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يأت هذا
يعد معرض إكسبو الدولي أقدم األحداث الدولية بل أضخمها على وجه الكرة األرضية ،ولم ِ
ً
من فراغ ،فقد صمد لما يقارب المائة وسبعين عاما منذ انطالقته األولى في لندن عام  1851بالرغم مما
شهده العالم من حروب طاحنة وفترات سادها ركود اقتصادي .وتؤكد المرجعيات األدبية أن الدول
ً
ً
ً
ً ً
ً
المشاركة أو المضيفة تجني من وراء هذا الحدث حضورا اجتماعيا وإعالميا وسياسيا واقتصاديا كبيرا
ً
ً
على المستويين اإلقليمي والدولي؛ لذا نجد أن هناك تنافسا كبيرا بين دول العالم الستضافته ،ولكل
مدينة مستضيفة أهداف وغايات وطنية ترغب في تحقيقها من وراء هذا المعرض ،منها :استقطاب
العالم إليها ،وزيادة حجم األعمال والتجارة ،وعمل تحسينات عمرانية ودعم السياحة ،وبينما فشلت
مدن عالمية في توظيف تأثير المعرض عليها ،نجحت أخرى في التنظيم وفاقت حتى المستوى المتوقع
التي سعت من أجله ،من بينها ضمنت استعمال الموقع بعد نهاية الحدث ،كنصب برج إيفل بمعرض
باريس عام  1889وإنشاء متحف العلوم والصناعات في شيكاغو داخل مبنى أقيم للمعرض عام ،1893
وبرج اإلبرة الفضائية لمعرض واشنطن عام  ..1962الخ .ولكن أجمل ما في معارض إكسبو هو حرص
المنظمين على تقديم المساعدات للدول الفقيرة بمنحها مساحات عرض مجانية وتحمل نفقات
التصميم والتنفيذ والتشغيل وحتى تكاليف سفروإقامة الموظفين.
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعي مدى أهمية استضافة معرض إكسبو الذي يعد بمثابة التظاهرة
العالمية والكونية واإلنسانية والتي تخص البشرية جمعاء ،ويعد إكسبو  2020والتي فازت باستضافته،
بعد منافسة عالمية صعبة ،أرقى ما يمكن أن يتوصل إليه المعرض ،فاإلمارات تحظى بالقدرات
اللوجستية الكافية الستضافته ،واختيارها شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» أبلغ في التعبيربما
ً
تؤمن به اإلمارات دوما من ازدهار ونجاح وتعايش سلمي بين أجيال المستقبل .إن التواصل الرقمي أمر
قد تحقق ولكن أرض إكسبو يضيف التواصل الح�سي من خالل منصات العرض لالختراعات الجديدة،
وأنواع مختلفة من الفنون ،حيث ُعرض هاتف العالم «ألكسندر جراهام بل» أول مرة عام  1876في
ً
معرض فيالدلفيا ،ورأى زوار معرض لوزييانا برسيز عام  1904نماذج أولى للسيارات وأنواعا جديدة
للطعام بما في ذلك الشاي المثلج واآليس كريم ..الخ .وسنرى ما ذا سيعرض في اكسبو اإلمارات من ذلك.
ً
ومن خالل معرض إكسبو ،ذي الدالالت العالمية والكونية ،جاء اختيارنا ليكون ملفا لعدد « » لهذا
الشهر ،وللتحفيزوالتفكيرالستكشاف معرض إكسبوالذي يقام في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وكلنا
أمل بأن تستمتعوا بموضوعات هذا العدد المتنوعة.
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ً
إيجابيا ينعكس على
هل كان حضور المرأة في الخطاب السردي االماراتي،
اعطائها كينونتها الخاصة ،أم يقولبها ضمن دورها التقليدي وحسب؟ هل
قدم التمكين المالئم لها كي تنهض بمجتمعها أم العكس؟ تساؤالت جمة
ترد على الذهن سوف نتحرى البحث عن أجوبتها من خالل قراءة بعض
زوايا المشهد السردي اإلماراتي من خالل المجاميع القصصية المتوافرة
في محاولة لتأطير المفاهيم بغية االحاطة العميقة بأثر األدب في تشكيل
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سوق الكتب
ً
التجارة في اإلمارات قديما

يعتبركتاب «التجارة في اإلمارات ً
قديما ،دراسة تاريخية لمالمح التجارة في اإلمارات منذ
بداية القرن العشرين وحتى قيام االتحاد  ،»1971لمؤلفه الدكتور عبد الله سليمان
المغني أستاذ التاريخ الحديث ،من الدراسات المهمة التي تعنى بالتاريخ االقتصادي
الخاص باإلمارات قبل قيام االتحاد ،وخاصة فيما يتعلق بموضوع التجارة .صدر
الكتاب عن مركز الشارقة للوثائق والبحوث في عام  ،2015ويضم مقدمة وعشرة
فصول ...فاطمة مسعود المنصوري

ً
درهما  -الجماهيرية الليبية  4دنانير  -الجمهورية التونسية ديناران  -بريطانيا 3
 -العراق  2500دينار  -فلسطين ديناران  -المملكة المغربية 20

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

شمسة حمد الظاهري

مدير التحرير
وليد عالء الدين

اإلرشاف العام
فاطمة مسعود المنصوري
موزة عويص علي الدرعي

96

اإلخراج والتنفيذ
غادة حجاج

حوار خاص

طالل الجنيبي :الشاعر سفير بالده وثقافته

ديوان اإلمارات في القلب هو ديوان وطني وهو أول ديوان في تاريخ دولة اإلمارات بالشعر
العربي الفصيح يتناول قضايا اإلمارات المعاصرة بالكامل حيث أردت أن يكون له
خصوصية كاملة ،فيتحدث بكامل قصائده عن الوطن ،ويعبر عن قضاياه المعاصرة.
والقصائد الوطنية هي جانب مهم يحتاج الشاعر أن يقدمها بشكلها المالئم وأن يعبر
عما يحلم به وطنه وما يعانيه ويطرح كل ما يدور بخلد مواطنيه .إنه المعبر عن حب
هذا الوطن .من خالل الطرح الشعري المالئم ..سعاد سعيد نوح

سكرتري إدراي وشؤون الكتّاب
سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

مصورون:

 -مصطفى شعبان

عناوين املجلة
االدارة والتحرير:

أسعار البيع

اإلمارات العربية المتحدة 10 :دراهم  -المملكة العربية السعودية  10رياالت  -الكويت دينار واحد  -سلطنة عمان  800بيسة  -مملكة البحرين
ً
دينار واحد  -اليمن  200ريال  -مصر  5جنيهات  -السودان 250
جنيها  -لبنان  5000ليرة  -سورية  100ليرة  -المملكة األردنية الهاشمية ديناران

رئيس التحرير

االشتراكات
ً
درهما  /لألفراد من خارج الدولة:
لألفراد داخل دولة اإلمارات150 :
ً
 200دوالر  -للمؤسسات داخل الدولة 150 :درهما  /للمؤسسات

خارج الدولة  200دوالر.

االمارات العربية المتحدة  -ابوظبي

مدير التحريرwaleedalaa@gmail.com :
هاتف022223000 :
اإلمارات للتوزيع

ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء الكتاب وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو نادي تراث اإلمارات
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ندوتان وأمسية شعرية وجولة في معرض زايد

نادي تراث اإلمارات يواصل جهوده النوعية في
إبراز إرث اآلباء المؤسسين
إعداد  -قسم اإلعالم بالنادي

شهدت الفترة الماضية باقة من األنشطة والفعاليات النوعية
ضمن أجندة نادي تراث اإلمارات الهادفة إلى توثيق التاريخ
والتراث والحياة االجتماعية والثقافية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ونقل هذه المعارف التاريخية والتراثية لألجيال،
وإبراز إرث اآلباء المؤسسين .شملت الفعاليات ندوتين
افتراضيتين األولى بعنوان «التراث ودوره في بناء دولة االتحاد»،
واألخرى بعنوان «العالقات اإلماراتية الخليجية» .وإلى جوار
ورش األنشطة والبرامج التراثية وأنشطة المنصة اإللكترونية،
تضمنت الباقة أمسية شعرية وجولة افتراضية في معرض
الشيخ زايد.

التراث ودوره في بناء دولة االتحاد

بعنوان «التراث ودوره في بناء دولة االتحاد وتعزيز رؤيتها
الحضارية» ،نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي
تراث اإلمارات ،في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الما�ضي،
ندوة بمناسبة اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
تحدث فيها سعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان األميري
بحكومة الفجيرة نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم.
وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة

للتراث .والباحث في التراث جمعة خليفة بن ثالث .وإسماعيل
الحمادي مدير إدارة التراث المادي بوزارة الثقافة والشباب.
وأدارها الدكتور محمد فاتح زغل الباحث في مركززايد للدراسات
والبحوث.
في كلمتها قالت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث فاطمة
ً
ً
المنصوري إن التراث كان حاضرا دائما في المشهد الوطني.
ً
وأضافت :بعد مرور  49عاما يمكننا القول إن تجربة دولة اإلمارات
العربية المتحدة نجحت في تحقيق التوازن الخالق بالجمع بين
األصالة والمعاصرة في صيغة فريدة ميزت اإلمارات .وهو توازن
صنعته حكمة اآلباء المؤسسين ووعي القيادة الرشيدة بطبيعة
الدولة وأدوارها المأمولة.
وقال محمد سعيد الظنحاني إن التراث المشترك كان من
العوامل المهمة التي سهلت قيام االتحاد .وأشار إلى أن المغفور
له الشيخ زايد واآلباء المؤسسين كانوا ملتزمين ومتمسكين
بعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم .وزرعوا هذا التوجه لدى األجيال
الالحقة .ودعا الظنحاني إلى دور مؤس�سي أكبر من أجل تنظيم
وحفظ التراث ،ال سيما الشفوي .ودعا إلى أن تتبنى وزارة الثقافة
جمع المؤسسات ذات الصلة في الدولة تحت مظلة اتحادية تقوم
بتنظيمها ودعمها لتكون ً
جسرا يوصل تراث الدولة إلى العالم.
وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم ،أن الشيخ زايد «طيب الله
ثراه» منح التراث القيمة االجتماعية والثقافية الموجودة اآلن.

ملتقى الوطن للفنون التشكيلية

نظم مركززايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات ،ومؤسسة أبوظبي للفنون ،في التاسع من ديسمبرالما�ضي ،ملتقى
الوطن للفنون التشكيلية -عن بعد .بمشاركة الفنانين عبد القادرالريس ،ومحمد مندي ،ومحمد األستاد ،وعبد الرحيم سالم،
وعزة القبي�سي .وأدارت معهم اإلعالمية عائشة الزعابي ً
حوارا تناول تجاربهم الفنية وارتباطها بالحركة التشكيلية في الدولة.
حضر الملتقى سعادة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات واإلعالم في نادي تراث اإلمارات ،والسيد سعيد المناعي
مديرإدارة األنشطة في النادي ،والسيد بدراألميري مسؤول مكتبة زايد والمعارض بمركززايد للدراسات والبحوث.
وقالت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث فاطمة المنصوري إن الملتقى احتفاء باليوم الوطني التاسع واألربعين لدولة
ً
وإحياء لتاريخ التاسع من ديسمبر وهو اليوم الذي رفرف فيه علم اإلمارات للمرة األولى في مقر األمم المتحدة بوصفها
اإلمارات.
العضو رقم  .132وفي كلمته قال سعادة الدكتور حامد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون إن الملتقى بجانب
ً
كونه احتفاال باليوم الوطني ،تجسيد للهوية والثقافة اإلماراتية األصيلة ودعم للفنون التشكيلية وتعزيز لمكانتها في المشهد
الثقافي في دولة اإلمارات .ثم دارالحواربين الفنانين المشاركين حول تجاربهم الفنية ورحالتهم في التعلم والتطور ،مع استعراض
ً
منطلقا لنقاش مستفيض مع الحضور من المثقفين واإلعالميين والتشكيليين ومنهم الفنان الدكتور
مختارات من أعمالهم كانت
محمد يوسف ،والفنانة الدكتورة نجاة مكي ،والدكتور محمد فاتح زغل الباحث في مركززايد للدراسات والبحوث.
وقال إنه حافظ على ثالثة أشياء رئيسة حافظت بدورها على
تراث الدولة ،وهي الشعرحافظة األدب الشعبي اإلماراتي ،واإلبل،
والهيئة التراثية لإلماراتي .وأشار إلى أن اهتمام زايد رحمه الله
بالتراث خلق منظومة كاملة من التطور العصري ،انعكس التراث
فيها على كافة مناحي الحياة مثل الشكل المعماري ،والتشجير
والزراعة (االهتمام بالغاف والنخل) كما انعكس على البيئة
والثروات الطبيعية.
ودعا المسلم الجهات ذات الصلة إلى وضع خطط لتمويل الباحثين
ً
مشيدا بتوجيهات صاحب السمو حاكم
في مجاالت التراث،
الشارقة بتمويل الباحثين اإلماراتيين من مختلف التخصصات،
وما تم تمويله من المشاريع في مجال التراث اإلماراتي منها أبحاث
صدرت في كتب خالل معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وقال جمعة خليفة بن ثالث إن اهتمام الشيخ زايد بعناصرالتراث

فتح أبواب الرزق للكثيرين ،ال سيما تشجيعه على المحافظة على
رياضات الهجن والخيل والصيد بالصقور والسباقات البحرية
وغيرها .وأشار إلى أن المغفور له كانت لديه نظرة بعيدة في
ً
الحفاظ على التراث جعلت اإلمارات اليوم الدولة األولى تقريبا
على مستوى الخليج في المحافظة على التراث .ودعا إلى التمسك
ً
بالتراث وحث األبناء على االهتمام به ،متمنيا أن يصبح التراث
ً
جزءا من المنهج الدرا�سي للطالب.
وأشار إسماعيل الحمادي إلى المفهوم الشامل للتراث الذي
يضم المعنوي واآلثار والتراث الطبيعي والتراث المغمور بالمياه
ً
منوها بوعي الشيخ زايد رحمه الله،
والتراث الحديث .وقال -
المبكر بأهمية اآلثار :إن سنة  2019شهدت االحتفال بمرور
ً
ستين عاما على اكتشاف اآلثار في دولة اإلمارات ،حين اكتشفت
البعثة الدنماركية موقع أم النار في أبوظبي أواخر الخمسينيات.

أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني

نظم مركزالعين النسائي التابع لنادي تراث اإلمارات بتاريخ  29نوفمبر ،أمسية شعرية افتراضية بعنوان «روح االتحاد» ،شارك
فيها سعادة سالم النارالشحي ،والشاعران عبدالله سالم الشام�سي ،وفطيم الحرز ،وأدارها مسلم العامري.
ً
بدأت األمسية بتقرير مصور حول قيام االتحاد ،تضمن أقواال للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .وقال سعادة سالم
النار إن يوم االتحاد مناسبة وطنية غالية على وجدان كل مواطن ،تتجدد فيه الروح الوطنية .وأضاف إن المغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،كان يتمتع بنظرة بعيدة المدى ،ولديه قدرة على وضع خطط وأفكارللتنمية في مختلف المجاالت.
وألقى الشاعران عبدالله الشام�سي وفطيم الحرز مختارات من قصائدهما في مناسبة اليوم الوطني وقيام اتحاد دولة اإلمارات.
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تراث الشهر

وأضاف :بنظرته المستقبلية ،وجه الشيخ زايد البعثة آنذاك
لعمل مسوحات بمدينة العين ،ثم وجه بإنشاء متحف العين
الوطني سنة  .1969وأكمل المنظومة بالتوجيه بصدور قانون
اآلثارإلمارة أبوظبي سنة  .1970ثم بعد االتحاد تم توقيع اتفاقية
تعاون مع الجمهورية العراقية إلرسال فرق بحث وتنقيب عملت
في جميع أنحاء الدولة.
وأشار الحمادي إلى أهم المراسيم التي أصدرها الشيخ زايد مثل
االنضمام إلى اليونسكو ،واتفاقية التراث الثقافي والطبيعي،
قبل أن تتوالى االتفاقيات بعدها إلى يومنا هذا .وقال إن هذه
الجهود أثمرت عن تسجيل موقع العين كأول موقع في قائمة
ً
التراث العالمي سنة  ،2011بجانب تسجيل  12موقعا في القائمة
التمهيدية للتراث الطبيعي والثقافي ،وتسجيل تسعة عناصر
ً
ضمن التراث المعنوي باليونسكو ،مؤكدا أن هذا ما كان ليتحقق
لوال النظرة الثاقبة والرؤية المبكرة للمغفور له الشيخ زايد واآلباء
ً ً
المؤسسين .وأشارالحمادي إلى أن وزارة الثقافة لعبت دورا مهما
في حفظ التراث ،إذ أسست مجلس التراث الذي يضم اإلدارات
المحلية ويركز على المشاريع التراثية المشتركة بين هذه الجهات.
وقال إن الوزارة تضع اللمسات األخيرة على الالئحة التنفيذية
لقانون اآلثار الذي سينظم عمل اآلثار والمتاحف في الدولة،
وتسعى لتوثيق المتاحف الخاصة .وعمل قائمة وطنية لتراث
الدولة .وعلى المستوى العالمي تقود دولة اإلمارات مشاريع كبيرة
منها صندوق حفظ التراث ،والصندوق الفرن�سي اإلماراتي لحماية
التراث الثقافي في حالة الحرب.

ندوة العالقات اإلماراتية الخليجية

بعنوان «العالقات اإلماراتية الخليجية ..قراءة في الوثائق
التاريخية» ،نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي
تراث اإلمارات في السادس من ديسمبر الما�ضي ،بالتعاون مع
األمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون
الخليجي ،ندوة عن بعد .شارك فيها كل من الدكتور فيصل مخيط
أبو صليب مديرمركزدراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة
الكويت .والدكتور محمد أحمد عبدالله مدير مركز دراسات
البحرين في جامعة البحرين .والدكتور محمد بن علي العبد
اللطيف األستاذ المساعد في قسم التاريخ بجامعة الملك سعود.
والدكتور محمد فارس الفارس المؤرخ اإلماراتي المتخصص في
تاريخ اإلمارات والخليج .أدار الندوة الدكتور عبد الله سليمان
المغني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الشارقة.
بحضور سعادة علي عبد الله الرميثي المديرالتنفيذي للدراسات
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واإلعالم في نادي تراث اإلمارات ،والسيد سعيد المناعي مدير
إدارة األنشطة في النادي ،والسيد بدر األميري مسؤول مكتبة
زايد والمعارض بمركز زايد للدراسات والبحوث ،ولفيف من
األكاديميين والباحثين والمهتمين من اإلمارات ودول الخليج.
قالت مديرة مركززايد للدراسات والبحوث فاطمة المنصوري إن
الندوة تتزامن مع احتفاالت دولة اإلمارات العربية المتحدة باليوم
الوطني التاسع واألربعين ،كتجربة وحدوية عربية فريدة تبوأت
ً
ً
اإلمارات خاللها مركزا مرموقا في خريطة العالم يليق بمستوى
إنجازاتها ومكتسباتها ،كما إن تجربة االتحاد ألقت بظاللها الطيبة
ً
على تأسيس مجلس التعاون الخليجي إذ شكلت نواة وحافزا
لبلورة فكرة قيام المجلس الذي أعلن عنه في اجتماع أبوظبي
 25مايو  ،1981وكان لدولة اإلمارات دور محوري في دعم مسيرته
مسترشدة بفلسفة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان «طيب الله ثراه» ورؤيته الثاقبة بانتماء أبناءالخليج إلى
ً
بعضهم بعضا .وقالت إن هدف الندوة تسليط الضوء على اإلرث
التاريخي الخليجي المشترك وعمق الروابط الثقافية واالجتماعية
والتراثية ووحدة الهدف والمصير ،لما لها من بالغ األثر في تعزيز
دور المنظومة الخليجية.
في محور العالقات الحضارية واإلرث االجتماعي والثقافي والتاريخي
المشترك بين دول الخليج ،أشارالدكتور فيصل مخيط أبوصليب
إلى دور دولة اإلمارات والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
في تأسيس االتحاد ،ومنظومة مجلس التعاون الخليجي .ولفت إلى
القواسم المشتركة بين دول الخليج التي تعد جغرافيا واحدة
ذات تاريخ وإرث حضاري مشترك وعالقات اجتماعية مترابطة،
انعكس ذلك في نجاح منظومة مجلس التعاون الخليجي منذ عام
 1981وحتى اليوم ،وفي الموقف الموحد لدول الخليج العربي من
الغزو العراقي للكويت عام  ،1990كما وجد الشعب الكويتي في
ً
ً
دول مجلس التعاون حاضنة اجتماعية وعمقا استراتيجيا من
ً
المملكة العربية السعودية وصوال إلى سلطنة عمان.
وأجمل الدكتور محمد أحمد عبدالله القواسم المشتركة
بين دول الخليج العربي في نقاط أبرزها االرتباط الجغرافي،
وتشابه الموارد الطبيعية واالقتصادات قبل النفط وبعده،
وتشابه البيئة الثقافية واالجتماعية ،وتشابه المسيرة التاريخية
والمراحل السياسية ،وتشابه األنساق الثقافية.
وأكد الدكتور محمد بن علي العبد اللطيف ِقدم العالقات
ً
التاريخية والحضارية بين دول الخليج ،مشيرا إلى رحالت الحج
ودورها في التبادل الثقافي والتجاري منذ وقت طويل .وأشار إلى
أهمية المبادرات الرسمية التي أثبتت العمق الثقافي الواحد لدول

جولة افتراضية في معرض الشيخ زايد

عرضت المنصة الرقمية التابعة لنادي تراث اإلمارات ،في الثالث عشر من ديسمبر ،جولة افتراضية في «معرض الشيخ زايد».
شملت الجولة قاعة البريد التي تلقي الضوء على تاريخ البريد في الدولة .وقاعة أدكو التي تؤرخ لبدايات شركة أبوظبي للعمليات
البترولية البرية ،وجوانب من تاريخ التنقيب عن النفط .وقاعة الشرطة التي تعرض تاريخ شرطة أبوظبي .وأعلن النادي عن
قرب انطالق الموسم الثاني من برنامج أكاديمية بوذيب للفروسية عبرمنصته الرقمية .وكان الموسم األول للبرنامج الذي حظي
بتفاعل كبير ،قدم حلقات وافية حول أساسيات الفروسية من تسريج الخيل وتوجيهها والتحكم بها ،وقفز الحواجز ،ورياضة
التقاط األوتاد.
الخليج وأولها تأسيس وكالة األنباء الخليجية سنة 1976م.
وأشار الدكتور محمد فارس الفارس إلى اشتراك المنطقة في
النظام القبلي واللهجة والعادات والتقاليد واألنشطة االقتصادية
كالتجارة البحرية والغوص على اللؤلؤ .وقال إن أبناء الخليج كانوا
يلتقون في المغاصات ويتعارفون وتصيربينهم عالقات نسب.

عالقات بينية تاريخية

وتحت محور العالقات البينية التاريخية بين اإلمارات ودول
الخليج ،قال الدكتور فيصل مخيط أبو صليب إن العالقات
ً
الكويتية اإلماراتية مميزة وتاريخية ،مشيرا إلى زيارة الشيخ عبد
الله السالم أمير الكويت رحمه الله إلى إمارة الشارقة عام 1952
التي كانت فاتحة لتعاون الكويت مع اإلمارات في مجاالت التعليم
والصحة ،كما تناول دور الكويت الداعم بتقريب وجهات النظر
في مباحثات قيام االتحاد .ونوه بموقف اإلمارات الدبلوما�سي
المساند للكويت إبان الغزو العراقي ،وبالدور المحوري للشيخ
زايد رحمه الله في عملية تحرير الكويت ،ومشاركة القوات
ً
المسلحة اإلماراتية في التحرير وتقديمها عددا من الشهداء.
وبمساندة اإلمارات للكويت عقب التحرير في القرارات الدولية،
كما أشار إلى مساندة الكويت لإلمارات في قضاياها العادلة وعلى
رأسها الجزر المحتلة.
وقال إن الكويت اليوم تستفيد من التطور التعليمي في اإلمارات
وتبتعث طالبها للدراسة في الجامعات اإلماراتية المتطورة.
وسرد الدكتور محمد أحمد عبدالله مسيرة العالقات بين مملكة
ً
البحرين ودولة اإلمارات ،مشيرا إلى العالقة الوثيقة بين االثنتين
ً
ً
ال سيما عالقة البحرين بأبوظبي ،وقال إنهما تقاسمتا تاريخا وتراثا
ً
مشتركا عبر قرون .وتناول دور البحرين  -إلى جانب بقية الدول
 في دعم قيام االتحاد اإلماراتي وتقديمها العون لتطوير التعليممن خالل توفير المعلمين وتدريب المعلمين اإلماراتيين ،بجانب

الدعم في الرعاية الصحية وغيرها من المجاالت.
وقال إن تاريخ أبوظبي والبحرين شهد عالقات طويلة من الود
المتبادل تعززت بين األسرتين الحاكمتين بتحالفات تاريخية،
ً
مشيرا إلى بعض عالمات العالقات الطيبة بين البحرين وأبوظبي
ومنها استخدام العملة البحرينية ،وزيارة حكام البحرين إلى
أبوظبي لتهنئة المغفور له الشيخ زايد بتولي مقاليد الحكم وغيرها.
واستعرض الدكتور محمد بن علي العبد اللطيف أبرز مالمح
العالقات بين المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
ً
ً
المتحدة ،منها وقوف المملكة موقفا متضامنا مع اإلمارات وبقية
دول الخليج ،ودور الملك فيصل بن عبد العزيز ،رحمه الله ،في
حث بريطانيا على منح االستقالل التام إلمارات الخليج العربي.
وأشار إلى زيارة وزير الخارجية اإلماراتي معالي أحمد بن خليفة
السويدي إلى المملكة عقب قيام االتحاد ولقائه بجاللة الملك
فيصل ،رحمه الله ،إذ كانت من أولى الزيارات بعد إعالن قيام
االتحاد.

التجربة االتحادية اإلماراتية

وفي محور التجربة االتحادية اإلماراتية ،قال الدكتور محمد
فارس الفارس إنها التجربة الناجحة الوحيدة في العالم العربي،
وأكد الفارس أن تجربة االتحاد اإلماراتي تبين أن وحدة العالم
العربي ممكنة إذا توفرت األرضية المشتركة .ووصف الدكتور
فيصل مخيط أبو صليب التجربة بأنها «أنموذج مشرف نفتخر
به نحن أبناء دول مجلس التعاون على مستوى العالم» .وقال
الدكتور محمد أحمد عبدالله إن تأسيس اتحاد اإلمارات يعد
ً
إنجازا توج التكامل اإلقليمي .وقال الدكتور محمد بن علي العبد
اللطيف إن االتحاد قصة ملهمة تبين كيف استطاعت الحكمة
واإلخالص والتفاني والتعاون تأسيس دولة استطاعت في فترة
وجيزة تطبيق التنمية الشاملة ونهضت في جميع نواحي الحياة
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قصيد

التهاني
بمناسبة فوز دولة اإلمارات بتنظيم إكسبو دبي  2020العالمي

أع ـ ـ ـ ـ ــد أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الف ـ ـ ـ ـ ــرح ف ـ ـ ـ ـ ــي زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

وتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدني ألفراحه ـ ـ ـ ـ ــا بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

ملكته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مل ــك اليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين بضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

وسويتها لشعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى العم ـ ـ ـ ـ ـ ــر خدام

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يمل ــك أيامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هوت ــه األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

وله رفرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــاحة المجد األعالم

وعطيــت وقت ـ ـ ـ ـ ــي م السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروروعط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

وتميت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صاحي إذا النـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس نيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

وم ــن حكم ـ ـ ـ ـ ــة التجري ــب صب ـ ـ ـ ـ ــري كس ــاني

ثوب حسبت ـ ـ ـ ـ ــه درع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نسي ـ ـ ـ ـ ــج األع ـ ـ ـ ــوام

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فك ــر زايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سلس ــبيله روانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

وتدب ـ ـ ـ ـ ــير راشد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أوخ ـ ـ ـ ـ ــي لألوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

وم ــن خليف ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد الفه ـ ـ ـ ـ ــم ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

جنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رايـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ــدابير األح ـ ـ ـ ــكام

والحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ل ـ ــي زايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لفس ــره هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداني

حلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ثابتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ودوم ق ـ ـ ـ ــدام

م ـ ـ ـ ـ ــا تنغلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ماتنخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع م ــا تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

م الخير والمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ف ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــبعة أنعام

دول ــة ش ـ ـ ـ ـ ــعبها فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام وأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

عرب لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ والديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلسـ ـ ــالم

إنعيـ ـ ــش ف ــي الدني ــا ف ــي جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ومغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

ونفتح عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى الع ـ ـ ـ ــالم شبابي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك األحالم

م ـ ـ ــا ننط ــوي ع أنفوس ــنا مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

إيخاف ن ـ ـ ـ ـ ــور الصبح ويعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ف إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتام

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قم ــه لقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ألعل ـ ـ ـ ـ ـ ــى مك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

صعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودنا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام نصعد إلى هام

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان التحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي والخص ـ ـ ـ ـ ـ ــوم بعي ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

دول لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة بنقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض وإبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام

ل ــو ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ينش ـ ـ ـ ـ ــرى أو يه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إغلبون ـ ـ ـ ــا بس بالحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ين ـ ـ ـ ــرام

وص ــار إكسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين وق ــت الره ــان

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حقنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــب حظ جانا باألوه ـ ـ ـ ــام

ه ــو للع ــرب نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وحي ــاة ومعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

وه ـ ـ ـ ــو إعتراف لشعبن ـ ـ ـ ــا الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ووس ـ ـ ـ ــام

إل ــى خليف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزف الته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

ولشعبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ــوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وحكومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وحكام
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إكسبو دبي ،بشارة نجاة لإلنسانية

تروي ذكرياتها مع إكسبو إشبيلية ولشبونة

حصة العسيلي :زايد ،رحمه الله ،كان الداعم األول
لمشاركتنا في معارض «إكسبو»
حاورتها  -شمسة حمد الظاهري

في بداية تسعينيات القرن العشرين ،أدركت دولة اإلمارات
العربية المتحدة أهمية المشاركة في المعارض الدولية
«إكسبو» ،والتي تعد منتديات ثقافية تركز على القضايا
الكونية التي تهم البشرية على هذا الكوكب بغض النظر
عن األعراق والديانات .ولتحقيق طموحات شعب اإلمارات
والزدهار الوطن ولخلق روح التواصل األشمل مع العالم ككل؛
جاءت أولى مشاركات اإلمارات في معرض إشبيلية بإسبانيا عام
 ،1992تالها معرض لشبونة في البرتغال عام .1998
التقينا باإلعالمية حصة العسيلي ،التي شغلت منصب نائب
المفوض العام لجناح دولة اإلمارات العربية المتحدة في معرض

إشبيلية  ،1992والمفوض العام لجناح دولة اإلمارات العربية
المتحدة في معرض لشبونة .1998
ً
عضوا في اللجنة العليا للتسيير
وأول عربية يتم اختيارها
واإلشراف على «إكسبو هانوفر» عام  .2000لتحدثنا عن بداية
مشاركة دولة اإلمارات ،بعد إعالن قيام االتحاد ،في المعارض
الدولية كمعرض «إكسبو».
استهلت حصة العسيلي حديثها قائلة :تحرص دولة اإلمارات على
َ
المشاركة في المعارض العالمية ،وقد شاركت في عدد منها حول
العالم ً
بدءا من عام  1970في أوساكا باليابان بجناح صغير باسم
«جناح أبوظبي» ،ثم توقفت عن المشاركة طيلة فترة الثمانينيات
لتعود في مطلع التسعينيات من القرن العشرين وتستمر في
ً
حضورا ً
باهرا بما تقدمه من تنظيم وعروض
المشاركة وتسجل
وفعاليات .وقالت العسيلي إن مسؤولية تنظيم وإدارة مشاركة

مع المغفور له الشيخ زايد في لشبونة بالبرتغال 1998

14
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دولة اإلمارات في معارض «إكسبو» ،منوطة ً
حاليا بالمجلس
الوطني لإلعالم ،بعد أن كانت تابعة لوزارة اإلعالم والثقافة
ً
دوما ً
سابقا .وأضافت :تتضمن المشاركات ً
عددا من النماذج
التراثية والتاريخية الممثلة لتراث وتاريخ الدولة .إلى جانب عرض
نخبة مميزة من األفالم الوثائقية التي توثق لمسيرة الوطن
الحافلة باالنجازات والعطاء .وهي تحظى بإعجاب الزائر من كافة
الجنسيات .وأكدت أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان  -طيب الله ثراه  -كان الداعم األول للمشاركة في معارض
ً
«إكسبو» سواء ً
معنويا.
ماديا أو

عصراالكتشافات

حدثينا عن مشاركة الدولة في معرض إكسبو إشبيلية 1992
وعن شعارالمعرض؟
كان لي شرف المشاركة بمنصب نائب المفوض العام لجناح دولة

اإلمارات العربية المتحدة في إكسبو  92إشبيلية في إسبانيا ،وكان
ً
شعاره «عصر االكتشافات»؛ احتفال بمرور خمسمائة عام على
وصول كريستوفر كولومبوس إلى األمريكتين بعد االنطالق من
ميناء إشبيليه.
وقد أقيم المعرض في جزيرة الكورتيا وفي موقع شهيرلكولومبوس
ورحلته إلى العالم الجديد ،بمشاركة نحو  112دولة ،وعشرات
المنظمات الدولية ،وجاء الشعار على شكل طائر أبيض كبير مع
أرجل فيل ومنقار.
كيف كان تصميم جناح دولة اإلمارات في إشبيلية؟
شاركت اإلمارات بجناح يعكس في تصميمه الهند�سي المعماري
التراث الحضاري األصيل ،اتخذ شكل حصن الجاهلي الواقع في
مدينة العين والذي يعد من الحصون ذات الطراز اإلسالمي في
فن البناء والعمارة بأبراجه الثالثة التي تتوسط شكله الدائري،
وقد بناه سمو الشيخ زايد بن خليفة (زايد األول) عام  ،1898وكنا
 /العدد  255يناير 2021
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زوارالجناح في إشبيلية1992
االستاذه حصة العسيلي في جناح اإلمارات بإكسبو

إكسبو إشبيلية 1992

16
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اإلمارات في إشبيلية1992-2

نتردد على تنظيم المعرض في إشبيلية قبل االفتتاح بثالث سنوات
ً
استعدادا له.
ً
ومن كان مشاركا من الجهات المحلية في جناح اإلمارات؟
شارك مع وزارة اإلعالم  -الجهة المنظمة للمعرض ،عدد كبيرمن
الجهات الرسمية والثقافية والتراثية من الدولة ،مثل هيئة اآلثار
والسياحة واالتحاد النسائي وغيرهما ،كما شارك معنا عدد من

الفنانين التشكيليين والصناع والحرفيين التقليديين اإلماراتيين،
وقد عكست مشاركتهم الوجه الثقافي والتراثي والحضاري
لإلمارات أمام زوارالجناح.
ما الذي تميزبه جناح اإلمارات في اكسبو إشبيلية عن غيره؟
عرضنا عدة قطع أثرية إحداها كانت قد اكتشفت في موقع الدور
في أم القيوين ،وهو من أكبر المواقع األثرية في دولة اإلمارات،
وكان عبارة عن تمثال حجري منحوت على شكل طائر النسر
من دون رأس ،وهو يشبه تماثيل وجدت في معبد قرب الموصل
شمال العراق ضمن المكتشفات التي عثرعليها في جنوب الجزيرة
العربية .كما عرضنا «قصة النخلة» ،والتي توالت األسراإلماراتية
على زراعتها ،وهي تعني الكثير البن اإلمارات إلمداده بالمتطلبات
األساسية والضرورية للحياة ،من الغذاء والدواء والمسكن
واألواني واألدوات والمعدات ،ووسائل الحركة واالنتقال
والتواصل الحضاري كما ّ
يسرت لهم الموارد والوسائل التي
مكنتهم من مزاولة المهن والحرف .وربطنا القصة بقصة النخلة
ً
ً
ً
وتعليما لها ولنا للعمل
وإعجازا
تكريما
ومريم بنت عمران التي كان
باألسباب.
كيف كان تفاعل الزوار؟
استقطب جناح اإلمارات في معرض إكسبو إشبيلية  1992منذ
افتتاحه نخبة من القادة وكبارالشخصيات ً
وعددا ً
كبيرا من الزوار
ً
يوميا؛ فقد جذبهم بما يحتويه الجناح من برامج ثقافية وتراثية
وأهازيج شعبية وعروض لألزياء المحلية ومعارض لمجموعة
ً
متميزا
من الفنانين التشكيليين من اإلمارات ،لقد كان الجناح
بتنوعه ما جعله الخيار األول للزوار ،والكثير من الزوار األجانب
أبدوا دهشتهم بارتباط دولة اإلمارات العربية المتحدة الحديثة
بحضارات قديمة.

ما البرامج التي تقدمونها في المناسبات الوطنية أو الدينية التي
صادفت فترة المعرض؟
كانت تمر علينا مناسبات وطنية ونقدم فيها الضيافة العربية،
واألهم تنظيمنا ليوم اإلمارات في معرض إكسبو .فقد جرى العرف
أن يتم تخصيص تاريخ تحتفل فيه الدول المشاركة في «إكسبو»
بأيامها الوطنية ،ونحن بدورنا نعد فعالية خاصة لهذا اليوم ،ويتم
فيه رفع علم دولة اإلمارات بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية
في الدولة وسفارة اإلمارات وأعضاء اللجنة العليا إلكسبو،
إضافة إلى عدد كبيرمن الزواروالمشاركين من مختلف الجاليات
العربية والعالمية ،ونقدم فيه الضيافة التقليدية المحلية من
تمروحلوى وقهوة عربية.
هل كان هناك عرض ألفالم خصص إعدادها إلكسبوإشبيلية؟
عرضت عدة أفالم وثائقية تعريفية عن دولة اإلمارات العربية
المتحدة طوال فترة المعرض التي امتدت من  20أبريل إلى 12
أكتوبر.1992

استقطب جناح اإلمارات في معرض إكسبو
إشبيلية  1992منذ افتتاحه نخبة من القادة
ً
ً
وكبار الشخصيات وعددا كبيرا من الزوار
ً
يوميا؛ فقد جذبهم بما يحتويه الجناح من
برامج ثقافية وتراثية وأهازيج شعبية وعروض
لألزياء المحلية ومعارض لمجموعة من الفنانين
التشكيليين من اإلمارات

المحيطات ،تراث المستقبل

وماذا عن تصميم جناح دولة اإلمارات في معرض لشبونة
1998بالبرتغال ،وماذا كان شعارالمعرض؟
حمل شعارإكسبولشبونة « 1998المحيطات ،تراث المستقبل»،
فأعددنا تصميم جناح اإلمارات على شكل سفينة «جالبوت»
وهي من السفن محلية الصنع وكانت تستخدم ً
كثيرا في رحالت
الغوص على اللؤلؤ ،واإلمارات حريصة ً
دائما على المشاركة
بتصاميم تقترب ً
كثيرا من شعارإكسبو ،وفي لشبونة دارت الفكرة
حول المحيطات ،كما إن التصميم نقطة جذب من شأنها أن تثير
اهتمام الزوارالستكشافه .وقد شارك معنا عدد كبيرمن الجهات
 /العدد  255يناير 2021
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اإلمارات في إشبيلية1992

الرسمية في الدولة كهيئة السياحة واآلثار وشركة أدنوك للتوزيع
واالتحاد النسائي وغيرهم.
حدثينا عن فكرة الفيلم الذي عرض في إكسبو لشبونة؟
عرضنا ً
فيلما يحكي قصة أسد البحار ابن ماجد ،من تأليف
الدكتورة عائشة البوسميط وكان اسمه «هذه اإلمارات» وقد
وضع ألحانه الموسيقار اإلماراتي عيد الفرج ،وكما ذكرنا كان
الفيلم يحكي قصة ابن ماجد وتبدأ القصة بلهو طفلين قرب
شاطئ البحر ثم يأخذهما البحر إلى قصة ابن ماجد وهي قصة
تبرئه من تهمة إرشاد المستكشف البرتغالي «فاسكو دا غاما»
على الطريق من الساحل الشرقي ألفريقيا إلى الهند .والقصة

كما جاءت في الفيلم أن هناك من سرق أوراق ووثائق ابن ماجد
وسلمها للبرتغاليين فاسترشدوا ووصلوا إلى الهند .ولكن الحقيقة
أن «فاسكودا غاما» استفاد من مساعدة «مرشد غجراتي»ُ ،يذكر
أنه من الهند ،عندما أبحرمن شرق أفريقيا إلى الهند عام ،1498
وهي الرحلة التي كانت بمثابة مدخل بحري ألوروبا إلى الشرق.
ولكن ،قيل إن اسم الفيلم الذي ُعرض في الجناح كان بعنوان
(لم يعد ً
حلما)؟
صحيح ،اقترح في البداية أن يكون اسم الفيلم «لم يعد ً
حلما»
ولكن الفكرة تغيرت ً
الحقا.
وما أبرز الفعاليات التي نظمت في جناح اإلمارات في لشبونة؟

الجناح في إشبيلية1992

جناح اإلمارات في إشبيلية بأسبانيا 1992

18

حصة العسيلي :زايد ،رحمه اهلل ،كان الداعم األول لمشاركتنا في معارض «إكسبو»

ً
ً
تقليديا بمشاركة عدد كبير من المطاعم العربية في
عشاء
نظمنا
لشبونة ،وقدمنا أشهر الوجبات من المطبخ اإلماراتي التقليدي.
كما شاركت بعض أجنحة الدول في هذه الفعالية باألطباق
المشابهة ألكالتنا المحلية .ونظمنا في اليوم اإلماراتي في معرض
ً
ً
ً
ضخما ،كتنظيمنا لالحتفاالت
رسميا
اكسبو لشبونة احتفال
الوطنية الرسمية في الدولة ،وكانت بمشاركة الفرقة الشعبية
ً
عروضا فنية مميزة طوال فترة المعرض
اإلماراتية التي كانت تقدم
التي امتدت من 22مايوإلى  30سبتمبر  .1998وقد تفاعل مواطنوا
البرتغال بشكل كبير مع الفرقة وكانوا يشاركونهم في الرقصات
الشعبية كالعيالة.
من أبرز من زارجناح اإلمارات في معرض إكسبو لشبونة؟
أبرزهم المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ
عبد الله بن زايد والشيخ حامد بن زايد الذي تشرفنا بحضوره

في اليوم اإلماراتي والتزامه معنا طول اليوم .كما زارنا في الجناح
معظم وفود الخليج من وزراء وممن كانت لهم زيارة إلى أجنحة
دولهم المشاركة ،باإلضافة إلى زيارة جهات رسمية من مسؤولين
ووزراء من البرتغال.
ً ً
وقد سجل اإلعالم البرتغالي تقريرا كامل عن جناح دولة اإلمارات
في إكسبو لشبونة ضمن تغطيتهم ألجنحة المعرض ،وتم عرضه
في القناة التلفزيونية الرسمية للبرتغال.
حدثينا عن ختام أي معرض «إكسبو»؟ كيف يكون شكله؟
خالل فترة معرض «إكسبو» تترشح أجنحة لنيل جوائز عدة،
كجائزة أفضل تصميم أو أكثرفعاليات إثارة لإلعجاب .ففي ختام
أي معرض عالمي توزع الجوائز والتكريمات لألجنحة الفائزة
والهيئات والجهات والمؤسسات المنظمة لها والشركات المنفذة،
وجناح دولة اإلمارات ً
دائما سباق بالحصول على الجوائز
 /العدد  255يناير 2021
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أول حدث اقتصادي دولي يرفع راية التعافي من كابوس كورونا

إكسبو  2020بشارة نجاة لإلنسانية
أحمد عبد الحليم

ً
ٌ
اقتصاد عالمي يتلقى سيال من الضربات القاتلة ،توقف تام
لحركة الطيران والنقل ..العالم الذي طالما اعتبر نفسه قرية
صغيرة ،أصبح اآلن مقطع األوصال يجاهد اللتقاط أنفاسه..
والبشر الذين انتشروا عبر مئات اآلالف من السنين ليعمروا
الكوكب ،يختبئون اآلن من كائن نصف ميت  -نصف حي ،ال
يرونه إال في الكوابيس.

اإلنسانية التي تاه اقتصادها في شهور الصمت والخوف والرجاء.
بلد إلى بلد ..لم يكن
فعبر تاريخه الطويل ..وفي
رحلته الدائمة من ٍ
ً
ً
معرض اكسبو حدثا استثنائيا من الناحية االقتصادية فقط،
ً
فهو أيضا «كشاف مواهب بشرية» ،فهو الحدث الذي ينتظره
العالم منذ  ،1851ليتعرف على نفسه.
يدرك االقتصاديون أن عصر «النقالت الكبرى» يبدأ من هذا
المعرض الدولي ،ففيه تعرف العالم على فكرة االتصال الالسلكي،
ومنه خرجت أولى نسخ الهاتف المحمول الذي غير شكل الحياة
وطبيعة االتصال ،وفي قلب اكسبو انطلقت اآللة الكاتبة لتكون
أكبردفعة للمعرفة والقراءة عبرالتاريخ منذ ابتكارآالت الطباعة.

كانت جائحة كورونا العالمية ،واحدة من أعنف األزمات التي
ً
ً
هزت اإلنسانية ،وأظهرت أن عصرا جديدا يبدأ بالتشكل ،وأن
الجماعة اإلنسانية التي يحاصرها الفيروس القاتل ..قطعت
أواصرها بيديها ..وهربت من كل �شيء إلى هوة العزلة السحيقة .إكسبو الملهم ..اإلنسان يتحدى نفسه
في هذا الملف ،نتابع ماذا حدث ولماذا حدث ..كيف تحول بدأ إكسبو بأول معارضه في العاصمة البريطانية لندن ،وبعناية
إكسبو من معرض عالمي دوري ،إلى «بشارة النجاة» للجماعة تامة ،اختارت اإلمبراطورية البريطانية التي كانت وقتها تحكم

أكثر من نصف الكوكب ،أن تعيد رسم صورتها الذهنية في عيون
العالم .كانت الصحف البريطانية وقتها تبشر القراء بأن إكسبو
«للجميع» ،ولجنة المعرض استلهمت روح الحرية لتكون إشارة
أولى النطالق إكسبو في القصر البلوري داخل حديقة هايد
بارك ،وهي المنطقة األكثر شهرة في العاصمة البريطانية وإحدى
أكبر حدائق لندن .اختيار هايد بارك لتكون منطقة المعرض
األولية ،لم يكن من فراغ ،فالمعرض الدولي في قلب عاصمة

اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس ،كان يحتاج إلى «سمعة
إنسانية» ،فلم يجد المنظمون أفضل من حديقة ألهمت الشعراء
والكتاب واألدباء والسياسيين ،وظلت بركن المتحدثين الشهير
( )SPEAKERS CORNERمنصة مفتوحة للجميع ليعبروا عن
أنفسهم واختالفاتهم ويطرحوا آرائهم وأحالمهم أمام الجمهور.
بعد مفاضلة بين أماكن أخرى ،بدت حديقة هايد بارك أكثر
ً
ً
ً
اتساعا وإلهاما أيضا ،فهي تتمتع بأرض منبسطة خضراء ،تقع في

منظرعام للمعرض العالمي في فيينا عام  ، 1873رسم توضيحي قديم منقوش .ماجاسين بيتوريسك 1873
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الملكة فيكتوريا تترأس االفتتاح الرسمي للمعرض الكبيرلجميع األمم في األول من مايو 1851
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جناح سلطنة ُعمان في إكسبو  2020دبي

قلب العاصمة وتحيط بها رموز التراث البريطاني العريق.
لكن المشكلة كانت في طبيعة الطقس الغائم في بريطانيا ،فمدينة
الضباب تريد أن تحافظ على تفوقها ،والعارضون من كل الدول
يريدون ترتيبات خاصة لمشاريعهم وابتكاراتهم .جاء الحل ببناء
قصر الكريستال أو قصر البلور في  ،1851بتصميم هند�سي فريد
وقتها ،إذ تمت صناعته من ألواح الزجاج الشفاف والحديد

ً
المصبوب خصيصيا لمعرض إكسبو األول الذي انطلق بحضور
أكثرمن  14ألف عارض على مساحة تتجاوز  90ألف مترمربع.
لجنة المعرض التي تشكلت في يناير  ،1850ضمت مجموعة من
أنبغ عقول بريطانيا وأوروبا ،مثل تسارلز باري وتوماس ليفرتون
وروبرت ستيفنسون ،ووليام كوبيت ،لتبدأ األعمال في بناء
المعرض في  15مارس  1850برفقة أكثر من  5000مهندس،
يعملون على تشكيل  4000طن من الحديد المصبوب ،ليبدأ
ً ً
ً
إكسبو عمالقا ويمثل مبناه انقالبا تاما في مفاهيم الهندسة
المعمارية وقتها ،األمر الذي جعل ملكة بريطانيا ،فيكتوريا تتولى
بنفسها افتتاح المعرض في .1851
الجهد البريطاني المهول ،أشعل أول «سباق إنجاز» في تاريخ
ً
البشر ،فالمعرض الذي غير وجه لندن الجامد ،أصبح مسارا
للبحث عن الفرص ،وإنعاش االقتصاد وإظهارالقدرة على العمل
واإلنجاز .من هذا المنطلق ،بدأت باريس  -المنافس التقليدي
للندن  -تبحث لنفسها عن «نصرفرن�سي» ليس عبرالحروب ،لكن
عبراالقتصاد والتصميم واإلبداع في معرض اكسبو .1889
فرنسا التي خرجت جريحة من ثورة عمالقة ونزاعات أهلية،

ً
قررت أن تخوض تحدي تنظيم المعرض ،بعد  38عاما من
«النصرالبريطاني» الذي تحقق في «هايد بارك».
أخرجت باريس كنوزها أمام لجنة من المصممين المحترفين،
ً
ً
وسألت سؤاال واحدا« :كيف نعيد البريق إلى باريس بعدما انتقلت
شعلة النارإلى لندن؟» .في قلب باريس وعلى مساحة عمالقة ،كانت
ً
ً
ً
خياالت الجميع تشاهد تحديا هندسيا معجزا في ذلك الوقت.
ً
فبدال من القصر الكريستالي الذي أضاء لندن وجدد شبابها
ً
ً
ثقافيا واقتصاديا .واج المهندس والمصمم الفرن�سي غوستاف
ً
إيفيل تحديا يرفع السقف إلى مرحلة أخرى ،والمهمة «إكسبو».
ً
وفي  28يناير  ،1887وعلى مدار  26شهرا و 5أيام نجح المهندس

الفرن�سي البارع في بناء برج إيفيل أيقونة باريس الحضارية حتى
اليوم ،وهو البناء الذي تربع على عرش األطول في العالم  41سنة
متصلة ،ليكون فقط «بوابة إكسبو» باريس عام .1889

معرض المواهب البشرية

ً
في إكسبو تعلم الجميع دروسا ال ينساها أحد ،ففي كل معرض
تخرج للعالم «أيقونة» جديدة ،ليست من معمار المباني فقط،
لكن من داخل األروقة يتكون «جنين اقتصاد المستقبل».
فمن الواليات المتحدة التي استضافت المعرض عام ،1876
خرجت ابتكارات غيرت حياة اإلنسان ،من «أول تليفون» بدا وقتها
ً
شيئا من السحر ،حتى «صلصة هاينز» العالمية.
وفي مونتريال بكندا ،احتشد  50مليون زائر بينهم ملوك ورؤساء
ليشاهدوا المعرض العمالق في  ،1967ويتلمسوا طريق اقتصاد
المستقبل .أما في الصين التي دخلت تحدي أكسبو في ،2010
فاحتضنت مدينة شانغهاي المعرض الذي تجاوز زواره 72
ً
مليون إنسان ،ووصل عدد زوارأيامه إلى مليون شخص تقريبا.
االنطالقات االقتصادية واالجتماعية لتجمع المواهب البشرية
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جناح المملكة المتحدة في إكسبو  2020دبي

ً
ً
واحد سنويا ،جعلت اسم «إكسبو» أكثر ارتباطا
سقف
تحت
ٍ
ٍ
بالمستقبل منه بالحاضر ،فالمعرض الذي انطلق من بريطانيا
تحت عنوان «المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول
العالم» ،بفكرة األمير ألبرت زوج الملكة في  ،1851أصبح
ً
وقت م�ضى .يقول االقتصاديون إن
اآلن أكثر انتشارا من أي ٍ
الروائع البشرية التي تظهر في «إكسبو» كل دورة ،تمثل «صورة
المستقبل في مرحلة التكوين» ،فالمعرض الذي تتسابق دول
ً
ً
العالم على استضافته ،ال يعطي جوابا نهائيا بتحديد المكان إال
بعد رحلة فحص دقيقة ،لقدرة الدول على استقبال هذا الحدث
العالمي الفريد حيث ستتوجه عيون العالم لترى «معرض
اإلبداع البشري» ،وكيف سيكون المستقبل من خالل األروقة
التي تنشد الجديد في كل خطوة.

دبي ..أميرة الالمستحيل تدخل السباق

كورونا «يغلق العالم»

مع بدايات ربيع  ،2020وبينما كانت اللمسات النهائية توضع على
جناح النمسا في إكسبو  2020دبي
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درة أوروبا  -وما يعادل مساحة  600ملعب كرة قدم؟.
اشتعل التنافس بين المدن ،لكن خطوات دبي وإنجازها التقني
ً
واستثمارها في المستقبل ،دفع بها لتحلق بعيدا عن الجميع..
كل المدن تحكي عن الما�ضي والحاضر ..وحدها دبي اختارت
أن تقدم المستقبل بكل تفاصيله في ملف إكسبو  ،2020ليكون
استحقاق كامل.
الفوز حليفها بجدارة وعن
ٍ

مواقع إكسبو دبي ،بدا أن العالم مقبل على واحدة من أخطر
تحدياته .كائن ال ُيرى إال بوسائل تقنية معقدة ،يجمع صفات
ً
واحد من
الحي والميت معا ،فهو نصف حي ونصف ميت ..بشريط ٍ
وبأشواك تتطفل على خاليا البشروتحتلها
الحمض النووي RNA
ٍ
ً
حرفيا لتعبر فوقها من حالة الموت والسكون إلى حالة الحياة
ً
والتدمير .فيروس كوفيد  19 -أجبر البشرية على االنحناء قليال..
أغلقت الطرق والمطارات وتقطعت أوصال البشرية التي كانت
تستعد للتجمع األبرز في مسارالمستقبل.
العالم الذي كان قرية صغيرة ،تحول  -بفعل الفيروس  -إلى جزر
لشبونة  ،البرتغال  14 -يناير  - 2019غطاء فتحة قديم يحمل شعار Expo 98

المعرض العالمي  1867منظرداخلي للمعبد المصري  ،رسم توضيحي محفور قديم .ماجاسين بيتوريسك 1867

ً
لم يكن األمر سهال بالتأكيد ..المعرض الدولي األكبر في تاريخ
البشر ،عليه أن يختار بين  4مدن تتنافس بشراسة الحتضان
الفاعلية األضخم على الكوكب .وضعت دولة اإلمارات رهانها
على األميرة الرشيقة على الخليج العربي ..دبي ،فيما دفعت تركيا
بالقلعة الصناعية أزمير ،ودخل راقصوالسامبا بمعالم ساوباولو
الخالبة ،وتنافست تايالند بخضرة أيوتهايا المميزة ،فيما تقدمت
روسيا بمدينة وايكاترينبرج عاصمة جبال األورال التي تربط آسيا
بأوروبا لتكون مرشحة الستضافة الحدث العظيم.
وضعت كل دولة أدواتها على الطاولة ..قدمت تايالند مناظر
طبيعية خالبة وحصنت روسيا موقفها بالموقع الجغرافي الرابط
بين قارتين ،واستعانت تركيا بتراث مصانع أزمير مع إكسبو فيما
تقدمت البرازيل بأكبرمدنها ومدن أمريكا الجنوبية من حيث عدد
ً
السكان ،مدينة القديس بولس التي تأتي في الترتيب الرابع عالميا
من حيث عدد السكان .بالمقابل ،كانت رؤية دبي أكثر الرؤى
ً
حسما ،قدمت ببساطة «المستقبل» ،في مدينة واحدة يجتمع
اإلرث الحضاري على ضفاف الخليج مع أكثرمن  200جنسية من
ً
كل بقاع الدنيا تقريبا ،وسط تناغم حضاري هو األبرز في منطقة
أنهكتها الحروب والنزاعات وأثقلتها الكراهية .جاء ملف اإلمارات
ً
ٌ
شعب انطلق من الصحراء إلى
مدعوما بتجربة فريدة بين األمم..
عنان السماء ،ومدينة احتضنت الجميع بواحدة من أكثر ُ
البنى
ً
التحتية ً
ذكاء وتطورا في تاريخ البشر.
قررت دبي أن تبحث في المستقبل وتستثمر فيه ،فكان ملفها
ً
عمالقا ،يجيب على األسئلة حتى قبل أن تبدأ ،فكيف تسألها
ً
اللجنة عن المكان ودبي تقدم أرضا هي ضعف مساحة موناكو -
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إضاءة

إكسبو ،شغف اإلنسان
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اكسبو  2020بشارة نجاة لإلنسانية

جناح سويسرا في إكسبو  2020دبي

منعزلة ..والبشر الذين طافوا الكوكب وعمروه على مدار مئات
اآلالف من السنين ..هرولوا خائفين إلى العزل والبيوت واألقنعة.
وسط هذا التحدي العالمي ،تأجل افتتاح المعرض ،إلى 21
ٌ
منشغل بتحدي كورونا ،قررت
أكتوبر  ،2021وبينما العالم
ً
ً
اإلمارات أن تعطي درسا جديدا من «بالد الالمستحيل».
في قلب األزمة لم يتوقف العمل ولم يتراجع الحلم ..استنهضت
دبي من حاضرها كل قواها التقنية والعلمية وواصلت حركتها على
الدرب لتكون «عاصمة المواهب العالمية» ،واستقبلت كل األفكار
ً
ً
ونظمت أدواتها جيدا ،لتصبح اإلمارات أسرع االقتصاديات تعافيا
ً
من الجائحة التي أربكت كبرى دول العالم اقتصاديا واجتماعيا.
خطوات جديدة نحو
من رحم الجائحة العالمية ،قفزت دبي
ٍ
ي
أفق
المستقبل ،وانطلقت بالتكنولوجيا واإلبداع البشر إلى ٍ
جديد ،فغادرت متجهة إلى المريخ ،وانطلقت في رحلة الحلم إلنجاز
إكسبو .طرحت دبي شعار «لكي نبني عالما أفضل فإننا بحاجة إلى
العمل معا» .بهدوء وبثقة خلقت من تجربة كورونا أرضية مشتركة
جديدة للتعاون اإلنساني ،وأصبح المعرض المنتظر هو األكثر
ً
تطورا وحداثة في العالم ،وستظلل ساحة الوصل بقبة فوالذية
عمالقة وستزود القبة بأحدث شاشات العرض ،حتى جناح
طن من
الفرص المصنوع
بالكامل من مواد طبيعية تشمل ٍ 2500
ً
الحجارة و 111كيلومترا من الحبال .خصص أكسبو دبي ساحات

تتسع ألكثر من  2500شخص لتقديم العروض في الهواء الطلق
تحتل ظالل «شجرة اإلمارات ،فيما تتسع حديقة اليوبيل لنحو
 15ألف شخص وساحة الوصل تستوعب أكثر من  8000إنسان
يستعد لهم إكسبو القادم من المستقبل بأجنحة االستدامة
واالبتكار والفرص .في دبي تجربة بشرية ملهمة يجسدها معرض
إكسبو ..فهو أول إشارة على بدء التعافي العالمي من آثارالفيروس
ً
المحاصر حاليا بالتجارب العلمية الواعدة واللقاحات التي تتجه
لكوكب اختبأ
إلى المصانع .يثبت إكسبو دبي أنه «شارة النجاة»
ٍ
في غرف العزل لشهور ،وجماعة بشرية جمعتها الموهبة واالبتكار
لشهور طوال
واإلبداع لقرون ..وفرقها فيروس نصف ميت
ٍ

معارض إكسبو ،تحمل خلفية تاريخية ليست قليلة ،فقد
بدأت مسيرتها وانطالقتها منذ وقت مبكر وذلك في منتصف
ً
القرن الثامن عشر وتحديدا عام 1851م عندما أقيم في لندن،
هذه البداية المبكرة توضح الشغف البشري بااللتقاء باآلخرين
وعرض سلعه ومبتكراته واختراعاته وتسويقها على اآلخرين،
توضح المعرفة األزلية لدى اإلنسان بأهمية فتح األسواق
الجديدة والبحث عن مصادر للرزق في مختلف األرجاء،
ً
وتماما كأي مشروع ينتشر ويحقق النجاح فإنه يحتاج للتطوير
والتحديث ،ومعرض إكسبو ،لم يكن استثناء فقد مر بمراحل
كثيرة من التطوير والتحديث ،فعند انطالقاته األولى كان يتم
تخصيص مساحة لكل دولة تشارك ،وبحلول عام 1867م تقرر
أن تقوم الدول المشاركة بإنشاء أجنحتها ،لكن لم يكن يسمح
للدول في ذلك الوقت بأن تن�شئ أجنحتها بشكل يعكس هويتها أو
خصائصها الثقافية ،كما كانت توجد قيود أخرى غير مبررة ،ألن
المعرض يتقيد بقوانين الدولة المنظمة ،لكن قبل أكثر من 90
ً
ً
عاما وتحديدا في عام 1928م وقعت دول بلغ عددها  31في باريس
اتفاقية تنظم المعارض الدولية ،وفي عام 1931م دخلت هذه
االتفاقية حيز التنفيذ ،ومنذ ذلك الحين تم التعديل على هذه
االتفاقية واالضافة لها وفق متطلبات العصر والتطور الحضاري
الذي تشهده الدول واألمم والمجتمعات ،ولكنها حافظت على
ً
ً
قوتها بأن تكون إطارا تنظيميا لجميع المعارض الدولية .وقد
أنبثق عن هذه االتفاقية المهمة مكتب يسمى المكتب الدولي
للمعارض ،ومن أهم مهامه العمل على تنظيم وتنفيذ وتطبيق
االتفاقية وجودة وقوة المعارض الدولية .كعادتها اإلمارات لم
تتخلف عن الركب ولم تتوان عن اللحاق بالدول والمسابقة
في استضافة هذا الحدث التاريخي المهم ،حيث تمكنت في
عام 2013م الفوز بحق استضافة إكسبو  2020بعد منافسة
شرسة وقوية من عدة عواصم ومدن عالمية عريقة ،مثل
مدينة ساو باولو البرازيلية ،والمدينة الروسية التاريخية العريقة
ويكاترينبرغ ،ومدينة إزمير التركية ،عندما حصدت أصوات 116
ً
صوتا من أعضاء المكتب الذين لهم حق التصويت ،وقد كان
هذا النصرفي جولة إعادة نهائية أمام مدينة يكاترينبرغ الروسية،
وهو ما يعكس شدة المنافسة وقوة المدن التي دخلت بشغف
وحماس للحصول على حق استضافة هذا الحدث العالمي.
ورفعت اإلمارات شعار«تواصل العقول ..وصنع المستقبل»

فاطمة المزروعي
كاتبة من اإلمارات

شعاروعنوان لمعرض إكسبو الدولي  2020في دبي .وتكمن أهمية
هذا المعرض أنه يقام كل خمسة أعوام ،ويستمر لنحو ستة
أشهر ،لذا عندما يحين موعدة تكون الكثير من الدول والشركات
والمؤسسات والهيئات ،منتظرة لموعدة بفارغ الصبر ،ألنه
احتفالية ومناسبة دولية فريدة ،وكأن العالم بأسره يجتمع في
ً
حيز مكاني محدود لعرض منتجاته ومبتكراته ،وهي فعال مناسبة
وفرصة ليس لالستثمار والعمل التجاري وحسب ،وإنما فرصة
ً
ً
حتى للدول لالطالع على تجارب الدول األخرى األكثرتقدما وتطورا
ومعرفة خبراتها والحلول المستخدمة والمعمول بها في مختلف
مجاالت الحياة ،وهذا يساعد على نقل التجارب والخبرات بسرعة
ودقة .معرض إكسبوا يضع العالم بين يديك بكل ما تعني الكلمة.
ً
وتعتبر مشاركة اإلمارات األكثر تطورا ،فقد تم بناء المعرض
بشكل عمراني فريد ومستدام ،حيث يعد تحفة عمرانية نابضة
بالحياة .وستكون االنطالقة الجديدة لفعاليات المعرض في دبي
من 1 :أكتوبر  2021حتى  31مارس 2022م وتبقى االستضافة
ً
ً
اإلماراتية إلكسبوا  2020دبي ،هي األكثر توهجا وتفردا ،ألن هذه
االستضافة تعد األولى لهذا المعرض في منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا وجنوب آسيا ،واألهم أنه أكبرحدث على اإلطالق سيقام
على مستوى العالم العربي ،حيث ستشارك فيه  192دولة فضال
عن كبرى الشركات العالمية والمنظمات الدولية والمؤسسات
واألكاديميات من مختلف أرجاء العالم .إكسبو  2020دبي ،ليس
ً
ً
معرضا تجاريا لعقد الصفقات بين الدول والشركات ،وحسب،
وال هو معرض للفرص االستثمارية ،فقط ،بل هو أعم وأشمل
هو تالقي اإلنسان وإثراء شغفه بالمعرفة والحوار وفتح الفرص
الحياتية المختلفة أمام الجميع
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ً
قصـــة «إكسـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو» 170 ..عامـا من األمــل
منذ انطالق النسخة األولى منه «إكسبو» في لندن عام  ،1851أصبح المعرض الدولي األكثر شهرة،
ً
عنوانا لألمل واالبتكار في العالم ،إذ شهدت النسخ المختلفة ظهور االبتكارات العمالقة التي غيرت
مسار البشرية مثل الهواتف واآلالت الكاتبة والمباني العمالقة وغيرها ..اليوم وقبل انطالق النسخة
ً
األحدث من إكسبو على أرض اإلرمارات ،نستعرض باألرقام أبرز محطات رحلة إكسبو عالميا.

1876
قدمت الواليات المتحدة في
المعرض المقام على أراضيها أول
هاتف وأول آلة كاتبة تجارية

1851
لندن تستضيف
أول نسخة من
معرض إكسبو

28

قصــة «اكسـبـو» 170 ..عامـ ًا من األمل

2000

1915

نشرأول «ببليوغرافيا»
عن إكسبو عبراإلنترنت

استضافت سان فرانسيسكو
المعرض واحتفلت بإطالق قناة
بنما ليكون إكسبو بشارة التعافي
من زلزال دمرالمدينة في 1906

1889
استضافت فرنسا
نسخة المعرض وتم
تشييد برج إيفل ليكون
بوابة الدخول إليه

1970
استضافت مدينة
أوساكا اليابانية
المعرض الذي قدم
أول نسخة للهواتف
النقالة

20000

2021
دبي تستضيف إكسبو في
إشارة على التعافي العالمي
من فيروس كوفيد 19

1000000000
شخص على األقل
زاروا معرض «إكسبو»
منذ تأسيسه

6
أشهرهي الفترة التي
يمتد فيها إكسبو دبي
من  1أكتوبر 2021
إلى  31مارس 2022

شخص من  23دولة شاركوا
في استطالع التفاؤل الذي
أجراه إكسبو دبي

192
جناح دولة يستضيفها
المعرض المقام على
أرض اإلمارات

60
ً ً
عرضا حيا يقدمها
المعرض لزواره كل يوم
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خريطة الخير
كيف يستفيد اقتصادنا من إكسبو؟
إعداد  -أحمد عبد الحليم

تقيم الدول المعارض العالمية من أجل تحقيق حزمة واضحة
من األهداف االقتصادية .ومع اقتراب افتتاح إكسبو دبي كأول
حدث عالمي فريد من نوعه بعد بدء تعافي العالم من آثار
جائحة كورونا .يبرز السؤال عن أهمية إكسبو ..ليس فقط
على مستوى إنجاز اإلرادة وتحقيق الهدف المعلن بإقامة
ً
المعرض الدولي العمالق ،لكن أيضا على مستوى «األرقام»،
وهي صلب المعرض وغايته الرئيسة.
في هذا التقرير نقرأ معكم بلغة االقتصاد ما هي فوائد إكسبو
وكيف يجنيها اقتصادنا ومجتمعنا اإلماراتي؟.

أول الغيث 122.6 ..ملياردرهم على األقل

بدأ معرض إكسبو في لندن عام  1851في ذروة قوة اإلمبراطورية،
ليعبر عن فكرة الشراكة العالمية في مجال االقتصاد واألعمال.
وانطلق تحت مسمى «المعرض الدولي العظيم» ليكون بداية
«عولمة الفرص» االقتصادية ونشر االبتكار والعلوم واإلنجاز
البشري في مجاالت متعددة كلها تصب في خانة االقتصاد.
ً
ً
ل
وعلى مدار  170عاما تقريبا ،حقق المعرض لكل الدو التي
ً
استضافته فوائض مالية وفتح آفاقا استثمارية عمالقة نقلت
ً
ً
مدنا وبلدانا بالكامل من مربع إلى آخر .فمع توسع المشاركات
الدولية والحماس المتزايد لعرض االبتكارات واألفكار يتحول
المعرض السنوي إلى «قبلة اقتصادية» تستفيد منها الدول
والشعوب ،وتجني فوائدها العظيمة ،المدن المختارة الستضافة
الحدث الكبير .وفي  15أبريل  ،2019وقبيل الموعد األسا�سي
ً
الذي كان مقررا النطالق إكسبو دبي ،كشفت مؤسسة "إرنست
ويونج" الدولية المتخصصة في االستشارات المالية ،النقاب عن
دراسة موسعة أجراها الباحثون في المؤسسة العالمية ،لإلجابة
على سؤال أسا�سي :ما الذي سيضيفه إكسبو القتصاد اإلمارات؟
األرقام التي أتت بها الدراسة الكبيرة ،جعلت أهداف إكسبو
االقتصادية ترفعه إلى مصاف «النقالت العمالقة» في مجال
المال واألعمال .وحسب الدراسة فإن المعرض من المتوقع أن
30
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تسهم بقيمة مضافة لالقتصاد تصل إلى  122.6مليار درهم على
ُ
األقل تضاف القتصاد الدولة ،بما يعادل  33.4ملياردوالر.
ً
الدراسة التي استغرقت أشهرا من البحث والتق�صي ومراقبة
معدالت نمو القطاعات االقتصادية الرئيسة التي يركز عليها
إكسبو ،توقعت أن يتسبب إكسبو في «تحفيز النمو االقتصادي
وتوفير فرص العمل ذات الدوام الكامل» ليس فقط خالل فترة
المعرض التي تمتد  6أشهر بل إن التأثير االقتصادي إلكسبو دبي
ً
«سوف ينعكس إيجابيا على مؤشرات االقتصاد الكلي ومعدالت
النمو لسنوات قادمة تصل إلى .»2031

إكسبو دبيِ ..قبلة السياحة العالمية

تسبب إجراءات اإلغالق العالمية بسبب جائحة كورونا ،في ارتباك
ً
حد بعيد ،وأصبحت الوجهات
األنشطة السياحية دوليا إلى ٍ

السياحية الرئيسة في العالم خاصة في أوروبا ،تبحث عن حل
لمعضلة كورونا.
ً
ى
بالمقابل ،كانت دبي واحدة من أقو الوجهات السياحية عالميا،
فقد اجتذبت أكثر من  13مليون زائر في  2014وارتفع العدد إلى
 15.79مليون في  ،2017ثم إلى  15.92مليون في  2018مع توقعات
ً
قوية ،ثم قفزت إلى المركز الرابع دوليا بـ  16.73مليون زائر،
حسب مؤشر ماستر كارد للمدن العالمية في  .2019لتحتفل دبي
بزوارمن أكثرمن 233دولة حول العالم.
هذا النموالمستمرفي القطاع السياحي ،جعل دبي الوجهة الدولية
ً
األكثر استعدادا لتقلبات السوق ،ومع انطالق قطار التعافي من
ً
ً
ً
الجائحة محليا ودوليا ،وبمساعدة البنية التحتية األكثر تطورا
في المنطقة كلها ،يأتي إكسبو مع توقعات بأكثر من  25مليون
آفاق
زائر ،ما يرفع ترتيب دبي بين الوجهات السياحية الدولية إلى ٍ
أرحب ،ويقفزبمعدالت نمو قطاع السياحة في الدولة.
يضيف آالف الوظائف الجديدة لالقتصاد اإلماراتي.
وحددت المؤسسة في دراستها الصادرة في أبريل  ،2019الوظائف
ً
قطارالمستقبل 50 ..ألف وظيفة جديدة سنويا
األكثرحيوية ،وهي الوظائف المتعلقة بالدوام الكامل ،فقالت إن
ً
الفرص ُ
المنتظرة من إكسبو دبي ،ال تحلق بعيدا عن الشارع ،المعرض سوف يدفع باقتصاد دبي لتحقيق  50ألف وظيفة بدوام
ً
والنقلة االقتصادية التي من المتوقع حدوثها ،ال تنحصر فقط كامل سنويا ،وليس فقط خالل فترة الستة أشهر المخصصة
في المؤشرات الكلية لالقتصاد اإلماراتي .فحسب دراسة «إرنست للمعرض ،لكن نموالوظائف بدفع من إكسبو سوف يستمرلفترة
ويونج» ،وهي واحدة من أكبر أربع شركة عالمية متخصصة تتجاوز العقد الكامل من لحظة اإلطالق.
في األعمال ،فإن المعرض العمالق الذي سوف يمتد من األول المجموعة البحثية التي قامت على الدراسة وجدت أن المعرض
من أكتوبر  2021إلى الحادي والثالثين من مارس  ،2022سوف لن يضيف فقط وظائف ثانوية لالقتصاد لكنه سيفتح الباب
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بانوراما سان فرانسيسكو  ،المستكشف وقصرالفنون الجميلة  ،كاليفورنيا

جناح الفرص ..رحلتك للمستقبل تبدأ اآلن

«أنت تعيش مع ثمانية مليارات شخص في العالم ،قد يبدو لك
ً
أن ما يفعله شخص واحد أمرا غير مؤثر .لكن حان الوقت لتعيد
التفكير في ذلك» .هذه هي العبارة التي اختارها معرض إكسبو بي
لتبدأ بها رحلتك فيما ُيسمى «جناح الفرص».
الجناح العمالق الذي يراهن عليه المعرض صممته شركة
 ،AGIوركزت في تصميمها حول تاريخ مفهوم «الساحة» وأهميتها

جناح  EXPO-2000على شكل حوت .هانوفر .ألمانيا

ً
واسعا أمام المزيد من فرص التوظيف ،في كل المجاالت
ً
االقتصادية تقريبا ،من الصناعة والتجارة إلى التكنولوجيا
ً
بآفاقها غير المحدودة .مشيرا إلى أن عدد الشركات في الدولة
ً
ً
ً ً
ً
سيشهد نموا الفتا ،يجعل من إكسبو دبي قطارا اقتصاديا سريعا
نحو تنويع اقتصاد الدولة وهو أحد أبرز األهداف االستراتيجية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

لكل الشعوب والثقافات ،باعتبارها نقطة تجمع الناس بهدف
التواصل وتبادل األفكار ونشر التجارب اإلنسانية .يتضمن
ً
بشكل خاص لتحفيز نزعة االبتكار
الجناح فرصا فريدة موجهة
ٍ
لدى المشاركين في المعرض وزواره ،فلديهم مسار االنضمام إلى
مهمة عالمية ،وهي تجربة فريدة تتيح للجميع المشاركة في مهام
حول العالم تدور حول المشاكل التي يواجهها كوكبنا األزرق
وكيفية النهوض بالمجتمع البشري كله.
ً
مسار آخر داخل جناح الفرص
أيضا ،لديك الفرصة في
ٍ
لتتبع خطى  3شخصيات ملهمة حول العالم ،والتعرف على
تجاربهم من النقطة صفر وحتى ما وصلوا إليه لحظة افتتاح
المعرض ،ليخوض الزوار خاصة الشباب ،تجربة حية من خالل
ً
الشخصيات العالمية الملهة .فضال عن ذلك يوفرالجناح فرصة
لالنضمام إلى مبادرات المستقبل ،عبرمسار «تعهد بالمساهمة في
مستقبل أفضل».
صنع
ٍ

إشادات دولية ..الكل يراهن على معجزة اإلمارات

جناح السعودية في إكسبو  2020دبي

فور إعالن دبي عاصمة إلكسبو  ،2020وجه الخبراء من كل بقاع
العالم عيونهم على اإلمارات ،وانطلقت أبحاث الخبراء لمعرفة ما
الذي سيضيفه إكسبو إلى اقتصاد الدولة.
ومع خطوة تنجزها دبي في مشروع إكسبو ،تتوالى اإلشادات
الدولية بالسرعة في اإلنجاز والتخطيط الطموح والقدرة على
تحويل االبتكارإلى آلية عمل منضبطة قادرة على اإلنجاز.
ً
مؤسسة عالمية مثل «إرنست ويونج» تضم تحت جناحها عددا
ً
هائال من الشركات االستثمارية والمالية يعود تاريخ بعضها
إلى ،1849ركزت جهدها لبحث إكسبو دبي كعالمة فارقة في
االقتصاد اإلماراتي واقتصاد الشرق األوسط وشمال إفريقيا ككل.
تقول المؤسسة إن المعرض سوف يرفع الناتج المحلي اإلجمالي التي يجري تنفيذها خالل مرحلة تجهيزإكسبو .2020
بمعدل  % 1.5على األقل ،فيما سوف يستفيد قطاع الشركات أما قطاع المطاعم والفنادق فمن المتوقع أن يستفيد بما
الصغيرة والمتوسطة بنحو  4.7ملياردرهم فقط من االستثمارات قدره  11.4مليار درهم إماراتي حتى  ،2031بينما يحقق قطاع
اإلنشاءات  27ملياردرهم على األقل ،أما قطاع تنظيم الفاعليات
وخدمات األعمال فأمامه فرصة كبرى ،إذ تتوقع الدراسة أن
يستفيد بما يعادل  68.9ملياردرهم.
وتوقعت الدراسة في ملخصها التنفيذي ،أن تبلغ االستثمارات في
قطاع البنية التحتية وكذلك األصول المرتبطة بها أكثر من 40
مليار درهم .وحسب تصريحات صحفية لمدير مكتب إكسبو دبي
فإن الحدث العالمي«لن يشجع الماليين من أنحاء العالم على
ً
زيارة اإلمارات وحسب ،بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر
ً ً
ويدعم التنويع االقتصادي لسنوات ما بعد إكسبو ،تاركا إرثا
ً
ً
اقتصاديا مستداما يضمن بقاء اإلمارات كوجهة رائدة للعمل
والترفيه واالستثمار» .أما الخبراء األكاديميين في أرقى المؤسسات
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جناح فنلندا في إكسبو  2020دبي
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جناح بولندا في إكسبو  2020دبي

العلمية ،فكان لديهم رأي الفت وتوقعات كبرى إلكسبو وأثره على
االقتصاد .وقال البروفيسور آندرو سكوت ،أحد أبرز أستاذة
االقتصاد في مدرسة لندن لألعمال ،في تصريحات صحفية بعد
إعالن اختيار دبي الستضافة الحدث العالمي« :بالتأكيد نحن
واثقون في أن دبي سوف تستفيد من االستضافة أكثر من أي
ً
مكان آخر» ،وأضاف« :لكننا نركز أيضا على الناحية والمالية
ً
والفوائد طويلة األمد للمعرض» ،مشيرا إلى أن المعرض سوف
يمثل «دفعة» لالقتصاد المحلي .أما معهد التمويل الدولي ،فقد

جناح نيوزيلندا في إكسبو  2020دبي

خبر االستضافة على أن هذه الخطوة «تحمل فوائد عديدة ستمتد
إلى القطاعات االقتصادية كافة ،واالنفاق الحكومي على مشروعات
البنية التحتية الالزمة الستضافة الحدث العالمي ،سوف تستفيد منه
ً
معظم الشركات العاملة في دبي» ،متوقعا زيادة في حجم االستثمارات
األجنبية خاصة القادمة من أوروبا لالستفادة من الدفعة االقتصادية
المتوقعة القتصاد اإلمارات بسبب استضافة هذا الحدث الدولي
الفريد .فينسنت جونزاليس لوسرتاليس ،أمين عام المكتب الدولي
للمعارض ،وبعد اكتمال مالمح إكسبو دبي ،صعد بمعدالت التفاؤل
إلى أبعد مدى ،ووصف في لقاء صحفي في سبتمبر  ،2019الجهد
المبذول إلنجاز المعرض العمالق بأنه «جهد هائل يستحق الثناء
ً
حقا ،فلدينا هنا موقع تم إنشاؤه من الصفر في الصحراء ،هذه مهمة
كبيرة ،والمنظمون تمتعوا بمستويات عالية من االحترافية والكفاية في
بناء كل البنية التحتية الالزمة» .وأضاف لوسرتاليس« :إكسبو 2020
سوف يبرز دور دبي كمدينة عالمية ،ولدينا توقعات بأن  % 70من
زوار إكسبو سيقدمون من خارج اإلمارات ،فلدينا جدية كاملة تجري
هنا على أرض اإلمارات ،ودبي تقدم نفسها كمدينة فريدة من نوعها،
وسوف يشهد العالم ستة أشهر ستتحول فيها دبي إلى مهرجان نابض
بالحياة مع باقة متنوعة من األنشطة»
تحرك من خانة التحليل إلى خانة الفعل على أرض الواقع ،فمع
إعالن اختياردبي لالستضافة ،ترجم المعهد الدولي هذه الخطوة
برفع توقعاته لمعدالت النمو في اإلمارات ،ووصف نائب مدير
المعهد فوز اإلمارات باالستضافة بأنه «خطوة موفقة لتعظيم
عائدات دبي واإلمارات من القطاعات غير النفطية» ،وأوضح
ً
أن «دبي أصبحت أنموذجا للقدرة على التنويع االقتصادي
وتنمية األنشطة التجارية» .أمام بنك لومبارد أودييه ،فقد
سارع إلعالن تفاؤله بالمعرض وشد نائب رئيس البنك مع إعالن
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«إكسبو» دبي

تواصل العقول

وصنع المستقبل
حاتم عبد الهادي السيد

دبي حاضرة المستقبل ،تفتح صدرها كيمامة للحب والسالم
والعلم والثقافة ،تتألأل عبر كونية العالم لتقدم الجديد،
ً
ً
ً
والمدهش ،والمثير ،وغيرالمسبوق
وحضاريا.
وثقافيا،
تاريخيا،
ً
هذه األيام تشهد «دبي» ودولة اإلمارات العربية المتحدة حدثا
تاريخيا ً
فريدا ،بل هو األكبرفي العالم ،بوجود معرض «إكسبو»
مقرا ً
على أراضيها ،لذا رأيناها تهدي للعالم ً
كونيا عبر القارات؛
يتسع ليشمل كل ما هو جديد نحو تقدم البشرية ،لتؤكد كونها
عاصمة مهتمة بالعلم والثقافة.
لقد اكتسبت دبي ثقة العالم ،ودليلها استضافة أكبر صرح
اقتصادي ،ثقافي ،علمي ،فني ،وتنموي ،عابرللقارات والحضارات
على أرضها ،هذا الحدث األهم العابر للقارات والحضارات الذي
يعقد كل خمس سنوات لمدة ستة أشهر في إحدى المدن الكبيرة
ً
ً
وتاريخيا والذي يعد أكبر وأقدم معرض في التاريخ منذ
عالميا
انطالقته عام  1851في لندن ،باسم «المعرض العظيم».
فازت دبي بشرف تنظيم إكسبوفي التصويت الذي جرى بالعاصمة
الفرنسية باريس على ثالث جوالت ،حصلت في الجولة األخيرة على
 126صوتا مقابل  47لمنافستها مدينة «إيكاترينبرج» الروسية.
وترتكز الفكرة األساسية في المعرض حول تبادل األفكار
واالختراعات بين مختلف بلدان العالم ،ولقد حازت دولة
اإلمارات على دورها في استضافة إكسبو 2020م بفضل موقعها
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االستراتيجي ،حيث تقع على بعد ثماني ساعات عن ثلثي بلدان
ً
العالم ،هذا فضل عن الخدمات والمرافق التي توفرها الدولة
ّ
للزوار من فنادق ومطاعم ومرافق ترفيهية ،وبفضل التحديثات
والتطورات التي أظهرتها خالل العقود الماضية ،وغيرذلك.
من المتوقع أن يصل التأثير االقتصادي المباشر وغير المباشر
الناتج عن إكسبو  2020دبي إلى نحو  145ملياردرهم.
وأن يرفع المعرض يرفع قيمة التجارة غير النفطية لدبي إلى 4.5
تريليونات درهم .خاصة في قطاع االستثمارفي الضيافة والطيران.
إلى جانب ما تم من تحسينات للبنية التحتية والمواصالت
والرفاهية والحداثة ،نتيجة لتنظيم المعرض من خالل المشاريع
والمبادرات التي ستدعم موقع دبي على الخريطة العالمية؛
كواجهة سياحية واستثمارية؛ وإحدى أهم المدن الذكيةً .
ونظرا
ً
ً
جناحا كامل
لمكانة مصر التاريخية فقد خصصت اإلمارات
ً
ترويجا لالقتصاد المصري،
باسم مصر ،وهو جناح دائم يعتبر
بما يعكس حجم الروابط التاريخية واالقتصادية والسياسية
والثقافية بين اإلمارات ومصر عبر مراحل التاريخ ،ولعل هذه
اللفتة الرائعة تعكس حجم الترابط المصري اإلماراتي ،وتؤكد
الدور المصري المحوري في الشرق األوسط.
ينظر إلى دولة اإلمارات باعتبارها حلقة وصل بين الحضارات
والثقافات ،والتعريف بالثقافة العربية اإلسالمية ،وهو ما يشهد
به تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة مع دول الجوار ،واألشقاء
في القارة اإلفريقية واآلسيوية ،فاإلمارات هي رائدة العطاء
اإلنساني لكل العرب والمسلمين في كافة مشارق األرض ومغاربها؛

وهي  -اآلن  -تتصدر المشهد الحضاري والثقافي والتاريخي ،لكنها
تنظر لجيرانها العرب وال تفتئت حقهم وتقيم تشاركية كبرى مع
كل الدول العربية واإلسالمية ،والجميع يثمن لها هذا الدور
التاريخي الرائد .يرفع معرض اكسبو شعار« :الفرص ،التنقل
واإلستدامة» ،وهو ما حولته دبي إلى واقع عملي ملموس ،وجديد،
أبهر العالم كله ،من خالل قاعات كبرى تحمل هذا الشعار
الذي يدل على العراقة والتواصل بين الشعوب والحضارات،
وخلق الفرص االستثمارية ،وعقد الصفقات التجارية ،وتبادل
الخبرات العلمية ،وتحفيز التقدم العلمي والتقني؛ بما ينعكس
على اقتصاديات وثقافات الدول المشاركة ،والعالم ،وهو غرض
كوني عالمي ،نبيل وشاهق .وتسعى دولة اإلمارات إلقامة اقتصاد
ً
قوامه الطاقات البشرية ،بعد أن قدمت للعالم ً
حيويا
منبرا
لإلبداع والعمل المشترك ،ويوفر معرض إكسبو مشروعات
دعم االبتكارات ،من خالل أحدث عروض المنتجات العالمية
الصناعية؛ باإلضافة إلى تبادل األفكاروالخبرات ،وتوفيرالوظائف
والفرص الجديدة إلقامة األعمال ،والمشاريع ،ونشر الثقافات
وعقد المعاهدات الكبرى.
تشارك في المعرض  192دولة تستعرض ثقافتها وفنونها ومالمح
التطور المختلفة التي تشهدها ،كما يشهد ستة احتفاالت كبرى
بما في ذلك رأس السنة الميالدية ،ورأس السنة الصينية ،ومن

المتوقع أن تشهد أيام المعرض أكثر من  60فعالية مختلفة
ً
يوميا ،وسيكون موقع إكسبو أول موقع تجاري يوفر تقنيات
الجيل الخامس  5Gفي االتصاالت في منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا وجنوب آسيا؛ كما ستعكس أجنحة المعرض لكل هذه
الدول كافة التقنيات الحداثية في العالم.
ولطيف أن نذكر بما قاله مانويل سالتشلي ،المفوض العام
للجناح السويسري« :لطالما أثبتت دبي أنها مدينة طموحة
ومبتكرة وقادرة على استضافة وتنظيم فعاليات من الطراز
العالمي على غرار معرض دبي للطيران ،ومعرض دبي السينمائي
الدولي» وبما قاله جيري فرانتيسيك بوتوزنيك ،المفوض العام
مقنعا ً
شعارا ً
ً
جدا خالل مرحلة
لجناح التشيك« :إن دبي قدمت
التنافس على استضافة معرض إكسبو الدولي إذ طرحت ما يلي:
«لماذا إكسبو في دبي؟ وكان الجواب :ألن دبي هي بالفعل إكسبو».
دبي قبلة للتنوير الثقافي في العالم ،قادرة على صنع المستقبل،
ً
مرتكزا للصناعة
وقادرة  -بشهادة خبراء العالم  -على أن تمثل
والتجارة والثقافة وكافة مناشط الحياة ،وهي قبلة اإلبداع
والسياحة العالمية ،وجاء الدور لتكون قبلة العالم لتتصدر
الدول في مجال العلوم والفنون عبر توجه أنظار العالم أجمع
ودوله إلى دبي (الوصل)؛ حلقة النور في شرفة العالم ،والقمر
المتأللئ ،وشمسه التي ت�ضيء سماوات الكرة األرضية
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إضاءة

مات بورخس ألجلها
ماذا فعلنا لليالينا العربية؟
يذكر الكاتب األمريكي الحاصل على نوبل لآلداب إرنست
هيمنغواي في «وليمة متنقلة» ،وهو عنوان الكتاب الذي ضم
مذكراته ويومياته حول السنوات التي قضاها في باريس خالل
العشرينيات ،أنه قرأ بإعجاب شديد الكاتب الرو�سي تورجينيف،
ً
باإلضافة إلى تشيكوف ،جوجول ،ودوستويفسكي ،ويبدي لونا من
المرارة ألن أحد أبرز أصدقائه ،الكاتب إزرا باوند خالفه الرأي،
والمرارة سببها ثقته المفرطة في آراء باوند األدبية وذائقته ،ألن
القناعة التي تولدت لدى هيمنغواي بعد قراءة أبرز كتاب روسيا
ً
أخذ يرددها قائال« :كان هناك األدب الرو�سي ،ثم جاء األدب في
ً
العالم الحقا» ،مؤكدا على سمات خاصة لألدب الرو�سي جعلته
ً
يمتلك لونا من الريادة واالستمرارمعا.
أما عن األدب األمريكي ،فقد تحدث عن أصوله بإسهاب في
كتاب آخر حول رحالته للصيد في أفريقيا ،فيقول :هناك كتاب
جيدون مثل هنري جيمس ،ستيفن كرايك ،ومارك توين .ثم
يقول :كل األدب األمريكي المعاصر جاء من كتاب واحد بعنوان
هكبلري فين ،لمارك توين .هذا هو الكتاب األفضل الذي نملكه.
كل الكتاب األمريكيين جاءوا من هذا الكتاب ،لم يكن لدينا قبله
ً
شيئا ،وال نملك غيره بعد.
جاء كالمه هذا في كتابه «تالل أفريقيا الخضراء» في حوار له
مع شخص كيني يدعى كندينسكي حول األدب عموما واألدب
ً
األمريكي خصوصا.
ً
كان هيمنجواي مشغوال بالكتابة الجيدة باستمرار ،بإلهام
ً
ّ
الكتاب ،وبالطريقة التي يمكن بها أن يعيش الكاتب ويظل منتجا
ألدب جيد .في حواره مع كندنسكي يتحدث بإسهاب عن أنه ال بد
من وجود شخص ما قادر على كتابة كتاب عظيم ،وأنه يحتاج
من أجل ذلك للموهبة ثم المفهوم ،ومع ذلك فقد كان يرى أن
ً
الظروف العامة التي يعيشها الكاتب تعمل دائما ضده ،فإما أنه
يعاني من قلة المال ،ومن الظروف المناسبة بالتالي لكي يكتب
ً
بشكل جيد ،أو أن يغدو ناجحا ويجني ثمارنجاحه ثراء أيضا يؤدي
إلى توقفه عن الكتابة أو تعطيله بشكل ما.
ل
لكن ما لفت انتباهي دوما هوة حرصه على بحث األصو أوالجذور
التي ينتمي إليها أدب ما.
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إبراهيم فرغلي
كاتب وروائي مصري

منذ قرأت الكتابين وتشغلني الفكرة ،ألنها تعبر عن عدة عناصر
منها أوال كشفها لعدم معرفتنا باألدب األمريكي ،ألننا لم نترجم
منه سوى بعض أشهر األعمال ،أما األمر الثاني فيعود للكيفية
التي يصف بها هيمنجواي أزمة الكاتب األمريكي في بدايات القرن
الما�ضي والتي تتشابه أو تتماثل مع ظروف الكتاب العرب في
الوقت الراهن بشكل كبير ،وال شك أنها قد تتشابه مع أوضاع
الكتاب في أرجاء واسعة من العالم.
لكن بالنسبة لنا يهمني التفات هيمنجواي لتأثير مارك توين ،في
الكتابة األمريكية المعاصرة ،من دون تهيب لفكرة التحرج من أثر
الكالسيكيين ،وتوضيح ذلك بلون من الوضوح والحسم .وكذلك
األمر في الكيفية التي يصف بها األدب الرو�سي كأب روحي لألدب
في العالم.
ً
لدينا في العالم العربي وخصوصا في العقدين األخيرين ،نوع
من فهم الكتاب الحداثيين أن انتمائهم للحداثة يعني ،بشكل
مباشر أو غير مباشر ،نفي تأثرهم بالكالسيكيين العرب الرواد،
على الرغم من أي كاتب في العالم ال بد أن يكون قد تأثر بالكتاب
الكالسيكيين.
نجيب محفوظ أنموذج جيد في هذا الشأن ،فالكثير من الكتاب
العرب من أجيال مختلفة ممن يحبون أن يقدموا أنفسهم
بوصفهم حداثيين ومتجاوزين لألدب التقليدي إما أن يتجاهلوا
محفوظ أو يحاولوا التقليل من إنجازه .بالرغم من أننا اليوم لسنا
في حاجة للتأكيد على أن شجرة األدب المصري المعاصر ،وربما
العربي ،تدين بالتأسيس لكتابات هذا الكاتب النجيب.
لكن المثال الذي يسبب المزيد من األ�سى بالنسبة لي على األقل
فهو مثال الليالي العربية أو كتابنا األشهر «ألف ليلة وليلة» .والذي

يتوزع كتابه السريين بين تراث شرقي هندي فار�سي ،ثم تراث عربي
يتراوح بين بغداد والقاهرة وفق النسخ المختلفة المتاحة لليالي.
فمن الالفت أيضا أننا إذا ما قارنا عدد الدراسات األدبية الغربية
لهذا النص الشهير مقارنة بالدراسات العربية في هذا الصدد
سنجد أن الفارق رهيب ،فثمة مئات الدراسات بلغات مختلفة،
وترجمات متباينة ،وحتى نقاشات أدبية حية أو تبث في إذاعات
مرموقة مثل البي بي �سي ،وهناك محاوالت عديدة في تأمل الرموز
واألفكار التي تضمنها قصص الليالي ،أما بالنسبة إلينا فال يعدو
ً
ً
تأمل العمل إال بوصفه عمال كالسيكيا ،يذيع صيته ،وتنتشر
بعض أصدائه في مسلسل أو في مواد ترفيهية ،وبعض األعمال
ً
المتلفزة ،ولكن ال يتوفرمثال بالشكل الذي يليق به في المكتبات،
وإن توفرفنسخ مراقبة أو محذوف منها ،وال توجد دراسات رصينة
تواكب الجهد الغربي المبذول في رصد العوامل األدبية والثقافية
ً
التي جعل هذا النص حيا حتى يومنا هذا .وثمة استخفاف ضمني
بالنص باعتباره مجرد مجموعة من الحكايات المسلية التي روتها
امرأة أرادت إنقاذ رقبتها ورقاب بنات جنسها من ديكتاتور غاشم
مصاب بداء الشك في المرأة وكل امرأة.
بل حتى على مستوى التأويل ،فقد أتيح لي االطالع على قراءات
لمثقفين فرنسيين كانوا يرون تأويالت رمزية عديدة في الحكايات

المختلفة ،لها إرهاصات ثقافية أو سياسية أو راصدة لمواقع
النقد الضمني في النصوص ،وأما الترجمات التي تم نقل الليالي
إليها عن العربية فهي تقريبا أغلب لغات العالم.
لكني ال أرى بين نماذج الداللة على األهمية والتقديرالكبيرللنص
ً
ً
أدبيا ولغويا ما هو أبرز من محاولة بورخس لقراءة النص بأكثر
من لغة ،فهذا الكاتب األرجنتيني الموصوف بأنه واحد من أعظم
ً
القراء أيضا ،لم يشف غليله التعرف على النص في اللغتين
اإلنجليزية واإلسبانية ،وقد شغف به فقرر قراءته بلغته األم،
وألنه ال يعرف العربية فقد قرر أن يتعلمها ،رغم أنه كان قد بلغ
من العمرأرذله كما يقال .وبينما يتعلم العربية وافته المنية ،وهي
الواقعة التي وصفها الناقد االستثنائي عبد الفتاح كيليطو بقوله:
«استوقفتني لدى بورخيس جملة تقول :بأي لغة يمكن أن يموت
المرء؟ وقد مات بورخيس باللغة العربية ،ألنه قرر أن يتعلمها
ً
في نفس العام الذي توفي فيه ،ألجل أن يقرأ كتابا واحدا في لغته
األصلية هو ألف ليلة وليلة! تعلم العربية ومات قبل أن يقرأ
الليالي أو تعلم العربية فمات!» .انتهى تعليق كيليطو.
نعم ،مات بورخس باللغة العربية ربما ،لكنه أسهم في إحياء
ً
العربية والليالي .وما أحوجنا بأن نكون األكثر إصرارا على إحياء
الليالي وإنارتها واستلهامها في النقد واألدب والكتابة

كتاب اإلمبراطورية العثمانية المصغر .ألف ليلة وليلة .جداريات الحضارة القديمة .أب سلس .اللوحات الجدارية الفارسية
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وجهة سفر

الساحرة المستديرة!
أعشق كرة القدم منذ الصغر ،وأجد متعة كبرى في متابعة
مبارياتها ،خاصة المباريات التي يخوضها فريقي المفضل،
ََ
ّ
ً
منغمسا
أفوت مباراة له من دون مشاهدتها،
وأشجعه ِبول ٍه ،ال أكاد ِ
ّ
كلي ،وتتوتر أعصابي ،وأنفعل كأنني أخوض المباريات مع
بشكل ٍ
َّ
الالعبينً ،
وكثيرا ما عن لي أن أذهب إلى االستاد لمشاهدة بعض
ً
المباريات الحاسمة من أرض الملعب ،لكنني لم أفكر أبدا أن
َّ
أسافر وراء الحدود المصرية لهذا الغرض.كنا نتسكع أنا وزميلي
في العمل بعد انتهائنا من تصويرما أتينا من أجله ،كنا في نهاية عام
 ،2009ولم نكن نعرف أسماء الشوارع التي نمرعبرها ،وال إلى أين
تقودنا خطانا ،فقط كنا نلمح من بعيد خط سير «التليفريك»،
َّ
نستقله إلى غير وجهة َّ
محددةَّ ،
مجرد تجربة
وراودتنا فكرة أن
َ
وقت
الثنين ليس لديهما ما يصنعانه في هذا النهار ،وتزجية ٍ
حتى َّ
يحل موعد طائرتنا إلى القاهرة .الطبيعة في شوارع الجزائر
عال بشكل طبيعي ،وأنا
العاصمة َرائعة ،وزميلي ثرثار ،ذو صوت ٍ
ّ
ََ
هز الرأس ،أشاكسه؛ فيعلو صوته،
ال أعرف كرم اإلنصات مع ِ
وفجأة أجدنا نحن االثنين نمر بجوار صف طويل من البشر
الذين يقفون أمام باب كبير ،يتصايحون بهتافات ال أتبينها ،لكن
ً
ً
وواضحا :هؤالء مشجعون لفريق كرة قدم،
صريحا،
المشهد كان
يننتظرون اإلذن للدخول إلى مدرجات الملعب! قبل أيام قليلة
كان الفريق الجزائري قد هزم الفريق المصري في مباراة تحدد على
إثرها الفريق الذي سيصعد للعب نهائيات كأس العالم بجنوب
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محمود شرف
شاعر وإعالمي

إفريقيا في العام التالي ،وحدثت مناوشات عنيفة بين الجماهير في
ً
ُ َ
محايدة...
السودان ،إذ كانت المباراة تلعب هناك ،باعتبارها َأرضا ِ
َّ
كان َّ
مصريتنا ،وأظن أن
مجرد اإلنصات إلى لهجتنا سيكشف
العاقبة لن تكون سليمة على اإلطالق في مثل هذه الظروفً .
سريعا
انحرفت إلى الرصيف المقابل وأنا ُّ
ً
ساحبا رفيقي من
أمد خطوي،
ً
ذراعه ،وهو يتساءل عما َّ
خافضا صوته من مفاجأة
حل بي فجأة،
مستشعرا أن ً
ً
ُّ
خطبا ما ربما حدث من دون أن
التصرف الغريب،
ينتبه له .حينما انتهينا إلى مكان آمن ًّ
نسبيا أوضحت له األمر؛
فامتقع لونه ،وارتبك ،لكنني دفعته نحو مقهى هادئ ظهر لنا،
وظللنا جالسين في ركن ق�صي منه حتى بدأت المباراة على شاشة
التلفاز الخاصة بالمقهى .كان يمكن أن نكون شهداء الكرة! أحب
الكرة ،لكنني ال ُّ
أحب أن أموت من أجلها ،كما مات أكثرمن سبعين
ً
مشجعا في مباراة بمدينة بورسعيد قبل سنوات ،وال أعرف -كما
ال يعرف أحد -لماذا ماتوا؟ َومن قتلهم؟ ما يعجبني في كرة القدم
َ
وتذيقك
أنها خادعة ،وماكرة :تعطيك من طرف اللسان حالوة،
ويالت العذاب ،والضنى ...ركلة من قدم العب ربما أحالت يومك
أو َّأي َامك  -إلى سعادة بالغة ،ونفس الركلة -على الطرف المقابل-
تلقي بك في غياهب حزن مقيم ،ال تدري كنهه ،وال كيف ينكشف،
وأنا في الحالين َّ
أتمهل! المرة الوحيدة التي ركبت طائرة من أجل
مباراة كرة كانت في عام  ،1998عندما وصل الفريق المصري
للمرحلة النهائية في كأس األمم األفريقية ،بواجادوجو ،عاصمة
َّ
بوركينا فاسو ،حطت بنا في المطار ،أخذتنا السيارات إلى ملعب
المباراة ،انتهت المباراة ،عادت بنا نفس الطائرة! رحلة الساعات
ً
العشرين ،التي لم تكشف لي ولو ً
واحدا من مالمح بنت
ملمحا
الغرب :بوركينا ،التي كانت فولتا

ارتياد اآلفاق

ً
«مرحبا أبوظبي»
البطاقات البريدية مصدر لقراءة التاريخ
شمسة حمد الظاهري
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البطاقات البريدية مصدر لقراءة التاريخ
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ً
«مرحبا أبوظبي» كتاب يضم مجموعة من البطاقات البريدية،
ً
تحمل صورا قديمة فريدة تعطي لمحات عن ما�ضي أبوظبي
وتعكس ذكريات لمراحل اندثرت من النسيج الحضري اإلماراتي
بتغيرالتصاميم المعمارية القديمة وحياة مجتمعها في لحظات
مختلفة من تاريخها الحديث عن طريق الرسائل المكتوبة
على خلفية البطاقة .وتعود معظم البطاقات المنشورة في
الكتاب لزوار أبوظبي ،وممن عاشوا أو عملوا في اإلمارة في فترة
السبعينيات إلى التسعينيات من القرن العشرين.
وتكمن االستفادة العظمى من هذه البطاقات التي تحمل
ً
صورا لمعلم سياحي أو فلكلور أو موضع مميز في أبوظبي ،في
نقش تاريخ المدينة في العقول والضمائر ،وستظل تشكل
ً
جزءا ال يتجزأ من تاريخ أبوظبي وتراثها الحديث .والكتاب من
إصدار «لئال نن�سى» بأبوظبي ،وهي إحدى مبادرات مؤسسة
سالمة بنت حمدان آل نهيان الهادفة إلى توثيق جوانب الحياة
اليومية للمجتمع في الما�ضي خالل مراحل مختلفة من تاريخ
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مشروعات التخطيط المعماري والحضري

توثق الصور الفوتوغرافية المطبوعة على الجانب األمامي
للبطاقات البريدية في هذا الكتاب العديد من مشروعات
التخطيط المعماري والحضري محتفية بإمارة «أبوظبي الحديثة»
باعتبارها من المدن الحديثة ذات «المباني الحديثة» و«السوق
المركزي الجديد» و«الشوارع المستحدثة» «وناطحات السحاب
الحديثة» .وتعكس بعضها المنشآت العامة مثل :مطار أبوظبي
الدولي واستاد آل نهيان وجسر المقطع وميناء زايد ،باإلضافة إلى
ً
الفنادق المبنية حديثا مثل فنادق هيلتون وشيراتون وفندق قصر
الخالدية وفندق قصر العين وهيلتون العين واالنتركونتنتال ،كما
تظهر المساجد على البطاقات بصورة بارزة ،مثل مسجد خالد
ومسجد خلف العتيبة ،باإلضافة إلى «القلعة القديمة» (قصر
الحصن) والحصن الشرقي بالعين وبرج الساعة وقصر المنهل
42

«مرحبًا أبوظبي» البطاقات البريدية مصدر لقراءة التاريخ

وساعة أبوظبي  -جنيف المزهرة ونافورة البركان والكورنيش
المظلل بمظالت إسمنتية ومجسمات طريفة في هذه البطاقات.
وهناك لقطات جوية للشوارع الطويلة والميادين المتصلة،
وأبرزها شارع الشيخ خليفة وشارع الشيخ حمدان وطريق
ً
المطار ،وهناك أيضا أساطيل السيارات والدراجات النارية وعلم
الدولة وجميعها يعكس المناظرالطبيعية الخالبة في الدولة.

صور بانورامية

ويأتي التصوير الفوتوغرافي الليلي في البطاقات المنشورة ليبرز
جمالية المشهد بطريقة بانورامية أو بتركيز على تفصيل صغير
لتكون بمثابة الدعوة المبطنة إلعادة اكتشاف ما تم رؤيته،
كمشاهد ليلية للنوافير المائية ذات األلوان المضيئة ،وغروب
ً
الشمس المتوهجة .وانتشرت أيضا الصور الفوتوغرافية للتراث
ً
الثقافي مثل صورة بدوي يحمل صقرا ،ومجموعة من العازفين
يؤدون إحدى األهازيج الشعبية ،وصياد يعمل في قارب شراعي.
وتعرض بعض البطاقات العاصمة في سلسلة من الصور
ً
المرقمة ،كما توجد الرسائل المكتوبة مسبقا مثل «تحية من
أبوظبي» في رسوم جرافيكية رائعة معروضة في كوالج ألفضل رسائل مألوفة ورسائل السائح
معظم البطاقات المنشورة في الكتاب للسياح إما اشتراها كتذكار
صور المدينة.
ُ
أو ليستخدمها .وهناك مجموعة منها تركت فارغة ،ومنها تحمل
أساليب الخط المتنوعة وعبارات ودية
عبارات في الجهة الخلفية بالكامل (في حقل العنوان) ،فقد
ً
تظهر معظم البطاقات البريدية في الكتاب باللغة االنجليزية ،اعتمد بعضها على رسائل الترحيب المطبوعة مسبقا للتواصل

وتعرض الصفحات الشفافة في الكتاب ترجمة للرسائل متعددة
اللغات باللغتين اإلنجليزية والعربية .وتنوعت أساليب الخط في
الرسالة المكتوبة على البطاقة ،ويمكن قراءة معظم الرسائل
المكتوبة بخط اليد بسهولة ،ولكن يصعب فك شفرة بعضها.

 /العدد  255يناير 2021

43

ارتياد اآلفاق

البريدية أسئلة عن المشكالت الصحية أو تشاطرها مثل «أذناي
ً
وحنجرتي كانا يؤلمانني كثيرا عندما غادرت الجمعة الماضية».
«كانت لدي مشكلة في القلب».

مالحظات حول درجات الحرارة

حملت معظم البطاقات البريدية المكتوبة في أبوظبي مالحظات
ً
حول درجة الحرارة المرتفعة .مثل «درجة الحرارة عالية جدا
لكن ال توجد رطوبة في الجو»« .على الرغم من حرارة الجو إال أننا
ً ً
نخرج في فترتي الصباح والعصر»«هنا الجو حارا جدا حيث تصل
ً
الحرارة إلى  45في الظل والرطوبة عالية جدا .ستدوم هذه األجواء
حتى شهرأكتوبروستبدأ بالتحسن لألفضل حتى شهرأبريل»« ،إن
للغاية .لذلك نأمل أن تصلك هذه البطاقة بحلول عيد الميالد».
ً
الجو حارجدا هنا والشمس ساطعة على الدوام»« ،الجو دافئ هنا
«أنا على متن طائرة» «هل تشاهد التنس على شاشة التلفاز؟»
ً
وحتى المياه دافئة»« ،سوف يبدأ الجو باالعتدال هنا قريبا -
«هل استمتعت باأللعاب النارية؟» «هل قام فريق انجلز فرع
لحوالي 100درجة فهرنهايتية» ...الخ.
مدينة كولسدون بزيارتكم على دراجاتهم بعد؟»

مالحظات عن أبوظبي

مع اآلخرين ،في حين اكتفى بعضهم بالسالم أو تمني الخير ،مثل
«كن بخير» .ومنهم من كان يرغب في البقاء على التواصل من
خالل الكتابة فقط مثل« :سأكتب لك رسالة مفصلة حال وصولي
ً
ً
للمنزل» أو «أراك قريبا» .ونظرا لعدم احتياج البطاقات البريدية
إلى أظرف تبدو هذه الرسائل ظاهرة للعيان لذلك ال يميل من
يستخدم هذه البطاقات إلى كتابة رسائل خاصة ويكتفي بكلمات
عامة مثل رسائل الترحيب أو مشاركة أهم ذكريات السفر أو
السؤال عن األحوال إلى ما غيرذلك من األمور العامة .ويتم تبادل
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البطاقات البريدية عادة بين أفراد العائلة واألقارب واألصدقاء،
وبالتالي تميل أن تكون معظم الرسائل مألوفة وودية.
وتحمل معظم بطاقات السائح معلومات عملية مثل إعالم
الجهات المتلقية بأوقات الوصول والمغادرة من أبوظبي مثل
«كما وعدتك ..أرسلت فإني أكتب لك حال وصولي»« .لقد عدت
ً
يوم األربعاء صباحا بعد رحلة دامت ثمان ساعات»« ،لقد كنت
ً
ً
مجهدة كثيرا ولم استطع النوم جيدا»« ،تحياتي لكم ..من صحراء
العين .سأرجع بتاريخ  .»22/4وتطرح العديد من البطاقات

كتب بعض األشخاص مالحظات مثيرة عن أبوظبي على البطاقات
البريدية مثل «تشبه هذه المدينة مدينة كلوندايك بعد تحضر
وتمدن الغرب»«إنها مدينة غنية للغاية ،حيث تنتشر المصارف
في كل زاوية»« .ال يوجد أي �شيء أفضل من مشاهدة الكثبان
الرملية» «تناولت الطعام مرتين في أحد مطاعم المأكوالت
ً
البحرية وكان الطاهي فرنسيا .وكانت الخدمة جيدة للغاية وأكلنا
حتى امتألت بطوننا»« ،أبوظبي مدينة جميلة».

تأخروصول البطاقة

تكشف بعض التعليقات عن شعور غريب بالفجوة الزمنية
الطويلة بين إرسال البطاقات البريدية من أبوظبي واستالمها في
أماكن أخرى .على سبيل المثال« :إن البريد في هذا المكان بطيئ

المطابع والمصورون

تعرض التسميات المطبوعة على الجهة الخلفية للبطاقات
البريدية دالئل على وقت نشأتها والجهة التي قامت بطباعتها
وتدوين أسمائها عليها ومنها :وزارة اإلعالم والثقافة ،ومؤسسة
إمبوست وشركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،واستوديو
ومتاجر الخليج ،وقرطاسية فاروق العالمية والمخزن العالمي
العام ،بجانب العناوين وأرقام الهاتف والفاكس .واعتمد بعض
المصورين العرب والدوليين لهذه البطاقات ومنهم :أحمد
عبد اللطيف وبهمن ،وبيرنارد جيرارد ،وجوزيف دالي وفرانسوا
لوشون وهورست نسترس ،إل فيلوينج ،سير ماريوس ،اتش
بري ،وحشمتي علي .وجاءت طباعة معظم البطاقات البريدية
المعروضة في الكتاب في دبي وأبوظبي وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا
وفرنسا وألمانيا والسويد والنمسا ولندن
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سوق الكتب

الفن الصخري في أبوظبي

منظرلمقابرخاليا النحل القديمة بالقرب من العين  ،اإلمارات العربية المتحدة

الفن الصخري ،الغالبية منها تعود إلى العصر البرونزي ،وإلى
د .خالد عزب
الحقبة المتأخرة من عصر ما قبل اإلسالم ،وفي الجبال الممتدة
صدر عن هيئة أبو ظبي للسياحة والتراث كتاب فريد من نوعه على طول الساحل الشرقي لإلمارات العربية المتحدة توجد
عنوانه «الفن الصخري» في إمارة أبو ظبي وهو من تأليف عالم كذلك نماذج جيدة من الفن الصخري ،في الوديان والممرات،
ً
اآلثارالمرموق وليد ياسين التكريتي وترجمة عمرو المالح.
وطرق القوافل القديمة وأحيانا على السهل الساحلي.
تعود أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه قدمه للمتخصص وغير
المتخصص في أسلوب سلس بسيط ،وإلى إلقاء الكتاب الضوء
على مرحلة ثرية من عصور ما قبل التاريخ ،كنا ال نعرف عنها
الكثير إلى عقود قريبة ،وإلى ندرة ما كتب عنها خاصة باللغة
العربية.

 4000سنة ،وهو مدفن جماعي له مدخالن يؤديان إلى الحجرات
ً
الداخلية ،النقوش بالمدفن متعددة منها رجل يمتطي حمارا على
ً
نحو جانبي ،والمؤلف يقف طويال أمام نقش في المدخل الجنوبي
عبارة عن اثنين من حيوانات المها متقابلين ،بينهما شكالن بشريان
واقفان يمسك أحدهما بيدي اآلخر .هنا البد أن نؤكد أن المها
حيوان بري انتشر في المنطقة ،كان له دور حيوي في اقتصادها
في العصرالبرونزي ،وقد اكتشفت عظامه في أثناء التنقيبات التي
تمت في المستوطنات في أم النار وهيلي .هذا الكتاب وغيره من
كتب الفن الصخري تسد ثغرات في هذا الحقل المعرفي ،الذي
ً
أصبحت معلوماتنا تزداد يوما بعد يوم ،وصرنا نقرأ اآلن بوضوح
منظرلنصب تذكاري قديم تم التنقيب عنه في حديقة هيلي األثرية التابعة لليونسكوفي العين عن ذي قبل نمو المجتمع وتطوره واالقتصاد وأدواته ،بل وتطور
المؤلف وليد التكريتي في كتابه هذا قدم لنا في صفحات معدودة العالقات بين المجموعات التي تسكن األماكن المتجاورة ،فهل
خالصة آرائه وخبراته في الفن الصخري في إمارة أبو ظبي ،فهو نشهد في السنوات القادمة المزيد من االهتمام بهذا العلم؟
ً
يرى أن النقوش البارزة والمعروفة جيدا على األحجار المنحوتة
المنتزعة من مدافن جزيرة أم النار وهيلي تعد معالم فريدة ،وهي
تشير إلى وجود مجتمعات متطورة ومعقدة في العصر البرونزي،
فهناك دليل بها على نحت مجسم في مستوطنة تعود إلى العصر
ً
البرونزي في محيط جزيرة أم النار ،فإن المقبرة تحتوي نقوشا
بارزة تصور حيوانات ،وهي :جمالن وثور ومها ،نفذت على أحجار
كلسية كانت في األصل تزين الجدران الخارجية لمدافن أم النار،
تم تنفيذ هذه الرسوم بتقنية عالية .قدم لنا وليد التكريتي
معلومات غزيرة عن المدفن الكبيرفي هيلي الذي يعود إلى أكثرمن

الفن الصخري هو أحد أشكال الفن األولى التي مارسها اإلنسان،
فمنذ العصر الباليوليثي (العصر الحجري القديم) كانت هناك
نقوش تصور مختلف الموضوعات على جدران الكهوف في أوروبا
وآسيا وأفريقيا ،شاع الفن الصخري في شبه الجزيرة العربية ،وفي
جبال الحجر التي تمتد على أكثر من  600كيلومتر ،وتشمل أجزاء
من سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية ،ثمة آالف من مواقع
46
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قضايا وآراء

إحياء النحو
بين صراع العمامة واألفندية
د .ممدوح فرّ اج النابي

المعركة بين الحداثة والتراث ،لم تتوقف
ً
يوما ما ،بل إن رقعة الشقاق وعدم الوفاق
ْ
الجماعتين في ازدياد .وفي الحقيقة
بين أنصار
ْ
ً
هي معركة تكشف صراعا بين عقليتين،
ّ ْ
ّ ْ
كل ُسلطة إال سلطة
تحررت من
إحداهما
ى ّ ْ
ْ
الفكر ،واألخر تكلست بعد أن أوقفت
إعمال العقل ،ومع األسف نتاج هذه العقلية
ما زالت تعاني منه الشعوب العربية في كثير
من أزماتها ،فال هي قادرة على أن تخلع عنها
ثوبها القديم ،وال هي قادرة على أن تنصهر في
بوتقة الجديد ،فظلت حجر عثرة أمام فكر
ّ
خلق مبدع ،يعمد إلى الحجاج والنقاش ال
النقل واالقتباسُّ .
وتعد معركة كتاب «إحياء
النحو» ،الذي سعى مؤلفه في الثلث ّ
األول
ُ ّ
خلص النحو
من القرن العشرين ،إلى أن ي ِ
ّ
المعوقات التي أصابته بالجمود،
من تلك
ْ
ونأت بطالب العلم عنه ،شاهدة على هذا
ّ
الصراع القديم بين أنصار الفكر الخلق
ّ
الذي تمثله الجامعة بما أحدثته من ِقيم
ّ
ّ
تنويرية ،وأنصار الفكر القديم الذي يمثله
أنصارالعمامة من شيوخ األزهر.

سيبويه الصغير

ورد اسم صاحب هذه المعركة الدكتور
إبراهيم مصطفى (1962 - 1888م) في
محاضرة ألقاها الدكتور طه حسين عن
المستشرقين الذين َّ
در ُسوا في مصركجويدي،
ّ
وناللينو ،وسنتالنا ،إبان افتتاح الجامعة
المصرية عام  ،1908وقد أشاد بدور ناللينو
48
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في تعليم الطالب تاريخ األدب ،وكيفية تقييمه،
وذكر أن لناللينو ً
دورا ً
كبيرا في المنهج ،الذي
اتبعه إبراهيم مصطفى في كتابه عن النحو
ً
ًّ
تعليميا
أسلوبا
العربي ،الذي اقترح فيه
ً
جديدا ،يختلف عن األسلوب التقليدي المتبع
في األزهر.
وقد كان لهذا النهج الجديد أثره في المعركة
التي ّ
شنها األزهر على الكتاب ،وإن كان الفارق
بين معركة طه حسين «في الشعر الجاهلي»
 ،1926ومعركة كتاب «إحياء النحو»
 ،1937أن مجمع اللغة العربية َّ
أقر بالكثير
من الفرضيات التي قالها إبراهيم مصطفى،
ّ
خاصة في مسائل االستغناء عن العامل .كما
أن وزارة المعارف برئاسة بهي الدين بركات،
ْ
أصدرت قر ًارا بتشكيل لجنة للنظر في
عندما
تبسيط قواعد النحو والصرف والبالغة ،كان
أحد أعضاء هذه اللجنة المؤلف «إبراهيم
مصطفى» ،إلى جوار طه حسين وأحمد أمين
وعلى الجارم ،كما إن التوصيات التي أخذت
بها اللجنة ورفعتها في تقريرها ،هي ذات النتائج
والتوصيات التي أو�صى في كثير منها إبراهيم
َّ
مصطفى في مؤلفه.
صاحب المعركة هو إبراهيم مصطفى ،عالم
لغوي مصريُ .ولد عام 1888م َّ
وتلقى في
ِ
ًّ
ًّ
ً
تعليما دينيا تقليديا؛ حيث حفظ
طفولته
القرآن الكريم ثم التحق بـ «األزهر الشريف»،
َ
ود َر َ
س به حتى التحق بمدرسة دار العلوم
ُ
العليا (كلية دار العلوم اآلن) .وقد ش ِغف
َ
مصطفى منذ ِصغره بالنحو ومسائله وأظهر
ُّ ً
ً
ُ
طلق عليه
فيه نبوغا
وتفوقا؛ حيث كان ي ِ
أساتذته «سيبويه الصغير»؛ وذلك ألنه

ً
كان األكثر حفظا بين زمالئه لمتون اللغة وفن التجويد وعلم
َّ
القراءات ،كما كان َ
دائم البحث في كتب النحو والصرف ليط ِلع
على المسائل النادرة فيها.
ً
عمل مصطفى بعد ُّ
تخرجه مدرسا بمدارس «الجمعية الخيرية
ّ ً
ً
اإلسالمية» حتى أصبح ناظرا لها ومف ِتشا بالتربية والتعليم بعد
ذلك؛ ّ
ثم اختير لتدريس اللغة العربية بكلية اآلداب بالجامعة
المصرية (جامعة القاهرة اآلن)َّ ،
وتدرج في المناصب حتى أصبح
ّ
ً
أستاذا للنحو .تقلد منصب عميد كلية دار العلوم عام 1947م،
ُ ّ
وعضو َمجمع اللغة العربية بالقاهرة .ت ِوفي في عام 1962م بعد
حافلة بالعطاء األكاديمي واألدبي.
حياة
ٍ
ٍ
أصدر كتابه «إحياء النحو» عام  ،1937وقد كتب المقدمة له
ّ
بالجدة واالبتكارفي منهج الكتاب ،وإن كان
طه حسين ،وأشاد فيها
سرد الكثير من التقاطعات بين حياتيهما ولقاءاتهما قبل الجامعة
وبعد الجامعة ،وتقلدهما المناصب ،ثم أشاد إشادة ّ
قيمة بهذا
الكتاب فذكر«أن إبراهيم ال يعرض َ
علما ً
عليك ً
ميتا ،وإنما يعرض
َ
علما ًّ
عليك ً
حيا يبعث الحياة في الذوق ،كما ال يعرض عليك
مسائل جامدة هامدة ،ولكنه يفتح للنحويين ً
طريقا ْإن سلكوها
فلن يحيوا النحو وحده ،ولكنهم سيحيون معه األدب العربي
ً
أيضا».

ُ َ
العربية» ويقع الكتاب في جزأين ،وأ ِلف في عهد إسماعيل ،وظل
ً
ً
وقتا طويال يقرؤه التالميذ بالمدارس االبتدائية .ويعزى للدعوة
خطوة في تيسيرالنحو
ّ
ّ
العربي في العصر الحديث التي قام بها الشيخ محمد عبده في الثورة على مناهج التعليم
ويعد الكتاب ّأول كتاب ظهر في العالم
لنقد نظريات النحو التقليدية .وإن كان ثمة محاوالت سابقة لظهور كتابات كثيرة اعتنت بتقديم وتيسير علم النحو ،على نحو
ما ظهرت كتب «الدروس النحوية لتالميذ
لتيسير النحو على نحو ما فعل ابن مضاء
القرطبي (ت  ،)592في ّ
المدارس الثانوية» عام  ،1891من تأيف
(الرد على النحاة) ،فدعا
نخبة من األساتذة؛ حفني ناصف ،ومحمد
فيه إلى إلغاء نظرية العامل ورفض باب التنازع
دياب ومصطفى طموم ،ثم انضم إلي ثالثتهم
وإلغاء التعليل والقياس .ومن هذه المحاوالت،
محمود أفندي ،وسلطان محمد ،ففي عام
محاولة رفاعة رافع الطهطاوي ()1873 - 1801
 1892اشترك الجميع في تأليف كتاب «دروس
في هذا الصدد لتيسير النحو للطالب بعنوان
المدارس الثانوية».
«التحفة المكتبية لتقريب العربية» عام
البالغة لتالميذ ُ
ّ
ثم في عام  1905أجريت بعد التعديالت على
 ،1869وقد قام بتحقيقه األستاذ الدكتور
ْ
البد اوي زهران عام ّ .1983
ّ
الكتابين ،وتم ضمهما في كتاب واحد بعنوان
ويعد هذا الكتاب
ر
«قواعد اللغة العربية لتالميذ المدارس
ّأول محاولة في التأليف النحوي الحديث.
ّ
ّ
الثانوية» ،إلخ من مؤلفات كان غايتها النزول
السنية في
وهو متأثر فيه بكتاب "التحفة
ّ
للطالب والتيسيرله ،وهو ما تأكد بصدور جزء
علم العربية" ،للمستشرق الفرن�سي البارون
َ
ُ
سلفستر دي سا�سي .وهناك ً -
مستقل كتطبيقات ع ِهد في تأليفه إلبراهيم
أيضا  -محاولة
ّ
ْ
َ
عبد الخالق عام  ،1906وصدر بعنوان
كتاب
على مبارك ( )1893 - 1823إذ ألف
«التطبيقات العربية على الكتاب الرابع من
«طريق الهجاء والتمرين على القراءة في اللغة
 /العدد  255يناير 2021

49

قضايا وآراء

الدروس النحوية لتالميذ المدارس الثانوية» .وفي عام  1925ظهر
ً
«النحو الواضح» ،لعلي الجارم ومصطفى أمين .وصوال إلى مرحلة
التأليف الجامعي التي بدأت مع كتاب «النحو الوظيفي» لعبد
العليم إبراهيم عام  ،1970وما تالها من محاوالت أحمد مختار
عمر ،في «النحو األسا�سي» ،وعباس حسن في «النحو الوافي»،
ّ
المصفى» ،إلخ.
ومحمد عيد في «النحو
كما ال يجب أن تن�سى محاوالت الدكتور شوقي ضيف (- 1910
 )2005التي بدأت ً
مبكرا في تحقيقه لكتاب ابن مضاء القرطبي
ّ
«الرد على النحاة» (صدرالكتاب عام  ،)1947حيث دعا إلى إلغاء
نظرية العامل في كتابه «تيسيرات لغوية» (دار المعارف)1990 ،
وقد جاء في ثالثة أقسام ،قصرالقسم الثالث فيه لتسويغ ألفاظ
دارجة.

إحياء النحو

استغرق تأليف كتاب «إحياء النحو» سبع سنين كما يشير
ً
المؤلف في المقدمة ،حيث كان كما يقول «سبيل النحو موحشا
ً
شاقا ،وكان اإليغال فيه ينقص قواي ً
نقضا ،ويزيدني من الناس
ً
ً
ً
حرمانا ،لكن أمال كان يزجيني
بعدا ،ومن التقلب في هذه الدنيا
ويحدو بي في هذه السبيل الموحشة؛ أطمع أن ّ
أغي َر منهج البحث
النحوي للغة العربية ،وأن أرفع عن المتعلمين إصر هذا النحو،
ً
وأبدلهم منه أصوال سهلة يسيرة ،تقربهم من العربية ،وتهديهم إلى
حظ من الفقه بأساليبها».
ّ
ُّ
ّ
وقد تسلح المؤلف من أجل هذه الغاية غاية التسل ِح ،فاتصل
در ُ
«بدراسة النحو في كل معاهده التي ُي ّ
س فيها
بمصر» .أما عن السبب الذي قاده إلى أن يسلكَ
َم ْسلك التسهيل والتخفيف ،هو أنه ما وجده في
معاهد النحو من ُّ
تبرم بالنحو وضجر بقواعده،
وضيق الصدر بتحصيله .كما إنه وجد أن
المشكلة في مدارس الناشئين في تعليمهم النحو
ّ
أشد َّ
وأكد ،فالتلميذ قد بذل الجهد وأعيا ،ولم
ّ
يبلغ من تعلم العربية ً
أربا ،وأما أصحاب المنهج،
فقد رأوا أن يزيدوا في منهجهم ،ويكملوا للتلميذ
حظه من القواعد ،فال سبيل إلى العربية غير
هذا النحو ،فزادوا في هوامش كتبهم ما ُي ُ
كمل
ُّ
ويتمم الشروط .لكن طبيعة التلميذ
َالقواعد
ْ
أ ْ
وتململت في حفظ هذه
بت هذا التضخم
القواعد ،فكانت ثورة على المنهاج وأصحابه.
وهو ما يعني فشل هذا النحو أن يكون السبيل
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َ
ُّ
إلى تعلم العربية والمفتاح لبابهاَ .هدف الكتاب إلى إصالح النحو
ً
أسلوبا
وتيسيره ،كما غالى في نقد النحاة وتخطئتهم واتخذ لنفسه
ً
أشبه بأسلوب البحث العلمي الموضوعي ،لم يكن ذلك مألوفا
من قبل في هذا الميدان .وهو نتاج المذاهب التي أرساها األستاذ
ناللينو (المستشرق اإليطالي).
ّ
ّ
يتألف الكتاب من تسعة فصول ،إلى جانب المقدمة والخاتمة،
حد النحو ،وفق ما رسمه ُ
ذكرفيها ّ
النحاةً ،
سعيا
للتعريف بموضوع هذا العلم النظري ،وسائر
اتجاهات البحث النحوي ،ثم فرضيات عن أصل
َّ
وتطرق لمعاني
اإلعراب ،ورأي المستشرقين فيه.
اإلعراب ،حيث جعل الضمة عالمة اإلسناد،
والكسرة عالمة اإلضافة ،واستثنى الفتحة من
هذه العالمات على اعتبار أن الفتحة أخف
الحركات.
كما ذكر العالمات الفرعية لإلعراب ،ورأى أنه
ًّ
مكتفيا
ال حاجة لإلطالة بذكر هذه العالمات
ّ
األصلية .وفي باب جمع المذكرالسالم
بالعالمات
يرى أن الضمة فيه عالمة الرفع والواو إشباع،
والكسرة عالمة الجروالياء إشباع ،وأغفل الفتح
ألنه ليس بإعراب ،فلم يقصد إلى أن ُيجعل له

ْ
بصورتين في الجمع.
عالمة خاصة ،واكتفي
ّ
وفي الفصل الخاص بالصرف ،تطرق لمعنى
تنوين التنكير ،وناقش آراء النحاة في منع
الصرف .وقد جاء الكتاب في  200صفحة.
لم ُي ّ
رحب بالكتاب وقت صدوره بل أثار ضجة
واسعة ،وتناوله بالنقد والنقض الكثير،
منهم الدكتور أحمد أحمد بدوي ،والشيخ
مر�سي جار الله الرو�سي في كتابه (النقود على
تفاصيل عقود كتاب إحياء النحو).
وكذلك الشيخ محمد أحمد عرفة في كتابه
(النحو والنحاة بين األزهر والجامعة) حيث
جاء في مقدمته «خرج كتاب إحياء النحو
لألستاذ إبراهيم مصطفى المدرس بكلية
ً
قاسيا على النحاة
اآلداب بالجامعة ،فكان
ً
جميعا ،من سيبويه ومعاصريه إلى
المتقدمين
ً
العصور الحديثة أشد القسوة ،عنيفا أشد
القسوةً ،
عنيفا أق�سى العنف .هاجم النحاة
في غير مواربة وطعنهم في غير لين وال رحمة،
وأبان أنهم َق ُ
صروا النحو على بعض منه،
وهو اإلعراب ،وأنفقوا أعمارهم ،وأضاعوا
أوقاتهم ،ومضت على ذلك األجيال ،وتتابعت
ّ
سر اإلعراب،
القرون ،ولم يكشفوا عن ِ
فضال عن تقصيرهم في النواحي األخرى ،من
خصائص العربية .ومن ثم كان ً
حقا على
األزهر أن ّ
يبي َن للناس رأيه في هذا الحدث،
فانبرى له محمد عرفه» المدرس بكلية اللغة
ّ
العربية ،فألف كتاب النحو والنحاة بين
األزهروالجامعة ،وفق ما جاء في المقدمة التي
وقعت بعلم من أعالم البيان.
أما محمد عرفة فذكر في مقدمته :فبيني
وبين األستاذ إبراهيم مصطفى مؤلف كتاب
إحياء النحو معرفة ال أذمها ،وال أشكو منها،
وهي وإن لم تبلغ الصداقة لم يشبها دخل وال
انحراف ....قرأت له كتاب «إحياء النحو»
ُ
ُ
وأنكرت ،وما أنكرت أكثر مما
فعرفت منه
ُ
ُ
أنكرت منه أنه نحل النحاة
عرفت ،فقد
َ
مذاهب لم يقولوها ،ونقدهاَ ،
وأبان خطلها،
ّ
فصور النحاة لقارئي كتابه ً
قوما ُبلها ،أو

ُم َم ْر َورين يقولون ما ال يعقل ،ويفهمون ما
ال يفهم» ويستمر في نقد ما جاء في الكتاب
ً
ُ
«وأنكرت ذلك كله ،ورأيت ً
حتما ّ
علي
قائال
أن أكتب ً
كتابا أصحح به تاريخ العربية،
الذي أفسده هذا الكتاب ،وأرد به األمور
إلى نصابها» وبالمثل أوقف الشيخ عبد
ّ
الصعيدي كتابه «النحو الجديد»،
المتعال
لمناقشة آراء إبراهيم مصطفى ،وهو نفس
ما فعله الشيخ محمد الخضر حسين في
ّ
العربية وتاريخها» حيث
كتابه «دراسات في
ً
أوقف فصال من الكتاب لمناقشة ما جاء في
توصيات اللجنة التي شكلها بهي الدين بركات
وزير المعارف ،بتشكيل لجنة من الدكتور
طه حسين وأحمد أمين وعلى الجارم ومحمد
أبي بكر إبراهيم المفتش بالوزارة ،وإبراهيم
مصطفى المساعد بكلية اآلداب ،فذكر
الشيخ اقتراحات اللجنة في النحو والصرف،
ورد عليها ،ومما جاء في التوصيات ما ذكره
إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو،
بخصوص باب اإلعراب ،بضرورة االستغناء
عن اإلعراب التقديري واإلعراب المحلي.
ْ
قوبلت بهذه
وعلى الرغم من العنت الذي
المحاولة من أنصار الفكر القديم ،إال أنه
يكفي أن ُي ّ
سجل لمؤلفها سعيه لتبسيط
َ
وعلل
النحو وتخليص قواعده من الصعوبات ِ
ُّ
النحاة ،وأنه ّ
حرك السواكن في مسائل تراثية
عويصة ،جعلت من النحو العربي ِع ْل ًما ُّ
يهتم
مما َّ
بضبط الكلمة وإعرابها فقطَّ ،
ضيق من
حدوده الواسعة وقصر غاياته ،فكان لكتابه
األثر الطيب على الصدى البعيد في أن فتح
المجال أمام المزيد من أطروحات التبسيط
والتيسيراللغوي
في الحقيقة لم تهدأ  -لحظة  -المعركة التي
كان أحد ضحاياها الدكتور نصرأحمد أبوزيد
ً
ّ
يوما ما ،بل تجد ً
دوما َمن يذكي نارها ويوقد
فتيلها مع تغير الزمان واختالف األشخاص،
وكأن أنصارها ضد التفكير في مطلقه ،ال في
نتائجه
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سيرة األميرة
ذات الهمة 5
كان ياما كان في سالف العصر واألوان ،وما يحلى الكالم إال بذكر
النبي عليه الصالة والسالم في الحلقة الماضية :عرضنا أن هشام
ابن عبدالملك بن مروان ،جهز أصحابه لخطف زوجة جندبة
فور خروجهم من دمشق للحجاز ،وبعد أن سارجندبة وأصحابه
وابتعد عن أسوار دمشق ،خرج عليهم كمين من العسكر يبلغ
خمسمائة فارس وعلى رأسهم هشام بن عبدالملك بن مروان،
فحملوا عليه في القتال هو ورجاله ،فقاتل جندبة بغيظ بعدما
ً
علم غرض هشام من زوجته ،فقتل منهم ثالثين رجل ،ولم يكن
غرض هشام ورجاله القتال ،فبدؤوا في تنفيذ خطتهم ،فحالوا
بين جندبة وزوجته قتالة الشجعان ،وشغلوه بالقتال بينما
بعضهم سار بقتالة الشجعان والجمل الذي تركبه إلى دمشق،
ولما تأكد لباقي فرسان هشام أن زوجة جندبة داخل أسوار
دمشق ،تفرقوا وفروا هاربين من أمام جندبة ،فرجع جندبة عنهم
وظن ورجاله أنهم انتصروا عليهم ،وبعد أن هدأ القتال اكتشف
جندبة أنه افتقد زوجته ،فأخذ يفتش بين القتلى عنها ،فوجد
أحد أصحاب هشام ما يزال على قيد الحياة ،فقال له الرجل
ال تفتش بين القتلى عن زوجتك ،والله ما جئنا لهنا إال لنأخذها
البن أمير المؤمنين ،وأن هشام ورجاله أخذوها إلى دمشق ،فلما
سمع جندبة كالمه دب في قلبه الغيظ والحسرة ،وأراد أن يأخذ
رجاله ويهجم على قصر الخليفة في دمشق ويعيد زوجته ،فقال
له رجاله :إنك تلقي بنا وبنفسك في التهلكة ،فمن يقدر على جند
الخالفة الذي ال يحده عدد ،أما زوجتك فنعطيك غيرها من بنات
عمنا ،فعد لصوابك وال تعاند فال نريد أن نفقدك مرة أخرى
فتكتب الذلة على بني كالب إلى آخرالزمان.
فهدأ جندبة وشعر أنه ال سبيل الستعادة زوجته من بيت
الخالفة ،فسلم أمره لله وأقسم في نفسه أن ينتقم من هشام ولو
في غيرهذه األيام.
وسار جندبة ورجاله في طريق عودتهم للحجاز ،وصار يبكي من
شدة اللوعة وألم الفراق وخيبة رجوعه بال زوجته ،وفي أثناء
سيرهم قابلوا قافلة متجهة بالخراج إلى بيت المال في دمشق،
فاعترضهم جندبة ورجاله وقتلوا من بها من الرجال ،وأخذوا ما
معهم من أموال ،وأقسم أمام الجميع أن ال مال يذهب إلى دمشق
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طالما ظل جندبة على قيد الحياة .ووصل جندبة ورجاله ومعهم
المال الكثيرإلى حي بني كالب ،فخرجوا يسلمون عليه فرأوه ً
حزينا
ً
مهموما ،ولما عرفوا ما ألم به ،جاء شيخهم إلى جندبة وكان يسمى
(عامر) فشد على كتفه وقال له :ال تحزن يا بني وال تبكي على ما
ً
بنتا تسمى ُ
(حسنا) ذات جمال وعقل ،رفضت أن
فات ،وإن لي
أزوجها ألمراء العرب ،وهي هبة مني إليك ،فقبلها منه األميرجندبة
والجمال ،فجهزها له ودخل عليها،
ودفع إليه مهرها من المال ِ
ً
فوجدها درة وفتن بحسنها وعقلها ،فكانت عوضا له عن قتالة
الشجعان .وزاد ملكه وسلطانه بعد زواجه منها وصار ً
مقدما على
بني كالب وسائراألبطال.
أما هشام بن عبدالملك لما أخذ قتالة الشجعان ،أقام معها
شهرين يراودها عن نفسها وهي تأبى ،وظلت تسبه وتشتمه وتنهره،
فاغتاظ منها وكره عشرتها ،فلما يئس من الوصول إليها ،خاف من
أن يشيع أمره بين أصحابه إذا علموا ما تفعله به ،فقتلها وأمر
جواريه بدفنها في الليل.
ُ َ
وكان األمير جندبة يملك مهرة تسمى (مزنه) ،وكانت مزنة ال
يضاهيها خيل من خيول العرب في زمانها ،وكان األمير جندبة كثير
الحرص عليها ،فأقام حولها سبعة أسوار وجند لحراستها أشجع
ً
الرجال ،خوفا من المتسللين وقطاع الطريق ،فقد ذاع صيتها
ً
ً
مطمعا
بين القبائل وما بقي في العرب شاعرا إال وصفها ،فصارت
لألمراء والملوك.
ووصل خبر المهرة مزنة إلى أمير بني طي ويدعى (الغطريف ابن
مالك الطائي) فهام قلبه بها وطار نومه من أجلها ،فأنفق ألجلها
المال ،يدفعه ألمهر اللصوص والمتسللين وأشجع الفرسان ،كي
يأتيه أحدهم بها من قبضة األمير جندبة ،غير أنهم كانوا يعودون

بخيبة األمل أو يقضوا نحبهم بسيوف رجال جندبة.
فلما لم يفلح ماله ودوابه في جذب فارس شجاع ،يأتيه بالمهرة
مزنة ،عرض عليهم ابنته َ
(سلمى) وكانت فريدة عصرها وجوهرة
زمانها ،وقد حمل األمراء إلى أبيها األموال لخطبتها غيرأنه أبى ،لكنها
هانت عليه لما هام قلبه بالمهرة مزنة ،ولما تعجب الناس من أمره
وتفريطه في ابنته قال لهم :لقد بذلت الكريمة في الكريمة ،ونادى
في قومه وفي كل القبائل :من كان في ابنتي راغب فقد جعلت مهرها
مزنة فرس جندبة بن الحارث ،وأعطيه فوق ابنتي خمسمائة ثوب
ً
من الحرير وعشرة أحمال من التحف ،وما كنت بما وعدت كاذبا
وال أخاف مالمة معاتب ،وللناس فيما يعشقون مذاهب.
فلما سمعت العرب كالمه ،طمعوا في ابنته وفي أمواله ،وكان في
(جفال) ويلقبونه بالمحتال،
بني طي رجل شنيع الخلقة يقال له ِ
فلما سمع كالم الغطريف جن جنونه ،وطمع في وصال ابنته
والفوز بماله ،فركب ناقته وودع أهله ،وساريقطع الفيافي والقفار
(جفال) جد في طلب
ويقول ال تصلح سلمى إال لي.ولما بلغ سلمى أن ِ
ً
ً
المهرة مزنة ً
طمعا في وصالها كما وعده أبوها ،حزنت حزنا شديدا
وقالت :يريد أن يعطيني لهذا الشيطان المحتال الذي انسلخ في
صورة إنسان ،وأقسم بمن مرج البحرين وأنار القمرين إلن وصل

جفال بمزنة ألقتلن نف�سي قبل أن أدخل عليه.
وسار جفال حتى وصل إلى ديار بني كالب ،فرأي في ديارهم أربعين
ً
رجال مصلوبين على أربعين خشبة ،فسأل عن أمر هؤالء الرجال،
فذكروا له أنهم متسللون جاءوا لطلب المهرة مزنة فوقعوا في أسر
رجال جندبة ،فعلم أن أمر الوصول إلى مزنة بعيد المنال ،غير
أنه قال :من لم يخاطر باألرواح ما ينال من سلمى وصال ،فلبس
ً
ثوبا أسود وحنى ظهره ونفش لحيته ،ثم دخل حي بني كالب وأنشد
ً
شعرا شابت له األبدان.
وكان لجفال صوت شديد حزين ،أبكى الرجال والنساء والشباب،
فم�ضى الناس نحوه يقدمون له العطايا والزاد ،فامتنع عن الزاد،
وكان كلما َعف عنهم وهرب منهم تقربوا إليه وازدادوا فيه رغبة،
فلما سمعه األميرجندبة بكى عنده وأراد أن يتبرك به ،فأحس أنه
زاهد في الدنيا ومن طالب اآلخرة ،فلما رأى بنو كالب أميرهم يبكي
ويتبرك بذلك الرجل ،طلبوا منه أن يستسمحه كي يبيت في ديارهم
ليباركها ،فسعى إليه جندبة وقال له :أيها العبد الصالح أقسمت
عليك أن تبيت هذه الليلة عندنا وتأكل من طعامنا لتحل بركتك
علينا ،فقال جفال :سوف أبيت في دياركم بشرط أن ال آكل إال مما
ً
تنبت األرض ،خوفا من يوم الحساب إن أكلت من طعام ال أعلم
حالله من حرامه ،فوافق األميرجندبة على شرطه ،فأخذ يتقرب
جفال منه ويعظه ويخوفه من اآلخرة ،وجندبة يبكي ،وقال له :يا
شيخ إني أسهر الليل بسبب خوفي على مهرتي مزنة ،فقد صارت
مطمع ملوك العرب ،فادعو الله أن يحفظها لي ،فقال له جفال:
أريدك أن تريني تلك المهرة ألضع عليها يدي وأباركها ،فيبني الله
بينها وبين من يريدها السدود ،ويكبل يده بالقيود ،فأخذه جندبة
إلى مكان مزنة ،فجلس بجوارها يدعو ويتعبد لثالثة أيام لم يذق
فيها شراب وال طعام ،وفي الليلة الرابعة دخل عليه األمير جندبة
ً
وهو بجوار مزنة ،ووجده يبكي ً
شديدا ،فسأله عن سبب
بكاء
بكائه ،فقال له :لقد رأيت الليلة الماضية رسول الله ،وأخبرني
أني في ليلة الغد سأفارق الدنيا ،فبكيت ألني سأنتظرليلة أخرى،
فأني أحب لقاء الله.
فبكى جندبة وسهر بجواره حتى غلبه النوم وذهب لخيمته.
وفي الحلقة القادمة :نحكي لكم ما فعل جفال بمزنة ،واقعدوا
بالعافية
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إبراهيم عيسى يفتح رواية اإلنسان
حمدي أبو جليل

جنح محفوظ للخيال وارتطم عي�سى بالحقيقة ،وهو تحول قاطع
ً
عموما ،الرواية التي عاشت
لمسيرة الرواية المحفوظية ،العربية
تاريخها في ظالل االحتمال انتقلت ألضواء الحقيقة ،ومن اإلنسان
المستغل كوسيلة للتعبيرعن معنى إلى اإلنسان المعنى،
المراد في ذاته ولذاته ،لتقلباته واكتماالته نواقصه،
لذلك فإن رواية عي�سى ال تقدم ر ًأيا في ثورة يوليو
(األدق في قادة وصناع وضحايا ثورة يوليو) ،ال تمدحها
وال تقدحها وال تراها بحياد ً
أيضا ولكن تكشف حقيقتها
بالضبط ،حقيقة صناعها وضحاياها بالتفصيلة
واللفتة العابرة ،تجردهم ً
جردا من النشأة للتعليم
للثقافة للمزاج الشخ�صي وطريقة الحب واألكل ،كلهم
من أول الملك الهارب إلى نابلي حتى الصول الذي أغرته
سهولة نجاح «تنظيم الضباط األحرار» في قلب الملك
فأسس «تنظيم الصوالت األحرار» لقلبهم هم (فما كان
منهم إال أن أعدموه)! وإن كانت التي تكلم فيها الكاتب
ً
نفسه أحيانا في طول الرواية وعرضها زحزح الرواية
54

إبراهيم عيسى يفتح رواية االنسان

إبراهيم عي�سى

إذا كان نجيب محفوظ رصد «ثورة  »1919في ثالثيته الروائية
الشهيرة (بين القصرين وقصر الشوق والسكرية) فإن إبراهيم
عي�سى رصد «ثورة يوليو  »1952في رواية واحدة بحجم ثالثية
محفوظ (قيل إن محفوظ أيضا قدم ثالثيته في رواية واحدة)،
غير أن محفوظ رصد تأثير ثورة  19على الناس ،على أسرة عادية
ّ
من الشعب الثائر ،وشخص تأثير الثورة عليها سواء أكانت من
الضحايا أم المستفيدين ،المهزومين أو المنتصرين ،بينما عي�سى
رصد ثورة يوليو في صناع ثورة يوليو أنفسهم ،قادة وضحايا ثورة
يوليو من أول الملك فاروق والزعيم جمال عبد الناصر حتى
«المجنون» صالح سالم (والمجنون هنا وصف الرواية ووصفي
ووصف أي حد بعدما يقرأ الرواية) ،لذلك فإن «سعد زغلول»
زعيم ثورة  1919يظهر في ثالثية محفوظ كأسطورة بينما يظهر
«جمال عبد الناصر» زعيم ثورة يوليو في رواية عي�سى كإنسان له
ما له وعليه ما عليه.

عن دائرة الحياد الجامد وأضاف لها ً
صوتا
ً
قريبا من الحدث والقارئ ً
طازجا ً
ً
معا.
واقعيا
وهذه الطريقة :الكالم بين األقواس وسط
السرد «تقنية أساسية في رواية عي�سى،
وبها يتحرر من أنموذج الروائي «التاريخي»
المقدس بل «المنطرش» على التاريخ في معظم
إنتاج الرواية العربية الحديثة ،وكأن الرواية
«التاريخية» نقل حرفي لقطعة من التاريخ!
ويربط الرواية التاريخية بالواقع بالكاتب
باللحظة الراهنة .وهذا االنغماس في أدق
تفاصيل حيوات صناع وضحايا ثورة يوليو ومن كل النواحي وكل
والسبل والمقاييس والتحاليل الروائية والنفسية والتاريخية
ً
عموما صنع من رواية عي�سى ملحمة
واالجتماعية واالنسانية
لإلنسان ،ليست تلك الملحمة المعظمة لإلنسان والمغنية
لإلنسان ولكن الباحثة والغائصة في أدق تفاصيل حقيقة
اإلنسان ،لذلك صدرها عي�سى بأنها «الحقيقة» وأنها ال تسعى
وال تريد غير الحقيقة عارية من أي محسنات ،وأنه استقاها من
مئات المراجع والمصادر والمقابالت ،وهو مجهود ضخم ،فوق
فنيات الرواية وجديدها وجرأتها يستحق اإلشادة والتقدير .غير
أن المفرح في هذه الرواية وسبب تسليتها وتشويقها و«خوتتها
للدماغ» وأنك ما إن تبدأ فيها البد أن تنهيها أو على األقل ال تفكر
في �شيء إال إنهائها هو لغتها الجديدة حتى على عي�سى نفسه،
ً
أحيانا والساخرة
اللغة الرشيقة الدقيقة المرحة ،الغاضبة
أحايين دون أن تفرط في الحياد األدق الحقيقة ،وتضفر العامية
بالفصحى وضمير العليم والمخاطب والمتكلم وتعدد األصوات.
وتعدد األصوات هنا مختلف عما دأبت عليه الرواية العربية حيث
وجهات النظر والروايات المتعددة لحدث أو قضية معينة ،بينما
تعتمد رواية عي�سى لتقنية تعدد األصوات لتعبر الشخصيات عن
نفسه بنفسها وعن أدق تفاصيل حياته .والرواية «كل الشهور
يوليو» صادرة في طبعة ضخمة فخمة أنيقة عن دار «الكرمة»
المصرية ،وهي الكتاب العاشر لعي�سى في دار الكرمة ،وهي تصف
الشهور القليلة السابقة والالحقة لثورة «يوليو  »1952من خالل
اإلمعان في حياوات صناعها وضحاياها ،الملك فاروق والنحاس
باشا ومحمد نجيب وجمال عبد النصر وبقايا الوفد ومجلس
قيادة الثورة هم الشخصيات الروائية في «كل الشهور يوليو»،
والرواية تتبعهم بلغة مرحة ساخرة زاجرة أحيانا من اول ما كانت
الثورة فكرة ثم تنظيم سري ثم انقالب ثم حركة ثم ثورة مباركة،
وكل تغير لالسم اطيح برجال وتغيرت مواقف وسمت طموحات

حتى تحولت الثورة الى جمهورية وظهر زعيم
الجماهير .غيرأن رواية «كل الشهور يوليو» لم
تصل مع ثورة يوليو ورجالها وضحاياها حتى
الجمهورية ،األدق عند إعالن الجمهورية،
هي انتهت بتنازل الملك البنه وطرده ووقفت
على أعتاب الغاء الملكية وإعالن الجمهورية،
وأكدت ً
روائيا ،أو كوثيقة روائية على ما يكاد
ً
أن يكون
شائعا من أن موعد الثورة انكشف
وتغير بسبب كشف الملك ورجاله الثورة
قبل قيامها ،وأن اللواء محمد نجيب الذي
ُ
صدر للعالم باعتباره قائد ثورة يوليو في بدايتها كان أداة طيعة
في يد جمال عبد الناصر القائد الحقيقي للثورة من البداية حتى
النهاية ،وتكشف عالقة ثورة يوليو باألمريكان من خالل شخصية
السفيراألمريكي المطلع كل التفاصيل من البداية للنهاية ،وعالقة
الثورة بجماعة اإلخوان المسلمين بكل الظروف والمالبسات
ومسيرة وحذر وتالعب وتخوين ثم صدام عبد الناصر باإلخوان،
وترصد ً
أيضا وبدقة متناهية ظروف ومالبسات وأمزجة وثقافة
ً
وخصوصا ريفية قادة ثورة يوليو جميعا ،وبأي طريقة وفي اجتماع
ضغطوا على عبد الناصرحتى يعتمد على الدكتاتورية ويتخلى عن
الديموقراطية! غير أن أهم ما تكشفه الرواية هو تبلورأهداف
ومسارات ثورة يوليو أثناء قيام ثورة يوليو ،أثناء تنقلها أو
تدرجها من فكرة إلى تنظيم إلى انقالب إلى حركة مباركة إلى ثورة
مجيدة ،بمعنى أن قادة الثورة عندما قاموا بكل خطة لم يكونوا
يعرفون الخطوة التي بعدها ،وهكذا تطورت األمور وكل خطوة
آلت لخطوة أو قل فرضت خطوة من دون أي تفكير أو دراسة أو
تخطيط حتى نجحت الثورة!
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حوار خاص

ليس كل نص يصلح للنقد

الناقد واألديب الراحل د .حامد أبو أحمد:
نهمل ما يزخر به تراثنا من تيارات نقدية
حاوره  -محمد زين العابدين

ٌ
ٌ
وأديب مبدع ،أثرى الساحة العربية عبر
ناقد من جيل الكبار،
مسيرته العلمية ،والنقدية الممتدة بين القاهرة ،والرياض،
بالعديد
وغيرهما من المدن العربية التي تألق في ندواتها؛
ِ
من الدراسات ،والمقاالت النقدية الرصينة ،التي أضاءت
الطريق أمام عشاق األدب ،لفهم مكنونات النصوص األدبية،
وشجعت العديد من المواهب على الم�ضي في طريق اإلبداع
الوعر .وهوفي هذا الحوار ُ
يفتح لنا خزائن ذكرياته ،ويطلق آراءه
الوضوح الذي ُع ِرف ِبه ،حول الحركة األدبية،
الصريحة ،بكل
ِ
والنقدية العربية.

 (غرناطة في ذاكرة النص) ( -قراءات في أدب إسبانيا) ،وعددكبيرمن اإلبداعات اإلسبانية التي ترجمها إلى العربية .له في مجال
ََ
المثل األعلى) -
الرواية ثالث روايات؛ هي( :الشهاب) ( -فقراء
(صفوان األكاديمي)  .وقبل رحيله كان لنا معه هذا الحوار:
ما هو مفهومك للنقد الموضوعي؟ هل ال بد أن ُتصادق النصَ
ِ
َ
تكتب عنه ،أم ليس بالضرورة؟
كى
مفهومي للنقد الموضوعي؛ أنه النقد الذي يعتمد على النص في
نص قرأه ،واستمتع به ،ثم رأى
األساس؛ أى أن ينطلق الناقد من
ٍ ً
ٌ
ُ
نص صالحا للنقد .هناك نصوص
أنه صالح للنقد؛ ألنه ليس كل ٍ
كثيرة من األفضل أن ترميها في سلة المهمالت ،وال تشغل نفسك
بها؛ وبالتالي أنا أنطلق من النص الجيد .وكل نص يتطلب منهجه

ُوِل َد الدكتور حامد أبو أحمد في إحدى القرى التابعة لمركز
َ
تعليمه األزهري بالمعاهد األزهرية،
طنطا ،بدلتا مصر ،وتلقى
ثم التحق بكلية اللغات والترجمة بجامعة األزهر ،وحصل منها
على درجة الليسانس في اللغة اإلسبانية وآدابها ،بتقدير ممتاز
سنة  ،1973ثم سافر في بعثة إلى إسبانيا؛ ليحصل من جامعة
مدريد المركزية على درجة الليسانس في فقه اللغة عام ،1978
ثم الماجستير والدكتوراة من نفس الجامعة في األدب اإلسباني،
وبعد عودته لمصر تدرج في العمل األكاديمي ،حيث تولى رئاسة
ً
قسم اللغة اإلسبانية بكلية اللغات والترجمة ،ثم أصبح عميدا
ُ
للكلية .باإلضافة لهذا شغل عضوية مجلس إدارة اتحاد ك ّتاب
مصر ،ولجنة القصة بالمجلس األعلى للثقافة .كما عمل لفترة
بالتدريس في جامعة الملك سعود .أثرى المكتبة العربية بالعديد
من المؤلفات والدراسات القيمة في النقد ،واألدب العربي،
واإلسباني؛ من أبرزها( :نقد الحداثة) عن سلسلة كتاب الرياض
( - 1994الخطاب والقاريء) سلسلة كتاب الرياض - 1996
(عبد الوهاب البياتي في إسبانيا) ( -عبد الوهاب البياتي:القيثارة
والذاكرة) ( -مسيرة الرواية في مصر) ( -تحديث الشعر العربي)
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د .حامد أبو أحمد

ً
الخاص؛ فالمناهج النقدية كثيرة جدا منذ بدايات القرن التاسع
عشر ،وحتى اآلن ،من النقد البنيوي ،إلى نقد ما بعد البنيوية،
ً
ً
مرورا بنظرية التلقي ،وصوال إلى النقد الحالي ،وهو النقد الثقافي،
باإلضافة إلى ما قبل ذلك من تيارات نقدية جاءت على أيدي
أساتذة النقد الكبار؛ مثل(روالن بارت) ،و(كرونتيير) ،و(سانت
بييف) ،وغيرهم.
نحن لدينا  -كعرب  -تراثنا النقدي العربي الكبير؛ فهل أحسنا
االستفادة منه؟
ال ،بكل أسف .لم نحسن االستفادة من التراث؛ بالرغم أن تراثنا
ً
زاخر بالتيارات النقدية ،التي نهملها دائما لصالح النقد الغربي.
ً
ً
هذا هو حالنا اآلن .أصبحنا نعتمد اعتمادا كامال على النظريات
القادمة من الخارج ،وال نوظف التراث؛ وقد طرحت هذه النقطة
بشكل موسع في كتابي (نقد الحداثة) ،الذي صدرفي الرياض عام
ً
ُ
 ،1994ومثلت لها ببيت شعري قديم ،يقول (صارت حنيفة أثالثا
ُ
ُ ٌ
العديد ،وثلث ِم ْن َمواليها)؛ و«حنيفة» هو اسم قبيلة
فث ُلث ُه ُم من
ِ
«بنو حنيفة» ،أى أنه لم يبق لبني حنيفة إال الثلث ،فما بالك
بالوقت الحالي الذي لم يبق فيه لبني حنيفة �شيء على اإلطالق!.
هذا لم يحدث في مجال الرواية ،أو الشعر؛ ولذلك اكتسبت هذه
ً
ً
الفنون مواقعا عالمية .سنجد مثال أن نجيب محفوظ ،كاتبنا
العربي العالمي ،نال جائزة (نوبل) ،بالرغم من إغراقه في المحلية.
ً
هناك أيضا تجارب شعراء الحداثة؛ وقد تحدثت عنهم باستفاضة
في كتابي (تحديث الشعر العربي) ،الذي حصلت به على جائزة
شاعرمكة ،محمد حسن فقي .فالشعرالعربي انطلق في التحديث
منذ نهاية األربعينيات ،وتم وضع مسار جديد للشعر العربي؛ وهو
مساريجمع بين مكونين أساسيين ،التجديد ،والتراث.
ولماذا ال نعتمد على تراثنا النقدي العربي؛ الذي وصفته
بالزاخر؟ هل هي عقدة «الخواجة» أم ماذا؟

مفهومي للنقد الموضوعي؛ أنه النقد الذي
يعتمد على النص في األساس؛ أى أن ينطلق
نص قرأه ،واستمتع به ،ثم رأى أنه
الناقد من
ٍ
ً
ُ
ٌ
نص صالحا للنقد.
صالح للنقد؛ ألنه ليس كل
ٍ

بالفعل لدينا عقدة «الخواجة» ،كما إن النقاد عندنا معظمهم
ليسوا مسلحين بالنقد القديم ،أو أنهم يعرفونه ،وال يعترفون به؛
ً
مع أنهم لو قرؤوا مثال (دالئل اإلعجاز) و(أسرار البالغة) لعبد
القاهر الجرجاني ،وكتب الثعالبي ،وغيرها؛ لعرفوا ما بها من
ً
كنوز معرفية .لكنهم لألسف ال يقرؤنها غالبا ،وهم يعتمدون على
النظريات الغربية الحديثة ،وينقلونها كما هي ،ويوهمون القارىء
ً
بأنهم يقدمون له الجديد؛ مع أنهم ال يضيفون شيئا من عندهم.
ً
وقد تحدثت عن هذا أيضا في كتابي(نقد الحداثة) ،ولم يهتم
بكالمي أحد.
عندما كتبت روايتك األولى «فقراء المثل األعلى» ،هل كتبتها
بروح الناقد ،أم أن الناقد بداخلك تراجع ليفسح المجال
للمبدع ،ليعبربحريته؟
الحقيقة أنني منذ بدأت الكتابة ،بدأتها بالرواية ،وأنا طالب في
المرحلة الثانوية ،ثم تركتها وانشغلت باالهتمامات الجامعية،
ً
والنقدية ،والدراسة ،إلى أن عدت إليها أخيرا من خالل روايتي
الس َي ّرية التي سبقت رواية «فقراء المثل األعلى» ،وهى رواية
ِ
«الشهاب»؛ والتي قدمت فيها سيرة ذاتية حياتية ،خالل فترة
معينة من تاريخ مصر .وبالطبع عندما أكتب الرواية يتراجع
الناقد ليفسح المجال للمبدع.
َ
وأيهما وجدت ُه أصعب :اإلبداع ،أم النقد؟
بالطبع النقد أصعب بكثير؛ ألن الناقد الحقيقي يحتاج لمراجع،
ً
وقراءات كثيرة جدا .ليس معنى هذا أن اإلبداع هين؛ لكنه يعتمد
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في األساس على الموهبة ،التي يصقلها المبدع بالقراءة ،وتثقيف
نفسه باستمرار .على األقل هذا هو ما رصدته بالنسبة لي.
َ
ما مفهومك للتراث؟ وهل أجاد األدباء َ
فهمه ،وتوظيفه في
كتاباتهم؟
مفهومي للتراث ،أنه القيمة الحقيقية التي ينبغي أن نستند إليها.
ال بد أن نقتدي في هذا السياق بأنموذج مثل د .طه حسين؛ فطه
حسين جمع بين فهمه الرائع للتراث العربي ،وهذا يتجلى في كتبه؛
مثل«الوعد الحق» ،و«على هامش السيرة» ،و«أحاديث األربعاء»،
وكتبه عن أبي العالء المعري ،والمتنبي؛ وبين انفتاحه على
الثقافة الغربية .وكان يملي كتبه على من يكتب له ،كمن حفظ
ً
ً
الكتب حفظا ،وهضمها هضما .والحقيقة أن جيل تالميذ طه
حسين لم يظهروا بعد ،رغم ادعاء بعضهم بأنهم نهلوا من علمه.
ً
ً
وسوف يعيش طه حسين بإبداعاته رمزا خالدا للجمع بين التراث،
والمعاصرة ،وثقافة اإلستنارة .أما بالنسبة لمدى إجادة األدباء
لتوظيف التراث في كتاباتهم؛ فأرى أن القليلين فقط هم من
ً
تمكنوا من ذلك ،وأنا أرى مثال أن من النماذج القليلة للتمكن من
توظيف التراث في الشعر؛ الشاعرالكبيرالراحل أمل دنقل ،وأرى
َّ
أنه أفضل شاعر وظف التراث في شعره؛ كما في دواوينه «زرقاء
ٌ
و«أقوال جديدة عن حرب البسوس» ،وغيرهما.
اليمامة»،
هل يصلح تراثنا الشعري للتعبير عن الشخصية العربية
المعاصرة؟
ّ َ
بقضه وقضيضه-كما يقولون -وإنما
استعادته
يمكن
التراث ال
ِ
علينا أن نطور هذا التراث ،لكى يتفق مع العصر الحالي؛ فكما

ذكرت لك هناك نماذج من جيل الحداثة الشعرية العربية،
أبدعوا َّأيما إبداع في استلهام التراث ،وفي الوقت نفسه قدموا
قصيدة تصل إلى القارىء بدون تكلف ،وفي إطار جديد رشيق،
ً
وأدخلوا في شعرهم موضوعات جديدة تماما ،لم تكن مطروقة
ً
سابقا؛ وقد تحدثت عن هذا بالتفصيل في كتابي (تحديث الشعر
العربي) .
أبرز ُ ّ
ما تقييمك للتجارب الروائية الجديدة ،ومن كت ِابها العرب
الذين تحرص على متابعتهم؟
الحقيقة أنني من كثرة ما قرأت العديد من األعمال الروائية
العربية  -خاصة للروائيين واسعي اإلنتشار  -زهدت في أن أقرأ
إبداعات روائية عربية جديدة .أنا اآلن ال أقرأ عادة روايات عربية؛
ألنني عندما أقرأ حتى بعض الروايات التي حصلت على «البوكر»،
ً
أفاجأ بأنها دون المستوى الذي يؤهلها لجائزة .وأعتقد أننا حاليا
ً
ً
نعاني فقرا شديدا في اإلبداع الروائي الحقيقي؛ برغم طوفان
اإلصدارات الروائية الجديدة ،وأنا أجد مالذي اآلن في إبداعات
ُ
ك ّتاب أمريكا الالتينية ،سواء بلغتها ،أو مترجمة؛ ألنني أجد فيها
ً
المتعة ،والثقافة ،والرؤية العميقة .ربما تعجبني أحيانا بعض
اإلبداعات االستثنائية في الرواية العربية ،وهناك بعضهم ربما
ً
يكتب رواية واحدة ناضجة .هناك أسماء قليلة تقدم إبداعا
ً
حقيقيا.
هل توافق على الرأى القائل بأن هذا الزمن هو زمن الرواية،
وليس زمن الشعر؟ وما هي أهم مشكالت الشعر التي رصدتها
كناقد في السنوات األخيرة؟

إن اإلسبان بعد أن انتهت فترة محاكم التفتيش ،بدؤو يهتمون بالتراث العربي في األندلس
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الواقع أن حال الثقافة عندنا بصفة عامة ال ُّ
يسر ،وبالتالي فإن
حال الرواية ،والشعر متشابه .لكن ال يمكن وصف زمن بأنه
زمن الرواية ،أو زمن الشعر ،أو غيره؛ فالمجال يتسع لإلبداعات
الحقيقية في كل الفنون .أما عن أهم مشكالت الشعرفي السنوات
األخيرة ،والتي صنعت جفوة بين الشعروالقاريء؛ فربما أن معظم
الشعراء يتجهون في كتاباتهم نحو الغموض المبهم ،والتعمية؛
وبالتالي فهم يخاطبون األقلية القليلة من القراء ،وكتبهم ال توزع
ً
إال القليل جدا من النسخ .هذا باإلضافة إلى نقص المواهب
الحقيقية ،وعدم اهتمام معظم الشعراء باللغة ،والثقافة؛
ً
ً
بالرغم أن الشاعرخصوصا يجب أن يكون مسلحا بثقافة عالية،
ً
ومتنوعة جدا ،وتمكن من اللغة ،وقد وجدت هذه الثقافة
الموسوعية ،والتمكن في أنموذج عظيم ،هو الشاعر الكبير
الراحل عبد الوهاب البياتي ،من خالل معايشتي له في إسبانيا
ً
أثناء إقامتي فيها ،وكان هو مقيما هناك معظم سنواته األخيرة.
نحن كعرب ،ومسلمين؛ معتزون بماضينا العريق فى إسبانيا.
فهل تبقت آثاركبيرة لهذا الما�ضى هناك ،أم أنها تقلصت بمرور
الزمن؟
بالطبع تبقت الكثير من اآلثار للحضارة العربية بإسبانيا .لسبب
بسيط ،وهوأن اإلسبان بعد أن انتهت فترة محاكم التفتيش ،بدؤو
يهتمون بالتراث العربي في األندلس ،وباألماكن السياحية التراثية،
ّ
العريف» في غرناطة ،وحي «البيازين»
مثل قصر الحمراء ،و«جنة ِ
في قرطبة ،كما اهتموا بالقصور الملكية القديمة ،ومسجد قرطبة
َّ
الدا»أو«دوارة الهواء»،
الضخم .كما اهتموا في إشبيلية بــ«الخير
وهي مئذنة المسجد الجامع في إشبيلية ،وببرج الذهب ،وغيرها
من اآلثار العربية العظيمة في إسبانيا .هناك اهتمام واسع لدى
اإلسبان بترميم كل االثار العربية القديمة ،وإزالة غبار الما�ضي
ً
عنها؛ وذلك آلنها تجلب لهم أعدادا كبيرة من السائحين .وفي
كتابه (األندلس :الفردوس الموعود)؛ أبدع د .حسين مؤنس في
اإلشارة إلى محاوالت اإلسبان لتوجيه السائحين إلى زيارة الكنائس
الضخمة الموجودة هناك ،فاكتشفوا أن معظم السائحين يأتون
لمشاهدة عظمة الفن األندل�سي في المساجد ،والقصور العربية.
وما حجم تأثيرالتراث العربي على الثقافة في إسبانيا؟
الحقيقة أن محاكم التفتيش استمرت منذ سقوط غرناطة
ً
عام  1492تقريبا ،وحتى سنة  1610وقت صدر المرسوم
الملكي لفيليب الثاني ،بطرد الموريسكيين من إسبانيا ،فبقى
الموريسيكيون في األندلسَّ ،
وتنصر معظمهم ُمرغمين على
ذلك ،ومع ذلك طردهم «فيليب الثاني» .واستمرت محاكم
التفتيش طوال القرنين السابع عشر ،والثامن عشر .لكن عند

منتصف القرن التاسع عشر؛ بدأت حركة االستشراق تولي
اهتمامها للتراث العربي في األندلس ،وظهرت أجيال متعاقبة من
المستشرقين المهتمين بإزاحة الغبار عن التراث األندل�سي ،وكان
الكثيرون منهم ال يعرفون اللغة العربية؛ لكنهم اهتموا بدراسة
تفاعل الثقافة العربية األندلسية مع مختلف الثقافات التي
كانت سائدة في إسبانيا ،ومن هؤالء الكاتب «رامون مينندس»،
والذي ترك مجلدات من الكتب؛ بعضها عن تأثير الشعر العربي
على الشعر األوروبي ،وبعضها عن تأثير اللغة العربية على اللغة
اإلسبانية ،وأصبحت كل هذه الدراسات العميقة متاحة
ً
للدارسين في إسبانيا ،ولذلك فتحوا في كل جامعات إسبانيا تقريبا
ً
ً
قسما لدراسة اللغة والثقافة العربية .وأنا شخصيا درست األدب
األندل�سي في إسبانيا على يد أحد المستشرقين؛ وهو البروفيسير
(إلياس تيريس)  .يكفي أن نعلم أن اللغة اإلسبانية تحتوي على كم
هائل من الكلمات ذات األصول العربية ،حتى أسماء الكثير من
المدن اإلسبانية .وقد ظهرت العديد من الروايات اإلسبانية التي
ً
تستلهم التراث العربي؛ منها مثال الرواية المشهورة (المخطوط
َ
القرمزي) للكاتب اإلسباني المعاصر «أنطونيو جاال» ،وهي تدور
عن عبد الله األحمر ،آخرملوك العرب في األندلس.
كيف ترى في المقابل تفاعل األدباء العرب مع التراث األندل�سي،
واستلهامه في كتاباتهم؟
هناك بعض االستلهامات الجميلة في األدب العربي للتراث
ً
األندل�سي؛ فمثال أمير الشعراء أحمد شوقي ،كتب قصيدته
«أندلسية» على غرار «نونية ابن زيدون» ،والشاعر الكبير نزار
قباني كتب العديد من قصائده الجميلة التي تدور في أجواء
الحضارة العربية في إسبانيا ،ومنها قصيدته المشهورة «غرناطة»،
وكذلك فعل الشاعرالكبير الراحل عبد الوهاب البياتي ،وغيرهما
ً
كثيرون ،وفي مجال الرواية مثال هناك ثالثية «غرناطة» لألديبة
الراحلة رضوى عاشور
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إضاءة

أحمد راشد ثاني
حارس الشعر والموروث الشعبي
الشاعر والباحث اإلماراتي الراحل أحمد راشد ثاني صاحب
تجربة ثرية على مستوى الكتابة الشعرية وجمع التراث الشعبي
ً
اإلماراتي عبر رحلة إبداعية استمرت ألكثر من ثالثين عاما ،بدأت
بديوانه الشعري المكتوب باللهجة العامية وحمل عنوان «يا
لماكل خنيزي ويالخارف ذهب» والذي استلهم فيه الموروث
الشعبي لمدينة «خورفكان» وهي مدينة جبلية في اإلمارات ،مطلة
على المحيط الهندي ،ولد ونشأ فيها الشاعر ،تلك المدينة التي
ظلت تسكن في ذاكرته فنرى حضورها في كثير من دواوينه التالية
ومنها «دم الشمعة» و«جلوس الصباح على البحر» و«يأتي الليل
ويأخذني» فنرى القصيدة األولى فيه تحت عنوان «خورفكان»
والتي يصفها قائال:
قادمة من الغموض
مسرة صبيانها بتناسل األمواج،
ورقة في األشجار
ال يصدقها أحد .
في الوادي تركض أحجارها
هاربة من الكذب
الكذب على الليل،
الليل الواقف بين األزقة
حائربين األزقة
في ذلك الحي اآلفل
تحت ارتفاع المنارة
فيما يقعد الما�ضي
على درج المسجد،
مفتشا عن أسنانه الضائعة
في الكالم.
اللغة الشعرية عند «أحمد راشد» محملة بأبعاد فلسفية عميقة،
من خالل طرح أسئلة وجودية ،حول ماهية الحياة ،وتعاقب
األزمنة وأثر ذلك على الوجود اإلنساني؛ وحيرة اإلنسان تجاه ما
ً
يحدث من حوله من تغيرات عاصفة تجعله عاجزا عن المواجهة
ً
في كثير من األحيان ،متماهيا معها في أحيان قليلة ،أما موقف
الشاعرتجاه كل ذلك فهو موقف المتأمل المتألم يقول «راشد»:
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عيد عبد الحليم
روائي وباحث من مصر

أفتح باب الخليقة
كي يطعنني جدار.
كل صباح
أوقف وجهي على الطريق
كي يكسره المنظر

لغة األلم

ومسحة الحزن في قصائد «راشد» تذكرنا بنبرة الحزن في أشعار
صالح عبد الصبور ،هذا الحزن الشفيف الذي يخرج من الذات
ليعبر عن ألم العالم ،وهذا ربما ما جعل «عبد الصبور» يرد على
ً
ً
من وصفوه بالشاعر الحزين بقوله «لست شاعرا حزينا لكنني
شاعر متألم»« ،راشد» أحد أبناء هذه المدرسة التي تري ألم
العالم كأنه ألم ذاتي يخص ذات الشاعر:
بينما أنا جالس
في الحدس الواسع،
بين يدي الصور تقرأ
واآليات تعاش.
ى
ويقول أيضا في قصيدة أخر :
وبينما أنا جالس
سرعان ما سمعت
أطباق الوجود تتحطم
تحت لهاث روحي.
هنا تتوحد ذات الشاعر مع اآلخر لترى العالم بعين كاشفة ،ولعل
تجربة المرض القاسية التي مربها «أحمد راشد» قبل رحيله والتي

استمرت لفترة جعلته يواجه المرض بالكتابة فأنتج عشرات كلبي الهرم» للشاعر المصري الراحل أسامة الدناصوري والذي
النصوص المغايرة والتي تنضم إلى ما يمكن أن يسمى بشعرية كتبه عن معاناته مع مرض الفشل الكلوي  ،والذي أدى في النهاية
المرض؛ ومنها ديوان «أوراق الغرفة  »8ألمل دنقل ،و«مدائح إلى وفاته.
جلطة المخ»« ،ومعجزة التنفس» لحلمي سالم وغيرها .وشعرية
المرض ًكما يعرفها د.جابر عصفور هي (التي تتخذ من المرض تدوين التراث
موضوعا لها والتي يفرض عليها الموضوع خصائص جمالية من أهم االهتمامات الثقافية التي عني بها أحمد راشد ثاني
بعينها ،تميزها وتتميز بها ،في نوع من التقاليد والسمات التي تدوين التراث الشفاهي ،وله مقولة مهمة تؤكد على أن منطقة
يمكن استخالصها من اإلبداعات التي تبدأ بالمرض وتنتهي به ،الجزيرة العربية تطفو على كنزمن التراث الشفاهي ،لذا عمل على
واصفة إياه ،مراقبة أعراضه ،محللة المشاعر واالنفعاالت التي البحث والتنقيب عن الفلكلور اإلماراتي ،وهذا ما تربى عليه منذ
يسببها ،راصدة استجابات ًالنفس وخلجاتها في عراكها مع المرض صباه حيث كان والده يمده بكتب التراث مما كان له أثر واضح
وصراعها وإياه ،خصوصا حين تكون النفس أبية متمسكة على شخصيته ،وقد جمع خالل رحلته البحثية مئات الحكايات
بالحياة ،مقبلة عليها ،نافرة من المرض نفورها من العدم الذي الشعبية التي وثقها في عدد من الكتب نذكر منها «حصاة الصبر..
يغدو نقيض الحضور الفاعل في الوجود وعدو البهجة التي تقترن حكايات من اإلمارات» و«دردميس  ..حكايات من اإلمارات» و«إال
بعرامة الحياة وفرحتها الغامرة).
جمل حمدان في الظل  ..حكايات من اإلمارات» وغيرها.
يقول «راشد» في قصيدة تحت عنوان «الكتاب واأللم»:
كما قدم عدد من كتب تأريخ التراث ومنها «رحلة إلى الصبر :عن
زيارات علوي أحمد بن الحسين الحداد إلى رأس الخيمة في القرن
من جلس إلى المائدة ،وتأكد
الثامن عشر» ،و«ابن ظاهر :بحث توثيقي في سيرته الشعبية»
من هذا األلم.
وغيرها .وقد ق�ضى «راشد» سنواته العشراألخيرة منشغال بتوثيق
من جاء ،وفتح كالمي
ً
الثقافة الشعبية باحثا عن الجذور لتأكيد الهوية؛ فكان أحد
وعثرعلى الشوك.
المخلصين الكبارفي هذا المجال.
من رأى قطيع أمواجي
ورغم مرورعدة سنوات على رحيل أحمد راشد ثاني إال أن أسئلته
وأعاده إلى البحر،
من ساروراء غيمتي
الشعرية ذات الروافد الفلسفية ،مازالت تبحث عن إجابة  ،ومنها
اء
ر
الصح
وهي تحمل رمل
هذه األسئلة التي أوردها في قصيدته المعنونة
وتختفي.
«في المقهى» من ديوان «يأتي الليل ويأخذني»:
وقد سجل «راشد» تجربته المرضية في كتاب
هل تكبرالحياة في السن،
ً
مهم جمعت فيه نصوصه األخيرة وحمل عنوانا
هل كبرت؟
ً
داال هو «لذة المرض  -سيرة المستشفىي»
هل شاخت الموجة ،ومات البحر،
والذي صدر بعد رحيله عام  2012عن اتحاد
والسماء اندلقت
كتاب وأدباء اإلمارات ،وفيه يتتبع مراحل
حينما أخذت النجوم تبحث عن مأوى
المرض وأثرذلك على نفسيته ،ومدى مقاومته
في الكؤوس،
لتلك اللحظات الصعبة.
والمطريبحث عن رؤوس األرض
وهذا الكتاب يذكرني بكتاب «كلبي الحبيب ..
أحمد راشد ثاني بال جدوى؟
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صورة المرأة
في القصة القصيرة اإلماراتية
أحمد المؤذن

تتصدر المرأة اليوم في دولة االمارات العربية المتحدة مراكز
مرموقة ،فهي وزيرة دولة ومعلمة وممرضة وكاتبة إلى آخر
ذلك من أدوار حياتية تنهض بتنمية المجتمع على ُ
الصعد كلها
حيث شرعت السلطات االتحادية في تنفيذ برامج النهوض
الحضاري التي أسست لوضع قواعد راسخة بغية االنطالق في
سباق الزمن وإحداث التغيير المنشود .بال شك فإن للجانب
ً
األدبي والثقافي انطالقا من الساحة الثقافية اإلماراتية والتي
ال تنفصل بأي حال من األحوال عن حركة المجتمع ،جانب
محوري قد أطر بواكير النهضة التنموية ،فالقصة واكبت
حركة المجتمع ما في ذلك من شك( ،المضامين التي قدمتها
القصة القصيرة وغيرها كثير ،تتصل كلها في محور رئيس عام؛
هو محور التغيرات االجتماعية الكبيرة التي تشهدها اإلمارات
العربية المتحدة ،فالقصة اإلماراتية ارتبطت والزالت مرتبطة
بالمجتمع ،تنهل من موضوعاتها ،متعرضة لماضيه وحاضره،
كاشفة عن المشاكل الناجمة عن عملية التغيير االجتماعي
واالنتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث) (.)1
القصة القصيرة يمكن اعتبارها صاحبة الجاللة التي حازت
القبول واالنتشار في الساحة الثقافية اإلماراتية( ..تعود نشأة
القصة القصيرة اإلماراتية إلى السبعينيات ،ومن المتفق عليه أن
أول من كتب القصة القصيرة بالدولة ،هي شيخة الناخي ،التي

نشرت قصتها األولى «الرحيل» عام 1970م ،أما أول مجموعة
قصصية صدرت فكانت لعبد الله صقر بعنوان «الخشبة» عام
1974م في ُدبي ،وقصة بعنوان «ذكريات وأماني» لكاتبها حاج
مظفر عام 1971م)( .)2ففي هذه الدراسة نطمح إلى تتبع بعض
المجاميع القصصية اإلماراتية المتاحة كي نستخلص واقع
حضور المرأة في المجتمع االماراتي ،لنخضعها للتحليل في محاولة
لحصرتطورات هذا الواقع بمختلف تحوالته.
غني عن التعريف ،فالقصة القصيرة االماراتية شرعت بالعبور
حضور فاعل قد
نحو ذروة المشهد الثقافي وبدأت تعلن عن
ٍ
واكب انطالقة االتحاد عام 1971م وهو ما أدى إلى مواكبة
تطورات المجتمع ،وكان لتأسيس الصحافة اليومية ومختلف
المنابر االعالمية وانطالق مسيرة التعليم النظامي أثره الكبير في
تطوير البنية المجتمعية ،جميعها بمثابة محركات تغيير أسهمت
في سباق جوهري مع الزمن .هنا ،كان لصوت السرد إسهاماته
الموضوعية في ترجمة المشهد ،حيث يهمنا في هذا المقام
التعرف على طبيعة الخطاب األدبي االماراتي وكيف قرأ حضور
ً
المرأة وأنعكس عبرمرآته انطالقا من البيئة الجغرافية الخليجية
بدوية الطابع والهوية في امتدادها العربي .فهل كان حضور المرأة
ً
إيجابيا ينعكس على اعطائها
في الخطاب السردي االماراتي،
كينونتها الخاصة أم يقولبها ضمن دورها التقليدي وحسب؟
هل قدم التمكين المالئم لها كي تنهض بمجتمعها أم العكس؟
حقيقة تساؤالت جمة ترد على الذهن سوف نتصدى لها في
السطور التالية .هنا ليس أفضل من قراءة بعض زوايا المشهد

السردي ولو من خالل المجاميع القصصية المتوفرة
في محاولة لتأطير المفاهيم بغية االحاطة العميقة بأثر
األدب في تشكيل بنية المجتمع العربي الحديثة.

المتغيرات المجتمعية وقراءة «اآلخر»

الباردة)()3

في مجموعته القصصية (عيون السمك
لعلي أحمد الحميري ،يعالج الكاتب في قصته «خضراء
الدمن» ص 33إشكالية التواصل الحضاري وكيفية
فهم األنثى على اعتبارها هذا الرديف المشارك للرجل في
حياته ولكن من منطلق (اآلخر) ما وراء الحدود وكيفية
ُ
التعاطي البناء إليجاد مناخ صحي تبنى عليه العالقة
الحضارية .أبو أحمد كبطل مفترض في هذه القصة حيث
يتعرف على رجل أوروبي بحكم عالقة العمل والصفقات
التجارية ،يصادف أن يرى ابنته ،تلك الحورية الجميلة
ً
عروسا ُتزف البنه وهذا هو ً
تماما حلم األم؛
التي يتمناها
يعمد «الحميري» إلى تشبيك خيوطه السردية فيزج بحالة
الصراع إلى أق�صى تفاعالتها في هذا النص حيث أبرز
حضور المرأة الغريبة التي دخلت كزوجة وما جلبته من
متاعب جمة احدثت زلزاال تصدع ُله هذا البيت العربي!
إن ارتفاع حدة التوتر والمشاكل التي عصفت بالبيت
وبأهله ،نظر إليها «الحميري» على أنها ترتبت على تطفل
عنصر غريب «اآلخر» وكيف بدأ يمد أذرع خرابه في
بيئتة ال تنتمي إليه كجغرافية وال كهوية ،وفي هذا معادل
ٍ
موضوعي نستطيع ربطه بصورة الما�ضي التي يلخصها
االستعماركخلفية تقبع في الوعي الكاتب على األغلب.
ً
ثقافيا أخذت على عاتقها النهل
كما إن خلفية الكاتب
من الخطاب االسالمي وإعادة انتاجه في بنية السرد،
حيث إن رسولنا الكريم قد حذر من المرأة التي تنشأ
وتتربى في بيئة فاسدة ،هنا تمكن الكاتب من التماهي مع
الحديث النبوي الشريف وعجن أحداث قصته كيما
تقولب المفهوم المتوخى في نهاية المطاف والمف�ضي إلى
شر مستطير أو ٌ
اعتبار المرأة الفاتنة ٌ
دمار يترصد البيوت
يتسلل إلينا بهدوء غادر ،نستشعره فقط في التوقيت
الضائع! تبقى هنا إشكالية البد لنا من التريث عندها،
فيما يتعلق بالمرأة حين نصنفها على أساس ثقافي بأنها
(آخر) في معادلة صريحة تقف عند حدود الريبة والقلق

جسرالشيخ زايد
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عائشة الزعابي

نجيبة الرفاعي

يعمقهما الخلفية الحياتية ،أم الفتاة تعمل كساقية بار مطلقة
وتعيش حياتها حرة من ّ
أي قيود أو مسؤوليات ،حيث ترتفع وتيرة
القلق ويتحول وجود المرأة األجنبية الجميلة إلى خطر ،من سياق
القصة هناك ربط منطقي «يفترض» أن كل جميلة من خارج
القطيع هي بمثابة تهديد لبنية المجتمع األسرية القائمة على
الترابط والتقاليد وجو المحبة والتعاون وبرالوالدين.

الفوارق الطبقية في بنية المجتمع

ً
واحدة من مهمات السرد هي رصد الواقع المجتمعي انطالقا من
أن «الكاتب ابن بيئته» ويغوص بقدرته على إعادة صياغة هذا
الواقع ضمن ما يكتب ،فمن المهم هنا أن يثير التساؤالت الملحة
ويقتحم تلك الزوايا الخافتة االضاءة من المشهد الحياتي ،مما هو
ٌ
مسكوت عنه كمثل الحالة الطبقية التي تحكم هرمية المجتمع
وتؤثرفي بنيته ،مرة أخرى من زاوية المرأة حيث نتوخى هنا كشف
طبيعة الخطاب السردي عبرمعطياته وكيف يقرأ حضور المرأة.
القاص عبد الرضا السجواني في مجموعته القصصية (انحدار)
( )4عبر قصة «تأنيب» ص  ،25يسافر بنا إلى باريس كي يرافق
حزن «البطل» هذا الشاب العربي اإلماراتي الذي اختار الهرب
من مواجهة أصله وطبقته االجتماعية ،فهو ابن ّ
حمال مطحون
ولكن عركته الحياة فتصلب عوده وباإلرادة صنع نجاحه ثم وقع
في حب «حميدة» ابنة الحسب والنسب .لكن والدها ذكره بأصله
ومن يكون ،حيث سيادة القوم تلعب ً
دورا في ترتيب المقامات،
أحداث القصة وضعت المرأة كمحور صراع ،من الناحية
الطبقية فهي تلك األرض التي تمتلكها هيمنة األب كسلطة عليا
بحيث ال يستطيع االقتراب منها إال من هو رفيع الشأن والمقام.
حالة العجزالتي سيطرت على بطل القصة دفعته إلى السفرولكن
شبح الحبيبة أصبح يطارد خيال الشاب وإصراره على النسيان كي
يبتعد عن الما�ضي دفعه في نهاية المطاف إلى حقن نفسه بحقنة
حب
قاتلة وهو على متن القطار حتى يتمم رحلة هروبه من قصة ٍ
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عبد الرضا السجواني

د.يوسف الحسن

فاشلة قاتلها االول الفارق الطبقي وحساباته الحياتية حيث تضع
نفسها في مراتب عليا كنخبة مجتمعية متفردة! الكاتب لم يعط
ً
«حميدة» أيما دور ُيذكرتاركا اياها في خلفية المشهد ،حيث سلبها
حرية القرار كطرف سلبي صامت في هذه المعادلة والتي وضعت
حياة البطل على المحك ،موت أو حياة ،بالرغم من ذلك تركها
في موقف «حيادي» فهي بصمتها وغياب ردة فعلها ضمن أحداث
القصة ،تعكس صمت الفتاة الشرقية التي يتم تزويجها فقط
لمن يختاره والدها أو ير�ضى عنه من حيث الحسب والنسب
والمكانة ،نوعا ما فإن تأطير موقف «حميدة» بهذه الصورة
السلبية قد همش من دور المرأة الفعلي في الحياة ،فهي صحيح
بأن بنات جنسها تعلمن وتخرجن من الجامعات ولكن كمحصلة
لهذا التطور في الدور المجتمعي ،ظل دور الهيمنة الذكورية هو
الصوت األعلى الذي يسيطر على زمام األمور ما حول حضور
المرأة هنا إلى مجرد تابع منصاع وعليه االمتثال والطاعة .النساء
المستكينات ،الضعيفات ُهن نتاج تربية بيتية صارمة تكاد
تحصر كينونة المرأة في دورها المعروف ،بأن تكون مطيعة وأن
ُ
تستمر في دور الطاعة حتى وهي تسلب إرادتها في اختيار شريك
حياتها ،فقط عليها أن تلعب دور الضحية! تشيرالناقدة التونسية
ريم العساوي إلى أن (صورة المرأة األكثر جالء عند القاصين ،هي
المرأة الضحية لعوامل ،إما ترتبط بالمجتمع أو البيئة المحيطة
بها ،أو لعوامل كامنة في داخلها كأنثى) (.)5
هنا أصبح عنصر «المكان /الحيزالجغرافي» أحد األسباب القاهرة
ً
ضغطا ً
سلبيا على المرأة حيث سطوة المكان «بيت
التي تشكل
العائلة» معادل موضوعي لسلب الحرية ينعكس على الذات في
نهاية المطاف فيصطدم بها ال محالة ويزلزلها من الداخل( ..إن
تدمير الذات بالضرورة تدمير لواقع المكان بهذا القدر أو ذاك،
والعكس كذلك ً
أيضا ،فنحن في المكان وهو فينا ،نصيغه
ويصيغنا بال توقف) ( .)6هذا التحول يجرنا إلى تساؤل مشروع،
هل تطور المجتمع من خلفيته البدوية الصحراوية إلى الحضرية

ٔ
اسماء الزرعوني

حارب الظاهري

خالد الجابري

سارة الجروان

المدنية المعاصرة قد خلق تحديث فعلي في بنية المجتمع التحرري اإلنساني ،وال مناص من تعيين المتغيرات الكبرى
تاريخيا ،فأعادت للمرأة ً
ً
بعضا من
أم ساعد من األساس على تكريس البنية التقليدية للمجتمع شهدتها المجتمعات العربية
()7
وإعادة انتاجها ضمن أدوارها القديمة؟ سؤال كما أرى عويص دورها التغييري ،المستلب منها) .
وليس من السهل االجابة عنه ،فهو يدخل في نطاق أنثروبولوجي
بالغ الحساسية وهذه الدراسة ال تدعي االحاطة به أو التوغل في انقالب الصورة أو الرهان الخاسر
دهاليزه .بنية المجتمع اإلماراتي تكاد تتفق على قاعدة واحدة في المزيد من البحث حول حضور المرأة في األدب االماراتي ،يف�ضي
مرجعيتها كمجتمع عربي الهوية بالطبع لكن مع بعض الخصوصية بنا إلى نبش عدة نماذج من السرد ألصوات مختلفة من حيث
التي تبرزها طبيعة البيئة الصحراوية بأعرافها وتقاليدها ،فقط الطرح ،تؤكد أن مسيرة التطور في هذا المجتمع تقبل التحديات
نريد معرفة ماهي طبيعة مشكلة المرأة العربية اإلماراتية التي وتعيش قناعات حضارية تواكب عصرها رغم كل �شيء ،في تحد
عاشت في هذا المجتمع مع بواكير الطفرة النفطية التي نقلت واضح ألي إطار تقليدي ُ«ي�شيء» المرأة أو يصادر قرارها الحياتي.
المجتمع إلى حالته المدنية ،أهي أسبغت التطور الحقيقي على في مجموعته القصصية (اعتذار إلى البحر)( )8لكاتبها د .يوسف
ً
ً
مختلفا من النساء حيث كسر حلقة
أنموذجا
المرأة أم وقعت تحت االستالب غير المباشر؟ (إن مشكلة المرأة الحسن ،قدم لنا
العربية هي مشكلة اإلنسانية العربية ذاتها ،ومشكلة اإلنسانية الضعف والسلبية وهو ما أدى إلنقالب الصورة ولكن برهان
جمعاء ،ألنها تشمل المجتمع ككل .وال ُيعتبر مجتمعنا العربي خاسر كما توحي احداث قصة (دكتورة) ص ،9الشخصية
ً
في حالة تغيير وتطور حقيقيين إال إذا كانت المرأة مشاركة فعل الماثلة في فضاء القصة ،تطور معها حب القراءة واالطالع منذ
في مسار تغيير العالقات ،ومواكبة لكفاح الرجل دروب التقدم مرحلة المدرسة ،واصلت تعليمها حتى ثبتت مستوى أحالمها كي
الشاسعة ،الصعبة والمشتركة ،لهذا البد من وعي العوائق تتخرج لتصبح دكتورة ،وفي حالة سفرمتواصل ،ما جعلها تعزف
التاريخية والسلفية التي حالت من دون اضطالع المرأة بدورها عن االرتباط بنصفها اآلخر« ،نورة» حققت النجاح الذي تطمح
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أدب ونقد

إليه أي امرأة عربية تريد إثبات نفسها في مجتمعها ولكن .هل كان
الثمن ً
غاليا؟!
د .يوسف الحسن ،لم يعط أيما إجابة قطعية تؤكد هذه
ً
ضمنيا ،نجده قد أسهم
الفرضية ولكن ايحاء الخطاب السردي
في إجابة السؤال ،نعم هناك ثمن حينما تصر المرأة على تفعيل
مجتمع عربي شرقي ،فسوف يفوتها قطارالزواج وتصبح
إرادتها في
ٍ
رتبتها األكاديمية مجرد استهالك ثقافي ال قيمة له في الحياة!
بلوغ مرحلة الرهان الخاسر ،نتيجة صادمة تتعارض مع أي تطور
إيجابي يتم إدراجه في برامج وخطط التنمية التي تحرص عليها
الدول المتطورة ،لنأخذ في االعتبار أن نمو المجتمعات يرتكز
سباق محموم نكون فيه أوال نكون وعليه ،قصة
على التعليم في
ٍ
(دكتورة) قد مثلت بنهايتها قراءة ارتدادية سلبية ،فشخصية
المرأة القوية ال يرحب بها الرجل الشرقي وال يريد نجاحها في
المحصلة أو يرحب به! نصل إلى عتبة هذا المضمون غير
المنطقي ،الذي يربط نجاح المرأة الحقيقي فقط بأن تكون
مؤطرة برباط الزواج وأن كل نجاح آخر ،هام�شي ال وزن له في
ُ
الحياة مهما ارتقى في مراتبه! المرأة في المجتمع العربي تربى من
الصغر كي تكون ًّأما ،ثم مع مرور الزمن يتشكل وعيها الذاتي بأنها
ال يمكن أن تحقق اكتمالها الذاتي إال من بوابة االرتباط الزوجي.
تحرير المرأة بتعليمها كأنما أصبح فاتورة مستحقة الدفع لكون
ً
وتهديدا ،فمنظومة القيم داخل المجتمع
هذا التحرر يمثل خطرا
ال تقيم ً
بمجتمع الهيمنة فيه تقليديا للذكر،
وزنا للمرأة القوية
ٍ
ُ
وسيترتب عليها قبول النتيجة المرة بأن تعزل نتيجة خياراتها
وتصبح وحيدة ومنفية «عانس» أو عاطلة عن الحياة.
لكنما الواقع الفعلي لبنية المجتمع االماراتي ،قد تجاوز هذه
المراحل حيث تسرد انجازات المرأة االماراتية نجاحاتها في
كل الميادين ،فهي تواصل شراكتها مع الرجل في بناء النهضة
الشاملة متخطية كل العراقيل التي تحول من دون صعودها سلم
النجاح وعليه ،فإن هناك الكثير من المفاهيم واألفكار السلبية
ً
التي تغيرت طوال العشرين عاما مضت وقد تجاوزها الزمن،
والساحة السردية اإلماراتية اليوم بات عليها التكيف مع هذه
المعطيات المجتمعية المعاصرة وإبرازها بشكل إيجابي يزيح
ترسبات الما�ضي بما يسهم في بناء التفكير المنتج عند األجيال
الجديدة الصاعدة ،هذا التحول في ما أرى هو ٌ
قائم اآلن من خالل
تيارات جديدة في السرد اإلماراتي كمثل (أسماء الزرعوني ،ابتسام
المعال ،سارة الجروان ،حارب الظاهري) وآخرين ممن ظهروا
بعد األلفية الجديدة (نعيمة المري ،حسنة الحوسني ،نجيبة
الرفاعي ،عبد الرحيم حسن ،عائشة الزعابي ،فهد الفال�سي،
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صورة المرأة في القصة القصيرة اإلماراتية

َ
َ َ َ
َّ
القصة الق ِصيرة
رهافة ِ

خالد الجابري ،فريد الغياث ،منى سالم السويدي) وآخرين ال
تحضرني أسماؤهم اآلن ،هذه األصوات تواكب عصرها وقادرة
على التجريب في فن السرد بل واإلضافة إليه وتقوية حضوره في
الساحة الثقافية اإلماراتية والعربية
* أديب وباحث من البحرين
الهوامش:
 .1ضياء الصديقي ،البيئة المحلية في القصة القصيرة في اإلمارات ،من أبحاث
الملتقى الثاني للكاتبات القصصية والروائية في اإلمارات  /ط  - 1منشورات اتحاد
كتاب وأدباء اإلمارات 1992م.
 .2جريدة البيان 12 /ديسمبر 2010م  -اإلمارات العربية المتحدة.
 .3عيون السمك الباردة /قصص  -علي أحمد الحميري ،منشورات اتحاد كتاب
وأدباء اإلمارات2002 -م.
 .4إنحدار /قصص  -عبد الرضا السجواني /منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات.
 .5جريدة البيان  12 /ديسمبر  2010م  -اإلمارات العربية المتحدة.
 .6المكان في القصة القصيرة في اإلمارات ،ص  /11بدر عبد الملك ،منشورات
المجمع الثقافي ،أبوظبي 1997م.
 .7المرأة العربية وقضايا التغيير /د .خليل أحمد خليل  -ط 1985 / 3م  -دارالطليعة
للطباعة والنشر  -بيروت.
 .8اعتذار إلى البحر /قصص  -د .يوسف الحسن /وزارة الثقافة والشباب وتنمية
المجتمع /منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 2008م.

َ
أعجبك الوضع حتى
ضع رأسك في برميل ماء وانتظرلحظات ،هل
ّ
َ
نسيت تنفسك وكدت تختنق في آخر لحظة؟! د ِقق البصر وحاول
أن تبتعد بخيالك عن عملية التنفس ،احبس روحك ألق�صى
درجة من القدرة على نسيان حياتك وعش داخل الماء ..ألي مدى
ً
ستبقى محافظا على رأسك تحت الماء؟
ُ
حين تخرج رأسك من برميل الماء ستشعر براحة ،وستشهق من
استعادة الحياة فجأة ،تنفس بعمق ،ارخ أعصابك ،وستشعراآلن
بالمتعة الروحية ،هذا ما تفعله معك القصة القصيرة الفائقة،
حين تدخل إليها فأنت وضعت رأسك في الماء ولن تخرج إال مع آخر
ً
كلمة في القصة الفائقة ،وأنت تحت ماء القصة تكون متوحدا مع
العمل ال تفارقه وال يفارقك؛ ألنك إن فارقته لن تصل للحالة مرة
أخرى ،فالنهر ال يمكنك أن تنزله مرتين ،والقصة المميزة ككل فن
بديع ،تجعلك تخرج من العالم وتنهى كل عالئقك به في لحظات
التماس معها ،وهى في الوقت ذاته ال تتركك حتى آخرنفس ثم بعد
أن تنتهى ستحيا بشكل مغاير ،فأنت بعد القصة لست أنت كما
كنت قبل القصة ،أنت آخر ،لقد ارتطمت بتجربة مغايرة ومميزة
ْ
وغطست فيها حد الغرق
ودخلت مسامك.
إذا حدث ذلك مع قصة فأنت مع كاتب رائع ،أما القصة الرديئة
فربما وأنت تحاول أن تلمس الماء تتراجع عن وضع رأسك
بالكامل في البرميل ،فالوضع ال يستحق ،والقصة ال تجبرك على
مغامرة وضع الرأس في العمق ،فالقصة القصيرة كاشفة من
الوهلة األولى ،تعرف أنها جيده أو رديئة من الجملة االفتتاحية.
القصة القصيرة هي الفن األكثر رهافة من خيط الحرير ،واألكثر
حساسية من جلد الماء ،يمكنها أن َّ
تتمزق بيسر إذا كانت تحتوي
على زيادات بسيطة ،أو تكرارات ال داعى لوجودها ،يمكنها أن
تنجرح كخد فتاة ناعمة إذا حدث خلل في القص ،فكاتب القصة
ً
القصيرة أقرب لجراح العيون الذي يدرك تماما أن أي خطأ وحيد
يسبب العمى والظالم التام للقصة ،ستصبح قصة عمياء ،لم
يكتبها الكاتب بقلبه .ربما وأنت تقرأ مجموعة قصصية ما تلمح
ً
أن هناك رابطا ما يربط بين العديد من قصص المجموعة ،رصد
هذا الملمح هو رؤيتك الشخصية ،كالوحدة واغتراب الذات في
قصص محمد حافظ رجب ،أو رهافة المشاعر االنسانية في
مجموعة صياد النسيم لمحمد المخزنجي ،أو اعتيادية القتل

عبد الهادي شعالن
كاتب ومترجم مصري

في مجموعة ديروط الشريف لمحمد مستجاب ،أنت من رأيت
الملمح المتخفي داخل القصص وال يمنع هذا من وجود ملمح
آخر تكتشفه أنت أو يكتشفه غيرك في رؤيته الخاصة ،والتابعة
بالتالي لثقافته ،ووجود ملمح لمجموعة من القصص ال يحكم
بالضرورة على امتيازها وتفوقها ،بل هو كشف لرؤية واحدة
داخل قصص تبدو متنافرة .ربط قصص معينة بملمح واحد ربما
بجعلنا نعتقد أن الكاتب كتبها في حالة واحدة ،أو متقاربة في نفس
الشعور السردي ،فتخرج حالة الكاتب أو رؤيته كخيط رفيع خفي
في تالفيف القصص.
وبالتالي فهذه القراءات ومحاولة استقراء ملمح ما داخلها ليست
صيغة نهائية وال وحيدة ،وال ملزمة ،إنما هي محاولة للربط بين
ً
ما يبدو غير مترابط ،وجمع ما يبدو مشتتا في ضفيرة رؤية واحدة.
وربط خيوط غير ظاهرة في القصص ،ربما يكون لها ارتباط وثيق
بنفسية الكاتب وثقافته وحالته الخاصة التي أنتجت مجموعة
قصصية يربط بينها خيط خفي يحتاج للرصد.
هذا الربط يسمح باستقراء المجموعة بشكل واضح في ضوء
ً
خيط حقيقي منتج من داخل القصص ذاتها وليس خارجا عنها،
بمعنى انتاج الرابط ثم تطويع القصص لهذا الرابط ،فالقصص
هي التي تعرض رابطها وهى التي تتجمع داخل القارئ من تلقاء
نفسها حتى لو توزعت على مساحة عشرات القصص ،فالقارئ
الواعي حين يقرأ قصة في مجموعة قصصية يقول هذه قصة
كأنها تشبه القصة األخرى ،وهنا يبدأ اكتشاف الخيط الدقيق
للربط بين القصص ولضمها في رؤية واحدة
 /العدد  255يناير 2021

67

إضاءة

محمد القصبجي يعود
رأيته يتأبط عوده ً
عائدا في المساء من الزمن الذي ولى .كان
ً
مجهدا ،وعيناه تنظران إلى لوحة تحمل صورتها واسمها تكاثف
ً
غاضبا
عليها غبار الطريق ،وعوادم محركات عمياء ال تعرفها .كان
ُ
ألنه يرى المحبوبة المقدسة قد تركت للعبث على هذا النحو،
وظن أن الناس قد نسيتها ،وبالتبعية نسيته هو ً
تماما ،لكن في
غمرة حزنه ترامى إليه صوتها ينطق من مذياع سيارة تمرق.
كانت تشدو« :من كترشوقي سبقت عمري» ،فنزع العود من تحت
إبطه ،وهزه في الهواء المتدفق من النهر إلى الميدان الفسيح،
ً
وكاد يرقص ،منقل ساقيه النحيلتين في حذر على «بيضة الديك»
التي أطلقها في فضاء اللحن ،ثم توقف .كأي ذكر نحل لقح ملكة
الملكات وتركها تصنع مملكة الطرب على مهل ،ثم تستوي على
عرشها إلى اآلن ،ومات هو ر ً
اضيا عنها رغم قسوتها عليه ،كأي ولي
يقابل اإلساءة بمزيد من اإلحسان.
آه يا سيدي الطيب ،كيف رضيت وخضعت وجلست خلفها
مستمتعا برؤيتها وسماعهاً ،
ً
خائفا من فراق ال تقوى
على عودك
ً
عليه ،وتاركا كل ما لك إلى ما لها؟ اإلجابة ال يقدرعليها إال المحبين.
فالفناء في المحبوب وجود ،والوجود فناء ،وبين الفناء والوجود
بقاء ،وال يقدرعلى االنتقال من هذا إلى ذاك والعودة إليه ،إال أولو
العزم ،وكنت منهم من دون أن تدري.
ً
أراك اآلن تتسلل من الميدان الفسيح ذاهبا إلى شاطىء النهر بعد
أن سمعت لحنك وصوتها ،واختليت إلى عودك الذي ظل يرتعش
ً
ً
قانطا ً
طويلً ،
ً
ً
حانقا ً
تائها ،فثبت عودك بين
مترددا
خائفا
زمنا
يديك ،ونظرت إلى الماء المنساب أمام ناظريك ،وأطلقت عقيرتك
بما لم تسمعه ،ولم تشدو هي به ،ولم تلحنه أنت وال غيرك.
ها أنت تتجاوز ما وقفت عنده ،تميل على
عودك في تبتل ،وتغمض عينيك ،وتطلق
عقيرتك بالغناء .يااااااااه ،كم هو لحن
مختلف ،يتجاوز كل ما انتهيت إليه في زمن
م�ضى ،فتعبره إلى ما هو فوقه وأنت مطمئن
إلى أن الدنيا قد أهدتك إلى ما يجعلها تسعى
خلفك ،غير راغبة إال في لحن جديد يدفعها
خطوة ،أما أنت فغيرعابئ إال بمسرتها.
يا أيها الذي ذهب كي تأتي ،وغاب كي تحضر ،ما
لك قد عشت في وهم أن ما لديك قد انق�ضى.
68

محمد القصبجي يعود

د .عمار علي حسن
باحث وأديب مصري

إن كل األلحان التي كانت في رأسك راحت معك ،وها هي تعود
بعودتك ،وإن لم تكن هي حاضرة لتشدو بها ،فاطلقها في الفضاء
وليصدح بها من يشاء ،وها نحن نلتقطها بآذان مصغية ،وقلوب
طروبة.
هكذا سمع من يناديه ،وهو تائه في الماء والنسيم والزمن ووجوه
الذين يمرون به وال يعرفونه ،فآمن وقتها أن هناك ما فوق غناء
البشر ،إنه اللحن الذي يسري في السماوات العال ،وال يلتقطه إال
ذوي الحظوظ الوافرة.
كم التقط موالنا مما أهداه الله لعباده؟ مات هو من دون أن
يعرف اإلجابة ،وها هي تأتيه بعد رحيله ،أو يأتي هو من الرحيل
إليها ،ليعرف اآلن ،بعد أن عرف هناك كل الذي هو هنا من دون
أن ندرك نحن ،وأن كل ما أتى إليه هو كرم من صاحب الموسيقى
الكبرى.
مسه ما أدركه غيره ،فوقف على شاطىء النهر ،ال يريد أن يرى
ً
أحدا من زمان غيرزمانه ،وسأل:
 هل كان ما انتهيت به إليها نهايتي؟لم يكن في حاجة إلى إجابة فقد ذهب وهو
يعرفها ،لكنه سمع من يقول له:
 اللحن هو انطباق السماء على األرض،وانطالق أشواق الناس في الفضاء الرحب،
وهو النفوس إن انجلت ،واألرواح إن هامت،
واألجساد إن غابت ،إنه الهيام واالفتتان
والشوق والحرقة والمسرة واأل�سى ،إنه كل
االحوال والمقامات.
محمد القصبجي نظرإليه في دهشة ،لم يكن لمثله أن يفعلها لو

كانت إلن�سي ،فهو يعرف ،لكنها كانت لمن ال تراه األبصار ،فأدرك
أنه نداء من ولي الله إليه ،فرفع عوده إلى السماء ،وسأل:
 كيف لم تأتني وقتها وأنا في كمد؟سمع ضحكة مألت األرض ً
ً
لحنا عذبا ،وترامي إلى أذنيه ما لم
يسمعه من قبلً ،
أوتارا مبعثرة اختلط عليها اللحن ،ونشيج وحرقة
وانفالت لصوت في أول المساء ،وهمهمة وصوت لهفة تنتظر،
واهتزاز قلب يرقص ويحدو ،ودموع تسري في أوصال شرايين
مفتوحة على المحبة والحيرة واأل�سى.
وسمع ما ال يمكن سماعه ،هو وحده المعذب الذي أتى من جوف
زمن م�ضى ،تناهي إليه كل �شيء ،فأسند عوده إلى شجرة واقفة
على النسيم الذي يهديه النهر ،ووقف في اتجاه البنايات التي تطل
عليه من الشاطىء اآلخر ،لكنه ال يراها ،رغم أنه كان يدرك في
هذه اللحظة أن بيتها على الشق اآلخر من النهر .لم يعد هو ،فقد
هدموه ،وقتلوا ذكريات كل من حلوا به ،من دون أن يدروا أنهم
يقتلون مشاعرشعوب هائمة سائمة ضائعة حائرة لم تجتمع عبر
ألف وخمسمئة سنة سوى على صوتين ،ترتيل محمد ،وشدو أم

كلثوم .حين يدرك هو هذا المعنى يقف على حافة النهر ،ظهره إلى
الماء ،ووجهه إلى األشجار ،وعيناه إلى الفضاء الفسيح الذي ذاب
فيه ذات يوم بعيد ،وينادي عليها ،لكنها كالعادة تخذله ،فيحزن،
وينظر هناك فيأتيه المدد ،ألف ألف لحن يسري أمامه ،فيدرك
ً
جسدا ،وال مسيرة ،إنما اللحن ،الذي هو عبد
وقتها أنه لم يعشق
له ،ليس عن خضوع ،إنما عن إيمان بأنه ال�شيء الوحيد الذي
ً
يبقى نابضا بالحياة بعد أن يفنى العالم بأسره.
حينها يرى عوده سفينة نجاة ،مثل تلك التي أهدى الله «نوح»
إليها ،فيقبض عليه بيديه ،ويدفعه في رفق إلى الهواء الذي يسكن
ً
مطمئنا إلى أنه ما يزال
كل ما هو أمامه ،فيأخذه من حيث أتى،
ً
ً
ً
تتويجا لها وإسقاطا له ،قد صار
باقيا ،وان ما أطلقه وهو يظن في
ً
حيا في دنيا الناس ،أكثر من حياة الذين كانوا يكيدون له ،ووقتها
يقول قبل أن يعود إليها هناك في الفسحة الرحيبة المنعمة:
 ال يضع �شيء أصيل.ويسمع وقتها وهو يغيب مرة أخرى ،من يشدو:
ـ يضيع كل �شيء إال الكلمة الطيبة واللحن اآلتي من صميم القلب
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ً
التجارة في اإلمارات قديما
فاطمة المنصوري

يعتبركتاب «التجارة في اإلمارات ً
قديما ،دراسة تاريخية لمالمح
التجارة في اإلمارات منذ بداية القرن العشرين وحتى قيام
االتحاد  ،»1971لمؤلفه الدكتور عبد الله سليمان المغني
أستاذ التاريخ الحديث ،من الدراسات المهمة التي تعنى
بالتاريخ االقتصادي الخاص باإلمارات قبل قيام اإلتحاد،
وخاصة فيما يتعلق بموضوع التجارة .صدر الكتاب عن مركز
الشارقة للوثائق والبحوث في عام  ،2015ويضم مقدمة وعشرة
فصول.
وقد اعتمد المغني في مصادر دراسته على الوثائق البريطانية
المنشورة وغيرالمنشورة ،باإلضافة للكتب والدوريات والدراسات
األجنبية ولعل من أهمها كتاب Seafarers of the Emirates
 placesلرونالد كودري ،وكتاب  The Trucial Stateلمؤلفه
دونالد هولي الذي شغل منصب المقيم السيا�سي البريطاني في
اإلمارات في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن
الما�ضي ،كما اعتمد الكاتب على المقابالت الشفهية مع مجموعة
من األشخاص أصحاب الخبرة واالختصاص ،من الذين عاصروا
شاهد على تلك الفترة موضوع البحث .أما عن
األحداث وكانوا خير ٍ
فصول الكتاب ،فقد تناول الكاتب في الفصل األول المعنون بـ
(الحركة التجارية في منطقة الخليج واإلمارات من القرن السادس
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عشر وحتى مطلع القرن العشرين) ،ثالثة موضوعات رئيسة،
وهي :تقديم نبذة عن أهمية موقع منطقة اإلمارات االستراتيجي
ووقوعها على أهم منفذين بحريين وهما هرمز وخليج عمان ،وأثر
ذلك في ازدهار نشاطها التجاري مع العالم .أما الموضوع الثاني
فقد ركز فيه الكاتب على الركائز األساسية التي قام عليها اقتصاد
المنطقة منذ القدم والتي تمثلت في استيراد وإعادة تصديرالسلع
المختلفة من الهند والصين وشرق آسيا إلى الخليج .الغوص
والمتاجرة بالؤلؤ ،النقل البحري بالسفن الشراعية بين الدول
المطلة على المحيط الهندي.
وقد تمثل الموضوع الثالث في التنافس االستعماري األوروبي على
تجارة المنطقة ،ال سيما مع البرتغاليين الذين شكلوا الطالئع
ً
وانتهاء بالسيطرة
األولى للقوى االستعمارية األوروبية في المنطقة،
البريطانية التي كبلت المنطقة بالمعاهدات المانعة ،واختتم
الكاتب الفصل بمرحلة السفن البخارية التي شكل دخولها
للمنطقة نقطة تحول جذري وبداية لالنهيار الكامل لتجارة
الشحن والنقل البحري التي تعتبرمن أهم المهن التجارية لسكان
المنطقة.
أما الفصل الثاني المعنون بـ (مهنة الغوص على اللؤلؤ واالتجار
به) ،التي أصبحت هي الخيار الرئيس والمهم والوحيد كذلك بعد
تراجع مهنة تجارة النقل البحري التي تقلصت بشكل واضح متأثرة
بدخول وسائل المواصالت الحديثة ،ويذهب الكاتب في الفصل
إلى حقيقة مهمة ً
جدا وهي المتمثلة في مهنة الغوص التي تعتبرأحد

أكبراألنشطة الرئيسة المعروفة لدى سكان المنطقة بل ارتبطت
بتاريخهم وحياتهم ألنها شكلت القاعدة الرئيسة االقتصادية
لسكان منطقة الخليج ،وقد تطرق الكاتب للحديث عن ازدهار
المهنة بدليل تنامي أسطول اإلمارات لصيد الؤلؤ وازدياد عدد
سفن الغوص مقارنة بانخفاض سفن التجارة الخارجية .وتطرق
كذلك إلى مجتمع مهنة اللؤلؤ عن قرب بحيث تناول مواسمها
واإلعداد للرحلة ،ومصاعب المهنة واآلثار اإليجابية للمهنة،
وتجارة اللؤلؤ وتسويقه.
في الفصل الثالث من الكتاب والذي جاء تحت عنوان (النشاط
التجاري في اإلمارات أثناء الحرب العالمية األولى وفي أعقابها)،
تناول الكاتب موضوع الكساد التجاري الذي خيم على المنطقة
وذلك مع انطالقة الحرب العالمية األولى وتأثيرها االقتصادي على
المنطقة ،حيث إن قلة الطلب العالمي على الكماليات وتوقف

ي
والتي كانت تعد أهم وسائل النقل
سفن النقل البحر عن العمل ُ
في ذلك الوقت بين الهند والخليج أثرت بشكل كبير على صناعة
الغوص ،باإلضافة إلى عوامل أخرى ناقشها الكاتب تمثلت في
ظهور اللؤلؤ الصناعي ،وانهيار سوق المال في نيويورك عام
 ،1929والتي انعكست تداعياته على األوضاع في المنطقة حيث
نتيجة تأثر األسواق العالمية باالنهيار االقتصادي فقد توقفت
تلك األسواق عن الشراء ولم يعد بمقدور كثير من التجار الكبار
بيع محصولهم من اللؤلؤ.
جاء الفصل الرابع تحت عنوان (األوضاع التجارية في اإلمارات في
ما بين الحربين العالميتين) ،وناقش فيه الكاتب تداعيات انهيار
حرفة الغوص على اللؤلؤ وما ترتب على ذلك من ظهور مشاكل
إجتماعية كثيرة كان من أهمها مشكلة البطالة ،إذ سرعان ما
وجد كثير من الناس وخاصة كبار التجار والممولين أنفسهم
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بال عمل ،فراحوا يبحثون عن مجاالت للعمل التجاري بأشكال
جديدة حتى ولو اتسمت بالمخاطرة ،فظهرت تجارب التهريب
وخاصة الذهب والسالح والرقيق .أما الفصل الخامس ،فجاء
تحت عنوان (النشاط التجاري في اإلمارات قبيل الحرب العالمية
الثانية وفي أثنائها) ،وتناول فيه الكاتب النشاط ُالتجاري الذي
ساد اإلمارات أثناء الحرب العالمية الثانية والذي أثر فيه أمران
رئيسان وهما ،تمثال في سياسة التقشف التي اتبعتها بريطانيا
أثناء الحرب ،فعلى الرغم من أن منطقة اإلمارات بعيدة ً
نسبيا
عن مناطق العمليات العسكرية إال إنها كانت مشمولة باإلجراءات
البريطانية ،فرأى أبناء اإلمارات في سياسة إعادة تصدير السلع
ً
متنفسا آخر إال أن القرار البريطاني والقوانين التي فرضتها على
اإلمارات في منع إعادة التصدير وضرورة الحفاظ على المخزون
من السلع االستهالكية أثر على الحركة التجارية في اإلمارات .في
الفصل السادس بعنوان (النشاط التجاري في اإلمارات بعد انتهاء
الحرب العالمية الثانية) ،تناول الكاتب موضوع في غاية األهمية
وهو مهنة السفر التجاري البحري عند سكان اإلمارات ،ألنه بعد
قيام الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من توقف السفن
البخارية عن نقل البضائع االستهالكية من الهند إلى الخليج العربي
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ً
نظرا الستخدام تلك السفن في العمليات واألغراض العسكرية
من قبل الحكومة البريطانيةً ،
ونظرا لحاجة المنطقة التي كانت
تعتمد على الهند في تزويدها باألرز والسكروالشاي واألقمشة فقد
ً
مجددا لإلبحار بواسطة
دفع ذلك الوضع بأهل اإلمارات للعودة
السفن الشراعية بقصد التجارة والمتاجرة مع الهند وشرق
أفريقيا وغيرها من المناطق .أما الفصل السابع فجاء بعنوان
(تأثيرات السفر التجاري البحري في سكان اإلمارات) ،وتناول فيه
الكاتب بإسهاب تأثيرات النشاط التجاري على سكان المنطقة،
وعلى مجتمع اإلمارات ،والذي شمل جميع مناحي الحياة سواء
االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية وحتى الفنية والصحية
والعمرانية وغيرها العديد من المظاهر التي خلفتها األسفار
البحرية واحتكاك أهل اإلمارات بشعوب الدول التي تعاملت
معها .في الفصل الثامن ،الذي جاء بعنوان (أبرز الحرف والمهن
ً
قديما في اإلمارات)،
واألنشطة التجارية التي مارسها السكان
تناول الكاتب أبرز الحرف والمهن التجارية التي عرفها مجتمع
ً
ً
اإلمارات ،والتي كانت نتاجا طبيعيا للمجتمع أفرزتها مجموعة
العوامل االقتصادية واالستعمارية التي مرت بها المنطقة ،فقد
كان لفترة الحرب العالمية الثانية والتي تعتبر من أصعب الفترات
التي عاشتها المنطقة بسبب القرارات التعسفية التي أصدرتها
الحكومة البريطانية بمنع التصدير وكذلك القرارات التي أدت إلى
التحكم في مضيق هرمز ومنع السفن من الدخول إليها ما حدا
بالسكان للعمل على فك ذلك الحصار الخانق من خالل إيجاد
وسائل جديدة للتخلص من الضائقة االقتصادية فظهرت تلك
الحرف منها ماارتبط بمنتجات النخيل ،وأخرى ارتبطت بالفخار،
وأخرى بتجارة األقمشة والعطوروأخرى ارتبطت ببيع السمك
وبيع التمر .جاء الفصل التاسع بعنوان (نماذج من األسواق
التقليدية في اإلمارات) ،وتناول فيه الكاتب األسواق القديمة التي
انتشرت في اإلمارات ،فاألسواق منذ القدم تعتبرهي مركزالنشاط

التجاري والتي تتم فيها عمليات البيع والشراء وتميزت األسواق في
اإلمارات ً
قديما بتركزها في وسط المدينة ووقوعها قرب شاطئ
البحر لتسهل عمليات النقل منها وإليها ،وتنوعت عمارة األسواق
ما بين دكاكين مبنية من جريد النخيل وبين خيم تنصب لقصد
البيع والشراء وأما غالبية المباني الحجرية فكانت مملوكة
للحكومات المحلية التي تقوم بتأجيرها للتجار.
وأما الفصل العاشر واألخير من فصول الكتاب فقد جاء بعنوان
(النشاط التجاري في اإلمارات من الستينيات وحتى قيام الدولة
ً
في سنة  ،1971دبي أنموذجا) ،وتناول فيه الكاتب التأريخ للحركة
التجارية في اإلمارات منذ الستينيات وحتى قيام الدولة في عام
 ،1971وهي فترة مهمة شهدت بداية تغييرات تجارية حديثة في

مرحلة ما قبل النفط إلى مرحلة ما بعده ،بدأت منذ سياسة
االنفتاح التجاري التي انتهجتها حكومة دبي وتأثيرذلك على النشاط
ً
عموما وفي دبي على وجه الخصوص،
التجاري في منطقة اإلمارات
كما تتبع الكاتب مراحل التطور والنمو التجاري في إمارة دبي وأهم
المشاريع التجارية التي تأسست والتي كان لها أكبر األثر في تبوء
إمارة دبي مركزالصدارة في المجال التجاري في المنطقة.
يعتبركتاب دكتور عبد الله المغني من المراجع المهمة في أدبيات
التاريخ االقتصاد ي والتجاري الخاصة باإلمارات ،خاصة إنه تتبع
حركة نمو التجارة منذ بدايات القرن العشرين وحتى قيام دولة
االمارات في عام  ،1971وأشار إلى أهم العوامل التي أسهمت في
نمو تلك التجارة ،وأهم العقبات التي اكتنفتها وكيف استطاع
أبناء اإلمارات التكيف والتغلب في الوقت نفسه على جميع تلك
العقبات وخلق بدائل تجارية تتناسب مع جميع األوضاع التي مرت
ً
مهما ً
جدا في كونه يسلط الضوء
على اإلمارات ،كما يعتبر الكتاب
على االنفتاح الحضاري الذي تمتع به تجار اإلمارات باحتكاكهم
بشعوب المناطق التي تاجروا معها ،وتعتبر هذه السمة اليوم
إحدى السمات التي تميزاقتصاد وتجارة اإلمارات
*مركززايد للدراسات والبحوث
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مملكة النحل في رأسي

ّ
سرديات األنوثة في لعبة الوجود اليومي
د .رسول محمد رسول

ّ
للقاصة اإلماراتية مريم الساعدي
رواية (مملكة النحل في رأ�سي)
ً
التي سبق وصدرت لها مجموعات قصصية تباعا منذ سنوات،
لكنها ،هذه ّ
المرة ،اصطفت أن تنشر رواية وصدرت عن داري
ضفاف ومنشورات االختالف في بيروت والجزائر سنة ،2019
رواية كنا ننتظرها منها حتى جاءت اللحظة لنقرأها؛ حيث بدت
مجموعة حكايات ذات عناوين مستقلة سبكتها الساعدي في
ً
قالب روائي يبدو تجنسيها واضحا بوصفها رواية عبر ملفوظ
ّ
تجني�سي « -رواية»  -ظهر في الغالف ،وبذلك تخلصت الكاتبة
ً
من إشكال التجنيس بين ّ
قصة ورواية ،وبذلك أيضا تضيف إلى
ً
ً
ً
جديدا.
المشهد الروائي اإلماراتي اإلبداعي عمال إبداعيا
وأوضحت الساعدي في حوار لها مع اإلعالمية الراحلة «مريم
ُ
جمعة فرج» كان نشر في يوم  26آذار /مارس  2019في جريدة
البيان بأنها تعمل على «والدة الفكرة التي يأخذها الفنان لمصنع
ّ
الخاصة ممزوجة بأفكاره
اإلبداع في عقله ،ليحضر خلطاته
ومشاعره وتجاربه ،وليخرجها ،في النهاية ،عبر قوالب بتراكيب
ّ
لغوية تمثل صوته الخاص على شكل عمل أدبي» .وقالت إنها
َ
َ
«ال تمتلك النفس الطويل لكتابة فصول طويلة متالحقة لرواية
ّ
وتؤكد بأنها ،وفي روايتها هذه« ،أرادت
على النمط الكالسيكي»ِ .
أن تعكس الروح الواحدة المشتركة التي تربط الحكايات»،
ْ
ولكن بروح واحدة ّ
توحد
وليس كتابة «رواية بصوت واحد،
ِ
العمل» في ضوء رؤيتها بأن «الحياة ،في األساس ،هي عبارة عن
قصص منفصلة ّ
يوحدها السعي الجمعي نحو محاولة العثور
ً
على األجوبة» ونحن نجد صدى ذلك واضحا في (مملكة النحل
في رأ�سي).

تجنيس روائي

ّ
يبرر ،ومن دون
هذا الكالم جاء بعد صدور روايتها هذه ،وهو ِ
ً
مغاالة ،طبيعة كتابتها في هذه الرواية؛ فهي رواية تحمل تجنيسا
ً
روائيا من خالل التسمية على الغالف «رواية» ،كما إنها «رواية»
عندما تلجأ إلى «الروح الواحدة المشتركة التي تربط الحكايات»
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وعلى الصعيد البنائي في كل حكاية قصيرة ،وهو تكريس غير
كالسيكي في الكتابة الروائية تزفه الساعدي لقرائها.
في هذه الرواية ،تنزل مريم الساعدي إلى سوق الحكايات وما
أكثرها في هذا السوق لتستعين بالفن السردي ،والحكايات في
هذه الرواية ،كما في مجامعها القصصية القصيرة المنشورة
ً
سابقا ،هي ُم َ
داهمة بحضور اليومي الذي يضغط على مخيال
ً
ً
روائيا ،كما هو صنبور الماء الذي ّ
ّ
ّ
ينقط
فتسرده حكيا
القاصة
ّ
وغطاء غسالة المالبس المكسور ،وبقية
الماء بال توقف،
َ
األشياء األخرى التي اهترأت ،ومن ثم صديقتها وزميلتها في العمل
ّ
تؤشر
«خديجة» التي تحب احتضان اآلخرين ،وخالتها التي ِ
عنوستها ،وزمالء وأصدقاء لها في العمل ،و«اآلخر» الرجل الذي
ً
تسرد أوضاعه ليس بعيدا عن ذاتها ووجودها ،وجميع هؤالء
وغيرهم في الحكايات األخرى هم فاعلون (الفاعلون  )Actorsفي
حكايات الرواية كلها ،أولئك الذين تسرد الراوية الحاضرة في
السرد ( )Attendees narratorبضمير األنا ( )Personمن داخل
الحكي ( )Intradiegeticحتى لتصبح الراوي العليم عبر عالقات
ً
ّ
ّ
تتشكل سردا فتتوغل في تفاصيل حيوات ألفراد وجماعات ضمن

ً
يكن «اآلخر» بالبعيد عن كل ذلك؛ َّ
فثم «رجل
مواقف سردية أخرى تباعا ،فالحكايات ال
ّ
ً
يجلس على مقعد خارجي في مقهى مقابل،»..
تنتهي ،خصوصا تلك المتعلقة بحياة الراوية
ً
وهذا الرجل يفتح شهية الراوية وهي في طريقها
( )Narratorليس بعيدا عن عالقاتها مع الغير
وهم اآلخرون ُ
إلى عملها .على أن األمريتكرر في فصول أخرى
وجملة ما تراه وتسمع به من
داخل الرواية مثل «الشجرة» التي تنظر
مآس ومشكالت فحتى النمل «صار يعرف
ً
إليها من داخل مكتبها ،وكذلك مثل ذاك
مصدرا للثقة» ،وكل ما
أن اإلنسان لم يعد
الرجل الذي تتمنى أن تكون «سيجارة ترطبها
يجري بالعالم من مشكالت أغلب مصادرها
ً
ً
ّ
برضاب شفتيك» ،وأيضا «أنت هنا في مهمة
اإلنسان نفسه .يبقى الفن الروائي مستحوذا
ً
ملفوظا َّ
تخصني» ،وحديث عن «تفتت وجودي»،
مسردا
في أحداث الرواية حتى يظهر
ّ
والضمير هنا يعود على الراوية في حديثها عن
عندما سألتها صديقتها «خديجة» مرة« :ماذا
ذلك التي اختفى من حياتها لكنه تنتهي الى
حصل لروايتك الجديدة؟» لنفهم أن األنا
ّ
«األهم أني أحبك» ،بعد أن تسرد ذاتها
القول:
الروائية في الرواية ( )Factionهي امرأة /أنثى
روائية ّ
الوجودية المنثورة بين كل األشياء بهمس
فتعول على معنى الكتابة؛ و«الكتابة
ِ
ُ
َّ
وتتحدث رومان�سي عذب ّ
الطيات تحتفي خالله الذات الساردة /المسرودة
تحتاج إلى روح» ،وهي التي أعلنت بأنها «تحب الكتب».
ً
الراوية العليمة أو الفاعلة ( )Narrator agentعن حاالتها وحاالت بذاتها ليس بعيدا عن اآلخر.
آخرين لتسردها ّ
حد التفاصيل الدقيقة في ّ
تحوالتها الذاتية
ّ
والنفسية واألهوائية بين فرح وحزن وضياع وتمرد وألم ويأس أنثى الكتابة
وانتظاروفقدان.
هذا األخر الذي يرتقي إلى مستوى خيانته (أحد اآلخرين وهو
رجل) عندما تركها وذهب إلى أخرى ال تمتلك مهارات الكالم وال
تسريد «اآلخر»
الكتابة بكل فنونها أو المستهترة «باللغة كوسيلة للتعبير عن
ً
ولعل عنوان «عسل الحياة» في الرواية يبدو أكثر إمعانا في تسريد الفكر» ،ال سيما أننا كنا «أنا وأنت» من أولئك المنتمين إلى
ُ
«اآلخر» ،وهو حبيب تناغيه الراوية /البطلة ،هذه ّ
وكنت «أحبك ولكن كانت عالقتنا فكرية»،
المرة ،والتي «الضفة العقالنية»،
ً
شعرت ذات صباح بأنها امتألت به أكثر ،وأنها تجد فيه «الصورة واليوم «أنت تراها وال تراني» ،ويبقى الشعور الرومان�سي ضالعا
ّ
الكلية للكون» ،وتخاطبه بأنها حين «تراه» ترى نفسها أو «حين بذاته عندما تقول لها صديقتها «زهيرة» بأنك «ال تسمعيني ،أنت
أراك أراني» بحسب الملفوظ السردي ،ويشغلها الغياب ،غيابه ،تسمعين نفسك»! وهكذا تنساب روح السرد في رواية (مملكة
ً
حتى تخاطبه« :تبحث عن نفسدك في الغياب ،ترحل ،تترك النحل في رأ�سي) حتى يتوقف الحكي فيها عندما يدخل دبورا
الجميع ،يحرث الهواء في حقل غيابك» ،وهنا تبدو شعرية تسريد ليوقف الهدير ،هدير السرد ،عند حدوده ،إذ «يبدو أن ً
دبورا
األخرفائقة في وقعها .تستعيد الراوية أو ّ
الناصة ( )Textorالمغفرة دخل رأ�سي في يوم ما ،وق�ضى على مملكة النحل فيهّ ،
يعم الهدوء
اآلنّ ،
يعم الفراغ ،وال أستاء ،»..فالسرد سوف
أو الصفح ( )Forgivenessفي عالقتها مع
ً
ً
اآلخر ،فمع أنها ّ
يتواصل صوب اآلخرين ليسوا بعيدا عن
تصور شخا بأنه صرصار لكنها
الراوية ذاتها لتتضاعف شؤونه إلى ما ال نهاية.
تصفح عنه مهما فعل حتى لتقول« :انتابني
هاجس ً
من الناحية السيميائية ،يبدو غالف الرواية
الحقا أنك قد تكون ألقي بتعويذة ما
ً
ً
على قلبي ،فال ّ
معبرا خير تعبير عن مضمون الرواية؛ بل هو
أحب سواك يوما مهما غدرت،
أجمل أغلفة أعمال مريم الساعدي المنشورة
وابتعدت» .ويتكر الصفح في مواقف أخرى،
حتى اآلن حتى ليأتي في صميم داللة الرواية
ومع شخصيات أخرى في الرواية .تحت عنوان
فالنحل يحضر كمداهم لجسد األنثى من جهة
«صورتي الظاهرية» تنساب الذات بالحديث
ً
الظهرمحيطا بموجوديتها والتي أفرغته الناصة
عن نفسها بكل ما تجود المخيلة ،أمنيات،
ً
ً
الساعدي
مريم
مقوال سرديا رومان�سي المنحنى
أحالم ،ترسم الذات الحاكية في حياتها ،ولم
 /العدد  255يناير 2021
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«ولدت ضحى» إلبراهيم محمد إبراهيم
حمزة قناوي

في اعتقادي أن ديوان «ولدت ضحى» للشاعر إبراهيم محمد
إبراهيم()1()1؛ يثير العديد من القضايا المتعلقة بالتأويل
ً
وجمالياته ،وكيفية تأثير ذلك على الناحية اإلبداعية ،فضال
بجمالية
كيفية نقده؛ فإذا كان هناك من يرى فيما يتعلق
عن
ِ
ًِ
ّ
ُ
ّ
خالل تاريخية تلق ِيه وانطالقا
من
«تتحقق
أنها
األدبي
العمل
ِ
ِ ُ
من تلقي ق َّرا ِئه األوا ِئل»( ،)2فإن قصيدة التفعيلة المهيمنة
شكل يلفت النظربتقاطعها
على ديوان «ولدت ضحى» تأتي على ٍ
معان
المغاير مع تاريخية جمالية الشعر العربي ،وإضفاء
ٍ
ٌ
جديدة عليه ،ليصبح ُق َّر ُ
اؤه األوا ِئ ُل هنا ً
ظرف تاريخيٌ
قراء لهم
ٍ
َ
ل
ظاه ِر
ماتهم من
َخاص ،سوف نحاو اكتشاف ِس ِ
خالل م ِ
ِ
قالبه الشعري.
ت ِ
جديد إبراهيم محمد إبراهيم في ِ
وفي هذا اإلطار أول ما يلفت النظر« :التكثيف» ،فبخالف ميراث
الشعرية العربية الذي يتباهى باإلسهاب والجريان الشعري ،يأتي
َّ ً
ً
الديوان ُمكثفا في العديد من القصائد القصيرة ،والقصيرة جدا
َ
ُ
شر ُمفردات في
بضع ُم
ٍ
فردات (دون الع ِ
أحيانا ،والتي قد تصل إلى ِ
كثير من األحيان) ،على غر ِار ما نجده في قصائد« :النعل الحافي»،
ٍ
و«لماذا نسمي؟» ،و«حيلة» ،و«الفقد» ،و«أروع ما فينا»،
و«تعارف» ،و«أرض الله» ،و«مخطوف» ،و«أين القمامة؟»،
و«صدمة» ،و«ال يلتقيان» ،و«الصديق»؛ ففي مجمل هذه
اوح َ
فردات َتتر ُ
القصائد ال يتعدى األمر َ
بين الخمس مفردات
بضع ُم
ٍ
 مع حذف حرف العطف وحرف النفي  -إلى ما دون العشر منالمفردات اللغوية ،فأقصرها قصيدة «ال يلتقيان» ،يقول فيها:
«الصوت العالي
ُ
الفعل العالي
و
ال يلتقيان)3( » .
ُ
ُ
شكل الحكمةُ ،م َذ ّكرة إيانا بأدب َ
وقيعات
الت
ِ
ِ
تتخذ هنا القصيدة َ ِ
َِ
ُ
ُ
ّ
للنوع
فأقرب
لطانية في العصر العبا�سي ،إذن
الس
ِ
ٍ
سياق ت ٍ
اريخي ِ
األدبي الذي يقدمه إبراهيم محمد إبراهيم متناص مع توقيعات
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ً
َ
هناك اختالفا بين هذا النوع النثري
الخلفاء لرسائلهم ،بيد أن
ً
أساسا ،والذي يقوم على التكثيف ،ويقوم على المناسبة مع
ُ ُ
ُ
لواليه( ،)4من حيث المضمون
رسلها السلطان ِ
ِ
الرسالة التي كان ي ِ
ً
والشكل وطريقة التوصيل ،فضال عن األثر الذي يحدثه
لمصطلح من مصطلحات نظرية
المحتوى ،مما يعيدنا من جديد
ٍ
التلقي المعاصرة ،أال وهو «أفق التوقع» ،والذي يقول عنه بشرى
مو�سى صالح« :يمثل الفضاء الذي تتم من خالله عملية بناء
المعنى ورسم الخطوات المركزية للتحليل ودور القارئ في إنتاج
المعنى عن طريق التأويل األدبي)5(».؛ ومن ثم فالسؤال هنا :كيف
أثرهذا التكثيف على التلقي؟ ومن ثم على اإلبداعية؟
إن مجموعة القصائد القصيرة عندما قرأتها ذكرتني بآداب الحكم
ً
ُ
َ
كمة ،ويحتوى رسالة
الح ِ
فهوم ِ
السلطانية ،فغالبيتها يعتمد على م ِ
ً
الحكمة للقارئ ،لكنها حكمة بمنظور جديد ،بمنظور
ضمنية من
ِ
ما ألقاه العصر من متغيرات على الواقع ،فعصرنا هو عصر
انسحاق اإلنسان ،وضياع إنسانيته ،لتصبح أقل األشياء قيمة

«إنسانية اإلنسان» ،بعد أن ّ
تحول اإلنسان
ذاته إلى سلعة ،حتى إن النعل  -في صورة بليغة
ُ
يصبح َ
قيمة من اإلنسان
من شاعرنا -
أكبر ٍ
ُ
المتجرد من إنسانيته ،فيسقط إبراهيم
َ
اإلنسانية عليهُ ،وي َ
�ش ّ ِي ُء
محمد إبراهيم
َ
اإلنسان ،يقو ُل
«النعل الحافي»:
قصيدة
في
ِ
ِ
عل َّ َ
َ«ن ٌ
صاح َب ُه،
ضيع ِ
َ ُ
بحث َع ُ
نه ..
َوم�ضى ي
ما أوفى
هذا النعل الحافي» .
ُ
ُ
وإسقاطه
الفعل اإلنساني،
عكس
تركيب
ِ
ِ
ِ
الصورة هنا ًيقوم على َ ِ
ُ
يحتقرها اإلنسان في حياته،
على أقل األشياء قيمة من تلك التي
ً
فبدال من وصف المرء بدون نعل ُ
«حاف» ،يتم وصف
بأنه
ٍ
ُ
وبتأمل الصورة نجد أن
إنسان هنا بأنه هو «الحافي»،
النعل بال
ٍ
المقصود هنا اإلنسانُ
َ
ُ
صاحب اإلنسانية ،وكأن الشاعر ُي ِقرُّ

ً
ً
ضمنيا بأن ليس كل من لبس النعل إنسانا ،فقد يكون هناك
ُ َ
ُ
ُ
وخلقه سيئ،
ونفس ُه مريضة،
شر،
مرت ٍد للنعل لكنه على ٍ
َ
ُ
ُ
اف»!
النعل منه،
ففي هذه الحالة يستغيث
ويشعر بأنه «ح ٍ
ُ َ ًَ
ديا من قبل إنسان ،فيسعى إلى البحث عن شخصية
ليس مرت
ٌ قُّ
ّ
َ
َ
قلب
ٍ
إنسانية لترتديه ،وكأن النعل قد صار له قلب أر من ِ
الشخصية السيئة التي ترتديه.
ووعي
ِ
إذن رغم صغر المبنى -بتعبيرالنحويين -فإن المعنى هنا َّمتسعٌ
ِ
ِ ِ
ُ
يعتمد على استقراء َ
ج َّد ًا ،فهو َ
ٌّ
ً
اقع الر ِاهن
الو
سياقي
عنى
م
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ُ
الذاتي َ
فيبث َ
/الج َّ
َّ
ماعي في القصائد ،بما
الهم
ُومشكال ِته،
متفق عليه مما يمكن القول ُ
هو ٌ
العصر الراهن،
إنه َس ْم ُت
َ ِ
ِ
ّ
ُ
انسحاق اإلنسان،
فال اختالف على أن هذا العصر
عصر َ ِ
ً
ً
َ
َ
ً
ُ
َّ
َ
اختالف على أننا َن ُ
عيش وا ِقعا عربيا متر ِديا من األخالق
وال
ُ
ُ
لصالح «التسليع»،
قيمة الخ ِلق القويم،
واإلنسانية ،وتراج ِع ِ
ِ
ً
َ
ُ
نفسه سلعة ،وتقف كل هذه المتغيرات
اإلنسان
حتى أصبح
ُ
ُ
ُ
في خلفية التصوير،
ضوره ،فيتم هنا
كنص ٍ
سهم بح ِ
ٍ
غائب ي ِ
ٌ
ُ
ُ
َ
ُ
زيادة في المبنى تتبعها زيادة في
كسر القاعدة التي تقول إن كل ٍ
َ
ّ
َ
َ
الغية التي تحدث
دة الب ِ
كسر للق ِ
اع ِ
المعنى ،لنصبح هنا ُأمام ٍ
عنها ق َ
مساواة المعاني
دامة بن جعفر من
ُ ِ
َ
ُ
ُ َّ
()6
بكثير
للمباني  ،فهنا المعاني المتضمنة أكبر ٍ
ُ
من القوالب اللفظية التي تم تخصيصها
ً
معان
لها ،فاأللفاظ قليلة جدا ،في مقابل
ٍ
وفيرة للغاية .إذا رجعنا إلى أنموذج االتصال
ٍ
عند رومان ياكوبسون نجد أن ما اعتمد
عليه إبراهيم محمد إبراهيم هنا هو التغيير
عناصر االتصال
في السياق ،فمن بين
ِ
ن
الستة التي حددها ياكوبسو « :المرسل»
إبراهيم محمد إبراهيم و«الرسالة» و«السياق» ،و«الشفرة» و«قناة
َ
االتصال» و«المرسل إليه»( ،)7نجد أن عملية
االتصال التي تحدد إطارالتلقي عند القارئ في
ديوان ُ«ول ُ
ُ
دت ُ
للسياق
تستند إلى التوظيف «الميتا ن�صي»
ضحى»
ِ
ِ
يحمل فيه اإلنسانُ
ّ
َ
ُ
الواقعي ،كأن الوا ِقع الذي نعيشه ،والذي
ُ
ُ
عاصر همومه الذاتية واالجتماعية ،هومناط التفسيروالتأويل
الم
في الصور التي يرسمها الشاعر هنا ،فال يمكن فهم النص بدون
مجمل السياق ،لو لم نكن قد وصلنا إلى هذا المستوى في عصرنا
من االنسحاق اإلنساني  -والتطور العلمي في تشكيل الصورة
ً
يكتسب َح ُ
ُ
أيضا  -فهو ٌ
التكثيف اللفظي،
باستخدام
داثته
نص
ِ
ِ
وتنويعاته التصويرية القائمة على استلهام العصر.
َ
ً
ٌ
فلنحلل مثال الصورة الواردة في قصيدة «كان هنا بحر» ،فمنذ
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البداية نالحظ المفارقة ،فالبحر ليس من األشياء التي تغادر،
والتي تترك مكانها ،ويصعب أن يجف ،فهو في ميراث العربية من
الدالة على السعة والكثرة والوفرة والحضور ،وله
ات
التصوير ِ
ِ
()8
مدلول ديني باستخدامه في القرآن الكريم  ،لكن مع اختناق
ً
روح االنسان المعاصر ،ينجح الشاعر  -مستغال أفق ما أصبح
ً
متاحا لدى القارئ من القدرة على تخيل الصورة في ظل عالم
الخدع السينمائية وعصر اإلنترنت  -وذلك ما قصدته من تطور
العلم  -ليقدم صورة غريبة للبحر ،فيقول:
«قد كان هنا ٌ
بحر...
ُ
ومراكب تجري ..
ٌ
ُ
تسبح
حيتان
ال تدري
ً
ّ
َ
ُ
أن البحر يهاجر أحيانا ..
َ
ُ
البحر
كان هنا
ُ
ُ
الموج،
يتخطفه
ُ
وآخر ينجو..
كان هنا ُ
قلب امر ٍأة
ً
ُ
يتضور شوقا
ُ َ
ورس
ُوي
رفرف كالن َ ِ
َ
َ
َّ
اص
فوق س ِ
فينة غو ٍ
ّ
الساحل..
عت
ضي ِ
ِ
كان هنا ..
كان هنا..
كان هنا ..
واليوم أنا وحدي
الشامخ
في ِق ِ
الجبل ً ِ
مة هذا َ ِ
أحمل في كفي قوقعة
ُ َ
األعوام
تحمل آالف
ِ
التاريخ ..
من ُ ِ
تقول:
َ
ُ
َ
ٌ
لقد كان هنا بحر » ..
َ
تشكيل الصورة ،وتتبع بنائيتها،
سنحاو ُل هنا استلهام
ِ
كيفية ً ِ
والطريف أن الصورة تبدو يسيرة في مظهرها ،يسهل على القارئ
ويتفاعل معها ،باعتبارأن القصيدة هنا ّ
َ
تعبر
المعاصرأن يتخيلها
ِ
عن االغتراب ،عن الشعور المطبق لدى اإلنسان المعاصر  -رغم
ازدحام مواقع التواصل االجتماعي بالوجوه والمحتوى والقضايا
والسجال  -شعوره بالوحدة ،ولكن عند تحليلها بالمنظور اللغوي
ً
ً
توظيف التقنيات
البالغي ،نجد أن الشاعر بذل جهدا كبيرا من
ِ
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الشعرية حتى يصل لهذا المستوى الذي يجمع بين الصورة
الراقية ،المبسطة ،والمختزنة في داخلها العديد من السياقات
ُ ّ
ُ ً
ُ
أتخيل مثال لو أن هذه الصورة شكلت
وتستند إليها.
التي تشيرإليها
ُ
ن ً
عصور أقدم بنحوقر ٍ مثال ،كيف كان يمكن أن يتقبل
وق ّدمت في
ٍ
ُ
تحمله هذه
المتلقي فكرة «البحرالذي غادر» ،أو الذي جف ،وما

َ
ٌ
سياق
استناد إلى
هناك
الصورة من َمعنى؟ إذن ،كما أسلفت،
ٍُ
ُ
ُمعاصر ،هو ما يعطي للصورة َز َ
تكمن تجديدية
خمها ،وهنا
ً ِ
ِ
ً
الشاعرية في كونها مستجيبة ومتفاعلة مع المتغيرات ،ولنعد
ٌ
إنسان فو َق
األمر
إلى الصورة التي نحن بصدد تحليلها ،فجوهر ِ
ُ
القدم ،عمرها
قوقعة
جبل شامخ ،وفجأة عثر على
ٍُ
ضاربة في ِ
ِق ِ
مة ٍ
ٍُ
ُي َّ
ُ
لهذه الحفرية أن
العلمية
الداللة
فأصبحت
األعوام،
بآالف
ر
قد
ِ
ِ
ُ
يستتبع ما كان في هذا البحر من
هذا المكان كان فيه بحر ،ما
َ
كامنة
بحرية
وحياة
وأشرعة
الحياة والحركة من مراكب
مشاهد
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ً
ّ
َ
َ
جموعة من
في األعماق ،إلى هنا يبدو األمر عاديا ،لكن تركيب م
ٍ
ُ
ُ
تقوم على التناغ ِم
الشاعر ،والتي
اضية ِمن ِق َب ِل
ِ
الصور االفتر ِ
ِ
أبعادهاَ
َ
للصورة
اإلنسان المعاصر ،هو ما أعطى
اب
َم َع اغتر
ِ
ِ
ِ
فجهل الحيتان ّ
ُ
ُ
ُ
َ
ينطبق على
البحر قد يهاجر ،وهو ما
بأن
المغايرة.
ِ
حالة األمان التي قد يمنحها اإلنسان لواقعه فينقلب عليه ،أو
َّ
للمحيطين فيغدرون به ،ثم صورة ّ
البحار الذي يتخط ُف ُه الموج،
ُ ُ
ومن ّ
ثم فال أمان ل�شيء ،فالذ ّرية قد تكون مثل ذلك الموج الذي

غدر ّ
ستمرة
عملية ُم
بالبحار ،أو الحبيبة أو الصديق ،وهكذا ،في
ٍ
ٍ
من األنسنة المستمرة للحدث في ظل السياق الذي يعتمد عليه
من مشكالت اإلنسان المعاصر ،وليس في ظل استعارة مكنية
أو تصريحية أو تشبيه مباشر من التشبيهات المستخدمة ،وإنما
باستخدام وتوظيف الصورة المتراكبة في خلفية واقع اإلنسان.
ثم اإلشارة إلى تشتت الحب وضياعه ،في حديثه عن المر ِأة
ً
المتضورة شوقا ،ويمكن هنا استحضار صورة سفينة «تيتانك»
ِ
ً
ُ
سينمائيا في الفيلم الشهير ،ال ّ
شك أنها
في الخلفية كما ق ّدمت
ُ ُ
َ
عزز
مفهوم صورة المرأة التي غدر البحر بها وقد أخذ منها
ت
ً
ً
حبيبها ،وهكذا ،تستدعي الصورة سياقا هائال من األحداث خارج
روح العصر الذي نعيشه ،وفي الوقت
القصيدة ،والتي
تنتمي إلى ِ
ً
ٌ
ذاته مفهومة ضمنا لدى المتلقي ،وقد يمر عليها بعض القراء من
دون الغوص في تفاصيلها ،ومعرفة أفقها وما تشيرإليه.
في اعتقادي أن مثل هذا التجديد في الشعر ،إذا استمرت
المحاوالت الجادة مثل محاولة إبراهيم محمد إبراهيم هنا،
ً
تستوجب تغييرا في التناول النقدي ،حيث قد ينخدع بعضهم
بق َ
السياقات الكامنة
مفردات القصيدة ،فيسقط من اعتباره
ص ِر
ِ
ِ
ِ
اكبة أو ال
ر
مت
غير
الداللة،
أحادية
بوصفها
للصورة
وينظر
وراءها،
ٍ
جديدة لنقد
آللية
يبصرهذه السياقات الثرية ،ومن ثم نحتاج هنا ٍ
ٍ
هذه السياقات ،ونقد هذا التعبير عنها ،وفي اعتقادي أن أنسب
السبل لتحقيق هذا النقد هو النقد الثقافي ،والنقد السياقي
القائم على فكرة قياس األثرعند المتلقي ،ودراسة نقاط التوجيه
التي توجه التلقي داخل النص األدبي ،وأثر متغيرات العصر على
تغيرالصورة في الشعرالعربي
الهوامش:
 .1إبراهيم محمد إبراهيم :ولدت ضحى ،دائرة الثقافة واالعالم ،الشارقة2012 ،م.
 .2حميد سمير :النص وتفاعل المتلقي في الخطاب األدبي عند المعري ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشق2005 ،م ،صـ .25
 .3إبراهيم محمد إبراهيم :السابق ،صـ.181
 .4راجع :محمود عبد الرحيم صالح :فنون النثر في األدب وزارة الثقافة ،عمان،
1993م ،صـ.92
 .5بشرى مو�سى صالح :نظرية التلقي :أصول وتطبيقات ،المركزالثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب2001 ،م ،صـ .45
 .6نقد الشعر؛ أبو َ
الفرج قدامة بن جعفر ،تحقيق الدكتور عبدالمنعم خفاجي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،د.ت ،صـ .53
 .7جوناثان كولر :الشعرية البنيوية ،ترجمة :السيد إمام ،دار شرقيات،
القاهرة2000،م ،صـ.80
َ
ْ
ُ َّ َ َ ْ ْ َ ً ّ َ
َ َ َ َ
ات َرِّبي ل َن ِف َد ال َب ْح ُر ق ْب َل أن تنف َد
 .8في القرءان الكريم« :قل ل ْو كان ال َبح ُر ِمدادا ِلك ِل َم ِ
َ
ْ
َكل َم ُ
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عائشة الدرمكي
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان

أفراد المجتمع فرحا باإلنجازات التي تحققت ضمنه؛ فالكثير
من المجتمعات تحتفل بذكرى االستقالل أو يوم التحرير ،كما
تحتفل بأيام جلوس القائد أو الملك على العرش ،ولعل االحتفال
بهذه األيام كونها أزمنة سياسية يشكل قدرة مثل هذه األزمنة
وتأثيرها على أفراد المجتمع ،وفي مقابل ذلك سنجد أن االحتفال
ً
بأعياد الميالد مثال ال يشكل سوى ذاكرة فردية تتأسس في الزمان
النف�سي الخاص بالفرد وأسرته المحيطة به ،غيرأن ميالد األنبياء
أو القادة والسالطين قد يندرج ضمن الزمان السيا�سي كونه ال
ً
ً
ً
يمثل زمانا نفسيا خاصا بفرد ما بل بذاكرة دينية أو سياسية
تمثل المجتمعات أوحتى األمم كما هو الحال في ميالد النبي محمد
عليه أفضل الصلوات .إن تداخل األزمنة الدينية والسياسية
والنفسية في (المعمار الزمني للحضارات) ـ بحد تعبير بوميان ـ
يشكل حالة من االلتفات نحو أداة مشتركة تسمح بفرض هذه
األزمنة على جماعة معين ،وبالتالي سيظهر التقويم الشعائري،
والتقويم السيا�سي وغيرها ،ولهذا فإن هذه األزمنة تتخذ من
ً
الشخصيات واألحداث منطلقا لتأسيس االحتفاء المجتمعي
بالزمان السيا�سي ،ولعل األعياد الوطنية التي تحتفي بها الدول
اليوم ،تمثل حالة مجتمعية لالحتفال باألزمنة السياسية التي
تمثل ذاكرة وطنية مشتركة ،غير أن اجتماع األزمنة السياسية
والنفسية التي تمثل حالة ذاتية ُيعد من المعمارالزمني القائم على
جوهر الشخصية المحتفى بها وقدرتها على التأثير في المجتمع،
وبالتالي والء أفراد المجتمع لها كونها شخصية مؤثرة وقادرة على
الفعل المجتمعي َّ
البناء .ولهذا سنجد أن حالة من مثل احتفال
سلطنة عمان بالعيد الوطني (زمان سيا�سي) في يوم الثامن عشر
من نوفمبرمن كل عام الذي يمثل يوم ميالد المغفور له السلطان

منظرطبيعي لكورنيش مطرح في مسقط  ،عمان

«وجود اإلنسان نسيج من الواقع واإلمكان ،يحاك على نول
الزمان »...هكذا بدأ عبد الرحمن بدوي فصل (الواقع واإلمكان) في
كتابه (الزمان الوجودي) ،الذي قدم خالله تفسيرات أو محاوالت
َّ
المعين ،بحيث يشمل الموجودات
في الوجود المطلق والوجود
بوصفها خاضعة للتقسيم إلى أجناس أدنى وأنواع مختلفة.
وألن الوجود له تأثير على الموجودات فكذلك الزمان يشعر به
كل حي ،من حيث هو جوهر آني متغير ،وبالتالي يشعرون بأبعاده
(الما�ضي ،والحاضر ،والمستقبل) ،على الرغم من كون (اآلن)
هو جوهر الزمان كما يقرر هيدجر وقبله أرسطو اللذان يجعالن
ً
من (اآلن ـ الهذا) نقطة دائرة الزمن .إال أن الزمان بوصفه دائريا
يجعل من التغييرقاعدة أصيلة له من حيث الروح والجوهرالذي
ً
ً
جعل الحضارات إمكانا موجودا عبر تعاقب أزمنتها .إن الزمان
ً
في كينونته الوجودية مرتبط بالتاريخ اإلنساني باعتباره صانعا
للمتغيرات التي تحدث عبره وخالله .إنه ـ أي اإلنسان ـ يتقدم
بحسب قدرته الفكرية واإلبداعية ليصنع حضارته ويواجه
تحدياته المتغيرة مع الزمان ،ولهذا فإن اإلنسان كلما كانت لديه
ً
(قدرة على التعلم) و(ذاكرة ال تن�سى شيئا) ـ كما يقرر كريستوف
بوميان في كتابه (نظام الزمان) ـ فإنه يتقدم بفضل تكوينه الذاتي
ً
علما بفضل عقليته التي َّ
كونها عبرتعاقب األزمنة
والثقافي ،ويزداد
والتي ستشكل ذاكرة المجتمع المؤسس لحضارته .ولعل ارتباط
اإلنسان بالزمان وتاريخه جعله يعقد مجموعة من العالقات مع
الشخصيات التي تشكل ذاكرة مجتمعه من ناحية واأليام التي تمثل
ً
أحداثا مفصلية في تاريخه .األمر الذي يؤسس ما يسميه بوميان
في كتابه (نظام الزمان) (المعمار الزمني للحضارة المعاصرة)؛
والذي يقوم على معطيات عدة كالزمان النف�سي ،والزمان
الشم�سي والشعائري والسيا�سي ،وزمان الساعات وغيرها ،ولهذا
يقدم بوميان االحتفاالت باألعياد الرسمية للدول بوصفها أزمنة
سياسية ،ذات أبعاد خطية موجهة ،تنطوي على عناصر دورية؛
فعلى الرغم من أن االحتفال بهذه المناسبات قائم على االحتفاء
ً
ً
بالزمن الما�ضي إال أن كونه زمانا سياسيا يجعله (مفتوح نحو
مستقبل ال نهائي)  -كما يقول  ،-ولكي تحتفل المجتمعات بمناسبة
وطنية معينة ،عليها أن تشكل ذاكرة جماعية يلتف حولها أفرادها
ً
ألنها تمثلهم روحا وكينونة .وألن الزمان السيا�سي يمثل حالة من
االحتفاء بما�ضي المجتمعات فإنه يعتمد على مدى تأثيره على

قابوس بن سعيد بن تيمور (زمان نف�سي) ،يعد من الحاالت التي
تؤسس معمارها الزمني على ماض نف�سي ذاتي بتحويله إلى حاضر
ومستقبل سيا�سي ،نظرا للتحول السيا�سي لشخصية المغفور
له عبر تطورها السيا�سي والزمني .إن احتفال السلطنة بعيدها
ً
ً
ً
الوطني في تاريخها الحديث يمثل معمارا زمانيا قائما على تأثير
ً
ً
هذه الشخصية على اإلنسان العماني روحيا وجوهريا ضمن
معطيات الضرورات التي يفرضها الزمان الكمي والكيفي في تفاعل
المغفور له مع شعبه من ناحية ومع االحتياجات الوطنية للتنمية
الحديثة في السلطنة من ناحية أخرى .إن شخصية السلطان
الراحل في عالقتها باألزمنة السياسية والنفسية تتخذ مجموعة
من العالقات في تأثيرها الروحي والجوهري في أبناء ُعمان مع
ما يسمى بالزمان الكمي للحياة الجماعية الحاضرة من ناحية
والتاريخ الما�ضي واستشراف المستقبل من ناحية أخرى؛ حيث
َّ
مثل المغفور له قوة نفسية وسياسية َّ
حولت العهد الذي سبقه
قاس إلى تنمية عصرية ،جعلت من أفراد المجتمع
ماض ٍ
من ٍ
يرتبطون بشخصيته والمنجزات التي يقدمها ضمن تطور األيام
وتنامي تفاعل األفراد مع تلك المنجزات ،حتى أصبحت شخصيته

ً
ً
ً
تمثل زمانا نفسيا أكثر منه سياسيا .ولعل ذلك ما يفسر تمسك
جاللة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله باالستمرار باالحتفال
بالعيد الوطني للسلطنة في الثامن عشرمن نوفمبر ً
وفاء لشخصية
ً
السلطان الراحل واحتراما للذاكرة المجتمعية التي جعلت من
ً
ً
ً
ً
ً
هذا اليوم زمنا سياسيا ونفسيا يؤرخ زمانا مجتمعيا يربط بين
الما�ضي والحاضروالمستقبل.
وإذا كانت المجتمعات تحتفل بأيامها الوطنية حسب معطيات
سياسية أودينية ما ،فإن عمان تحتفى بيومها الوطني انطالقا من
معطى نف�سي يمثل حالة التغير وحركة الزمان النف�سي المرتبط
بشخصية السلطان الراحل بوصفه واقعة موضوعة في مستوى
اإلدراك الح�سي المتمثل في إنجازات النهضة الحديثة ،وتطابها
مع شخصيته المعطاء المحبة ألبناء عمان ،وهذا ما يجعله
ً
ً ً
دوما رمزا متطابقا مع الزمان السيا�سي والنف�سي الذي يتمثله
أهل عمان باحتفائهم بهذا اليوم المجيدُ ،
فعمان تجعل من يوم
مولد السلطان الراحل مولدا لحضارتها المعاصرة المستمرة
ً ُ
ً
ً
زمانيا .فقابوس بن سعيد سيظل دوما عيدا وطنيا لعمان وفاء
لشخصيته الممتدة عبرالزمان
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ّ
العقل يخلص
التراث من خطاب
التشدد
شريف الشافعي

يواجه الكاتب الدكتور جابر عصفور في مؤلفه الجديد
ً
«دفاعا عن العقالنية» مراكز قوى كثيرة ،يراها ً
بؤرا للرجعية،
طاغ وأذرع سلطوية
وأعشاش دبابير ظالمية ،وهي ذات نفوذ ٍ
وخطاب قمعي ،وتأثيرات مجتمعية موغلة في التجذر واالمتداد
عبر الما�ضي والحاضر .يأبى جابر عصفور في كتابه ،الصادر
ً
حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في أكثرمن خمسمئة
صفحة ،رفع الراية البيضاء واالعتراف باالستسالم األبدي
للهزائم والخيبات السائدة في الواقع على كل المستويات،
طالما أن هناك مفردة في القاموس اسمها «المستقبل».
وألجل الغد ،غير المعلوم ،والقارئ االفترا�ضي ،يقدم المؤلف
فصول كتابه للمثقف العام ،الذي يريد أن يتفهم مالبسات
تخلف مجتمعه ،وآليات تقدمه ،على اعتبارأن المصابيح الراهنة
المعطلة ،من الممكن إعادة تشغيلها ذات يوم ،وأن اللبنة
الفكرية التي يضعها الكتاب ،قد تقود ً
الحقا إلى بناء يتأسس عليه
وعي مكتملُ .يحتسب للكاتب أنه أعمل سالحه الوحيد «العقل»
ً
شارحا به وجهة نظره بتفصيل وشجاعة،
في سائر االتجاهات،
ُ
ً
وم�ضى يبارز به على كل الجبهات التي يراها سببا للعقم القائم،
حيث ينازل قمع خطاب التشدد الديني ،ودعاوى تيارات العنف
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والتكفير ،وانهيار منظومة التعليم ،وفساد الجامعة :الرمز
والقيمة ،ويراجع عقلنة ثقافة الدولة ،وقواعد المواطنة ،ومالمح
التحديات الوطنية .يتخذ عصفور من العقل نقطة ارتكاز ،باعتبار
أن العقالنية هي الرابط المثالي والطبيعي بين التنوير والحداثة
والعلم والحرية لتأسيس حركة فكرية صاعدة ،فباالحتكام الدائم
إلى العقل يحدث الحوارعلى قاعدة من المساواة ،ويصيرالخالف
ً
الصحي مستساغا ،وتتعزز مفاهيم اإلرادة واالختيار والعدل،
ما يعني نضج الفرد ،ورشد اإلنسانية ،ورسم خريطة الدولة
المدنية الحديثةّ .
يكرس عصفور في القسط األكبر من مباحثه
النتقاد التشدد الديني ،بوصفه الرمز األكبر للجمود والتحجر
من وجهة نظره ،وال يهمل في الوقت نفسه الكثير من القضايا
والشؤون المتعلقة بإدارة المؤسسات ،الحكومية واألهلية،
ّ
المحصلة توحي بأن الكتاب ّ
برمته
وأجهزة الدولة المختلفة ،لكن
يكاد يكون في نقد الخطاب الديني الرجعي ،في التراث القديم
والما�ضي القريب والحاضر الجاري ،بغية بلوغ عقالنية إسالمية
محدثة وهوية وطنية وسطية متمدينة .وفي حين ال يجد جابر
عصفور بارقة أمل في الخطاب الديني ،إال بالتفتيش في أرشيف
الراحلين من األزهريين المستنيرين أمثال محمد عبده ،فإنه
على الجهة األخرى قد يجد في الواقع المعاصر التماعات تفاؤلية
ً
يجود بها خطاب السلطة السياسية ،وقد أفرد عصفور فصل
ً
كامل لهذه المفارقة تحت عنوان «خطابان ضدان» ،قارن فيه

بين كلمة شيخ األزهر وكلمة رئيس الجمهورية في احتفال المولد
ً
معتبرا أنهما خطابان
النبوي (نوفمبر/تشرين الثاني ،)2018
نقيضان فى المنطلقات والدوافع والمبادئ الحاكمة على السواء.
يصل عصفور في هذا الصدد إلى أن خطاب األزهرالحالي ليس على
طريقة أنصار العقل مثل أبي الحسن األشعري (324 - 260هـ)،
وأبي منصور الماتريدي (233/247-333هـ) ،وإنما هو على طريقة
ابن تيمية (728 - 661هـ) ،الذي بلغ على يديه المذهب الحنبلي
قمة تشدده واكتماله في آن .ويذهب إلى أن الخوف األكبر هو أن
يتحول األزهرإلى «سلطة دينية»ً ،
ّ
مؤكدا أنه من الذين يؤمنون مع
اإلمام محمد عبده بأنه «ال توجد سلطة دينية في اإلسالم».
ثم ينتقل المؤلف إلى تحليل الخطاب المضاد في تلك المناسبة،
ً
وهو خطاب رئيس الجمهورية ،فيعتبره عصفور أنموذجا للداللة
على الفهم الصحيح لإلسالم ،حيث «يبدأ على الفور بتحديد
الرسالة السامية لإلسالم ،ويراها في المبادئ التي هي فهم معاصر
لإلسالم في تطلعه إلى أن يكون إنساني النزعة ،ال يعرف العصبية
ال ِعرقية ،وال التمييزالديني ،وال اإلرهاب الفكري».
وينتقل الخطاب نفسه إلى كيفية تطبيق هذه الرسالة بسلوك
عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا ،ويكون ذلك عن طريق
مبادئ ،منها« :ال إكراه في الدين ،حرمة النفس وقدسية حمايتها
وصونها من األذى واالعتداء ،أمانة الكلمة ،تصحيح المفاهيم
الخاطئة ،بيان حقيقة ديننا السمح» ،ويعني ذلك كله ،على
مستوى السياسة العامة للدولة ،بناء اإلنسان وتنوير العقول
وتكوين الشخصية الوطنية على أسس سليمة ،فذلك «هو
المحور األسا�سي في أي جهود للتقدم وتنمية المجتمع».
ال يرى جابر عصفور أن باب األمل موصد ً
تماما إزاء نشر القيم
العقالنية ،على أن كل الجهود الفردية
ً
والجماعية تتطلب مناخا من الحرية،
التي تفتح أمام العقل كل آفاق االجتهاد
دون خوف من الخطأ أو القمع المعرفي أو
السيا�سي أو الديني .ويعتبرالكاتب أن أخطر
ما يتميزبه العصرالراهن هوانحراف الفكر
المصري عن تطوره الطبيعي في مجرى
العقالنية منذ سبعينيات القرن الما�ضي،
حيث نشطت وتفاقمت جراثيم التعصب
واالستبداد واإلرهاب منذ التحالف
مع اإلخوان المسلمين من ناحية ،ومع
الرجعيات العربية والغربية من ناحية
ثانية .في حديثه عن «عقلنة ثقافة الدولة»،

ال يتجه عصفور إلى نقد اللحظة التي أمامه بشكل مباشر ،لكنه
يستعيد كتاب طه حسين «مستقبل الثقافة في مصر» (،)1938
لإلسقاط على أزمات الحاضر« :عندما نقرأ هذا الكتاب اليوم،
ً
مكتوبا لنا اليوم ،فأغلب المشكالت
نجد أنه يبدو كما لو كان
ً
خصوصا فيما يتصل بكل
التي كان يتحدث عنها طه حسين،
من الثقافة بوجه عام والتعليم بوجه خاص ،ما تزال إلى اليوم
مشكالت موجودة ومستعصية على الحل» .من خلف قناع كتاب
طه حسين ،يثير عصفور إشكاليات عدة ،تتعلق بخلل الوعي،
وغياب الهوية الثقافية ،والتباس فهم المواطنة وثقافة الدولة
المدنية الحديثة بلوازمها ،التي تربط بين الحرية والديمقراطية
ومبادئ العدل االجتماعي والتقدم على كل المستويات ،ودور
التعليم الحديث الغائب في الوطن ،وطبيعة الدور الثقافي المصري
في عالقة مصر بالدول العربية ،من منظور التعدد والتنوع ال
الهيمنة أوالمركزية .ينتقد المؤلف كذلك آليات إدارة المؤسسات
ً
مرجعا
المصرية ،وعلى رأسها الجامعة «ماذا جرى للجامعة؟!»،
ذلك إلى اصطدامها ،بدورها ،بالقوى التقليدية والرجعية.
وبلهجة أكثر سخونة ،يدعو إلى ضرورة تطوير المنظومة الثقافية
للدولة ،بالتوازي مع التفكيرفي إجراء التحوالت الوطنية ،وخوض
ً
التحديات الخطرة .ويعتبر المؤلف أن الثقافة ظلت طويل تقع
في الذيل من منظومات التقدم ومخططات التنمية التي فشلت
كلها ألسباب متعددة ،أهمها هذا الجهل الراسخ لدور الثقافة
بمعناها العام في تنشيط خطى التنمية وتسريعها ،وما يزال
الوعي ً
أسيرا ألفكار متخلفة ،وتصورات دينية متعصبة ،وقيم
اجتماعية قمعية .ولتطوير هذه المنظومة الثقافية وتثويرها،
تقع المسؤولية على طرفين؛ أولهما :الدولة التي ينبغى أن تقوم
بالدور الحاسم ،وثانيهما :المجتمع المدني،
الذي البد للدولة من تفعيله وتشجيعه
على اإلسهام في تحديث منظومتها الثقافية.
أما الفصول التي يخصصها جابر عصفور
لنقد الخطاب المتشدد ،وهي الغالبة على
ً
تحديدا في
الكتاب ،فتأتي أكثرشراسة ،وأكثر
تسمية األمور بأسمائها ،ومن ذلك ما كتبه
عن تقييد العقل ،ومأساة نصر حامد أبو
زيد ودالالت محنته ،وقمع الخطاب الديني،
وغيره .وينتهي المطاف به إلى التأكيد أنه ال
وسيط بين الله وعباده ،وال كهنوت في الدين،
وال استبداد بالرأي ،حيث إن «االختالف هو
قانون ال يمكن للحياة أن تقوم بدونه»
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إضاءة

«العدد» في بناء القصيدة
ّ
النبطية اإلماراتية
انعكس اهتمام شعراء النبط في دولة اإلمارات ببناء القصيدة
النبطية ،في ّ
تخير األلفاظ والمعاني المستخدمة في البداية
ّ
وفي النهاية .ومثال ذلك اختيار كلمة «عدد» الدالة على الكثرة
والزيادة التي تليق بالشخص وتوفيه حق قدره ،فنتج عن هذا
أنموذج بنائي للقصيدة النبطية اإلماراتية ،وجاءت هذه الكلمة
بصيغ متعددة وفي مواضع متعددة من القصيدة النبطية،
ٍ
فشكلت ً
بناء يميزها عن غيرها .لو تتبعنا هذا البناء وهذه الكلمة
ً
«عدد» لخرجنا بنقاط كثيرة تؤكد أن كلمة عدد لم تأت عبثا أو
ً
ً
لتكملة نقص ،وإنما جاءت لتضيف لفظا ومعنى وجماال في بناء
القصيدة النبطية اإلماراتية .جاءت الكلمة في أربع ِص َيغ (عد،
الص َيغ يتوضح المراد
عدد ،باعداد ،واعداد) ومن خالل هذه ِ
بكلمة عدد وهو الكثرة المطلقة للشخص اآلخر ،إذ يأتي بعدها
دائما ما يكون متناهي في الكثرة مثلّ :
عد جمع البرايا ،عد السحب
حبات الحجرّ ،
والوبل ،عد البحر والرمل ،أعداد ّ
عد ما صوت
الحجيجّ ،
عد التراب وعد ما ينبت العود ،عدد ما ناض ّبراق،
باعداد ما ّ
هبت الصبا .أما موقع الكلمة فيأتي في ثالثة مواضع
من القصيدة ،أولها في بداية القصيدة وثانيها في منتصفها وثالثها
في ختام القصيدةّ ،
فأما في البداية فتأتي في معرض الترحيب
بالشاعر المرسل لقصيدة الشكوى ،وتأخذ عدة ص َيغ ّ
(رحبتك،
ِ
ِ
حي ،أهال ،هال) مثلّ :
ترحيب ،مرحباّ ،
حي ْبسالمك يا حسين
ْ ّ
مهونه ،أهال عدد
الدعايا ،رحبت بردود الفهاما ،بالترحيب قمت
ما نرفع اإليد ،مرحبا به ّ
عد ما يولد وليد) .ثم الترحيب بالقصيدة
من خالل عدة ألفاظ (الجيل ،الكتاب ،ألفاظ ،الخط ،السجل)
ّ
مثل :هال بالجيل والقول الجميل ،هال بك ّ
عد ما خط الكتابي ،هال
ً
ً
يامرحبا بالفاظ ّ
صب اعتادي ،يا مرحبا من خط لي شرح منظوم،
ّ
جيل ف السجل يروىّ .أما في الختام فتأتي من خالل عدة
حي ٍ
ألفاظ ّ
(تمت ،وصلوا ،صالة ربي ،والختم ،والختام ،واختم) مثل:
ّ
ّ
ّتمت عدد ما سايل سال ّ
جبار ،وصلوا عد ما حنت النوق ،صالة
ٍ
ّربي ّ
عد م ْأه ْ
مل خيالي ،واختم كالمي بالصالة على النبي ،والختم
صلوا ع النبي الهادي .وقد أبدع شعراء النبطية في اإلمارات في
توظيف كلمة عدد أحسن توظيف وفق الدالالت الكثيرة التي تدل
عليها ،يقول الشاعرمحمد بن صبيح:
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فهد علي المعمري
باحث من اإلمارات

به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي س ـ ـ ـ ــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــه بتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرير
ّ
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ما نشـ ـ ـ ــرم الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ويقول الشاعرخلفان بن يدعوه:
			
دقاق معاني ـ ـ ـ ـ ــه
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ممزوج من ٍ
ّ
عد الليالي مـ ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا العبد مـ ـ ـ ــواله
أو ّ
عد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زان الحيـ ـ ـ ــا في مراعي ـ ـ ـ ـ ــه
أو مـ ـ ـ ــا نشا النا�شي باالمطارواسق ــاه
ويقول الشاعركميدش بن نعمان:
ّ
أزف لـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الخافيـ ـ ـ ــات التهـ ـ ـ ــاني
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد النسيم ْوع ـ ـ ّـد واب ـ ـ ـ ـ ـ ــل أمطاره
واعـ ـ ـ ــداد ما ّ
غرد عـ ـ ـ ــلى الدوح شادي
ّ
ْور ٍق ترنـ ـ ـ ــم طـ ـ ـ ــول ليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ْونه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره
أما الشاعرأحمد بن علي الكندي فيقول:
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي جيـ ـ ـ ــت الحشـ ـ ـ ــا اللـي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام
علـ ـ ـ ــيهم ّرد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردود السـ ـ ـ ــالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
سـ ـ ـ ــالم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ّ
هبت ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ٍ
وع ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــاض ّبراق الغم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي
وتقول الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي ـ فتاة العرب :
أع ـ ـ ـ ـ ــداد رمل ْعمـ ـ ـ ــان واشجاربرهـ ـ ـ ــا
ّ
وعد اآلثـ ـ ـ ــاراللي مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م الع ـ ـ ـ ـ ــام
ولبوا ّ
واع ــداد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ّـجوا ّ
وكبروا
ّ
وطافـ ـ ـ ــوا ولبسـ ـ ـ ــوا حـ ـ ـ ــلة اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام
ويقول الشاعرمحمد بن صقربن جمعة:
يعل ـ ـ ـ ــهم ف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيروس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور
ْ
يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجي وطنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وبل األمط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــا يسف ـ ـ ـ ــرالن ـ ـ ـ ــور
ّ
واع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سجلت األشع ـ ـ ـ ـ ــار
ّ
مني س ـ ـ ـ ــالم وخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
ألف ّ
تحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عق ـ ـ ـ ــب األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار
ٍ
أما الشاعرعلي بن سلطان بن بخيت العميمي فيقول:
ح ـ ـ ـ ـ ّـي خ ـ ـ ـ ـ ْـب ٍر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــم ألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــه
ّ
َ
ع ـ ـ ـ ـ ّـد ش ـ ـ ـ ــرت الك ـ ـ ـ ــوس ذن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ّ
خبر تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْب
ٍ
ّ
ورق شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل بالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه
ع ـ ـ ـ ــد ٍ
ويقول الشاعرمحمد بن سلطان الدرمكي:
أه ـ ـ ـ ــال عدد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــان واص ـ ـ ـ ــلف
ْ
ّ
ّ
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ومر وان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لعلع الالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ــلى رف
ّ
ـود مريح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
واع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت الوتريعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزف
ْ
أنغ ـ ـ ـ ــام والح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وأغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني
وفي بداية القصيدة ،يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم:
ّ
حي ْبس ـ ـ ـ ــالمك يا حسـ ـ ــين الدعاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ْ
اللي لف ـ ـ ـ ــاني فــي خط ـ ـ ـ ــوط ومظاريف
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مرحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بك ّ
عد جم ـ ـ ـ ــع البرايا
ّ
واع ـ ـ ـ ــداد م ـ ـ ـ ــا هلت دموعي مـ ــذاريف
واع ـ ـ ــداد م ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ّـلم ّ
ورد التحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ّ
التحية على الضيف
واعـ ـ ــداد من ّرد
واع ـ ـ ـ ــداد ما ْ
نجم سرى من سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا
واع ـ ـ ــداد ما طير على الغصن ّ
هتيف
ٍ
ويقول الشاعرخميس السماحي:
مرحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ّ
عد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ٍق وتشعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ْبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يود السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لي طاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ْ
ع األوط ـ ـ ـ ــان وس ـ ـ ـ ــالت ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره
ع ـ ـ ـ ّـم واسق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ـ ّـل االبطاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وازم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ممط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره

مرحبـ ـ ـ ـ ــا به جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلك الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحي
ْ
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد ما للهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتف خبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل صب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ْو ّ
كل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواحي
ّ ْ َْ
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ما العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد ما ْ
نحسـ ـ ـ ـ ــب المسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحي
ّ
وانكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره
بالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
وتقول الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي ـ فتاة العرب:
ّ
هال بك ّ
عد م ـ ـ ـ ــا سند على ْتيم القطب مجـ ـ ـ ـ ــراه
ّ
وعد الثلج في روس القمم من شامخات الطود
هـ ـ ـ ـ ــال بك ّ
عد نسناس الصبا والمطلعي واليـ ـ ــاه
ويهال ّ
عد موي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات البحرعبرالغبيب السـ ـ ـ ـ ــود
ويهال ّ
عد م ـ ــا يرعى خش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف الريـ ـ ـ ـ ــم في مفاله
وخفق الط ـ ــيرفي طرد الحبارى منحدر ْ
وصعـ ـ ــود
ويهال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد ما يسجـ ـ ـ ـ ــع حمام الراعـ ـ ـ ـ ـ ــبي بغناه
ّ
وعد النقش من حنا الروايب في كفوف الخود
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بالغة التراث الشعبي
في ثالثية شحاتة عزيز

د .شعيب خلف

يبرز التراث الشعبي في عدد من الروايات التي اتخذت من
ً
الجنوب المصري بيئة ومكانا لها ،لما يمتاز به من خصوصية
على مستوى الشخوص واألمكنة .في ثالثية الروائي المصري
شحاتة عزيز( :)1الجبل الشرقي ،وكفر الهاللي  ،)2(1993وقبض
الريح  )3(2000تجلت خصائص التراث الشعبي ،التي منحت
السرد مصداقيته ،ومنحت السارد مساحة رحبة للتجول
والطواف.
في الثالثية تبرز الشخصيات بشكل واضح؛ وبعدد وافر ،وتتعدد
الحكايات الفرعية المنسوجة في ضوء الحكاية الرئيسة .ورغم
الكم الكبير من الشخصيات والحكايات الجانبية إال أن شحاتة
عزيز نجح بمهارة في توظيف كل شخصية سواء تلك التي تظهر
ً
مرة ثم تختفي ،أو تعاود الظهور .مستفيدا في ذلك من معرفته
بالبيئة والناس الذين عاش معهم وعرف كيف يعيشون ،وكيف
يتعاملون ،وخبر عاداتهم وتقاليدهم ،وشرب ماءهم ،وطعم
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خبزهم ،وشاركهم أفراحهم وأحزانهم .
حملت الشخصيات الرئيسة الثالث في الروايات الثالث( :جليلة)
في الجبل الشرقي ،و(زبيدة) في كفر الهاللي ،و(صافية) في قبض
الريحً ،
كثيرا من الصفات المشتركة ،كاإلخالص لمن تحب،
والمشاركة في األحزان والهموم والبحث عن الخيرأينما كان.
كانت جليلة حسناء قريتها ،باع من أجلها أوالد عبد العليم ما ورثوه
عن أبيهم ،كل واحد كان نصيبه خمسة أفدنة :باع عبد القادر
نصف ما ورث ،وباع عبد الجابر ثلث ما ورث ،وباع عبد الغفار
كل ما ورث عن أبيه بل تخلص من حياته من أجل جليلة( :ولم
تكن جليلة تحظي بجمال واضح ولكنها كانت تملك ً
أمورا خفية في
ً
ً
ً
غامضا في عينيها ،ودالال في صوتها وحركة
وسحرا
قسمات وجهها،
شفتيها ،وإغماضة عينيها ،وذلك كله جعلها مبعث انبهار الرجال،
وغيرة النساء وخياالت الصبية ومسامرات العجائز) ص.8
أما زبيدة فـ (كان جمالها يحل من على المشنقة) ص ،52وحين
وصفها جعل لها بياض بشرة فتحية بنت عبد الولي ،وطول شعر
نبوية بنت حمدان ،واتساع عيني أم كلثوم زوجة سعد المقرقر،
ورشاقة قد سماح بنت العمدة ،ووسامة أنف وثغر رقية أرملة

المرحوم أدهم تاجر الغالل ،وبها عنق جميلة بنت المقدس
عوضً ،
كثيرا ما كان عبد الرحمن البناء يقارنها بجليلة زوجة
عبد الباسط الحوت في جيل م�ضي» ص .61ولم يختلف وصف
(صافية) في قبض الريح عن الوصف السابق (صافية بنت وهدان
بنت وال كل البنات في الكفربهية ،وقوية ،وصافية ،وجل الله فيما
خلق )...قبض الريح ص.41
(المخطوط) الذي يدل على الكنز هو أساس الحكاية في ثالثية
شحاتة عزيز ،والحدث هو التسابق في البحث عن الكنز الذي
ً
يذهب بعضهم ضحايا لهً ،
بدءا بعبد العليم (الذي عمر طويال
ومات في ظروف غير واضحة ،فقد عثروا عليه ذات صباح  -بعد
اختفاء ثالثة أيام -أمام مغارة في الجبل الشرقي ومعه المخطوط
الموروث) ص .7كما اختفى عبد الباسط ( ..فجأة ولم يعثروا
حيا أو ً
عليه ً
ميتا) ص ،11واتهم بسرقة األوالد من أجل الكنز.
كما كان لوجود جليلة معه في البيت الخرب إشارة إلى (قصة
الكنزالتي كانت تطفو على السطح مرات كثيرة ثم تختفي من دون
أن يتأكد مدى صدقها أو مصيرها) ص .17ولكن الشيخ رجب
(راح يوجه اللوم الشديد المقرون بنابي الكلمات إلى جليلة وإلى

الراحل عبد الباسط لعدم طاعتهما إياه ،وكان بين الحين واآلخر
يذكر المخطوط ويشير إلى الجبل الشرقي من خالل كوة صغيرة،
ً
مؤكدا أن الهدف هناك وليس في البيت الخرب كما قال الدجال
أبو الوفا) ص .23ثم أنبأت جليلة الشيخ رجب بأن المخطوط
ُ
(فقد ليلة الهجوم على البيت الخرب) ص.24
بدأت جليلة رحلة البحث عن المخطوط (وركزت على ثالثة كانت
تعرف أنهم هاجموا البيت الخرب ليلة قتل عبد الباسط) ص.25
وهم رفاعي أبو عبد الوكيل ،ورمضان أبو عبد الكريم وعباس
أبو حسان؛ لكن المخطوط لم يأت به إال حسان أشهر لصوص
الناحية .ويعيد إبراهيم الحوت رحلة البحث عن الكنز ،فبعد أن
استكان المخطوط في الصندوق الخشبي ،استيقظت جليلة فجر
أحد األيام (فلم تجد إبراهيم واكتشفت أن الصندوق قد كسر
واختفى منه المخطوط مثلما اختفى إبراهيم) ص .37وذهبت
جليلة للشيخ رجب فقال لها (دعيه إنه يسير في الطريق الصحيح
ثم قال إن إبراهيم قدم إليه بالمخطوط فنصحه بالشيخ
محمد المغربي في بالد الغروب ألنه هو  -المغربي  -حارس الكنز
المدفون في الجبل الشرقي) .وجاء الدور علي صابر بن مصطفى
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بن عبد الباسط بن إبراهيم الحوت (ويؤكد الرواة أن صابر هذا
ً
اختفى ذات يوم في الجبل الشرقي بحثا عن المخطوط وعن جده
إبراهيم) ص ،50ثم جاء عمران بن صابر (الذي م�ضى يبحث عن
المخطوط وعن أبيه صابر) ص ،50ثم جاء علوان بن عمران
(الذي راح يبحث عن المخطوط وعن أبيه عمران) ص،51/ 50
ثم جاء ً
أخيرا عبد الوارث الحوت الذي (انطلق يبحث في الجبل
عن المخطوط وعن أبيه علوان ولكن ال�شيء المؤكد أن ً
أحدا
لم يعثر على أحد ،كما لم يعثر أحد على المخطوط الموروث)
ص ،51ثم يقول (حسم عبد الوارث الحوت قضيته األخيرة قبل
ً
أن يرحل إلي الجبل بحثا عن الكنز) ص .59وأشارالراوي بعد ذلك
إلى أن زبيدة حينما تزوجت من عبد الوارث (فوجدت فيه القوة
ولم تجد فيه الثروة ،ويعزو بعضهم رحلة عبد الوارث إلى الجبل
ً
ً
مدفوعا من المرأة كي يتحقق لها الدفء
بحثا عن الكنز بأنه كان
ً
محرضا
حين تكتمل لديها القوة والثروة) ص .62وصافية كانت
ً
أيضا ،كما حدث مع جليلة وزبيدة (وأشارت عليه أن يرحال
بالمخطوط ويبحثا ً
معا عن البقية وبعدها يسعيان الستخراج
الكنز ،وهنا ال يكون مثلهما أحد في الدنيا) ص .44وداخل الحكاية
الرئيسة ،البحث عن الكنزمن خالل المخطوط الموروث؛ تتعدد
الحكايات ،ومنها :حكاية جليلة وكيف باع الحيتان أرضهمً ،
واحدا
بعد اآلخرللظفربقلبها.
حكاية رمد إبراهيم ،مطالبة جليلة لسرحان بثأر إبراهيم من
شلقامي ،حكاية خطبة إبراهيم ،حكاية التشاؤم من فريال،
حكاية تقرب إبراهيم من أم بهيجة ،حكاية تبرج بهيجة ،حكاية
هروب إبراهيم بالمخطوط ،رحلة البحث عن إبراهيم في بالد
الغروب ،حكاية الطلبات الخاصة بالمخطوط للتعزيم على
الكنز ،وخطف الطفل والصراع بين الحيتان وبني قاسم  ...وغيرها
من الحكايات.
ومن الحكايات في رواية كفرالهاللي :حكاية الصراع بين عبد الوارث
الحوت وأخيه رجب ،الصراع بين عبد الوارث وعبد الحميد
األخنف ،حكاية النخلة ،حكاية إسماعيل وإحدى نساء الهاللية،
حكاية قهر الحيتان للناس ،حكاية وجود زبيدة في نجع سرحان
وغيرها من عديد الحكايات .وفي رواية (قبض الريح) تتعدد
كذلك الحكايات التفريعية ،فحياة جابرلم تنته حياة خالل رحلة
البحث عن الكنز ،كما حدث مع أجداده ،فجابر يمرض ويموت
ميتة طبيعية ،وهو يدرك أن للمخطوط تكملة ،ويلجأ إلى صابر
الحوت،لتأتي حكاية صابر وما أصابه ،وحكاية موت جابر وحزن
األهل والخصوم عليه ،وحكاية وصول المخطوط عند صافية
بنت وهدان ،وصابر الحوت ،والسعي في الصلح بين الحيتان
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والهاللية ،وحكاية الولدين التوأمين ،وحكاية صابر وصافية،
وحكاية هروب صابر والصبية بالمخطوط وخروج المجموعة
عليهم ،وغيرها من الحكايات .كانت السير الشعبية العربية تحكى
في شكل قص�صي الواقع التاريخي الذي عاشه الشعب العربي،
وهي لم تعرض هذا الواقع التاريخي فحسب؛ بل حاولت أن تعرض
مجتمعا ً
ً
وفردا يعيش في هذا المجتمع ،وهما االثنان يتصارعان
من أجل المجتمع والفرد ،وهذا ما نراه في ثالثية شحاتة عزيز
حيث الفرد في مقابل المجتمع ،الفرد من أسرة الحيتان في مقابل
المجتمع من أشخاص وأحداث.
كان لكثرة الشخصيات والحكايات الفرعية تأثر واضح بطريقة
القاص الشعبي ،والراوي نفسه يلمح إلى ذلك حين يقول قال
الراوي ،أو يقول (كما قرأ في الكتب) كما في سيرة سيف بن ذي
يزن
*باحث وناقد من مصر

الهوامش:
 - 1شحاته عزيز روائي مصري )2008 - 1946( ،بمركز ديروط ،محافظة أسيوط،
مصر.
 - 2شحاتة عزيز ،الجبل الشرقي ،كفر الهاللي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
(إشراقات أدبية) .1993
 - 3شحاتة عزيز ،قبض الريح ،أصوات أدبية ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط،1
مارس .2000

َّ
حبيب الصايغ ..لروحك
َّ
السالم

عندما يموت الشاعر ،يبكيه كل أصدقائه ،كلهم يبكونه ،عندما
يموت الشاعر ،العالم كله يبكي .هذا مقطع من إحدى أغنيات
المغني الفرن�سي الشهير جيلبير بيكو .نعم ،لقد بكينا .ففي يوم
الثالثاء  20من أغسطس الما�ضي ،عن عمر ناهز  64عاما رحل
عن عالمنا الشاعر اإلماراتي الكبير حبيب الصايغ ،رئيس مجلس
إدارة اتحاد كتاب اإلمارات واألمين العام لالتحاد العام لألدباء
والكتاب العرب .ولد في أبو ظبي عام  ،1955حصل على إجازة
الفلسفة عام  ،1977وعلى الماجستير في اللغويات اإلنجليزية
العربية والترجمة عام  1998من جامعة لندن .ال مبالغة حينما
أقول إنه برحيل حبيب الصايغ فقدت اإلمارات والمنطقة
العربية بأثرها أحد أهم رموز الشعر واإلعالم والصحافة واألدب
بهاِ ،ول َم ال؟! وهو من أوائل أصوات الحداثة الشعرية في بالده.
نشر نتاجه األدبي واإلبداعي في سن مبكرة ،وشارك باألمسيات
والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية ،وترجمت قصائده
ونصوصه وكتاباته إلى لغات متعددة مثل :اإلنجليزية والفرنسية
واأللمانية واإليطالية واإلسبانية والصينية .الذي يدقق النظر
في مسيرة هذا الرجل ،يجد أنه منذ اللحظة األولى عمل على
اكتشاف المواهب ،وتفعيل دور الشباب والوقوف إلى جانبهم،
ُ
فحرر أول صفحة تعنى باألقالم الواعدة في صحافة اإلمارات
(صحيفة االتحاد  -نادي القلم  ،)1978وأسس أول ملحق ثقافي
باإلمارات (الفجر الثقافي  .)1980 -كذلك أسس وترأس تحرير
مجلة «أوراق» الثقافية ( ،)1982-1995وشغل منصب نائب
رئيس تحريرصحيفة االتحاد عام ( ،)1978ومنصب رئيس تحرير
مجلة «شؤون أدبية» الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات،
ترأس العديد من المناصب منها :الهيئة اإلدارية لمسرح أبوظبي،
والهيئة اإلدارية لبيت الشعر ،وغيرذلك ،باإلضافة إلى كونه كاتب
عمود يومي في صحيفة «الخليج» .في ( )2004حصل على جائزة
تريم عمران (فئة رواد الصحافة) ،وكرمته جمعية الصحفيين في
( )2006كأول من ق�ضى  35عاما في خدمة الصحافة الوطنية ،في
عام ( )2007حصل على جائزة الدولة التقديرية في اآلداب ،وكانت
هي المرة األولى التي تمنح لشاعر .من إصداراته الشعرية« :هنا
بار بني عبس الدعوة عامة» (« ،)1980التصريح األخير للناطق
باسم نفسه» (« ،)1981قصائد إلى بيروت» (« ،)1982المالمح»

أحمد الالوندي
شاعر وكاتب مصري

(« ،)1986قصائد على بحر البحر» (« ،)1993وردة الكهولة»
(« ،)1995رسم بياني ألسراب الزرافات» ( .)2011كما صدرت
أعماله الشعرية الكاملة في جزأين عام ( .)2012نذر حبيب
الصايغ قلمه لبلده اإلمارات ،فكان محبا له ،ومدافعا عنه ،األمر
الذي جعل قادة الدولة الذين يقدرون اإلبداع والفكر والفنون
واألدب والثقافة ،ينعونه ويحزنون على فراقه ،وهذه بالطبع
لفتة طيبة .فعلى سبيل المثال ال الحصر ،نجد وقتها أن صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،يقول« :إن دولة اإلمارات ستظل
تتذكر أشعار حبيب الصايغ ،وكتاباته المحبة لوطنه هي خير إرث
له» .أيضا ،صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة كتب يقول« :فقدت
اإلمارات قامة أدبية وثقافية رفيعة ،حيث شكل عطاؤه رافدا
إبداعيا ّ
مهما أثرى المشهدين اإلماراتي والعربي بأعماله القيمة».
هذا ،باإلضافة إلى كثيرين في بلدان متفرقة من أصدقائه ومحبيه
وتالمذته وقرائه الذين أوجعهم بال شك رحيله المفاجئ .الناقد
المصري د .صالح فضل قال آنذاك« :إن األدب اإلماراتي فقد
بموته رمزا للحداثة الشعرية ،كما أكد أن الصايغ نجح في قطع
شوط كبير للعبور نحو الحداثة ،مشيرا إلى أنه قام بدور مهم في
تعزيزالعالقات األدبية بين اإلمارات ودول العالم ،عبرالمؤسسات
التي أدارها ،وعلى رأسها اتحاد الكتاب العرب» .أستاذنا حبيب
الصايغ سيظل حاضرا بأشعاره وأدبه وفكره وصوته المتفرد
وفلسفته ورؤيته وإنسانيته وشخصيته الهادئة النبيلة؛ في ذاكرة
اإلماراتيين والعرب ،ألنه كان أسوة ،وقدوة ،ومثاال يحتذى به في
دماثة خلقه ،وسعة صدره ،وعمق إيمانه بوطنه وقضايا أمته
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عبد الفتاح صبري

في رصده لمكابدات الشخصيات اإلنسانية وما تبديه من
مجابهة ومقاومة في سبيل تحرير أناها من كافة أشكال القهر
واالستغالل ،يقدم عبد الفتاح صبري لوحات قصصية
قائمة على التقسيم ،وفق عناوين رئيسة جعل منها الكاتب
ً
ّ
تخص
مدخال لعدد من القصص ،ثم عناوين أخرى فرعية
قصة بعينها ..ففي مجموعته القصصية «صحوة الجماجم
والحزن»( )1يبدأ بعنوان رئيس للقسم األول سماه «الدخول»
ويشتمل هذا القسم على أربع قصص هي« :الخروج والعودة
والموت  -عصفور الجنة  -اكتشاف  -تطهر »..والقصة األولى
تشتمل على ثالثة عناوين فرعية هي :الخروج والعودة والموت..
وهذا التقسيم الذي أشرنا إليه ب�شيء من التفصيل يشمل
مجموعتي الكاتب «صحوة الجماجم والحزن  -والعريان»()2
ً
وذلك نتيجة إقدامه في كلتيهما على تفتيت الحدث معتمدا
تقنية الرواية في تجزئة الحدث ثم تقديمه عبر منظومة السرد
القصصية المكتشفة ،وهو بهذا المعنى يكتب قصة بتكنيك
ً
روائي تاركا لنفسه الجانب التعبيري التخييلي ولبطله الجانب
اإلخباري( )3الذي يحدثنا من خالله عن ثالثية مأساته العائلية
في قصة واحدة تبدأ بخروج أبيه وباقي أفراد األسرة من قريتهم
«القرينين» إلى مدينة القاهرة والعودة إلى
القرية ثانية بعد سنين أكلت العمر وذاقوا
فيها ّ
األمرين حتى كان مرض الموت الذي ال
يتحمله جسم األب العجوز فارتفع الصوت:
ً
«يا ولدي اشترلي كفنا أبيض ليس من الحرير
وال تنس أن توسدني ثرى البلد في أحضان
جدك »..وارتفع صوت آخر« :أبي ..لماذا
تركت األرض وطهارتها وجئت إلى مصر أم
ألف شارع وحارة وألف رواية وحكاية وفي
دروبها يضيع الغالبة»(.)4

بين هذين الصوتين يرسم عبد الفتاح صبري مساحة المأساة
التي تستطيل باألنا الفردية المغادرة جذورها الريفية البسيطة
لتخوض معركتها الحياتية الشاقة في زحمة المدن وشبكة
عالقاتها المعقدة ألسباب تختلف من قصة إلى أخرى ..وإذا كان
هنا قد أعطى لالبن الجانب اإلخباري فإنه يتيح لـه المجال لمعرفة
األسباب التي دفعت بأبيه مغادرة القرية إلى مدينة القاهرة
ويجعلنا نسمع بلسانه« :تركت البلد وأنا في عزالشباب كلي طموح
ً
وأمل في حياة هنيئة بعيدا عن ظلم أخي الكبيرالذي استحوذ على
الميراث ووضع يده على كل �شيء في الدار )5(»..وهو بهذا الكشف
اإلخباري يفضح للقارئ ّ
ويدون للتاريخ طبيعة العالقات غير
ُ
العادلة التي ت ْح َسم في الريف لصالح األقوى ،بينما يترك لنفسه
الجانب التخييلي الفني ،وبما أن بطل القصة هو سارد األحداث
في كلتا مجموعتيه فإن الكاتب يتقمص شخصية بطله ليروي
مجريات السياق بلغة شاعرية تقوم على وصف رشيق ،كقولـه
في وصف حالة األب المريض على لسان ابنه المرافق لـه« :ال أرى
وجه أبي ولكن أنفاسه المتصاعدة إلى أعلى تحكي معاناته)6(»..
ً
ً
ً
وفي قصص أخرى يأخذ التخييل لديه طابعا فانتازيا مرعبا كالذي
استحضره من معتقد األوساط الشعبية وقدمه في قصة «صحوة
الجماجم والحزن» المستحوذة على عنوان مجموعته األولى
التي خصص معظم مساحات القص فيها لألنا الريفية الفردية
وعالقتها بمحيطها الذي نشأت فيه وهو ما
يعيد لألذهان مقولة أحمد هاشم الشريف:
«طال اشتياق اإلنسان المصري إلى أدب
جديد ،أدب يعبر عن سر التصاقه باألرض)7(»..
ويبدو أن عبد الفتاح صبري انطلق من هذا
الفحوى الستقراء مالمح الواقع الذي كانت في
أرضه النشأة األولى فأعاد شخصياته إليها باألنا
الفردية الصغيرة  -األيغوسنترية  -وعبرالفالش
باك وبتقنية التذكر ترجع الطفولة إلى أيامها
الغابرة ويرجع بطل قصته «عصفور الجنة»

إلى فردوس القرية التي كان يلعب في حقولها ،وهو يطارد عصفوره
المفضل ،وعلى مقربة من سواقي الماء جعله عبر السباحة
يتحسس بالتعري عبرالسباحة وهو يستغني عن جزء من مالبسه
قبل النزول للماء لينتبه أمام اآلخرين إلى عريه الجسدي الذي
تطور ليبلغ عري النفس كما تخبرنا قصة «اكتشاف»( )8التي
ينقل في سياقها عبدالفتاح صبري بطله من العري الجسدي
إلى العري النف�سي وهو ما يلتقي من خالله مع جمال الغيطاني
الذي قارب بين العري الجسدي والعري السيا�سي في قصة
ً
اختار «العري» عنوانا لها ويبدو أن القاص عبد الفتاح صبري
مولع بهذه المقاربات حتى كرس لها نماذج متشابهة ومتكررة
في قصصه ،وهو ما يظهر بوضوح من عناوين القصص ذاتها:
«العريان  -روضان العريان  -شجرة الجميز  -وجارتنا الجميلة -
أنا وقريتي والغريبة  -ذات ليلة )9(»..وهو في هذه القصص يقدم
معظم الشخصيات من أصل ريفي وتتفرع بها السبل نحو المدن،
ً
ً
فتم�ضي إليها طوعا وهي مفعمة بالحلم أوكرها وهي مثقلة باألزمات
التي تأخذ بالتعاظم والتكاثر جراء الحياة الجديدة في هذه المدن
فتعيش «أنا» الشخصية أزمة الريف الهاربة منها وأزمة المدينة
الوافدة إليها وتبدأ معركتها الحياتية بأزمة مركبة محاولة بلوغ
ُمنى ذاتها وسط الزحام والموت الذي يكبر في قلب اآلتين من
عتمة القرية إلى أضواء المدينة وبعد أن يخبو ذياك البريق تأتي
«الحالة تعود كما كانت عليه»« :انعتق من تلك األنوار الزارية
الصحوة المرة على حالة من الالجدوى يردد في أعقابها بطل قصة
بخبث ..أتحسس وجهي ..أطمئن على أذني وأصابع كفي ..وخلف
ً
را بصفاء»()10
الفندق المهيب أرى وجهي في مياه البحيرة متكس
وعبرصحوة مماثلة ال يتردد بطل قصة «زمن المسافات الطويلة»
من القول« :تختار المدينة تلو المدينة والبنايات الشوهاء ترنو
أضواؤها الخافتة نحونا بازدراء)11(»..ص ..36بهذا اإلحساس
يتعاظم الشعور بمرارة الرغبة وبقسوتها ،والالفت هنا هو أن هذا
الشعور يشمل معظم الشخصيات المقدمة بال استثناء ضمن
سياق خاضع لنظام السرد الذاتي الذي تتداخل فيه شخصية
ُ
الكاتب وبطل القصة من خالل شخصية الراوي الذي تصاغ
َُ
األحداث وتقدم وفق منظوره .على حد تعبير توماتشفسكي(،)12
وهو ما يقوي النبرة األحادية بشكل تتوحد فيه األفعال وردودها
إزاء ما يجري من وقائع قدمها لنا عبد الفتاح صبري في غير قصة
ومع غير شخصية وهي تستسلم للتداعيات الداخلية المفعمة
باالنفعاالت والمتوحدة بالشوق والحنين إلى الخالص من واقع
تفيض الذات منه باألزمات وهي تواصل معارك أحالمها ضده
إلى حد تصاب فيه هذه الذات باالنشطار النف�سي ـ الشيزوفرينيا
ـ وتنقسم بين تربة القرية التي هي أصل منشئها وبين أضواء المدن
المشعة بأحالمها وأمنياتها ..ويعلو صوت بطل قصة «خيانة»()13
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أدب ونقد
ً
متسائال عن ذاته الضائعة بين هذين الشطرين ،بينما تدفع
ً
أناه على أرض الخيبة مزيدا من التضحيات أمام أزمة مركبة
هرب منها في قريته فوقع في األشد منها في المدينة ومع مرور
الوقت تتعاظم عليه وتقوى مثل كرة الثلج التي تكبروتزداد وهي
تتدحرج فيأخذه الحنين برفقة الشخصيات األخرى إلى دنياه
الريفية حيث العالم األول الذي امتألت به ساحتهم الشعورية
والال شعورية وباتت بالنسبة إليهم جنة الخالص التي بقيت
هناك في القرية وفي أراضيها الزراعية وحاراتها المزينة بطفولة
تحتل على الدوام دواخلهم وال تغيب فيأخذهم الشوق إلى
والح ُّل والترحال
الرحيل والعودة إليها وهو ما جعل السفر ِ
يغمر سياق النص القص�صي عند عبد الفتاح صبري في كلتا
مجموعتيه وهو ما يصور شكل األزمة الخانقة التي يتعرض
الواحد الذي أكدت عليه مدرسة الرموز والصيغ  -الغشتالت -
لها أبطاله كما يعبر عن شراسة معاركهم التي يخوضونها وهم
يحلمون بحياة أخرى مختلفة لقد كانت هواجس األنا بالسفر فيتساوى أبيض الكفن مع أبيض ثوب الزفاف في سياق أحداث
عند شخصياته ال تكف ورغبتهم بالخالص من جحيم الواقع ت�شي كل أبعادها الداللية بالحنين إلى الجذور وبالسفروالغياب
ال تنتهي ومع ذلك اكتفت القصة لديه بنقل ردود أفعالهم على
مظاهر الحياة في المدينة وعلى أشكال العالقات اليومية فيها ولم هوامش وإحاالت:
ً
تقدم لنا في سياق أحداثها رصدا لما كان يعتريهم أثناء بحثهم عن  .1صحوة الجماجم والحزن  -مجموعة قصص لعبد الفتاح صبري  -إصدار دار
فرصة عيش جديدة ،وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن األسباب الثقافة الجديدة  -القاهرة . 1993
التي جعلته يولي كل هذا االهتمام لما يطفو على السطح من آثار  .2العريان  -مجموعة قصص لعبد الفتاح صبري  -إصدار دار الثقافة الجديدة
الغربة على شخصياته بمعزل عن المصدر المتسبب بها األمر القاهرة . 1994
 .3مفهومات بنية النص  -مجموعة مؤلفين  -ترجمة د .وائل بركات  -دارمعد .1996
الذي أدى إلى غلبة المونولوج على الديالوج في قصصه إضافة إلى
 .4صحوة الجماجم والحزن  -مجموعة قصص لعبد الفتاح صبري  -قصة الخروج
غلبة الجملة الوصفية في بنيته السردية ما جعل رصده للوقائع
والعودة والموت ص. 11
ومدى تأثيرها على الشخصيات
يقتصر على المظاهر الخارجية .5 ،المرجع السابق ص.12
ً
ً
البوحية
التداعيات
من
مستفيضا
فأخذت انعكاساتها شكال
 .6المرجع السابق ص.14
المتبادلة بين بطل القصة المسافر في معركة المعاناة وبين  .7يمكن الرجوع إلى كل ما قاله الكاتب أحمد هاشم الشريف حول آفاق القصة
عتمات البعد والغياب فيهمس لـه ليل الغربة بالخوف مما هو آت المصرية الجديدة إلى مجلة الهالل  -عدد رقم  /8/القاهرة . 1970
من مجهول المدن ومن شرطتها ولصوصها ّ
ويرد هو بشوق عارم  .8مجموعة قصص صحوة الجماجم والحزن  -قصة عصفور الجنة ص - 19وقصة
لألحبة وفي مقدمتهم امرأة أحالمه التي تنتظر عودته والتي ينتظر اكتشاف ص.25
لقاءها لكن أرض البعد استطالت بينهما على مداراأليام وكان من  .9العريان ـ مجموعة قصص لعبد الفتاح صبري  -إصدار دار الثقافة الجديدة
مؤداها الخطيئة في قصة «شجرة الجميز» وكانت سرقة كلية بطل القاهرة .1994
 .10مجموعة قصص صحوة الجماجم والحزن  -قصة الحالة تعود إلى ما كانت عليه
قصة «يحدث خلف األبواب المغلقة» في إحدى مشافي المدينة،
ص.36
وعبر سياق القصص «على شاطئ الخليج وفي انتظارها ـ وغدر
 .11المرجع السابق ـ قصة زمن المسافات الطويلة ص.39
ً
ً
()14
االنتظار ً »..يفيض الرجل حبا وشوقا للمرأة الحبيبة وحين يأتي  .12بنية النص السردي من منظور النقد األدبي  -د.حميد الحمداني  -المركزالثقافي
إليها متخلصا من براثن الغربة بعدما ذهبت بالعمرالسنون تهمس العربي  -بيروت والدارالبيضاء .1991
لـه في قصة «حلم على المعاش» بفوات األوان فيتجرع مرارة  .13هذه القصص المذكورة من مجموعتي صحوة الجماجم والحزن  -والعريان
الخيبة بكأس األحالم المكسورة وبذلك تتماهى الذات بالموضوع للقاص عبد الفتاح صبري.
داخل الشخصية ويلغي السرد القص�صي التباين القائم في اللون  .14المرجع السابق ص .62 - 57 - 77 - 58
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طفل امرأة حيوان ،رجل
ً
من الجمل الشهيرة جدا في كندا أن الرجل يحصل على الترتيب
األخيرفي األهمية بالمجتمع ،بعد األطفال ،والمرأة والحيوان.
وهو قول حق ،ولكن يراد به باطل كما نقول دائما ،ألن كل فرد
في المجتمع له حقوق متساوية بالكامل بغض النظر عن جنسه،
فالجميع متساوون ،ولكن هذا القول جاء على لسان المهاجرين
بعد ما رأوا اهتمام المجتمع الكندي بالطفل والمرأة والحيوانات
ً
بشكل كبيرجدا على عكس ما يعرفونه في مجتمعاتهم األصلية التي
ً
ً
يتمتع فيها الرجل بالمرتبة األولى في الحقوق اجتماعيا وثقافيا.
ً
ومن المالحظات الواضحة جدا والمثيرة لالهتمام ،أن حاالت
ً
الطالق كثيرة جدا بين المهاجرين العرب ،ألن المرأة ذات األصول
العربية عندما تأتي إلى كندا مهاجرة ،وتبدأ في التعايش بالمجتمع
وخاصة لو التحقت بالدراسة ،فتتعرف على حقوقها وما يعطيها
المجتمع من مزايا ،ثم تجد معاملة سيئة من زوجها ،فيفاجأ
الزوج أن زوجته ترفض ما كانت تقبله من قبل ،من إهانة أو
سخرية أو تقليل من شأنها ،فتتمرد عليه وتبدأ في االعتراض،
ً
وكثيرا ما تصل الخالفات إلى الطالق كحل ير�ضي الطرفين.
والمشكلة أن بعض الرجال الذين اعتادوا على ضرب زوجاتهم،
ً
ً
يجدون أنفسهم معرضين للسجن فورا في كندا ،وأحيانا يكون
ً
المبلغ هم الجيران عندما يسمعون صراخا بسبب ضرب الزوج
ً
لزوجته ،فيأت البوليس فورا ويتم تحرير محضر ،ويدخل الزوج
السجن ،وينتهي الموضوع بالطالق بنسبة كبيرة.
والقانون الكندي يكفل للمرأة حقوقها كاملة ،وهو ما جاء في
ميثاق الحقوق والحريات الكندي ،مثل حقها في العمل والتنقل
والسفر ،االنتخاب ،الزواج والطالق ،المساواة الكاملة مع
الرجل ،عدم تميزها بسبب النوع أو السن أو الحالة االجتماعية،
الميول الجنسية ،حقها في الزواج لثاني مرة.
وال يوجد نص صريح في القانون يقول إن المرأة وحدها لها حق
الحضانة ،فالقانون الكندي يهتم في المقام األول بمصلحة
األطفال وأمانهم ،بمعنى أن من يستطيع توفير األمان والحياة
ً
الكريمة لألطفال ،هو من يكفل األوالد ،وغالبا يتم هذا بموافقة
الطرفين .كما إن الرجل في كندا ال يستطيع الزواج على زوجته
فالقانون يمنع التعدد ولو ثبت أن الرجل متزوج أكثر من امرأة في

حسام عبد القادر
كاتب وإعالمي مصري

كندا ،يتعرض لعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن.
أما األطفال فاألمر جلل ،فالمجتمع يحمي الطفل بشكل نراه في
بعض األحيان نحن كعرب مبالغ فيه ،وهناك من يطلق صيحات
تحذيرلمن يريد الهجرة إلى كندا ،بأن الدولة سوف تأخذ األطفال
من والديهم وتضعهم في مؤسسات رعاية.
ً
واألمر قد يكون مضحكا عندما اقرأ مثل هذا الكالم ،ولكن األهم
أنه يحدث بالفعل في بعض األحيان ،ولكن كيف يحدث؟
ً
القانون في كندا يمنع ضرب األطفال تماما ،مهما كانت األسباب،
وألن ثقافة األب المصري والعربي بشكل عام قائمة على أن ضرب
األوالد هوجزء من تربيتهم ،بل إن األوالد في مجتمعاتنا يستوعبون
ً
هذا تماما ،وهناك كثير من النكات والتعليقات المرحة من
الشباب يحكون فيها كم «علقة ساخنة» أخذها من والده وحكاية
كل علقة ،ولدينا كثير من النوادر في هذا الشأن ،إال أن األمر هنا
ً
مختلف تماما ،وال يوجد مزاح في موضوع ضرب األطفال.
فإذا ثبت أن األب أو األم ضربا الطفل ،يتم معاقبتهما بسحب
الطفل منهما ،وإيداعه مؤسسة اجتماعية أومع أسرة أخرى ،تقوم
ً
ً
قاس جدا ،وأحيانا الجيران هم من يبلغون إذا
بتربيته ،وهو عقاب ٍ
رأوا أبا يضرب ابنه ،ألنهم يرون أن هناك مخالفة للقانون تتم،
كما يتم تعليم األوالد في المدارس أن يقوموا باالتصال بالبوليس
فورا إذا قام أحد بضربهم حتى لو كان الضرب من أحد الوالدين.
وحدث بالفعل أن تم سحب بعض األطفال من والديهم ،وكانت
ً
ً
قصصا مأساوية ،ولم يتمكن الوالدان من استرجاعهم أبدا ،أما
الحيوانات والتعامل معها ،فهذا حديثنا في المقال القادم

 /العدد  255يناير 2021

93

تراث التنوير

اإلمام محمد عبده واألديب تولستوي

94

اإلمام محمد عبده واألديب تولستوي

األديب تولستوي

وبالفعل في  18من أبريل من عام 1904م بادر الشيخ محمد
عبده ،بمراسلة تولستوي من بيته في عين شمس بالقاهرة ،ليرد
عليه األديب العالمي برسالة أخرى ،لتشهد تلك الرسالتان بعمق
الروابط الثقافية والفكرية ،التي جمعت بين الرجلين ،وليقدما في
الوقت نفسه وثيقة إنسانية ،تلهم اآلخرين قيم الحب والتسامح،
التي تنير العقول رغم تباعد المسافات بينهما ،وفي الحقيقة
الرسالتان حملتا في طياتهما معاني من الرقي اإلنساني في تعامل
ً
ً
كل منهما مع اآلخر ،وقدما أنموذجا فريدا ،في أشد الحاجة إليه
في وقتنا الحاضر ،الذي سادت فيه روح الكراهية ،وإقصاء اآلخر
لمجرد االختالف معه في الدين أو العرق أو اللون أو البلد ،وتوجد
إلى اليوم في العاصمة الروسية موسكو ،وبمتحف تولستوي،
وتحت رقم ( )52040حيث تستقر رسالة بالعربية ،مع ترجمتها
باإلنجليزية ،بتاريخ  18أبريل من عام 1904م ،أي منذ أكثر من

اإلمام محمد عبده

مائة عام من الزمان ،رسالة من الشيخ اإلمام محمد عبده ،مفتي
خلف أحمد محمود أبوزيد
الديار المصرية وقتئذ إلى األديب الرو�سي الخالد ليو تولستوي،
عاشا في زمان واحد ،لم يلتقيا قط ،اختلفا في الديانة ورد بالفرنسية من األديب الرو�سي إلى الشيخ اإلمام .واآلن أترككم
والجنسية ،لكنهما اتفقا في اإلنسانية ،وفي إرساء قيم التسامح لتأمل نص الرسالتين وأضعهما متتاليتين ،لنرى كيف يتعامل
والمحبة والخير بين البشر ،إنهما العظيمان اإلمام الشيخ العقالء ،وإن اختلفوا في العقيدة واللغة والجنس.
محمد عبده ،أحد أبرز المجددين في الفكر اإلسالمي في
العصر الحديث ،وأحد دعاة اإلصالح وأعالم النهضة العربية نص رسالة اإلمام محمد عبده
واإلسالمية الحديثة ،الذي أسهم بعلمه ووعيه واجتهاده في «أيها الحكيم الجليل موسيو تولستوي ،لم نحظ بمعرفة
تحرير العقل العربي ،والجمود الذي أصابه لعدة قرون ،كما شخصك ،لكننا لم نحرم التعارف مع روحك ،سطع علينا نور من
شارك في إيقاظ وعي األمة ،نحو التحرر ،وبعث الوطنية ،أفكارك ،وأشرقت في آفاقنا شموس من آرائك ،ألفت بين نفوس
وإحياء االجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات السريعة في العلم ،العقالء ونفسك ،هداك الله إلى معرفة سر الفطرة التي فطر
واألديب الرو�سي الشهير ليو تولستوى ،صاحب الروائع األدبية الناس عليها ،ووفقك إلى الغاية التي هدى البشر إليها ،فأدركت
الشهيرة ،الحرب والسالم ،وأنا كارنينا ،فقد أحدث االثنان أن اإلنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم ويثمربالعمل ،وألن
ً
ً
نهضة فكرية غير مسبوقة في عصرهما ،وضربا أروع األمثلة ًفي تكون ثمرته تعبا ترتاح به نفسه ،وسعيا يبقى به ويربي حسنه،
المحبة والتسامح غير المسبوق ،فقد وضع تولستوي كتابا ،وشعرت بالشقاء الذي نزل بالناس لما انحرفوا عن سنة الفطرة،
اختار فيه أحاديث عدة من أحاديث النبي ﷺ ،التي أعجب بها
ً
ً
وجعلها منهجا وسلوكا ،عاش بهما في أخريات حياته ،فقد كان
تولستوي يقدرالدين اإلسالمى ،ويصفه بأنه دين راق وإنساني،
ً
ً
وقد ذاع كتاب تولستوي شرقا وغربا ،وقد أثار هذا الكتاب
اهتمام اإلمام محمد عبده ،الذي قرر التواصل مع تولستوى،
ولم يكن هناك من وسيلة لتحقيق هذا التواصل سوى الكتابة.

وبما استعملوا قواهم التي لم يمنحوها إال ليسعدوا بها فيما كدر
راحتهم وزعزع طمأنينتهم ،ونظرت في الدين نظرة مزعت حجب
التقاليد ووصلت بها إلى حقيقة التوحيد ،ورفعت صوتك تدعو
الناس إلى ما هداك الله إليه ،وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل
ً
ً
نفوسهم عليه ،فكما كنت بقولك هاديا للعقول كنت بعملك حاثا
للعزائم والهمم ،وكما كانت آراؤك ضياء يهتدي به الضالون ،كان
ً
ً
مثالك في العمل إماما ،يقتدي به المسترشدون ،وكان مدادا من
عنايته للضعفاء الفقراء ،وإن أرفع مجد بلغته وأكبر جزاء نلته
على متاعبك في النصح واإلرشاد هو هذا الذي سماه الغافلون
بالحرمان واإلبعاد».
وفي نهاية الرسالة يرجو اإلمام محمد عبده أال ينقطع التواصل
ً
بينه وبين تولستوى ،وأن يمد الله في عمره ،ليظل مدافعا عن
ً
قيم الحق والعدل وعن حقوق الفقراء وعونا يساعد المحتاجين،
فيقول اإلمام محمد عبده في نهاية الرسالة« :هذا وإن نفوسنا
لتواقة إلى ما يتجدد من آثار قلمك فيما تستقبل من أيام عمرك،
وإنا نسأل الله أن يمد في حياتك ويحفظ عليك قواك ويفتح
أبواب القلوب لفهم قولك ويسوق النفوس إلى التأ�سي بك في
عملك والسالم» ثم كتب اإلمام محمد عبده حاشية في نهاية
الرسالة يقول فيها «إذ تفضل الحكيم بالجواب فليكن باللغة
الفرنساوية فإني ال أعرف من اللغات األوروبية سواها» .لقد
لخص اإلمام محمد عبده في هذه الرسالة ،ما عرف عن حياة
تولستوي وتطلعاته الروحية ،ويبدو أن حياة تولستوي األخيرة
كانت مصدر اهتمام وإعجاب كل من سمع بها ،أو قرأ عنها ،وقد
ً
رأى اإلمام محمد عبده في تولستوي أنموذجا للمصلح الكبير،
الذي أخذ يهدي الناس ويدافع عن حريتهم ،ويبث في نفوسهم
روح المحبة وقيم السالم والتعايش على حب الخير ،كما رأى أنه

بمعرفته باإلسالم وبقيمه الداعية إلى إصالح الناس وهدايتهم إلى
الفطرة السليمة ،التي هدى الله عزوجل الناس إليها ،وفي الحياة
ً
ً
المتواضعة التي عاشها تولستوي وأختارها لنفسه ،تأثرا وأضحا
بالسيرة النبوية ،وحياة الرسول الكريم ﷺ ،وقد أجاب تولستوي
اإلمام محمد عبده برسالة مماثلة ،شكره فيها إلى حسن ثنائه
ً
ً
مشيرا إلى تقديره العظيم لإلمام ومتمنيا التواصل معه.

نص رسالة األديب تولستوي

«لقد تلقيت رسالتكم الطيبة الحافلة بالمديح ،وهأنذا أسارع
ً
ً
بالرد عليها مؤكدا لكم أوال السعادة الكبرى التي أعطتني إياها،
إذ جعلتني على اتصال برجل متنور ،حتى ولو كان ينتمي إلى
إيمان يختلف عن إيماني الذي ولدت فيه ،وترعرعت عليه ،ومع
هذا فإني أشعر بأن ديننا واحد ،ألني أعتقد أن ضروب اإليمان
ً
مختلفة ومتعددة ،وإني آلمل أال أكون مخطئا ،إذ أفترض عبر ما
يأتي من رسالتكم ـ
أنني أدعو إلى الدين نفسه الذي هو دينكم ـ الدين الذي يقوم
على االعتراف بالله وبشريعة الله التي هي حب القريب ومبادرة
اآلخر بما نريد من اآلخر أن يبادرنا به ،إنني مؤمن بأن كل المبادئ
الدينية الحقيقية تنبع من هذا المصدر ،واألمر ينطبق على كل
الديانات وإنني ألرى أنه بمقدار ما تمتلئ األديان بضروب الجمود
الفكري واألفكار المتبعة واألعاجيب والخرافات ،بمقدار ما تفرق
بين الناس ،بل تؤدي إلى توليد العداوات فيما بينهم ،وفي المقابل
بمقدارما تخلد األديان إلى البساطة وما يصيبها النقاء تصبح أكثر
قدرة على بلوغ الهدف األسمى باإلنسانية ووحدة الجميع ،وهذا
هو السبب الذي جعل رسالتكم تبدو لي ممتعة وفي النهاية أرجو أن
تتقبلوا  -يا جناب المفتي  -تعاطف صديقكم تولستوي»
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«كآخر من يعود» أحدث دواوينه

طالل الجنيبي :الشاعر سفير بالده
وثقافته
حوار  -سعاد سعيد نوح

شاعر عربي إماراتي .له حضور مميز على
الساحة الشعرية العربية ،أصدر ً
عددا ً
كبيرا
من المجموعات الشعرية لعل أشهرها:
«حتى تعود»« ،خريرالضوء»« ،برزخ الريح»،
«اإلمارات في القلب»« ،على قيد لحظة»،
«بوح على الضفاف»« ،أحدث عنك»،
«زوايا باريسية»« ،أراك عكسك»«،تصطاد
ً
ً
وأخيرا أصدر ديوانه «كآخر من
ضوءا»،
يعود» .شارك في العشرات من الفعاليات
الثقافية والشعرية حول العالم ،كما
ترجمت أشعاره إلى العديد من اللغات ،وحصل على عدة
ً
جوائز عربية وإماراتية .كان مسكونا بالشعر منذ صباه ،لم
يشغله عمله األكاديمي في «اإلدارة والتخطيط» وعمله كخبير
في األمم المتحدة في هذا المجال على أن يهتم باألدب والشعر،
ً
فال يمر وقت حتى تجده واقفا على منبر من المنابر الشعرية
حول العالم ينشد شعره ويعلن حبه
لإلمارات التي في القلب ،فيمجدها شعرا.
كان لـ«تراث» معه هذا اللقاء.
هل أثر عملك األكاديمي على اإلبداع؟
أليهما تنحاز ،لألكاديمي أم للشاعر؟
األكاديمي أثر على الشاعر ،فالمبدع
والشاعر واألكاديمي واإلنسان هم ذات
واحدة ويجتمع فيها كثير من الجوانب وتبقي
هذه الذات مؤثرة في تفاصيلها وفي سماتها
حيث ينعكس كل جانب من جوانب اإلنسان
على الجانب اآلخرويؤثرعليه الشاعرالمبدع
تأثر باألكاديمي واألكاديمي أثر على طالل
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اإلنسان .وهكذا ال أستطيع الفصل بين ذواتي
المتعددة.
ً
ً
هل تفضل بحرا شعريا على آخر وأنت تكتب
قصيدتك؟
شعريا ً
ً
ال أفضل ً
معينا على آخر ،في النهاية
بحرا
الذي يحركني هو إيقاع القصيدة وال أختار
البحر الشعري قبل كتابة القصيدة ،فالمطلع
يسكب إلهامه علي الذات ،وهو في حقيقته
خالصة لما تجمع للوعي في العقل الباطن تأتي
لحظته المناسبة لحظة والدة القصيدة ،حيث
إن القصيدة هي التي تختاربحرها.
كيف يرى طالل الجنيبي قصيدة النثرالعربية؟
تتعدد األشكال الشعرية ما بين القصيدة العمودية وقصيدة
التفعيلة وقصيدة النثرأوما أسميه النثيرة وهوشعرقديم متجدد
ال ينتهي .والحكم على فنيتها إنما يعتمد مدى شعرية النثر وليس
مبنى وشكل القصيدة لكي يوصف بأنه شعر من عدمه .شكل
القصيدة إنما هو إطارعام يستخدم في نقل رؤية الشاعرللمتلقي
ولكن مضمون القصيدة الشعرية هو ما
ً
ً
يقرر اذا كان النص شعريا أم ليس شعرا
من األساس .قد يكتب شاعرقصيدة ملتزمة
بشروط القصيدة التقليدية من حيث
الوزن والقافية ولكنها ال تحمل الشعرية
الكافية التي تؤهلها لتكون قصيدة شعرية.
لكن البد أن نؤكد هنا أن أكثر ما نقرأه
من قصائد النثر اليوم أبعد ما يكون عن
الشعر ،فقد نقرأ خمس تجارب على األقل،
ً
فال نصدق إال تجربة واحدة مثال ،وجانب
الصواب أربع تجارب من الخمس ،وأعتقد
أنه ال يجب أن يكتب شاعر ما قصيدة النثر
إال إذا تمكن من كتابة أشكال القصيدة في

الشكل التقليدي ،فال يجب أن يهرب الشاعرمن عدم القدرة على
كتابة القصيدة التقليدية باشتراطاتها فيذهب لكتابة «النثر» على
الشاعر أن يتمكن من أدواته في التجربة الشعرية التقليدية ثم
يخوض غمارتجربة القصيدة النثرية ،فال يكون الشاعرفيها أشبه
ما يكون بالبحار الذي يبحر فيها في األمواج من غير هدف واضح
يقوده عبرالمحيط الشاسع الواسع.
ما هو التحدي الذي يقابل شاعرقصيدة النثربرأيك؟
التحدي األكبر في قصيدة النثر أن ضوابطها ال يمكن وضعها
بسهولة؛ ما يبعد الكثيرمن تجاربها عن بالغة الشعروإبداعه ،بل

يمكن أن توصف الكثيرمن تجاربها بأنها أبعد ما يكون عن الشعر.
ً
ً
هل يمكن اعتبارالشاعرسفيرا ثقافيا لبالده؟
الشاعر سفير لبالده وثقافته ووطنه وسفير للجمال ويحمل
ً
الشاعر قصائده ويتنقل بين بلدان العالم إنما يقدر بذلك نوعا
من السفارة الدبلوماسية الثقافية التي تنقل الوجه الثقافي
األدبي الشعري في بقعة جغرافية معينة .إنه يطلع على ثقافات
وحضارات مختلفة ،وينقل ثقافته وحضارته إلى هذه الثقافات
ً
المختلفة .ولذلك فعال ربما أكون من أكثر الشعراء العرب في
ً
ً
هذه المرحلة تنقال عرضا لتجربتي الشعرية في بلدان العالم.
شاركت في أغلب البلدان العربية وأوروبا وأمريكا واستراليا وأغلب
قارات العالم .أنا أكثر الشعراء تنقال خارج الوطن اإلمارات .هذا
ً
ً
ما أضاف الي تجربتي الشعرية وزادها رونقا وانتشارا .فعندما
يمتلك الشاعرالقدرة على الحضور في بلدان أخرى كما هو الحال
بالنسبة لتجربتي يكون قد حقق الكثير في خدمة مشروعه األدبي
وتمكن من الوصول والتحقق من خالل بوابة الشعرالثقافية.
«كآخرمن يعود» هو إصدارك الشعري األخير  ..حدثنا عن تجربته
«كأخر من يعود» هو اإلصدار األخير الذي وقعته في معرض
الشارقة الدولي للكتاب وهو إصدار أردت أن أقدم من خالله
رؤية لمرحلة معينة ،حيث أنه جاء خالل حقبة هذا المرض
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ّ
ميراث جدي

وتلك الجائحة التي تجتاح العالم كله ،جائحة فيروس «كورونا»
ً
ً
فأردت أن أقدم جانبا شعريا يتسم بالسالسة والعذوبة والرقة،
ً
فهذه الفترة الزمنية انعكست سلبيا على كثير من األرواح وأصبح
شعور الخوف من هذا الوباء وما يمثله والحجر الصحي والتقيد
الذي يعتري اإلنسان في جوانب مختلفة كل ذلك فجر في طاقة
إبداعية؛ لذلك حينما اخترت أن أجعل كآخرمن يعود أن يكون في
هذه المرحلة أن أركزعلى القصائد الغنائية البعيدة عن التعقيد
والغموض وأن أختار لغة شعرية تتسلل إلى ذات المتلقي في رغبة
مني أن أقدم وجبة شعرية بعيدة عن الغموض والترميز المبالغ
فيه .أن أصبح سنة معبرة عن هذا العصرفي كثيرمن نتائج الشعر
الذي نستشعره فأردت أن يكون كآخر من يعود أن يكون خطوة
جديدة في مشروعي الشعري.

زوايا باريسية

في ديوانك "زوايا باريسية" ما الذي فجرهذه التجربة الشعرية؟
ولماذا اخترت هذا العنوان؟
زوايا باريسية جاء االختيار نتاج فترة زمنية قضيتها في باريس،
فلذلك كل ما جاء في هذا اإلصدارفي تلك الفترة الزمنية ،والمكان
هوالذي فرض نفسه في هذا الديوان ،حيث كان المكان هوالملهم
لي في الكتابة .وقد وازنت فيه بين الشعر والنثر.وهو منتج مختلف
ً
أردت من خالله أن أقدم أربعا وعشرين زاوية بعدد ساعات اليوم
وكل زاوية تتحدث عن منطقة جغرافية معينة في عاصمة الضوء
مدينة الجن والمالئكة باريس وكل زاوية جاء إلهامها من منطقة
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معينة ذكر اسمها فيها ومن هنا جاءت تلك الخصوصية لهذا
الديوان.
حدثنا عن ديوان «اإلمارات في القلب»؟
ل
ديوان اإلمارات في القلب هو ديوان وطني وهو أو ديوان في
تاريخ دولة اإلمارات بالشعر العربي الفصيح يتناول قضايا
اإلمارات المعاصرة بالكامل حيث أردت أن يكون له خصوصية
كاملة ،فيتحدث بكامل قصائده عن الوطن ،ويعبر عن قضاياه
المعاصرة .والقصائد الوطنية هي جانب مهم يحتاج الشاعر أن
يقدمها بشكلها المالئم وأن يعبر عما يحلم به وطنه وما يعانيه
ويطرح كل ما يدور بخلد مواطنيه .إنه المعبرعن حب هذا الوطن.
من خالل الطرح الشعري المالئم كأن الشاعر يشارك في قضايا
مجتمعه واإلنجازات التي يحققها الوطن والتي تعكس حاضره
وتستشرف مستقبله.
في نهاية اللقاء ماذا تود أن تقول لقرائك؟
في النهاية أود أن أشكركم علي هذا اللقاء وأقول دائما إن الشعر
في حقيقته ورؤيته ورسالته إنما هو الجانب الذي يستطيع من
خالله المبدع أن يغير المزاج العام ويغير مشاعر المتلقي ويصل
به إلى مساحة من التلقي المبدع ،بما يمتلكه الشعر من قوة
وخصوصية تجعل له ذلك التأثير القادر علي خلق االختالف
الروحي والوجداني؛ مما يؤثرعلى ذائقة المتلقي

منذ أدركت ماهية األشياء حولي ،وجدت في صالة البيت تليفزيون
ناشيونال  17بوصة «أبيض وأسود» ،قد ال تهتم ألمره اآلن ،وربما
ً
مطلقا ،بعد ضبط الهوائي
لو صادفك في الطريق لن تلتفت له
الخاص به «اإلريال» ،ال يتخطى القناتين؛ األولى والثانية ،والثالثة
تأتي بصعوبة وربما ال نراها ً
مطلقا ،ما شغلني بها فترة من الوقت
تلك األفالم الهندية التي كانت تذاع أيام السبت في الحادية عشرة
ً
صباحا .عام  82اشتراه جدي بعد قضاء فريضة الحج ،ربما
ً
توفيرا لجماركه .لم يكن في بيتنا غيره حتى عام ألفين وخمسة،
ّ
إذ لم تكن هناك ضرورة ملحة لتغييره ،رغم أن ً
كثيرا من الجيران
باعوا تلك الماركات القديمة أو تركوها في غرفة الكراكيب؛ ريثما
يمر بائع الروبابيكيا؛ الكلمة ذات أصل اإليطالي التي تعني األشياء
المستعملة ،أوتناسوها لدى محل صيانة لينوب عنهم في التخلص
منها! اشترى أبي قبل ذلك -في منتصف السبعينيات  -تليفزيون
 12بوصة مع تجارب الكهرباء األولى في قريتي ،أزرق اللون ببكرة
لنقل القنوات ،ومفتاحين أحدهما لتشغيله ،وتعلية الصوت،
واآلخر لتوسيط درجات اللون بين أبيض شاهق ،وغامق .عندما
انتقلنا لبيت جديد أعطاه أبي ألحد جيراننا.
لن تصدق في منتصف التسعينيات ،اخترعوا دائرة  UHFعبر
مفتاح إضافي يقوم بجلب القنوات ،ذهبت به لتركيبه ،وظل كما

هاني عويد
شاعر وكاتب  -مصر

ً
ً
صامدا باألبيض واألسود ،شاهدا على الليالي التي لم تكتمل
هو
َّ
َّ
إل على وشيش انقطاع اإلرسال ،أو ُصفارة طويلة األمد على القناة
الثانية تخترق آذان النائمين ،كنت أسرع الخطى قبل صحوهم،..
ال �شيء بعد ذلك ،لم يخرج الليل بين صمت البيت ،وسكون
َّ
الشارع ،إل من خفير الدرك؛ الذي ينام في فراندة الجار المقابلة،
أوبائعي الخضارالذين يقطعون الطريق إلى طنطا بعربات حديدية
ّ
تجرها الحمير ،لم أكن أحترف الكتابة ذلك الوقت ،أقرأ وأرسم،
َّ
لمطربي المفضلين
وأختبر يدي في تمرينات الخطوط ،وأستمع
والمنشدين ،وتالوة القرآن الكريم بتكرارمقامات وجواب الجواب
لدى أصواتنا المصرية العريقة عبر كاسيت ناشيونال  ،543قد
َ
يخطفك الحنين لمجرد رؤيتها الرتباطك الطفولي بأشياء تبدو
ً
مضحكة اآلن ،وأنت تشاهد عبر شاشات الـ  HDآالف القنوات،
واألقمارالصناعية بضغطة زر على الريموت ،وكلما مرمنشور عبر
الفيس بوك عن موديالت قديمة َّ
شد انتباهي أحجامها وأشكالها
المختلفة ،و ِقدمها الذي أصبح تر ً
اثيا؛ من تلفزيون ببكرتين
ومفتاح ،آلخر بثالثة مفاتيح وبكرة لتدوير القنوات ،أشياء عدة
تصنع حالة الحنين التي تحيلنا بدورها ألغاني وموضات ،وعادات
وتقاليد ،وأناس رافقوا ،وفارقوا أيامنا ،تلك األشياء وثيقة الصلة
ً
تماما بتكويننا ،وثقافتنا .لم تزل بين صفوف كتبي خريطة شاسية
تلفزيوني القديم ،وكتالوج استخدامه ،وقطعة جلد مكتوب عليها
«ال تنس ذكر الله» لصيقة بها ،وبعد ما يقرب من ثالثة وعشرين
ً
عاما ،أثناء مروربائع الروبابيكيا ،استوقفه أخي ،وباع التليفزيون
ً
ميراث جدي العزيز ،بخمسين جنيها ،وقد فقد ضوء شاشته،
ً
وبقي صوته ،فقط صوت .قال ضاحكا وهو يقطع الفيشة التي
ً
تصله بالكهرباء ويناولها لي :خذ أثرا من رائحته
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استعادة أنغام البحر
َ
ّ
َّ ّ
جيل ما لديه لمن
حضارة ن َم ْت بتراكم خبرات
أي
ٍ
أجيال سلم كل ٍ
ٍ
طور
جديد حسب
ٍ
ّتاله ،فحفظ التالي عن السابق ،وأخذه في ٍ
اتفاق حاجاته وزمنه ومحيطه .على ّأن بعض هذه الحاجات
ّ
ً
ً
حكما ّ
كل ما يتعلق بها؟ لم تعد
قد تسقط تماما ،فهل يسقط
ّ
الخيل وسيلة نقل ،فلماذا ُيقبل بعضهم على تعلم ركوب الخيل؟
بل ولماذا تحتفظ بعض الجيوش وأجهزة الشرطة حول العالم
بمجموعة من ّ
الخيالة؟
ٍ
ً ّ
ٌ
لو أخذنا هذا للنغم :هل يغوص أحد اآلن طلبا للؤلؤ؟ لماذا إذن
ُت َّ
غنى أنغام الغوص في ّأيامنا هذه؟
ٌ
ً
ّ
جيل
هل الشعوب مازوخية فتنقل أنغام معاناتها جيال ُبعد ٍ
كموسيقى مدن القناة «قناة السويس» التي ما زالت ت َّ
غنى على
ّ
ّ
تنته السخرة؟
السمسمية إلى ًأيامنا هذه؟ ألم ِ
ّ
غواصا فقد أباه وأخاه في البحرُ ،
لنتخيل ّ
ّ
وع ِّمر هو حتى أم�سى
ّ
ألبنائه،
الغوص من الما�ضي ،فما زال
ينقل الناجي غناء البحارة ُ
ّ
ق
أليس األجدر به أن ينساه فال يتذكر محنته كيف غر أباه فألقي
ً
جسده في البحر ،لم ُيدفن ولم يعرف له أهله قبرا!
ُ ّ َ ُّ
ً
ُح ِفظ إرث غناء الغاصة إذن جيال بعد جيل ،س ِجل ُوو ِثق
الديوانيات تزخر بما كان ّ
ّ
يغني أ ٌ
ناس
وأصبحت جلسات السمر في
ّ ّ
يعن لهم هذا النغم إل تذكرالشقاء والفقروالموت.
لم ِ
ّ ً
َ
ّ
ّ
انتهى زمن الغوص ،وبات إرثه الغنائي مجردا عن كل معانيه،
والحق ّأن من هذا اإلرث ما كان ُي َّ
ّ
غنى أثناء صنع السفينة ،وحين
ّ
النواتية وفي الليل
إنزالها البحر ،وأثناء الرحلة لضبط إيقاع
ً
للسمر ،وبعضها ارتبط به احتفاال بالوصول أولمناسبات األفراح
ً
مقاالت الحقة.
واألتراح ،وقد نتناول هذا تفصيال في
ٍ
حكى لي أحد الرفاق من الشارقة ّأن عائلتهم دأبت على االجتماع
ّ ًّ
كل فترة والسمر بغناء النهمةّ ،
جدا من
فن البحر والغوص ،وأن
ّ ٍ
ّ
عمر حتى جاوز المائة ،وهو ّ
هذه العائلة ّ
ممن أدرك زمن الغوص
ّ
ّ
وكان يعمل في البحر مع الغواصين ،أخبرني هذا الرفيق أنه كان
ً رغم ضعف جسمه لكبر ّ
سنه ،كان
يستغرب ّردات فعله ،فأحيانا،
ً
ّ
ويتحرك طربا ،وفي بعض المواضع يكاد الدمع
يقوم من مجلسه
ّ
ّ
يخرج من عينيه .فكان تعليقي ،والله أعلم بصحته ،أن هذا الغناء
كان لمناسبات عديدةّ ،
وأن ما به من ّ
التنوع في النغم واإليقاع من
ّ
معنى في زمانه ،أي ّأن بعضه كان ّ
خف ٍة وثقل ،قد يكون ذا ً
يغنى
أثناء أطوار العمل المختلفة ،وبعضه في مناسبات الفرح وبعضه
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مصطفى سعيد
عازف وباحث في علم النغم

ً
ّ
في المناسبات الحزينة .إذن توقف توريث الغوص بحثا عن اللؤلؤ
ّ
من جيل إلى جيل ،لكن لم يقف توريث اإلرث ّ
الفن ّي المتعلق بهذه
ٍ
الصنعة ،في أيي ّ
ألن ّ
تبدل الزمن ّ
يغير الصناعة ووسائل النقل،
ر
يغيرألصحاب األرواح ّ
ّ
لكنه ال ّ
الشفافة مفهوم الجمال.
بالسماعُ ،يمكن من دون عناء مقاربة ّ
ّ
الكن�سي
فن النهمة بالغناء
ٍ
ِ

ّ
ّ
ّ
والبيزنطي ،بل ُيسمع في بعض إيقاعاته مؤثرطقوس
النسطوري،
ّ
ّ
والبوذي .وكم يذكرنا صوت ّ
ّ
ّ
ّ
النهام
الهندو�سي
الجماعي
التعبد
ّ
المنفرد بالمنشد في حلقات الذكروالموالد ،وقد نتحدث عن هذا
ً
مقاالت الحقة.
أيضا في
ٍ
َ
ً
ّ
ّ
حاصل األمر ّأن هذه الفنون
الدينية دخل ْت طورا
الطقسية
ً
ً
جديدا بسبب ازدهار الغوص للبحث عن اللؤلؤّ ،
ثم انتهى
ودمجا
يبق منه ّإل ّ
عصرالغوص ولم َ
فنه ،فكيف ُيفيد هذا ّ
الفن األجيال
القادمة؟ ّكلما ابتعد زمن نهاية الصنعةّ ،
قل تذكار ّفنها ،والمالحظ
َ
ّأن الحنين ألغاني الغوص ّ
العقدين
قل في زماننا هذا عن
سيقل أكثر وأكثر ّ
ّ
ّ
حتى يصبح ّ
مجرد
الحالي،
السابقين ،وبالمنطق
ّ
لوحة في متحف ،حبيسة الجدار الزجاجي يؤتى لزيارتها ،أو دمجها
ٍ
بما ال يشبهها فتخرج ّ
كأنها ُ
�شيء تذكار ٌّي ال معنى له أكثر من هذا،

ّ
إلكتروني ٍة أو تكنو أو
كما حدث مع دمج النهمة بأنواع موسيقى
ّ
ً
ّ
بالحركية وقابليةّ
ّ
والحق ّأن هذا النغم يتسم
ِه ِڤي ِم َتل ،مثال.
إعادة تشكيل نفسه حسب حاجة الزمن ،شأنه في هذا كسائر
المقاميّ ،
ّ
لكن ّأمتنا ما زالت قليلة الوعي بفكرة
أشكال النغم
ّ
التجدد من الداخل واستيعاب القديم ال إعادة تأهيله بمنطق
َّ
شكل النغم ّ
ّ
التعب ّ
جديدة
هيئة
القص واللصق .فكما
دي نفسه في ٍ
ٍ
حسب حاجة العصر بعد ازدهار الغوص ،يستطيع نغم الغوص
ً
أن ّ
فكرة ٍ ّ ّ
فصيح تزدهر به أنغامنا بدال عن
يتهيأ في ٍ
لنغم ّعام ٍي أو ً ٍ
ّ
االستيراد الذي صارفي أمتنا مرادفا للتقدم منذ أكثرمن قرن.
ً
ّ
هذا ٌ
شعوبية التباكي
مثل لالستفادة من اإلرث والما�ضي بعيدا عن
حاضر يمكن أن
على أطالله من دون فهم حقيقته واستيعابها في
ٍ
ً ً
لمستقبل واعد
يكون أكثرإشراقا بعثا
ٍ
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ولكونهم في مرحلة النمو فيفضل عدم االعتماد عليها كطبق حلو
ً
دائم لهم ألنه  -كما ذكرنا مسبقا  -فقير في قيمته الغذائية وقد
ً
تسد شهيتهم لألغذية ذات األهمية .يعتبر «الساقو» محسنا
لعملية الهضم حيث أن النشا الموجود فيه من النشويات
المقاومة للهضم وبالتالي تغذي البكتيريا النافعة (البروبيوتيك)
في األمعاء الدقيقة وتقوم بتكسير سالسل النشا المعقدة لتنتج
ً
أحماضا دهنية قصيرة التي اثبتت فعاليتها في تقليل من مستويات
سكرالدم في الجسم وضبط الشهية وتحسين اإلحساس بالشبع.
ويستخدم في بعض الصناعات الغذائية كمكثف للصلصات أو
محسن لملمس بعض االغذية .ال يوجد أي تحذيرات من تناول
«الساقو» ولم يثبت أي خطورة صحية من استهالكه ولكن يجب
ً
عدم المبالغة في أكله واالنتباه إلى الكميات المستهلكة خصوصا لو
ً
كان محضرا على الطريقة اإلماراتية فإنه عالي بالسعرات الحرارية
والسكر والدهون الحيوانية؛ لذلك يجب حصره وتقديمه على
المناسبات واألعياد واألعراس وشهر رمضان المبارك وبين فترات
متباعدة وبكميات معتدلة لتجنب زيادة الوزن وارتفاع سكرالدم
وما يلحقه من أمراض مزمنة ،فإن كنت من محبي وجبة «الساقو»
فاتبع قول الرسول صل الله عليه وسلم :ال إفراط و ال تفريط.

طريقة تحضيره

ونسبة قد تصل الى  % 70من محتواه ماء ،وفقير فى البروتين
شامة الظاهري
ي
ويحتو على نسبة بسيطة من الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد
الساقو أو الساكو أو الساجو أحد الحلويات الشعبية المميزة وعادة يضاف له المكسرات لزيادة قيمتها الغذائية.
والمعروفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول الخليج
بشكل عام ،عادة ما يحضرفي شهررمضان أو في األيام الشتوية القيمة الغذائية للساقو وأهم الفوائد
خال من الجلوتين أي أنه مناسب لمن يعاني من حساسية
ألنه من الحلويات التي تقدم دافئة .يعرف بشكله المميزوالذي الساقو ٍ
يشبه حبيبات اللؤلؤ ،ولزوجة الملمس.
القمح ،ويمكن استخدام طحينه لمنتجات الخبز والمخبوزات
ومناسب لمر�ضى السيلياك ،وهومرض مناعي وراثي ينتج ردة فعل
هو في األصل عبارة عن نشا خالص يستخرج من لب أو قلب ثمرة مناعية غير طبيعية تجاه الجلوتين ،كما يمكن تقديمه لألطفال
ً
أشجار النخيل  Metroxylon spتعرف باسم نخيل «الساقو» وأيضا للكبار كوجبة خفيفة ألنه غني بالطاقة ومن السهل تناوله
الموجودة في دول شرق آسيا ،وهو ينمو في مستنقعات المياه وملمسه المشابه للجلي واليحتوي على أي من المحليات أو
ّ
العذبة واألرا�ضي المنخفضة في المناطق المدارية وينمو بسرعة منكهات صناعية أو مواد حافظة ،وأثناء التحضير يجب الحرص
كبيرة ما يصل إلى ارتفاع متر ونصف المتر في السنة الواحدة .على عدم إضافة السكر أو العسل لألطفال دون عمر السنة
ووصل إلى دولة اإلمارات عن طريق الهند وهو ليس له طعم بحد والتقليل من إضافة الدهون قدر اإلمكان وإضافة الحليب أو
ذاته ويعتبر طبق فقير بقيمته الغذائية الحتوائه على نسبة عالية طهيه مع الخضار أو الفواكه ،ويجب مالحظة الطفل بعد تناوله
من السعرات الحرارية فقط ،لكل نصف كوب من «الساقو» الساقو حتى ال تظهرعليه أي عوارض جانبية أو تحسسية.
ً
يحتوي على ( )176سعرة حرارية و( )43.7جرام من الكربوهيدرات بينما للفئة األكبر سنا من فئة أطفال المدارس والمراهقين،
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تعتمد طريقة تحضيره وإضافة المنكهات على تحديد النكهة
والطعم اللذيذ والمميز ،ويقدم «الساقو» في بلدان عديدة حول
العالم وبطرق مختلفة بعضها أطباق مالحة وبعضها حلوة،
كما إنه في البلدان اآلسيوية يعرف بأن له شكلين إما حبيبات أو
ً
ً
طحينا ناعما ويستخدم لتحضيرالشوربات والكعكات والحلويات
اآلسيوية .يتم تحضيره في المطبخ االماراتي عن طريق نقع حبيبات
الساقو في الماء لفترة من الزمن فيتضاعف حجمها وفي هذه
األثناء يكرمل السكر على النار ويضاف إليه الماء والمنكهات
ً
من الهيل والزعفران وماء الورد وقليال من السمن ومن ثم
يضاف «الساقو» المنقوع إلى القطر ويطهى على نار هادئة حتى
تتشربه الحبيبات ،ويتحول لونه من اللون األبيض إلى اللون
الذهبي الشفاف ومن ثم يزين بالمكسرات كاللوز والجوز وبعض
األحيان يضاف له بذور السمسم ومبشور جوز الهند ويقدم
ً
دافئا .يمكن مع التطور في طريقة إعداد أكلة الساقو بإضافة
الحليب «للساقو» ليضفي عليه الطعم الكريمي ويحسن من
قيمته الغذائية ويرفع من نسبة البروتين في الطبق ،وهنالك
من يضيف في نهاية المطاف قطع من الفواكة كالمانجو وغيرها
ً
لمزيد من التحلية ومزيدا من القيمة الغذائية ،إذ إن الفواكه

تمتاز بغناها من الفيتامينات والمعادن واأللياف الغذائية .يبتكر
ً
بعضهم طرقا جديدة الستخدام حبيبات الساقو كإضافتها في
بعض المشروبات الساخنة أو الباردة إلضافة الملمس للمشروب
أو مزجها مع حلويات أخرى مثل الفالودة أو البوظة أو الكعك أو
حشوة للكنافة ،االبتكارات الغذائية ليس لها حدود .من المهم
مراعاة طريقة طهي وتخزين «الساقو» حيث أنه يحفظ في مكان
ً
بعيدا عن الرطوبة حتى ال يفسد ،وال ينقع لفترة طويلة في الماء وال
يطهى على نار عالية حتى ال يتحول إلى كتلة واحدة ويفقد شكل
حبيباته ويحترق
* اختصاصية التغذية بمستشفى توام ،شركة صحة أبوظبي
المصادروالمراجع :
 .1عبدالرحمن عبيد مصيقر ،قاموس األغذية واألكالت الشعبية في الوطن العربي،
دارالقلم للنشروالتوزيع  ،الطبعة األولى  ،2003ص .107-108
2. onlinelibrary.wiley.com.
3. healthline.com.
4. tarladalal.com.
5.britannica.com/topic/sago.
طريقة-تحضير-الساقو6.https://emarat-news.ae/2020/05/02/116409/-
/.اإلماراتي-الشهي
7.parenting.firstcry.com/articles/sabudana-sago-for-babies-benefitsand-recipes/.
8. medlineplus.gov.
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األراجوز ..
فن يمزج بين السخرية والنقد
شريف عبد المجيد

اتخذت اللجنة الحكومية الدولية للحفاظ على التراث الثقافي
ً
غير المادي ،التابعة لليونسكو ،قرارا باإلجماع على إدراج فن
األراجوز في مصرعلى قوائم التراث الثقافي غيرالمادي للمنظمة.
واعتمدت لجنة صون التراث في اليونسكو قرارها خالل أعمال
دورتها الـثالثة عشرة ،التي انطلقت في  26نوفمبر عام 2018
بموريشيوس .وكان الدكتور نبيل بهجت رئيس قسم المسرح
ً
ملفا عن فن األراجوز
بجامعة حلوان والمهتم بالتراث ،أنجز
وقدمه لليونسكو ،ونجح في لفت انتباه منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة ،اليونسكو ،لفن «األراجوز المصري»
فأدرجته على قوائم التراث الثقافي العالمي غيرالمادي.
ونتمنى أن تهتم الدول العربية مرة أخرى باألراجوز وتطوراته
في فن خيال الظل ومسرح العرائس لما لهذا الفن من أهمية
في تعليم األطفال وفى تطوير قدراتهم ،بوصفه ً
واحدا من أنجح
الطرق في التواصل معهم.

فن خيال الظل

ويعتمد فن خيال الظل على عرائس من الجلد ،تتراوح أطوالها
ً
بين ثالثين وخمسين سنتيمتراً ،تحرك بعصا من وراء ستار من
القماش األبيض الشفاف المسلط عليه الضوء ،ما يجعل
ظلها هو الذي يبرز للجمهور .وكان محرك العرائس يعرف باسم
«محرك الشخوص» .وصل فن خيال الظل إلى مصر في عصر
الفاطميين ،في القرن الحادي عشر الميالدي .وطوال العصرين
األيوبي والمملوكي كانت تمثيليات خيال الظل في العصرالمملوكي
المعروفة باسم «بابات» ،ومفردها «بابة» ،من أهم وسائل الترفيه
وكانت تعرض في المقاهي واألماكن العامة بل وحتى في حفالت
الزواج والختان وغيرها من المناسبات .وكان الناس يقبلون
على مشاهدتها من جميع طبقات المجتمع ،وكانت التمثليات
تناقش موضوعات سياسية واجتماعية وتاريخية بطريقة فكاهية
ساخرة .وابن دانيال الطبيب الذي قدم من الموصل إلى القاهرة
في عهد السلطان الظاهربيبرس في عام 1267م فر ًارا من المغول،
هو أشهر من كتب «البابات» وطور مسرح خيال الظل وتفوق في
التمثيل .وبقيت ثالث مخطوطات من نصوص البابات التي كتبها

ابن دانيال محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ،وهي «طيف
الخيال» و«عجيب غريب» ،و«والضائع اليتيم» .كما بقيت
بعض العرائس من بينها واحدة من العصر المملوكي محفوظة
بالقسم اإلسالمي في متحف برلين .وفي القرن التاسع عشر كان
حسن القشاش يبحث في قرية المنزلة ،فعثر على مخطوطة تضم
تمثيليات وأغنيات مختلفة ،وكان هذا الفن يكاد يندثر في مصر
آنذاك ،فأنشأ القشاش ً
عرضا لخيال الظل مع آخر ،ثم انفصال
ً
عنصرا
فأتى القشاش بعرائس جديدة من سوريا ،وأدخل بذلك
ً
جديدا في المسرح المصري .على أن أهم عمل له هو استفادته
بالمخطوطة وفيها تمثيليات وأغنيات مختلفة فهنالك ديوان
تمثيليات خيال الظل ،من أغاني الشيخ سعود والشيخ علي
النحلة ،ومن زعماء الالعبين األجرف والمدير داود العطار .وفي
أوائل القرن العشرين لم يبق في القاهرة غير مسرح واحد لخيال
الظل ،ويظهرأن الجمهور كان قد بدأ في االنصراف عن تمثيليات
خيال الظل.

أصل كلمة أراجوز

اختلفت اآلراء حول أصل كلمة أراجوز ،فهناك رأي ُيرجع الكلمة
إلى اللغة المصرية القديمة «أرو جوز» أي صانع الحكايات .وآخر
يرجعها إلى كلمة «القرة قوز» باللغة التركية ،التي تعني العين
السوداء .وهو ما يرجحه إداورد لين ،ألن جل من كان يشتغل
في هذه المهنة كان من الغجر الرحل الذين يتميزون بعيونهم
شديدة السواد .وآخرون يقولون إنها تحريف لقراقوش نسبة
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إلى بهاء الدين بن قراقوش أحد حكام مصر في العهد العثماني..
لكن تظل كل هذه األقاويل واآلراء غير مؤكدة .وهذا الفن  -كما
أورد إدوارد لين في كتابه  -بدأ باللغة التركية ،إال أنه سرعان ما
تمصر وصار ً
ً
شعبيا يمارسه المصريون وأضافوا إليه من
فنا
خفة ظلهم المعهودة ،كما استخدموه ليعالج بعض العيوب
االجتماعية والتعبير عن مطالبهم التي يعانون منها ضد طغيان
الحكام والضرائب وارتفاع األسعاروالغالء.

أنواع العرائس

تنقسم العرائس لعدة أنواع ،فمنها عرائس الماريونيت التي
ً
يحركها الالعب بعصا خشبية وعرائس القفازالتي يلبسها الالعب
فى يديه والعرائس التي يلبسها الالعب كاملة ويكون رأسها رأس
حيوان ً
غالبا .ومع ظهور مسرح القاهرة للعرائس عام  1959تم
ُ
تقديم عروض مسرحية مواكبة للعصروقدمت أهم أعمال مسرح
العرائس المصري وأشهرها بالطبع مسرحية «الليلة الكبيرة» التي
تعد أشهر عروض مسرح العرائس .كتبها الشاعر الكبير صالح
جاهين ولحنها الملحن الكبيرسيد مكاوي ،وصمم عرائسها الفنان
ناجى شاكر ،وأخرجها الفنان صالح السقا ،وغنتها كوكبة من
ً
أوبريتا لإلذاعة.
نجوم الطرب المصري ،وقد كانت في البداية
ويعاني مسرح العرائس في مصرمن قلة المخصصات ،وكذلك من
عدم وجود نصوص جديدة على غرار جمال وعبقرية النصوص
القديمة ،ولوال فرقة مسرح ومضة لكان مسرح خيال الظل
واألراجوز قد اندثر
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إضاءة

دور القصائد واألغاني
الوطنية
ً
تلعب القصائد واألغاني الوطنية ً
دورا مهما في حياة الشعوب على
مراألزمنة ،إذ تفاعلت مع األزمات واألفراح وقدمت رسائل مفعمة
باألمل .على مر التاريخ ،كانت مصاحبه لإلنسان في كل األزمات
خاصة في الظروف السياسية واألمنية .عندما خاضت الجيوش
العربية حروبها مع العدو ،لم تتوقف وسائل اإلعالم المسموعة
والمرئية والمكتوبة عن بث روح الحماس ورفع المعنويات ،وإذا
بحثنا في األرشيف التاريخي سنجد أنه أذيعت الكثر من األغاني
الوطنية عزاء لما حل بالشعوب من أزمات أو هزائم.
يحتفظ التاريخ والشعوب بسجل القصائد واألغاني الوطنية
التي ظهرت إبان أزماتهم ،ففي العراق نجد أشهر األغاني الوطنية
«منصورة يا بغداد»« ،وطني يا ثائر»« ،في الزحف الله أكبر»،
«صوت القادسية»« ،صادق يا صدام عينك ما تنام» .وتحفظ
الذاكرة ما كتبه الشاعر األمير فيصل خالد آل سعود بعنوان
«ما ينسينا الخطأ حب الخشوم» ً
ألما لما حل بالكويت ،وكذلك
«رسالة من شهيد» التي ترتبط بالكويت ومن كلماتها «الكويت
هامه الما فوقها فوق تبسم أرخصت روحي عزك تبسم» .كما
قدم الفنان اإلماراتي المرحوم جابر جاسم أغنية وطنية بعنوان
«يا الله يا ناصر وقت الشدايد» .كان للشعر حضوره البارز
لما له من أثر على نفسية المتلقى .وقد كانت وال زالت القضية
الفلسطينية صاحبة األثراألكبرعلى أقالم الشعراء ،وارتبط اسم
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د .نورة صابر المزروعي
أكاديمية من اإلمارات

الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش بفلسطين وتفاعل
الكثيرمن الفنانين مع قصائده وغنى له أهم الفنانين على الساحة
العربية .ومن ذلك قصيدة «سقط القناع» التي قدمتها الفنانة
ماجدة الرومي .كما غنت الفنانة أصالة له قصيدة بعنوان «أيها
المارون بين الكلمات العابرة» .وغنى له الفنان مارسيل خليفة
معظم قصائده ،وتفاعل الكثير من الفنانين العرب مع القضية
الفلسطنية وغنوا الكثير من القصائد ومنها الفنانة فيروز التي
قدمت قصيدة بعنوان «زهرة المدائن» ،ألجلك يا مدينة السالم.
كما انتشرت الكثر من القصائد المغناه في منطقة الخليج خاصة
بعد مشاركة القوات اإلماراتية في التحالف العربي وفي حربها على
اليمن .ومن أشهر تلك القصائد المغناه «إال دار زايد» ،و«خصيم
الدار» و«حرام أموت في فرا�شي وأنا جندي» .وبعد اعالن 30
من نوفمبر يوم الشهيد  -وفاء لشهداء دولة اإلما ات وتز ً
امنا مع
ر
تاريخ احتالل الجزر االماراتية  30نوفمبر  1971غنيت الكثير
من القصائد التي تخص الشهداء الوطن ومنها «عيد الشهيد»
من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
وقصيدة «يوم الشهيد» للشاعرالدكتور مانع سعيد العتيبه.
لم يتوقف دور األغاني على التفاعل في فترات األزمات ،بل لعبت
ً
دورا في دعم المصالح السياسية للدولة وتعزيز الفرحة العارمة
التي هبت ريحها في سماء استقالل الدول العربية ومن بينها ما
قدمه المرحوم الفنان اإلماراتي جابر جاسم رحمه الله أغنية
ً
وطنيه بعنوان «عيد االتحاد» تعبيرا عن الفرح بتوحيد اإلمارات
السبع في عام  1971وكلمات األغنية«شعب اإلمارات اتحد ...يوم
من أيام الفخر ..سجل سجلك يا دهر وسط البالدين كلها» كما
قدم الفنان علي بن روغة أغنية وطنية احتفاء بتوحيد دولة

اإلمارات العربية المتحدة بعنوان «يوم االتحاد» ومطلع األغنية:
طلع الفجر وغنى كل شادي ..وتجلى النور في يوم االتحاد ...يد
دوروب المجد للوحدة تنادي ...واحمل البشرى لشعبي وبالدي.
وفي هذا الصدد يذكر محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة
«لقد أسهمت األغنية اإلماراتية على أيدي فنانين كبار أمثال على
بن روغة وجابر جاسم وميحد حمد في إيصال الكلمة إلى شريحة
أكبر من الجمهور ،ثم قام بعض شعراء اإلمارات بالتعاون مع
مطربين إماراتيين وخليجيين ،وهو ما أسهم في خروج الكلمة
اإلماراتية من نطاق المحلية إلى الخليجية والعربية ،وبدأ الجمهور
العربي التعرف على الكلمة والشاعراإلماراتي» (صحيفة البيان8 ،
سبتمبر  .)2019لم تغب وسائل االعالم المسموعة والمرئية عن
االحتفال بالوحدة الخليجية بمناسبة تأسيس مجلس التعاون
الخليجي عام  ،1981كانت لها صدى كبير على األغنية الخليجية
وقصائد الشعراء .وبمناسبة هذه الوحدة على مستوى الخليجي
تعاون الفنانون والفنانات الخليجيون في غناء «خليجنا واحد
وشعبنا واحد يعيش الله أكبر الله أكبر» وأغنية «أنا خليجي»
اللتين دخلتا كل بيت خليجي وكانتا تترددان على ألسنة الجميع في
عهد الثمناينيات .كان تلك األغاني لها صدى قوي في تعزيزالشعور
باالنتماء إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مفهوم
«خليجي» وكان الغرض من هذه األغاني إرسال رسائل للشعوب

الخليجية بأنها وحدة واحدة .وكانت لألغاني رسائل تشجيعية
لدعم الحكومات ودعم مكانة الجيوش ومنها أغنية «بشرة الخير»
للفنان اإلماراتي حسين الجسمي ،هذه األغنية استطاعت أن
تحمل الشعب المصري على التصويت في كل محافظات مصر في
انتخابات  ،2013وارتفعت نسبة مشاركة الشعب بشكل ملحوظ.
وأخذت شعبيته كفنان إماراتي تسطع في سماء مصر .كما ألف
الفنان مصطفى كامل كلمات بعنوان «تسلم األيادي تسلم يا
ً
جيش بالدي» تعزيزا لمكانة الجيش المصري قدمت إهداء له.
ومن أقوى الرسائل الفنية الموجه للحكومة القطرية أغنية
«قولوا لقطر» التي شارك فيها ألمع المغنين الخليجيين أمثال
الفنان محمد عبده والفنان عيضة المنهالي والفنان حسين
الجسمي ،والفنان عبد المجيد عبد الله وتحمل كلمات هذه
األغنية رسالة تحذيرية لقطر عن مواقفها في المنطقة .جاءت
األغنية لتدعم مواقف الدول العربية التي انتقدت السياسة
القطرية .خالصة القول إن اللحن الغنائي يخلق لكلمات القصيدة
ً
ً
روحا ً
وقالبا ويجعلها أكثر رسوخا في ذهن المستمع ،إن تأثيرها
على المتلقي أقوى من القصائد المكتوبة لسرعة انتشارها بين
العامة وقدرتها على إرسال رسائل مؤثرة .كما إن القصائد المغناة
واألغاني الوطنية رسائل متعددة وأهمها توظيف الكلمة واللحن
لخدمة مصالح الشعوب والدول
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رمزية الماء والنار في «العنصرة»
الزبير مهداد

العنصرة عيد شعبي يقام في الغالب يوم  24يونيو من التقويم
الفالحي الذي يوافق  7يوليو من كل سنة .وفيه يمارس
ً
طقوسا مرتبطة بالماء والنار ،حيث يتم إيقاد النار
الناس
ل
بأنواع معينة من األعشاب في المزارع أو الحظائر أو المناز ،
والقفز عليها أو الطواف حولها ،والتبخير بالدخان المنبعث
عن األعشاب ،إلى جانب طقس االستحمام في النهر أو البحر
أو غيرهما ،أو االكتفاء بالتراشق بالماء .وقد يترافق ذلك مع
أعمال أخرى ،كجمع محصول زراعي ،أو تناول طعام معين مما
ً
ينتج محليا ،أو تنظيم عملية «وزيعة» ذبيحة تعاونية ،أو ألعاب
فولكلورية.

أصول العيد
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الرموز

يتألف الطقس من إشعال النار والقفز عليها ،أو الطواف حولها،
ومن التطهير بالماء ،وخاصة للنساء واألطفال ،وهذه الطقوس
ذات صفة رمزية ،فالماء والنار يحمالن دالالت عميقة في الثقافة
األمازيغية بشمال أفريقيا.

التطهير

تحتل طقوس الماء أهمية في العنصرة ،فالماء أداة تطهير
ومباركة ،وبها يتجدد انبعاث الحياة نقية صافية .وتتضمن
الطقوس االغتسال في المياه الجارية ،كاألنهار أو البحار ،أو
السواقي والعيون ،وتحظى العيون بأهمية خاصة ،ألنها نابعة
من رحم األرض ،وتعد مزارات مقدسة ،ترتبط بها مجموعة من
الطقوس المعالجة ،أو الجالبة للحظ أو الزواج أو غيرذلك.
في الريف في شمال المغرب ،وفي المناطق الجزائرية المحاذية

مشهد من الريف المغربي

األعياد المغاربية قبل الدينية هي بشكل عام مرتبطة بفصول
السنة .االنتقال من فصل آلخرحدث مهم ،يتم عبرطقوس معينة،
لتحقيق مرور مرن ً
وطلبا لمستقبل جيد .ومنها «العنصرة» ،فهي
عيد فالحي ،تعلن عن قرب انتهاء موسم الحصاد وجمع محصول
األرض ،بحسب التقويم الفالحي المعتمد عليه لحد اآلن من
طرف ساكنة البوادي بشمال أفريقيا .في كتابه «أبواب السنة:
يشرح سيرفيي كيف أن كل فصل له أشغاله وتخوفاته ،وأن
الفالحين يحيطون هذه األشغال بحركات رمزية ،من شأنها تسهيل
مرور تلك األشغال في سالم .والعنصرة التي تأتي في فترة االنقالب
الشم�سي في الصيف ،تعتبر بمثابة بوابة تدخل الناس إلى فصل
جديد هو فصل الصيف .وفي البحث عن أصل لفظ العنصرة،
ً
يورد الكاتب عددا من التفسيرات ،بعضها يرى أن االسم أتى من
فعل «اعنصر» باألمازيغية الذي يعني النضج إحالة على نضج
بعض الفواكه في تلك الفترة .كما يذكر أن ابن العوام في كتابه
الفالحة ،يرجع اللفظ إلى أصله العبري «عصيرات»  ،Aceretوهو
االسم التلموذي الذي يطلق على عيد العنصرة المسيحي ،والذي
يحتفل به يوم الرابع والعشرين من شهريونيو ،ويقابل حفل عيد
الشمس الفار�سي الذي يسمى «مهرجان» ويقام في شهر إميهرانا.
ما يفيد أن جذور الطقوس قديمة جدا ،ولعلها انتقلت إلى البالد
على يد الوافدين عليها من المشرق.

ينسب الناس في منطقة القبائل بالجزائر أصل االحتفال إلى
أسطورة قديمة ،بطلتها ملكة يهودية «عينسلة» ارتبطت بعالقة
ً
حب محرمة مع ابنها ،فبنت له قصرا في مدينة بعيدة عن مقر
حكمها ،وكانت تزوره ،بعد أن تتحول إلى امرأة أخرى ،فأنجبت
منه ً
بنتا ،فقررت تزويجهما ،ولما كان يوم الزواج ،نفر الزوجان
من بعضهما ،ورأيا في حلم أنهما يقذفان ً
دما ،ففسر لهما الكاهن
ذلك ،فانكشفت الحقيقة الصادمة بعد اعتراف الملكة بجرمها،
ً
فحوكمت أمام الجماعة ،فتقرر حرقها عقابا لها ،فنفذ الحكم
وسط المزارع ،وانتشردخان الحرق بين األشجارالمثمرة ،فأثمرت
فواكه ال نظيرلها .فتوارث الناس تقليد إشعال الناروبعث الدخان
ليصل إلى األشجار ،وتحول االسم من «عنيسلة» إلى «العنصرة».
وهناك روايات أخرى يرددها سكان جهات أخرى ،تستبدل
الملكة بساحرة ،أو كاهنة ،أو امرأة من الفترة السابقة لإلسالم،
تتمتع بقدرات سحرية ،لما ماتت ،وتعذر على الناس االحتفاظ
بجثتها ،قرروا حرقها ،مستعملين النباتات العطرية لتطهيرالجثة،
والحفاظ على األثر السحري المرتبط بالمتوفاة .لذلك تشكل
العنصرة مناسبة لممارسة طقوس تقوم على إحراق نباتات
ً
ً
معلومة تفوح رائحة زكية وقوية ،يعتقد أن لها تأثيرا سحريا
ً
وعالجيا ،لشم دخان العنصرة من لدن البشروالحيوان.

ً
للبحر ،مع إطاللة يوم العنصرة ،تقوم النساء باكرا في الصباح،
فيتوجهن على متن البهائم إلى البحر لالستحمام ،مصحوبات
بأطفالهن الصغار ليشاركنهن طقوس التطهر بالماء .وكذلك
في قبائل بني سنوس بضواحي تلمسان في الجزائر ،يتم توجيه
األطفال في الصباح ،إلى ضفاف األنهار ،للعب بالماء والتطهر.
وكذلك جرى التقليد في القبائل المغربية المحاذية ألودية زيز
وغريس .وفي مناطق أخرى كثيرة ،يتم تأجيل طقس التطهير االستمطار
بالماء إلى ما بعد طقس القفزعلى النار ،حيث يتوجه المشاركون بدخان نار العنصر يتم االتصال بالعالم الماورائي ،لذلك يلتمس
ً
ً
به طلب المطر ،على الرغم من أن الفصل ليس فصال ممطرا،
الراشدون بعد ذلك إلى النهرللسباحة فيه.
ً
إال أنه في بعض المناطق ،ين�شئ األطفال سورا من حجارة ،حول
ركام من الحطب ،ويوقدون النار ،ويطوفون حولها ثالث مرات،
اإلخصاب
ً
ً
تلعب النار دورا محوريا في احتفاالت العنصرة ،وال يمكن أن ويرددون عبارة( :ماء ،ماء المطر) ،ثم يدفعون الجدار ليهوى في
يتحقق الحفل في غيابها ،فهي مصدر اللهب الذي يتم القفز عليه بقايا الشعلة ،ويعودون إلى القرية مرددين عبارتهم .في بني فراح
أيضا ،يعتقدون أن الدخان القوي المنبعث من الناريجلب الغيم
أو الطواف حوله ،ومصدرالدخان والبخور أيضا.
يحدثنا الووست عن تقليد الدخان قائال« :أهل زمور بالخميسات الممطر.
يسمون نار انقالب الشمس «تاشعالت» ،يحضرونها في زريبة
الخرفان» ،يشعلونها عند المغيب ويطعمونها بخشب العناب ،العالج
قضبان البروق ،الفحم والنباتات البلسمية ،وفق عملية سائدة في يقوم الناس أيضا في هذا اليوم باستعمال الدخان لالستشفاء
كل شمال أفريقيا .في االعتقاد أن إشعال النارفي العنصرة ،وسيلة واسترضاء الخير .سواء كان دخان النيران التي أشعلوها باستعمال
إلخصاب األشجار ،حتى تعطي ثما ًرا وفيرة ،ومن شروط هذه النار الخشب كحطب ،أوالدخان الناتج عن إشعال األعشاب المتوفرة
ً
ً
وكثيفا ،يصل إلى كل األشجار المثمرة في في تلك الفترة وتبخيراألشجاروالبهائم بها« .يعرض الناس أنفسهم
أن يكون دخانها كثيرا
الحقل .في منطقة القبائل الكبرى الجزائرية ،يتم تسميد أشجار للدخان ويعرضون لها بشكل خاص األطفال» .الناس المر�ضى
التين بالرماد المتبقي عن النار .وال يمارس طقس التخصيب على بعيونهم يعرضون أعينهم لهذا الدخان على أمل الشفاء« .ويرى

األشجار وحدها ،بل حتى الحيوانات يشملها الطقس ،فاألمازيغ
ً
مربو حيوانات بامتياز ،واقتصادهم يعتمد كثيرا عليها ،لذلك
يشملونها ببركة دخان العنصرة ،فالرعاة في بني سنوس ،بضواحي
تلمسان ،يقومون بتمرير خرفانهم حول الدخان ،معتقدين أن
بركة الدخان كفيلة بنفع وتكثيروإخصاب خرفانهم.
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تراث الشعوب

التواصل مع الشمس

يلخص دوتي دالالت هذه الطقوس في قوله« :تصبح النار وسيلة
للتواصل بين الشمس النافعة ،اإلنسان والمنتج الفالحي.
لضمان استمرار هذا التواصل ،يتعمد اإلنسان استهالك قسط
من المنتج الجديد ويدخل بذلك في تواصل حميمي مع النبات».
الباحث إميل الووست ،سمى هذه النيران «نيران الفرح» وربطها
بمناسبة انقالب شمس الصيف .وذكر أن األمازيغ يوقدونها
بكثافة في هذه المناسبة ،في البوادي أو في المدن .في كل زاوية
وساحة وحتى في البيادر.
ويشرح لنا أيضا ما يقوم به سكان نتيفة في هذا اليوم قائال :تشعل
النيران على بعد خطوات من عتبة المنزل يقوم الرجال بالقفز
فوق النار ثالث مرات قائلين «أقفز هذه النار مثلما سأقفز نار
السنة القادمة» .أما الشيوخ فيعبرونها عندما ينخفض ارتفاعها.
وكذلك النساء تقفزن وهن يحملن أطفالهن بين ذراعيهن.
كتلة النار هذه تسمى بالريف «ثافكيرث» وهي كلمة ذات أصول
التينية ،ما يميزها أنها تتم بشكل جماعي يحوم حولها الساكنة
ً
قفزا ً
ً
ورقصا.
وفرحا

من العنصرة إلى عاشوراء

ال نعرف البدايات األولى لهذا العيد ،والغالب أن جذوره تمتد إلى
ما قبل اإلسالم ،وقد توارث الناس إحياءه إلى اليوم ،إال أن اعتناق
ً
الناس لإلسالم ،وطيلة أربعة عشرقرنا ،حتم عليهم المواءمة بين
عقيدتهم الجديدة ،وبين الطقوس الراسخة في ثقافتهم ،وقد
ً
تخلوا عن بعض العادات .إال أن الكثير مما بقي حيا ،وتمسك
ً
ً
به الناس ،وتم إلباسه لباسا إسالميا ،فالمعتقدات التي تبناها
الناس ،لم تتمكن من تحطيم العمق الديني البدائي كله ،وإن
كانت قد أفلحت إلى حد كبيرفي مالءمته للظروف الجديدة.
فالعنصرة ،قد تراجع االحتفال بها في عدد من المناطق والمدن،
لكن ذلك ال يعني تخلي الناس عن طقوسهم وتنازلهم عنها،
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مانع سعيد العتيبة
جانب من احتفاالت عاشوراء في المغرب

الرحل من قبيلة ايت مرغاد وأيت سغروشن أن دخان العنصرة
يقوي الشهية لدى الماعزوالغنم .وبمعنى آخر ،فكل نبتة لم تشم
الماشية دخانها يوم العنصرة ،تعزف عن تناولها في المرعى طيلة
السنة .حتى رماد النيران يتم التبرك به في مثل هذا اليوم ،يخبرنا
إدموند دوتي أن أهل الريف كانوا يطلون به ناصية الشعر التي
كانوا يتركونها خلف الرأس .كما تكتحل النساء بعظم المشمش
بعد حرقه في النارودقه ،وتحويله لكحل ،يعتقد أنه يشفي العيون
ويجلب الحظ السعيد لهن.

تراث العاشقين

فالطقوس المرتبطة بالقوى العليا والمقدسة ،تدوم وتنتقل
وتتشكل وقد تغيربعض خصائصها ،لكنها تحافظ على جوهرها.
واالحتفال بالعنصرة انتقل إلى عاشوراء العيد اإلسالمي ،وما
ً
ساعد على االنتقال تقارب اسميهما كثيرا .وفي عاشوراء تقام
بشكل قوي وبارز طقوس الماء والنارالقديمة ،في ظل غطاء ديني،
يحرر الناس من كل حرج في إحيائها .نقل الناس إلى عاشوراء
كل ما كانوا يمارسونه في العنصرة ،كإيقاد النار والقفز عليها،
والتبخير أيضا لجلب البركة وطرد النحس واألرواح الشريرة ،حتى
التراشق بالماء ،تمت أسلمته وسمي الزمزمية نسبة إلى زمزم بمكة
المكرمة.
إن ذلك يدل على قوة الطقوس ،وثباتها ،وآلية انتقالها عبر
األجيال ،كما يدل على قدرة األمازيغ على التكيف مع الظروف
المستجدة ،والتبادل الثقافي مع الشعوب األخرى ،واالنفتاح
عليها ،مع تمسكهم بهويتهم ،من دون شعور بنقص أو دونية
المراجع
 .1فيريول ،جيل :معجم مصطلحات علم االجتماع ،ترجمة أنسام محمد األسعد،
بيروت ،دارمكتبة الهالل.2011 ،
 .2طوالبي ،نور الدين :الدين والطقوس والتغيرات ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر .1988
 .3بياربونت وميشال إيزار :معجم اإلثنولوجيا واألنثربولوجيا ،ترجمة مصباح
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ولد الشاعر مانع سعيد العتيبة في الخامس عشر من شهر مايو
في أبو ظبي عام 1946م ،وينتمي لعائلة من تجار اللؤلؤالكبار ،أتم
دراسته الثانوية سنة 1963م ،وسافرإلى بريطانيا فدرس سنتين،
ّ
ثم إلى جامعة بغداد ،ليحصل على بكالوريوس االقتصاد والعلوم
السياسية.
ً
عمل رئيسا لدائرة البترول في حكومة أبو ظبي عام 1969م ،وتولى
أول وزارة البترول والصناعة إلمارة أبوظبي سنة 1971م ،وفي
ً
العام التالي أصبح وزيرا للبترول والصناعة في أول وزارة لدولة
اإلمارات .حصل على شهادة الماجستير من ّ
كلية االقتصاد
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة 1974م أعقبها بدرجة
ً
الدكتوراه سنة 1976م ،وعمل مستشارا لرئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان سنة 1990م.
وفي سنة 2000م حصل على الدكتوراه من جامعة محمد بن
عبدالله بمدينة فاس في المغرب بعنوان «خطاب العروبة في
الشعرالعربي» .خالل تردده على المغرب عاش قصة حب أسفرت
عن زواجه بفاطمة التي كان لها النصيب الوافرمن حبه وشعره:
ُ
ـبيب ضياؤه
الب ـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه الح ـ ـ ـ ـ ِ
والعطر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ورد الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود َّ
ُ
تضو َعـ ـ ـ ــا
ِ
ِ ً ً
لقد عشق العتيبة المرأة وهام بها ًّ
حبا فشكل الغزل جزءا كبيرامن
إبداعه الشعرى ،وهو يعترف بذلك:
أنا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشق والعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق للشع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
كالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء للظم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الصحراء
والشعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنبع الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب في أعماقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
والحب ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه في الظلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وهو يجتهد في البحث عن معشوقته ويصف حالته:
شجانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حبهـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ــتى بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت
ً
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك مذهوال مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت
ً
أت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني صوته ـ ـ ـ ـ ــا فسمعت ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا
فلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت
فرشت لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا العي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريرحب
ً
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي لها قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيت
فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سعي ـ ـ ـ ـ ــت لك ـ ـ ـ ــي تراني
فقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أنا لغيرك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت

عبدالمقصود محمد
نـاقد وروائي مصري

ً
نشر العتيبة أكثر من  33ديوانا ،بالعربية الفصحى وباللهجة
اإلماراتية وباإلنجليزية ،وله عدة روايات منها كريمة التي تحولت
ُ
إلى مسلسل تلفزيوني .وترجم كثير من قصائده الى لغات مختلفة.
ً
كما قدم الدكتورمانع العتيبة كتبا علمية منها كتاب إتفاقيات
امتيازات البترول ،ومنظمة أوبك وصناعة البترول .وحصل على
عدد من درجات الدكتوراه الفخرية من جامعات كيو في اليابان،
ومانيال في الفلبين ،وساو باولو في البرازيل.
ويعد الشاعر العتيبة أحد أهم الشخصيات العربية التي جمعت
بين العمل الدبلوما�سي واإلبداعي الشعرى ،ففي الوقت الذي
انشغل فيه بالعمل في مجالي السياسة والبترول كان إبداعه
ً
ً
األدبي متألقا ومتميزا.
وفي مسيرة العتيبة الشعرية قصائد تتناول أحوال األمة العربية
المتصدعة ،وفي القدس األسيرة ،كما كتب قصائد عن زياراته
لمدن عربية مثل القاهـرة ودمشق وبيروت ومراكش وغيرها .يقول
في القاهرة التي عاش فيها سنين من عمره:
نام الخلي وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين قـلبي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـرة
ّ
أنى ينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام متيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم في القاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
يامصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئت من الخليج وفي يدي
ي
ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان شع ـ ـ ـ ـ ــر فاقرئي يا شاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
لك يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــروس النيل جئت مغنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا
والقلب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروره وسرائره
وحظي كثير من قصائده بتلحين وغناء فنانين عرب منهم سيد
ً
بهلوان،تلحينا،
مكاوي وبليغ حمدي ومحمد سلطان وصفوان
وميادة الحناوي ووردة الجزائرية وكاظم الساهروغيرهم غناءً
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جوائز «إيكروم  -الشارقة»
للحفاظ على التراث 2020
د .رضوى زكي

كلما زادت درجة الوعي والتقدم لدى الدول والشعب ،انعكس
ذلك في اهتمامها بعناصر ثقافتها واحتفائها بتراثها المحلي.
وتأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة في مصاف أبرز الدول في
العالم في عنايتها بكافة أشكال التراث المادي والمعنوي ،ولهذا
السبب أصبحت نقطة االلتقاء وحاملة اللواء في الحفاظ على
بموروث
التراث الثقافي في تلك البقعة من العالم ،والتي تحفل
ٍ
غاية في التنوع والثراء ،وعلى الرغم من ذلك تعاني المنطقة
العربية من العديد من المشكالت التي تحول من دون العناية
بهذا التراث وصونه وتعريف العالم أجمع بمحتوياته وتفرده.
وقد أخذت إمارة الشارقة  -العاصمة الثقافية اإلماراتية  -على
عاتقها أن تصبح ً
إقليميا ً
ً
معنيا بالتراث الثقافي في العالم
مركزا
العربي على مستويات متعددة ،وموضع اجتماع عدة مؤسسات
مكرسة لدارسة وحفظ ونشر الوعي بأهمية التراث في العالم
العربي بصورة عامة وبدولة اإلمارات على بصفة خاصة ،نذكر
منها على سبيل المثال دائرة الثقافة بالشارقة ،معهد الشارقة
للتراث ،والمركز اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي
(إيكروم  -الشارقة) .يعد المركزاإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في
الوطن العربي (إيكروم  -الشارقة) ،ومقره إمارة الشارقة بدولة
اإلمارات العربية المتحدةً ،
فرعا ً
تابعا للمركز الدولي لدراسة
حفظ وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) ،والذي أسسته
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في عام
 .1959وقد تم إنشاء المركز اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي على
أثر قرار اجتماع الجمعية العمومية السابع والعشرين لمنظمة
إيكروم (تشرين الثاني/نوفمبر  )2011والذي عقد في مقرها
الرئي�سي بروما  -إيطاليا ،وبدعم من حكومة إمارة الشارقة ورعاية
كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة .كما يعد المركز
ً
امتدادا لبرنامج «آثار» بمنظمة إيكروم الذي كرس نشاطاته
منذ إنشائه عام  2004لحماية التراث الثقافي في الوطن العربي
ولتوسيع مجاالت ّ
التعرف على تاريخه الثري وفهمه وتقديره .ومما
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ال شك فيه أن للجوائز قيمة مهمة في بناء المجتمعات ،بفضل
تسليط الضوء على مواطن التميز واالبتكار في شتى المجاالت،
ً
ودافعا لتحقيق المزيد من التطور والتقدم على مستوى األفراد
والحكومات ،سواء كان لتلك الجوائز ٌ
بعد مادي أو معنوي أو
كالهما .والحق أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ال تدخر جهداً
في تكريم أصحاب المبادرات واالبتكارات واإلنجازات ُ
المحققة؛
على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والدولية .من هنا
ظهرت فكرة الدعوة إلى إنشاء «جائزة لحفظ التراث الثقافي في
المنطقة العربية» التي يقدمها المركز اإلقليمي لحفظ التراث
ُ
الثقافي في الوطن العربي (إيكروم  -الشارقة) .تمنح هذه الجائزة
مرة كل سنتين ،ويتعهدها بالرعاية الكريمة صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى،
حاكم الشارقة .وتهدف جائزة حفظ التراث الثقافي في المنطقة
ّ
المتميزة التي تسهم في حماية
العربية إلى تكريم ومكافأة األعمال
التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي ،من خالل عدة
منطلقات تعكس المفاهيم المتعلقة بالمركز وأهدافه وهي:
المساعدة في حماية التراث الثقافي للمنطقة العربية؛ تشجيع
أفضل الممارسات التي تتبع المبادئ الدولية في مجال حفظ
التراث المادي؛ تيسير تبادل المعارف والخبرات في المنطقة؛
تشجيع المتخصصين
تحفيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي
ُ
ّ
واالقتداء بأفضل األمثلة .أطلقت الدعوة
على السعي
للتميز ِ
للدورة األولى للجائزة في عام  ،2017وتم إعالنهاُ وتوزيعها في ختام
فعاليات «الملتقى العربي للتراث الثقافي» الذي أقيم تحت عنوان:
«ماذا يعني التراث الثقافي في العالم العربي؟» ،والذي انعقد خالل
الفترة من  8 - 6فبراير/شباط  .2018وقد ُعقدت الدورة الثانية
من «الملتقى العربي للتراث الثقافي» تحت عنوان« :األصالة
والمجتمع وحفظ التراث في الفكر العربي» خالل يومي التاسع
والعاشر من شهر نوفمبر  ،2020وفي ختام فعاليات الملتقى تم
اإلعالن عن الفائزين بجائزة «إيكروم  -الشارقة» للممارسات
الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية في
دورتها الثانية ( ،)2020 - 2019وكذلك جائزة التراث الثقافي
العربية لليافعينً .
ونظرا للظروف الراهنة ،واستجابة لإلجراءات
االحترازية التي فرضتها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد،

ُ
ُ
ً
فقد أقيم الملتقى وأعلنت الجوائزهذا العام افتراضيا ،بمشاركة
عدد كبير من الخبراء ،واألكاديميين ،والباحثين ،والمهندسين
المعماريين ،واآلثاريين المختصين في مجال الحفظ من المنطقة
العربية والعالم .وقد حازت ٌّ
كل من سوريا ومصر واألردن
ً
وفلسطين على جوائز تلك الدورة ،وفقا لتقرير لجنة التحكيم
المستقلة للجائزة ،حيث فازت سوريا بالجائزة الكبرى عن فئة
«المباني والمواقع األثرية» عن مشروع «إعادة تأهيل سوق
السقطية في مدينة حلب» ،الذي ّ
مولته ونفذته شبكة األغا
خان للتنمية .وحصدت دولة فلسطين جائزتين على قدر كبير
من األهمية؛ األولي تتمثل في الجائزة الكبرى عن فئة «المقتنيات
والمجموعات ضمن المؤسسات الثقافية» عن مشروع «الرقمنة
واإلسعافات األولية للتراث الوثائقي لمجموعة المخطوطات في
مكتبة المسجد العمري» في غزة ،الذي قدمته الكلية الجامعية
للعلوم التطبيقية في غز ،أما الثانية فهي جائزة الشرف ضمن
فئة المباني والمواقع األثرية مشروع «عونة للمواقع التراثية:
تأهيل وإعادة إحياء البلدة القديمة في حجة» في مدينة قلقيلية
بفلسطين ،لتميزه في العمل المجتمعي .وقد حصلت مصربدورها
على جائزتين وهما :جائزة التميز للمبادرات الشخصية للمواقع
التراثية مشروع «بيت يكن/تراث ،تنمية ،مجتمع ،استدامة» في
ً
القاهرة التاريخية ،فضال عن حصولها على جائزة الشرف لفئة
المقتنيات والمجموعات ضمن المؤسسات الثقافية عن مشروع
«الحفاظ على األرشيف الورقي لمعبد أبيدوس» بصعيد مصر.

أما األردن فقد نالت جائزة التميز للمواقع األثرية مشروع «إعادة
تأهيل النظام النبطي للحماية من الفيضانات في البتراء» باألردن.
ً
وإيمانا بأهمية تشجيع اليافعين على الحفاظ على تراثهم الثقافي
وغرس قيم التنوع واألصالة في نفوسهم؛ أطلق المركز اإلقليمي
لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم  -الشارقة) جائزة
ً
تشجيعا
مختصة بالتراث الثقافي العربي لليافعين ،والتي تعد
ً
فريدا من نوعه في مضمونه ومحتواه .وقد حصدت ثالثة بلدان
من عالمنا العربي أربع جوائز في فئات مختلفة ،وهي :جائزة
الرسم عن مدرسة لبنى بنت حباب للتعليم األسا�سي ،اإلمارات
العربية المتحدة ،وجائزة التصويرالفوتوغرافي عن مدرسة ثانوية
الروضة ،لبنان ،وجائزتين لدولة األردن في مجالي الرقص الشعبي
الفلكلوري ،عن مدرسة قصرالحالبات ،وفي الفيلم التوعوي عن
مدرسة المدينة الوردية األساسية المختلطة .لقد أصبحت تلك
الجائزة الفريدة من نوعها في المنطقة العربية ،وفي وقت قصير،
ً
حدثا يعكس أهمية التراث الثقافي في العالم العربي ،ومحط أنظار
الخبراء والمؤسسات ،لما تمثله من قيم االنحياز للمستقبل من
ً
واحتفاء بالملهمين من أصحاب المشروعات
دون نسيان التراث،
الرائدة في الحفاظ على التراث الثقافي ،على الصعيد المعنوي قبل
المادي ،بما يمثله حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة من
تكريم للفائزين المستحقين .هكذا يكون التراث موضع التقديرفي
العالم العربي ،وفي دولة اإلمارات المتحدة على وجه الخصوص
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ّ
يحق ّ
لكل سجين أن يجلب ما يشاء ،فلقد اختار غورينغ كتاب
باسم سليمان
دون كيشوت .في حين جلب اآلخرون الع�صي ومضارب البيسبول
غرقت التايتنك بينما كانت مجموعة من ّالموسيقيين تعزف واألقواس واألسهم .دخل غورينغ الحفرة (اسم الفيلم باإلسباني)
ّ
للركاب ،الذين يحاولون النجاة .وقد قيل أنه لو ُتم توزيع ركاب بإرادته الحرة لسببين :أن يقلع عن عادة التدخين ،وأن يخرج
السفينة على قوارب النجاة بشكل عادل ،ولم تغلق األبواب بدبلوم من إدارة الحفرة.
على من هم في طبقات السفينة السفلى ،لكان الناجون أكثر
ّ
بكثير .كل ّما كان يلزم؛ هو أن يشعر ركاب السفينة ،الذين في طابق في أسفل السافلين
األعلى بحق ،الذين في األسفل بالنجاة.
يستيقظ غورينغ وتريماغا�سي في طابق آخر ،في أسفل السافلين،
غرقت معجزة الحضارة البشرية ،في بداية القرن المنصرم .وما ليجد غورينغ نفسه ّ
مقي ًدا إلى سريره بينما تريماغا�سي يخبره بأن
ّ
ً
متعاوناّ ،
اسمها إل محاكاة لكائنات التيتان التي ثارت على اإلله
زيوس في يكون
ألن الطعام لن يصل إلى طابقهما ،وعليه أن يقتات
ّ
ّ
ّ
ّ
األسطورة اليونانية .هل كان صناعها متجبرين إلى هذا الحد؟ على غورينغ وإل سيموت .يتم إنقاذ غورينغ من قبل أنثى تهبط مع
المنصة تبحث عن طفلها ،وتبقى معه وينقذهما جسد العجوز
الذي قتاله من الجوعً .
رويداّ ،
يتغير غورينغ وخاصة بعد لقاء
Platform
ّ
المنصة :هو فيلم إسباني من إنتاج نتفليكس لعام  .2019يبدأ إحدى موظفات إدارة السجن ،التي دخلت الحفرة بإرادتها بعد
ّ
ّ
الفيلم بمشاهد متتابعة لطباخين يعدون أشهى المأكوالت على إصابتها بالسرطان وخسارتها المعركة معه ،تبحث عما في الحفرة
ّ
بالتغيرالعفوي ،الذي سيقود
وقع موسيقى لعازفي كمان .هذه المأكوالت الشهية ستوضع على طالبة الغفران .تؤمن تلك الموظفة
ّ
ّ
منصة /مائدة في سجن عاموديّ ،
ّ
وتمتد إلى تقاسم الطعام بين سكان الحفرة .من جديد تتبدل الغرفة
يتكون من غرفة واحدة
ً
ً
تحتها الغرف .تحتوي الغرفة على سجينين لديهما دقيقتين كي نزول أو صعودا بعد م�ضي شهر جديد ،ليجد غورينغ نفسه مع
الموظفة ،التي شنقت نفسهاّ ،
يأكال ،ومن ّ
لتؤمن لغورينع الطعام .وهكذا
ثم تهبط المائدة إلى األسفل .وهكذا طابق وراء طابق
تخلو المائدة من الطعام ،ومن هم في األسفل ال يصلهم ّ
حتى يستيقظ غورينغ بعد شهر آخر في أعلى الغرف ويتمتع بالطعام،
ّ
ً
ّ
الفتات .يستيقظ غورينغ (إيفان ماساغوي) في الطابق  48برفقة إل أن أحد السجناء (بهارات) يصل متسلقا من األسفل إليه .ومن
العجوز تريماغا�سي (زوريون إيغويليور) الذي يشرح له قوانين
ّ
المنصة :يتم تبديل الطابق الذي يضم السجينين ّ
كل شهرّ ،
فمرة
في الطوابق العليا المرفهة ،وأخرى في األسفل الجحيمي .وال�شيء
ّ
ّ
ألنك ستموت ً
بردا أو ّ
حرا.
اليحق لك االحتفاظ بالطعام،
الثاني،
ُ
ك ْل على المائدة بقدرما تستطيع وفي أسرع وقت.
ّإنه الصراع من أجل البقاء ،أقدم غريزة بشرية .هذا هو فحوى
حديث تريماغا�سي وبالوقت نفسه ّ
يتبنى غورينغ السؤال اليوتوبي:
ماذا لو تقاسم من هم في األعلى طعامهم مع من في األسفل .يسخر
تريماغا�سي من غورينع ّ
ألن من هم فوق لن يستمعوا ،ومن هم
تحت لن يكترثوا ،لذلك ّ
يتكون عالم السجن من ثالث طبقات،
الطبقة العليا والطبقة السفلى والساقطون .يتابع العجوز الذي
ّ
قتل أحد المهاجرين بعد أن رمى تلفازه عليه ألنه سئم الدعايات،
ّ
تخص السكين التي جلبها معه إلى السجن.
وخاصة الدعاية ،التي
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ّ
ثم يقرران أن يطبقا العدالة في التوزيع بالقوة .يهبطا مع المنصة
لتوزيع الطعام ،فيقودهم ذلك إلى أشد أنواع التنكيل والقتل
ّ
بحق سكان الطوابق .تظهر شخصية تريماغا�سي والموظفة في
ّ
تصرفات غورينغ ،وكأنه جمع ما بين الذين في األعلى والذين
ّ
في األسفل .وإذ يهبط مع المنصة يمثل دور الساقطين .يصبح
كل السجناء بعد أن ضرب وجرح وقتل ّ
غورينغ ّ
كل من اعترض
طريقه في تنفيذ عدالة توزيع الطعام .إلى أن يلتقي مع بهارات
بحكيم يخبرهما ّأن عليهما توصيل رسالة إلى األعلى ،فحواها أن
بأن ً
ُتترك قطعة من الحلوى غير ممسوسة ،كي تفهم اإلدارة ّ
شيئا
ما قد ّ
تغير في الحفرة .يتابعان الهبوط مع المنصة إلى طوابق لم
يعلما بوجودها ،حتى يجدا طفلة األنثى التي أنقذت غورينغ من
تريماغا�سي .يطعمها الحلوى ويموت (بهارات) بطريقة غامضة،
ّ
المدمى الطفلة مع المنصة إلى األعلى ،ويسير في
ليرسل غورينغ
الظلمة مع العجوز تريماغا�سي مكرران جداالتهما السابقة.

طاوية السؤال

ال ّ
يقدم الفيلم إجابات ألسئلة المشاهد ،وليس ّ
معنيا بأن يأخذ
بيده ،فهو يشبه الوضع الغريب في الحفرة ،كأن نجد كاتبي الفيلم
(ديفيد ديسوال وبيدرو ريفيرو) في الحفرة ً
أيضا .يذكرنا أسلوب
ّ
المعلم نكتة أو ّ
حزورة أو
الفيلم بالتعليم الطاوي ،حيث يطرح
ِ
لغزا للتلميذ ،الذي يمعن التفكير فيه ّ
ً
حتى يجد االستنارة .أماّ
ً
كابوسا عن الوضع البشري الحالي ،فلقد كثرت
الفيلم فيقدم
األفالم التي تعالج هذه النقطة من (بارسايت) المخرج الكوري
صاحب األوسكار بونغ جون هو ،إلى (جوكر) تود فيليبس اللذين
حصدا نجاحات هائلة ولربما يعود ذلك إلى مالمستهما لجوهر
ينته ،منذ لحظه ماركس.
الصراع الطبقي الذي لم ِ

دون كيشوت

ّ
طلب تريماغا�سي من غورينغ أن يقرأ له من دون كيشوت ألنه
يفتقد تلفازه ،بينما سيقتطع طعامه من لحمه! وللحقيقة ّ
تحول

غورينغ إلى دون كيشوت ،لكن وفق أسلوب فيلم (Mad Max:
ً
ّ
طريقا للعدل!؟ في
يصح العنف والقتل
 ،)Fury Roadفهل
الثورة الفرنسية كانت حائكات األكفان والبتروليات أشبه بماد
ماكس ،فهل لنا أن نستهجن! بينما مونتيسكو قد ّ
مرر الكذبة عن
ماري أنطوانيت! قيل لتلك الجموع إن القمح في الباستيل ،فلم
يقتحمنه من أجل إطالق السجناء ،لكن من أجل الطعام .كتب
تيري إيغلتون ّأن اإلرهاب كان من صناعة الحكومة ،التي جاءت
ً
بعد الثورة .من هنا ّ
وسؤال عالجهماّ ،
كل من
قدم الفيلم رؤية

فيلم بارسايت والجوكر :كيف ّ
نطهر الثورة من العنف والقتل!؟
هذا االقتراح يوتوبي بطبيعته في مجتمع ديستوبي ،لكن أليس
هذا هو دور الفن! وهل لنا أن نفهم الثيمة الموسيقية ،سواء
في منتصف فيلم التايتنك أو بداية فيلمنا الذي نعالجهّ ،
بأن
الموسيقى ،أسواء كانت رثائية للحضارة في التايتنك أم تأملية في
بالتفورم هي نكتة أو ّ
حزورة أو لغزالسؤال الطاوي.
ّ ّ
لربما جوهرالفيلم يقترح أن ّ
يتخيل كل منا أنه سجين هذه الحفرة،
ّ
حيث ستوضع إنسانيته على المحك ،فما الذي سيختاره .هل
سنطبق مقولة هوبز« :اإلنسان ذئب أخيه اإلنسان» أم ّأن
ّ
ً
إنسانا .يدعو الفيلم إلى
إنسانيتي ال تتم إل بقدر ما أرى اآلخر
إنسانية جديدة متسامحة غفورة متضامنة ،هكذا ستكون
المائدة قادرة على إطعام الجميع ّ
حتى الشبع.
حصل بالت فورم؛ إخراج غالدير غازتيلو أوروتيا ،على جائزة
الجمهور في مهرجان تورنتو .نال شهرة كبيرة ترافقت مع جائحة
وباء الكورونا وما تبعه من حجر ّ
صحي .وهو من األعلى مشاهدة
ّ
المنصة العالمية ،نتفليكس
على
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على القائمة التمهيدية لـليونيسكو

أربعة مواقع أثرية في رأس الخيمة
إعداد  -ميسون عبد الرحيم

أعدت دائرة اآلثار والمتاحف في رأس الخيمة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أربعة ملفات لمواقع أثرية
مهمة في إمارة رأس الخيمة إلدراجها على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة «اليونسكو» .هذه المواقع هي« :جلفار المدينة التجارية ،ومدينة تجارة اللؤلؤ في الجزيرة الحمراء ،وشمل ،والمشهد
ً
تراثا ّ
يمتد ألكثر من  7000سنة ،وتزهو بامتالكها ثمانية عشر من القالع
الثقافي لمنطقة ضاية» .وتمتلك إمارة رأس الخيمة
ً
ن
والتحصينات التاريخية والمعالم ذات التاريخ الممتد للقر السادس عشر ،يخبئ كل منها قصصا مشوقة من غابر الزمان تبرز
ما ّ
تتمسك به االمارات العربية المتحدة من الثقافة الغنية للجزيرة العربية.

منطقة شمل

تقع شمل في الشمال الشرقي إلمارة رأس الخيمة ،وهي من أكثر
المناطق خصوبة في اإلمارات ،وتتميزبكثرة النخيل والخضرة،
ومن القبائل التي تقطنها قبيلة بني شميلي ،المعروفة بصناعة
الفخار ،وتحتوي المنطقة على الكثير من المقابر األثرية
واألدوات المستخدمة قبل الميالد.
ً
َ ً
وحسب «اليونسكو» تمثل شمل مشهدا أثريا كثيفا يمتد على
طول سفوح جبال رأس الجبل ألكثرمن  3كم ،وتتميزبالسهول
الحصوية مع غابات األكاسيا التي تطل عليها الجبال الجيرية
في رأس الخيمة في الغرب حيث تقع شمل على حدود مناطق
حدائق النخيل الكبيرة على السهول الخصبة لكل من وادي به
ووادي حقيل .ويتكون الموقع الثقافي الغني الذي تم اختياره
من أكثرمن مائة مقبرة ومستوطنات تعود لفترة ما قبل التاريخ،
وقصر من القرون الوسطى يعود لفترة وادي سوق (- 2000
 1600قبل الميالد) ،وثقافة العصرالبرونزي المتأخر (1600
 -1300قبل الميالد) ،والفترة اإلسالمية الوسطى (القرنين
الثالث عشروالسادس عشرالميالديين) ألكثرمن  5000عام،
ً
بدءا من فترة حفيت ( 3200-2600قبل الميالد) حتى القرن
التاسع عشر الميالدي ،وقد شهدت وشاركت منطقة شمل
في التقاليد الثقافية الفريدة التي تطورت على مفترق طرق
التجارة القديمة بين الخليج والمحيط الهندي ،وجنوب شرق
شبه الجزيرة العربية.
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جلفارالمدينة التجارية

ً
تعد جلفار جزءا من شبه جزيرة مسندم ،وقد استخدم البرتغاليون االسم ليشير إلى كل المنطقة المحيطة بمشيخة رأس الخيمة،
ويعود تاريخها إلى صدر اإلسالم ،وقد ذكرها بعض المؤرخين المسلمين على كونها محطة منها انطلقت جحافل المسلمين نحو بالد
فارس تبشربالدين اإلسالمي.
وتقع جلفارعلى مقربة من مضيق هرمز ،حيث تفصل السهول الرسوبية بين الجبال الجيرية لرأس الجبل عن ساحل الخليج.
ً
ونظرا للميزة الجغرافية الفريدة ،تقع منطقة االنجراف في وادي بيح ووادي حقيل على مقربة شديدة من تجمعات مياه األمطار
والرواسب من الجبال الشاهقة ،وقد أدى ذلك إلى تشكيل أراض خصبة من أكبرالمناطق الصالحة للزراعة ومنطقة حدائق النخيل
ً
في اإلمارات ،نظرا الرتفاع معدل المياه القابلة لالستغالل والترسيب .وقد ساعد هذا السهل الخصب على ظهور مدينة جلفارالتجارية
حيث أثبت التنقيب الذي أجري في أحد التالل األثرية الموجودة بالقرب من مدينة رأس الخيمة أن جلفار كانت تقع في ذلك المكان
حين نشأت أول مرة.
ً
وهناك من يعتبر جلفار إقليما كان يشمل كل منطقة رأس الخيمة المطلة على الخليج العربي وليس مدينة فقط ،وهناك تنقيبات
سابقة كانت حددت جلفار في عصورها المتأخرة بمنطقتي المطاف والدربحانية الواقعتين على امتداد ساحل الخليج شمال مدينة
رأس الخيمة ،حيث تم هناك اكتشاف آثار ترجع إلى القرن الرابع عشر الميالدي وما بعده ،ومنذ نشأتها في صدر اإلسالم كانت جلفار
تتبادل التجارة مع الصين ومناطق أخرى من شرق آسيا حيث تم العثور على أنواع من الخرف كان مصدرها تلك األقطار.
وبناء على ذلك يمكن تحديد المواقع الثالثة التي تم اختيارها في الكوش والمطاف والندود ورأس الخيمة على أنها موانئ جلفاروالمراكز
ً
ً
التجارية ،والتي تم استخدامها خالل فترات مختلفة من العصر اإلسالمي ،وكان سور المدينة الضخم جزءا من نظام تحصين مثيرا
لإلعجاب يؤمن هذه الموانئ وحدائق النخيل باتجاه الصحراء المفتوحة في الجنوب الغربي.
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مدينة تجارة اللؤلؤ في الجزيرة الحمراء

ً
هكتارا تقع في األصل
كانت الجزيرة السابقة التي تبلغ مساحتها 45
داخل الخليج قبالة الساحل الجنوبي لرأس الخيمة .كان الطرف
ً
ً
الجنوبي الشرقي متصال تقريبا بالبرالرئيس ويمكن الوصول اليها
في معظم االوقات حيث أنها جزيرة مد وجزر .باتجاه الشرق ،تطل
الجزيرة على الصحراء ،حيث ما يزال السطر األول من الكثبان
الرملية الكبيرة يتوج حتى اليوم ببرجين للمراقبة واللذين كانا
يدافعان في األصل عن الجزيرة الحمراء باتجاه الصحراء ،كما
قامت األبراج بتأمين آبار المياه العذبة على طول سفح الكثبان
الرملية ،حيث تم جلب مياه الشرب إلى الجزيرة عن طريق
الحمير ،إذ كانت البيئة البحرية للمدينة نفسها توفر المياه
قليلة الملوحة لالستخدام المنزلي فقط .تربط األزقة الضيقة في
جزيرة الحمراء مجموعة من المنازل ذات االفنية ومباني السوق
والمساجد والحصن مع أبراج المراقبة  ،وكلها مبنية من األحجار المرجانية وصخور الشاطئ األحفورية بتقنية الطبقات ،حيث
أزال الزمن والمناخ القا�سي الجص التقليدي من الجدران ،وتبدو األنواع المختلفة للشعاب المرجانية كقطعة فنية جميلة من قاع
البحر ،ويتم الجمع بين هذا النوع المهم من البناء مع األقواس البسيطة والزخرفية ،وشاشات الجبس المتقنة ،والتي تمثل العناصر
الزخرفية الرئيسة في هندستها المعمارية ،في حين أن غالبية المباني هي عبارة عن منازل صيفية وشتوية متواضعة تحيط بفنا ،ويمكن
ً
أيضا العثور على أمثلة لمنازل تجاراللؤلؤ مثل منزل مثيرلإلعجاب من طابقين «بيت عمران» ،و«بيت عبد الكريم»

ضاية

تعد ضاية من أكثرالمواقع إثارة لإلعجاب في إمارة رأس الخيمة من حيث موقعها الجغرافي ومشهدها الثقافي ،حيث تحيط بها الجبال
ً
شديدة االنحدار التي يصل ارتفاعها إلى  850مترا من ثالث جهات ،وتحدها بحيرة باتجاه الغرب .وقد اجتذب خليج ضاية الحياة
المستقرة على مدار آالف السنين ،فهناك السهل الحصوي على شكل هالل مغطى بالزراعة باتجاه الساحل ،حيث يكمل الموطن
ً
البحري الغني بالمنطقة الغنية ،وتتميزمنطقة حديقة النخيل في ضاية بتل فردي مخروطي الشكل يسيطربصريا على الواحة ،وتمتاز
ً
منطقة ضاية بوجود قلعة ضاية وهي قلعة عسكرية دفاعية تعود بتاريخها إلى القرن التاسع عشروتجذب الزواربشكل كبيرنظرا للبيئة
الجبلية الرائعة التي تقع بها ،وقد استخدمت قلعة ضاية كحصن دفاعي قصير المدى أثناء الهجمات على المنطقة ولم يكن باإلمكان
استخدام هذا الحصن كنقطة دفاع استراتيجية وذلك الفتقاره للمساحة الكافية عالوة على افتقاره لمصدرللمياه ولذلك فقد تم بناء
حصن ثاني أكبر من الطوب الطيني يقع في قعر التلة كان بمثابة سور يتيح لمن يعيش ويعمل في مزارع النخيل أن يلجأ إليه مع أنعامه
للدفاع عن أنفسهم في أوقات الخطر .كما بنيت أبراج مراقبة منفردة في مزارع النخيل نفسها ساعدت على تأمين وحماية المنطقة وقد
ضمن االستخدام التكاملي للتحصينات الثالثة «الحصن على قمة الجبل والسور وبرج المراقبة» الدفاع عن المنطقة الخصبة التي
تضم قلعة ضاية حيث تعتبرتلك التحصينات خطا دفاعيا معقدا لحماية السكان في القديم ،وفي الوقت الحالي تم بناء القلعة الحالية
من الحجارة والطوب الطيني والمالط على بقايا الحصن القديم ،كما أعيد ترميم الحصن بعناية في التسعينيات من القرن العشرين
ً
حيث يمكن اآلن دخوله من خالل ساللم تم إنشاؤها ويوجد على مساحة الحصن الصغيرة برجان مواجهان لبعضهما بعضا بينهما فناء
صغيرمحاط بجدار ،وبذلك فقد اعتبرت قلعة ضاية حصن رأس الخيمة وشاهدة على تراثها.
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إطالق مركز أبوظبي للغة العربية
د .أنس الفياللي

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،بصفته
ً
ً
ً
حاكما إلمارة أبوظبي ،مرسوما جديدا يق�ضي بإنشاء مركز
علمي جديد أطلق عليه «مركز أبو ظبي للغة العربية» وهو
تابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي .وفي هذا اإلطار ،أصدر
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي
قرارا بتعيين الدكتور علي بن تميم ً
إلمارة أبوظبي ً
رئيسا لهذا
المركزالمحدث.
ً
وسيعمل مركز أبو ظبي للغة العربية وفقا للخطوط العامة
واالستراتيجيات الخاصة المعلنة في اختصاصاته التي تروم
النهوض باللغة العربية ورفعها للدائرة ،حتى يتسنى إقرارها
واعتمادها من المجلس التنفيذي المنوط به إصدار التشريعات
الالزمة إلعطاء اللغة العربية المكانة التي تليق بها واستخدامها
في المخططات بالتنسيق مع الجهات الرسمية في إمارة أبو ظبي.
وأبرز الدكتور علي بن تميم على هامش المؤتمر الصحفي
االفترا�ضي الذي أقيم يوم الثالثاء  24نوفمبر  2020أن المركز
سيعمل على تحقيق أربعة أهداف كبرى في استراتيجيته تتحدد
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في ترسيخ إتقان اللغة العربية ومحاولة تبنيها في مختلف
المجاالت واألنشطة المتعددة على المستوى المحلي ،ونشر
ً
عالميا،
اللغة العربية على نطاق واسع بما فيها تعزيز حضورها
بوصفها اداة لغوية على المستوى العلمي والثقافي واإلبداعي ،ثم
تمكين المحتويات العربية وتطوير تقنياتها الرقمية ،باإلضافة
إلى دعم األبحاث العلمية التي تستهدف تطوير اللغة العربية،
ً
حيث سيعمل مركزأبو ظبي المحدث حديثا على معالجة كل هذه
ً
ً
األهداف من خالل إطار علمي خالص يتضمن برنامجا شامال
ً
ممنهجا يحتوي على عشرة برامج مختلفة منها برنامج خاص
بالكتاب العربي وآخرخصص للغة العربية على الساحة العالمية
ثم موسوعة زايد الشعرية ،فاالختبارالدولي إلتقان اللغة العربية
الذي سيعمل المركزبتنسيق مع الجهات الرسمية والمتخصصة
على تطوير هذا االختبار الدولي المخصص إلتقان اللغة العربية
ً
للمختصين وغير المختصين ،الذي ينتظر منه أن يكون
مؤشرا
ً
دقيقا لضبط مدى إتقان اللغة العربية لغير الناطقين بها ،حتى
يصبح بمقدورهم الدراسة باللغة العربية أو يؤهلهم للدراسة
بها ،أو العمل في وظائف يتطلب الحديث بها وإتقانها .وأجمع
المتدخلون على أن مركز أبوظبي للغة العربية يهدف باألساس إلى
تدعيم مستقبل مشرق للغة الضاد من خالل جملة من المبادرات
التي ستهدف للتواصل مع الشباب ،كما ستعمل على التشجيع

على التأليف واإلبداع ودعم مختلف التطبيقات التي تتوخى دعم
اللغة العربية وبخاصة المرتبطة بالمجال التكنولوجي ،وذلك
من خالل وضع منظومات متكاملة ومتناسقة .وتحدث الدكتور
ً
علي بن تميم في مؤتمره االفترا�ضي مطوال عن الواجهة الرقمية
ً
التي ينتظر أن يواكبها ومستجداتها هذا المركز موضحا بأن
المسألة أضحت ملحة «ما يعني حضور التكنولوجية وحضور
البعد الرقمي الذي في الواقع تعاني منه ،وتشكل أهم تحدي
للغة العربية اليوم ال شك أن التطور في مجاالت رقمنة اللغة
والتكنولوجية سوف يولد عشرات المشاريع المهمة التي تحتاجها
اللغة العربية هذه اللغة التي تعد واحدة من أقوى وأكبر خمس
لغات في العالم» .وفي التصريح نفسه أضاف الدكتور علي بن
تميم بأن هذا الحضور الكبير للغة العربية على المستوى الكوني
سوف يتراجع بشكل كبير على المستوى التكنولوجي والرقمي إن
لم يتم يواكبها على هذه المستويات ،إذ إن اللغة العربية حسب
تصريحه بحاجة إلى التكنولوجية اليوم ليست أي تكنولوجية
وإنما بحاجة إلى تكنولوجية مبتكرة ومتطورة ،كما إنها بحاجة
ً
إلى تكنولوجية يصنعها المبتكرون والخبراء األكثر إطالعا على
ً
ً
ما يتوفر في اللغات األخرى ،تحديدا اللغات الحية مضيفا أيضا
بإمكانية االستثمارفي هذا المجال وتطبيقه على اللغة العربية التي
يرى أن ظروف الجائحة أتثبت أن التعليم عن بعد والتطبيقات
والتكنولوجية نقلت جودة تعلم اللغة نقلة نوعية وزادت جودتها
عشرات المرات كما إنها سهلت عملية تعلم هذه اللغة وكثفتها
ً
في زمن قصير مقارنة بالتعلم التقليدي .مضيفا أيضا «صحيح
أن هناك مجموعة من التحديات حينما نتحدث عن الجانب
التكنولوجي وعلى الجانب الرقمي في تعلم اللغة ،صحيح أنها زادت
من األبعاد المحلية في كل لغات العالم مما يعني انحصارالجانب
المعرفي لكن هذا يمكن وضع الحلول معه والجمع بين األبعاد
التفاعلية واالجتماعية وأيضا بين البعد
الفردي الذي يحتاجه المتعلم بشكل أفضل».
وعلل الدكتور علي بن تميم خالل المؤتمر
الصحافي االفترا�ضي اختيارحرف العين كشعار
ً
المركز حتى يكون معبرا عن عدة مستويات في
هذه اللغة ،فحرف العين هو «أشهر حرف
عند اآلخرين ،ويعد إحدى الحروف التي تبدأ
بها كلمة اللغة العربية ،هو أيضا يأخذنا إلى
مستوى الداللة في مفردات اللغة العربية
«فحرف العين» مسمى أطلق على أول معجم

ألفه العرب وهو :معجم ع الخليل أبو أحمد الفراهيدي الذي
بدأ معجمه بحرف العين ،أيضا هي العين التي ترى وتتابع وتراجع
وتطلق البدرات التي تحتاجها هذه اللغة العين أيضا هو الماء
ويعني الوجود ،فال شك أن اللغة هي مرتبطة بالوجود ،والهوية،
فمثل ما يحيى اإلنسان بالماء يحيى أيضا باللغة ،العين في الواقع
هي مفردة لها العشرات من المعاني ،وهي تثبت وتدل على أن هذه
اللغة تقوم على التعدد والتنوع وعلى الحوارية ،فكلمة العين
ً
في القاموس لها أكثر من خمسين معنى ،والعين أيضا هي مدينة
من المدن العربية األساسية والتي ارتبطت بالتاريخ العربي قبل
اإلسالم من أق�صى مدينة العين في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
رسم الشعاربحرف العين 28حرفا يعبرعن عدد حروف العربية،
كما أنه رسم على أساس إنه طير فارد جناحيه أو حتى على أساس
أنه جسر يوصل بين الذات واآلخر» يذكر أن مدير مركز أبو ظبي
ً
للغة العربية المعين حديثا ،هو إعالمي وناقد أدبي ،كما يشغل
منصب أستاذ جامعي وكان مدير عام شركة أبو ظبي لإلعالم
ديسمبر  ،2016ورئيس تحريرموقع  24اإلخباري ،كما إنه حاصل
على بكالوريوس في اللغة العربية واآلداب من جامعة اإلمارات،
وماجستير في اللغة العربية واآلداب من الجامعة األردنية في
 ،2011ونال درجة الدكتوراه في النقد األدبي من جامعة اليرموك،
باألردن في .2015
وقد درس في جامعة جورج تاون ،وفي المملكة المتحدة في
جامعة إكستر ،في  18يونيو  ،2007ثم أسس تخصص المرأة
والثقافة في جامعة اإلمارات ،ويعد أول التخصصات في دولة
اإلمارات والشرق األوسط .كما شارك الدكتور علي بن تميم أكثر
من مرة كعضو أسا�سي في لجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء في
أبوظبي ،بمواسمها الستة بداية من عام  ،2007وتعد المسابقة
األضخم في تاريخ الشعرالعربي .كما كان ضمن مجلس إدارة هيئة
أبوظبي للسياحة والثقافة التي عينها ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
الشيخ محمد بن زايد ،في  06أغسطس
 ،2015باإلضافة إلى عضوية في مجلس
استشاري للمجلس الوطني لإلعالم ،التي ضم
في عضويته ً
عددا من مسؤولي المؤسسات
اإلعالمية واألكاديميين ،والذي عين في 22
مارس  ،2013من طرف وزير الخارجية رئيس
المجلس الوطني لإلعالم ،الشيخ عبد الله بن
د .علي بن تميم زايد آل نهيان
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من خالل كتاب «زينة المرأة وأزياؤها»

فلسفة الجمال في تراث اإلمارات
علي كنعان

الشجرة تنمو بفضل جذورها وتمنح الطبيعة نضرتها وتزود
الناس بمتعة الجمال ونقاء الجو ولذة الثمر ،وال شجرة بال
جذور موغلة في تربة الحياة .وكالشجرة يشكل التراث جوهر
الهوية وأصالتها في تاريخ الشعوب وتقاليدها .وتؤكد الباحثة
شيخة محمد الجابري هذه المقولة في كتابها« :زينة وأزياء
المرأة» في دولة اإلمارات الجابري في طبعة ثانية ،مزيد ومنقحة.
والكتاب مزود بصور وثائقية تضفي على موضوع البحث قيمة
ً
تاريخية وجمالية الفتة ،فضال عن لغته السلسة الواضحة.
وفي المقدمة تتمنى الكاتبة أن ي�ضيء كتابها حول زينة المرأة في
اإلمارات ،وهي تركز على الجانب المتعلق بزينة الجسد بمفرداتها
وعناصرها المختلفة ،مؤكدة أن اإلماراتية برعت في االستفادة
من الطبيعة حولها في إنتاج المواد التي تحافظ على بشرتها،
وتحفظ لها نضارتها ...وتشير في مستهل بحثها التاريخي المهم إلى
أن مجتمع اإلمارات ( )...تشكل ونما منذ ما قبل  3000سنة قبل
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الميالد ،عندما سادت حضارة ماجان بعامة ،وثقافة أم النار
بخاصة ،مبينة أن اآلثار الموجودة حاليا في مناطق مثل (الهيلي،
وأم النار ،وجبل حفيت ،ومليحة) وغيرها من المواقع األثرية..
تؤكد هذه الحقيقة .وتنتقل بنا الباحثة إلى األوضاع االقتصادية
في اإلمارات قبل ظهور النفط ،فتشير إلى أن دور المرأة لم يكن
ً
ً
ً
ً
سلبيا ،بل كانت عنصرا فاعال ومؤثرا في المجتمع بما اضطلعت به
من مسؤوليات ،مبينة أنها لم تكن متفرغة للزينة كما هي اليوم،
فهي إن توفرت لها الحناء ّ
خضبت يديها وقدميها لمناسبة ما ،وإن
لم تتوفرفال يصنف الموضوع على أنه مشكلة كبيرة.
وألن الحكمة الشعبية واألمثال الدارجة بين الناس هي نتاج خبرة
عملية طويلة ونتاج ثقافي متراكم عبر األجيال ،نرى أن البحث
ال يكتفي بالزينة الشكلية ،إنما ينطلق من الدالالت المعنوية
العميقة والمنبثقة من روحانية الشعب وقيمه المثالية ومكارمه
األخالقية .تقول الجابري في التمهيد« :الزين من زانت معانيه»
مؤكدة على أن المرأة في المجتمع اإلماراتي «كانت تعتبر زينتها
مجرد كماليات تحافظ من خاللها على جسمها وطراوته ،وتحرص
على ذلك ليجد الزوج من زوجته ما يسره من ترتيب ونظام،

عندما يعود إلى منزله بعد رحلة عمل طويلة» .وتلتفت الباحثة
إلى الطبيعة بكل مفرداتها ،منوهة بأن المرأة «اعتمدت على هذه
الصيدلية بشكل كبير» ،موضحة أن النساء لم يعرفن المواد
الكيميائية ،وال مستحضرات التجميل الحديثة ،وكان االعتماد
الكلي في الزينة على ما تجود به الطبيعة من ورس وحناء وكحل
ومحلب وزعفران ،وغير ذلك من األعشاب العطرية ،وكيفية
إعدادها .وبهذه النظرة العلمية المعمقة ،يتأمل القارئ بإعجاب
واعتزازمدى وعي األمهات وصفاء حكمتهن وعمق خبرتهن في دراسة
البيئة المحيطة بهن واستثمارأنفع ما في الطبيعة من نبات ومواد
وخيرات ،دون أن نن�سى أن المرأة هي الرائدة في الثورة الزراعية
في تاريخ العالم .وتمدنا الكاتبة بمعلومة تاريخية مهمة ،وهي أن
العرف االجتماعي كان يحظر على الفتاة أن تتزين قبل الزواج،
لكنهن يختلفن حول نوعية وشكل الزينة المتاحة للمرأة المتزوجة.
ومن هنا ينطلق البحث لتعريف كلمة «الزينة» في اللغة والقرآن
الكريم والحديث النبوي الشريف ،وصوال إلى مفهوم الزينة لدى
المرأة وفي المجتمع ،كما نطلع على أشكال الزينة وتصاميم البرقع
وأنواع العطور والخضاب والصمغ األحمر المستخدم في تعطير

المالبس والمنزل .ولمزيد من الفائدة المعرفية ،تعرج الباحثة
على موضوع الزينة عبر العصور القديمة .وتظهر أشكال الزينة
في صور فوتوغرافية جميلة ،مشيرة إلى فائدة الحناء في الطب
الشعبي ،كما إن الغواصين كانوا يخضبون أقدامهم حتى ال
تجتذب سمك القرش بلمعانها.
وتأتي أهمية الكحل بعد الحناء ،وحتى الرجال كانوا يكتحلون
كوسيلة للعالج ،أكثر مما هي زينة .ويتم تحضير الكحل بطريقة
خاصة تعرفها السيدات ذوات الخبرة الطويلة ،ويطلق عليه اسم
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«اإلثمد» في الشعر العربي ،وهو مادة صلبة وله أدوات معينة
لتكسيره وسحقه ومعالجته وحفظه .وكان يستخدم لعالج الحبل
السري ،كما إن بعض النساء كن يستخدمن الكحل لمنع الحمل،
وذلك بابتالع مقدار محدد منه في الصباح قبل تناول أي طعام.
وتشيرالجابري إلى أن الثقافة الشعبية حددت شكل الزينة ونظم
بعضهم قاعدة ثقافية عامة أوجزها في بيتين من الشعر يؤكد
ً
معناهما على أن المرء يعرف ويميز جيدا بين الزين والشين.
وتوضح التقاليد أن للكحل أوقاته ،فالطفل يكحل عند غروب
ً
ْ
الشمس ،بينما تكتحل المرأة صباحا بعد االستيقاظ ألن «كحال
ْ
النهار زينة» ،كما تكتحل قبل النوم ألن «كحال الليل خزينة».
ً
وهذه األمثال الشعبية المتوارثة جيال بعد جيل تؤكد أن للكحل
ً
فلسفته االجتماعية وقيمته الجمالية في الموروث الشعبي ،فضال
عن استخدامه في الزينة ،وخاصة في مواسم الفرح ومناسبات
األعراس .ومن مواد الزينة األخرى ،يستعرض الكتاب النيل ،وهو
النيلج أو الوسمة ،بعضه ينبت في البستان ،وبعضه اآلخر بري،
ويفيد في أنه قابض يمنع النزف .وهناك أيضا المحلب والزعفران،
وخلطتهما مفيدة في عالج الحساسية وما نسميه (الشري) في حياتنا
العامة ،كما يساعد في تخفبف آوجاع البطن ،فضال عن رائحته
الزكية .أما الورس وهو يشبه السمسم ،وال يزرع إال باليمن ،فله
فائدة كبيرة في تنظيف البشرة ،وخاصة الوجه .وال يقتصراهتمام
النساء على االستفادة من مواد الطبيعة ونباتاتها في الزينة ،إنما
تشمل العناية الفم واألسنان وتبييضها حيث يستخدم الفحم
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مرصد

الثقافة والمبادلة
مؤتمر دولي في جامعة بدر
القاهرة  -د .شريف صالح

بعد طحنه وخلطه مع الملح والزعتر ،إضافة إلى السواك الذي
يستخدمه الرجال ويجلب من مكة المكرمة .أما السدر فتصفه
ً
الباحثة بأنه أهم (شامبو) تراثي لتنظيف الشعر .وهناك أيضا
الطينة الحمراء ،وهي مادة منظفة وجيدة لغسيل الشعر.
وإذا كانت قراءة هذا الكتاب التراثي المهم ال يمكن أن تقدم إال
لمحات موجزة مما جاء فيه ،فإن فائدته العلمية والثقافية
واالجتماعية ستكون أفضل وأشمل لو اطلع عليه طلبة الطب
والصيدلة والعلوم اإلنسانية في الجامعات ،ليس في دولة اإلمارات
وحدها ،إنما في جميع البالد العربية .والكتاب من إصدارات معهد
الشارقة للتراث

برعاية الدكتور حسن القال رئيس مجلس أمناء جامعة بدر،
بالقاهرة ،وعلى مدى  18جلسة علمية بحثية ،إضافة إلى
المحاضرات العامة ،التقى نحو مائة عالم وباحث من مصر
والعالم في المؤتمر الدولي األول لكلية اللغات والترجمة في
جامعة بدر ،تحت عنوان «الثقافة والمبادلة :دراسات بينية
في اإلنسانيات».
افتتح المؤتمر الدكتور مصطفى محمد كمال رئيس جامعة بدر،
واستمرت أعماله على مدى ثالثة أيام ،برئاسة الدكتور حسين
محمود عميد كلية اللغات والترجمة ،ومقرر المؤتمر الدكتورة
فاطمة طاهر وكيلة الكلية ،وترأس اللجنة المنظمة الدكتورة
نهاد منصور .وذلك بمشاركة أساتذة كبار من جامعات بريطانيا
وإيطاليا وإسبانيا والصين باإلضافة إلى مصروالدول العربية.
وكانت المتحدثة الرئيسة في الجلسة األولى البروفيسورة منى
بيكر ،عالمة دراسات الترجمة الشهيرة ،وهي مصرية األصل،
تعمل اآلن في جامعة مانشستر .أما المتحدثة الرئيسة في اليوم
الثاني فكانت األستاذة اإلسبانية ماريا كلزادة ،كما تحدث من
جامعة تكساس البروفيسور روبرت تالي.
وغطت أبحاث المؤتمر اللغات الرئيسة :اإلنجليزية واإليطالية
واأللمانية والصينية واإلسبانية ،باإلضافة إلى اللغة الفارسية
واللغات اإلفريقية واللغة العربية .كما شارك في أعمال المؤتمر
من إيطاليا البروفيسور دافيد سكالماني والبروفيسورة باوال
فيفياني واألستاذ باتريتسيا رافيدجي .قدم المشاركون أبحاثهم
بسبع لغات مختلفة ،وفي كافة أفرع الدراسات اإلنسانية،
بحضور ممثلين دبلوماسيين مهتمين بالشأن الثقافي ،وبشراكة
دولية تتمثل في جامعات تورينو وبسكارا ونابولي وكومبلوتن�سي،
وبمشاركة فاعلة من أساتذة من جامعات مانشستر وجوم
وتكساس وميالنو ساكرو كووري ونابولي فان فيتيللي والمعهد
الثقافي اإليطالي في القاهرة وجامعات تونج جي والتكنولوجيا

بالصين ،وباحثين من كافة الجامعات المصرية الحكومية
والخاصة .وفي الختام أصدر المؤتمرون عدة توصيات أبرزها
تقديم الشكر الخاص إلدارة جامعة بدر ورئيس مجلس األمناء
ورئيس الجامعة ونوابه لنجاحهم في تنظيم مؤتمر دولي رغم
الظروف الصعبة الحالية .التي يمر بها العالم .والتوصية بعقد
المؤتمربانتظام ،مرة كل عامين .والتأكيد على أهمية مبدأ الحوار
والمبادلة في العالقات اإلنسانية على مستوى العالم ،القائم
على التعايش المشترك بما يتضمنه من اعتبار أطراف الحوار
متساوية ومن دون تمييز في العرق واللون والنوع والدين ،ووسيلة
ضرورية لحل إشكاليات الصراع العقائدي والفكري على الساحة
الدولية .وفي مجال الترجمة يو�صي المؤتمر أن تأخذ المؤسسات
التعليمية الجامعية وقبل الجامعية بالمناهج العلمية المتطورة
والمتقدمة في علم الترجمة والتكنولوجيا اللغوية ،وقد عرض
المؤتمرإشكاليات منهجية وتطبيقية حديثة ،وأو�صى بأن تضعها
برامج الترجمة في االعتبار .وفي مجال األدب يو�صي المؤتمربتطوير
النظريات التي تبحث في تمثيل المكان في األدب ،بما لها من آثار
إيجابية على إمكانات تطوير وتنمية المدن والقرى والنجوع،
والتصالح بين اإلنسان والمكان الذي يعيش فيه .وفي مجال
اللغويات يو�صي المؤتمربالمجاالت التطبيقية الواعدة في تحليل
النصوص والخطاب بكافة أنواعه ،بما يضمن كفاءة وفاعلية
التواصل .كما يو�صي المؤتمربتعزيزأواصرالتعاون مع الجامعات
العالمية واالستعانة باألساتذة الزائرين بغية التحديث العلمي
المستمر .ال مناص من تبني الدراسات البينية باعتبارها القادرة
على مواجهة التشابك بين الظواهر األدبية واللغوية والترجمية،
وعالقتها بالبيئة والمجتمع.
وألن سبيل العلم ال ينقطع افتتح على هامش المؤتمر معرض
للكتاب بحضور رئيس الجامعة د .مصطفى كمال ،ورئيس
الهيئة المصرية العامة للكتاب د.هيثم الحاج علي ،ونائب رئيس
ً
أسبوعا بمشاركة دار
الجامعة د.إبراهيم القال ،واستمرالمعرض
المعارف والهيئة العامة للكتاب ومكتبة اوزرويس وبيت الحكمة
ومكتبات البحراألحمر
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التراث في خدمة الثقافة
اإلماراتية المعاصرة
ً
ً
تمتلك منطقة الشرق األوسط تراثا عمالقا من الحرف اليدوية،
كان لهذا التراث التأثير والحافز الكبير على المهتمين بالفنون
والثقافة في جميع أنحاء العالم.
فالشهرة التي تحظى بها دول الشرق األوسط ومتاحفها ومراكزها
ً
عنصرا
الثقافية والفنية الفريدة من نوعها .جعلت السياحة
رئيسا في العديد من بلدان المنطقة ،وهو األمر الذي يتعزز من
خالل إنشاء المزيد من المراكز التاريخية والمعارض الفنية
والمتاحف بشكل مستمر.
وهو ما يسلط الضوء على مدى أهمية مساعي وجهود دولة
اإلمارات الدؤوبة ،والقائمة على رؤية واعية ،لتأسيس وتدشين
ً
وتنويع منصات أوسع وأكثر تفاعل إلبراز الثقافة اإلماراتية
واالحتفاء بها على المستوى العالمي ،وعبر القيام بعالقات دولية
تعاونية وسلمية.
لقد أجادت اإلمارات اختيار أسلوب تصوير ثقافتها ،ونجحت في
بثقل في عمق
تبئيرالصورة الحقيقية التي تقول إننا ثقافة راسخة ٍ
التاريخ ،مميزون بالمفردات الثقافية األصيلة من جانب ،ونمتلك
وجهة نظر متقدمة بصورة استثنائية عن العالم اآلخر من جانب
آخر .المميز في مشهد االهتمام بالثقافة والتراث في دولة اإلمارات
العربية المتحدة هو تضافرالمساعي والجهود العظيمة التي تقوم
بها الدولة ،لتعزيزمكانة تراثها والحفاظ عليه .وجهود المؤسسات
األهلية واألفراد بمشاريع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة ،نابعة من
المحبة والفهم ،هدفها الحفاظ على التراث اإلماراتي واالحتفاء
بأنماط الحياة الغنية النابضة بمنجزالبشرالعظيم.
وقد ضمت هذه المشاريع جوانب الحياة في مناطق مختلفة من
الدولة ،على سبيل المثال :أبوظبي ودبي والفجيرة .وهناك أكثر
من أربعين ً
متحفا موزعة في جميع أنحاء الدولة ،ال تكتفي بمجرد
االقتناء والعرض ،بل تتفاعل خالل االحتفاالت التي تمربها الدولة
وتقدم منتجات فنية تحتفي بأشكال الفنون والثقافة المختلفة
مثل فن الشعر ،األدب ،الصقارة والنسيج ،وغير ذلك مما يندرج
تحت نمط التراث الثقافي المعنوي أو غيرالمادي.
تتمتع دولة اإلمارات العربية المتحدة بإرث غني مستمد من
معالمها الطبيعية المتنوعة ،حيث تتميز بشدة وقسوة الصحراء
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د .حامد بن محمد خليفة السويدي
رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون

والجبال من جهة ،وبشواطئها ومناظرها البحرية الخالبة
والمفعمة بالحياة من جهة أخرى .وتضم معالم ومواقع تتميز بها،
وتشكل نافذة مطلة على تاريخ رائع وفريد من نوعه .ومن يتأمل
بعمق في ما�ضي الدولة المفعم بالنشوة والطاقة ،يفهم ضرورة
نقل هذا التراث الثقافي العميق لألجيال المعاصرة والمستقبلية
من أبناء الوطن.
تتألف دولة اإلمارات العربية المتحدة من سبع إمارات ساحرة،
وهي معروفة بكونها واحدة من أهم المواقع الجغرافية والتاريخية
التي يفضل زيارتها في العالم.
ومن الشواهد على نجاح مساعي وجهود الدولة في سبيل الحفاظ
على الثقافة وحمايتها ،استمرار اختيارها لفترة رابعة ضمن
الهيئة التنفيذية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
«اليونسكو» .إنه لمن دواعي الفخر واالعتزاز أن تستمر دولة
اإلمارات في العمل مع المجموعة التنفيذية في اليونسكو مع بقية
الدول األخرى حتى عام .2030
ومن المؤكد أن دولة اإلمارات خالل هذه المرحلة ستعمل على
زيادة قوى اإلبداع واللياقة واالبتكار ،وذلك لسعيها في تحقيق
أهدافها الثقافية على المدى البعيد ،وصياغة مناهج ناجحة
وفعالة لحماية تراثها الثقافي .أعتقد أن الفضل األكبرالذي ساعد
في جعل الدولة في هذه المكانة المرموقة اليوم ،هوأسلوب الحياة
القائم على المودة ،وهو األمر ذاته الذي يفسر لنا اعتبار دولة
ً
اإلما ات العربية المتحدة ً
ً
ومناسبا للعديد من األفراد
مكانا مالئما
ر
باختالف ثقافاتهم وجنسياتهم ،حيث يتمتع كافة األفراد بحرية
زيارة الدولة أو حتى االستقرارفيها كوطن ثان لهم ،وهو مبدأ راسخ
وثابت في الثقافة البدوية ونمط الحياة السائد في دولة اإلمارات.

إن أكثر ما يميز سكان دولة اإلمارات ،تلك الطبيعة الدافئة التي
يتفردون بها بين سكان العالم .في الواقع نحن ،وحتى يومنا هذا،
ال زلنا نجلس في بيوتنا وأبوابنا مفتوحة ،ذلك ألننا نحب التواصل
مع اآلخرين ،ونريد ً
دائما األفضل لنا ولهم ،ويسعدنا مقابلة أفراد
جدد والترحيب بهم للجلوس معنا والتحدث ،هذا الجانب من
جوانب طبيعتنا يجب الحفاظ عليه ونقله إلى األجيال القادمة.
ومن الضروري إقامة وتنظيم المعارض الثقافية والعروض الفنية
كوسيلة لحماية التراث الثقافي والفني من جهة ،وكطريقة أساسية
للحفاظ على الثقافة والتراث لألجيال القادمة في المستقبل من
جهة أخرى .نحن ندعو ً
دائما لالستمرار في بذل الجهود ،ونفضل
ً
دائما تقديم وتحقيق المزيد من األعمال واإلنجازات.
لقد كان ُ
فهمنا لهذه الطبيعة الثرية ،وتقديرنا لهذه الجهود
النوعية المبذولة من الدولة واألفراد لتمتين بنيان صورة الثقافة
اإلماراتية المعاصرة بخالصات التراث والتاريخً ،
دافعا لنا ونحن
نضع تصورنا للمشاركة في هذا العطاء اإلماراتي النبيل.
إن هدفنا الرئيس من وراء إنشاء مؤسسة أبوظبي للفنون
« »ADASعام  ،2019هو احتواء وتقدير ّ
الكتاب والحرفيين
اإلماراتيين المخضرمين ،وتعزيز مكانة الفنانين الصاعدين من
كافة الجنسيات والثقافات األخرى من خالل التركيز على جوانب
التجارة والتعليم والفنون في منظومة متكاملة تتما�شى مع
توجهات العالم .لقد وضعنا في اعتبارنا ونحن نخطط للمؤسسة
أن تكون منصة لتمويل المشاريع الثقافية والمعارض لدعم
الفنون والثقافة والتراث اإلماراتي األصيل والمرموق.
ونركز في «أداس» على تحسين وتطوير الوضع االجتماعي
والثقافي في المجتمع اإلماراتي من خالل تقديم كافة سبل الدعم
الممكنة ،والعمل في الوقت ذاته على الجمع والتقريب بين األفراد
والمجتمعات والثقافات المختلفة مع مراعاة الحفاظ على التراث
الفني والثقافي للدولة .وفي إطار مواصلة نجاحات مسيرة قادتنا
الحافلة باإلنجازات ،تعتمد مؤسستنا على استراتيجية واضحة
ً
تعمل على توسيع شراكاتها عالميا مع جهات تلتقي مع توجهاتها
ومشروعاتها وتشاركها شغفها كجهة تحتضن الفن والفنانين
من شتى بقاع العالم ،ودمج عناصر الثقافة والفنون ضمن
المنظومة التعليمية الخاصة بها وتطويرها ،وذلك من خالل طرح

رؤى وأفكار جديدة غير تقليدية ومبتكرة ،تتمثل في ورش عمل
تدريبية وبرامج تعليمية والتدريب المنهي للمواهب واحتضانهم
في بيئة تسهم في إلهامهم ،وحثهم على التواصل واالبتكار والتفكير
المبدع ،إضافة إلى اجتذاب مواهب إبداعية عالمية ،والتشجيع
على المشاركة الفاعلة من قبل مختلف شرائح المجتمع .نعمل
ً
في مؤسستنا انطالقا من مسؤوليتنا الوطنية والثقافية في تعزيز
الحضور الدولي اإلماراتي على الوجه الذي يليق بتاريخها المشرف
وحضارتها العريقة .ونحن بصدد تطوير منظومة ثقافية فنية
ً
إبداعية متكاملة ذات بنية تحتية مطورة تنعكس إيجابا على
المجتمع ،وتسهم في مد جسور التواصل بين مختلف الثقافات
والحضارات ،التي من شأنها أن تضع دولتنا في مراكز متقدمة في
جميع المؤشرات اإلنسانية والتنموية والحضارية العالمية
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«فن أبوظبي» يستلهم الذاكرة والتراث
أبو ظبي  -فاطمة عطفة

نظمت دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي الدورة الثانية عشرة
من معرض «فن أبوظبي» تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن
محمد بن زايد آل نهيان ،عضو المجلس التنفيذي إلمارة
أبوظبي ،رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي .جاء المعرض عبر
منصة افتراضية ،ألقت الضوء على المشهد الفني المعاصرفي
ً
مناطق جغرافية متعددة من العالم .وتضمن المعرض عددا
من األقسام ،منها «نظرة إلى الغد» ،المخصص للفن المعاصر
من مختلف أنحاء القارة األفريقية بإشراف سيمون نجامي.

تسريحة شعرلعفراء الظاهري

الثوب الفلسطيني في المعرض

من أعمال الفنانة عفراء الظاهري

عفراء السويدي
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مناظر من الطبيعة وتربطها بالذكريات ،ألن الفنانة تعيش في
أمريكا وتتطرق للثقافتين في لوحاتها حيث تظهرفيها حركة الطيور
التي توحي بالهجرة ،كما تهتم بإظهار األلوان التقليدية الموجودة
في الفن الكوري .وفي هذا الجناح أيضا أعمال الفنان سونغ وو
كيم الذي قدم لوحات عن الحياة اليومية والتنوع الثقافي .وجاء
القسم اإلماراتي بعنوان« :جزء من الذاكرة» شاركت في أعماله

منحوتة لعفراء الظاهري

ّ
القيم
وقسم «الفن الكوري المعاصر» ،استعرض فيه
الفني سونغ ووكيم المشهد الفني وأعمال عدد من المبدعين في
بالده ،كوريا الجنوبية.
والقسم الهندي تحت إشراف أشوين ثاداني الذي استعرض
ً
أعمال من شبه القارة الهندية .تفرد جناح الفن اإلمارتي بـ «صورة
من الذاكرة» الخاص بالفنانين المعاصرين الذين احتضنت
أعمالهم صاالت العرض اإلماراتية تحت إشراف القيمة ندى رضا.
وقد قامت القيمة الفنية روز ليجون ،باقتناء هذه األعمال من
خالل برنامج «اقتناء األعمال الفنية كممارسة» التابع لمؤسسة
دلفينا فاونديشن من لندن ،حيث أشرفت كقيمة فنية هذا
العام على برنامج عروض األداء بما يتناسب مع النسخة الرقمية
للمعرض .ضم القسم األول في المعرض أعمال الفن المعاصرمن

القارة األفريقية ،مركزا على أهمية الفنون األفريقية في حياتنا،
من خالل منحوتات الفنان رتشارد وأعماله المميزة ،التي تثير
مجموعة كبيرة من التساؤالت ،وقد استخدم فيها ما جمعه من
مواد بالستيكية ،وأوراق ،ومالبس ،يقوم بحرقها وإعادة تدويرها
ليشكيل منها منحوتاته المبتكرة ،كما يتطرق فيها الفنان إلى
ً
موضوع «نقص الكمال» متسائال :ما هوالكمال في حياتنا؟ وما هو
ً
الجمال؟ ولماذا نتطلع إلى األماكن البعيدة عنا بحثا عن الجمال
والكمال؟ لذلك نجد العمل عند الفنان رتشارد غيرمكتمل ،حيث
يظهر األشخاص من الجهة األمامية ،ويترك الجهة الخلفية غير
مكتملة .وأوضح أن الجمال عندنا ،وال يجب أن نسافر لنبحث
عنه .وجاءت أعمال أبوشريعة أحمد من السودان الذي استخدم
فيها األلوان واألزياء بهدف إظهار دور المرأة القوي في المجتمع،
وخاصة أثناء الثورة حيث يركزالفنان في عمله على كيفية الحركة،
وهي تشبه «المتروشكة» الروسية حيث تظهر هذه األعمال مثل
ً
الجدارالعازل أمام حرية التعبيروحرية المرأة ،مستخدما في هذه
ً
األعمال ألوانا تبين جمال الطبيعة في السودان .وهناك عمل مهم
وله داللة تاريخية مؤثرة جاء بعنوان« :دليلة دليلة» وهي صور
لوجوه نساء كانت تستخدم خالل فترة االستعمار ،وهذه الوجوه
تركز على التعابير من خالل نظرة التحدي ،هذا العمل يتطرق إلى
دور المرأة في عصور قديمة .بينما أظهرت األعمال المعروضة في
القسم الكوري المعاصر عالقة الفن بالتراث والثقافة القديمة
من خالل األعمال المعروضة للفنانة سينغل كيم التي تركز على

فرح القاسمي التي تعيد ذكريات برنامج «افتح ياسمسم» من
خالل التركيز على اللغة العربية ،وهي توصل رسالة حول غياب
اللغة العربية .وعفراء الظاهري من خالل عملها «تسريحة» ،وهو
عمل فني متميز ،تعبر فيه الفنانة عن الوقت والذاكرة التي يرمز
إليها هذا العمل .كذلك تبحث عفراء السويدي باهتمام في آثار
الما�ضي من خالل عملها الفني «صور مجمعة» ،وذلك بإعادة
تركيب األشياء المهملة في المنزل وتشكيلها بقطع فنية تعيد
ذكريات من الما�ضي.
أما الفنانة هند مزينة فهي تعتمد في أعمالها على مواد أرشيفية
متعددة الوسائط ،مثل الصور الفوتوغرافية واألفالم األرشيفية.
وتأتي هذه األعمال تحت إشراف القيمة الفنية مايا الخليل.
استضافت الدورة في بهو صالة السعديات مشروع «قصة ثوب»
وهي خاصة للتصاميم الفلسطينية قامت بابتكارها نسرين
الطيبي معلوف ونادين يوسف معلوف الشريكتان للمبادرة
االجتماعية اإلماراتية «تصميم  ،»81بالتنسيق مع نرمين أبو
ديل ،مؤسسة «مجموعة نقش» باألردن ،وهذه األثواب مرسومة
ومطرزة بأشكال وألوان تظهر التراث الشعبي الفلسطيني ،حيث
تشيرقصة كل ثوب إلى منطقة من فلسطين
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حكاية عن الطعام
يعد الطعام إحدى الحاجات األساسية لإلنسان ،بدونه ال
يستطيع أن يحيا ،وهو أحد الموضوعات التي شغلته منذ
القدم ،من حيث توفير الطعام ،مع تطور الحضارات ركز على
جودته ،منافعه وكيفية طبخه ،فظهرت دراسات كثيرة تناولته
من مختلف وجهات النظرّ .
حب الطعام جعل بعض األشخاص
يصنفونه ضمن ما يحبون من أفعال وهوايات ً
جنبا إلى جنب مع
القراءة والرياضة! بالتأكيد أن معظم البشر ّ
تحب الطعام ،لكن
ّ
الحب أضعف إرادة بعض األشخاص؛ ما جعل عالقتهم به
هذا
مضطربة ،تتأرجح بين إفراط فيه يؤدي إلى السمنة ،وحرمان
شديد للوصول إلى الرشاقة ،هذه الثنائية تتواتر لديهم ،من
خالل تطبيق مختلف أنواع الحميات العجيبة الغريبة مثل
ّ
الخل ،النسكافية ،وطعام األطفال الجاهز،وغيرها! قد
حمية
ّ
ّ
كقص المعدة ،التحويل،
يلجأ كثير من هؤالء إلى الحلول الط ّبية
ّ
صحية ،في
والبالون .من األفضل للمرء أن يتبع أسلوب حياة
تناوله للمأكوالت ً
بعيدا عن الحرمان التام ،وأن يتبنى من خالله
كيفية التصرف في الحفالت والوالئم ،وفي المراكز التجارية،
ليختارمن بينها ما هو أفضل ً
صحيا وأقل سعرات حرارية ،وكيفية
ً
الموازنة بينها .فمن يعلم مثل أنه سيتناول العشاء خارج منزله
فالبد أن يقلل طعامه على الغداء ،فقوائم األطعمة و البوفية
ً
المفتوح بما فيها من تنوع قد تن�سي المرء فيكيل كيل في صحنه،
حتى إنه ينسف ببرنامجه الغذائي المعتاد .كأنه يطبق مقولة
ّ
الحب وأوفاه! ومع هذا يبقى ّ
لكل
برنارد شو بأن هذا هو أصدق
شخص حكايته مع الطعام ،التي تكونت
خيوطها منذ الطفولة المبكرة؛ مما سمعه
من والديه ،ما خبره ّ
وجربه ،من ثقافته
ً
ّ
ومعتقداته وأوهامه أيضا ،منها حث بعض
األمهات األطفال على األكل؛ ألنه متوافر
لديهم في حين يعاني غيرهم من األطفال
في أماكن أخرى من العالم من الجوع .هذا
المعتقد يدفع ببعض األشخاص لتناول
األكل رغم أنهم ليسوا بجائعين؛ ألن ما
ترسخ في عقلهم الباطن بأن الطعام قد ال
ً
متوافرا في المكان الذي سيذهبون
يكون
إليه أو عند عودتهم متأخرين للمنزل .من
هذه المعتقدات الخوف المر�ضي من
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السمنة ،وما يحدث من إفراط في األكل ويليه من إجبارالشخص
نفسه على االستفراغ ،أو الدخول في حميات قصيرة متقطعة.
ومن يطالع آراء العرب القدماء يصل إلى نتيجة مفادها حرصهم
على عدم اإلكثار من الطعام كمبدأ عام ،فال يتناولون منه إال ما
يعينهم على القيام بشؤونهم ،وال يبلغ بهم حد السمنة .فهناك
حكاية عن شيخ ّ
مسن بلغ التسعين من عمره من دون أن يسقط
له ّ
سن أو يشكو من ّ
أي مرض ،بسبب قلة أكله ،فهو يرى أن
تخفيف الزاد هو سبيل الحياة .من هذه اآلراء قول الحارث بن
كلدة طبيب العرب بأن أفضل الدواء األزم أي قلة الطعام ،بأن
يرفع المرء يده عن الطعام وهويشتهيه ،فال تدفعه الشهوة واللذة
إلى اإلكثارمنه ،وهذا يراه بعض الحكماء الدواء الذي ال داء معه.
يمكن أن نقف على رأي العرب في كيفية تناول الطعام ونوعيته
ً
ناصحا الحجاج
من خالل مقولة الطبيب
بن يوسف الثقفي :ال تأكل من اللحم إال
فتيا ،وال تأكله حتى تنعم طبخه ،وال تشرب
دواء إال من علة ،وال تأكل من الفاكهة
ً
طعاما إال أجدت
إال نضيجها ،وال تأكل
مضغه ،وكل ما أحببت من الطعام ...وإذا
فامش
أكلت بالنهار فنم ،وإذا أكلت بالليل
ِ
ّ
قبل أن تنام ولو مئة خطوة» ابن عبد ربه،
العقد الفريد .أي البد من حسن طهي
الطعام وإنضاجه ،مع الحرص على عدم
تكبير اللقم ،والتأني بين اللقمة واألخرى،
مع ضرورة المضغ الجيد ،والتوقف عن
األكل عند اإلحساس ببوادر الشبع ،حتى
يصبح الطعام دواء بال داء
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