليد الدخانية على النافذة

»ِجّن« اإلماراتي  الفيلم 

سينما اإلمارات
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استحقاق الحّب

األرجنتيني  والقاص  الشاعر  بورخيس،  لويس  خورخي  يعّد 
ثرية،  سيرته  العشرين.  القرن  في  المؤثرين  أحد  )ت1986(، 
وتجربته تستحق التأمل؛ لهذا أتوقف عند حديثه عن طفولته، 
دائًما،  كنُت،  حيث كتب:  التي جاءت في كتابه هوامش السيرة، 
 نوًعا ما. 

ً
أشكو من قصر النظر، وأستخدم النظارات، وكنت هزيال

ا في البحرية، 
ً
وبما أن معظم أهلي كانوا جنوًدا، حتى عّمي كان ضابط

وأنني كنت أعرف أنني لن أكون مثلهم، فقد شعرُت بالعار؛ ألنني 
كنت شخًصا مولًعا بالكتب، ال رجل أفعال. إن الصورة السلبية 
التي كّونها بورخيس عن نفسه وهو طفل أساسها المقارنة، فهو 
أقاربه  أن  حين  في  الجسم،  وهزيل  نظر  لديه قصر  ناحية  من 
وإنجازات،  أعمال  لديهم  والضباط،  الجنود  منهم  كانوابالغين، 

جعلته معجًبا بهم ومقدًرا ألفعالهم التي تقابل ولعه بالقراءة. 
من  هذه المقارنة غير المتكافئة جعلته يقزم صورته الذاتية، 
األطفال  لدى  السائد  واإلعجاب  سّنه،  لصغر  مراعاته  دون 
بالعسكريين، ومن ثم كّون صورة سلبية عن نفسه وعن مستقبله 
، من المفارقة أن األيام ستم�سي، بعد هذه 

ً
الذي لم يبدأ أصال

سيرته  أن  حين  في  بورخيس  أقارب  الناس  سين�سى  الحادثة،  
هذا التدني لرؤية الذات لدى بورخيس  وآثاره األدبية ستبقى. 
سببها ظروفه الصحّية والجسدية التي جعلته ين�سى أنها أمور ال 
أن  بحكم صغر سّنه،  يد له فيها، وال يقدر على تغييرها، وغفل، 
المحك الرئيس لإلنسان هو في قدراته ومدى استثمارها؛ ليحقق 

بعد  به  سيؤمن  ما  وهذا  أهدافه،  المرء 
المتدني  الموقف  الثالثين.  لسّن  يصل  أن 
في  ستؤثر  نفسه  عن  بورخيس  لصورة 
ولهذا قال عن  مشاعره وأفعاله وتوجهاته، 
أنه  صباي  طوال  أظّن  »كنت  الفترة:  هذه 
ليس من العدل أن أكون محبوًبا، لم أشعر 
أنني كنت أستحق أّي حّب، وأذكر أن أعياد 
الجميع  ألن  بالخزي؛  مليئة  كانت  ميالدي 
كانوا يغدقونني بالهدايا، وكنُت أعتقد أني لم 
وأنني كنت زائًفا،  أفعل شيًئا كي أستحقها، 
وبعد الثالثين أو ما يقارب ذلك تغلبت على 
ربما يقبع شعوره الخجل في  هذا الشعور«. 
مواقف عيد ميالده، في صباه، بسبب حرجه 

التقدير  من تقبل هدايا اآلخرين، وجهله لكيفية رّد جميلهم له. 
المتدني للذات بسبب هزاله وقصر نظره، خجله، إحراجه، ونقده 
ن�سي  لقد  بعدم االستحقاق.  لديه شعوًرا  لذاته خلق  الشديد 
 لم يولد 

ً
وأن لديه مستقبال والتقبل،  أنه إنسان يستحق الحّب 

بعد. قسوة بورخيس على ذاته، بحثه عن الكمال والمثالية من 
دون مراعاة صغر سّنه، و ربما مردها هو هّمة المتميزين. وشعور 
بورخيس بعدم االستحقاق له مؤشرات كثيرة منها عدم التصديق 
كما إنه ال يثق بقدراته ومواهبه  وأنه زائف،  اآلخرين له،  بحّب 
تجاوز  بعد  فيما  بورخيس  لكن  التي هي موضع شك مستمر، 
ذلك، واستقرت نفسه بحّب ذاته وثقته بها. يلفت النظرأن ثقته 
ألن والده امتنع عن  بنفسه وبكتابته جاءت من خالل تجربته؛ 
إسداء النصح له بخصوص مخطوطاته قبل 
النشر؛ ألنه ال يؤمن بجدوى النصيحة، فهو 
رغب في أن يتعلم ابنه من تجربته الذاتية، 
بورخيس:  يقول  هذا  وعن  أخطائه،  ومن 
لم يتدخل أبي  بعناية،  كنت أكتب األشياء 
أبًدا. أرادني أن أرتكب أخطائي. قال لي ذات 
مون أهلهم، وليس العكس«. 

ّ
مرة األطفال يعل

من  بورخيس  استفاد  عينه  الوقت  وفي 
لدرجة  آخر،  �سيء  مكتبة أبيه أكثر من أّي 
أنه قارب معظم األمور بالقراءة قبل التعرف 
بوصلة  إن  التجربة.  من خالل   

ً
فعليا عليها 

حّب الذات هو معرفتها، ما فيها من سلبيات 
وإيجابيات وتقبلها، كي يشعر باالطمئنان مما 

يساعده على التحسين والتطوير.

د.فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات

برزة تراث

نصب تذكاري للمؤلف  خورخي لويس بورجيس
 يقف خارج المكتبة الوطنية ، األرجنتين

torathehc www.torath.ae

إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
kotubimarat21@gmail.com :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



دم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
ُ
وسام ووشاح ق

 من قبل الرئيس الصيني يانج شانج كون، إبان زيارته التاريخية لجمهورية 

الصين الشعبية في مايو عام 1990، ويعد املغفور له الشيخ زايد

أول رئيس دولة خليجية يزور الصين الشعبية.


