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الحارات اإلماراتية القديمة...
موروث حضاري وثقافي عريق

 من المعالم 
ً
، لملمت بين جنباتها عددا

ً
 عريقا

ً
 حضاريا

ً
تعتبر الحارات اإلماراتية القديمة، ثروة وطنية وإرثا

القديمة المترفة مثل البيوت والحصون والقالع والمساجد واألسواق.  وقد أولت دولة اإلمارات العربية 

 بهذه المباني التاريخية؛ وذلك بإعادة تأهيلها ولتعيد لها ألقها الما�ضي ولتكشف عن 
ً
المتحدة اهتماما

العديد من السياقات االجتماعية التي كانت سائدة، وتهيئها لالستفادة منها في تنشيط السياحة اإلماراتية، 

والتي يمكن أن نقول عن هذا الموروث اليوم بأنه أصبح يشكل أحد الركائز والدعائم التي تنمي الجانب 

السياحي وتعمل على تنشيطه.  

في عملية الترميم والحفاظ على حاراتها القديمة، استراتيجيه واضحة تقوم على  وتتبع دولة اإلمارات، 

تبدأ من المسح الميداني لحصر المباني وتحليل حالتها اإلنشائية والمخاطر المحيطة  أسس علمية، 

بها، ومن ثم وضع الرسومات المعمارية الدقيقة الكاملة، يليها جمع المعلومات الالزمة من سكان هذه 

، وكذلك من خالل ما تم توثيقه 
ً
الحارات أو ممن كانوا يترددون عليها لمعرفة طبيعة الحياة فيها سابقا

من الروايات الشفاهية ومن أرشيفات الصور القديمة، والقيام بالمسح األثري وتحليل المادة القديمة 

ليكون الهدف الرئيس  وبعد ذلك تقوم الجهة المختصة بوضع الخطة الواضحة للترميم،  للمباني. 

الحفاظ على المادة التاريخية لهذه المباني وإبراز قيمتها وأصالتها، وإعطائها حياة ثانية، حتى ال تطغى 

عليها التطورات الجديدة التي تشهدها الدولة.  

ستخدم في عمليات ترميم الحارات من نفس المواد التي بنيت بها مبانيها في الما�ضي مع الحفاظ والتركيز 
ُ
وت

على معالجة المشاكل اإلنشائية المختلفة والقيام باالختبارات الالزمة لهذه المواد للتأكد من مناسبتها 

للمبنى، وتهيئة المحيط العمراني بشكل يناسب قيمة هذه المباني، حيث تستخدم التقنيات الحديثة 

في إعادة تأهيل هذه المباني كالتبريد واإلضاءة والمرافق الصحية، باإلضافة إلى تطوير الكادر الوظيفي في 

هذا المجال من خالل االستعانة بخبراء دوليين لهم باع في الحفاظ والترميم.

ومن خالل إعادة إحياء حارات اإلمارات القديمة التي نحن بحاجة لجهود إعالمية أكبر لتأصيلها وتسخير 

الثقافي  الموروث  من   
ً
جزءا باعتبارها  وتوثيقها،  لها  والترويج  عليها  للحفاظ  الالزمة  اإلمكانيات  كل 

 في المواد الفيلمية، مثل 
ً
والحضاري لإلمارات، في مختلف وسائل اإلعالم، خاصة أن هناك قلة وضعفا

األفالم الوثائقية أو البرامج الثقافية، التي تسرد لنا حكايات هذه الحارات في كل حلقة، جاء اختيارنا له 

 لعدد »  « لهذا الشهر، وكلنا أمل بأن تستمتعوا بموضوعات هذا العدد المتنوعة.
ً
ليكون ملفا
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6 كتب تجعل زيارة اإلمارات أكثر متعة 
خالل رحلتي إلى دبي، كان من المبهج أن أكتشف واحدة من أسرع المدن 
نمًوا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لكن األكثر تشويًقا كان التعرف على 
العمق التاريخي لمظاهر الحاضر. وتعد دبي بمثابة أيقونة اإلمارات، وتمثل 
مع الشارقة وأبوظبي مقصد الزائرين لما تقدمه المدن الثالث من متعة 
أرشح لك بعض  ورفاهية. وقبل السفر لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
الكتب التي كانت مرشًدا أميًنا لي للتعرف على تاريخها وثقافتها والكشف 

عن العديد من الحقائق المذهلة عن هذا البلد الفريد... ياسر شعبان

شعرية المفارقة عند »فتاة العرب« 

إحدى األدوات الذكية التي استعانت بها الشاعرة اإلماراتية  »المفارقة« 
عوشة بنت خليفة السويدي الملقبة ب»فتاة العرب«، كونها امرأة ممتلئة 
بالحياة ومفارقاتها، ومتقدة بالتنوع المثير للدهشة على جميع المستويات 
ولم تتوقف مفارقاتها عند هذا الحد بل تبعتها إلى  الجمالية واإليحائية، 
في ذات فتاة العرب  حيث باتت تلتقط أشتات المفارقات فكانت حواء 
بخاصية  المتناقضات  جمع  خالل  من  اإلبداع  مالمح  ترصد  الشاعرة 

أسلوبية وظفتها بتميز وتفرد جعلها شاعرة متفردة... نوال يتيم

   /   العدد 258  أبريل  2021



67

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

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

االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.
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 8  »أوسمة زايد« و»التراث العمراني« و»عمالت اإلمارات«
نادي تراث اإلمارات يواصل أنشطته النوعية

بطولة للصقار النا�ضئ، ومبادرة على درب األوليين 
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مريم الساعدي: 

أكتب كي أقول األشياء كما هي 

تكتب كما تتحدث إلى صديق قديم. وال تبحث عن  األديبة اإلماراتية مريم الساعدي، 
مفرداتها في القواميس، بل تختار أول الكلمات التي تخطر لها، فهي ال ترى الكتابة صنعة 
بحاجة إلى تدريب، بل إلى فنجان قهوة، والقليل من األوراق، والكثير من الحب. فالقارئ 
يجلس إلى طاولة الكتابة لتبادل  األحاديث العفوية لتصبح الحياة محتملة وأكثر بهجة 
مع القصص. وهذا األسلوب في الحياة والكتابة هو ما يميز عالم )مريم( التي لها شخصيتها 

المتفردة كأديبة لها أسلوبها الخاص. حوار: سامر أنور الشمالي 

تراث الخط العربي بأنامل اإلماراتيات 

»بي بي �ضي« أكدت الخطاطة اإلماراتية  في تقرير للصحفي خليل عثمان نشرته شبكة 
يكمن في  في فن الخط،  أن الفرق القائم بين منجزي الرجال والنساء  ماجدة المازم، 
االنشغال الزائد للنساء بالخطوط الكالسيكية )التراثية األصيلة(، وفي إنتاج الخلفيات 
ل وليس  ّمِ

َ
الملونة، استخدام الورق الملون في الخط، اتجاهها إلى الزخرفة كعنصر ُمك

للخط العربي. وتتفق الخطاطة اإلماراتية فاطمة سعيد البقالي، مع المازم في   
ً
أساسيا

هذا االستنتاج، فهي ترى أيضا أن الميل إلى األلوان والزخرفة هو السمة المميزة ألعمال 
الخطاطات العربيات، فهن مياالت بالطبع إلى الجمال، مفطورات عليه.. الزبير مهداد
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ُ
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تراث الشهر

 إعداد قسم اإلعالم بالنادي

تواصلت أنشطة نادي تراث اإلمارات النوعية الهادفة لتوعية 
األجيال الجديدة بإرث اآلباء في الثقافة والفنون ومناحي الحياة 
ا جديدة للتفكير في التراث واإلفادة منه 

ً
المختلفة وإلهامهم طرق

في تطوير حياة الحاضر والتمهيد لمستقبل مميز. 
من أبرز ما شهده برنامج األنشطة خالل الفترة الماضية ثالث 
العمالت  و»تاريخ  لإلمارات،  المعماري  التراث  عن:  ندوات 
كما  زايد«.  الشيخ  وجوائز  و»أوسمة  والخليج«،  اإلمارات  في 
مبادرة  وإنطالق  النا�شئ«،  »الصقار  بطولة  فعاليات  شهدت 
مع استمرار الباقة النوعية من الورش  »على درب األولين«. 
التوعوية والتدريبية في كافة المجاالت التي تصب في خدمة 

معرفة النشء بتراثهم األصيل.

ندوة عن التراث المعماري لإلمارات
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات 
بعنوان  ندوة  الثقافي،  موسمه  ضمن  فبراير   16 الثالثاء  يوم 
»التراث المعماري في دولة اإلمارات«، جمعت ثالثة من المعماريين 
محمد  والدكتور طالل  المنصوري،  جكة  محمد  الدكتور  هم 
السلماني، والدكتورة األميرة ريم بني هاشم. ومشاركة نوعية من 
الخبير سعيد المناعي مدير إدارة األنشطة في نادي تراث اإلمارات، 

والباحثة شمسة حمد الظاهري الباحثة في مركز زايد للدراسات 
والبحوث رئيس تحرير مجلة »تراث«. أدار الندوة الباحث في مركز 
بحضور علي  زايد للدراسات والبحوث الدكتور محمد الفاتح، 
عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات واإلعالم بالنادي، 
والبحوث،  للدراسات  زايد  بمركز  اإلداري  المدير  األميري  وبدر 
ولفيف من المعماريين والمهتمين. قالت فاطمة المنصوري مديرة 
مركز زايد للدراسات والبحوث: إن هدف الندوة تسليط الضوء 
على اإلرث الحضاري العمراني لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
منوهة بسعي الدولة لتسجيله ضمن التراث اإلنساني العالمي، إلى 
جانب العمل على ربط التراث العمراني باستراتيجيات التخطيط 
إلى  وأشارت   .2030 أبوظبي  خطة  ضمن  المستدام  العمراني 
المعماري  التراث  على  بالحفاظ  اإلمارات  تراث  نادي  اهتمام 
للدولة وتوثيقه ألجيال المستقبل، وجهوده النوعية في ذلك مثل 
وتشييد  إصداراته التي تشكل مراجع مهمة في التراث العمراني، 
المباني التراثية لتصبح نماذج حية وشواهد قائمة ألنماط العمارة 
افتتحت الندوة بفيلم  التراثية اإلماراتية لتتعرف عليها األجيال. 
وثائقي أعدته الباحثة شمسة الظاهري تناول واحة المعترض 
ومعالمها المعمارية التاريخية. واستعرض الدكتور محمد الفاتح 
للواحة  التراثية  الجغرافيا  تناولت  التي  منها  المقدمة  الورقة 
والموارد  والمعماري  واالجتماعي  السيا�ضي  وتاريخها  وسكانها 
بيت  فيلم عن  كما ُعرض  فيها.  الزراعي  والنشاط  االقتصادية 

علي بن حسن في جزيرة السمالية التابعة لنادي تراث اإلمارات، 
أظهر النمط المعماري للبيت وأجزاءه المختلفة وطابعه التراثي. 
أعقبه حديث لسعيد المناعي حول جزيرة السمالية التي تعد 
 لتعليم األبناء عن تراثهم. ونوه المناعي 

ً
 تربويا

ً
 وميدانا

ً
 تراثيا

ً
مركزا

بالدور الكبير الذي يلعبه بيت علي بن حسن ضمن برامج نادي 
تراث اإلمارات في إيصال رسالة اآلباء واألجداد إلى األبناء من خالل 
كما تناول جماليات  نظم فيه، 

ُ
الجوالت والبرامج التراثية التي ت

البيت وتفاصيله المعمارية وتوافقها مع البيئة وتلبية احتياجات 
السكان. وأشار المناعي إلى أن جزيرة السمالية تحوي المزيد من 
إذ حرص المغفور له الشيخ  النماذج مثل بيت علي بن حسن، 
المباني  تكون  أن  على  الله«  »رحمه  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان 
التراثية حاضرة في الجزيرة لتشهد على الخبرات التي تمتع بها اآلباء 
وأوضحت المهندسة اإلماراتية الدكتورة األميرة ريم  في العمارة. 
بني هاشم مؤلفة كتاب »تخطيط أبوظبي.. تاريخ حضري« دوافع 
العمرانية  التاريخية  الخلفية  يستعرض  الذي  للكتاب  تأليفها 
الدكتور طالل  وتحدث  اليوم.  عليه  ما هي  إلى   

ً
ألبوظبي وصوال

محمد السلماني عن اإلجراءات اإلدارية والتشريعات والقوانين 
التي نظمت التراث العمراني في مدينة العين وحافظت عليه وجهود 
وقدم  العالمي.  للتراث  اليونسكو  قائمة  في  العين  مواقع  إدراج 
 للعمارة التقليدية 

ً
 مصورا

ً
الدكتور محمد جكة المنصوري عرضا

في دولة اإلمارات من خالل دراسة الفريج والبيت التقليدي في 
الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة، حيث حافظت الجزيرة على 

بيئتها العمرانية القديمة.

بطولة »الصقار النا�شئ« 
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
17 فبراير( في مدينة سويحان بطولة »الصقار النا�ضئ«  )األربعاء 
برعاية  البطولة  جاءت  دون(.  فما  سنة   14( العمرية  للفئة 

مجموعة بن عزيز، وشركة تمرير، وفريق عونك يا وطن التطوعي، 
، تمكن 

ً
وشركة Spark Ideas Advertising. وشارك فيها 29 صقارا

وقال  الجوائز.  على  والحصول  الطريدة  اقتناص  من  منهم   16
مسلم العامري الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات 
والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن البطولة تعزز جهود 
نادي تراث اإلمارات للمحافظة على تراث اآلباء واألجداد وغرس 
»نهدف من  مبادئ ومفاهيم الصقارة في نفوس األبناء. وأضاف: 
الصغيرة على  العمرية  الفئات  إلى تشجيع  البطولة  خالل هذه 
منذ  مهاراتها  بأبرز  وتعريفهم  بالصقور  الصيد  رياضة  ممارسة 
سن مبكرة، ما يسهم في ترسيخ هذه الرياضة التراثية لدى األبناء 
وأعرب المشاركون عن سعادتهم للمشاركة  واألجيال القادمة«. 
في البطولة التي ترتقي برياضة الصيد بالصقور ال سيما أنها من 
بطوالت الصيد التي تعتمد على مهارة الصقر في قنص الطريدة 
»الحمام الحي«، حيث يلعب مالك الصقر الدور األهم من حيث 

مستوى إعداد وتوجيه الصقر من أجل خوض المنافسات.

ورش توعوية للمحافظة على البيئة
قدم نادي تراث اإلمارات سلسلة ورش توعوية أسبوعبة ضمن 

»أوسمة زايد« و»التراث العمراني« و»عمالت اإلمارات«

نادي تراث اإلمارات يواصل أنشطته النوعية
بطولة للصقار الناشئ، ومبادرة على درب األولين 
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برنامجه الذي أطلقه على مواقع التواصل االجتماعي خالل في 
بعنوان  الفترة من نهاية يناير حتى العاشر من مارس الماضيين، 
أحمد  عيادة  محمد  المهندس  وقال  وتراثنا«.  تاريخنا  »بيئتنا.. 
الهاملي مدير إدارة البيئة والصحة والسالمة بالنادي إن البرنامج 
هدفه تنمية الوعي البيئي وغرس أسس المحافظة على البيئة في 

جيل األبناء في إطار المسؤولية المجتمعية للنادي. 
آليات  وعن  المحلية،  البيئة  ا عن أشجار 

ً
البرنامج ورش تضمن 

التعامل السليم مع النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها. ومن 
ضمن الورش المميزة ما قدمته زينة باهارون من قسم الشؤون 
البيئية بالنادي منها ورشة أشجار القرم أو »المانغروف«، مبينة 

قيمة هذه الشجرة وفوائدها وأهميتها البيئية.
وورشة عن أشجار الغاف إحدى األشجار األصيلة في اإلمارات، 
بهوية اإلمارات وتراثها.  ثقافية كبيرة القترانها  والتي تمثل قيمة 
إحدى أهم األشجار المثمرة األكثر  وورشة عن أشجار السدر، 
أربع مرات  مبينة مكانتها الخاصة لذكرها  في اإلمارات،   

ً
انتشارا

تدوير  عن  رابعة  وورشة  فوائدها.  وتناولت  الكريم،  القرآن  في 
النفايات، تحدثت فيها عن كيفية إعادة التدوير وأهميتها لتوفير 
دولة  حرص  وعن  الشوائبة،  من  خالية  سليمة  صحية  بيئة 
اإلمارات على التخلص من النفايات بطرق مبتكرة وإعادة تدويرها 

إلى مواد مفيدة.

مبادرة »على درب األولين«
أطلق مركز زايد للدراسات  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، 
والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، مبادرة بعنوان »على درب 
األولين«، لتقديم ورش تراثية افتراضية تخاطب األجيال الناشئة 
لترسيخ قيم التراث في نفوسهم وتذكيرهم بما تركه أسالفهم من 

عادات وآداب وقيم.
فبراير واستمرت حتى   22 انطلقت أولى أنشطة المبادرة بتاريخ 
30 مارس الما�ضي، قدم خاللها الباحث في التراث الشفهي بمركز 
زايد للدراسات والبحوث مسلم العامري محاضرة حول السنع 
اإلماراتية  والتقاليد  العادات  خاللها  شرح  المجالس،  وآداب 
وأدب الحوار في  وكيفية استقبال الضيف،  في أدب المجالس، 
الصحيحة  والطرق  العربية،  القهوة  وإعداد وتقديم  المجلس، 
وأشار في حواراته المفتوحة مع الطالب إلى أن  لتقديم القهوة. 
هذه العادات ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. شهدت المحاضرة 
 لطالب ومعلمي مدرسة عجمان الخاصة، ومدارس نداء 

ً
حضورا

وهارفست الخاصة،  ومنار اإليمان الخاصة،  اإلسالم الخاصة، 
والنصر، والعمداء، والمدرسة العربية الخاصة.

 أنشطة تراثية عبر المنصات الرقمية
ضمن  اإلمارات  تراث  لنادي  التابعة  المراكز  أنشطة  استمرت 
على  النادي  وحرص  كورونا.  جائحة  فرضتها  التي  الشروط 
منها  عدة  مجاالت  في  النشء،  تخدم  نوعية  فعاليات  تقديم 
واأللعاب  واألكالت الشعبية،  وإعادة التدوير،  الحرف اليدوية، 
من   

ً
إقباال الورش  شهدت  العربية.  القهوة  وإعداد  الشعبية، 

الطالب والطالبات واألمهات، الذين أثنوا على حرص النادي على 
مواصلة تقديم األنشطة التي تحافظ على تراث اإلمارات وتعلم 
التي  األنشطة  من  وغيرها  والسنع،  والتقاليد  العادات  النشء 
تصب في ترسيخ الدور المجتمعي والرسالة التراثية للنادي. وقالت 
مديرة المراكز النسائية في نادي تراث اإلمارات فاطمة التميمي، 
إن المراكز التابعة للنادي تقدم أكثر من عشر ورش كل أسبوع، 
بكفاءة عالية مع مراعاة متطلبات جائحة كورونا. وأكدت الحرص 
على تنويع الورش واألنشطة واإلصدارات، مع االستعانة بوسائل 
القرآن  نشاط   

ً
وأيضا التراثية،  والمسابقات  كاألسئلة  الجذب 

الكريم. كما أطلق النادي عبر منصته الرقمية، برنامج »يلستكم 
مغنم« الذي تعرف حلقاته بالسنع وآداب المجالس.

أوسمة وجوائز الشيخ زايد
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات 
بعنوان  ُبعد،  عن  ندوة  الما�ضي(  مارس  من  الثامن  )االثنين 
»زايد.. أوسمة وجوائز«، استضاف فيها الباحث في تاريخ اإلمارات 
الحديث جمعة الدرمكي، والمرافق الصحفي السابق للمغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حمدي تمام. أدار الندوة الباحث 
في مركز زايد للدراسات والبحوث الدكتور محمد الفاتح، بحضور 
واإلعالم  للدراسات  التنفيذي  المدير  الرميثي  عبدالله  علي 
للدراسات  زايد  مركز  في  اإلداري  المدير  األميري  وبدر  بالنادي، 

والبحوث، وعدد من الباحثين والمهتمين واإلعالميين.
وُعرض خالل فيديو يوضح بعض محتويات معرض الشيخ زايد 
واألوسمة  الفوتوغرافية،  والصور  الشخصية  المقتنيات  مثل 
وشهادات التقدير. وقالت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث 
فاطمة المنصوري، إن تنظيم الندوة يأتي ضمن برنامج »محطات 
تاريخية في حياة الشيخ زايد« الذي أطلقه المركز بداية شهر فبراير 
الما�ضي لتسليط الضوء على المقتنيات واألوسمة والجوائز التي 

يضمها معرض الشيخ زايد التابع لنادي تراث اإلمارات.
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  أن  الدرمكي  الباحث جمعة  وأكد 
سلطان آل نهيان كان دائًما محط اهتمام وتكريم من كل العالم 
إلنجازاته   

ً
تقديرا والرسمية،  الشعبية  المستويات  كل  وعلى 

ومواقفه اإلنسانية، والسياسة الحكيمة التي تعامل بها، وشيمه 
الخيرة وعطاءاته الوفيرة. 

وقدم الدرمكي نبذة عن كتابه »زايد.. أوسمة وجوائز«، الصادر 
من األوسمة والجوائز   

ً
واستعرض عددا عن األرشيف الوطني، 

والهيئات  العالم  قادة  من  المؤسس  القائد  عليها  حصل  التي 
العلمية والمدنية والدولية. 

واستعرض حمدي تمام بعض مالمح اهتمام المغفور له الشيخ 
 
ً
 كبيرا

ً
زايد بن سلطان آل نهيان بالجانب البيئي، الذي شغل حيزا

من فكر القائد المؤسس. وقال إن جهات دولية عدة بادرت بمنح 
 تؤكد أهمية دوره في الحفاظ على 

ً
المغفور له، الشيخ زايد، ألقابا

منها لقب »بطل األرض«، كما حصل على شهادة الباندا  البيئة، 
الذهبية من الصندوق العالمي للبيئة »باندا« وقائمة طويلة من 
األوسمة والجوائز عكست حجم التقدير العالمي للراحل الكبير 

وجهوده في هذا المجال.

»تاريخ العمالت في اإلمارات والخليج«
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات 
بالتعاون مع جمعية  ندوة عن بعد،  مارس الما�ضي(   14 )األحد 
التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بعنوان 
»العمالت النقدية شواهد حضارية في تاريخ الشعوب.. اإلمارات 
استضاف فيها المستشار والباحث   ،»

ً
العربي أنموذجا والخليج 

وأدارها المؤرخ  في التراث والتاريخ الدكتور معتز محمد عثمان، 
المتخصص في تاريخ اإلمارات والجزيرة العربية الدكتور سيف 
بن عبود البدواوي، بحضور المدير التنفيذي للدراسات واإلعالم 
سعيد  األنشطة  إدارة  ومدير  الرميثي،  عبدالله  علي  بالنادي 
والمدير اإلداري في مركز زايد للدراسات والبحوث بدر  المناعي، 
وقالت  والمهتمين.  والمختصين  الباحثين  من  وجمع  األميري، 

إن  المنصوري  فاطمة  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  مديرة 
التاريخ  وجمعية  اإلمارات  تراث  نادي  بين  تعاون  ثمرة  الندوة 
واآلثار بدول مجلس التعاون، مؤكدة تثمين النادي لهذه الشراكة 
هذه  مثل  إلى   

ً
دائما »نتطلع  وأضافت:  الجهتين.  بين  والتعاون 

الشراكات التي تجسد التعاون الخليجي وتعمل على إبراز القواسم 
للدراسات  زايد  مركز  أن  إلى  وأشارت  المشتركة«.  التاريخية 
والبحوث يمتلك مجموعة مميزة من العمالت التي تعود إلى حقب 
إسالمية مختلفة، وذلك ألهميتها كمصدر لدراسة تاريخ المنطقة، 
منها إحدى العمالت التي تعتبر من اإلرث الخليجي المشترك وهي 

عملة »طويلة الحسا«.
عن الدور التاريخي المهم  تحدث الدكتور معتز محمد عثمان، 
تقل فيها  للعمالت بوصفها شواهد صادقة للحقب المختلفة، 
العمالت  على  الضوء  وألقى  والتحريف،  التعديل  احتماالت 
التي  وتلك  الخليج،  دول  وبقية  اإلمارات  دولة  بين  المشتركة 
اختصت بها اإلمارات مستعرًضا تاريخ تداول العمالت في اإلمارات 
والخليج، والترتيب الزمني الستخدام العمالت في اإلمارات وأنواعها 
وتاريخ سكها. وقال الدكتور معتز إنه تم الكشف عن قطع أثرية 
في بعض المواقع المهمة في دولة اإلمارات مثل مليحة، حيث تم 
العثور بجانب عدد من العمالت المهمة على قالب لسك العملة، 
 منذ القدم 

ً
 مهما

ً
 على أن المنطقة ظلت موقعا

ً
هو ما اعتبره دليال

كممر للتجارة بين الشرق والغرب.
حظيت المحاضرة بعدد من المداخالت المهمة من مختصين 
وعي�ضى  المطيري،  بن جاسم  الله  عبد  الباحث  منهم  وباحثين 
يوسف من هيئة الشارقة لآلثار، ومعالي الدكتور أحمد بن عمر 
الزيلعي األمين العام لجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون، 
والدكتور محمد الفاتح الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث، 
وبثينة القبي�ضي الباحثة في تاريخ أبوظبي، حيث ألقت المداخالت 

الضوء على جوانب مختلفة من تاريخ النقود في المنطقة 

النوعية أنشطته  اإلمارات يواصل  تراث  نادي 

تراث الشهر
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قصيد

�ي�ن �هار�ة ا�همح�ب

القصيدة للشاعر سلطان بن يافور بن محمد الهاملي )1915 - 1994(، ولد في محضر »السبخة« في ليوا، 

 ثم التحق بالعمل في شركة »أدما« 
ً
واستقر في مدينة أبوظبي منذ أربعينيات القرن الما�ضي، عمل غواصا

بجزيرة داس حتى أحالته الشركة إلى التقاعد وذلك في عام 1987، له قصائد في المدح والغزل والنصح ويعد 

من أوائل الشعراء الذين ذكروا اآلالت الميكانيكية في قصائدهم وخاصة السيارات والطائرات.

غفايـــــــــــــــــــــــة غايـــــــــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــــــــــــــــــي  ونيــــــــــــــــــــت 

تبـــــــــــــــــــــــع الهـــــــــــــــــــــــــــــــــوى عنـــــــــــــــــــــــدي عنايـــــــــــــه

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة وفيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ملتقايـــــــــــــــــــــــه

مـــــــــــــــــــــــــــــــــا اروم أنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل باصدقايـــــــــــــــــــــــة

بالغشايـــــــــــــــــــــــه واظهـــــــــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــــــــــــــــــاد  إن 

غافــــــــــــــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــــــــــــــاير فــــــــــــــــــــــــــــــي عنايــــــــــــــــــــه

سهايـــــــــــــــــــــــه فر�شـــي  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يسهـــــــــــــو 

فـــــــــــــــــــــــي شدايـــــــــــــــــــــــه يفهـــــــــــــم  حــــــــــــــــــــــــــــد  وال 

غايــــــــــــــــــــة صبايـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــي  يـــوم  مـــــــــــــن 

عنـــــــــــــــــــــــدي غوايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــا ظنتـــي 

ونيـــــــــــــــــــــــــــــــــت واعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القوافيـــــــــــــــــــــــــــــــــن

مـــــــــــــا ارد عـــــــــــــــــــــــن شـــوف المحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــن

أن ييتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مبشـــــــــــــــــــــــــــــــــين

ياكـــــــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مزاييـــــــــــــــــــــــن

تشفيـــــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــــــــــــــه نظـــرة العيـــــــــــــــــــــــن

الدياويـــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــي  ودارس  فـــــــــــــاهم 

عنـــــــــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــــــــلى قـــــــــــــــــــــــــــــــــولي عناويـــــــــــــــــــــــن

أنقـــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــب المياديـــــــــــــــــــــــن

شفجـــــــــــــــــــــــين بالـــــــــــــود  لـــــــــــــــــــــــــــــــــي  أحـــــــــــــــــــــــب 

ختمـــــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي بالقوافيـــــــــــــــــــــــن

ملف

حكايات حواري وشوارع المدن القديمة 
14 خمس حكايات شعبية من شوارع »العين« - أحمد مجدي همام 

18 التراث يزين أسماء شوارع أبوظبي - حاتم عبد الهادي
20 الحارات القديمة في مدينة العين - شمسه حمد الظاهري

26 بعض حكايات شوارع دبي - حاتم السيد
28 شوارع وحواري أبو ظبي في كتابات الرحالة - د. علي عفيفي

32 مليحة، حاضنة التاريخ - عبدالعليم حريص
34 أسماء شوارع أبو ظبي في عيون األدباء - فاطمة عطفة

40 »الخريس« نخيل وطين وماء - د. هال علي
42 حي القصبة بالعرائش، حضارات متعاقبة - د. أنس الفياللي

46 شوارع القدس العتيقة - ميسون عبد الرحيم 
48 حكايات من شوارع صنعاء - زهورعبدهللا

52 بين »الكيمان« و»جسر الصليبة« - وليد مكي



15 »العين«   /   العدد 258  أبريل  142021 خمس حكايات شعبية من شوارع 

حكايات حواري وشوارع المدن القديمة

 أحمد مجدي همام

كل الذين ُوِلدوا وترعرعوا في مدينة العين في النصف الثاني 
 منهم، 

ً
من القرن العشرين، وأنا محظوظ بأنني كنت واحدا

كل هؤالء كبروا في مدينة تاريخية تتكاثف في هوائها المرويات 
الشعبية والحكايات التي تقارب األساطير، فمن جهة كانت 
خصبة  بيئة  الصحراء،  قلب  في  الواقعة  الواحة  العين، 
الجدات  بحكايات  الشبيهة  الحكايات،  تلك  مثل  لتروج 
مها 

ّ
واألساطير الميثولوجية، قصص تتناقلها األفواه، ويسل

فيضيف كل جيل لمسته على الحكاية  جيل للذي يليه، 
أخالقية  ولقيم  لزمانه  مناسبة  يجعلها  بما  فيها،  ويعّدل 
ا الشتراطات تلك 

ً
يتم تعديل الحكاية وفق وتربوية معينة، 

فال تصبح مجرد  القيم لتكون فعالة وذات قيمة حياتية، 
حكاية متداولة للتسلية. في المساحة التالية، أسترجع من 
الذاكرة، بعض الحكايات التي كانت رائجة في مدينة العين 
حكايات ترّبينا  في ثمانينيات وتسعينيات القرن الما�شي. 
ت خيالنا نحن الصغار في ذاك الوقت وفتحت 

ّ
عليها وغذ

مخّيالتنا على آفاق أسطورية ذات قيمة تربوية.

يات العين الفايضة
ّ
جن

كانت العين الفايضة، التي تقع على بعد 10 دقائق من جبل حفيت، 
منطقة  الما�ضي،  القرن  ستينيات  حتى  سباخ،  منطقة  كانت 
تحذيرات  وكانت  �ضيء،  أي  منها  العين  ان 

ّ
يرجو سك مهجورة ال 

الكبار ألطفالهم دائما تنص على تفادي اللهو أو المرور بالقرب من 
تلك المنطقة لخطورتها. وظل وضع العين الفايضة كذلك، حتى 
الستينيات، منطقة منبوذة تحوم حولها األساطير التي تقول إن 
يغوين  كّن  وأن الجنيات،  المهجور متخم بالجن،  ذلك الفضاء 
 وعابري السبيل الذين يوجدون بمفردهم هناك، 

ً
المسافرين ليال

رائحة  بتتبعها عن طريق  وتغويه  منهم،  للواحد  الجنية  فتظهر 
 في 

ً
سحرية زكية تخلب األلباب وتسيطر على وعي السائرين ليال

التي طارت   نعرف جنية »أم الدويس« 
ً
تلك المنطقة. كّنا جميعا

شهرتها وانتشرت في كل المدن اإلماراتية، جنية شديدة الجمال 
ولها رائحة جذابة، تغوي الرجال حتى إذا ما انجذبوا إليها باغتتهم 

بيديها اللتين هما عبارة عن زوج من المناجل )الدويس(. 
الفايضة  العين  نشاهد  لم  الثمانينيات  مواليد  من  وجيلي  أنا 
 
ً
وإنما شاهدناها منتجعا الحكايات الشعبية،  كما طرحتها تلك 
 بالمباني والخدمات والطرق الممهدة 

ً
 عامرا

ً
 وتراثيا

ً
 وترفيهيا

ً
ساحيا

وأعمدة اإلنارة، وكان ذلك بعد مجهود كبير بذله صاحب السمو 
في  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  زايد  الشيخ  المؤسس  الرئيس 

استصالح وإعمار منطقة العين الفايضة لتتحول بمرور الوقت إلى 
مقصد سياحي بارز.

البائع الليالم.. أبو كيس
األعراق  متعددة  كوزموبوليتانية  مدينة  زالت  وما  العين  كانت 
الجنسيات،  متعددي  سكاًنا  دوًما  احتضنت  ألنها  والثقافات، 
والشوام  المصريين  اإلماراتيين وضيوفها من  المدينة من  أهل 
والسودانيين والمغاربة والهنود والبنغال واإليرانيين والعمانيين.. 
ولذلك كانت الحكايات التي سمعناها في صبانا تحمل مزيًجا من 
كانت  وفي حي الجيمي،  الشذرات الميثولوجية متعددة األلوان. 
هناك منطقة معروفة باسم »حارة السوريين«، تقع بين مدرستي 
وكان الباعة  خولة بنت األزور ومدرسة معاوية بن أبي سفيان. 
العادة  في  وهم  المناطق،  تلك  في  يطوفون  »الليالم«  الجائلون 
وربات البيوت كن ينتظرن نداءهم الشهير  بائعون من الرجال، 

»ليالم ليالم ليالم« ليشترين ويقايضن بضائعه.
ونقتبس من مقال منشور في صحيفة »البيان« بعنوان »الليالم.. 
سوق النساء في زمن البساطة« بتاريخ 25 يناير 2018: »الباحث 
والمؤرخ حمد سلطان البدواوي قال إن الباعة المتجولين أو ما 

ن خمس حكايات شعبية من شوارع »العين«
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يطلق عليهم في الما�ضي اسم »الليالم« ظهروا في فترة الستينيات 
فترة  وانقسمت  الما�ضي،  القرن  من  التسعينيات  فترة  وحتى 
ظهورهم إلى مرحلتين مرحلة ما قبل االتحاد، حيث كان الباعة 
المتجولون من الرجال والنساء يأتون في كل 6 شهور إلى الدولة 
ويمكثون في األحياء  قادمين من باكستان وإيران وبلوشستان، 
10 أيام، حاملين معهم بضائع منوعة، حيث كان الرجال  لمدة 
يأتون باألواني ومعدات الزراعة والري، كما كانوا يبيعون الماء 
الصالح للشرب، ويصلحون األدوات الحديدية المستخدمة في 
الزراعة، أما النساء فكن يبعن المالبس والعطور واألعشاب)...( 
منتصف  في  باالندثار  بدأت  الليالم  ظاهرة  أن  إلى  ويشار 

التسعينيات من القرن الما�ضي، في ظل انتشار وسائل النقل«.
 من الفلكلور 

ً
مع اندثار مهنة الليالم قل ظهور البائعين وباتوا نوعا

 مع الحداثة التي تعيشها المدينة، لذلك 
ً
الذي لم يعد متناغما

ربما، ظهرت في منطقة حارة السوريين بحي الجيمي، حكاية »أبو 
عن رجل شرير  الشام،  في  المتداولة  األسطورة  تلك  كيس«، 
 كيًسا كبيًرا، يضع فيه كل ما يسرقه من 

ً
يجوب الشوارع حامال

دجاج وأموال، وحتى األطفال الذين يأخذهم ليبيعهم كعبيد.
 وأنا 

ً
30 سنة من تلك الذكريات، أقف متعجبا واآلن، على بعد 

أشاهد كيف تمكنت المخيلة الشعبية، من دمج فّزاعة أبو كيس 
األسطورية المنتشر ذكرها في سوريا ولبنان، بظاهرة بائع الليالم 

في مدينة العين بأحياء الجيمي والخبي�ضي والمرخانية !

ارة«
ّ
»أم السعف« تسكن في »القط

الجميع يعرف أسطورة أم السعف، تلك الجنية التي تتخذ شكل 
وكانت  أو باألحرى هي جنية اختارت أن تسكن في نخلة،  نخلة، 
األمهات والجدات يروين على أوالدهن حكايات مروعة عن تلك 
الجنية، فعرفنا في صبانا أن صوت حفيف الهواء في فروع النخلة 

هو في الحقيقة صوت الجنية »أم السعف والليف«.
ارة، هو ملتقى كل 

ّ
في تلك الفترة كان نادي العين في منطقة القط

شباب المدينة وأوالدها، الجميع يقصد مسبح النادي أو مالعبه 
ومقاهيه. وفي تلك الفترة كانت الطرق الرئيسة المؤدية إلى النادي 
محاطة بعزب ومزارع كثيرة، يمتلكها المواطنون الذين يسكنون 
كانت أشجار النخيل تنتشر بغزارة في المربع  في منطقة القطارة. 
وكنا كلما تحركنا إلى النادي نحرص على أن  المحيط بالنادي. 
نلتزم بالطريق اإلسفلتي الممهد الذي يقود إلى بوابات النادي، 
ونحرص أال ننحرف صوب العزب والزراعات المحيطة، ألننا كنا 
على يقين أن جنية أم السعف تسكن في مزارع النخيل   

ً
جميعا

ارة.
ّ
المحيطة بنادي العين في القط

اآلن بالطبع، بتنا ندرك أن أم السعف لم تكن إال حيلة تربوية لمنع 
األطفال من التعدي على ممتلكات الغير، أو قطف الثمار وإتالف 

الزروع، وأن منطقة القطارة ليست وكًرا ألي نوع من الجنيات.

غوريال طليقة في شوارع العين
، انتشرت الحكاية بين الطالب 

ً
وهي من الحكايات الحديثة نسبيا

في مدارس العين كلها، توام وعود التوبة والجيمي ومعاوية بن أبي 
سفيان وخليفة بن زايد، تناقل الطالب الحكاية وانتشرت كالنار 
هربت من  هناك غوريال طليقة في شوارع المدينة،  في الهشيم. 
 ليمتنع 

ً
حديقة حيوانات العين. كان رواج تلك اإلشاعة، سببا كافيا

جميع األطفال عن الخروج إلى الشوارع للهو إال في جماعات، ال 
، ألنه ال أحد يحب أن يكون فريسة سهلة بين أنياب 

ً
أحد يخرج ليال

غوريال قاتلة هربت من حديقة الحيوان. وفي المرات القليلة التي 
غلبنا فيها الضجر والملل وخرجنا، أذكر أننا كّنا نتوهم بآثار أقدام 
أنفسنا  نحن  نتطوع  كنا  كثيرة  أحياٍن  وفي  العمالقة،  الغوريال 

لترويج الحكاية برسم ما يشبه أثر أقدام غوريال على الرمال.
التي تعامل  الوقت اندهشت من الالمباالة  في ذلك  أنني  وأذكر 
إذ كان  بها أبي مع فزعي وذعري أنا الطفل ذو السنوات التسع، 
يعرف يقينا أن إشاعة الغوريال كانت حكاية شعبية تتكرر كل 
عدة سنوات، منذ افتتاح حديقة الحيوان في العام 1968، كانت 
إشاعات تروج كل فترة بوجود غوريال هاربة من حديقة الحيوان. 
بين   

ً
ال أسباب واضحة النتشار تلك الحكاية ثم خمودها سريعا

والتسعينيات  الثمانينيات  حقبة  في   
ً
وخصوصا واآلخر،  الحين 

من الزمن الما�ضي إال ألنها كانت فرصة جيدة لألهالي للتحكم في 
جموح أوالدهم ورغبتهم الدائمة في الخروج من المنزل للعب.

الشيخ »حفيت«.. ملك الجبل
كتابه  في   ،)2003  -  1910( ثيسجر  ويلفرد  البريطاني  الرحالة 
»الرمال العربية«، وصف جبل حفيت بأنه »حوت على الشاطئ«، 
والجبل الذي يقع بين دولة اإلمارات العربية  هكذا تمت رؤيته. 

المتحدة وسلطنة عمان، يبلغ ارتفاع أق�ضى قممه داخل اإلمارات 
. دارت حول جبل حفيت في ثمانينيات القرن الما�ضي 

ً
1240 مترا

الكثير من الحكايات، أشهرها حكاية الشيخ حفيت المعمر، الذي 
وهو رجل حكيم يعيش في الجبل  يبلغ من العمر مئات السنين. 
بمفرده منذ قرون، ال يستطيع أحد أن يستدل إلى مكان بيته في 
 على امتداد السلسلة الجبلية فيصعب 

ً
الجبل، ألنه يعيش متنقال

 وال شريًرا على عكس باقي الحكايات 
ً

اإلمساك به. وهو ليس قاتال
الشعبية. بل هو شخص زاهد منقطع عن الدنيا إلى عبادة الله.

وال أستطيع الجزم ما إذا كانت هذه الحكاية الشعبية هي البذرة 
في   )1968( الجابري  سالم  العماني  الكاتب  عليها  اعتمد  التي 
التي تمزج بين الخيال العلمي  كتابة روايته »كاهن جبل حفيت« 
واألسطورة وتحكي عن اكتشافات أثرية لتدوينات نقشها كاهن في 
زمن غابر في غرف سرية تقع في باطن جبل حفيت، تم الكشف 

عنها بعدما ضرب نيزك الجبل  
* روائي وكاتب من مصر

»العين« خمس حكايات شعبية من شوارع 
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 حاتم عبد الهادي 

غير مهتمين  يسير الناس كل يوم في شوارع المدن وحواريها، 
بمنظر الالفتات التي تزين جدران الشوارع، ولو تمعن أحدهم 
وحكايات،   

ً
لوجد أن هذه الالفتات تحمل بين طياتها قصصا

بل يمكن اعتبار الشوارع  وتسميات قديمة تدل على التاريخ. 
من المواد الرئيسة التي نستقي منها تاريخ المكان والسكان، 
 
ً
والحياة هناك. ولعلنا نعرف أن لكل �شيء - في الحياة - تاريخا
المدن لها حكايات وقصص  حتى العواصم وأسماء  ومعالم، 
فهي كنز مستتر،  تخنزنها الذاكرة الشفاهية لتراث الشعوب، 

وتاريخ حافل باألحداث والمواقف. 

ولنبدأ من العاصمة »أبو ظبي« والتي أطلق عليها ذلك لكونها كانت 
ِبي العربي هو نوع من أنواع الغزالن، ومن اسم 

َّ
 للظباء، والظ

ً
موطنا

»الظبي« اشتق اسم مدينة وإمارة أبوظبي.
 من تاريخها عند تنقلنا بين شوارعها، التي تحمل 

ً
ولعلنا نلمح قبسا

وتخلد مواقف بطولية،  يختزن ذكريات التاريخ وعبقه،  أسماء 
وحياة وعادات وتقاليد أهل اإلمارات. من أشهر هذه الشوارع شارع 
»الهدية«  الذي يقع في وسط المدينة، والصوغ تعني  »الصوغ«، 
التي يحملها الزائر إلى دار المضيف. هذا الشارع قديًما كان ملتقى 
ترتاده الفتيات المقبالت على   

ً
جميال  

ً
وحيا لبائعي المجوهرات، 
الزواج الختيار مصوغاتهن.

نوع من أنواع  باللهجة المحلية،  »الدوج«  أو  »الدوك«  أما شارع 
المحار يؤكل لحمه، ويعد من وجبة أساسية في األزمنة السابقة، 
كان أهالي المناطق الساحلية يتحينون أوقات اعتدال الحرارة 
وفي  الصخور  بين  يعيش  الذي  المحار  النوع من  اللتقاط هذا 
وهو المحار المعروف في مصر  المناطق القريبة من السواحل؛ 
الذي  االسم  يحمل  الذي  »الحيول«،  أما شارع  الخلول«.  »بأم 
بحسب رواية الحاج  أطلقه األقدمون على أساور زينة النساء، 
تتقاطع  التي  المهمة  الشوارع  من  فهو  الرميثي.  سعيد  جمعة 
مع شارع سلطان بن زايد األول. وسمي بهذا االسم لوجود باعة 
»أساور النساء«. وقد اشتهر الشارع لوجوده بجوار أسواق اللؤلؤ، 

فكانت النسوة يرتدنه بعد شراء اللؤلؤ لشراء األساور منه. 
وهناك شوارع أخرى كانت بالقرب من »البطين« وهو تلة مرتفعة 
وشارع  وهو اسم ألحد نجوم السماء.  »الياه«،  ينحدر منها شارع 
»الفنطاس«، ويعني المكان الذي يتم تخزين الماء فيه على ظهر 
السفينة. كما يمكن إطالق ذات االسم على »الهير« الذي يتجمع 
فيه المحار المعبأ باللؤلؤ. وشارع »الحرضية« وهواسم لمنطقة 
بحرية تقع وراء جزيرة الحديريات، معروفة بصيد السمك هناك 
بطريقة تعرف بـ»السكار« بلهجة أهل اإلمارات، حيث يتم إحاطة 
السمك بالشباك ليتجمع السمك فيها ثم يتم سحب الشبك إلى 
البر وتفريغ السمك الذي تم اصطياده. وهناك شارع »القفال«، 
وهو اسم يطلق على ردة رجال الغوص من رحالتهم التي كانت 

تمتد أحياًنا إلى ثالثة أو أربعة أشهر. 
وفي ذات المنطقة نجد شارع »زور عيده«، وهو اسم جزيرة صغيرة 
والزور عبارة عن  تقع جنوب جزيرة الحديريات في إمارة أبوظبي. 
نباتات تنمو في المياه الضحلة بالقرب من الجزر، و»عيده« اسم 
»بويريات«  شارعا  أما  إليها.  ينسب  المكان  كان  النساء  إلحدى 
اإلقليمية  المياه  في  تقعان  اسمي جزيرتين  فيحمالن  و»ديينة« 
يستمد اسمه من نوع  »القصباة«  وشارع  التابعة إلمارة أبوظبي. 

من األشجار الساحلية تنمو قرب الشواطئ وفي الجزر، و»العياي« 
اسم جزيرة تقع في المياه اإلقليمية التابعة إلمارة أبوظبي. ويقول 
الخبير التراثي سعيد عبدالله المهيري إن أسماء تراثية كثيرة تزين 
باللهجة  »مجاسب«  أو  منها مكاسب  ابوظبي،  العاصمة  شوارع 
المحلية، وهو اسم جزيرة تابعة إلمارة أبوظبي، وشارع »الهيالي« 
يطلق  و»المفرص«  وهو اسم شبكة صيد مصنوعة من الغزل، 
على مكان الماء الضحل بين الجزر، و»الثنية« منطقة في البحر 
وشارع  الصغيرة.  للقوارب   

ً
طبيعيا ميناء  تعتبر  بحرف،  أشبه 

المحلية  باللهجة  البحر  قناديل  أنواع  أحد  اسم  وهو  »لويفي« 
في  معروف  التمور  من  نوع  اسم  وهو  و»الدباس«  اإلماراتية، 
ينطقه  الصرايه حسبما  أو  »الصراي«  شارع  أما  ليوا،  منطقة 
ومن الشوارع  بعضهم فهو الفانوس أو السراج خافت الضوء. 
واالسم  »بالوصل«  العربي شارع  الخليج  المتفرعة من  التراثية 
الصحيح هو »باألوصل« وهو اسم موقع جغرافي بحري في المياه 

اإلقليمية التابعة إلمارة أبوظبي،
وتعني األرا�ضي الصلبة  وأصل الكلمة الجسر،  »اليسره«  وشارع 
أو الصخرية المرتفعة عن منسوب مياه البحر، وعادة ما تكون 

ظاهرة على شكل ألسنة من اليابسة إلى الماء في جزر الدولة 

التراث يزين أسماء شوارع أبوظبي 
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المقابر  فاكتشاف عدد كبير من  المياه،  يأتي على رأسها توفر 
وكذلك اكتشاف األفالج واستخدامها  تدل على تمركز سكاني، 
بصورة واسعة للري قبل أكثر من آالف سنة يبين تمركز السكان 
في هذه المنطقة من أجلها، كما أدى إلى بروز حركة تبادل وتجارة 
واسعة وارتبطت نشأة األفالج واستخدامها في الري بنشأة المباني 
التاريخية الضخمة التي تعج بها مدينة العين والمنطقة حولها، 
فقد شيد الحكام المتعاقبون مجموعة كبير من الحصون والقالع 

تشكلت  مما  وثرواتهم  وأراضيهم  المياه  موارد  لحماية  واألبراج 
الحارات القديمة بالقرب منها حتى نهاية الستينيات من القرن 
الما�ضي. وتشير بعض المراجع التاريخية أن الحارات في قرى مدينة 
العين الرئيسة بدأت تتشكل منذ عام 1830، حينما استوطن بدو 
المنطقة واحة العين والجيمي وقليل منهم استوطن واحة هيلي 
والمخططات  الخرائط  في  ظهرت  التي  والمعترض  والمويجعي 
القديمة باسم »الغيل« نسبة ألحد أفالجها الرئيسة. ويعتقد أن 
بعد   1870  -  1840 البيوت في قرية المسعودي ظهرت بين عام 

حفر فلج المسعودي في عام 1840.
وفي عام 1898 ظهرت قلعة بالقرب من أحد أفالج واحة المعترض 
تحلقت حولها منازل األتباع والخدم. وبين عامي )1871 - 1910( 
ازداد عدد قاطني هذه الواحة بزيادة عدد المنازل والحارات. كما 
ظهرت منازل بالقرب من قلعة الجاهلي في العين والتي أنشئت في 
 1910 1891. وازداد عدد المنازل وتشكلت الحارات في عام  عام 
كما ازداد عدد المنازل في كل من المويجعي والجيمي واستحدثت 

حارات جديدة في قرى هذه الواحات.
منازل  تزايد  ومع  الشهير  المربعة  قلعة  بنيت   1945 عام  وفي 
وتشكلت  المربعة  قلعة  من  بالقرب  زحفت  العين  واحة  أبناء 
بالقرب من  كما تشكلت حارات جديدة  هناك حارات جديدة. 
المبني   - قصر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه 

الحارات القديمة في مدينة العين

 شمسه حمد الظاهري

تحترم عملية التنمية في دولة اإلمارات اإلرث الثقافي والمادي 
القديمة  أبوظبي  إلمارة  التابعة  العين  مدينة  لحارات  الثري 
 
ً
وتتعامل معها بمسؤولية كبيرة، على أن ال يطغى عليها ظاهريا
أكان ذلك من الناحية المعمارية  بأي حال من األحوال سواء 
على  المحافظة  الدولة  وتعكف  ذلك.  غير  أم  التمدينية  أم 
جميع الجوانب المهمة المتعلقة بتشكل الحارة وخصائصها 
الدفاعية وإطاللتها ومبانيها السكنية وأنظمة الزراعة والري 
فيها وحمايتها وتدعيمها وترميمها وإعادة بنائها أينما كان األمر 
وذلك للحفاظ على هوية الموقع وسالمته وأصالته،   ،

ً
مالئما

استعمال  تغيير  فيه  تحظر  التي  القوانين  الدولة  سنت  كما 
أرا�شي النخيل بالواحات وعدم السماح بإقامة أي مبان أو 
منشآت جديدة داخل أرا�شي النخيل أو في حدود الواحات إال 
وال يسمح بتأجير أي منشآت  بأوامر سامية وبشروط محددة. 
أو مبان قائمة داخل حدود الواحات أو استخدامها ألي غرض 
فكانت تلك االجراءات وغيرها بمثابة  ال يخدم هذه المناطق. 
درع واقية لبيئة كانت الحياة اإلماراتية القديمة تدب فيها بكل 
تفاصيلها وتحولت اليوم إلى تراث مع النهضة العمرانية الكبرى 

التي شهدتها الدولة.

خلفية تاريخية
على   - عامة   - اعتمد الهيكل التخطيطي لحارات واحات العين 
أساس الفصل شبه التام بين أماكن السكن وأماكن الزراعة، 
الزراعية  األنشطة  فيها  لعبت  للسكن  شاملة  بيئات  تعد  وهي 
في تنظيم جوانب   

ً
بارزا  

ً
وتربية الحيوان واألنشطة األخرى دورا

المعيشة. كما أن المباني التقليدية المبنية من الطين المستخرج 
الحصون  تشمل  والتي  الثانوية،  ومنتجاتها  النخيل  مزارع  من 
لحماية  بنيت  التي  المحصنة  والمنازل  الدفاعية،  واألبراج 
المساجد  وكذلك  الواحات،  في  الزراعية،  والمناطق  السكان 
التي يؤمها العاملون في مزارع النخيل تتركز في القرى والحارات 
ولكن من الصعب معرفة  الواقعة على أطراف واحات النخيل. 
أصول وتفاصيل نشأة الحارات في مدينة العين، وبداية ظهورها 
وتطورها واستيطانها، فهي نتاج تحوالت وتشكيالت طبيعية مع 
عدم استبعاد فرضية أن واحات مدينة العين وبخاصة القطارة 
وهيلي والجيمي كانت مأهولة بالسكان منذ خمسة آالف سنة. 
 لحضارة، وأن الحضارات 

ً
فمن المعروف أن المنطقة كانت مهدا

ال تنشأ إال في األماكن التي تتوفر فيها مقومات االستيطان والتي 
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1955. وتزايد عدد سكان واحة المويجعي المتحلقين حول  عام 
قلعة المويجعي وزاد معهم عدد المنازل والحارات. ويالحظ من 
المخططات المنشورة في المراجع أن عدد المنازل في قرى كل 
من المعترض والجيمي وهيلي والمسعودي في تزايد مع مر السنين.
العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  قيام  وبعد   1972 عام  وبحول 
1971 ازداد عدد حارات قرى واحات العين بتزايد  المتحدة عام 
عدد المنازل التي تحولت فيما بعد إلى شعبيات واتسع حجم 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  جهود  بفضل  السكنية،  المنازل 

سلطان - طيب الله ثراه -.

حارات مدينة العين القديمة
لعوامل  تعرضت  والتي  القديمة  العين  مدينة  حارات  أهم  من 
التقدم، ما أدى إلى طمس الكثير من معالمها حتى بهتت صورتها في 

 ممن كان يسكنها اآلتي: 
ً
أذهان الناس إال قليال

حارات المعترض
من  المعترض  لواحة  والضواحي  الحارات  نصور  أن  يمكن 
رملة  عود الحصاة،  الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي باآلتي: 
طيبي،  الجزعة،  ند الشريعة،  أعواد شاهين، شريعة المعترض، 
المشاع، القور، القلة المحطة والغيل. وتتخلل حارات المعترض 
مساجد وبساتين صغيرة من النخيل وحفر عميقة كانت تستخدم 
البيوت على ما كان  فقد اعتمدت مواد بناء  ترابها مادة للبناء، 
 في المعترض من جريد النخيل ومن المادة الطينية 

ً
 محليا

ً
موجودا

والبساتين  الحارات  ويتخلل  ـ  الواحة  أرض  من  المستخرجة 
لتخزين  تستخدم  كانت  الواحة  أرجاء  بين  موزعه  »دهاليز« 

المنتجات الزراعية كالتمور.
حارات واحة العين

تشكلت واحة العين من عدة حارات، فبالقرب من متحف العين 
الوطني حارة تسمى بحارة العين أو حارة الحصن نسبة إلى الحصن 

الذي أسسه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي خالل 
 ،1910 تأسيس هذا الحصن عام  وجاء   )1924  -  1922( الفترة 
وحارة مشاعلة نسبة إلى العائلة الكبيرة التي كانت تسكنها، وحارة 
الذي تغير اسمها فيما  الكويتات أو حارة السوق وحارة كخاخة، 
بعد إلى حارة الشل، وحارة قصيدة وحي جفير وحارة الهملة وحارة 
ويذكر أن أقدم حارة في العين تسمى  المطاوعة وحارة الوطاة، 
حارة مشينجة، ويتخلل هذه الحارات ندود مرتفعة كند الرصاص 

وند الغربان وند البياحة.
حارات المويجعي

أشبه  كانت  المويجعي  واحة  أن  التاريخية  المصادر  تذكر 
بضيعة زراعية آلل نهيان، ثم أصبحت مركز نفوذهم الرئيس في 
 
ً
المناطق الشرقية إلمارة أبوظبي، وبينما استوطنت اتخذت مكانا
 من حر الساحل القاتل، ثم 

ً
لالصطياف مع أتباع آل نهيان هروبا

ازدهرت بمشاريع تنموية متعددة، كمحكمة ومدرسة ومستشفى 
وغيرها فضمنت لقاطنيها حياة كريمة ما دفع بأعداد إضافية 
من البدو إلى التخلي عن حياة البداوة والترحال واالستقرار في 
وتصور لنا بعض المصادر الشكل الذي كانت عليه  المويجعي. 
المويجعي في منتصف القرن الما�ضي بأنها كانت مكونة من بضعة 
ومن بعض بيوت  ومالكها آل نهيان،   

ً
تقريبا مبان حديثة البناء 

العريش المتناثرة يسكنها أتباعهم والخدم الذين يعنون بنخيلهم. 
 وكان الشيخ 

ً
وذكر أن عدد المنازل في المويجعي كان نحو 63 منزال

محمد بن خليفة آل نهيان يمتلك نصف األرا�ضي فيها. ويمتلك أبناء 
الشيخ سلطان بن زايد األول النصف اآلخر. وتتوزع هذه المنازل 
 غير منتظم في عدد من الحارات والضواحي في 

ً
في المويجعي توزيعا

حي قلعة المويجعي شريعة المويجعي، وعقدة المويجعي، وعود 
بن صقحان وحي خالد ومجلود والرويكة وعقدة المطاوعة، وقد 

جاءت بعض أسماء األحياء المذكورة أسماء حديثة.
حارة الخريس 

وتعد  تقع حارة الخريس في الطرف الجنوبي من واحة الجيمي، 
واحدة من التجمعات السكنية القديمة التي لم يعد لها وجود 
وللموقع قيمة تاريخية وتراثية تعبر عن واقع  في وقتنا الحاضر. 
عدة  من  الخريس  تتكون  إذ  النفط،  قبل  ما  حقبة  في  الحياة 
ومن هذه  مبان تاريخية يعود بعضها إلى منتصف القرن الـ19 
وبيوت  القديم  والمسجد  والبرج  هالل  بن  أحمد  بيت  المباني 
الحارة القديمة، كبيت أحمد بن براك الظاهري، وبيت راشد بن 
الذي يحتوي على مدبسة كانت تستخدم من  حضار الظاهري، 
قبل سكان الحارة لتخزين تمر النخيل واستخراج الدبس، وبيوت 

العين مدينة  في  القديمة  الحارات 

حديقة المبزرة
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بعض المصطافين من سكان أبوظبي ودبي الذين اعتادوا قضاء 
باإلضافة إلى العديد من  فصل الصيف في الخريس مع سكانها، 
بيوت سعف النخيل )العرشان( التي تمت إزالتها في وقت سابق. 
 
ً
وقد رممت بعض هذه المباني وبعضها اآلخر تم استخدامه سكنا

حتى تسعينيات القرن الما�ضي.
حارات القطارة

تقع واحة القطارة شمال مدينة العين، وفيها من أقدم الحارات 
 من المباني 

ً
وهي تعرف باسم الواحة »حارة القطارة« وتضم عددا

ومن  العشرين،  القرن  بداية  إلى  معظمها  يعود  التي  التاريخية 
محمد  راشد  عائلة  منازل  الواحة،  في  الباقية  المهمة  المباني 
الدرمكي وعبد الله بن سالم الدرمكي وحمد بن سلطان الدرمكي 
ومنزل  وبيت حمد بن هادي الدرمكي ومنزل عبد الله بن سالم، 
ويتخلل منازل حارة القطارة القديمة  خلفان وسيف الظاهري. 
وفي الواحة العديد من المباني التي استخدمت  تسعة مساجد. 
للسكن  استخدامها  إلى  باإلضافة  الزراعية  المنتجات  لتخزين 
وثالثة من هذه المباني قالع، كما يوجد آثار مبان لسوق تقليدي 

.
ً
قديم بالمنطقة يذكر أنه يعود تاريخه إلى أكثر من 80 عاما

من الحارات القديمة إلى الحديثة »الشعبيات«
جاءت النقلة النوعية من الحارات القديمة حول واحات النخيل 

في مدينة العين،  )الشعبيات(  إلى التجمعات السكنية الحديثة 
عهد  في  القديمة،  الحارات  من  بالقرب  كانت  ما   

ً
غالبا والتي 

- طيب الله  حكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الذي أشرف بنفسه على كافة البرامج   )2004  -  1966(  - ثراه 
خالل  من  اإلسكان  بقطاع  المتعلقة  العمرانية  والمخططات 
فهم  إلى  اهتدت  التي  الهندسية  الشركات  أفضل  اعتماده على 
لها  اإليكولوجية  والخصائص  العين  واحات  في  الحياة  طبيعة 
وموقعها المتميزة في الداخل، وتحولت تلك الخطط والبرامج إلى 

واقع ملموس، تمثلت في إنجاز العديد من المشاريع السكنية في 
الواحات واألماكن المحيطة بها وتوزيعها على أهالي المنطقة من 

أجل ضمان االستقرار في تلك الواحات.

جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
تتولى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مسؤولية البحث وإعداد 
سياسات التطوير لحارات مدينة العين القديمة لضمان تنفيذ 
نشاطات حماية المواقع والمباني التاريخية وفق أرقى المعايير 
إذ يجري لها تنفيذ عدد من مشاريع الصيانة لتوثيق  العالمية، 
التي يقع معظمها في المنطقة  وحماية بقايا الحارات القديمة، 
بمدينة  الخاص  العالمي،  للتراث  اليونسكو  قائمة  في  المسجلة 
العين. وهناك مبادئ أساسية تتبعها الدائرة فيما يخص بعملية 
التطوير وحفظ الحارات القديمة كالحد األدنى من التدخل وقابلية 
التراجع عن التدخل )اإلزالة( والحفاظ على مباني الحارات وحفظ 
المطوقة،  واألماكن  والمساحات  الطبيعية  والمناظر  المشاهد 
أنثروبولوجي  منهج  وإتباع  الحاجة،  وفق  بعناية  بها  والتعريف 
كما إنها تشرك جيل الشباب  إلدارة التراث وإعادة استخدامه، 

عبر إعادة استخدام الموقع والتعريف بمضامينه. تجنب نسخ أو 
تكرار أو محاكاة المباني، بل إيجاد مبان تعكس زمنها 
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 حاتم السيد

دبي مدينة النور والجمال، باريس الشرق، األجمل من »نيس«، 
إال أنك  ورغم أن شوارعها من أبهى وأحدث شوارع العالم، 
حين تتنقل بينها ستجد الكثير من األسماء التراثية التي تحمل 
بالوصل ألنها فى   

ً
حكايات الما�شي العريق. سميت دبي قديما

وأحد  القديمة،  والقلعة  السوق  بها  وكان  الخليج،  منتصف 
دالالت كلمة دبي الفعل »م�شى« ألنها بلد َممر لكثير من تجار 

اللؤلؤ واألقمشة، ولكثرة الناس الذين يمشون بها. 

إلى  يرمز  الذي  »االتحاد«،  في دبى هو شارع  الشوارع  أهم  أحد 
المناطق والشوارع  من أشهر أسماء  قيام اتحاد دولة اإلمارات. 
في دبي »الشندغة« وهو شارع حيوي به مقر بيوت حكام اإلمارة، 
»الشندقة«  ومن بعض معاني  وبه مقر التجارة خاصة اللؤلؤ، 
ْدُق  ِ

ّ
األرض المنفصلة، النفصالها عن »بر دبي«، أو من مفردة الش

وهو جانب الفم، وشدقا الوادي: ناحيتاه. وشارع العبرة، وسوق 
مرشد، وسوق النايف، وهو يقع في وسط منطقة الديرة، وأطلق 
عليه نايف لوجود القلعة الموجودة في منطقة الديرة التي يطلق 
عليها قلعة نايف. كما أطلق على شارع سوق نايف اسم »سوق 
أما شوارع منطقة  نتيجة لتزاحم والتصاق محالته.  الصناديق« 
عدة  وقد حملت  القديمة،  البحرية  البيئة  إلى  فتشير  »جميرا« 

فمنها:  دالالت تراثية على الغوص الحرفة األكثر شيوًعا قديًما، 
شارع اللولو، ومن أنواع السفن شارع البانوش، وشارع الجالبوت. 
وحملت الشوارع أسماء مفردات الحياة التي تتعلق بالبحر والسفن 
وأنواع  اللؤلؤ،  األسماك ومغاصات  وأنواعها ومكوناتها وأسماء 
الرياح التي تضرب المناطق الساحلية، وأسماء النجوم والكواكب 
التي كان البحارة يهتدون بها. وسميت منطقة بوهيل بهذا االسم 
وكذلك منطقة الممزر التي  عذب تسمى بوهيل،  نسبة لبئر ماء 
توصف بأنها واحة للمياه، كانت تغمرها عن طريق خور الممزر، 
ومن  ال�ضيء.  مأل  يعني  »مزر«  المحلية  باللهجة  االسم  وداللة 
الشوارع ذات الداللة على الترابط واألخوة بين شعب اإلمارات 
والشعب المصري: شارع بورسعيد الذي سمي على اسم مدينة 
بورسعيد في مصر، وهو حي قديم يحتضن مكاتب ومباني حكومية 
ومحال تجارية وبه بيت التراث ومدرسة األحمدية األثرية. وسميت 
العذبة حولها،  المياه  آبار  لكثرة  االسم  بهذا  المرقبات  منطقة 
والتي يحيط بحوافها بعض الح�ضى الصغير على شكل الرقبة، 
فسميت المرقبات. ثم شارع الرقة نسبة إلى األرض لينة التراب. 
وتحمل منطقة هور العنز هذا االسم نسبة إلى خيل كانت تسمى 
العنز، ماتت في هذا المكان. وسميت منطقة البراحة بهذا السم 
ثم منطقة   .

ً
ألهل دبى قديما  

ً
وكانت مصيفا التساع المساحة، 

البطين الواقعة بجانب الخور وتعني باطن ال�ضيء. وسوق مرشد 
الذي سمي على اسم محل تاجر مشهور في السوق اسمه مرشد 

العصيمي. وفي »بر دبي« عدد من أسماء المناطق والشوارع ذات 
امتدادات تاريخية وتراثية، منها حي الفهيدى التاريخي، والمنخول 
والرفاعة الذين سميا بذلك كونهما يقعان في منطقة مرتفعة. 
ومن الجافلية وزعبيل يطالعنا شارع السطوة وهي منطقة قديمة 
سميت بهذا االسم ألن بعض الناس كانوا يسطون على البوش 
فيها. ثم شارع الوصل نسبة إلى اسم دبى القديم ألنها تصل أهل 
الباني  إلى  زايد نسبة  الشيخ  ثم شارع   .

ً
بعضا ببعضهم  الخليج 

الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه. ثم شارع 
المنارة، الذي سمي على مسجد أبو منارة وهو أحد أقدم المساجد 
أشجار  لوجود  بذلك  سميت  التي  والبرشاء  المنطقة.  تلك  في 
منتشرة فيها على شكل مجموعات صغيرة. هناك شوارع ارتبطت 
تسميتها باالقتصاد مثل شارع الصكوك، وشارع البورصة، وشارع 
وشوارع تؤدي إلى المنطقة الصناعية بدبي ترمز  المركز المالي. 
إلى المواد الخام األساسية مثل شارع الحديد وشارع الرصاص 
ومن الشوارع التي تحمل مسميات تراثية شارع  وشارع الحجر. 
وهو االسم الذي يطلق على تاجر  بمنطقة الجميرا،  »الطواش« 
اللؤلؤ، و»الميداف« وهي أداة تصنع من الخشب لالستعانة بها 
»الماشوه« وهي نوع من السفن صغيرة الحجم.  في التجديف في 
وهي أداة يستعملها غواص اللؤلؤ لسد أنفه  »الخطام«  وشارع 
عند النزول للبحر. ومن أسماء الشوارع شارع »الشمشول« وهي 
وهناك شوارع  القماش الخفيف،  الغواص من  يلبسها  مالبس 

ارتبطت بأسماء السفن مثل شارع الجالبوت، والصمعا وهما من 
ومن الشوارع  أنواع السفن التي تستعمل في األسفار والغوص. 
والند  »ند راشد«  في منطقة  المشهورة شارع منطقة الراشدية، 
من أنواع الكثبان الرملية، بناها المرحوم الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم فسميت الراشدية. والمطينة وهي أرض طينية. والرأس 
وتعني رأس اليابسة الممتد في البحر. والمزهر وهو اسم مستوحى 
من أنواع الزهور المنتشرة في تلك المنطقة. واسم الوحيدة الذي 
حملته منطقة كانت توجد بها نخلة وحيدة. أطلقت حكومة دبي 
التراثية على الشوارع الفرعية كى ال ين�ضى النشء  بعض األسماء 
تراث اآلباء والجداد، وتاريخ وحكايات األمكنة عبر العصور ومنها: 
وهم األشخاص الذين يصطادون السمك. وشارع أم  الضغاية، 
هرير وهو اسم امرأة كانت تربي هرة. وأم الشيف داللة على »هير 
ومنطقة الخوانيج نسبة إلى  اسمه أم الشيف في البحر.  للؤلؤ« 
بئر ماء عذب تسمى الخوانيج. والبطين ألن شكل المنطقة يشبه 
ند الحمر وهي كثبان  أو الدوحة التي يتجمع فيها الماء.  البطن. 
رملية لونها أحمر. والورقاء وهو نوع من الحمام. والمنخول داللة 

على وجود شجر النخيل.
وال نن�ضى توجيه الشكر للخبراء والباحثين الذين اعتمدنا عليهم في 
استقاء أسماء شوارع اإلمارات ودالالتها، وفي مقدمتهم سلطان بن 
غافان، حبيبة بن ثالث، راشد المري. إلى جوار أرشيف صحيفة 

اإلتحاد اإلماراتية 

بعض حكايات شوارع دبي
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شوارع وحواري أبوظبي في كتابات الرحالة

وينام هؤالء األعيان فوق تلك السطوح التي ال يملكون فيها شيًئا 
من األثاث الذي يجعلها مدعاة للراحة، سوى بعض حصائر وسرر 
ا يتخذونها من سعف 

ً
بدائية الصنع، أما الفقراء فيقطنون أكواخ

بصر فيه بيًتا من 
ُ
النخيل. ويالحظ أن أبوظبي مكان متواضع ال ت

ولكن موقع المدينة ييّهئ للقوارب مر�ضى قريًبا  حجر إال بالكاد، 
من الساحل المنخفض، الذي تشرف تالله الرملية على البحر، 
الذي ال ترى فيه إال كومات  ويصف ساحل أبوظبي بالمجدب، 
متناثرة من العشب القا�ضي؛ تختلط بشجيرات قليلة العدد؛ تنمو 
وتوجد على أطراف مثل هذه المدن عادة  مبعثرة هنا وهناك، 
بعض مزارع التمور القائمة في مناطق متفرقة بالقرب من اآلبار)3(. 
وتثير انتباهنا صورة أبوظبي، التي زارها الباحث والرحالة المبشر 
 Samuel األمريكي من أصل هولندي صموئيل مارينوس زويمر 
اإلرسالية  مؤس�ضي  أحد   ،Marinus Zwemer،)1867-1952
1901، ولقي  2 مايو  األمريكية في البالد العربية، والتي وصلها في 
ترحيًبا من الشيخ زايد بن خليفة، حاكم أبوظبي )1855 - 1909(، 
وبعد أن يشير إلى أن الكرم الذي قوبل به هو ورفاقه في أبوظبي 
كان غامًرا، يصف أبوظبي فيذكر أنها جزيرة تفصلها عن اليابسة 
قناة عرضها نحو مئتي ياردة، ويصل عمق الماء فيها في حالة الجزر 
إلى نحو خمسة أقدام، وتقف في منتصف هذا الحاجز الطبيعي 
قلعة الشيخ زايد تراقب من يخوضون في تلك المياه، ثم ذكر أن 
أبوظبي تضم نحو عشرة آالف نسمة، كلهم من العرب والزنوج، مع 
. وأضاف أن 

ً
وجود عدد من بنيان السند ال يتجاوز اثني عشر رجال

المدينة تضم قلعة الشيخ، وجملة من المنازل ال يزيد عددها على 
أصابع اليد الواحدة، أما ما بقي من المدينة، التي تمتد على نحو 
ميلين على الساحل، فهو عبارة عن أكواخ من حصائر مجدولة)4(. 
ويكتب في مقاله المنشور عام 1907 يصف أبوظبي يقول: وفيما 
عدا بضعة بيوت وقلعة واحدة، فإن جميع الـمباني في الـمدينة قد 
خل وَسـعـِفـِه، وهي تمتد على شريط الساحل لـما  ُبنيت بَجريد الـنَّ

 د. علي عفيفي علي غازي

عام  في  تأسست  قد  أبوظبي  مدينة  أن  المؤرخون  ُيرجح 
كرت في خريطة الجغرافي 

ُ
أنها ذ إال أن ذلك ال ينفي   ،1762

العربية  الجزيرة  لشبه  160م(   -  100( بطليموس  اإلغريقي 
باسم »Ichthiophagoi«؛ وال ينفي كذلك جود أماكن سكنية 
)قرقشان   Cheriza في شيريزان  منها  بالقرب  قديمة  مؤقتة 
اإليطالي  الجوهري  قائمة  في  إليها  المشار   ،)Qirqishan
 Gasparo Balbi )1550 بالبي  جاسبارو  البندقي  والرحالة 
وقرقشان هو اسم بحيرة أو خور يقع في الجنوب   ،)- 1625

الغربي من جزيرة أبوظبي)1(. 

أظهرت  عربية  مجموعات  أبوظبي  أرض  على  عاشت  فقد 

تمسكها بهذه األرض رغم الصعوبات المعاشية، التي مرت بها، 
فقد  بها ومارسوا حياتهم عليها بحًرا وبًرا،  مع ذلك استقروا، 
عرفت واحات ورياض أبوظبي والعين االستقرار والزراعة منذ 
ا آمًنا للبحارة 

ً
عصور ما قبل التاريخ، كما أن بنادرها كانت مالذ

الذين كانوا يقصدونها  ومقًرا لكثير من الطواويش،  والغاصة، 
ا عن الآللئ المميزة. يهدف هذا المقال إلى رصد صورة شوارع 

ً
بحث

وحواري أبوظبي ومبانيها العمرانية في كتابات الرحالة الغربيين 
ويتبين ما شهدته من نهضة  لنرى كيف كانت وماذا أصبحت؟ 
عمرانية، ونهضة في البنية التحتية، السيما في عصر الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي )1966 - 2004(، أول رئيس 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة )1971 - 2004(. ُيقدم المساح 
Bruks Gorge Barren في تقريره  البريطاني جورج بارنز بروكس 
المنشور في نحو عام 1830 بعنوان »وصف لقسم من الساحل 
الجنوبي للضفة العربية من الخليج في المنطقة الممتدة بين 
رأس الخيمة ودبي«، وصًفا ألبوظبي فيقول إن فيها بيًتا حصيًنا، 
وبرًجا صغيًرا، وتظهر في مناطق متفرقة منها أبراج صغيرة أخرى، 
إضافة إلى قريتين أو ثالث. ويعمل سكان المدينة في صيد اللؤلؤ، 
الذي ُيعّد المصدر الرئيس للدخل، فأرضهم مجدبة ال تكاد تفي 
إال بالقليل، أو ال تفي ب�ضيء« وُيشيد بروكس بالشيخ طحنون بن 
شخبوط، حاكم أبوظبي )1818 - 1833(، ذلك الرجل الوسيم 
الكريم، أفضل شيوخ الساحل)2(. ُيخبر وايتلوك Whitelock، في 
مقاله المعنون »معلومات عن العرب الذين يسكنون المنطقة 
القراصنة«،  بساحل  المعروفة  وأبوظبي  الخيمة  رأس  بين 
والمنشور بمجلة جمعية بومباي الجغرافية، أن علية القوم في 
يجعلون سقوفها مستوية.  أبوظبي يتخذون بيوًتا من الحجر؛ 

بي
وظ

 أب
ن،

ص
لح

ا
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يربو عن ثالثة كيلومترات. والـغوص على اللؤلؤ هو الـمهنة السائدة 
بهدف  السمك،  تجفيف  إلى  باإلضافة  الشواطئ،  تلك  على 
كوكس  بير�ضي  البريطاني  الرحالة  السيا�ضي  وقام  التصدير«)5(. 
Percy Cox 1864 -1937(، المقيم السيا�ضي البريطاني في الخليج 
بعّدة رحالت في عمان وساحل عمان   ،)1920  -  1904( العربي 
المتصالح )اإلمارات العربية المتحدة(، ففي عام 1902 أبحر من 
ن من التجول برفقة الشيخ زايد بن 

ّ
مسقط إلى أبوظبي، حيث تمك

خليفة وأبنائه في سوق أبوظبي، ويقول إنه سوق جيد، فقد وجد 
فيه كل ما يمكن أن تحتاج إليه هذه »البلدة البائسة«، وفق وصفه 
لها، اعتباًرا من الكراسة إلى مصيدة الفأر. كما أفاد بأن الشيخ 
وصل الرحالة  زايد بن خليفة يتمتع بنفوذ كبير في المنطقة)6(. 
 Hermann بورخارت  هيرمان  األلماني  الفوتوغرافي  والمصور 
1904، حيث  2 فبراير  Burckhardt )1857-1909 إلى أبوظبي في 
وتمكن  نهل من كرم شيخها زايد بن خليفة لستة أيام متصلة، 
ظهرها في 

ُ
التي ت من التقاط العديد من الصور ألبوظبي وقلعتها، 

 4 وكتب يصف أبوظبي في مذكراته اليومية في  بدايات تمدنها. 

أما  »فقط السوق وحده ونصف درزن مشيدة بالحجر،  فبراير 
تتوزع متقاربة  الباقي جميعه فهو ال أكثر من أكواخ من الجريد، 
ل باحة محمية من الخارج بسور،  ِ

ّ
شك

ُ
بعضها من بعض، بحيث ت

ويستخدم الشيخ زايد بن خليفة بناء كبير بمثابة دار للضيافة، 
مبني على غرار األكواخ بعيدان جريد النخيل وبالسعف وجذوع 
ومساحته تقارب الدور التي يبنيها أهالي أهوار العراق  النخيل، 
ولها جدران  متًرا،   20 وهذه الدور يصل طولها إلى  من القصب، 
عالية تنفذ منها الرياح، وهي ظليلة معتدلة الحرارة حتى في مواسم 
 John Gordon Lorimer( ُيسهب جون جوردن لوريمر  الحر)7(. 
1914 - 1870(، في دليله في وصف أبوظبي، فيذكر أنها مدينة تمتد 
نحو ميل ونصف على طول الساحل الرملي المنخفض، وتتكون 
غالبيتها من أكواخ من الحصر مع مبان حجرية قليلة، وأكبر بناء 
هو حصن الشيخ الواقع على مسافة قليلة من الداخل خلف 
وعلى أطراف المدينة توجد سوق  وليس بعيًدا عنها.  المدينة، 
الخاص بالمراكب الكبيرة  ويقع الميناء  منفصلة للتجار الهنود. 
ويعيش سكانها في الغالب  على بعد أكثر من ميلين في الساحل، 

على الغوص وصيد األسماك وعلى التبادل التجاري البسيط في 
وأشجار النخيل قليلة  وليست لهم زراعة عادية،  حاالت قليلة، 
 Harrison جًدا)8(. يكتب الطبيب المبشر األمريكي بول هاريسون
 ،1919 عام  في  أبوظبي  عن  انطباعاته   )Poul )1883-1962
»بعد إبحار جميل وسط الخليج استمر يومين وصلنا إلى  يقول: 
أبوظبي، وكان لقائي بهذه المدينة أشبه بلقاء صديق قديم لم أره 
وفي أبوظبي أقمنا في مجلس الشيخ حمدان بن  منذ زمن بعيد، 
زايد«، حاكم أبوظبي )1912 - 1922()9(. وصل الرحالة البريطاني 
إلى أبوظبي   Wilfred Thesiger )2003 - 1910( ويلفريد ثيسجر
في 14 مارس 1948، وكانت على حّد وصفه: بلدة صغيرة متداعية 
تمتد في محاذاة ساحل الخليج، وعلى مشارفها بئر ما، وفيها عدد 
قليل من أشجار النخيل. وُيضيف »إن هذه البلدة الصغيرة تضم 
نحو ألفي نسمة«، وتحدث عن صيد السمك فيها، وعن »تجديد 
وطالئها بزيت سمك القرش استعداًدا لموسم  مراكب البوم«، 
فإن  أبوظبي،  في  الشيوخ  يتجّول  وحين  المقبل.  اللؤلؤ  صيد 
الشيخ شخبوط بشخصيته المهيبة وعباءته السوداء كان يتقّدم 

.  ويشير إلى أن سكان أبوظبي ليسوا أكثر من 10 آالف 
ً

إخوته قليال
نسمة، وما عدا اثني عشر بانيان من السند، فجميعهم عرب أو 
من نيجرو Negro. وباستثناء اثني عشر منزال وقلعة مهيبة، بنيت 
المدينة كلها من حصير النخيل، وتمتد على طول شاطئ البحر لما 
يقرب من ميلين. المهن الوحيدة في المدينة، وفي جميع الساحل، 
األسماك  وتجفيف  اللؤلؤ،  على  والغوص  األسماك،  صيد  هي 

للتصدير)10( 
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 عبد العليم حريص

فهي  ال يشبه غيره على الساحة الخليجية،  مركز تنوير مزدحم باآلثار،  بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة،  »مليحة« 
منطقة تراثية بامتياز، وقد أثبت ذلك الكثير من االكتشافات األثرية والمحلية. تقع منطقة مليحة على بعد نحو 50 كم شرق مدينة 
الشارقة، من أهم المدن التراثية، يعود تأسيسها للقرن الثالث ق.م، توسعت وازدهرت خالل الفترة الهلنستية واستمرت حتى القرن 
الرابع الميالدي، كما يتضح من سير المكتشفات األثرية للموقع، وتقع »مليحة« بوادي العجمان. كشفت التنقيبات واللقى  األثرية في 
مليحة منذ بداية سبعينيات القرن الما�ضي، عن مدينة مهمة تضم أبنية إدارية ومدافن تذكارية وحارات سكنية ومقابر تضم رفات 
 في شبه الجزيرة العربية للتجارة العالمية تربط أقطار 

ً
 مهما

ً
إبل وخيول دفنت  لجانب أصحابها، وورشا صناعية. وكانت المدينة مركزا

حوض البحر األبيض المتوسط مع أقطار المحيط الهندي ووادي الرافدين، عثر في مملكة مليحة على شواهد قبور كتبت بالخط 
 من مقابر مدائن صالح، 

ً
المسند الجنوبي وكتابات آرامية مهمة، وورشا صناعية، تعد تلك المقابر األدمية والحيوانية أقدم معماريا

باألردن. وقد عرف أهلها سك العملة على الطريقة اإلغريقية، واكتشفت حجر ضرب العمالت  بالمملكة العربية السعودية والبتراء 
باللغة اآلرامية ولغة أهل جنوب الجزيرة العربية. يعبقها زخم أثري وتنوع حضاري  على شكل رأس هرقل، ونصوص كتابية قصيرة، 
مذهل، ما بين وثائق مكتوبة على الطوب، الفخار، النحاس، واألحجار وكتابات منقوشة، منها الكتابة اآلرامية وخط المسند، وبين 

تنوع العبادات والمعتقدات الدينية. 

وتمتاز بموقعها الثري، فتقع في سهل داخلي مباشر غرب السالسل 
المنخفضة من جبال الحجر، تحتوي تضاريس كثيرة ومتنوعة، 
في  رملية  وكثبان  الشرقي،  الجنوب  على  خفيف  منحدر  منها 
الشمال  إلى  ومنخفضات رملية  الغربي،  الشمال  الوسط ونحو 
الغربي والشمال، وتمتد مرتفعات فايا بقممها الصغيرة المنحدرة 
بين  متموجة  وكثبان  ضيقة،  صغيرة  وديان  تتخللها  للشرق، 

األحديدبات المطمورة لجبل فايا وارتفاعات جبل مليحة.
عثر بها  من المكتشفات األثرية،   

ً
وثقافيا تعد قرية مليحة كنزا

وحليات هندسية مصبوغة  على مبخرة مزخرفة بشكل أنثوي، 
الباكستاني  الساحل  من  شريطية،  زخارف  في  األحمر  باللون 
اإليراني لمكران، جرة »أمفورا« المصرية ذات طينة حمراء عليها 
رأس هيليوس »ربة الشمس«، تعود فترتها للقرن األول الميالدي، 
وأوعية مزججة تعود بفترتها للقرن الثاني قبل الميالد والقرن الرابع 
الميالدي، وكسرات فخارية يونانية »فخار األتيكي« وجرار فخارية 
وشقف حمراء مصبوغة ومزدانة بنقوش ورسومات باكستانية 
وهندية، وتزين تلك القطع أرفف متحف الشارقة لآلثار. تكشف 
وثائق كتابية أن »المليحة« من أهم المواقع األثرية جنوب شرق 

شبه الجزيرة العربية، أكتشف بها مجموعة من النقوش الكتابية 
تاريخ  في  مهمة   

ً
نصوصا آرامية،  وكتابات  المسند،  الخط  من 
المنطقة، ذكرت أسماء ألشخاص آلهة ومناطق.

وقد عثـر الفريق المحلي إلدارة اآلثار، بدائرة الثقافة بالشارقة، 
على كسرة لجـرة فخارية عليها نقوش بالخط المسند الجنـوبي، 
وفي طرفها نصف دائرة، يرجح أن تكـون حـرف )الواو( أو )العين(، 
نقشت األحرف فور  )األلف(  واألخير  )الدال(،  أما الحرف اآلخر 
صناعة الجرة، كما يبدو من دقة وقوة الحفر على الفخار، لكلمة 
وهو التفسير األقرب لألحرف المحفورة على الشقفة  )ود أب( 

الفخارية، قيل إنها تعويذة للتبرك. 
كما إن الشقافات المعثور عليها تصف زخًما في الحياة الطبيعية 
وتصور إحداها شقفة عملية صيد أسد على  »المليحة«  ألهل 
طرف أنية برونزية. وذكر بعض األثريين والمهتمين بتاريخ اإلمارات 
»أمرؤ  تقرأ  األنية  على  المقروءة  األحرف  بأن  والتراثي  الثقافي 
أو إله الشمس وقد يكون أحد األلهة والمعبودات في  الشمس« 
تتنوع االكتشافات على أرضها، فتتوحد  تلك الحقبة التاريخية، 

فيها الثقافات 

مليحة، حاضنة التاريخ 
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 استطالع - فاطمة عطفة 

تاريخية  بأسماء  العالم  في  والمدن  العواصم  شوارع  تحظى 
وكأن  أليفة  وتصبح  األحداث،  من  كثير  بها  وترتبط  متميزة، 
وأسماء  أسرتنا.  أفراد  من  واحًدا  فيه  نسكن  الذي  الشارع 
وذاكرة  التاريخ  في  مكانتها  لها  أبوظبي  العاصمة  في  الشوارع 
الناس مًعا، وكان لمجلة »تراث« لقاءات مع كوكبة من األدباء 
والمهتمين بجمال العاصمة وتميزها ليحدثونا عن آرائهم في 

ذلك. 

يسير  لغات  الشوارع  تسمية  إن  أبوالريش:  علي  الروائي  يقول 
هذه  أيًضا.  بالخط  الموجودة  الرموز  والخط ضمن  الترميز  بها 
الشوارع هي جزء من حياة الناس الذين عبروا أو يعبرون بها، وهي 
مبيًنا أن تسمية الشوارع هي توصيف  اللغة الجغرافية للمكان. 
وأضاف موضًحا  حالة ثقافية اجتماعية تظل غافية في الذهن. 
أنه ال يمكن أن تبنى مدينة بال شوارع متميزة، ألن هذا يخلق ذاكرة 
حية توثق سقوفها عبر التحوالت التي يمر بها أي مجتمع. وتابع أبو 
الريش: اإلمارات دولة ذكية وهي تستحق كل هذا الترميز والتوثيق 

لترسخ في ذاكرة األبناء، وال يمكن أن تظل المدينة كالصحراء بال 
عالمات وبال إشارات، ومدينة أبوظبي تضاهي أهم مدن العالم، 
وقد ثبت في كل مدن العالم المتطورة والمتمدنة أن تضع أسماء 
لها قيمة، ولها سيمياء حياتية في ذاكرة األجيال، بمعنى أن الترقيم 
تكون  أن  يجب  وهذه األسماء  أيًضا يجب أن يصحبه أسماء، 
مرفقة برموز ثقافية أو سياسية وحتى دينية، مشيًرا إلى أنه يجب 
أن نعرف أجيالنا ماذا يعني القمر، وأن له الضوء الساطع الذي 
مدنهم  وأزقة  تضاريس  في  يسيرون  وهم  اآلخرين  طريق  ي�ضيء 

وقراهم. 

أسماء شخصيات سياسية واجتماعية
وتابع أبو الريش: اآلن نحن في القرن الواحد والعشرين وقد مرت 
على دولة اإلمارات عقود من الزمن فأصبحت ثرية وغنية فيما 
هو له قيمة في حياتنا وفي مسيرتنا، نسجل التواصل ما بين حارة 
وأخرى، وقرية ومدينة وأخرى، وال يمكن أن يحدث هذا إال بوجود 
األسماء كعالمات، كما هي العالمة في اللغة عندما نريد أن نوضح 
أسماء  بعض  إلى  أبوالريش  علي  الروائي  ولفت  إبداعًيا.   

ً
عمال

الشخصيات السياسية واالجتماعية التي تحملها بعض الشوارع 

مثل شارع حمدان، وشارع زايد األول، وشارع الشيخ راشد، وشارع 
وشارع  وشارع الشيخ محمد بن راشد،  الشيخ محمد بن زايد، 
تدل على أن هذه الشخصيات أثرت  وكل هذه األسماء  مكتوم، 

وقدمت الكثير للمجتمع وتستحق أن ترسخ في ذاكرة األجيال. 

عناوين مشتقة من ما�شي البحر والتراث
مشروع تسمية العناوين  وقال األديب الراوئي حارب الظاهري: 
امتزجت  جميلة  وانعكاسات  جوهرية  خاصية  له  والشوارع 
معالم  على  باستشراف  واستبشرت  الما�ضي  وبروح  بالمدينة، 
مدينة  انتهجته  الذي  »عنواني«  نشأتها فمشروع  منذ  المدينة 
وأخذ  أخذ انبهاًرا آخر،  أبوظبي في كثير من معالمها وشوارعها، 
زهًوا من الجمالية والروعة، مشيًرا إلى أن هذه العناوين المشتقة 
الجميل  الشغف  وبهذا  أهميتها،  لها  والتراث  البحر  ما�ضي  من 
تجددت المدينة في مكونها وتكوينها. وهو يرى أن المشروع جزء 
التراث  أصول  في  والبحث  الرؤى  وحسب  منتظر،  تأصيل  من 
في  غريبة  بدأت  التي  وكلماته  المتناثرة،  لغته  فجمع  والقيم، 
وقد  ولكن المشروع أظهرها وبين أهميتها،  المفردات الدنيوية، 
تدارك أصحاب المشروع عقبة تعريف المعنى وغياب تفسير 
إال أنه ليس   ،

ً
إلكترونيا  

ً
منح كل عنوان تعريفا  

ً
تجاوزا األسماء، 

خيوط في نسيج ذاكرة الوطن
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من السهل على المارة التوقف والتعرف على معنى هذه الشوارع 
الممتدة، ومعرفة معنى ما ترمي إليه األسماء المعلقة. 

المعنى  يدركوا  أن  يمكن  ال  اليوم  أبناء  أن  الظاهري  وأوضح 
الحقيقي لبعض األسماء المستنبطة من التراث، وأيضا المقيمون 
والسياح الذين يتوافدون من أجل المعرفة الثقافية، لذا ال بد من 
تعزيز الفكرة المنجزة بالتعريف بها سواء من خالل المطبوعات 
المواقع   

ً
وأيضا أو من خالل الصفحات اإللكترونية،  اليومية، 

التي من شأنها أن تعزز أهمية المشروع الجميل بثوابته المعرفية 
والجغرافية. فمن المؤكد أن مشروع العنونة رسم معالم تراث 
البحر، في مدينة كأبوظبي تولد من رحى األمواج، وهي حاضرة في 
لغة المعنى ومن المؤكد أن ال تخرج العنونة من استنباط هذه 
الدالالت من أعماق البحر، وجمالية ذاكرة الغوص، التي أفرزت 

العديد من المفردات والقصص والحكايات التي يتمتع بها تراث 
المدينة، وما تتسم به الشوارع مثل المرجان والحصباة. 

ومن جمالية الفكرة أن إمارة أبوظبي باتت تعنون كل مدنها حسب 
الموروث الثقافي، وحسب دالالتها وإرثها. وهو يرى أن هذه الداللة 
العقول،  تلفت االنتباه وتبهر  الثقافية والتراثية تظهر في عنونة 
من  الكثير  والحياتية  الثقافية  مخرجاتها  من  كالعين  فمدينة 
وإذا ما عرجنا نحو  الصفات كالنخيل والقالع واآلثار التاريخية، 
 هذا التاريخ العريق، وواحات تراثية 

ً
المنطقة الغربية نجد أيضا

بكر تخطو نحو التشكل واالبتكار، لذا لكل مدينة عنوانها الكبير 
الذي يتمثل في تدشين المشروع على أجمل ما يمكن استنباطه 
من دالالت فعلية، ربما تجسد المفهوم العام للثوابت الثقافية 

واستشراف القادم من خالل األفكار الناضجة.

الشوارع ذاكرة الما�شي
للشوارع في أبوظبي وظيفة أخرى  ويقول الكاتب سعيد البادي: 
يتعلق   

ً
قد تؤدي دورا  

ً
أيضا فهي  التقليدية،  الوظيفة  تلك  غير 

وبموروث تراكم طيلة عقود،  وبسيرة شعب،  بذاكرة الما�ضي، 
الناس  ويطالعها  عليها،  أطلقت  التي  األسماء  تعكسها  وظيفة 
، دون أن يدرك بعضهم أنهم يقرؤون 

ً
عندما يسلكون دروبها يوميا

أن  يعتبر  وهو  الدالالت.  غزير  الصفحات،  مفتوح  تاريخ  كتاب 
تسمية الشوارع بأسماء محلية فكرة جميلة إلحياء تاريخ المنطقة 
وطبيعتها في أذهان الناس وتعريفهم على تاريخ المناطق في اإلمارة 
تعود جذوره إلى   

ً
عريقا  

ً
إماراتيا  

ً
التي تختزن بين ضلوعها تاريخا

 أن شوارع أبوظبي تحمل تلك 
ً
حضارة »أم النار«، وما قبلها مبينا

التسميات التراثية الجميلة التي قد تكون مأخوذة من حكايات 
بل  وآسرة،  األحوال موحية  كل  في  لكنها  أو أسطورية  حقيقية 
بعناية،  القراءة  يستحق  كتاب  من   

ً
فصوال اعتبارها  ويمكن 

وتتبع المعاني العصرية التي يمكن استلهامها  برموزه ودالالته، 
وأكد البادي  فتصبح مفاتيح قابلة للفهم والتصور.  من التراث، 
على أن المدن تحمل صفتها وحيويتها من شوارعها، قبل عمرانها 
دفقات  تضخ  عبرها  المدينة،  شرايين  هي  فالشوارع  وبنيانها، 
هي افتراض  فمدينة بال شوارع،  الجسد،  الحياة إلى بقية أنحاء 
لذلك تكون  ال يتما�ضى مع المنطق البشري أو حتى االفترا�ضي، 

حارب الظاهري د. عائشة بالخيرسعيد سالم البادي بو الريش
ٔ
علي ا

أسماء شوارع أبوظبي في عيون األدباء
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مسميات الشوارع لها تلك األهمية التي تستلزم العناية في اختيار 
 على األيام وعلى األحداث التي تعبر فيها 

ً
المسمى الذي يبقى شاهدا

أو من خاللها.

خيوط في نسيج ذاكرة الوطن
تشير الكاتبة الدكتورة عائشة بالخير إلى أسماء الشوارع بمدينة 
أبوظبي كأنها خيوط في نسيج ذاكرة الوطن، فهي تربط األحداث 
وتفاصيل الزمان في بـقع يحدها المكان، لذا فهي تعلق في ذاكرات 
األطفال والشباب والبالغين والعابرين، وتتناقلها األجيال لتعبيرها 
إن  بالخير قائلة:  وتضيف د.  والحضارة.  عن الموروث والتاريٍخ 
والدروب في إمارة أبوظبي لها طعم  مسميات المناطق واألحياء 
يجعل المرء يقف عندها، ويتأمل تفاصيلها وما خزنته من معاٍن 
وأول ما يمر في ذاكرتي هي جماليات المكان،  وتطلعات وأصالة. 
والدور التاريخي الذي قام به الباني المؤسس الشيخ زايد - طيب 
الله ثراه - في تلك المسميات، وال سيما المناطق التي ترحب بك 
الشهامة،  الرحبة،  السمحة،  أبوظبي ومنها  إمارة  عندما تدخل 
أخرى  مناطق  وهناك  الشوامخ،  الشامخة،  الراحة،  الباهية، 
مثل الكرامة والزاهية، وكل هذه التسميات تبهج النفس وتسمو 

بآدمية اإلنسان. ولشوارع أبوظبي قصص ارتبطت بمراحل تطور 
اإلمارة، فهناك شارع المرور، وشارع إلكترا، وشارع النجدة، كما 
إن هناك شوارع دلت على حكمة القيادة الرشيدة ومساعيها لنشر 
المحبة، أال وهما شارع السالم وشارع السعادة. وتضيف قائلة: 
المكان،  لجمال وقوة وعطاء   

ً
واختيارها يعتبر رمزا هذه األسماء 

مسموع لكل ما ومن أسهم في جعلها  فهي ترد الجميل بصوٍت 
وهناك حكايات كثيرة نجدها في مسميات الشوارع  بيئة حياة، 
منها ما ارتبط باللؤلؤ فحفظ أنواعه وأدواته ومواسمه، ومنها ما 
تغنى بالنخيل والتمر والرطب، وآخر بما أكرمت بيئة الما�ضي هذه 
األرض الطيبة من نباتات وأشجاٍر وحيوانات تعيش في البر والبحر 
 لجمال وقوة وعطاء 

ً
والفضاء، هذه األسماء واختيارها يعتبر رمزا

المكان فهي ترد الجميل بصوت مسموع لكل ما ومن أسهم في 
جعلها بيئة حياة. وتختتم د. عائشة بالخير قائلة: اإلمارات بدون 
شك بالد العطاء ومهد اإلنسانية ونلمس ذلك في كل ماحولنا ال 
سيما الشوارع والدروب التي جمعتنا بالما�ضى والعالم والبشر 
فسلكناها بتسامح وانسجام. كلها دروب سلكها ويسلكها الناس 
وهم سعداء بمكتسبات الدولة وما تعمق في خواطرهم من محبتها 
في عصر  والمتجولين  المارة  التي خلت من  الشوارع  ذات  وهي 

الكورونا فأخلوها في فترات التعقيم الوطني واشتاقوا إليها فعادوا 
إليها ملتزمين بالتباعد والكمامات. نعم، لدّي صديقة تباهت بأنها 
تسكن في شارع العلوم فردت عليها أخرى وأنا أسكن في شارع 

األنقياء. وعي�ضي بالدي التي نحبها في كل التفاصيل. 

الحفاظ على القاموس التراثي
تحدثنا الروائية مريم الغفلي عن أهمية تسمية الشوارع بأسماء 
تعود للتراث مثل شارع الفرضة، شارع أم تاي، وهي أسماء بعض 
الشوارع المحيطة بنا، إنها لفتة جميلة لتسمية الشوارع بأسماء 
تعنى  ماذا  يتساءل  الكل  المعنى،  يعرف  أحد  ال  ولكن  تراثية، 
»الفرضة«، وهي الميناء قديًما باللهجة المحلية. وماذا تعني »أم 
تاي«، وهي بندقية تحمل شعار التاج البريطاني، وهناك أيًضا أم 
»تاجين«، وطبعا يستبدل حرف الجيم بالياء في اللهجة المحلية. 
المكان وساكنيه،  لها عبق  تراثية  قديمة  وهكذا هي مسميات 
القاموس  على  نحافظ  الطريقة  بهذه  التقليد،  هذا  وجميل 
لكن  موضحة:  الغفلي  وتضيف  واالختفاء.  االندثار  من  التراثي 
أذهان من وضعها.  في  إال  البتة  المسميات غير مفهومة  بعض 
لها ذكرى ووقع محلي،  جميل تسمية الشوارع والحارات بأسماء 

أو  نتمنى وضع قاموس مرجعي لشرح معانيها لمن يرغب  لكن 
كذلك جميل تسمية  وأسباب التسمية ومناسبتها،  حتى أسماء 
الشوارع بأسماء شخصيات مبدعة تنتمي للشارع أو للمكان، وحتى 
تخصيص كرا�ضي تحمل أسماءهم. وتختتم الروائية مريم الغفلي 
معبرة عن سعادتها: بالنسبة لي أكون سعيدة وأنا أتابع مسميات 
الشوارع وأكتشف معانيها وسبب التسمية، وكيف أنها تنبثق من 
جذور المكان ولهجته وتاريخ أهله، فمن ال ما�ضي له ال حاضر له 

أسماء شوارع أبوظبي في عيون األدباء

حكايات حواري وشوارع المدن القديمة



41 »الخريس« نخيل وطين وماء    /   العدد 258  أبريل  402021

»الخريس« نخيل وطين وماء 

 د. هال علي

معنًى  اسم  ولكل  اسم،  حاّرة  لكّل  األشخاص،  كما  الحارات 
 على أسماء الحارات 

ً
ومغزًى وحكاية. واالسم هوّية. ال أمّر عادة

وغالًبا ما أق�شي في البحث عنها ساعات طوال  مرور الكرام، 
من المتعة الشائقة. صديقتي المقيمة في اإلمارات في العين، 
أرسلت لي مع أحد األصدقاء تموًرا وبطاقات لطيفة بمناسبة 
عيد الفطر الفائت. يومها لفتني على أحد األغلفة اسم مدينة 
»الخريس«،  التسمية  فت عند 

ّ
توق العين ومنطقة الخريس، 

وألن فضولي ال يهدأ إال بعد أن يرويه البحث والتق�شي، بحثت 
عن معنى التسمية. وحين قرأت حولها لم أستغرب اختيار اسم 
كهذا لمنطقة عرفت على مّر التاريخ بالواحات وبيوت سعف 
طاٍغ.   في الخريس حضوٌر  إذ للماء  النخيل والبيوت الطينّية. 
وفي العربية  الخرس في اللهجة اإلماراتية زير الماء،  الخريس، 

ن، وبائعه خّراس، وجمعه خروس. كذلك الدَّ

هذا ما ورد في معجم ألفاظ لهجة اإلمارات وتأصيلها الصادر عن 
مركز زايد للتراث والتاريخ. المنطقة التي تعود مبانيها إلى منتصف 
معروفة بواحاتها الساحرة وقد سبق فيها  القرن التاسع عشر، 
فبيوت الطين كانت معدودة حيث إن معظم  الطيَن،   

ُ
السعف

البيوت كانت من سعف النخيل. الخريس إذن تقودنا إلى الماء، 
ل واحاتها، وماٌء يمزج بترابها المنّقى ليبني بيوتها، 

ّ
ماٌء ونخيٌل يشك

أفالج وعيون. في الخريس ست آبار كانت تستخدم لشرب ولسقي 
الموا�ضي. 

عنصرين  عن  تتحدث  أن  يعني  »الخريس«  االسم  تذكر  أن 
من  غيرها  تشبه  ال  فالنخلة شجرة  والطين،  النخيل  أساسين: 
وسعفه ألسقف البيوت.  وتموره غذاء،  النخيل ظّل،  األشجار. 
وآمن  مستقر  لمستقبل  ضمانة  النخيل  أشجار  على  الحفاظ 
ليست شجرة عادية في   

ُ
فالّنخلة وتقدير للتراث القائم،   

ً
غذائيا

حياة السكان في اإلمارات، إذ إّنها تتمتع بخصائص ال تملكها أي 
شجرة أخرى، كما أن الواحات تشكل أحد أجمل مالمح المنطقة، 
وتميزها بحضارة فريدة تحفل بالعديد من القصص االجتماعية 
األصيلة التي تبقى في ذاكرة أهالي المنطقة. وأما الطين، فهو رمز 
لق 

َ
ين إال وكان الخ

ّ
إذ ال يمكن الحديث عن الط اإلبداع والخلق. 

َخالٌِق  إِنِّي  لِلَْملائَِكةِ  َرّبَُك  قَاَل  قال تعالى: ﴿وإِذْ  فحواه ومعناه. 

ِلَق من 
ُ
بََشًرا ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن َحَمأ َمْسُنوٍن﴾ الحجر 28. إنساٌن خ

ماء وطين، يسكن في بيٍت من ماٍء وطين أليس هذا أبهى التماهي؟ 
بين االنسان والطين.  إنكارها  إلى  ثمة عالقة وجودية ال سبيل 
السنين،  بالطين منذ آالف  البشري  الجنس  ارتبط وجود  فقد 
وقد بنى االنسان مساكنه ومعابده وقصوره وقالعه من الطين 
للعمارة الطينية في اإلمارات  على مر العصور ومرور الحضارات. 
تاريخ ومكانة خاصة، ألن أغلبية القالع والحصون في األساس ذات 
منشأ طيني، سواء في مدينة العين أو غيرها من المناطق المتفرقة 

والهدوء  بالرحابة  الطينّي  البيت  يتمّيز  اإلماراتية.  الجغرافيا  في 
 
ً
 من الطمأنينة. وثمة عامل مهم جدا

ً
كما كان يوفر لساكنيه نوعا

هنا وكان جّدي يحدثنا عنه كثيرا هو »وحدة الحال«. إذ للبيوت 
الطينية طراز واحد تقريًبا في بنائها، األمر الذي استطاع أن يذيب 
ويقّرب الناس من بعضهم بعًضا إذ ال مستويات وال  أي فروق، 
درجات، بل حال واحدة وبيوت واحدة. حتى أن الحارات القديمة 
نادًرا ما  أقفالها،  كالخريس كانت تتمتع بدرجة عالية من األمان. 
تستعمل، رغم أنها مصنوعة بطريقة محكمة وجّيدة. ولكل بيت 
ويمكن الدخول  مجلس وهو ما يكون في الطابق األر�ضي،  طينّي 
يبقى مفتوًحا تقريًبا نظًرا  الذي  الخارجي،  البيت  إليه من باب 
لألمان العالي الذي تمتعت به الحارات القديمة. يضم إلى جانب 
الحصائر واألرائك، منقل القهوة العربية وصينية الدالل وفناجين 
 . وبعض أنواع الحلوى المحلية المصنوعة من التمور  القهوة، 
الكثير من بيوت الخريس القديمة ما زال قائًما، بعضها اندثر إال 
 على تاريخ فترة عريقة ليس في الخريس وحدها بل 

ً
أنه بقي شاهدا

تجمع بيوت الطين البساطة والجمال،  في اإلمارات بشكل عام. 
 عن تأدية وظيفتها 

ً
 عبق الما�ضي من دون أن تكون بعيدة

ً
حاملة

البيوت  في الحاضر بفضل عملّيتها التي تجعلها تفوق ما سواها. 
ر معظم مكوناتها في 

ّ
الطينية مميزة ببساطتها وسهولة بنائها، وتوف

الطبيعة؛ فالحجارة موجودة في كل مكان، وكذلك التراب والتبن 
والماء والحرارة. كما إن عملية صناعة الطوب من الطين عملية 
التراب إلزالة الشوائب  »غربلة«  تعتمد على  سهلة غير معقدة، 
ويوضع المزيج في قالب خاص  ثم يمزج مع التبن والماء  منه، 
من الحديد أو الخشب، ويوضع تحت أشعة الشمس حتى يجف 
 ولعدة أّيام. ويمكن أن يخلط الطين مع الحشائش الميتة 

ً
تماما

 من تعريضه ألشعة الشمس، ُيحرق حتى 
ً
واليابسة »التبن«، وبدال

بعد  ويضاف إليه الحجارة التي تجلب من البحر.   ،
ً
يكون يابسا

جفاف الحجارة الطينية أو الطوب تتم عمليات استخدامها في 

البناء وفق ما هو مخطط، وبنفس طريقة بناء الحجارة اإلسمنتية. 
ويراعى في بناء بيوت الطين مجموعة من العوامل على رأسها: درجة 
المادة  إلصاق  يتم  ما   

ً
وغالبا واألمطار.  البرودة  الحرارة وشدة 

الطينية باستخدام اليد كما ترسم عليها األشكال الجميلة على 
ان المناطق الحاّرة 

ّ
يفضل سك واجهة المنزل خاصة الشرفات. 

وهذا التكّيف  ودافئة شتاء   
ً
عادة بيوت الطين ألنها باردة صيفا

مع شروط المناخ يعتبر خاصّية تنفرد بها بيوت الطين، فتفّوقت 
انها العيش فيها دون 

ّ
على البيوت االسمنتية التي ال يمكن لسك

اقتناء أجهزة تكييف وتبريد. إذ للطين مقدرة على حبس الحرارة 
م 

ّ
. وهذا سّر كشفته عبقرية األجداد. وكما يعل

ً
 وإطالقها ليال

ً
نهارا

النخل في الخريس الصبر، فإن البيوت الطينية التي تصنع وفقا 
في حسن   

ً
عميقا  

ً
تحمل كذلك درسا  

ً
للطريقة التي ذكرناها آنفا

قوالب  في  وصّبه  بالماء  التراب  فمزج  والتدبير.  الموارد  إدارة 
وتجفيفه تحت أشعة الشمس، وانتظاره حتى يجف كل ذلك إنما 
يشير إلى ذكائهم الفطري واالعتماد الكلي على الطبيعة ومصادرها 
التي ال تعد وال تح�ضى، ومحاولتهم االستفادة من هباتها. فالتراب 
والرمال والماء وسعف النخيل هي عناصر الحياة قديما وهي التي 

استثمرها األجداد على أكمل وجه 
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 د. أنس الفياللي

عادة ما تكون للمدن واألحياء القديمة حكايا خاصة في تأسيسها. 
لكن حي القصبة بالمدينة العتيقة للعرائش في شمال المغرب 
له طبيعة خاصة، سواء من حيث حكاية تأسيسه أو وظائف 
والتجارية  واالقتصادية  والعسكرية  االجتماعية  مرافقه 
التاريخ  حيث  من  أو   ،

ً
بعضا ببعضها  وارتباطها  والثقافية، 

وشهد  متعددة،  مغربية  عليه حضارات  تعاقبت  حيث 
فإنه  لهذا فرغم صغر الحي ومرافقه،  غزوات مختلفة. 
وبخاصة ساحة دار المخزن  ا تاريخًيا مهًما، 

ً
يحمل عبق

وإن كان االستعمار  التي ما زالت وفية لتسميتها األولى، 
من وظائفها بعد احتالل المدينة في القرن  األجنبي حّد 
العشرين. وأيضا سوق الصغير المحاذي للقصبة الذي 
لكن الحي بكل  شيد متأخرا خالل القرن الثامن عشر. 
الوسيطية يحمل حكايا متفردة من  التاريخية  معالمه 
حيث التأسيس وعمق تاريخه الذي شكل حلقة مهمة من 

تاريخ المغرب منذ العصر الوسيط.

التأسيس واالمتداد
تأسست قصبة العرائش سنة 1259م خالل الفترة المرينية 
أيام حكم يعقوب بن عبد الحق المريني )1212 - 1286م( 
والتحرشات  األطماع  مخافة  العرائش  ثغر  حّصن  الذي 
اإليبيرية وحمالت التهجير األندل�ضي. أما القصبة اليوم -والتي 
فإنها  ما زالت بعض أسوارها تحيط بحي القصبة الحالي- 
 سنة 1491 خالل مرحلة 

ً
تعود للفترة الوطاسية، وتحديدا

إعادة تحصين وتعمير المدينة على يد األمير موالي ناصر 
المعالم  الذي عمل على تشييد مجموعة من  الوطا�ضي، 
المخزنية المهمة، لعل أهمها مقر القيادة العسكرية الذي 
أو قصر الحاكم،  بـ»دار المخزن«  سيعرف في تاريخ الحق 
والذي كان يشكل دائًما مقًرا رسمًيا يمثل السلطة المركزية 
أو حتى للدولة اإلسبانية في فترتي  للدولة المغربية،  سواء 
االحتالل خالل القرن السابع عشر )1610 - 1689( والقرن 
العشرين )1911 - 1956(. أما ساحة دار المخزن فتحتوي 

لفترات  تعود  التي  المهمة  التاريخية  المعالم  من  خزان  على 
تاريخية مختلفة )المرينية والوطاسية والسعدية ومختلف فترات 
الدولة العلوية(، حتى إنه يمكن للزائر أن يعيش كل مراحل تاريخ 
على  يحيل  ما  سواء  الساحة،  داخل  في جولة قصيرة  المغرب 
التي  الوطاسية  التحصينات  تبقى من  أو ما  المرينية،  القصبة 
كانت تحمي المدينة من هجومات األساطيل األجنبية، ومنها على 
والنمساوية.يقول  والبرتغالية  والفرنسية  اإلسبانية  الخصوص 

الحسن الوزان في كتابه وصف إفريفيا: »إن مدخل النهر 
 
ً
 على السفن، وقد شيد موالي ناصر قصًرا قريبا

ً
خطير جدا

من هناك، المدينة محاطة بأسوار، تكتنفها سهول كبيرة 
والعديد  )النون(  ومستنقعات يكثر فيها سمك األنقليس 
من الطيور النهرية، وعلى ضفاف النهر غابات كثيفة مليئة 

باألسد وغيرها من الوحوش«.
لهذا فأهم ما يميز الساحة، ليس فقط دار المخزن أو قصر 
وإنما أيًضا كونها تقع وسط معالم تاريخية من  الحاكم، 
حقب متعاقبة، سواء بقايا السور الوطا�ضي الذي ما زال 
الوطا�ضي  شيده ناصر   - مهم منه بجانب الساحة  جزٌء 
أو برج اليهودي الذي له حكايا خاصة به،   ،1491 سنة 
والذي لعب أدوارا تاريخية مهمة، سواء العسكرية منها أو 
االجتماعية أو حتى الثقافية، وخاصة ارتباطه باسمه الذي 
والذي يعود إلى الطبيب اليهودي  ظل متداوال إلى اليوم، 
الخاص بالسلطان أحمد المنصور الذهبي الذي أتى معه 
وجعل من البرج   1578 بعد معركة وادي المخازن سنة 
 لسكنه ولعمله الطبي. ثم ِحصن النصر السعدي أو 

ً
محال

)برج اللقالق( كما هو متداول على اللسان المحلي، الذي 
أمر المنصور الذهبي ببنائه لحماية العرائش من الجهة 
البرية مباشرة بعد حملته على السودان الغربي، ليعزز به 
حصن البحر أو حصن الفتح أو ما يعرف تداوال بحصن 
بعد  مباشرة  السعدي  السلطان  بناه  الذي  »القبيبات« 
غنائم  على  اعتمادا   1578 سنة  المخازن  وادي  معركة 
جنوب  يحمي  الذي  النصر  حصن  المعركة.أما  وأسرى 
قصبة العرائش أو حي القصبة فيحتل مساحة تزيد عن 
الداخلية  المساحة  من  مترا   303 منها  مربع،  متر  ألفي 
 
ً
مربعا  

ً
مترا و348  المكشوفة خصصت لساحة السالح، 

- وهي المساحة المبنية - شيدت على شكل مثلث بنمط 
الدفاعي  للشكل  المنتمية  األوروبية،  العسكرية  العمارة 
اإليطالي السائد في القرن السادس عشر، على اعتبار أن 
أسرى  من  استخدم  الذهبي  المنصور  أحمد  السلطان 
الحصون، على غرار  المعركة إيطاليين مختصين في بناء 
حصن آخر بفاس يسمى »برج النار« له نفس الخاصيات 

والمميزات المعمارية، ويعود إلى نفس المرحلة.

وظائف اجتماعية وثقافية وعسكرية واقتصادية
رغم أن حي قصبة العرائش له خاصية تاريخية وعسكرية 
وظائف  لها  تبقى  المعالم  هذه  مجمل  لكن  باألساس، 

حي القصبة بالعرائش 
معالم بوظائف وحضارات متعاقبة
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من  أيًضا،  واقتصادية  وثقافية  اجتماعية 
ودار  والفنادق  والمدارس  الحمامات  قبيل 
والتي كانت رئة المدينة التي تتنفس  السكة، 
واالقتصادي  الروحي  المستوى  على  بها 
دار  قصر  أما  الوقت.  نفس  في  والتعليمي 
شيد  أنه  يعتقد  الذي  الحاكم  أو  المخزن 
يرتبط  فإنه  عشر،  الخامس  القرن  أواخر 
بالمرحلة التالية أكثر بعد االحتالل اإلسباني 
للمدينة سنة 1610 حينما أصبح مقًرا للحاكم 
المرتبطة  بالمرحلة  ثم  اإلسباني،  العسكري 
مدينة  إسماعيل  العلوي  السلطان  بفتح 
العرائش وتحريرها من االحتالل اإلسباني سنة 
1689، حيث أمر السلطان المغربي قائده  أبا 
العباس أحمد بن حدو البطيوي مباشرة بعد 
مجموعة من المباني التي لها  المعركة ببناء 
وظائف اجتماعية وإدارية ودينية من مساجد 
وكل  المدينة،  بقلعة  وداره  وحمام  ومدرسة 
أما  ذلك في نفس هذا الحي التاريخي العتيق، 
داره أو قصره، فسيكون هو نفس قصر سلفه 
وسيسمى بدار المخزن أو دار السلطان موالي 
في  الزياني  محمد  المؤرخ  يقول  إسماعيل. 
كتابه »البستان الظريف في دولة أوالد موالي 
الشريف«: »وأمر قائدهم أن يبني بها مسجدين 
وقد  بقلعتها«.  داره  ويبني  وحماما،  ومدرسة 
ارتبط قصردار المخزن في المراحل الالحقة 
أيضا بنصر مغربي كبير على األسطول الفرن�ضي 
حيث نزل   ،1765 بمر�ضى ثغر العرائش سنة 
الله  عبد  بن  محمد  المغربي  السلطان  فيه 
، وعمل في نفس الفترة على تشييد 

ً
شهًرا كامال

مجموعة من المعالم في نفس الحي وفي جهات 
من قبيل سوق الصغير  أخرى من المدينة، 
وستبقى  وغيرها.  السكة  ودار  الرماة  ودرب 
لدار المخزن نفس الوظيفة اإلدارية المخزنية 
طيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كما 
إنها عرفت مجموعة من التحوالت واألحداث 
المثال  سبيل  على  ومنها  المهمة،  التاريخية 
زيارة السلطان الحسن األول الذي زار المدينة 
لستة أيام في خضم زيارته لشمال المغرب، 

بأنه تفقد خالل الزيارة  »اإلتحاف«  حيث يخبرنا ابن زيدان في 
للساحة  المحاذي  البرج  ومنها  واألبراج«  والصقائل  »األحوال 
بطبيعة الحال، ثم البرج أو الحصن الثاني المطل على المحيط 

األطل�ضي، والمسمى بـ»حصن الفتح« أو »حصن القبيبات«.
 قبل أن يحتل اإلسبان المدينة سنة 1911، ويحولوا دار المخزن 
إلى مقر للحاكم العسكري اإلسباني ويسمى بـ »الكومندانسيا«، 
والذي سيضيف إلى القصر الصومعة ذات الساعة والجرس، 
الساحة  كانت مكان  التي  الباشا  دار  لكن اإلسبان سيهدمون 
كما  الحالية ويقيمون عليها تذكاًرا مخلًدا للجندي المجهول، 
ببنائه  أمر  والذي  الساحة  على  المطل  المسجد  بهدم  قاموا 
السلطان إسماعيل سنة 1689، قبل أن يأمر السلطان محمد 
الخامس ببنائه بعد استقالل المغرب سنة 1957، وسيحتفظ 
المغرب،  استقالل  بعد  بالمدينة  مهمة  كبناية  المخزن  بدار 
ثم   ،1972 لمعهد موسيقي سنة  الثقافة  حيث حولتها وزارة 
قبل أن تحولها وزارة الثقافة إلى مركز ثقافي  مكتبة عمومية، 
دار  أن  واألجمل  الوقت،  نفس  في  للموسيقى  ومعهد  إقليمي 

المخزن أضحت مصنفة ضمن التراث الوطني المغربي 

متعاقبة وحضارات  بوظائف  معالم  بالعرائش  القصبة  حي 
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 فلسطين - ميسون عبد الرحيم

عندما غنت السيدة فيروز لشوارع القدس العتيقة كانت قد 
عا�شي  زوجها  1964مع  سنة  للمدينة  الثانية  بزيارتها  قامت 
احتفالية  في  للمشاركة  الرحباني  منصور  وصهرها  الرحباني 
تراتيل بمناسبة زيارة البابا بولس السادس للمدينة المقدسة ، 
وقد غنت تلك األغنية الخالدة ألنها استشعرت عظمة وجمال 

وحزن تلك المدينة وأهلها. 

بتاريخ  ارتبطت  وحكايات  قصص  القدس  وحارات  ولشوارع 
كانت  وقد  أهلها،  حكايات  من  بعًضا  وعكست   ،

ً
فعال المدينة 

األحياء في العصور الوسطى عبر العالم، تقّسم بناء على خلفيات 
أوروبا  في  وذلك  غالًبا،  العرقية  أو  الدينية  أو  المهنية  ساكنيها 
، لكن أحياء القدس لم تكن يوًما مقسمة إلى أربعة أرباع كما 

َ
مثال

فعل األوروبيون في القرن التاسع عشر حين قسموها على اعتبار 
التركيز الديني، كما إن تلك التقسيمات لم تمس عالقة السكان 

الفلسطينيين، وبقيت المدينة رمًزا للتعايش، واحتفاالت الجميع 
مًعا واالختالط بين السكان. وقد تميزت مدينة القدس بشوارعها 
وال تتوقف وسائل االعالم عن الحديث عن شوارعها  وحاراتها، 
أن تتناول شيًئا من تاريخ هذه  »تراث«  ولذلك قررت  وحاراتها، 
الشوارع وأهمها شارع صالح الدين وشارع األنبياء، وتاريخ أشهر 

حارات القدس القديمة وهي حارة السعدية.

شارع صالح الدين
القدس،  مدينة  من  الشرقي  الجزء  في  الدين  يقع شارع صالح 
السلطان  شارع  مع  التقائه  من  ابتداًء  متًرا   760 قرابة  ويمتد 
باب  القديمة عند  للبلدة  الشمالّية  المحاذي لألسوار  سليمان 
مع  بالتقائه  وينتهي  األق�ضى.  المسجد  أبواب  أشهر  الساهرة، 
طريق نابلس عند قبور السالطين وفندق الكولونية األمريكّية، 
بدايات  تعود  منتصفه.   عند  الزهراء  شارع  مع  يتقاطع  كما 
تأسيس الشارع إلى عهد الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع 
وُيعد منذ خمسينيات القرن العشرين الشريان التجاري  عشر، 
 .1948 الغربي من المدينة عام  بعد احتالل الجزء  في القدس، 
توجد فيه  ويعد من الشوارع الحيوية واالقتصادية في المدينة، 
وأربعة فنادق   ،

ً
محالت تجارية تزيد عن المائة وخمسين محال

وعدد كبير من المعالم المقدسّية كالمسرح الوطني الفلسطيني 
ُزل حّجاج القديس جورج )مدرسة 

ُ
وقبور السالطين وكاتدرائية ون

الشرعّية  والمحكمة  القضاة  قا�ضي  ودائرة  المطران(  وكنيسة 
 إلى صالح الدين 

ً
ي الشارع نسبة اإلسالمّية ومقبرة الساهرة. وُسِمّ

األيوبي الذي فتح القدس بعد معركة حطين وقد اتخذ اسمه منذ 
العصر العثماني.

شارع األنبياء
وحلقة الوصل بغربي  أول شارع خارج أسوار القدس العتيقة، 
 من ساحة ميدان باب 

ً
القدس المحتلة، يمتد نحو كيلومتر طوال

 ليخترق الخط الوهمي ما 
ً

العامود وسط مدينة القدس شماال
»ديفدكا«.  وينتهي بميدان  بين شرق المدينة المقدسة وغربها، 
وحسبما يقول المؤرخون المقدسيون فإن بريطانًيا يدعى ستورز 
لوجود  أطلق أوائل القرن العشرين هذا األعلى الشارع األنبياء 

عدد من القبور والمساجد والمقامات بأسماء األنبياء.

منها بيت بناه  تقع في الشارع الكثير من البيوت األثرية المهمة، 
ثم  الما�ضي،  القرن  عشرينيات  في  له  استراحة  سويسري  ثري 
تحولت ملكيته   1951 وفي سنة  أصبح مشفى تحت اسم شلنر. 
البيت  ويحد  الثالثة.  باألديان  تعنى  التي  السويدية  للمؤسسة 
بناية عربية قديمة تعود ملكيتها لعائلة النشاشيبي إحدى عائالت 
اإلمبراطور  قصر  األنبياء  شارع  بداية  وفي  التاريخية.  القدس 
الحب�ضي »هيال سيال�ضي« الذي أقام فيه بعد نفيه من اثيوبيا. وفي 
وأول المشافي األلمانية  الشارع كنيستان لطائفتين مسيحيتين، 
وما زال يقدم خدماته  التي بنيت في القدس في القرن الما�ضي، 

للمر�ضى حتى اليوم.

حارة السعدية
إحدى حارات البلدة القديمة لمدينة القدس في الحي اإلسالمي، 
وهي من الحارات المتميزة بوجود عدد كبير من مقامات األولياء 
الساهرة  بابي  بين  أسوارها  داخل  وتقع  الُمسلمين،  والشهداء 
يحدها من  وبالقرب من المسجد األق�ضى المبارك.  والعامود، 
الشمال سور القدس الذي أنشأه السلطان العثماني سليمان 
والبسطامي ضمن  الشيخ شداد  عقبتا  الشرق  ومن  القانوني، 
ومن الغرب  ُزل النمساوي، 

َّ
ومن الجنوب الن ة، 

َّ
منطقة باب َحط

سويقة باب العامود. كانت تسمى أيضا بحارة األكراد نسبة لألكراد 

الذين قدموا مع صالح الدين األيوبي وأقاموا فيها، وتسمى أيًضا 
حارة المشارقة نسبة للمسيحيين الذين سكنوها خالل االحتالل 
الصليبي. تتميز الحارة باالرتفاع عن غيرها من الحارات في القدس 
القديمة بسبب وقوعها على سقف مغارة الكتان الكائنة أسفل 
مدينة القدس بين بابي الساهرة والعامود، وتصل هذه المغارة إلى 
مسافات عميقة أسفل حارة السعدية. سميت بهذا االسم نسبة 
إلى سكانها وهم من بني سعد، أو السعديين، إحدى القبائل التي 
جاءت مع الفاتح صالح الدين األيوبي الستعادة القدس. وتحديًدا 
سبت الحارة إلى الشيخ سعد الدين الجباوي مؤسس الطريقة 

ُ
ن

من منافذ الحارة الرئيسة باب  )الطريقة السعدية(.   الصوفية 
األق�ضى  المسجد  إلى  الطريق  حيث  المدينة،  شمال  الساهرة 
منها  معظم سكان الحارة مسلمون وتميزها آثار رائعة،  المبارك. 
العثماني.  العهد  عمارات  أهم  أحد  الحمراء،  المئذنة  مسجد 
 
ً
 صغيرا

ً
وتضم الحارة كذلك َدير راهبات صهيون، وكنيسة ومتحفا

وِبركة، والزاوية الهندية -نسبة للعالم الصوفي الهندي بابا فريد 
لت  شكركنج الذي قِدم لمدينة القدس قبل نحو 800 عام، وُسّجِ
عائلة  رعايته  مت 

َّ
وتسل  - خيري  إسالمي  هندي  كوقف  الزاوية 

األنصاري ذات األصول الهندية قبل تسعة عقود. وكذلك توجد 
بالحارة المدرسة الصالحية التي أنشأها صالح الدين وتخرج فيها 
الكثير من العلماء في القدس، والزاوية المولوية وهي الطريقة التي 

دخلت بيت المقدس في أوائل الحكم العثماني 925هـ 

شوارع القدس العتيقة
ية

عد
س

 ال
ة ر

حا
ة 

ق ز
ن أ

م

يخ
ار

الت
ة 

الل
اط

 و
اء

بي
ألن

ع ا
ار

ش

ية
عد

س
 ال

ة ر
حا

ة 
ق ز

ن ا
م

حكايات حواري وشوارع المدن القديمة



49 حكايات من شوارع صنعاء    /   العدد 258  أبريل  482021

 اليمن - زهورعبدالله

والتي تعيد بعض   - القديمة باليمن  يوجد في مدينة صنعاء 
آالف  قبل  نوح  بن  سام  إلى  إنشاءها  التاريخية  المصادر 
ا 

ً
السنوات - أربعة وخمسون حارة سكنية، ونحو خمسين سوق

أثرًيا، وعشرات البساتين الصغيرة، وعدد من المعالم العتيقة 
الموغلة في القدم. ولكل من هذه األحياء قصص وتاريخ. ومن 
أشهر هذه األحياء حارة باب اليمن، وحي سوق الملح، وحي سوق 
وفق المصادر التاريخية-   - وتعود تسمية هذا األخير  الحلقة. 
إلى حادثة وقعت في عهد الرسول محمد عليه أفضل الصالة 
والذي  إلى اليمن،  عندما بعث علًيا بن أبي طالب  والسالم، 
وصل إلى صنعاء في الجمعة األولى من رجب، ووقف خطيًبا في 
مشايخ ووجهاء همدان ليلقي عليهم خطاب النبي عليه السالم، 
فيما كان األعيان يقفون حوله مشكلين حلقة كبيرة، قبل أن 
ليعرف ذلك الحي السكني بعد  يؤمنوا جميًعا في ذلك اليوم، 
ويقع في  وما يزال إلى اليوم بهذا االسم،  ذلك باسم الحلقة، 

وسط المدينة التاريخية. 

حارة باب اليمن،  ومن أشهر وأقدم الحارات السكنية بصنعاء 
وتقع في األطراف الجنوبية للمدينة، وقد أخذت اسمها من أشهر 
وأقدم أبواب المدينة المحاطة بسور هائل من الطين والحجارة، 
والذي ما يزال قائًما إلى اليوم، وال يمكن أن تذكر صنعاء من دون 
الذي يرجع  ذكر باب اليمن، مدخلها الرئيس من جهة الجنوب، 
الصنعاني المعماري محمد  تاريخ إنشائه بحسب مختص البناء 
سعد إلى ما قبل ألف عام. ويضيف سعد في حديثه ل»تراث« أن 
بعض المؤرخين يعيدون تاريخ بناء الباب إلى عهد الدولة اليعفرية 
)439 - 532هـ( ، فيما تؤكد مصادر أخرى أنه بني في عهد الدولة 
الصليحية في القرنين الخامس والسادس الهجريين، وأن سالطين 
الدولة األيوبية قاموا بتكملته عقب سيطرتهم على اليمن سنة 
569ه . وتعتبر حارة باب اليمن من أكثر الحارات السكنية التزاًما 
الواجهة  تعد  إذ  التاريخية،  للمدينة  المميز  المعماري  بالنمط 

الرئيسة لصنعاء ومعالمها وطابعها المعماري الفريد الذي حافظ 
على خصوصيته رغم مرور مئات   - كما يقول المعماري سعد   -
السنين. ومن أهم وأقدم أحياء صنعاء القديمة التي حافظت على 
تسمياتها التاريخية حي سوق الملح، وقد أثارت هذه التسمية وال 
تزال إلى يومنا الكثير من الجدل فمنهم من يقول إن سبب التسمية 
يعود إلى أن التجار القدامى كانوا يزعمون لمسؤولي الضرائب في 
الدول القديمة التي حكمت اليمن في فترات متباعدة بأن كل ما 
يحملونه من بضائع على ظهور جمالهم ودوابهم هو من الملح زهيد 
فاشتهرت هذه التسمية لتطلق على  الثمن تهرًبا من الضرائب، 
سوق الحي السكني، الذي يؤكد أستاذ التاريخ بجامعة الحديدة 
يعقوب الدوبلة أنه كان من أسواق العرب المشهورة قبل اإلسالم 

وكان مقصًدا للكثير من التجار كونه يقع على طريق الحجيج.

قاع العلفي 
»قاع اليهود«  رحل اليهود عن اليمن منذ عقود طويلة وبقي حي 
بتسميته القديمة شاهًدا على جزء مهم من التاريخ اليمني الذي 
اندثر ولم يتبق منه إال اسمه ومعالمه بعد أن هاجر المئات من 
فين 

ّ
مخل المحتلة  واألرض  أمريكا  إلى  اليهودية  الديانة  معتنقي 

وراءهم بيوتهم وحوانيتهم وكثيًرا من الحكايات. 
القديمة،  يقع الحي اليهودي على بعد نحو كيلومتر غربي صنعاء 
ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1930م وقد أمر اإلمام يحيى بن حميد 
الدين بإخراج اليهود من داخل أسوار صنعاء القديمة تحت مبرر 

الحرص على عدم تأثر المسلمين بأخالق وسلوكيات اليهود. ويقول 
المؤرخون إن هذا الحي احتوى على 20 كنيًسا يهودًيا وسمي بقاع 

اليهود ألن اليهود وحدهم من كانوا يسكنونه. 
تقول الرواية الشعبية إن اإلمام يحيى ومن بعده نجله اإلمام 
ا أمام 

ً
1962م وضعا شروط أحمد الذي حكم اليمن حتى العام 

للدولة  ومنازلهم  أراضيهم  بيع  أولها  الرحيل  في  الراغبين  اليهود 
والتنازل لألبد عن ممتلكاتهم، لذلك أصبح هذا الحي ال يحمل من 
طابعه اليهودي إال االسم الذي بقي صامًدا رغم تغييره الحًقا إلى 
اسم قاع »العلفي« لكن ال أحد من الناس في صنعاء يطلق عليه 

إال قاع اليهود. 

حي القليس
يقع في المناطق الشرقية لصنعاء  غير بعيد من حي قاع اليهود، 
السنين  مئات  منذ  اسمه  ارتبط  الذي  »القليس«  القديمة حي 
بكنيسة القليس التي شيدها أبرهة الحب�ضي إّبان احتالل األحباش 
لليمن قبل اإلسالم. ورغم كل ما أحيطت بهذا الحي من قطيعة 
وتذمر بين أوساط الناس لمئات السنين بقي واحًدا من  وجفاء 
أهم وأشهر األحياء السكنية في المدينة التاريخية. ويقول أستاذ 
حديثه  في  الدوبلة  يعقوب  الدكتور  الحديدة  بجامعة  التاريخ 
لـ»تراث« إن األحباش بعد احتاللهم لليمن سعوا إلى تحويل أنظار 
الناس إلى القليس وجعل العرب يحجون إليها عوًضا عن الكعبة 
وبها ترتبط حادثة رحلة أبرهة إلى مكة لهدم الكعبة  المشرفة، 

حكايات من شوارع صنعاء 
أسطورة األفاعي ولعنة الشياطين 

ن
يم

 ال
ة 

رف
زخ

لم
ة ا

يم
قد

 ال
اء

نع
ص

ل 
از

من

حكايات حواري وشوارع المدن القديمة



51    /   العدد 258  أبريل  502021

أن  قبل  إلى صنعاء  الحج  على  العرب  في جزيرة  الناس  وإجبار 
في عام الفيل   - - كما ورد في القرآن الكريم  تهلكه طيور األبابيل 
الذي شهد مولد الرسول الكريم محمد بن عبدالله عليه الصالة 
والسالم.  اليوم تطلق عليها الجهات الرسمية اسم حارة القطيع 
في إشارة ضمنية إلى المقاطعة ألطالل هذه الكنيسة، لكن ال أحد 
اليمنيين عموًما يعرف هذا  أو من  القديمة  من سكان صنعاء 
الحي إال باسم حارة القليس، كما يسميها السكان المحليون والتي 
ترتبط بها حكايات وقصص يتجاوز بعضها الحدود ويذهب إلى 
الخرافات واألساطير، خاصة فيما يتعلق بطريقة البناء وهندسته 
المعمارية العجيبة التي لم يبق منها حالًيا غير حفرة دائرية بعمق 
وقد تحولت إلى مكب  بضعة أمتار يحيطها سور طيني متهالك، 
التراث  حماية  في  المختصين  وفًقا   - دينية  للمخلفات ألسباب 
المعماري - الذين يؤكدون أن البعد الديني كان السبب طوال تلك 

القرون في إهمال هذا المعلم ومناصبته العداء. 
وتذكر المصادر التاريخية أن كنيسة القليص ظلت مشيدة لردح 

ولم تتعرض للهدم إال في عصر  من الزمن بعد أبرهة الحب�ضي، 
بني أمية، وبالتحديد في عصر الخليفة األموي أبوالعباس، الذي 
وحيات عظيمة في  بوجود أفاٍع  تلقى شكوى من سكان صنعاء 
المبنى المهجور، وأن مردة الجن قد استوطنوها وهم من تكفلوا 
بحمايتها من غضب الناس لعقود طويلة، وأمر أبو العباس لذلك 
بهدمها. ومن الحكايات التي تكاد أن تكون من األساطير حول بناء 
القليس أنها كانت بطول ستين ذراًعا إلى السماء، وأن في أسفلها 
إلى  يمتدان تحت األرض لمسافة كيلو مترات  سردابين سريين 

الشمال من صنعاء. 
وتبقى حارة القليس حاضرة إلى اليوم بتسميتها القديمة، وال يمكن 
أن تعرف بين أوساط اليمنيين إال بهذا االسم، وغالًبا ما يحرصون 
من مختلف مناطق البالد على التعريج على  عند زيارة صنعاء 
أطالل الكنيسة التي ارتبط اسمها بتلك المنطقة السكنية لمئات 
السنوات. أما التسميات التي تطلقها الجهات المختصة على الحي 

فتظل في األوراق وأسيرة األدراج وال أحد يعلم عنها شيًئا 

حكايات من شوارع صنعاء 

حكايات حواري وشوارع المدن القديمة
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 وليد مكي

يشبه القراءة في كتاب  الترحال بين مدن وقرى صعيد مصر، 
وأن  األسماء  وراء  ما  في  نفكر  أن  المهم  لكن  مفتوح،  تاريخ 
ألنها ستساعدنا  نعرف قصص األماكن والشوارع والدروب، 
نبدأ الجولة من بلدة  على مد جذورنا أكثر في األرض الطيبة. 
تسمى )الكيمان( على طريق مصر أسوان الزراعي، تابعة لمركز 
ا(، بمصر. 

ً
إسنا من أعمال محافظة األقصر حالًيا )قنا سابق

ألن التجمعات البشرية فيها   - كما قيل   - ُسميت بهذا االسم 
قديًما تشكلت على هيئة »أكوام«، وقيل الرتفاعها عن األرض، 

سمى »الكيمان«. 
ُ
فاألرض المرتفعة ت

يتفرع من الطريق الزراعي الكبير طريق يتجه ناحية الشرق   
ُيسمى بـ )جسر صليبة الكيمان(، 

طلق على 
ُ
مهم جًدا أن نلفت االنتباه إلى أن كلمة الجسر هنا ت

الطريق وليس بالضرورة الكوبري.
لمطلع  وردت هذه التسمية لذلك الجسر في عقود بيوع تعود  
إلى  لم نصل  التسمية  تتبع سبب  ولما حاولنا  الما�ضي،  القرن 
إجابة شافية، فاستعنا بسيرة شارع قديم ومهم في مصر اإلسالمية 
حسب  وهو  القاهرة.  في  الصليبة«  »شارع  االسم  بذات  ُيسمى 
اإلنترنت  على  واآلثار  السياحة  وزارة  موقع  على  عنه  المنشور 
إلى ميدان   

ً
يمتد من ميدان القلعة )ميدان صالح الدين( وصوال

السيدة زينب. وقد ذكر الموقع أن سبب التسمية أنه يتقاطع مع 
عدد من الشوارع األخرى. بالعودة لجسر صليبة الكيمان، نجده  
أيًضا يتقاطع مع عدد من الدروب والحواري التي تتسلل بحذر 
نحو أطراف القرية. شهد هذا الجسر تشييع جنازة شيخ العرب 
همام الهواري، الذي وافته المنية أثناء إقامته في قرية )الكيمان( 

بعد انكساره أمام  ا بحلفائه من قبائل المطاعنة العربية، 
ً
الئذ

ا على 
ً
قوات المماليك وخراب )فرشوط(. وإذا مددنا الخطى شرق

هذا الجسر، شاهدنا محالت كثيرة لبيع مستحضرات التجميل 
والعطارة والفواكه والخضراوات والذهب واللحوم ومستلزمات 
األجهزة اإللكترونية والهواتف المحمولة والصيدليات وعيادات 
ثم تتقاطع مع الجسر سكة حديدية للقطارات تخص  األطباء. 
محملة  حديدية  عربات  عليها  تتقاطر  بأرمنت،  السكر  مصنع 
 طريقها نحو الشمال والجنوب. ومن 

ً
بالقصب من المزارع شاقة

 مفسًحا المجال للزراعات 
ً

بعد هذه السكة يضيق الجسر قليال
على جانبيه، وعلى مساحة من إحداها نرى ضريًحا تذكارًيا لشيخ 

 لسيرة الرجل.
ً

العرب همام تخليًدا لذكراه وتقديًرا وإجالال
آخر جهة  ينتهي جسر صليبة الكيمان بتقاطعه أخيًرا مع جسٍر 
قرية  هي  والطومية  الطومية(،  ساحل  )جسر  بـ  ُيسمى  الشرق 
زيادات  دون  تمتد كشريط على جانبين من  أنها  أي  شريطية، 
السد  على طول ساحل قديم كان لنهر النيل قبل بناء   - طرفية 

العالي. وسمي الجسر بتلك التسمية ألنه كان جسًرا لساحل تترامى 
عليه مياه النيل أيام كان النهر يغمر كل تلك البقاع بفيضانه.

وإذا ما ولينا وجهنا جهة الغرب رأينا )الكيمان( حقيقة في مستوى 
وهذا ما يدعم سبب تسميتها  جغرافي أعلى من ذلك الساحل، 
فنسبة إلى الطمي  )الطومية(  أما  باسمها المعروف حتى اليوم. 
الذي كانت المياه تجلبه إلى هذا الساحل، وبعد بناء السد صارت 
تلك  في  الزراعية  األرا�ضي  أجود  من  الطومية  ساحل  أرا�ضي 
يمتد جسر ساحل الطومية جنوًبا حتى يوصلنا بقرية  الناحية. 
سمى )طفنيس(، كانت مأهولة بالسكان منذ المصريين القدماء، 

ُ
ت

 أخرى إلى طريق صغير يوصلنا بطريق 
ً
 يأخذنا مرة

ً
وبامتداده شماال

مصر أسوان الزراعي الذي يمر بعد مسافة قريبة بقرية صغيرة 
)الجبلين( وقديًما سماها العرب الذين نزلوها أيام الفتح  تسمى 
مهندس  أول  كان  الذي  »إيموحتب«  ُولد  وفيها  الجبلين(،  )بين 

معماري في التاريخ وهو باني هرم زوسر المدرج 
* روائي مصري

بين »الكيمان« و»جسر الصليبة«

الترحال بين مدن وقرى صعيد مصر، يشبه القراءة 
في كتاب تاريخ مفتوح، لكن المهم أن نفكر 

في ما وراء األسماء وأن نعرف قصص األماكن 
والشوارع والدروب، ألنها ستساعدنا على مد 

جذورنا أكثر في األرض الطيبة.
 نبدأ الجولة من بلدة تسمى )الكيمان( على طريق 
مصر أسوان الزراعي، تابعة لمركز إسنا من أعمال 

ا(، بمصر.
ً

محافظة األقصر حالًيا )قنا سابق

حكايات حواري وشوارع المدن القديمة
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1900م،  الشارقة سنة  في  ولد  اإلمارات شهرة،  أدباء  أكثر  من 
بدأ  حيث  المعرفة،  عن  الباحثين  النجباء  الطالب  من  وكان 
التي احتوت على العديد من رجال  دراسته في منطقة الحيرة، 
»علي بن  التحق بمدرسة الشيخ  العلم واألدب بمختلف ألوانه، 
تزود الشيخ مبارك من علمه حتى انتقل إلى  محمد المحمود«؛ 
رعاية الشيخ »محمد بـن جاسم الجروان«، وتعلم على يديه تالوة 
القرآن الكريم وآداب اللغة العربية. بعد ذلك انتقل إلى المدرسة 
التيمية المحمودية، وما أن انتهى منها حتى التحق ببعثة تعليمية 
وعاد عام  1912م،  والتحق فيها بالمدرسة الثرية عام  إلى قطـر، 
1916م ليمارس تجارة اللؤلؤ التي سهلت له الترحال والتعرف على 

ألوان مختلفة من األدب.
، طلق اللسان، 

ً
، سخيا

ً
وفيا كان الشيخ مبارك لطيف المعشر، 

الكتب.  القراءة وتلخيص  في  فكان يق�ضي وقته  للقراءة،   
ً
محبا

»الشيخ  مثل  العرب  بالمفكرين  صلة  على  أصبح  الوقت  ومع 
محمد رشيد رضا، الشيخ محمد بهجت البيطار، والشيخ محب 
الدين الخطيب«. كما شارك في إثراء المجالت والصحف العربية 
مجلة  الشورى،  مجلة  الزهراء،  الفتح  »مجلة  مثل  بمقاالته، 
وكان  وغيرها.  مجلة الكويت والبحرين«  مجلة العرب،  الشهاب، 

 للشيخ »سلطان بن صقر القاسمي« حاكم الشارقة السابق 
ً
رفيقا

في رحالته إلى عدد من الدول العربية، وخاصة مصر. كذلك زار 
الكثير من البلدان العربية واإلسالمية، ومن أبرزها فلسطين، التي 
التقى فيها بعلماء القدس، وارتبط بعدها بصلة قوية مع الشاعر 
بعدد  والتقى  الهند،  وزار  كما  طوقان«.  »إبراهيم  الفلسطيني 
من علماء الجامعة المركزية، وهي الزيارة التي أثارت العديد من 
المناقشات حول األوضاع األدبية والثقافية والصالت الحضارية 

بين الهند وساحل الخليج العربي.
وقام بالتدريس في  أيضا أسهم في نشر العلم والثقافة في قطر، 
المعهد الديني بالدوحة بدعوة من الشيخ »علي بن عبد الله آل 
ثاني« حاكم قطر آنذاك. وبناء على طلب الشيخ »جاسم بن حمد 

األديب »مبارك بن سيف 
الناخي«

وائل إبراهيم الدسوقي
كاتب وباحث في التراث والتاريخ الثقافي، مصر

الشيخ  تولى  والتعليم،  التربية  وزير  ثاني«  آل 
مبارك إدارة الكتب القطرية. 

ولما قرر العودة إلى بلده قررت حكومة قطر 
ظل يتقاضاه حتى   

ً
شهريا  

ً
تكريمه بمنحه راتبا

في  مهم  بدور  أسهم   ،1974 عام  وفي  وفاته. 
وللشيخ  الحيرة.  في  التيمية  المدرسة  افتتاح 
العديد من األشعار والكتابات األدبية  مبارك 
 
ً
أنموذجا التي سطرها  النونية  وتعد  المميزة، 
الكاتب  لنا  نقل  وقد  الحما�ضي،  شعره  على 
الصحفي الخليجي »علي المسعودي« بعضها، 
وجاء فيها: دعني أفكر في قومي وأوطاني/ وأنثر 

الدمع أحزانا بأحزان/ وال تلمني إذا ما قمت منتصبا/ أتلو الخطاب 
بإيضاح وتبيان/ ما كنت أطلب جاها ال وال نشبا/ إال معزة إخواني 
وأوطاني/ لوال الهموم وما في النفس من همم/ ما ضاقت األرض 
في عيني كأرداني/ وال بقيت بهذا الحال مكتئبا/ دله الفؤاد وجوما 
طيل أزماني/ متي أرى الوطن المحبوب منتبها/ من الرقاد مجدا 
غير وسنان/ ملتحقا في سماء العز متبعا/ درب النجاة وما في أرضه 
واني/ يسعى وينشر في األنحاء أغراسا/ غرسا من العلم ال غرسا 
قوم من الجهل أو  لوال العلوم تعالى الله ما نهضت/  من البان/ 
عزت بسلطان/ وال سعت دولة في الغرب قاهرة/ يعنو لها الشرق 

من قاص ومن دان/ والخطت خطوة نحو العال 
رأيت  وال  فان/  زائل  لمجد  أعادت  وال  أبدا/ 
يحيرك الصنع من علم  لها في اليم من جزر/ 
أيام  في زمن/  الهول  تريك  بوارج قد  وإتقان/ 
قسم على اليم كاألبراج  نيرانا بنيران/  تقذف 
رأيت  وال  لحتان/  غواص  وآخر  منها  ناهضة/ 
على صيد  يعدو  كالصقر  طائرة/  الجو  في  لها 
غزالن/ وال سمعت بأذن ناقال كلما/ للسامعين 
بإيضاح وتبيان/ تلك العلوم تسامت أن يحيط 
بها/ شعب من الجهل في غي وحرمان. وفي سنة 
إلى  الناخي  مبارك  الشيخ  انتقلت روح   1982
خالقها في موطنه بالشارقة عن عمر ناهز الخامسة والثمانين بعد 
وقد رثاه العديد من  أن رأى حلمه بوحدتها يتحقق قبل وفاته، 
األدباء والمفكرين العرب، وقد أصبح كالشعلة المضيئة تتزين بها 

سماء اإلمارات 

قراءات مهمة:

1. مبارك الخاطر: رجل ومولد قرن 1900 - 1982 )الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم، 

سلسلة من أعالم الخليج، 1997(.

2. مبارك سيف الناخي: المراسالت، تحقيق: مبارك الخاطر )الشارقة: دائرة الثقافة 

واإلعالم، 2000(. 
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تربكني روائح الزهور، وفي فترة سابقة من حياتي لم أكن أستطيع 
التمييز بينها بدقة: الفل هو الياسمين، هو زهر البرتقال الذي يتألق 
 

ً
تحت شمس نهارات الربيع السعيد... الفارق الوحيد بينها - طفال
ا يقبع في بداية  - تملك سرًّ - أن إحداها - خالف رائحتها الشذية 
ات النحل  يختبئ من ماصَّ مهيأ للعاشقين،  رحيق لذيذ،  عنقها: 
تقلبها، وتضع العنق في فمك، وتمتص  تقطف الزهرة،  الشرهة. 
ًرا، ذا نكهة »ياسمينية» يألفها العارفون بأسرار حقول 

َّ
رحيًقا مسك

الياسمين! أعلى مقعد جانبي من االثنين اللذين يمتلكهما الجرار 
ا بالعارضة 

ً
متشبث  ،»1982« موديل   ،»76 »نصر  الزراعي ماركة 

أخذت  أن  بعد  ضلعين،  ناقًصا  مربًعا  تشكل  التي  الحديدية 
نظًرا لطبيعة تكوين الطفل، وضخامة  ؛ 

ً
محموال موضعي عليه، 

وارتفاع المقعد- كنت أنظر إلى العالم الذي يطير من ورائي، ومن 
طرف خفي ألحظ اآلخرين الذين تكدسوا على مقطورة الجرار، 
قرية  نحو  متجًها  الموكب  بالخلف...كان  عجالتها  تقرقع  التي 
لنا  تصدر  التي  تلك  »البتانون«؛  اسمها:  أحفظ  أكاد  غامضة، 
التي  رة، 

َّ
المسك بعقلها اللذيذة،  عيدان طويلة،  قصب السكر: 

قادرة على اختراق غالفها  وتحتاج إلى أسنان قوية،  تشر حالوة، 
ينز  الذي  الهش،  نصف  اللباب  مضغ  ثم  وانتزاعه،  الخارجي، 
في أمسيات الشتاء  عصارته الحلوة في األفواه الجائعة للحكايا، 
د« )بفتح الميم 

َ
الطويلة، التي ال يكتمل مشهدها من دون »الموق

تنقسم الحلقات  في اللهجة العامية(؛  وتسكين الواو،  والقاف، 
إلى مجموعة من األفواه واآلذان، مرسالت ومستقبالت، مرسالت 
عاصفة، تكرُّ على ألسنتها الحروف، تجتمع لتشكل وترسم صوًرا 

الحاضر،  اختراعات  من  وربما  الغابر،  من 
هو  كأنما  للمزيد،  تتحرَّق  نهمة،  ومستقبالت 
وألم  يخيم،  الذي  الظالم  ألم  األلم:  مورفين 
الذي فاتته محطات ذلك الذي يحكون عنه.  
أن  أعتقد  الزاوية،  في  أقبع  الدوام  على  وأنا 
في حكاياتهم التي  بإمكاني العودة ألحيا هناك، 
يحكون! إذ يم�ضي الجرار الزراعي بنا، في رحلة 
ار، ما يمكن أن يطلق  الشتاء، وهذا الجمع الجرَّ
عليه: »تجريدة القصب الكبرى«! نحط الرحال 
»البتانون«،  في حقول القصب الممتدة حول 
بعد أن تقطع قافلتنا ما يقرب من خمسة عشر 

 إلى جنوب »صناديد«؛ أمنا الرؤوم، خاللها نكون قد عبرنا 
ً
كيلومترا

حدود قريتنا، والمركز األصلي الذي نتبعه: »طنطا«، ومحافظتنا 
الشمالية: نفس  لنتوغل في أطراف »المنوفية«  كلها: »الغربية«، 
كانت  فما  نفسها!  هناك..  والسماء  المسارات،  نفس  الوجوه، 
تتناثر  ممتد،  سهل  أمامنا...  تعلو   

ً
جباال حتى  أو  بحاًرا  الحدود 

يلزم  الذي  الداخلي  الفرح  لحن  أدندن  وأنا  الخضراء،  حقوله 
نفسه عجيب:  »النبات«  حقل القصب بديع التكوين،  السفر. 
لتنمو  جذره يكاد يبين؛  تُرُك 

َ
وت عيدانه من فوق األرض،   

ُّ
جَتث

َ
ت

والعالمون  »تاني ِوّش«،  ل ِوّش«،  »أّوِ يقولون:  ًدا،  مجدَّ له« 
َ
»ُعق

عبر  القصب  ويختبرون سكر  الينوع،  لون  يفّضِ األمور  ببواطن 
وفي هدير الفؤوس التي  - قبل الشراء.  - تجربة أولى  عدة عيدان 
له  تعمل بجد قبل حلول المساء أنتحي زاوية الياسمين، الذي فضَّ
صاحبه على قصبهم الذي يبيعون: حقل فسيح، مئات األشجار 
تأخذك  في البدء  تتفتح زهورها زاعقة العبير، 
الناعم،  اح،  الفوَّ العبير  يستقطبك  الرائحة، 
ة، ثم يمتد خطوي 

َّ
الذي يتغلغل في األعماق برق

 إلى الداخل أكثر، تثقل الرائحة، أدوخ، وال 
ً

قليال
تفجؤني  حينما أفتح عينيَّ  أجد أثًرا للسماء... 
ا على سرير  ممدًّ المحملقة،  العيون  عشرات 
الطبيب، و: »ال بأس عليه... استنشق أكثر من 
الالزم من الياسمين، سيكون بخير«! فوق كومة 
القصب الهائلة، على مقطورة الجرار الخرافي، 
متدثًرا بعباءة أحدهم... أرقب النجوم الالمعة 

في السماء، وأحلم بالياسمين، وإن قتلني 

حقل الياسمين

محمود شرف
شاعر وإعالمي

وجهة سفر

ارتياد اآلفاق

الرحلة الفنية إلى الديار المصرية 
 خلف أحمد محمود أبوزيد 
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ارتياد اآلفاق

الرحلة الفنية إلى الديار المصرية 

بداية الرحلة 
تحركت الباخرة التي كانت تقل أعضاء الوفد المغربي، من 
1932م متجهة إلى  مارس من عام   5 يوم  مدينة البيضاء 
وقد كتب شوتان في بداية رحلته وهو في  الديار المصرية. 
عرض البحر »كان البحر ثائًرا ثوراًنا خفيًفا لدى خروجنا من 
البيضاء، لكنه بعد قليل سكن، فهل أثرت عليه أول نغمات 
العود والرباب التي نسيها وال شك من مدة طويلة، منذ عهد 

القراصنة السلوبين وأيام المهاجرين األندلسيين!«.
موانئ  أحد  في  حطت  حتى  اإلبحار  في  الباخرة  واستمرت 
ثم استقلوا القطار إلى مدينة القاهرة  مدينة اإلسكندرية، 

التي وصلوها في 14 مارس. 
أرضها  رأى شوتان اإلسكندرية وحط رحاله على  وعندما 
رائعة  في  الوطأة  الحرارة شديدة  أتعبتني  »لقد  عنها  كتب 
النهار المعتدلة في المساء، وكذلك أتعبني الضجيج والحركة 
التاريخية  بآثارها  العظيمة،  المدينة  هذه  في  المستمرة 
نسمة،  مليون  على  سكانها  عدد  تزيد  والتي  العجيبة، 
اللغات  وجميع  البشرية،  األجناس  جميع  فيها  ويختلط 

الشرقية والغربية«. 

شوتان ومؤتمر الموسيقى العربية 
ق�ضى شوتان عدة أيام في التحضير لفعاليات المؤتمر مع 
باقي أعضاء لجنته من الوفود المشاركة، ويذكر أنهم كانوا 
يستمعون في النهار إلى الفرق الموسيقية وتسجيل أعمالها. 
وكتب عن المؤتمر: »إن مصر احتضنت أول جمع موسيقي 
على مستوى العرب للتدارس في كيفية وضع قواعد لجمع 
األعمال القديمة وتطوير األعمال الجديدة، وتنظيم المسألة 
الفنية، فدعت خبراء الموسيقى العرب واألجانب سواًء من 
الملك  رعاية  تحت  الخارجية،  الخبرات  من  أو  المحتلين 
الموسيقي:  المجال  في  مصر  بدور  مشيًدا  وكتب  فؤاد«. 
فرغم وفاة  الموسيقى حينئذ،  في مجال  باع  »كان لمصر 
إال أن أثر ثورته  صانع النهضة الموسيقية سيد درويش، 
إسهامات عبده  وبجانبه  مدوًيا،  يزال  ما  كان  الموسيقية 
التي ستصبح  بينما بزغ نجم أم كلثوم،  الحامولي وألمظ، 
فيما بعد عالمة الطرب في الوطن العربي على امتداده، فيما 

ا عظيًما من الموسيقى األندلسية«. 
ً
تحمل المغرب أرث

 خلف أحمد محمود أبوزيد 

ا تاريخًيا كبيًرا بكل المقاييس، إذ نظمت أكبر احتفالية موسيقية في تاريخ الوطن العربي، 
ً
شهدت مدينة القاهرة، حدث

وهو مؤتمر الموسيقى العربية األول عام 1932م، الذي دعيت إليه شخصيات فنية وفرق موسيقية من مختلف البلدان 
العربية والشرقية، كاإليرانية والتركية وضيوف من المستشرقين والموسيقيين األوروبيين. وكان من بين المشاركين في 
المؤتمر، الباحث الموسيقي الفرن�شي»أليك�شي شوتان« مدير دار الطرب أو المعهد الموسيقي العربي بمدينة الرباط. 
الذي كان عضًوا في الوفد المغربي إلى المؤتمر. وقد سجل شوتان وقائع رحلته، ثم بعد عودته إلى المغرب نشرها على 
1932م، تحت  13 أغسطس من عام  ست حلقات في جريدة السعادة الناطقة باسم الحماية الفرنسية بالمغرب في 

عنوان »الرحلة الفنية إلى الديار المصرية«، ثم طبعت في كتاب مستقل في العام نفسه.
 لسيدة الغناء 

ً
نقل تفاصيل الرحلة وفعاليات المؤتمر، وكيف التقى برواد تعليم الموسيقى في مصر، كما حضر حفال

العربي أم كلثوم، ونرصد عبر هذه السطور أهم ما جاء في هذه الرحلة، كما سجلها قلم أليك�شي شوتان. 
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ا تاريخًيا كبيًرا بكل 
ً
شهدت مدينة القاهرة، حدث

المقاييس، إذ نظمت أكبر احتفالية موسيقية 
في تاريخ الوطن العربي، وهو مؤتمر الموسيقى 

العربية األول عام 1932م، الذي دعيت إليه 
شخصيات فنية وفرق موسيقية من مختلف البلدان 
العربية والشرقية، كاإليرانية والتركية وضيوف من 

المستشرقين والموسيقيين األوروبيين

موسيقى عربية بعيون شوتان 
استعرض شوتان خالل رحلته الفرق الموسيقية العربية 
فبدأ  المشاركة في المؤتمر، وسجل رأيه في فن كل فرقة، 
بالجوق العراقي، وكتب عنه »أرانا أفراده أموًرا جديدة، لم 
أنشد المغني  نرا مثلها قط، حصلنا منها على فوائد جمة، 

أغنية بدوية جميلة، تأخذ بمجامع القلوب«. 
ثم تطرق للحديث عن الفرقة الجزائرية والتونسية، حيث 
»أما الجزائريون والتونسيون فنغماتهم عذبة،  كتب عنهما 
 عن الطرب 

ً
وغنائهم حلو المذاق، وهو إن كان ال يقل جماال

العرب  فاألول من غناء  بينهما كبير،  الفرق  لكن  العراقي، 
الرحل، المطلق لهم الحبل على الغارب في حياتهم المملوءة 
المتمدينين  الحواضر  بأهل  يذكرنا  والثاني  بالحوادث، 

السائرين في حياتهم دائًما بحسب نظام مسنون«. 
كما أشاد شوتان بالموسيقى السورية، ورأى أنهم تطوروا 
الموسيقية:  الثقافة  ميدان  في  واسعة  بخطى  وركضوا 
»عالمون بفن الموسيقى النظرية واالستعمالية كما يجب«. 
هذه  في  بها  إعجابه  التي سجل شوتان  أيضا  الفرق  ومن 
الرحلة، الفرقة الموسيقية للطوائف الصوفية، والتي كتب 

عنها »غناؤها جميل للغاية، يلذ السامع اإلنصات إليه«.
أما بالنسبة للفرقة المصرية، فلم يذكر أسماء أغان معينة 
»أغنيات  وأدائها:  بفنها  إعجابه  واصًفا  كتب  لكنه  أدتها، 
لكنها جميلة محكمة  كلها قصيرة،  قديمة وأخرى حديثة، 
التلحين، تشتمل على نغمات خالبة وذات قيمة فنية عالية، 
فيها قصائد وتواشيح جميلة، يغني بها منشد واحد ذو صوت 
رخيم، وترافقه تارة كمنجة وطوًرا قيثارة، وتارة أخرى عود 
أو سنتير، وكان السامعون، لشدة اغتباطهم يصيح الواحد 

منهم، من آن إلى آخر »آه« أو»الله« بأعلى صوته«. 

الموسيقى بين المصريين والمغاربة 
تلقي  الرحلة،  هذه  عبر  شوتان  رصدها  التي  األمور  من 
الفعل  ردود  ورصد  المغربية،  للموسيقى  المصريين 
المصرية من خالل حفلة نظمها المؤتمر بمعهد الموسيقى، 
حيث بدأ الحفل بعزف الفرقة المغربية، ورصد ردود أفعال 
العزف،  من  النوعية  هذه  إلى  سماعهم  عند  المصريين 
فكتب واصًفا ذلك »آذان المصريين غير معتادة سماع أدوار 
ساعة  نصف  نحو  تستغرق  هذه،  مثل  طويلة  موسيقية 

بعض الملل والضجر،  أي المصريين،  فقد ظهر عليهم،   ،
ً
تقريبا

فهذه الموسيقى يتحملها السامع من غير أن يصغي إليها، كما يقع 
ذلك في الوالئم واألفراح المغربية، هي مالءمة في تنميقها للزخرفة 
وتتناسب مع خرير  الهندسية وكيفية تأثيث البيوت والمنازل، 
المياه وتغريد الطيور، وتالؤم المولعين باحتساء كؤوس الشاي 
المعنبر، وكل ذلك يعد في أعين المصريين العصريين من األمور 

التي أكل الدهر عليها وشرب، وأصبحت من سقط المتاع«. 

شوتان وحفل أم كلثوم 
لم ينس أليك�ضي شوتان، في رحلته أن يحدثنا عن أعالم الطرب 
والغناء والموسيقى ممن التقى بهم أو سمعهم، وفي مقدمة هؤالء 
سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي يتضح من كالمه عنها أنه كان 
يعرف قدرها جيًدا، كتب عن ذلك: »في المساء نفسه غنتنا مغنية 
الشرق الكبيرة اآلنسة أم كلثوم، التي يتهافت الناس على تسجيل 
غنائها تهافًتا كبيًرا، فكانت تنشد لنا تلك الجمل القصيرة، وتكررها 
عدة مرات، بصوتها الرخيم ونغماتها العذبة، التي يغار منها الَهزار، 
وفي كل حين كان بعض المعجبين يصيحون باآلهات من أعماق 
أفئدتهم«. لكن شوتان كتب أنه لم يكمل الحفل لنهايته فقد غادر 
»إال أن اآلنسة أم كلثوم  القاعة مبكًرا بسبب تعبه تلك الليلة، 
والمنصتون يصفقون  بقيت تغني إلى ساعة متأخرة من الليل، 

تصفيًقا حاًدا«. 

في صحبة سامي الشوا 
في  رحلته  أثناء  شوتان  التقاهم  ممن  الموسيقى،  أعالم  ومن 
الذي  الفنان سامي الشوا، رائد عزف الكمان الشهير،  القاهرة، 
كتب  نيلية.  نزهة  في  المؤتمر،  في  المشاركة  الوفود  استضاف 
»دعانا حضرة الفنان الكبير سامي  شوتان واصًفا هذه النزهة: 

ذلك الكمنجي الشهير الذي ذاع صيته بفضل مهارته في  الشوا، 
وتمادينا في  إلى نزهة في النيل على ظهر مركب جميل،  العزف، 
سياحتنا النيلية، حتى وصلنا إلى الخزانات، وهناك وجدنا الموائد 
قد كسته الطبيعة حلة خضراء،  قد ُمدت في منبسط واسع، 
الفنية  يحيط هذه األعمال   ،

ً
 ظليال

ً
ونشرت عليه األشجار ظال

الهائلة، المعبر عنها باللغة العربية »قناطر خيرية« التي أقامها منذ 
نحو قرن كامل مهندسون فرنسيون«. 

شوتان والدكتور الحفني 
رائد تعليم  التقى شوتان أيًضا بالدكتور محمود أحمد الحفني، 
الموسيقى في مصر والد الدكتورة رتيبة الحفني، ووصفه شوتان 
بأنه العالم بالموسيقى األوروبية، القائم بمهمة خطيرة متعبة في 
المؤتمر. وقد سجل شوتان خالل رحلته عن الدكتور الحفني أنه 
ف ولحن أنشودة الفالح، التي كان يغنيها التالميذ عند 

ّ
كان قد أل

توليه تفتيش الموسيقى في وزارة المعارف، التعليم حالًيا. 
ويقول شوتان »كان التالميذ يغنونها ويصحبون كلماتها بانفعاالت 
أنها  والحاصل  والسمراء،  الحمراء  أرديته  مرتدون  وهم  الفالح 
األغنية الوطنية المستخرجة من التاريخ المصري، فعلى منوالها 
يجب االقتباس، وفي مثل هذه الطريق ينبغي السير«. وفي الخامس 
من أبريل وبعد ثالثة أسابيع قضاها شوتان في مؤتمر الموسيقى 
العربية، غادر شوتان والوفد المغربي القاهرة عائًدا إلى المغرب، 
مؤتمر  ألول  مهمة  وثيقة  بقيت  التي  التاريخية  رحلته  ليسجل 

موسيقي عربي  صوره ألعضاء الوفود في مؤتمر الموسيقى العربية

تمثال مصطفى بك رضا في معهد الموسيقى العربية

المصرية  الديار  إلى  الفنية  الرحلة 

ارتياد اآلفاق
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وجهة سفر

 هشام عدرة

)وأسواق  1200م  سنة  جبير  ابن  المؤرخ  الرحالة  عنها  قال 
هذه البلدة من أحفل أسواق البالد وأحسنها انتظاًما وأبدعها 
وضًعا، ولها أيًضا سوق يعرف بالسوق الكبير يتصل من باب 
وفي القرن التاسع عشر زار السائح  الجابية إلى باب شرقي(. 
»من  اإلنجليزي بورتر مدينة دمشق ومما كتب عن أسواقها: 
البضائع.  أنواع  ومشاهدة  األسواق  هذه  في  التجول  الممتع 
والحظ بورتر في جولته بأسواق دمشق أن أمام كل حانوت 
مصطبة والتجار يجلسون عليها بين بضائعهم بهدوء واحترام«.

ا، 
ً
لنحو خمسين سوق دمشق  في  القديمة  األسواق  عدد  يصل 

ا 
ً
سوق  25 عدد المسقوف منها باألغطية المعدنية أو الحجرية 

ما زالت قائمة تحمي المتسوقين فيها من أشعة الشمس الحارقة 
صيًفا ومن أمطار دمشق شتاء.  تؤكد المصادر التاريخية أّن أول 
شّيد قبل أربعمائة سنة وهو  سوق دمشقي مسقوف بالتوتياء 
بينما أول سوق غير مسقوف تأسس بدمشق،  سوق السنانية، 
في  األسواق  تأسيس  وتتالى  األيوبي.  العهد  في  السروجية  كان 
العهد المملوكي لتتحول معظمها إلى أسواق مسقوفة في الفترة 
ومنها ما ظل  سقفها بالتوتياء،  ومعظم األسواق تّم  العثمانية، 
ا على سقفه الحجري المعقود بشكل فني جميل، كما إن 

ً
محافظ

معظم األسواق القديمة المسقوفة تتميز بأرضيتها المشيدة من 
حجر اللبون التراثي ذي اللون األزرق المائل للسواد أحياًنا. عن 
األسواق يقول الباحث علي القيم: تأخذ األسواق في مدينة دمشق 
إلى  ويرجع سبب هذا االنتظام  القديمة شكل شبكة منتظمة، 
أصول المخطط اليوناني/ الروماني للمدينة، فقد تطور السوق 
على امتداد شوارع متعامدة مع شارع سوق البريد الذي يؤدي إلى 
الجامع األموي الكبير في الشمال وإلى سوق الطويل. إن العنصر 
ومجموعة  )الدكان(  هو  التجاري  الوسط  تكوين  في  األساس 
الحوانيت  أو  الدكاكين  هذه  وكانت  السوق،  تؤلف  الدكاكين 
وهذا ما جعلها تتكيف مع الحاجيات التي  بسيطة بشكل عام، 
المركزي  النطاق  داخل  واالختصاص  للتخصص  خضعت 
للمدينة، فكان لكل نوع من التجارة منطقة محددة داخل النطاق 
العمراني. لذلك كانت أسواق دمشق تمتاز بتخصص كل منها بنوع 

هنا نتعرف على أكبر وأهم هذه األسواق  خاص من البضاعة. 
الحانية بظلمتها والتي تنبثق أشعة الشمس من فتحات أسقفها 

الجانبية الضيقة بشكل خجول لتداعب وجوهنا بلطف:
سوق الحميدية 

السوق األشهر واألكبر واألكثر تنوًعا في معروضات حوانيته، وهذا 
ما جعله مقصد السياح قبل المتسوقين. زاره السائح اإلنجليزي 
بورتر بزيارته في القرن التاسع عشر وكتب عنه: تجدر زيارته من كل 
العديدة والمعروضات الثمينة من السيوف  سائح لتأمل األزياء 
المطعمة  واألسلحة  والدروع  القديم  والبورسلين  الدمشقية 
السجاد  وأنواع  بالذهب  الموشاة  والثياب  والفضة  بالذهب 
يتموضع السوق في قسمين ويبلغ طوله ستمائة  الشرقي الثمين. 
متر وعرضه 15 متًرا ويرتفع لطابقين، وقد بني على مرحلتين، األولى 
قبل مئتي سنة، واألخيرة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني قبل 
125 سنة. وكان يسمى سوق )األروام( نسبة إلى اليونان، ثم أطلق 
عليه اسم الحميدية نسبة للسلطانين عبد الحميد األول والثاني، 

وما زالت حوانيته تبيع المنتجات اليدوية واأللبسة واألحذية.

سوق مدحت باشا 
هو السوق المنافس لسوق الحميدية من حيث جماله واتساعه 
وتوازيه معه من الجهة الغربية الجنوبية، وحتى ببضائع حوانيته، 
فالسوق الذي حمل اسم آخر مشّيديه الوالي العثماني مدحت 

تأسس في  )السوق الطويل(،  أو  باشا كان يدعى سوق جقمق، 
العهد المملوكي من قبل نائب الشام األمير سيف الدين جقمق 
1858تقريًبا أحرق والي دمشق العثماني  وفي عام  1419م.  سنة 
)مدحت باشا( البيوت لين�ضيء السوق. وفي عام 1885 قام الوالي 
 1911 وفي عام  بتنظيم السوق وسقفه بالخشب.  )رؤوف باشا( 
قام الوالي ناظم باشا بإزالة السقف الخشبي واستبدله بالتوتياء، 
وباألعمدة الخشبية المقوسة للمحافظة عليه. يضم السوق 400 
كالعباءات  التراثية  األلبسة  ببيع  محل على جانبيه متخصصة 
والشماخات. والقسم الثاني متخصص بمواد العطارة والحبوب 

مئذنة  في  اآلخر  والقسم  الطبية.  واألعشاب  والبهارات  والزعتر 
الشحم متخصصين بالنحاسيات والطرابيش والحرف الدمشقية 
يتفرع من سوق مدحت باشا عدد من األسواق، حيث  اليدوية. 
وعلى  ُيخرج منه يميًنا إلى أسواق الصوف والسكرية والحبالين, 
السوق  ويضم  الخياطين.  وسوق  البزورية  سوق  هناك  اليسار 
مباني تاريخية منها الخانات األثرية مثل خان جقمق والرز وغيرها.

سوق السنانية 
 يرى باحثون أن سوق السنانية هو أول أسواق دمشق المغطاة 
والمسقوفة، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر الميالدي، 

أسواق دمشق التراثية 
ق
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تراث الشعوب

1586م  العام  في  الجامع  باشا مع  العثماني سنان  الوالي  وبناه 
في المنطقة الممتدة من محلة باب الجابية وحتى سوق الغنم 
)قرب الباب الصغير وبداية منطقة السويقة القديمة(. وحسب 
أمتار وتعرض عبر تاريخه   105 السوق بلغ طوله  المؤرخين فإّن 
الممتد منذ أكثر من أربعة قرون إلى تطورات وتغيرات في بنيته 
المعمارية. وكمعظم أسواق دمشق القديمة تنوعت تخصصات 
)اآلرابيسك(  السوق ودكاكينه حيث تباع فيه التحف الشرقية  
والمصنوعات اليدوية النحاسية وغيرها كما تباع المنسوجات 

واأللبسة التراثية.
سوق البزورية 

سوق  ثم  القمح،  سوق  باسم  وُعرف  المملوكي،  العهد  في  بني 
اللوز،  كدهن  األدهان  سائر  به  تصنع  كانت  حيث  الدهيناتية 
العطورات  فيه  تباع  كانت  حيث  العطارين  باسم  عرف  ثم 
العطرية  الدمشقية وكذلك األعشاب  الورود  المستخرجة من 

للعالج الشعبي.
بساتر  جميعه  مغطى  وهو  )البزورية(.  الحالي  اسمه  أخذ  ثم 
هرمي معدني ومازال السوق متخصًصا ببيع البزورات والمربات 
وهي من الصناعات الدمشقية الغذائية  المجففة وقمر الدين، 
التي تصنع بشكل يدوي، وهناك الشموع والسكاكر وعلب األفراح 
في  والمميز  وغيرها.  الطبية  األعشاب  بيع  ومحالت  والعطورات 

السوق وجود أشهر حمام دمشقي قديم وهو حمام نور الدين 
كما  باشا(  أسعد  )خان  دمشق  خانات  وأجمل  وأكبر  الشهير، 
العظم  قصر  وهو  قديم  دمشقي  قصر  أكبر  بدايته  في  يوجد 
ومن األسواق الدمشقية القديمة التي كانت تتخصص  الشهير. 
تغيرت تخصصاتها:  الزمن  ببيع منتج واحد ومع مرور  حوانيتها 
سوق البرغل، وسوق الدراع، وسوق السروجية )ويقال أنه أقدم 
األسواق الدمشقية حيث يجاور قلعتها الضخمة وأسسه صالح 
الدين األيوبي ليعمل الحرفيون فيه على تصنيع سروج الخيل 
ومستلزماتها والتي تلزم صالح الدين في معاركه(. وسوق القباقبية 
)الذي كان متخصًصا بصناعة القباقيب الدمشقية الخشبية(، 
وهما متخصصان ببيع  »اتفضلي يا ست«  وسوق الحرير وسوق 

مستلزمات ألبسة النساء. 
المناخل  وبيع  بتصنيع  متخصًصا  )وكان  المناخلية  وسوق 
والغرابيل الخاصة بغربلة القمح والرمل(، وسوق الخياطين )كان 
يضم خياطي دمشق(، وسوق العصرونية، تخصص وما زال يبيع 
والمكياجات  الطفال  وألعاب  الطبخ  وأدوات  البيوت  منتجات 
فترة  في  السوق  يأتون  الذين  النساء  من  زبائنه  أغلب  ولذلك 
العصر أي بعد الغداء وقبل حلول الظالم ومن هنا جاءت تسميته 
بـ)العصرونية(، وسوق مردم بك، وسوق الصاغة القديم، وسوق 

الصوف، وسوق الجمرك، وسوق البورصة، وسوق باب البريد 

التراثية  دمشق  أسواق 

وجهة سفر

 حجاج سالمة

للمبتدئ  والصلصال  الخزف  فن  إلي  »مدخل  كتابها  في 
األكاديمية  نوفل،  بداح  زينب  الدكتورة  تنقلنا  والفنان«، 
إلي عوالم وجذور فن من أقدم الفنون التي  بجامعة سطام، 
تحكي صفحات الكتاب عن تاريخ التشكيل  عرفها اإلنسان. 
بخامة الطين، كأحد الحرف التاريخية التي احترفتها البشرية 
بفضل توفر خامة الطين  وانتشرت قديًما وتوراثتها األجيال، 

وتوفرها، وسهولة تطويعها في أشكال وأدوات الحياة اليومية.

اإلنسان  استخدامات  تطور  مسار  الكتاب  صفحات  وترسم 
للطين، وكيف الحظ القدامى أثر استخدام النار في زيادة صالبته 
وكيف تطورت الحرفة حتي صارت صناعة الفخار والخزف بعد 
إدخال تعديالت كيميائية في إطار سلسلة متواصلة من التطور 

بدأت عام 1100 ق. م.
عن  نوفل،  الدكتورة  وتروي  القديمة،  مصر  إلي  الكتاب  يعود 
استخدام قدماء المصريين للطالء الزجاجي الشفاف قبل ثالثة 
آالف عام، األمر الذي ساعد في المحافظة على السوائل واألطعمة. 
وكيف انتقلت الصناعة من مصر إلى البالد المطلة علي البحر 
 1500  -  1027( ثم بدأ الخزافون في الصين  األبيض المتوسط. 
ق.م.( في استخدام »دوالب الخزاف« وأدخلوا الطالء الزجاجي في 

تنفيذ خزفيات جديدة سميت بـ »الميوليق«.
ويرى الكتاب أنه برغم كل تلك التطورات التقنية ظلت خامة 
الطين العمود الفقري الذي تقوم عليه فنون الخزف وصناعته، 
طبيعية  خصائص  للطينة  إن  إذ  وأساسه،  روحه  هي  وتبقى 
تعزز إمكانيات  وغيرها،  وقابليتها للحرق،  واالنكماش،  كاللدونة، 

اإلفادة منها في مجال التشكيل الخزفي.
من  العديد  إن  كتابها،  في  نوفل،  بداح  زينب  الدكتورة  وتقول 
من  اإلفادة  طرق  وتناولوا  للطينة  تطرقوا  والباحثين  الفنانين 
خصائصها الطبيعية، كإمكانية صباغتها بأكاسيد ملونة وإمكانية 
في  لوحظ  فقد  الكتاب،  وبحسب  الطبيعية.  خواصها  تعديل 
دراسات سابقة أن اضافة أي مواد للطينة تغير من خصائصها 
واالنصهار،  النضج،  ودرجة  االنكماش،  نسبة  مثل:  الطبيعية 
ومدي قابليتها للطالءات المحتلفة.كما إن هذا  ودرجة اللون، 

الفنون  في  تشترك  التي  واألسس  القيم  لكل  يخضع  المجال 
جميعها من حيث الشكل والتعبير والخامة والوظيفة والخبرة 
كتابها خريطة  في  نوفل،  بداح  زينب  الدكتورة  وترسم  واألثر. 
طريق تمكن كل هواة التشكيل الخزفي من ممارسة ذلك الفن 
بقوة واقتدار عبر طرق فنية مدروسة معززة بلمحات تاريخية 
شيقة عن هذه الحرفة التاريخية التي صارت اليوم صناعة وفّنا 

يجذب اهتمام الكثيرين 

فن الخزف والصلصال
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حديث الذكريات

 فاطمة مسعود المنصوري 

في  التراث  ومستشاري  خبراء  أحد  كداس  بن  حثبور  الوالد 
استطاع عبر مسيرة طويلة امتدت منذ  نادي تراث اإلمارات، 
تعليم كثير من أبنائنا وأحفادنا  تسعينيات القرن المنصرم، 
رحالت  حول  سواء  االماراتي،  البحري  بالتراث  يتعلق  ما  كل 
الغوص التقليدية، وما يلزمها من أدوات، أو كيفية فلق المحار 
وطرق صناعة شباك الصيد وأدوات  واستخراج اللؤلؤ منه، 
الغوص، وغيرها العديد. عندما تسمعه وهو يتحدث فإنك بال 
ويعبر بك  ستسرح مع حديثه الذي يجوب بك االفاق،  شك، 
 
ً
 من خور غناضة في شرق أبوظبي ومرورا

ً
المناطق والجزر، بدءا

ومهيمات  وغاغه  والياسات  ومبرز  ومروح  البحراني  بحالة 
متعة  من  يخلو  ال  حديث  وهو  الغرب)1(  أق�شى  في  والقفاي 
وفائدة مع أولئك الرجال الذين خبروا أمواج البحر الهادرة، 
وتعرفوا على مناطقه وجزره وهيراته، وخبروا أعماقه وخيراته. 
الذين  االمارات  ألبناء  الجمعية  بالذاكرة  مرتبط  حديث  إنه 

أسهموا بصبرهم وكدهم وكفاحهم في بناء حضارة اليوم.   

النشأة والبدايات
 حسب ما يقول الوالد، إال إنه إذا نظرت 

ً
رغم بلوغه الثمانين عاما

إليه يذهلك النشاط الذي يملكه، إنه نشاط كما يحكي نابع من 

مخزون البحر وذكرياته التي ال يمكن أن ينساها فهي محفورة 
 على جمرة التراث والهوية 

ً
في ذاكرته، الوالد حثبور مازال قابضا

عمل في الكثير من المهن،  له من األوالد أربعة عشر،  الوطنية، 
 في نادي تراث اإلمارات. 

ً
 تراثيا

ً
حتى استقر به الحال مدربا

البحر  التي شكل  األولى  بداياته  بن حثبور عن  الوالد  يتحدث 
المشهد الرئيس فيها، فالبحر هو بوابة الخير والرزق وهو المصدر 
الرئيس للدخل في تلك الفترة، ومعظم الناس امتهن حرفة الغوص 
وصيد اللؤلؤ، فباستثناء العاجز ورؤساء القبائل وكبار التجار فإن 
بني ياس بفروعها من القبائل المتعددة في أبوظبي وكذلك 70 % 
من أهالي العين ما كانوا يمتهنون سوى الغوص وتجارة اللؤلؤ وحتى 
الفئات المستثناة تلك على الرغم من بقائها في المدن كان مصدر 
بن حثبور  الوالد  يقول  والبحر)3(،  الغوص  الرئيس من  دخلها 
عن تلك البدايات: »عندما كنت في العاشرة أجبرني والدي رحمه 
الله على القيام بمزاولة مهنة الغوص في البحر، رغم كرهي لها في 
البداية كونها متعبة، إال أني فيما بعد اكتشفت فوائدها وأهميتها 
فوالدي رحمه كان يقول لي مقوله وهي من أجل تحقيق مصالحنا 

وسد احتياجاتنا اليومية ال بد لك من ممارسة مهنة الغوص«. 
»عندما قام والدي  فيقول  أما عن أول مرة نزل فيها إلى البحر، 
المجازفة  تحملي  مدى  على  اختباري  البحارة  رفاقه  من  وعدد 
وقدرتي النزول الى البحر وضعوا الحصاة في قدمي كي أنزل إلى عمق 
8 إلى 10 أمتار، وبعدها تدربت لمدة أسبوعين اجتزت االمتحان، 

مثل الغالن والزريع  وبعدها بدأت اتعرف على أماكن الهيرات)2( 
كما تعلمت مع ربعي طريقة فلق المحار الستخراج  والمعترض، 
القماش أي اللؤلؤ فكنت احضر مع البحارة عند )الدشة( لتموين 
وكنا على متنها  سفينة الغوص بالتمر والحطب والعيش والماء 
وكنت اساعد والدي خالل الرحلة في تقديم   

ً
غيصا  20 بحدود 

بعد مرور سنين طويلة عايشت فيها  متطلبات الرحلة الشاقة. 
اهوال ومخاطر الرحالت البحرية اكتسبت خبرة مع رفاقي، خبرة 
أي رئيس البحارة الذي يدير السفينة.  )نوخذة(  جعلتني أصبح 
الذكي  الشاطر  هو»الرجل  بن حثبور  الوالد  نظر  في  فالنوخذة 
الذي يتمتع بالسمعة الطيبة بين إخوانه على ظهر السفينة فهو 

مثل األب الذي يعطف على أبنائه أثناء السفر وهو الحكم والعدل 
والقا�ضي في حال وجود بعض من المشاكل على ظهر السفينة«. 

المهن التي امتهنها بن حثبور
لم تكن مهنة الغوص هي المهنة الوحيدة التي زاولها الوالد بن 
حثبور فقد امتهن العديد من المهن األخرى خاصة بعد اكتشاف 
النفط في إمارة أبوظبي وما أتاحه من توفر فرص عمل في شركات 
 في إحدى الشركات، وفي 

ً
النفط العاملة في اإلمارة، فعمل سائقا

أوقات فراغه كان يستثمر وقته في تدريب الشباب على رياضة 
التجديف وهي تعد من أجمل الرياضات البحرية  لدى المجتمع 

حثبور بن كداس الرميثي
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وقد حظيت هذه الرياضة بدعم كبير من المغفور له  البحري، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ سلطان بن 

زايد آل نهيان.

الكوخة واصطياد الصقور المهاجرة
الوالد  اهتمام  من  نصيب  بالصقور  الصيد  ورياضة  للبر  وكان 
حثبور وخاصة صيد الصقور، فقد اشتهرت المنطقة في السابق 
بوجود العديد من أسراب الطيور المهاجرة الهاربة من البرد والتي 
»الخشخاش«،  مثل طيور  والبيئة الخصبة،  تبحث عن الدفء 
و»الصالل« و»الغواي«، و»الخصيفي« والذكير والباشك وبودمين 
والحصنية  والنورس  والدمى  واللوهة  البحري  والكروان 
والشواهين بأنواعها كالقرموشة، ولقد انتبه أهل المنطقة لظاهرة 
هجرة الطيور منذ زمن طويل، وكانوا حريصين على االستفادة منها 
، في رحالت القنص 

ً
خاصة الشواهين التي يكثر استخدامها محليا

وكانت  ولقد برزت ظاهرة الصيد بواسطة الكوخة،  المتوارثة، 
تمارس في الفترة ما بين شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر من كل 
عام)4(. وقد مارس الوالد حثبور الرميثي هذه الحرفة التي كانت 
تدر عوائد مادية جراء بيع الصقور، ويتحدث الوالد حثبور عن 
كيفية الصيد بواسطة الكوخة، ويقول: »تتم عملية الصيد بأن 
يستقر المكوخ وهي اللفظة التي تطلق على الصياد، بداخل القبة، 
ويأتي بطير يشبه الشاهين ويضع في رجله حلقة نحاسية لماعة 
وخيط رفيع، ثم يتركه يحوم في الفضاء حتى اذا ما لمحه الشاهين 
فيسمع الصياد أو المكواخ صياح الطير  اقترب للهجوم عليه، 
وفي  له،   

ً
بينما يكون الشاهين مالحقا فيقوم بسحبه إلى األرض، 

هذه األثناء يخرج المكوخ الحمامه لتلفت انتباه الشاهين، فيهجم 
عليها، ويجرها المكوخ حتى يصل بها إلى السوت، وهنالك ينسحب 
الحمامة  ومعه  الشاهين  على  الشبكة  فتسقط  السوت  خيط 

 ويقبض على صيده وخياطة عينه«.    
ً
فيخرج المكوخ فورا

حرفة صناعة األشرعة
تفصيل  مهنة  وهي  أخرى  مهنة  حثبور  الوالد  امتهن  ثم  ومن 
الخبرات  من  للعديد  المهنة  هذه  وتحتاج  التقليدية،  األشرعة 
فهي تحتاج إلى مهارة ودقة وموهبة، ويستذكر الوالد حثبور بأن 
والده من علمه أساسيات هذه الحرفة، فكان يشرح له ويختبره 
حتى تمكن من صناعتها باحترافية،  ويتذكر الولد حثبور بأنه في 
أحد األيام تلقى طلبا في حياة المرحوم محمد القمزي لصناعة 
 حيث دفع له آنذاك اجرة )200( درهم عن كل شراع 

ً
)25( شراعا

 
ً
يقوم بصناعته وقد استغرقت مدة الصناعة ما يقارب أسبوعا

. واليوم يواصل الوالد حثبور نقل خبراته في هذه الحرفة 
ً
واحدا

التراثية العريقة لألجيال من خالل عمله كمدرب تراثي في نادي 
تراث االمارات الذي يحرص النادي على تنظيم الورش التراثية 
المختلفة لألبناء، ويقول الوالد حثبور عن ذلك: »أقوم بإعطاء 
كل طالب متدرب مقاسات ظهر الشراع واقوم بمتابعة خطواتهم 
أوال بأول وتصحيح األخطاء التي يقع فيها الطلبة واألهم في عملية 

التعليم هو التركيز واالستفادة من األخطاء السابقة«. 

التراث أمانة
يوجه الوالد حثبور في نهاية اللقاء كلمة للشباب بأن يحافظوا على 
تراثهم، وخصوصا التراث البحري، ألنهم من أهم أنواع التراث التي 
ترتبط به حرف وفنون كثيرة،  ويتعلموا تراثهم ويأخذوا الخبرات 
بقوله لقد  اللقاء  ويختتم الوالد حثبور  آبائهم وأجدادهم.  من 
 للطلبة 

ً
اختارني المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مدربا

في جزيرة السمالية لتعليمهم تراث الدولة وأنا الزلت أواصل هذه 
 علينا 

ً
الرسالة وهذا الدور الجليل، فتراثنا أمانة في أعناقنا، وحقا

نقله ألبنائنا.   

أشعار وذكريات 
يسرد الوالد بن حثبور مجموعة من المواقف والذكريات التي 

جمعته بالمغفور له الشيخ زايد فيذكر في مرة من المرات في قصر 
فدارت  البحر وكان قد أخذ للشيخ زايد مجموعة من الطيور، 
مساجالت شعرية في مجلسه رحمه الله، حيث عد الشيخ زايد 

مجموعة من األبيات يقول فيها: 
فنيــــــــالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوعي     لــــــــــــو ذاري غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍن يفــــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــوعي      ويجــــــــــــــــــــّرب بــــــــــــــــــــاصحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
ــــــــــــــــــاني مطــــــــــــرق هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه  يــــــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــــــــــواه البـــــــــــــــــــــدوعي      يــــــــــــــ
القمزي  العسكريين وهو السيد عتيق  فرد عليه أحد مرافقيه 

بأبيات شعرية قال فيها: 
شيــــــــــــــــــــل الهنــــــــــــــــــــــــــــد اللمـــــــــــــــــــــــوعي       عــــــــــــــــــلى فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره محــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله 
مــــــــــــن الريــــم مــــــــــــــــاخــــــــــــذ نـــــــــــــــــــوعي      عــــــــــــــــــــــين وخــــــــــــــــــــــــــــــــد وصفــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
يشبــــــــــــه ربــــــــــــــــــــــــــــٍد صنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي      مــــــــاخذن منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه القطــــــــــــــــــــاه 
فطلب الشيخ زايد من الوالد بن حثبور عد أبيات شعرية كذلك، 

فقال راوينا: 
شــــــــــــــــارٍت باليــــــــــــــــــــد تكفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني      لـــــــــــــــــــــــي تهون عــــــــــــــــــــوق بلويــــــــــــــــــــــــاه 
الهــــــــــــــــــــوى تبعــــــــــــه يوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني      بــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــد رد شجــــــــــــــــــــــــواي
بــــــــــــــــــــــــــــو خصـــــــــيرات مجاليــــــــــــــــــدي     التمــــــــــــــــــح بالعيــــــن جدوايـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
يشهد اللــــــــــــــــــه يا مشاهيــــــــــــــــــــــــدي      نــــــــــــــــــــــــور خــــــــــــــــــده بــــــرق سّرايــــــــــــــــــة
لو حصلي بمغق لربط اليــــــــدي      هــــــــــــــــــاك مطلــــــــــــــــــوبي ومنوايــــــــــــــــــه 

ويقول في قصيدة غزلية أخرى: 
بزوركــــــــــــــــــــــــــــــم بالباســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     يــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن الزمــــــــــــــــــــــــــــــان 
عــــــــــــــــــــــــــــــلى جدمــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     تدعــــــــــــــــــم حجــــــــــــــــــــــــر ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان 

شجــــــــــــــــــعني عــــــــــــوقي واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     وأنتــــــــــــــــــــــــه ادل الضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حلــــــوين المبــــــــــــــــــــــــاسم      قلــــــــــــــــــــــــبي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداكم الن 
بــــــــــــــــــايدك شــــــــــــــــــــــــل الميــــــــــــــــــــــــاسم     يــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي الذرعــــــــــــــــــــــــان 

ويقول في معاناته مع البحر والغوص: 

أغــــــــــــــــــوص وأدور حصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي      ويحوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني اليريــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

اتعتــــــــــــــــــب عمــــــــــــــــــري في شبــــــــــــابي      يــــــــــــوم العســــــــــــــــــر صرت مجبــــــور 

واليــــــوم الله نجاني  مشهــــــــــــــــــــور     فــــــي البــــــــــــــــــــــــــــــــــرور والبحــــــــــــــــــــــــــــــور  

* مركز زايد للدراسات والبحوث

الهوامش:

صنفت إلى ثالث مجموعات جزر حاجزية صغيرة  مسميات لجزر أبوظبي وقد،   1

  قريبة من الساحل، وأخرى بعيدة عن 
ً
على طول الخط الساحلي، وجزر أكبر حجما

الساحل، وتعتبر معظم جزر أبوظبي جزر صغيرة إلى جزر متوسطة باستثناء الجزر 

الثالث وهي أبو األبيض وأبوظبي واألريام التي تعتبر جزر كبيرة الحجم. انظر في ذلك 

البيئة الطبيعية والموارد البيئية في إمارة أبوظبي، هيئة البيئة، أبوظبي، ص 21. 

2 اإلمارات في ذاكرة أبنائها، الحياة االقتصادية، عبد الله عبد الرحمن، هيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة، 2013،ج2، ص30.

3 الهير جمعه هيرات، وهو يطلق على المغاصات ذات القيعان المستوية، وهي البيئة 

وتختلف قيعان المحار عن هيرات اللؤلؤ في كونها  المناسبة لدى غوا�ضي الخليج، 

توجد في مناطق غير مستوية ومحاطة بمياه أعمق وتسمى نجوات ومفردها نجوه. 

أنظر في ذلك كتاب: 

4 المرجع السابق، ص167. 

الرميثي حثبور بن كداس 

حديث الذكريات
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نجوم ال تغيب

 مريم النقبي 

الشاعر سالم الدهماني، أحد النجوم التي ال تغيب عن  ذاكرة 
ولد الشاعر سالم بن سعيد بن  الشعر الشعبي في اإلمارات. 
سنة  الخيمة  رأس  بإمارة  المنيعي  قرية  في  الدهماني  جمعة 
1915 تقريًبا، وينتمي الساهر إلى قبيلة )الدهامنة( وهي قبيلة 
تميز الدهماني  معروفة في المناطق الشمالية لدولة اإلمارات. 
بموهبته الشعرية الفذة، وقد ذكر رحمه الله  أن الشعر يأتيه 
- كما ذكره الدكتور راشد المزروعي في  ، واالستلهام 

ً
استلهاما

أن   - كتابه موسوعة أعالم الشعر الشعبي في دولة اإلمارات 
يعتقد الشاعر أن هناك أرواًحا خفية تأتيه باألشعار وهو نائم، 

وفور قيامه من النوم يستذكر تلك األبيات مباشرة.

وبالرغم من أن شاعرنا كان أمّيا ال يقرأ وال يكتب، إال أن قصائده 
غزيرة تدل على ثقافة واطالع  كانت ذات دالالت عميقة ومعاٍن 
روايته  الله  رحمه  الدهماني  سالم  الشاعر  عن  ُعرف  واسع. 
والروايات  القديمة  األشعار  من  الكثير  يحفظ  وكان  للشعر، 
والحكايات الشعبية وأحداث الزمان والتاريخ. كان الشاعر سالم 
الذين كانوا يشاركون في مجلس شعراء  الدهماني أحد الشعراء 
القبائل  وبرامج التراث والبادية بقنوات وإذاعات دبي وأبوظبي، 
النبط في اإلمارات من أمثال سالم  كما عاصر الكثير من شعراء 
الجمري وبن سوقات وحمد بو شهاب وراشد الخضر وعلي بن 
رحمة الشام�ضي وربيع بن ياقوت وراشد بن طناف، ومحمد بن 
علي الكوس وغيرهم. كما عاصر شعراء النصف األول من القرن 
األول مثل الساهر خليفة بوعويا الشام�ضي وعلي بن شمسه وشبير 

وخلفان بن يدعوه رحمهم الله. 
بعالقة وثيقة مع الشيخ  رحمه الله،  ارتبط الشاعر الدهماني، 
سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة السابق وجمعت 

بينهم مساجالت شعرية وقصائد كثيرة.
تنوعت تجربة شاعرنا بتنوع الموضوعات واألغراض الشعرية التي 
كان يتطرق إليها في قصائده فجاءت قصائده في المدح والنصح 

والحكم واألمثال والغزل واألحداث المهمة والوطن. 
 توفي الشاعر سالم بن سعيد الدهماني رحمه الله في شهر رمضان 

عام 1996 ودفن في منطقة المنيعي. 
ومن قصائده في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
نقتطف هذه  رئيس الدولة حفظه الله عندما كان ولًيا للعهد، 

األبيات:
دار المثـــــــــــــــــــــل من لي على القيل نحـــــــــــواه

نعــــــــــــــم )ْبخليفه( هــــــــــــــو زاكي االجـــــــــــــــــــــــــداِد 

هٍر من الدنس والخـــــــــــــــــــــبث حاشــــــــــاه
ّ
مط

يــــــــــــــــــــــــــامر وينهي عــــــــــــــن طروق الفســــــــــــــــــــاِد

وان ييت فـــــــــــي الساباط ماشيخ شرواه 
بــــــــــــــــــــــــــــدر التمــــــــــــــام ومعـــــــتزل بانفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراِد

وقصر الضيـــــــــــــــــــــافه رّحب بكل من يــــــــــــــاه 
ره بالقنـــــــــــــــــــــاِد

ّ
ـــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــك

ّ
وبتجيك دل

ومن قصائده في الغزل، يقول: 
يـــــــــــــــــــــا زين وش بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ماتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي

زعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن واال بك ســـــــــــــــــــــبب عــــــــــــــــــــــــــــوق 

جـــــــالس معـــــــــــــــــــــك وانتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــالبي

ولــــــــــــــي من رصدتــــــــــــــك جيـــــــت من فـــــــــــــــوق 

ادعيتـــــــــــــــــــــني ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايع صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابي 

وتحيـــــــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــــــبي فيـــــــــــــــــــــك معشـــــــــــــــــــــــوق 

بتروف لــــــــــــــــــــــــــــو تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــم اّمــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــك صـــــــدق مصـــــــــــــــــــدوق 
ّ
مـــــــــــــــــــــاجوز عن

آمــــــــــــــر وانــــــــــــــــــــــــــــا لك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاستجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابي

وال ينفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــح قفـــــــــــــــــــــٍل عَ صنـــــــــــــــــــــــــــــــــدوق 

تبــــــــــــــــــــــــــــغي ذهــــــــــــــــــــــــــــب واال »ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي«

وال غــــــــــــــرض يبتــــــــــــــــــــــــــــاع فــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــوق 

وان كــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تّمــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــــوابي 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بصحـــــــب الزينين مرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 

تســــــــــــــــــــــــــــوى معـــــــــــــــــــــي مــــــــــــــال الغـــــــــــــــــــــــــــــــــوابي 
ــــــــــــــــــن في لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك

ّ
ولفلـــــــوس لــــــــــــــي حط

بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــــــلى بّمـــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابي
وعقــــــــــــــــــب الصــــــــــــــبر كــــــــــــــل �شي ملحــــــوق 

الشاعر سالم بن سعيد الدهماني
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كان ياما كان في سالف العصر واألوان، وما يحلى الكالم إال بذكر 
العبد  نجح  الماضية:  الحلقة  في  والسالم.  الصالة  عليه  النبي 
ميمون في قطع قدمه التي بها القيد وهرب بالمهرة مزنة، فلما علم 
جندبة بهربه الم عمه األمير عوف على ثقته في ميمون، فغضب 
األمير عوف وركب حصانه ليلحق بالعبد ميمون ويعيد مزنة لألمير 
وفي اليوم التالي أدرك األمير عوف مزنه والعبد ميمون،  جندبة. 
ألن ميمون كان يعاني سكرات الموت من أثر قطعه لرجله، والدم 
للفارس  انتبه ميمون  فلما  وليلة،  يوم  يتوقف طوال  لم  الذي 
الذي يسير خلفه وعلم أنه من بني كالب ويقصده، علم أنه هالك 
ال محالة، فعمد إلى حيلة من حيله، فرجع بمزنه للخلف ناحية 
األمير عوف، فعرفه ألنه هو من حماه من القتل ودافع عنه أمام 
األمير جندبة، فلما اقترب منه األمير عوف ارتمى ميمون على ظهر 
والله إني اآلن عائد لدياركم ألعيد  وقال له:  مزنه وأخذ يبكي، 
وما قررت العودة إال ألجلك ألني علمت أن األمير  المهرة مزنه، 
جندبة سيلومك، ولوالك ما رجعت بعد أن ملكت مزنه، واعلم 
يا موالي أني ما أخذت مزنه، إال ليرجع األمير جندبة عن الشعراء 
ويحترمهم ويجزل لهم العطاء، فقد جعل كل قاصًدا لكرمه سارق 
محتال، وأنا اآلن سأسلمك مزنه ولكن بشرط، أن تأخذ لي حق 
وأخذ يبكي وينتحب ويرثي  قدمي التي قطعتها من األمير جندبة، 
نفسه بالشعر، فلما سمع األمير عوف شعره ورأى بكاءه رق قلبه 
واستحسن كالمه، وقال ما هذا قول عبد ولكنه قول شاعر، ونزل 
األمير عوف من فوق حصانه واستقبل ميمون أحسن االستقبال 
وَهم األمير عوف أن  ووعده بأن يعطيه ما يغنيه ويبلغه اآلمال، 
العبد ميمون وضرب  وعند ذلك غافله  يركب على ظهر مزنه، 
عنقه بالخنجر في الحال، وتركه ملقى على الرمال، ثم ركب ميمون 
إلى  والقفار حتى وصل  والسهول  الفيافي  قاطًعا  مزنه  على ظهر 
ديار بني طي، وعلم بوصوله الجميع فخرجوا للقائه وعلى رأسهم 
الغطريف. ولما وصل ميمون إلى دياره طلب الطعام ألنه لم يأكل 
منذ أربعة أيام، فوقف الغطريف في خدمته، فقال له ميمون: يا 
فنادى  ومهر سلمى كما أشترطت،  موالي هذه مزنه التي طلبت، 
الغطريف على ابنته سلمى وأعلن في القبيلة أنه زوجها لميمون، 
فدخل ميمون في خيمته ودخلت عليه سلمى، فوضع رأسه على 

حجرها وقبلها ثم شهق شهقة خرجت روحه فيها، ففرحت سلمى 
بموته وبكاه الغطريف بكاًء شديًدا، وقبل أن يموت كان الغطريف 
قد جعل أخوه زيتون حارًسا على المهرة مزنه، ولما مات ميمون 
طمع زيتون في أخذ سلمى، وقال زيتون للغطريف يا موالي إن أخي 
ميمون قطعت رجله وق�ضى نحبه ألجل مزنه، وقد توفي وسلمى 
زوجته، فأنا أولى بزوجة أخي، فلم يرد عليه الغطريف في وقتها، 
وبعد أيام كرر زيتون طلبه، فقال له الغطريف: يا ابن الزنا، إن 
رجعت إلى مثل هذا الكالم ألقطعن عنقك بهذا الحسام، فغضب 
زيتون من الغطريف وتحسر على أخيه ميمون، وعمد إلى صديق 
أخيه ميمون ويدعى )زند الفيل( وقال له إن الغطريف قد غدر به، 
وأنه يريد أن يأخذ المهرة مزنه والفرس الغمام وهو حصان األمير 
عوف، ويذهب بهما إلى بني كالب، ويعيش هو وزند الفيل عندهم، 

فوافق زند الفيل على كالمه.
فصبروا حتى الليل وركب زيتون مزنه وركب زند الفيل الغمام، 
فلما انتبه الغطريف أرسل رجاله هنا  وسارا إلى ديار بني كالب، 
وهناك ليبحثا عنهما ولكن بال جدوى، فبكي الغطريف من شدة 
القهر على مزنه بعد أن ملكها وعاتب نفسه أنه لم يحافظ عليها 
وتركها للعبيد، فسار زيتون وزند الفيل حتى بدت لهما مضارب بني 
كالب، فعندها طلب زيتون من زند الفيل أن يركب خلفه، حتى 
وقال له اركب خلفي وأقول إنك غالمي،  ال يقولون إنهما عبيد، 
فغضب زند الفيل منه ورفض طلبه  حتى أنال االحترام منهم، 
وطمع مثله في العطايا التي ستنالهم من بني كالب، فقرر زيتون 
أن يتخلص منه، فلما نزال ليستريحا عند الغدير، قفز عليه زيتون 
بخنجره فقتله، وقبل أن يق�ضي زند الفيل نحبه، وثب على زيتون 
وضربه بالخنجر في قلبه فقتله، فماتا من ساعتهما، وتحركت مزنة 

سيرة األميرة ذات
الهمة 8

محمد شحاته العمدة
حكواتي مصري

السيرة الشعبية

والغمام يطلبان المرعى. أما األمير جندبة، فلما وجد األمير عوف 
 حزن عليه وبكى، وحزن على مزنه وهرب من حزنه إلى النوم، 

ً
قتيال

مليح يركب على فرس أحمر   
ً
وبينما هو نائم رأى في منامه رجال

ومتقلد بسيف من جوهر، فسلم على جندبة وقال له: ال تحزن 
على مزنه فسيردها الله عليك، فقال له جندبة: من أنت؟ فقال له 
 يعيش عيشة الذل كما تعيش 

ً
الرجل: أنا أبوك وقد خلفت لك أخا

قال  أجده؟  وأين  له:  وقال  جندبة  فبكي  واأليتام،  الصعاليك 
الرجل: اركب غًدا إلى الوادي لعلك تجده وتقر به عينك وتغنيه 
بعد فقره، فلما نهض جندبة من نومه قال لعلها أضغاث أحالم، 
فإذ به يرى  وفي الصباح ركب مع جماعة من قومه إلى الوادي، 
دابة ضعيفة عليها رجل رث الثياب يبدو عليه الفقر والضعف، 
فلما أتوه  فطلب األمير جندبة من رجاله أن يأتوه بهذا الفارس، 
فقال له الرجل إني قاصد  به سأله جندبة عن اسمه ونسبه، 

الحارث  ابن  جندبة  أميرهم  أطلب  كالب  بني 
ألنه أخي، فقال له جندبة وقد تأكد من صدق 
الرؤيا، كيف تكون شقيق جندبة أيها الفارس، 
الَنضر،  بني  من  وأمي  اف( 

ًّ
)عط أنا  له  فقال 

وكان أبي الحارث قد تزوجها قديًما، فلما مات 
خافت على نفسها وتركت حيها إلى بعض أحياء 
إلى أن كبرت وعملت  العرب وولدتني وتربيت 
برعي األغنام، ولم تذكر لي نسبي وأهلي، إلى أن 
أتاها الموت فطلبتني وذكرت لي أهلي ونسبي. 
فلما سمعه جندبة وتأكد من صدق كالمه، 
المنام،  لقد صح  بني كالب  يا  أهله  في  نادي 
وطلب  وأقبل عليه جندبه وضمه إلى صدره، 
من عبيده أن يذهبوا به إلى مضارب بني كالب 
وسلم إليه األموال والجمال، وفي يوم من األيام 
ذهب أخيه عطاف للصيد فرأى مزنة والغمام 
يقصدان المرعى بال أحد يسوقهما، فأتى بهما 
فلما رأي جندبة مزنه  إلى ديار أخيه جندبة، 
فرح فرًحا شديًدا وأقبلت إليه كما يقبل الولد 
لها بين  بَّ

َ
َحمِحم عليه، فق

ُ
على والده، وأخذت ت

عينيها ثم سجد شكًرا لله، ودفع ألخيه األموال 
أما الملك  واطمأن قلبه بعد اآلالم واألحزان. 

أصبح فريسة  الغطريف لما فقد المهرة مزنه والفرس الغمام، 
لكل طامع في ماله وابنته سلمى، يستغلون حبه ورغبته في المهرة 
مزنه ويتالعبون به، فقصده الكثيرون لإلتيان بمزنه، وفي يوم من 
األيام أقبل عليه شيخ أعور أفلج أغبر، وقال له: يا أمير أنا آتيك 
بمزنه والغمام، وأريد ما أراد ميمون، فقال الغطريف: وحق من 
ال تراه العيون وال تخالطه الظنون، إن سلمى لك إن أتيتني بالذي 
أريد، وكان الرجل يسمى )جمرة الحداد(، وكان قبيح المنظر أخذ 

من األسد وثبته ومن الغزال خفته. 
ولما علمت سلمى أن أباها زوجها بجمرة الحداد، بكت وتحسرت 
وقالت: ال بلغ الله لك أمل وال أنجح لك عمل يا أبي، فلما سمعتها 
أمها قالت: يا ابنتي لعل الله يسقي جمرة كأس المنية، كما فعل 
بميمون فعليك بالصبر. وفي الحلقة القادمة: نحكي لكم ما فعل 

جمرة الحداد وولده في بني كالب... اقعدوا بالعافية 
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أدب ونقد

 د أحمد عفيفي

اإليقاع ظاهرة كونية ارتبطت بوجود الحياة على سطح األرض، 
فهو يمثل جوهر الوجود اإلنساني، ومن هنا ندرك أن لكل �شيء 
، فنجد 

ً
 ملحوظا

ً
إيقاعه. إذ يتنوع اإليقاع في اإلطار الكوني تنوعا

 
ً
 لكل مظاهر الحياة والموت، إنه باختصار يمثل مظهرا

ً
إيقاعا

 بين المتناقضات والمتشابهات.
ً
كونيا

ونظرة إلى اإليقاع من هذه الزاوية، فهو في الشعر يتجاوز الوزن 
والقافية إلى النظر في أعماق النص الشعري، وانسجام عناصره 
للكلمات  الن�ضي  التحليل  مراحل  يتجاوز  إذن  فهو  وتناغمها، 
العين  تراها  ال  أخرى  أشياء  إلى  والدالالت  والمعاني  والجمل 
تتشارك كل  ولكن  األذن كموسيقى ظاهرة فقط،  وال تسمعها 
تمزج  حواس اإلنسان في صنع ظاهرة إيقاعية نصية متكاملة، 
بين موسيقاه  بين ظاهر النص وباطنه،  بين الح�ضي والمعنوي، 
بين صوره ودالالته،  بين لفظه ومعناه،  الخارجية والداخلية، 
إنه باختصار انسجام بين عناصر  بين روابط النص وفواصله، 
يخلق  أن  االنسجام  هذا  يستطيع  العام.  إطاره  في  النص  بناء 
 بين كل أجزاء النص الشعري، و يمكن القول بأن  

ً
 متناغما

ً
إيقاعا

اإليقاع يعني انتظام النص الشعري بجميع أجزائه في سياق كلي 
جامع، واالنتظام يقصد بع اتساق كل عالقات التكرار والمزاوجة 
والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسيق والتآلف والتجانس مما 
العامة.  النص  بنية  انطباعا بسيطرة قانون خاص على  يعطي 
عندما ننظر من هذا المنطلق إلى ديوان )مئة قصيدة وقصيدة( 

 على 
ً
للشاعر شهاب غانم يتبدى لنا هذا التناغم الشعري موزعا

 في إطاره العام، 
ً
عدة مستويات: األول على مستوى الديوان كامال

والثالث على مستوى الظواهر  والثاني على مستوى القصيدة، 
الداللية في الديوان.

الديوان في إطاره العام
مدخل  منذ  اإليقاع  هذا  وجود  نالحظ  األول  المستوى  فعلى 
الديوان إلى نهايته، حيث بدأ الديوان بالتواصل مع التراث العربي 
)مئة  الممثل في حكايات ألف ليلة وليلة فكان عنوان الديوان 
قصيدة وقصيدة(، وكأن الشاعر أراد أن يعيد إلينا هذا اإليقاع 
التراثي الرصين الذي أحببناه في طفولتنا واستمر معنا، كما إأنه 
يريد العودة إلى الطفولة في إيقاع دائري مقصود، حيث نعود من 
مرحلة الشيب إلى مرحلة الطفولة التي كنا نتابع فيها حكايات ألف 
ليلة وليلة، هذا اإليقاع تماهى مع ما ألمح إليه الشاعر في مقدماته 
الشعرية، حيث يبدأ شهاب غانم باإلهداء ثم اإلضاءة الكاشفة 
إلى   

ً
مشيرا عن طبيعة هذه القصائد التي ضمها هذا الديوان، 

 على تسجيل 
ً
مسوغات انتقاء هذه القصائد، وقد وجدناه حريصا

القصائد  بين   
ً
تناغما وجدنا  هنا  ومن  ومكانها،  القصيدة  زمان 

وأزمنتها وأمكنتها، ألن الربط بين األزمنة واألمكنة للقصائد يعطي 
 يأتي الديوان على غرار هذا اإليقاع 

ً
 مميزا

ً
 وإيقاعا

ً
 خاصا

ً
لها طابعا

الدائري الذي يماثل إيقاع الكون، ومن هنا كانت قصيدة )البداية 

والنهاية( التي قال فيها:
كــــــــــــــــــانت األرض والسمــــــــــــــــــــــاوات رتقــــــــــــا

فـــــــــــــأراد الرحمــــــــــــــــــن للجمــــــــــــــــــع فتقــــــــــــــــــــــــا 
فترامــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كواكــــــــــــــــــب ونجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

وشمــــــوس فــــــي الكــــــــــــون غربا وشــــــــــــرقا 

لم يترك الشاعر هذا اإليقاع الدائري إال بعد أن وضع له خاتمة، 
فجاءت القصيدة األخيرة بعنوان:  كخاتمة الحياة قبل البعث، 

)كلمات أخيرة(:
يا رب حين تفيض الروح من جسدي

وأستريــــــــــــــــــــــــح مــــــن اآلفــــــــــــــــــــــــــــــــات لألبــــــــــــــــــد 

مــــــن الجهـــــالة .. من ظلم .. ومن كذب

مـــــــــــــــن التهــــــافت واألحقــــــاد والحســــــــــــــــــد 

هـــب من ضيائك لي تحت الثرى قبسا
يمدنـــــــــــــــــي فــــــي ظالم القــــــــــــبر بالمــــــــــــــــــــــــدد 
إنه إيقاع  آخر بين البداية والنهاية،   

ً
والشاعر هنا يصنع إيقاعا

الموت والحياة، وهو إيقاع دائري يرتبط بإيقاع الوجود والكون 
والطبيعة التي رسمها الشاعر كما نعيشها، جاءت هذه الكلمات 
لكنه  األخيرة معادلة للموت الذي هرب إليه من قسوة الحياة، 
عن هذا اإليقاع الدائري عندما أشار إلى البعث   

ً
لم يبتعد كثيرا

مرة أخرى في صورة نفخ الصور والحشر من جديد، إن ذلك يبرز 
فلسفة واضحة إليقاعات الموت والحياة عنده 

اإليقاع في القصيدة الواحدة
فإذا ما انتقلنا إلى اإليقاع الشعري أي على مستوى القصيدة 
 لكل قصيدة، وسوف 

ً
 واضحا

ً
 شعريا

ً
الواحدة، فإننا نجد إيقاعا

يقول  ممزقة(  نياط  على  )عزف  بعنوان:  أمام قصيدة  نتوقف 
الشاعر:

ســــــألتني لمــــــن تصــــــــــــــــــوغ القصـــــــــــــــــــــــيدا

َمــــــــــــن تــــــــــــرى تشــــــــــــــــــتهي أن تصــــــــــــــــــــــــيدا؟

فتعجبــــــت كيــــــــــــف أصبحــــــــــــت أبــــــــــــــــــدو
صــــــــــــائدا فـــــــــي عيونهــــــــــــــــــا المصــــــــــــــــــيدا؟

أنــــــــــــا لــــــم أطلـــــــــــــــــب القريــــــــــــض ولكــــــــــــــــن
حــــــــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــدي لمــــــا رآني وحيــــــــــــــــــــــــدا
عندما نجد الشاعر قد  تبدو رشاقة اإليقاع منذ الشطر األول، 
»فاعالتن مستفع لن فاعالتن«  وظف تفعيالت بحر الخفيف: 
والبساطة  السالسة  من  بكثير  يتسم  شعري  وزن  إنه  )مرتين( 
بين  المتنوعة  وتغيراته  أسبابه،  كثرة  حيث  من  والرشاقة، 
عن سبب   

ً
كثيرا  

ً
وقد قال العروضيون كالما الزحافات والعلل، 

خفة هذا الوزن نخلص منها  إلى أنه »من أرق بحور الشعر العربي 
الصوتية   الفخامة  إلى صوت  يميل  عذب،  إيقاعه  استخداما، 
واضح النغم والتفعيالت، وهو بالجملة بحر خفيف الظل«، ومن 
وداللة.   

ً
هنا كان استخدامه مناسبا لهذا الحوار الشعري إيقاعا

اإليقاع الشعري عند شهاب غانم 

شهاب غانم
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وقد وظف شهاب غانم هذا الوزن بكثرة في قصائد مما يؤكد حبه 
له واالتساق مع معانيه ودالالته الشعرية.   

لقد سمت اللغة الشعرية في القصيدة مع االقتران بهذا الوزن 
 للشاعر من محبوبته، 

ً
الرشيق المتماوج، مع مطلع يحمل سؤاال

كما يحمل تهمة له، السؤال: من هي التي يريد الشاعر اصطيادها 
بكتابته للشعر؟ على حين لم تأت إجابة الشاعر تقريرية مباشرة، 
 على سؤالها 

ً
وإنما جاءت بصيغة التعجب المباِشرة، وبسؤال ردا

في إيقاع دائري ممتع حين قال:  
فتعجــــــــــــــــــبت كيـــــــــــف أصبحــــــــــــت أبــــــدو

صـــــــــــــــــــــائدا فــــــي عيونهــــــا ال مصــــــــــــــــــيدا؟
إنه سؤال تعجبي يوضح الدهشة لديه، وجاءت اإلجابة في مفارقة 
واضحة حين وجدنا هذه المحبوبة قد عكست األمر، ألنها هي التي 
صادته، فهو إذن مصيد ال صائد، ومع ذلك تعتبره يصوغ قصائده 
القصيدة  الشاعر صوغ  برر  وقد  لالصطياد من وجهة نظرها، 

عنده بشكل ذكي حين قال :
أنـــــــــــــــــــــا لـــــــــم أطلــــــــــــب القريض ولكـــــــــــــــــــــن

حــــــــــــل عنـــــــــــــــدي لمــــــــــــــــــا رآنـــــــــــــــــي وحيــــــــــــدا  
ما أروع القول حين أعاد إليها سبب قرض الشعر الذي عده طوق 
 للعشاق في وحدتهم، وما أروع أن يشير إليها أن تقرأ 

ّ
نجاة، وخال

الحب في قصائده، لتعرف من هي المقصودة؟ في إشارة خفية إلى 
أنها هي المقصودة، من دون أن تدري، وربما تدري، ولكنها تعيش 
استخدام  يمثل  والشعر.  الشاعر  حضرة  في  الدالل  من  حالة 
من الربط بين   

ً
حرف المد قبل الحرف األخير في القصيدة نوعا

وإطالتها تتماثل مع  حيث تطول األصوات،  الشكل والمضمون، 
صوت األلم والوجع واألنين النف�ضي والروحي عند الشاعر، ومن 
هنا طالت األصوات على مستوى القصيدة، وخاصة في القافية، 
ووجدنا كلمات مثل )وحيدا - يبيدا - مفؤودا - جلمودا - عبيدا - 

قيودا - جمودا - جليدا - صدودا - معمودا( هذا وغيره من كلمات 
وكأن الشاعر أراد التعبير عن مشاعر الوجع بما  القافية فقط، 

يطيل األصوات في قافية مطلقة لسببين:
األول: تعبير عن األلم الذي انتابه من اتهامها له بالغدر والخيانة، 

 من الدالل المقصود من محبوبته.
ً
حتى ولو كان ذلك نوعا

الثاني: أن الشاعر موجود في حضرة محبوبته، فهو يريد االستمرار 
إطالة  جاءت  هنا  ومن  ممكنة،  فترة  أطول  الحضرة  تلك  في 
األصوات صورة معبرة عن حالته، حيث يتلذذ في الحوار معها، 
بالرغم من توارد هذه األسئلة الحائرة بين االثنين، ما جعله يقول 

لها في نهاية األمر:
أدركـــــــــــــــي، بـــــــــــــــل تداركـــــــــــــــي ذلك القــــــــــــل

بـــــــــــــ بوصــــــــــــــــــل أو فامنحيـــــــــــــــــــــــــه الوعودا 
 ومن هنا ال نعجب من هجومه عليها عندما قال لها:

إنمــــــــــــــــــــــــــا أنت لــــــــــــــــم تعـــــــــــــــــــــــــــاني غرامــــــــــــــــــا
أو تحـــــــــ�شي للحــــــــــــــــــب يومـــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــودا
عبر تلك البنية العمودية للقصيدة، والتي وضعت في إطار مغلق 
انطلقت القصيدة واتسعت  )إطار تقليدي خليلي(،  من الخارج 
للحدث،   

ً
طبيعيا  

ً
مكانا تعد  التي  الشاعر  ذات  مستغلة  داخليا 

 لها:
ً
ه مسرحا

ُ
 كانت ذات

ً
حيث وجدنا أحداثا

قد جرى الحــــــــــــب في دمى ليس يعفـــــــــي
شريانــــــــــــــــــــــــــــــا وليــــــــــــــــــس يعفي الوريــــــــــــــــــدا 

انزعوا هـــــــــــــــذه السالسل عن قلبي .... 
أذرف الدمـــــــــــــــــــــــع وهو يذرف حــــــــــــــــــبرا ... 
 مع 

ً
كانت ذات الشاعر مكان وقوع الحدث، وكان المكان متناغما

وتماهى األمر في بدايته  هذه المشاعر الفياضة واأللم والوجع، 
 
ً
مع استخدام ضمير الغائب )سألتني - ضمير الغائب هي( - صائدا
في عيونها - ها( لكنه تحول إلى ضمير المخاطب بعد ذلك، وكأنه 
لم يقو على استخدام ضمير الغائب، فهي حاضرة في دمه، وبين 

 ضمير الخطاب:
ً
خفقات قلبه، لذا قال لها مستخدما

فاقرئي الحــــــــــــــــب في قصــــــــائد شعــــــــــــري
واستشــــــــــــــــفي من لحنهــــــــا المقصـــــــــــودا

إنمــــــــــــــــــــــــا أنت لـــــــــــــم تعــــــــــــــــاني غرامــــــــــــــــــــــــــــــــا
أو تحـــــــــــــــــــــ�شي للحــــــــــــــــب يومــــــــا وجــــــــــــــــودا

واستمر مع هذا التحول إلى آخر القصيدة عندما خاطبها بقوله 
بضمير  أخرى  مرة  يخاطبها  أن  يطاوعه  لم  قلبه  وكأن  )أدركي( 
ومن هنا رأينا هذا  فهي حاضرة بقوة في قلبه وعقله،  الغائب، 
اإليقاع اللغوي والداللي المنسجم مع أحاسيس الشاعر، ورأينا 
ما يمثل  تلك البنية الدائرية بهذا التحول في توظيف الضمائر، 
كان اإليقاع الشعري في هذه  في القصيدة.   

ً
مميزا  

ً
شعريا  

ً
إيقاعا

 
ً
وظهر انسجام البنية مع الدالالت الفنية جليا  ،

ً
القصيدة بارزا

في تناغم بين الشكل والمضمون، ومن هنا كان للقصيدة إيقاعها 
الذي يختلف عن بقية اإليقاعات في القصائد األخرى عند الشاعر 

نفسه. 

الظواهر الداللية في الديوان
عند تأمل الظواهر الداللية في الديوان، يستوقفنا إيقاع شعري 

فنحن نعلم  لمجموع دالالت الحياة والموت عند شهاب غانم، 
كالم  وحسب  والعدم،  بالوجود  يرتبطان  والموت  الحياة  أن 
نكون«،  الموت ال  كان  وإذا  الموت،  يكون  ال  »إذا كنا،  أبيقور 
في ذاكرتنا برغم حياتنا المستمرة،   

ً
ويظل إيقاع الموت موجودا

فنحن ال نمارس الموت في حياتنا إال أنه يعيش معنا، أو كما يقول 
فنجشتين: »إننا ال نستطيع أن نمارس أو نجرب موتنا«. يختلف 
إيقاع الحياة والموت من شخص آلخر، ومن شاعر آلخر، فمنا من 
هو متفائل بحب الحياة ويكره الموت، ومنا من هو متشائم يكره 
ومنا من يتساوى عنده الموت والحياة،  الحياة وينتظر الموت، 
 ،

ً
كبيرا  

ً
والحياة عنده حيزا الموت  في  التفكير  يأخذ  ومنا من ال 

اإليقاع ظاهرة كونية ارتبطت بوجود الحياة على 
سطح األرض، فهو يمثل جوهر الوجود اإلنساني، 

ومن هنا ندرك أن لكل شيء إيقاعه. إذ يتنوع 
، فنجد 

ً
 ملحوظا

ً
اإليقاع في اإلطار الكوني تنوعا

 لكل مظاهر الحياة والموت، إنه باختصار يمثل 
ً
إيقاعا

 بين المتناقضات والمتشابهات
ً
 كونيا

ً
مظهرا

الشعري عند شهاب غانم  اإليقاع 

أدب ونقد
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ويتوقف ذلك على طبيعة الشخص وطريقة تفكيره. لكل منا رأي 
 في تلك القضية، من هنا ندلف إلى 

ً
 محددا

ً
وموقف يمثالن إيقاعا

لنرى موقفه من الحياة والموت،  )مئة قصيدة وقصيدة(  ديوان 
وما هو اإليقاع الذي يفرض نفسه على شعره في توظيف تلك 
 داخل ذاته بين الموت والحياة 

ً
الظاهرة. يعقد شهاب غانم صلحا

مع تناقضهما الشديد، ويسوي بينهما، يقول في قصيدة بعنوان: 
من أين أدخل في المرثاة يا أبتي:

لقـــد خلقـــــــت الردى مثل الحياة لنـــــــــــــــا
بلــــــــــــــــــوى وأي ابتــــــــــــــــــالء مثـــــــــــــــــــــل آجــــــــــــــال

ويقول في قصيدة بعنوان  هذي الحياة:   
هــــــــــــذي الحيـــــــــاة تراب فــــــــــــــــــــــــي بدايتهــــــــــــا

وآن آخرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالترب مجبــــــــــــــــــــــــــــــول 
ومســــــــــــرح العمــــــــــــر طالت مســــــــــــــرحيته

أو لــــــــــــم تطل إنمــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــو وتمثيــــــــــــــــــــــــل 
وكل مــــــــــــا يجمــــــــــــع اإلنســــــــــــان يسلمــــــــــــــه

لغــــــــــــــــــيره فهـــــــــو جيــــــــــــل بعــــــــــــده جيــــــــــــــــــــــــل 
فال أحد  فالحياة في بدايتها تماثل نهايتها، حيث الموت والتراب، 
مخلد فيها، ونحن نحيا في حالة من اإليقاع الدائري، نعيش لنسلم 
القياد إلى غيرنا، وغيرنا يعيش ليسلم القياد إلى من يتلوه، وهكذا 
نعيش حالة من الدائرية التي ال تنتهي، والشاعر في كل ذلك يؤمن 
بحوارية الليل والنهار، كما يؤمن بحوارية الموت والميالد، ومن 

هنا يقول: 
سوف يم�شي الدجـــــــــــى ويأتي صبــــــــــاح

تتالشــــــــــــــــــــى فــــــــــي نــــــــــوره األشبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح
يدركها الموت   

ً
أحيانا حتى قصائد الشعر التي تطرأ على ذهنه، 

قبل الوالدة،  يقول في قصيدة: المخاض في وادي عبقر: 
تموت برأ�شي ألوف القصائد قبل الوالدة 

تموت لدّي مئات القصــــــــــائد بعــــــد الوالدة 
وبين األلوف التي أجهضــــــــــــت من قصــــــائد 

تظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدة 
هنــــــــــــــــــــــــــــــا وهنالك تراوغ كـــــــــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــالك

فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولد بالرغــــــــــــــــــم مــــــنى القصيــــــــــــــــــــــــدة 
إنه يؤمن بطبيعة الموت والحياة، حتى في والدة القصائد التي فكر 
في كتابتها أو كتبها بالفعل، إن القصيدة تقاوم، كما يقاوم اإلنسان 
لتحيا وتخرج إلى النور، وفي قصيدة بعنوان: )تواجد في دفقة فناء(  

يقول الشاعر: 

أوشــــــــــــــــــك القلــــــــــــــــــــــــب أن يــــــــــــــــذوب ويفــــــــــــــــــــــــنى  

وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــم أزل بهــــــــــــــــــــــــــــــا أتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى

هــــــــــــي عندي معــــــــــــــــــنى الحيــــــــــــــاة.. وعنــــــــــــــــــدي 
هــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــــــــنى الردى.. ومعــــــــــــــــــنى المعـــــــــنى 
حيث  الوجودية،  الثنائية  هذه  على  دال  القصيدة  فعنوان 
ومن هنا تساوت معاني الموت والحياة  التواجد داخل الفناء، 
لديه، كما تساوى الفناء والبعث. الشك أن الشاعر شهاب غانم 
عندما يساوي بين الموت والحياة، فإنه يعيش حالة من الرضا، 
أو ربما يعيش حالة من السخط، ولكنه في النهاية يدرك أن الحياة 
والموت متساويان، ولعل هذا يذكرنا بموقف )أبو العالء المعري( 

من الموت والحياة عندما يقول:
غــــــــــــير مجــــــــــــــــــد في ملـــــــــــتي واعتقــــــــــــــــــــــــادي

نــــــوح بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك وال ترنــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــادي
وشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت النــــــــــــــــــــــــــــــعي

إذا قيس بصوت البشــــــير في كل وادي

كان شهاب  وإن  الموت،  من  موقفهما  في  يشتركان  فالشاعران 
فشهاب حين يسوى بينهما،  المعري،  من أبي العالء   

ً
أكثر تفاؤال

فمن  أما أبو العالء   ،
ً
فإن ذلك من منطق القناعة والرضا غالبا

منطق السخط على الحياة والموت، وكأن حياته ال تعجبه، فهو في 
سجن دائم كما قال في شعره. ومن هنا نستطيع القول إن فلسفة 
اإليقاع الشعري لقضية الحياة والموت عند شهاب تتساوق مع 
 ،

ً
 أو قبوال

ً
، رفضا

ً
 أو رضا

ً
الواقعية التي يعيشها الكثيرون، سخطا

فحياتنا تماثل موتنا، فالموت متوقع في كل لحظة، ولهذا جاءت 
واقعية شهاب غانم وقناعته، بما يدعو إلى تأمل هذا اإليقاع الذي 

تتساوق مالمحه مع الدالالت الشعرية في نصوصه 
   

* أستاذ اللغة العربية بجامعتي القاهرة و اإلمارات

الشعري عند شهاب غانم  اإليقاع 

رمضان كريمأدب ونقد

قومك أخير من نومك

 صالح الشهاوي

السحور بفتح السين اسم لما يؤكل من طعام وقت الَسحر، 
آخُر الليل قبيل الفجر. والسحور بضم السين تناول الصائم 
والمسحراتي من التقاليد التي شهدتها دولة  طعام السحور. 
وحرص اإلماراتيون على الحفاظ  اإلمارات العربية المتحدة، 
عليها حتى فترة ليست بعيدة، إذ كان - وقبل تخلي الناس عنه 
لتغير ظروف العصر- يعد من التفاصيل األساسية في رمضان 
باإلمارات. في البداية كان المؤذن هو المسؤول عن التسحير أي 
إيقاظ النيام للسحور، إذ كان يصعد مئذنة المسجد، سواء في 
المدينة أو القرية ليؤذن ثالث مرات: مرة إليقاظ األهالي، ومرة 

ا باإلمساك عن الطعام وبدء الصوم. 
ً
للتنبيه، وثالثة إيذان

وفي بعض األماكن في اإلمارات كان النقار ينفخ في البوق إليقاظ 
بالنفخ  يقوم  كان  إذ  الطبل.  علي  يضرب  وال  للسحور،  الناس 
فإذا ما أوشك وقت  في بوق أو نفير سبع مرات إليقاظ الناس، 

السحور على االنتهاء فإنه يضرب البوق خمس مرات.
وكان بعض أهل اإلمارات يسحرون بدق األبواب على أصحاب 

البيوت وينادون على أصحابها بقولهم: »قوموا كلوا«. 
إلى  والمحببة  الشهيرة  بكنيته  اإلمارات  في  المسحراتي  ُعرف 
باسم  تعرف  طبلة  يستعمل  كان  ألنه  طبيلة«،  »أبو  النفوس 
»البازة«، وينقر عليها بعصا رفيعة، يطوف البيوت ليوقظ الناس 
يتمكنوا من  السحور حتى  تناول  أجل  من  الفجر،  أذان  قبيل 

وظل أبو  قبل أذان الفجر بفترة كافية،  صيام نهار اليوم التالي، 
»يا نايم الليل قوم اتسحر،  منها:  طبيلة يردد عباراته الراسخة، 
قوم يا نايم قوم، قومك أحسن من نومك«. أو يقول: قم يا نايم 

قم/ قومك أخير من نومك.
وبات االعتماد على  منذ سنوات غاب المسحراتي عن اإلمارات، 
األدوات الحديثة في اإليقاظ للسحور، وال تعد اإلمارات مختلفة في 
حكايتها مع المسحراتي عن بقية دول العالم أو جيرانها من الدول 
وتقنية  االتصاالت  ثورة  أدت  فقد  األخرى.  والعربية  الخليجية 
العادات  من  الكثير  تغيير  إلى  التكنولوجي  والتطور  المعلومات 
والتقاليد في المجتمع العربي واإلسالمي سواء خالل شهر رمضان 

المبارك أو غيره من شهور السنة.    
وأصبح غالبية الناس يعتمدون على الجوال والمنبه في التذكير 
بموعد السحور، بينما كان هذا األمر يتم في السابق بواسطة قرع 
 إلى ضرب المدفع. هذا التغيير من سنة 

ً
الطبول، ثم تحول الحقا

الحياة التي يسودها دائما التنوع والتبديل ألن العادات والتقاليد 
تتعرض للتغير والتبديل، وتضاف إلى ذكريات الما�ضي الجميل 
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أدب ونقد

 عبدالله المتقي

على  »جلفاري  الريش  أبو  علي  لإلماراتي  الجديدة  الرواية  في 
ا عن دائرة الثقافة والسياحة 

ً
الصادرة حديث ضفاف النيل« 

سعي واضح ومتميز إلى الغوص في مخزون الذاكرة  بأبوظبي، 
ـ تتبع تحوالت  والطاقة التخييلية في عالقتها بالمكان، ومن ثم 

 .
ً
 خاصا

ً
الشخصية وارتباطها بالمكان ارتباطا

الرواية ثمرة  »قد تكون هذه  في أحد لقاءاته:  الكاتب  يقول 
من ثمرات شجرة عمالقة في عالقتي بمصر، وهي العالقة التي 
وإنما منذ الخمسينيات  لم تبدأ في زمن دراستي بها فحسب، 
والستينيات عندما كنا نرتشف كل ما تجيش به مشاعر مصر 
والمصريين«. وعليه، يكون مركز الرواية هو نيابة »عتيق« بطل 
الرواية عن الكاتب أبو الريش في استرداد قاهرة الخمسينيات 
ووهجها القومي، كما يستعيدها في السبعينيات إبان كان طالًبا 
في الجامعة، يستعيدها فزيائًيا، واجتماعًيا ووجدانًيا ورمزًيا، 
الحضور  وهذا  للشخصيات،  النفسية  الحاالت  يحملها  كما 
األولى  الوهلة  ومنذ  العنوان  في  القارئ  يصادف  للفضاء 

»ضفاف النيل«.

وتأسيًسا عليه، سنقارب المكان في رواية »جلفاري على ضفاف 
النيل« مشغلين »الفضاء بدل »المكان«، ويتجسد هذا الفضاء 

في افتتاحية الرواية، حيث يعلن العنوان على 
سرية الرواية ونيتها في استحضار القاهرة فضاء 
يغوص  حين  الحدس،  هذا  ويتأكد  مركزيا، 
حيث  وتفاصيلها،  الرواية  فصول  في  القارئ 
يلفت نظره حضور القاهرة في معظم مساحة 
اإلماراتي  »معيريض«  في مقابل فضاء  الرواية، 
وذاكرته  »عتيق«،  الرواية  بطل  رأس  مسقط 
العرب  في لسان  الروائي  الفضاء  وبيته األول. 
هو المكان الواسع من األرض، أما في االصطالح 
»الحيز المكاني  فهو   - - حسب منيب البوريمي 
ملتبسة  واألشياء  الشخصيات  تتمظهر  الذي 
بالرؤيا  تتصل  عدة  لعوامل   

ً
تبعا باألحداث 

الفلسفية وحساسية الروائي، وعلى هذا، فالفضاء الروائي يتسع 
 من المساحة الورقية 

ً
ليحتوي أشياء متباينة وال حصر لها، بدءا

التي يتحقق عبر بياضها جسد النص« )1(. وعليه، يعتبر الفضاء 
 في اآللة الحكائية، وله دور مهم في تشكيل العمل 

ً
 أساسيا

ً
مكونا

»جلفاري  ورواية  فهو بنية أساسية من بنياته الفنية،  الروائي، 
على ضفاف النيل« تحفل حتى األعماق بالعديد من الفضاءات 
ثم  »معيريض«  فضاءان،  فيها  يتحكم  والهامشية،  الحميمية 
ويربط  التي تحتل الفسحة األكبر في فصول الرواية،  »القاهرة« 
بينهما رباط حميمي واحد، هو أنهما غير قابلتين للنسيان والمحو 
»عتيق«،  للبطل  األول  البيت  هو  فمعيريض  الذاكرة،  من 
و»القاهرة« هي المكان الذي ما زال يعبر ذاكرته ويستع�ضي على 
التوزيع  مستوى  على  أما  النوستالجيا.   سحايا  من  يتبدد  أن 
األول تندرج  الجزء  تتشكل الرواية من أربعة اجزاء:  الكرافيكي، 
تحته أربعة فصول - من ص 5 إلى ص 117 - والجزء الثاني عبارة 
الثالث يشمل  والجزء   ،143 إلى ص   118 عن فصلين من ص 
سبعة فصول من ص 144 إلى ص 255. أما الجزء الرابع واألخير 
 .311 إلى ص   256 من الرواية فيتكون من فصل واحد من ص 
نستنتج مما قدمناه أن عدد فصول الرواية قد بلعة سبعة عشر 
الثالث الذي أخذ مساحة  هو الجزء  وأن أطول األجزاء   ،

ً
فصال

ا مع لحظة الكتابة والماقاسات النفسية وتكاثف 
ً
كتابية تساوق

األحداث في هذه المساحة الورقية. وبخصوص 
فضاء األحداث، يتضح أنه خاضع لبنية ثنائية 
ضدية، بنية محلية وتتجلى في معيريض، فضاء 
 نتعرف عليه من خالل القاموس 

ً
 وبحريا

ً
بدويا

الرمل،  الفخاري،  الموقد  التنور،  التالي: 
وقد تناولت الرواية  البحر.  القارب،  السدرة، 
أنا  أنني  »اكتشفت  تحوالته:  في  الفضاء  هذا 
الذي كنت مجنونا، وأبله، عندما رأيت سلسلة 
األرض  تلك  أعقاب  على  نهضت  التي  المباني 
تحول تحكمت فيه أفواه   .270 القاحلة« ص 
البتالع العقارات نقرأ في   

ً
شرهة ومتأهبة دوما

نفس الصفحى: »واستوعبت أن هناك من كان 

يخطط لهذا اليوم، وكان يبذل الجهد ألجل أن يمكن نفسه من 
 من أمالكه« 

ً
االستيالء على الجزء األكبر من األرض لتصبح جزءا

ص 270. ثم بنية حضرية وتتجلى في مدينة القاهرة كفضاء خارجي 
سيارة  السامقة،  األبنية  »المطار،  التالية:  األلفاظ  نيته  تعلن 
بوجوه  وجاء  المقهى«،  العام،  الشارع  الجامعي،  الحرم  فيات، 
متعددة لوجه واحد، هو فضاء سيكولوجية وعواطف »أحمد«: 
 من �ضيء ما ال يعرف كنهه، ولكن 

ً
»كان خائفا الى حد ما، ومتوجسا

للغربة ال بد من رهبة وهواجس« ص 6. وتتسلل إلى هذا الفضاء 
 
ً
 وخاصا

ً
 مغلقا

ً
المركزي، فضاءات أخرى شكلت الغرفة فيها عالما

 أخرى 
ً
 من مثاقل رفيق السكن، وأحيانا

ً
يلتجئ إليه البطل هروبا

لتشاركه هذه الغرفة غربته وأتعابه وهواجسه، واصطدامه مع 
رفيق السكن »وعندما استلقى على السرير، شعر أنه يلقي بجثة 
ميت على لوح خشبي، تحطمت أضالعه، شعر أن السقف يهاجمه 
بصور مرعبة، وأنه يتدلى على رأسه مثل غيمة غاضبة« ص 100.
فضاءان  وهما  والصحراء،  المدينة  فضاؤها  إذن  رواية  هذه 
متضادان يمآلن ذاكرة البطل، بل كيانان حيان إراديان يعيشان 
فهما فضاءان حميميان  وبهذا المعنى،  في الذات ويمران منها، 
يواشج بينهما اإلحالة على أشجار في الذاكرة تأبى أن تمحي وتموت، 
وذاكرة مكان  ثم نوستالجيا مثيرة،  تضاريس طوبوغرافية أوال، 

يحتمي بها البطل كما لو يحتمي بالرحم األمومي.
الرواية  بها شخصيات  ارتبطت  التي  الفضاء  أنواع  وبخصوص 

نسجل ما يلي:
عتيق: ارتبط دائما بمعيريض، القاهرة، الغرفة، الحرم الجامعي، 

شقة كسار، الشارع العام، والبحر.
كسار النرجس: ارتبط أكثر الوقت بالحرم الجامعي والبيت.

وفي  »في الليل،  الغياب  ارتبطت بغرفة عتيق أثناء  األم سالمة: 
غفلة النيام، تتسلل سالمة عنما تنام مريم، كي ال توقظ مشاعرها 

وتخرج جلبابه الذي  وتدخل غرفة عتيق،  المرهفة تجاه أخيها، 
خبأته في دوالب مالبسه، وتمسكه وتضمه بين يديها، وتشم رائحة 

الحبيب الغائب« ص 45.
 بغرفتها، وغرفة أخيها في حضوره.

ً
مريم: ارتبطت كثيرا

»على  بالبحر وقاربه الخشبي الصغير:   
ً
ارتبط كثيرا األب عثمان: 

على سطح مؤخرة  ظهر القارب الخشبي الصغير جلس عثمان، 
القارب ونظر إلى البحر«. تقدم لنا الرواية فضاءات مغلقة وأخرى 
أحضانها  بين  عاش  وأغلبيتها  هامشية،  أو  حميمية  مفتوحة، 
بطل الرواية تجارب محسوسة ومعيشة بقيت عالقة في الذاكرة 
ومنفلتة من النسيان والمحو. وتقدم رواية »جلفاري على ضفاف 
النيل« هذه األفضية الدالة متكئة على جماليات متنوعة نشير 
»كان فيلم  فنقرأ الخطاب السينمائي:  فيها إلى تعدد الخطابات، 
قد  وممثلين كبار،  بداية ونهاية للروائي الكبير نجيب محفوظ، 
شد اهتمام عتيق إلى الحالة المصرية التي يعالجها الكاتب بعناية 
فائقة« ص129، ونقرأ الخطاب السيكلوجي: »لقد قرأ في كتب علم 
النفس، وبالذات في نظرية التحليل النف�ضي لسيجموند فرويد، ما 
يشير بوضوح إلى أن اإلنسان يظل طفال مهما ابتعدت به السنوات 
»َويتذكر عتيق  والخطاب التربوي:   ،256 عن سن الطفولة »ص 
في  حتى  ويرونهم  المدرسين،  من  يخشون  الطالب،  كان  كيف 

المنام، يرفعون ع�ضي التأديب في وجوههم« ص 228. 
»مريم«  بين  المتبادلة  تلك  تجسده  الذي  الرسائل  ثم خطاب 
»جلفاري على  المعماري.رواية  ثم الخطاب  »عتيق«،  وشقيقها 
ضفاف النيل« لإلماراتي علي أبو الريش، تجربة روائية تنضاف إلى 
ريبورتوار هذا الكاتب الذي عزز رفوف المكتبة الروائية بالعديد 
 ،

ً
من النصوص السردية، ثم هي تجربة احتفت بأفضيتها جماليا

وكذا كذاكرة 
* كاتب من المغرب

إماراتي على ضفاف النيل
رواية علي أبو الريش
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المتبّحرين  أكبر  وأحد  ومؤرخ  وباحث  وناقد  ولغوي  أديب  هو 
 ،

ً
العرب المعاصرين في التراث العربي بتجلّياته المختلفة: شعرا

ف وحّقق أكثر من مائة كتاب في 
ّ
أل وفلسفة.   

ً
نقدا  ،

ً
فكرا  ،

ً
سردا

التراث«،   بـ»حارس  ّقب 
ُ
ل ذلك  وألجل  وغيرها.  المدارات،  تلكم 

»المغرضين  المستشرقين  من  للعديد  تصّديه  بعد   
ً
خصوصا

وألفريد  أمثال صموئيل درايفز،  توصيفه،  على حّد  المزّورين« 
عمر  د.  لكن  إلخ.  بيكر..  وكارل  هورجرونيه،  وسنوك  دورنر، 
الغربيين  المستشرقين  من  الكثير  أنصف  المقابل،  في  فروخ، 
وعلى رأسهم الفرن�ضي  جهودهم أحسن تقدير،   

ً
مقّدرا اآلخرين، 

دوبون سوفير، واإليطالي فرنشيسكو غابريللي، واأللمانية زيغريد 
هونكه والبريطاني مونتغمري وات وغيرهم.. وغيرهم.

في إطار بحثه في التراث العربي، بخاصة المرحلة الجاهلية منه، 
استهوت د. فروخ الكتابة عن خرافات الجاهليين وكهانتهم، وكانت 
مقارنة  ذروة التحّدي لديه هنا ندرة المراجع في هذا المجال، 
بالمراجع المتعلقة بالحقبات التراثية العربية الالحقة، ما جعله 
يلملم ما  ينطلق في بوادي سوريا واألردن والعراق والسعودية، 

تبّقى من حكايا أسطورية جارية على األلسن فيها.
1904 ومات فيها  د. عمر فروخ ابن مدينة بيروت؛ ولد فيها عام 
عام 1987. يحمل شهادة دكتوراة في الفلسفة من جامعة برلين. 
واإلنجليزية  األلمانية  اللغات:  األم،  لغته  إلى  باإلضافة  يتقن، 

والفرنسية وكذلك التركية والفارسية.
في  واألمراء  »الملوك  الجاهلية«،  »تاريخ  مؤلفاته:  أبرز  ومن   
»تاريخ الفكر  التاريخ في تعليله وتدوينه«،  »تجديد  الجاهلية«، 
الشاعر  المعري  العالء  »أبو  خلدون«،  ابن  أيام  إلى  العربي 
، كنت 

ً
، تقريبا

ً
الحكيم«، »عبقرية اللغة العربية«... إلخ. أسبوعيا

مة فروخ. كان ذلك في مكتبه في جامعة بيروت العربية 
ّ

ألتقي بالعال
منتصف السبعينيات من القرن الما�ضي، وغالبا ما كّنا نتحدث 
عن الشعر والشعراء في العصور العربية المختلفة، وفي طليعتها 

العصر الجاهلي.
وكان يرى في عرب الجاهلية أهل فطرة ذكية متماهية بمخيال 
خصب مجّنح؛ وربما ألجل ذلك وجدت الخرافات إلى تصديقهم 
وكان منها ما دخل في نسيج حياتهم كاعتقادهم   ،

ً
طريقا ممهدا

ألنه ينذر  )الفراق(،  الَبْين«  »غراب  حتى سّموه  بشؤم الغراب، 
بافتراق الشمل والبعد عن األهل واألحباب. قال النابغة الذبياني:

ً
زعــــــــــــــــــــــم البـــــــــــوارح أن ِرحلتنـــــــــــا غــــــــــــــــــــــدا

وبذاك خّبرنــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــراب األســــــــــــــــــــــود
والبوارح جمع بارح، وهو الطائر الذي يقوم بالتحويم القريب، من 
يمين الشخص إلى يساره، في داللة ترمز إلى الشؤم عندهم. وضد 
 في الشعر الجاهلي، 

ً
البارح، السنيح أو السانح، وقد ورد ذكره كثيرا

 في مواقف الحب والهوى.
ً
خصوصا

من الجاهليين أن   
ً
غير أن هذا االعتقاد السائد لم يمنع نفرا  

ّرع يقول:
ُ
موا على من يقول به. أنشد عوف بن عطية بن الخ

ّ
يتهك

نـــــــــــؤّم البـــــــــــالد لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 حيـــــــــــث طــــــــــــــــــــــاَر

ً
ــــــــــــــــــــــقي طائــــــــــــــــــــــــــــرا

ٌ
وال نت

ً
 بارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
 وال جاريـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
سنيحــــــــــــــــــــــا

عـــــــــــلى كـــــــــــل حـــــــــــال نـــــــــــالقي اليســـــــــــــــــــــــــــــــــاَر
في  الخرافة  وجه  وليس  بالجن؛  الجاهلّية  عرب  اعتقد  كذلك 
االعتقاد بالجن أنها كائنات نفسانية، كما كان يراها اليونان، أو 
كانت روحانية على ما جاء في القرآن الكريم، بل وجه الخرافة في 
اعتقدوا أن الجن  فروخ(  )وكله بحسب د.  أن الجاهليين  ذلك، 
 من الجاهليين كانوا 

ً
وأن نفرا يساكنون الناس ويتزوجون منهم، 

 بين الجن واألنس.
ً
ِنتاجا

كان الكثير من بداة الجاهلية عندما يرون  على ما ورد،   
ً
وعطفا

ينسبون بناءها،  مدينة تدمر بآثارها الرائعة في قلب الصحراء، 
على الفور، إلى الجن. ذكر ذلك النابغة الذبياني في معلقته:

 سليمــــــــــــــــــــــان إذ قــــــــــــــــــال اإلله لــــــــــــــــــــــه:
ّ

إال
د

َ
ن

َ
قـــــــــــم في البرّية فاحُددهـــــــــــا عـــــــــــن الف

رافة والِكهانة والِعرافة 
ُ
الخ

عند عرب الجاهلّية

أحمد فرحات
شاعر ومترجم من لبنان

 لهــــــــــــــــــــــم
ُ

وخّيـــــــــــِس الجـــــــــــن إني قد أذنت
يبنـــــــــــون تدمــــــــــــــــــــــر بالّصفـــــــــــاح والعمــــــــد
والغول  بالغيالن.   

ً
تصديقا للجاهليين  كان  فروخ،  د.  وبحسب 

حيوان  وهو  الِسعالة،   
َ
أيضا وُيسّمى  واألنثى،  الذكر  على  ُيطلق 

أنه  الغول  صفات  ومن  ويهلكه.  اإلنسان  »يتغّول«على  غريب 
 مختلفة يتراءى بها اإلنسان حتى يستدرجه؛ فإذا 

ً
ل أشكاال

ّ
يتشك

قال  عايشه.  أن يتآلف مع ذلك اإلنساَن،  )اي الغول(  استطاع 
كعب بن زهير عن صاحبته في القصيدة التي وفد بها على الرسول 

، ثم أسلم بين يديه:
ً
مستأمنا

فمــــــــــــــــــــــا تدوم علـــــــــــى حـــــــــــال تكـــــــــــون بها
كمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تلـــــــــــّون في أثوابهـــــــــــا الغــــــــــــــــــــــول
ومن خرافات العرب القول بالهامة )طائر(. إذ كان عرب الجاهلية 
تل من قبيلة قتيٌل، أخذ ولّيه بثأره بقتل القاتل، 

ُ
أهل ثأر، إذا ق

 إلى القاتل 
ً
أو بقتل رجل آخر من قبيلة القاتل، إذا لم يجد سبيال

ر أولياء 
ّ
نفسه. ولقد نشأ من تلك العادة خرافة، هي أنه إذا تأخ

القتيل بالثأر لقتيلهم، خرجت من رأس القتيل هامة، ثم جعلت 
حتى ُيثأر  اسقوني من دم القاتل،  اسقوني..  تلك الهامة تصيح: 
للقتيل. قال ذو اإلصبع الَعْدواني يتوّعد ابن عم له بالقتل من غير 

أن يستطيع أحد أن يأخذ له بالثأر:
يا عمرو إال تدع شتــــــــــــــــــمي ومنقـــــــــــ�شي

أضربك حتى تقول الهـــــــــــامة: اسقوني

الِكهانة والِعرافة في الجاهلية 
ّيات 

ّ
ُيعّرف د. عمر فروخ الكهانة بأنها تخّيل ُيقصد منه إدراك الكل

أو  أو بالرؤيا،  إما بالحدس،  والجزئّيات من الغيب. ويكون ذلك، 
أو في باطنها بعد  باالستدالل من عالمات في سلوك الحيوانات، 

ذبحها، أو من عالمات في النبات والجماد. 
أو  القاتل،  إلى  الما�ضي كاالهتداء  الِعرافة فتتعلق بمعرفة  أما 
المسروق، أو الضائع. والِعرافة تكون بمعرفة المغّيبات من شّق 
بطون الحيوانات لالستدالل بما في بطونها من العالمات. والزجر 
يتعلق بإثارة الطيور، أو بمالحظة طيرانها وربط سلوكها بما ُيزِمع 
وقد يكون   ،

ً
والكاهن أو العّراف قد يكون رجال اإلنسان عمله. 

امرأة، وقد يكون له تابع من الجن يسترّق له األخبار واألسرار من 
الغيب، ويخبره بها، فيخبرها هو للسائلين. وكان الكاهن والعّراف 

ُيكرَمان بهدّية، هي في حقيقتها عبارة عن أجر. 
وشفاء  بالطب،  المعرفة  والعّرافين،  الكّهان  إلى  ُينسب  ومما 
 في 

ً
األدواء المستعصية، واألحوال النفسانية الشاذة، وخصوصا

 عن ذلك. قال عروة بن حزام: ُيظهر 
ً
الحّب. وقد يعجزون أحيانا

عّراف اليمامة وعّراف نجد عجزهما عن شفائه مما كان قد ألّم 
به من حّب عفراء:

َمـــــــــــه
ْ
 لعـــــــــــّراف اليمــــــــــــــــــامة ُحك

ُ
جعـــــــــــلت

َيانــــــــــــــي
َ
 همـــــــــــــــــــــــــــــــــا شف

ْ
وعّراف نجـــــــــــد إن

فمـــــــــــا تركـــــــــــا مـــــــــــن حيلــــــــــــــة يعمــــــــــــــــــــــالنها
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد سقيـــــــــــــــــــــــــــــــــاني

ّ
وال شــــــــــــــــربة إال

ا علــــــــــــــــى وجهي من المـــــــــــاء ساعة
ّ

ورش
وقامـــــــــــا مـــــــــــع الُعــــــــــــــــــــــــــــــّواد يبتـــــــــــــــــــــــــــــــــدران
أنه  الجاهلية،  في  والعرافة  الكهانة  مجال  في  ذكره  يجدر  ومما 
كانت هناك سياقات كالمّية تؤشر إلى نوع من التطبيب بالرقي 
والتعاويذ والتمائم، يقوم بها الكهنة والعّرافون الجاهليون. وكان 
لهذا التطبيب األسطوري أثره النفساني في شفاء بعض المر�ضى 

اليائسين في ذلك الزمن 

قلب الكالم
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أدب ونقد

 صالح لبريني

عر اإلمارتي داخل نسيج الشعر العربي الحديث، 
ّ

الش ما يِسُم 
وَمناخاتها  التقليدية  القصيدة  بموضوعات  العميق  ارتباطه 
عر 

ّ
الش لهذا  الشعري  للمنجز  ية 

ّ
متأن نظرة  ولعّل  الجمالية، 

هذه  في  منخرطون  اإلماراتيين  الشعراء  غالبية   
ّ
أن يكشف 

الّسمة الجمالية والفنية، وهذا ال يدّل داللة قاطعة على ارتكانه 
 
ً
إلى هذا الشكل التعبيري، بل نجد تجارب شعرية أّسست نّصا
بين الشكل   

ً
التحويل والمغايرة ومزاوجا على   

ً
منفتحا  

ً
شعرّيا

ثر، هذه 
ّ
التقليدي والشكل التفعيلي وأحيانا شكل قصيدة الن

سمة 
ّ
المزاوجة أثرت الخطاب الشعرّي بالحيوية اإلبداعية المت

ق واإلبداع. 
ْ
بالخل

الشاعر  تجربة  إلى  نشير  الالفتة  الشعرية  التجارب  بين  ومن 
عري 

ّ
الذي ينحت صوته الش اإلماراتي محمد عبد الله البريكي، 

ق بالتيمات الّنّصية، 
ّ
بإزميل المغايرة واالختالف سواء فيما يتعل

عري من خطاب 
ّ

التي تنهل من الذات والواقع، وتصوغ وجودها الش
شعرّي غايته الفهم واإلفهام - بلغة الجاحظ - أي التأثير والتأثر، 

وهذا ما يذهب إليه الناقد حّمادي صمود بقوله »فالنص موجود 
أهّميته من قدرته على وضع  يستمّد  نراه،  َرى من خالله وال 

َ
ن

المتلّقي في حضرة المعنى المراد، والغرض المقصود ال من شكله 
فغاية الّنص التي ليس بعدها غاية إفادة المعنى  وجمال بنائه. 
وحصول الّنفع حّتى لكأّن الجميل الّنافع المفيد«،  وهذا ما نرومه 
ْنِه الّتجربة المنشغلة بسؤال الوجود 

ُ
من هذه القراءة الّسابرة ِلك

عر، والمنخرطة في القضايا العربية واإلنسانية. 
ّ

والش

نحو شعرية عرفانية
اعر محمد عبد الله البريكي ينسج  في ديوانه الموسوم 

ّ
وعليه الش

رميزات »بدأت مع البحر«   
ّ
بعنونة معّبرة وطافحة باإليحاءات والت

عوالم شعرية بغنائية مفعمة بالحلم وفيوضات الكوامن الّدفينة 
حيث الخيال آلية من آليات الحْفر في الذاكرة المشتركة فالوضوء 
والوصل واألنفاس المتبّتلة والمعراج والغيب والخلوة والعشق 
والحجب  والصحو  اإليقاع  بين  والمريدين  والمحبين  والتأويل 
معجم شعري محّمل بإحاالت  والبئر وبغداد وبلقيس وصنعاء، 
تاريخية ودينية ومعرفية تحتاج إلى حْفر عميق، حيث أبرزت قدرة 
الشاعر على امتصاص هذه النصوص وسبكها في صور شعرية 

الجمال  هذا  أمام  تتهّجد  روح  وإيقاع  المعنى  بالفائدة  تنضح 
النف�ضي والكوني يقول : 

 وليل العــــــــــــاشقين قبيلــــــــــــــــة
ُ

خلــــــــــــــــــــــــــوت
ش في األحــــــــــــــــداق عــــــــن ظّل سنبله

ّ
تفت

أجــــــــــــــــــوع إلى ليــــــــــــــــــــــــالي.. تلك حكــــــــــــــــاية
وليلى بتأويــــــــــــــــــــــــل المحـــــــــــــــــبين مثقلــــــــــــــــه

ــــــــــــــــات المريديــــــــــــــــــــــــن تنتشــــــــي
ّ
وأسمع أن

تنام على لحــــــــــــــن وتصـــــــــــــحو لتكمـــــــــــــــلـــه
وخلف حجــــــــــــــــاب ساتر عــــــــن ظنونهــــــم

 أرسلــــــــــــــــه
ّ

رأيت نبّيا باســــــــــــــــط الكــــــــــــــــف

وات 
ّ
اعر في هذه المقامات العرفانية، التي تجعل الذ

ّ
ُيْفِحُمنا الش

إلى سماء  الباطنية  بأكوانها  لتسمو  المادي،  م 
َ
العال من  تتجّرد 

الّصحو  لمعانقة الصفاء الروحي، وقصيدة »على عتبات الوقت« 
ذات  بالمناجاة  مشّع  عرفاني  وبوح  البشرية،  الّنفس  في  رحلة 

وهو  األكوان.  بنور  الظالم  ثوب  يشعل  الذي  الصوفي  الفيض 
القائل: 

ه.. هــــــــــــــــذا مالذنــــــــــــــــــا
ّ
.. يا الل

ُ
توّضـــــــــــــــــــــــأت

ــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
تلّبُسنــــــــــــــــا ثوب الظــــــــــــــــالم لنشعل

الغنائي  بالطابع  الشعري  الخطاب  تخصيب  في  أسهم  والذي 
الحضارة  رفض  على  الّداّل  الحافي،  ر 

ْ
بش قناع  الشاعر  اعتماد 

م الماّدّي، 
َ
والمدنية في بغداد، معّبرا بذلك عن رؤية رافضة للعال

وراغبا في ارتقاء معارج الّسماء يقول: 
 وفي بغــــــــــــداد عـــــــــرٌس ومــــــــــــــــــــــــــــــأتٌم

َ
هربت

ُه ؟
َ
أيا »بشر« هـــــــــل يأتيَك وحيٌّ لتسأل

من بغداد رمز الحضارة العربية اإلسالمية تعبير  ر« 
ْ

»ِبش ففرار 
الّتيه  إلى  الهروب  يختار  ال  الذي  اعر، 

ّ
الش على  ُيحيُل  ضمنّي 

المواجد والروحانيات باعتبارها  بل كان ِفراُره صْوَب  والضياع، 
اعُر، 

ّ
الش المتلقي  ليأخذ  الماّديات،  م 

َ
عال ضالل  من  المنقذ 

إلى  العربية،  الثقافة  في  رة 
ّ
ومتجذ َسِلَسة  شعرية  لغة  باعتماد 

)سبأ،  والتاريخية  الدينية  المرجعيات  مع  متعالقة  َمناخات 
 
ً
 باذخا

ً
 شعرّيا

ً
 متخّيال

ً
بلقيس، صنعاء، الطير، الفرعون ...(  مبدعا

بجمالياته البارزة، من خالل، أساليب بيانية وبديعية منحت للغة 

البعد الغنائي في ديوان »بدأت مع البحر« 
للشاعر محمد عبد الله البريكي
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بهاءها الفّنّي والترميزي وأبعادها الجمالية، 
إلى جانب هذا المعطى العرفاني، لم يخُل 
ترتبط  وجدانية  جوانب  من  الديوان 
بالذات ومكابداتها وتمزقاتها الّناجمة عن 
واقع ذاتي مدبوغ بالمفارقات والتناقضات. 
فالخطاب الشعري يؤّسس لرؤية شعرية 
وتحويلها  النصوص  امتصاص  عماُدها 
بخيال شعري  محبوك  إبداعي  نسيج  إلى 
ق 

ْ
الخل على  ويشرعها  القصيدة  يخّصب 

واالبتداع، ففي مقام الوجد يستثمر سورة 
مريم التي تقول: »وهّزي إليك بجذع الّنخلة تساقط عليك رطبا 

جنّيا« ويسكبها سْبكا لتمنح للقصيدة بعدا إيحائيا حين قال:

 
ً
يا نخلـــــــــــــــــــــــة هزَّ وجـــــــــــدي جذعها زمنــــــــــــــــــا

 للنـــــــــــــــــــــــــــاس قافـــــــــيتي
ً
فاّساقطــــــــــــــــــت رطبا

النابع  الداخلي  والبهاء  بالشعر والجمال  تّساقط  الوجد  فنخلة 
من الروح، وبكل ما يطرب األعماق من عشق وشوٍق، والديوان 
يحفل بهذا الحضور الجلّي للمرجعيات الدينية، والتي تكشف عن 
م وللكتابة 

َ
ر رؤيته للعال

ّ
أصالة وعمق الثقافة التقليدية التي تؤط

عرفانية تمزج بين شعر   
ً
لهذا فالشاعر يجترح شعرية الشعرية. 

ذاتي وجداني وآخرمناجاتي، األمر الذي أسهم في تطعيم الخطاب 
الشعري، وتخصيب داللته. كما إن الذاتية الوجدانية - إن صّح 
لها هي األخرى حضورها على مستوى المتن الشعري،   - القول 
عن ذاته  اعر رغم التبّتالت والتهّجدات فقد عّبر  

ّ
ذلك أن الش

ٍم يزرع الخوف واأل�ضى واليأس يقول الشاعر: 
َ
ية في عال

ّ
المتشظ

أسيُر وشمس الخوف في القلب تطلع
ويم�شي إلى الالحلــــــــــــــــم جرحي ويرجــــــــــُع

 وهذي األرض من هول ما بهــــــــــــا
ُ

تعبت
من الصخــــــــــر صار الجرح يحبو ويركُع 

ــــــــــــــُه 
ُ

.. حلمـــــــي كالخـــــــريف أعيش
ُ

تناثرت
ولـــــــي في بقايا الغصـــــــن ظـــــــّل ومـــطمـــــــُع

متى ينتهي هــــــــــــــذا الجفـــــــاف على فمــــي
متى ذئب هــــــّمي من عـــــــذابي سيشبــــــــــُع 
الرومان�ضي حاضر في هذا المقطع الشعري حيث نعثر  فالّنَفُس 
على الذات مغلولة بأصفاد الالحلم والجرح ومالمح الشللية جلية 
، وقد تّم التعبير 

ً
تبرز معاناة الشاعر في كون يزداد قتامة وسوادا

والترميز ما زاد من  عن هذا بأسلوب استعاري موغل في اإليحاء 
كما إن حضور الطابع السير الذاتي  شعرية الخطاب الشعري. 

 من خصائص شعرية محمد عبد الله البريكي والتي 
ً
يعتبر مْيسما

تجليها  القصيدة عنوان الديوان إذ يقول: 
رِت الّداية 

ّ
»وقبل األحد../ بدأُت مع البحر/ أركُب أمواجه/ يوم بش

البيَت/ قالت: / ولد / يقولون/ حارتنا ابتهجت/ والنساء يصافحن 
وأبي/  ثم يسقط عنها الكمد/  في قلبها/   /  

َ
البشارة أمي/ وأمي تهّز 

ن ثم أقام الصالة/ لتبدأ رحلة هذا الصبّي/ 
ّ
ذلك العالم الشيخ/ أذ

مُت من غفواتي / أظافر نومي/ كراهية/ 
ّ
مع الوقت/ ثم كبرُت/ وقل

حين يأتي إلى بابنا »الباص«/ يأخذ قلبي/ إلى المدسة...«
لها وتعرجاتها في مسارب الحياة ، إذ يقّدمها 

ّ
هي سيرة الذات في تشك

الشاعر عبارة عن بطاقة هوية بمعجم شعري البساطة والسالسة 
كأنها جلمود  علينا  تنثال  صور  السردية من سماته،  والحبكة 
ه الّسيل من عل، وهنا تكمن أصالة الكتابة الشعرية 

ّ
صخر حط

عند الشاعر البريكي. 

نحو شعرية غنائية
 عن قضايا الوطن العربي، 

ً
إن الشاعر اإلماراتي لم يكن منفصال

واألكثر  معها بوساطة اإلبداع،   
ً
ومتفاعال  

ً
منخرطا  

ً
بل كان دائما

من هذا منشغال بما يجري من أحداث ووقائع، األمر الذي تبلور 
والشاعر  القومي،  االنتماء  هذا  عن  عّبرت  شعرية  تجارب  عبر 
البريكي من هؤالء الشعراء الذين لم ينسلخوا عن هويتهم العربية 
وإنما جّسد ذلك في شعره الذي حِفل بهموم وأحالم  والقومية، 
األمة العربية يقول: )ال�ضي سيمنع هذا الحلم/ القادم من أرض/ 

ال�ضيء  وتصحو فوق ركام األموات/  تغسل من عينيها الخوف/ 
ويوقف زحف  الرجس/  عنها  فالله سيمنع  تعويذتها/  سيوقف 
أجراس  تقرع  للحرية/  تأذن  كالعنقاء/  وستنهض  األصوات/ 
كطائر  غّزة  الشاعر  لنا  يصّور  القصيدة  هذه  ففي  الميالد...( 
الفينيق الذي ينبعث من رماده ويتجّدد، وهذا حال غّزة، فرغم 
من  تخلفه  وما  والحروب  والحصار  المنع  أشكال  لكل  تعّرضها 
مأ�ضي وتقتيل وتخريب وتدمير، فإنها تولد من جديد وسط »ركام 
لمواصلة الحلم وغسل الخوف ومعانقة الحرية وقرع  األموات« 
اعر بالّرجس داللة 

ّ
أجراس البدايات لطرد العدو الذي شّبهه الش

على نجاسة ودناءة هذا الباغي الظالم الجائر. ولتبئير هذا االنتماء 
إلى مصر بحموالتها الحضارية والتاريخية   

ً
يوّجه الشاعر خطابا

بالد  تجاه  والظاهرة  الدفينة  مكنوناته  عن  يكشف  والثقافية 
الطبيعة  جمال  وحيث  العرب،  لكل  والحاضنة  العريقة  النيل 
 
ً
واعترافا  

ً
واألمكنة واإلنسان حّفز الشاعر إلى عزف ألحانه بوحا

 لمصر إذ يقول: 
ً
ومديحا

 مصــــــــــــــــــر سمـــــــــــــــــــــــاء تحتهــــــــــا دول
ّ
كــــــــــــــــــأن

تمـــــــــّد للغيم كفـــــــــــــــــــــــــــا يستقـــــــــــــــي مطــــــــرا
وتحت أضلعهــــــــــــــــــا للوصـــــــــل مئذنـــــــــــــــــــــة

يرتــــــــــــــــــل الحـــــــــب في أرجــــــــــــــــــائها ُســـــــــــــــــَورا 

يا مصر يا غصن قلبي مـــــــن سيمنعني
عـــــــــن الغنــــــــــــــــــــاء الذي أهديتــــــــــــــــــه وتـــــــــرا 

سأفتـــــــــُح اآلن صـــــــــدري تنظــــــــــــــرين بـــــــــه
هـــــــــذا هواَي الذي بين الوريـــــــــد جــــــرى 

خطاب شعرّي حّول مصر إلى فضاء للجود والحب والفرح، ليجد 
بالد األهرامات الشامخة  »المصر«  بهذه   

ً
ومتّيما  

ً
الشاعر مغرما

 
ً
ممتدا  

ً
حضاريا  

ً
وجودا الشرق  أرض  في  والمتجذرة  السماء  في 

مصر  مجنون  البريكي  الشاعر  ليصبح  والنهايات،  البدايات  في 
وعاشقها الذي يحسد القمر. إن تجربة الشاعر محمد عبد الله 
 في رؤيته 

ً
 عميقا

ً
البريكي في ديوانه »بدأت مع البحر »تبرز لنا شاعرا

وله القدرة على إسباغ اللغة بشعرية يمزج فيها  م، 
َ
للذات والعال

بين الّنَفس الرومان�ضي واالستعمال الرمزي الذي زاد من جمالية 
الخطاب الشعري، إضافة إلى هذه المراوحة الفنية بين العمودي 
والتفعيلي، ما يكشف عن كون الشاعر له معرفة بخبايا التراث 

 على ثقافة شعرية حداثية 
ً
ومنفتحا

* شاعر من المغرب

إشارات:
محمد عبد الله البريكي: بدأت مع البحر )شعر(، كتاب دبي الثقافية )اإلصدار 122(، 

دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع، ط1، فبراير 2015 

الشاعر محمد عبد الله البريكي

البريكي البحر«  للشاعر محمد عبد اهلل  الغنائي في ديوان »بدأت مع  البعد 

أدب ونقد
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أدب ونقد

 د عايدي علي جمعة

أبو  إيليا  الشهير  المهجري  للشاعر  اإلبريق  قصيدة  تتشكل 
ما�شي من خالل صوتين متجادلين: األول ينتمي للذات الشاعرة 
باالعتزاز  الموحي  بشكله  المعروف  لإلبريق،  ينتمي  واآلخر 
يخاطبه الشاعر متعجًبا من  الشديد بالذات وشموخ األنف. 
 ،

ً
 شامخا

ً
هذا الشموخ المبالغ فيه. فالشاعر يرى لإلبريق أنفا

ولكنه ال يمتلك شموخ القلب والروح فقد مسته أيدي األدنياء 
ولم يشتِك اإلبريق من ذلك، ومّصته أفواه الطغام من الناس 

ا. 
ً
ولم يحرك ساكن

ثم ُيجري الشاعر مقارنة بين اإلبريق والديك، فرغم ما بينهما من 
شبه شكلي، فإن الفروق بينهما واضحة. وقد كانت صفة االعتزاز 
موطن المقارنة بينهما، والشاعر يثبت اعتزاًزا كبيًرا لإلبريق يفوق 
الرغم من أن اإلبريق ال يملك ريش  الديك بنفسه على  اعتزاز 
الديك شديد الروعة. كما إنه ال يملك صوت الديك الذي يؤذن 

برحيل الظالم ومجيء النور. 
ولكن اإلبريق يجد موطًنا فخره واعتزازه في أنه يسقي 
الناس، ويعدها فضيلة كبيرة. وما يلبث الشاعر أن 
الذى  يرد على هذه الحجة مبيًنا لإلبريق أن الماء 

يسقيه للناس ليس من إنتاجه، إنما هو ماء السحاب. 
ألم أحمل الماء؟  فيلجأ اإلبريق إلى حجة أخرى، فيقول: 
مستخدًما صيغة االستفهام ليجعل الشاعر يقر بحجته، 

وإنما  أيضا،  الحجة  بهذه  تسلم  ال  الشاعرة  الذات  لكن 
ال ينتهي  تكشف لإلبريق أن الشرف الكبير له إذ حمل الماء. 

اإلبريق عند هذا الحد بل يحتج بأنه بحمله الماء فقد حفظه، 
هو  الماء  من  استفاد  الذي  بأن  الحجة  الشاعرة  الذات  فترد 
اإلبريق نفسه، ألنه لوال وجود الماء فيه لما اهتم الناس باإلبريق 
ونقلوه من مكان لمكان، ولوال اإلبريق لما وقف تدفق الماء الذي 
هو أغلى �ضيء بالنسبة له. تنتهي القصيدة بهذه الصيغة الحاسمة 
من الذات الشاعرة، وال يجد اإلبريق حجة أخرى يسوقها فيسكت 
فتكون النتيجة سكوت الصوت األول الذي يمثل الذات الشاعرة، 
وينتهي صوتها عند هذا الحد بعد أن  ومن ثم تنتهي القصيدة، 
إلى عالم أكثر حكمة  الحوارية  البنية  نكون قد دخلنا مع هذه 

 وبعًدا عن التكبر والصلف. في هذا الحوار يتحول اإلبريق 
ً

واعتداال
أو أمثولة رمزية للشخصية التي تن�ضى أصلها وتتكبر بال  إلى رمز، 
داع، وقد انتابتها موجات الغرور بسبب ما تراه من نعم أسبغها 
هذا  مقوالت  ويفكك  ببصيرته  ينفذ  الشاعر  ولكن  عليها.  الله 

المتكبر المغرور، ويذكره بأصله الذي يجب أال ينساه. 
بدت الصور متراوحة بين عالم اإلبريق وما يحمله بداخله من 
وعالم اإلنسان وما فيه من  ماء ومنظره شديد االعتزاز بنفسه، 
تكبر وصلف وغرور. وقد مثل الديك عالم الطيور الذي يقع بين 

العالمين الجماد واإلنسان.
حافظ الشاعر على  كانت البنية الموسيقية ذات وضوح بارز، 
الوزن والقافية ما أدى إلى وضوح النغمة الموسيقية فيها. وقد 
أجل  من  والقافية  الوزن  مع  اإليقاعية  الظواهر  بعض  تآزرت 

الوصول بالبنية اإليقاعية الشاملة إلى هذا المستوى الالفت.

 
ً
إيقاعيا  

ً
التي سجلت حضورا البنى  فهناك بعض 

فما أنت بلور وال  مثل بنية النفي في قوله:   
ً
عاليا

أنت من صدف، وبنية االستثناء على نحو ما نجد 
في قوله: وما أنت إال كاألباريق كلها. وبنية التقديم 
وفيك  والتأخير على نحو ما يظهر من خالل قوله: 
كما إن إيقاع الداللة في  اعتزاز ليس للديك مثله. 
الشهير  المهجر  لشاعر  »اإلبريق«  القصيدة  هذه 
إيليا أبو ما�ضي أسهم بجانب كبير في هزة النفس 
لدى المتلقي، إذ تحركت الداللة عبر ثالث مراحل 
بدت المرحلة األولى من خالل  فى هذه القصيدة، 
وصلف  غرور  من  الكبير  الشاعرة  الذات  تعجب 
اإلبريق الذى شمخ بأنفه عالًيا، ولم يأنف في الوقت 
لم  إنه  كما  األدنياء،  أيدي  تمسه  أن  من  نفسه 
يأنف أيًضا من أن تمصه أفواه السفلة من البشر. 
وتتحرك الداللة إلى عملية مقارنة الفتة بين اإلبريق 
حيث تقوم  من ناحية والديك من ناحية أخرى، 
مقارنة بين ما ينتمي إلى عالم الجماد وهو اإلبريق 
الذي يبدو فقيًرا ال يمتلك ثراء الحيوية الدافقة على 
عكس الديك الذي ينتمي لعالم الطيور حيث بدا 
فله ريش شديد الروعة  ثراء عالمه واضحا الفًتا، 
والجمال وصوت يشق الظالم مما يؤذن بتراجعه 
 مكانه لعالم النور، ويفتح باب الذكريات في 

ً
مفسحا

نفس اإلنسان على مصراعيه.
وهنا تبدو ثنائية الجماد/ الحي مطلة بوضوح، ويبدو 
فقرعالم اإلبريق واضًحا ليس فيه ما يلفت االنتباه، 
اإلبريق/  عالم  من  تتحرك  الداللة  حركة  ولكن 
الجماد لتصل إلى عالم اإلبريق/ اإلنسان، ولكنه ال 
وإنما يكشف عن  يكشف عن عالم إنساني رائع، 
الجانب المظلم في هذا العالم وهو جانب التكبر 
والغرور، فتدور حوارية بين الشاعر واإلبريق تكون 
بعد أن  اإلبريق إلى الصمت التام،  نتيجتها لجوء 
جرده الشاعر من كل حججه التي يثبتها لنفسه. وفي 
هذا الجزء يظهر التداخل أكثر وضوًحا بين العالمين 
أي عالم الجماد وعالم اإلنسان. كما نهض حرف 
الفاء بدور واضح في بث داللة التأفف من موقف 

اإلبريق/ اإلنسان من حيث صلفه وغروره 

* أستاذ األدب والنقد، مصر 

بين اإلبريق والديك

يــق بــر إل ا ة  قــصــيــد
ــــــــــــــــــــــــف          

ّ
أال أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــا لك والصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وال أنت مــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــدف
ّ
فمــــــــــــــــــــــــا أنت بل

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا          
ّ
 كاألبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــق كل

ّ
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أت إال

ى إلــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــزف
ّ
تــــــــــــراب مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ترق

أرى لك أنفــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــامخــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــير أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه          
ــــــــــــــــــــــــع أثــــــــــــواب الغبــــــــــــــــــــــــــــــار ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ّ
تلف

ومّستــــــــــــه أيدي األدنيــــــــــــــــــــــــاء فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا          
غــــــــــــــــــــــــام فمــــــــــــا وجــــــــــــف

ّ
ومّصتــــــــــــــــــــــــه أفــــــــــــــــــــــــواه الط
وفيــــــــــــــــــــــــك اعــــــــــــــــــــــــتزاز ليــــــــــــــــــــــــس للديـــــــــــــــــــــــــــــــــك مثلــــــــــــه          

ولســــــــــــــــت بــــــــــــذي ريش تضــــــــــــــــــــــــاعف كــــــــــــالــــــــــــزغف
وال لك صــــــــــــوت مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يصــــــــــــدع الدجـــــــــــــــــــــــــــــــــى          

وتهتــــــــــــف فيـــــــــــــــــــــــه الذكــــــــــــريــــــــــــــــــــــــات إذا هتــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
وأنصــــــــــــــــــــــــت أستــــــــــــــــــــــــوحيه شيئــــــــــــــــــــــــا يقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه          

حـــــف
ّ
كمــــــــــــــــــــــــا يسكــــــــــــــــــــــــت الّزوار فــــــــــــي معرض الت

وبعــــــــــــــــــــــــد ثوان خـلــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي سمعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه          
يثرثــــــــــــــــر مثــــــــــــل الشيــــــــــــــــــــــــخ أدركــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــــرف

فقــــــــــــال: »سقيت النــــــــــــاس«، قلت لـــــــه: أجــــــــــــــــــــــــل          
سقيتهــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــاء السحــــــــــــاب الذي وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ودمـــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــواقي والعيــــــــــــون الذي جــــــــــــــــــــــــرى،          
ومــــــــــــاء الينابيــــــــــــــــــــــــع الذي قــــــــــــــــــــــــد صفــــــــــــا وشــــــــــــف

فقــــــــــــــــــــــــال: ليذكر فضــــــــــــلي المــــــــــــاء وليشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد          
بمدحي، ألــــــــــــم أحملــــــــــــــــــــــــه؟ قلت: لك الشــــــــــــــــــرف!

فقــــــــــــال: ألــــــــــــم أحفظــــــــــــــــــــــــه؟ قلــــــــــــت: ظلمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه          
فلــــــــــــــــــــــــواله لــــــــــــــــــــم تنقــــــــــــــــــــــــل، ولوالك مـــــــــــــــــــــــا وقف!
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الفنون التعليمية في 
الحضارة الفرعونية

د. نورة صابر المزروعي
أكاديمية من اإلمارات

سباعًيا  تقسيًما  والمعارف  العلوم  القديمة  مصر  علماء  م  قسَّ
الرياضيات،  المنطق،  البالغة،  اللغة،  )قواعد  على  يشتمل 
اعتبرت الموسيقى أحد العلوم  الفلك(.  الهندسة،  الموسيقى، 
ألغراض  واستخدمت  الروح،  بها  تتسامى  التي  المهمة  الفنية 
تعليمية إذ وظفت في كافة المناسبات. كانت الموسيقى، وكذلك 
الشعر موضعي تعليم في القصور والمعابد والمدارس. الموسيقى 
لها أهمية كبيرى في مصر القديمة فعلى المستوى الدنيوي وظفت 
واألشعار  الوطنية  األناشيد  كتلحين  الدنيوية  المناسبات  في 
ملوك مصر  منغمة النتصارات  أشعار  فقد خصصت  العامة، 
تتلى  منغمه  كلمات  وهناك  العسكرية.  بالقوة  للتباهي  وأشعار 
عند حصاد المحصول وأغاني خصصت لجمال الطبيعة على 
ضفاف نهر النيل. أما على المستوى الديني، فكان لأللحان تأثيرها 
في المعابد المصرية إذ كانت الصلوات واألدعية تتلى بمصاحبة 
الموسيقى. كان المصريون القدماء يولون فن الموسيقى قدسية 

كبيرة حيث نصبوا إلهة للموسيقى باسم »حتحور«.
بدراسة  فرد  كل  يلزم   

ً
قانونا الكهنة  وكبار  مصر  ملوك  وأصدر 

والشعراء  الموسيقيين  المصري  المجتمع  وقدر  الموسيقى. 
والقصور  المعابد  في  المهم  دورهم  لهم  مبدعين  باعتبارهم 

الملكية والمدارس التعليمية. 

الفنون في دور الكهنة 
كانت المعابد تمتد على مساحات شاسعة تضم مراكز للفنون 
للموسيقى  الترويج  في  دورهم  للكهنة  وكان  والثقافة.  والعلوم 
وتأثيرها في النفوس. لذا ألحقت بالمعابد مدارس خاصة لتعليم 
بدرجة  روحانًيا  المصري  المجتمع  كان  الدينية.  الموسيقى 
التي انعكست  إلى الجسد،  الروح«  »عودة  يؤمن بفكرة  كبيرة، 
جدران  على  والنقنش  والنحت  كالرسم  المصرية  الفنون  على 
كما  واألناشيد.  والشعر  الكتابة  وكذلك  والمقابر،  المعابد 
قشت تفاصيل لطقوس موسيقيه تشمل العزف والنفخ على 

ُ
ن

قشت أسماء الموسيقيين 
ُ
آالت منها القيثارة والمزمار والبوق، ون

من  الموسيقى  تعد  والمدافن.  المعابد  على جدران  والعازفين 
العلوم المقدسة، واقتصرت دراساتها وتعليمها بدقة عالية على 

طبقة الكهنة، وكان الكاهن يعرف باسم »المرتل« أو »المنشد«. 
ويمكن للكاهن الموسيقي أن يرتقي إلى درجة كبار رجال الكهنة 
وابتهاالت  المقدسة  الكتب  من  اثنين  يحفظ  أن  منها  بشروط 
رجاالت  كبار  رأس  على  يكون  وبذلك  الملوك.  على شرف  ترتل 
المناسبات  وفي  الكبرى  االحتفاالت  أثناء  الكهنوتية  المدرسة 
وجود  على  مصرالقديمة  في  العادة  وجرت  الملكية.  الجنائزية 
كاهن مرتل يقيم احتفاالت تنصيب الملوك، كما إنهم يشاركون 
في المراسم الجنائرية للملوك، إذ يخرج موكب جنائزي، يرتل فيه 
الكهنة أدعية ونصوص عقائديه وابتهاالت وأناشيد دينية، وتغلق 
وتنتشر األغاني الجنائزية مرتين في  وتقدم األضحيات،  المعابد، 

اليوم تتناول فضائل الميت. 

الفنون في القصور الفرعونية 
وبخاصة الموسيقيين  اهتم الملوك بفئة الفنانين بشكل عام، 
ووصلوا إلى مناصب عليا بفضل مواهبهم.  والمغنين والشعراء. 
ازدهار  على  شجع  ما  الهدايا  من  الكثير  منحهم  على  عالوة 
في  القديمة  في قصور مصر  الموسيقى  استخدمت  الموسيقى. 
يصور الدكتور محمود أحمد حنفي في كتابه  األفراح واألتراح. 
المرأة  دور  واصًفا  الفنية،  الحياة  القديمة«  مصر  »موسيقى 
الشعبية  األغاني  إلقاء  على  قدرتها  يتضمن  الذي  القصور  في 
والقصائد والعزف. ومن أهم ما تحدث عنه الكتاب وصف أنواع 

اآلالت الوترية التي عزفت عليها المرأة الفرعونية.
وكانت هناك فئة من المغنيات والمغنين والعازفات والعازفين   
تعرف بالطبقة الملكية. وكانت طبيعة عملهم إدخال الفرحة علي 
بعلم الفلك  ولشدة اهتمام ملوك مصر القدماء  أهالي الملوك. 

والظواهر الطبيعية والدورات الزمنية خصصت أناشيد لألجرام 
السماوية ترتل في القصور. 

دور الفنون التعليمية في المدارس 
كان  والغناء.  والشعر  الموسيقى  فن  القدماء  المصريون  م 

ّ
عظ

الغاية المشتركة بين   .
ً
واحدا  

ً
فنا فن الشعر والموسيقى والغناء 

الموسيقين  على  يطلق  كان  بحتة.  تربوية  الثالثة  الفنون  هذه 
»رسل اآللهة« لقدرتهم على تحريك قلوب وعقول العامة بالصوت 
والكلمة، فقد كان الموسيقيون مرتلين ومنشدين ومغنين وشعراء 
الشعراء.  الكهنة وطبقة  لطائفة  كانوا مكونين  ذاته.  الوقت  في 
وكانت  ينشرون تلك المعارف عن طريق الشعر،  فكان القدماء 
وظيفة القصائد الرئيسة حفظ التراث الشفاهي. وكانت األشعار 
الشفاهي تحمل معارف وقوانين وعلوم  للتراث  تمثل موسوعة 
إن اندماج القصائد مع الموسيقى  وفنون لتنتقل بين الجميع. 
)األلحان( نتج عنه فن جديد عرف بـ»فن الغناء«. تأثر العامة بفن 
الغناء بسبب سرعة انتشاره واختراقه مشاعر السامعين بسبب 
الطريقة اللحنية، فُتحفظ وتتردد عبر األجيال. ذكر علماء الحملة 
الفرنسية في كتابهم عن وصف الموسيقى والغناء في مصر »كان 
للموسيقيين دور مهم في الحضارة المصرية فكانوا يهذبون به 
األخالق على صوت القيثارة وكانوا يلجؤون إلى الحكايات الرمزية 
وأناشيد  اآللهة،  إلى  بها  يتقربون  كانوا  التي  واألدعية  واألمثال 
الحرب والنصر«. كما كان للشعراء دور تربوي مهم، حيث نظموا 
وكانت  القوانين العامة في منظومة شعرية وكانت تلحن وتغنى، 
الشعر  طريق  عن  المعارف  التالميذ  تلقين  المدرسين  مهمة 
وبمصاحبة الموسيقى حتى تحفظ بالتكرار. فلم يكن فن الكتابة 
قد استحدث بعد، لذا كانوا يثبتون معارفهم عن طريق األشعار 
تعلم  على  التالميذ  ينشأ  المدراس  في  يرددونها.  التي  المنغمه 
المبادئ العامة للقوانين واألمثلة التى تلخص الحكمة أو الفضائل 
بالعزف على اآلالت الموسيقية. وكانت التدريبات الفنية مقرونه 
بأن الموسيقى التي  آمن المصريون القدماء  باألخالق الفاضلة. 
تحض على الرذيلة يجب محاربتها، حيث منع ملوك مصر وكهنة 
وافساد  تقاعس  على  تحث  التي  للموسيقى  الترويج  المعابد 
العقول. نظمت القوانين العامة للدولة على شكل أغنيات، فابتكر 
قدماء المصرين أغنية لكل مناسبة ولكل قانون ولكل شهر ولكل 

سنة ولكل جنس ولكل حالة ووضع من أوضاع الحياة العامة. 
وأصبحت ملزمة على كافة فئات المجتمع المصري. فكل ما كان 
وكل  له عالقة بتأجيج الحماسة والشجاعة يخصص للرجال، 
ما يتعلق باألنوثة يخصص للنساء. وكما ألزم المجتمع المصري 
الرياضة  بدراسة  األوالد  ألزم  فقد  الموسيقى  بدراسة  أبناءه 
والصالبة  البدنية  القوة  من   

ً
نوعا تعطي  فالرياضة  البدنية، 

والحزم بينما الموسيقى تجعلهم أكثر لطًفا في العواطف. وكالهما 
إن دراسة الفنون خاصة  مطلوب في صفة الذكورة المعتدل. 
في كل المراحل التعليمية   

ً
إلزاميا  

ً
)الشعر والموسيقى( كان علما

لما له تأثير على نفسية وسلوك وتعامل التالميذ مما انعكس على 
رقى الحضارة المصرية 
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سوق الكتب

 ياسر شعبان

بعد سنوات من العمل في مجال الكمبيوتر واالتصاالت، شعرت 
بعدم الرضا ليس فقط عن  من بنجالديش،  )نفيسة حبيب(، 
عملها بل عن نمط حياتها بأكمله، وقررت أن تفعل ما رغبت فيه 
دائًما؛ اكتشاف الجمال حولها، لتبدأ ما أطلقت عليه )السفر 
وخوض  جديدة  أشياء  وتعلم  الكتشاف   )solo travelالفردي
تجارب تختلف حسب المكان الذي تسافر إليه والناس الذين 
تعيش بينهم طوال الرحلة. وقررت بعد فترة قصيرة إنشاء مدونة 
لتشارك أصدقاءها ومعارفها على وسائل التواصل االجتماعي 
ودوره في التخلص من أي طاقة سلبية  )السفر الفردي(  متعة 
لتحل محلها طاقة إيجابية تتجدد مع كل تجربة، وأطلقت على 
 My هذه المدونة )طريقتي في السفر: مدونة سفر امرأة وحيدة 
واتخذت   .)own way to travel: solo female travel blog
ا ومرشًدا لها في كل رحلة ومغامرة تبدأ 

ً
)نفيسة( من الكتب رفيق

ا من قناعة 
ً
بمجرد الحصول على تأشيرة السفر لبلد ما، انطالق

بأنه يجب عليها أن تعرف معلومات عن البلد التي ستزورها؛ 
ببعض  تكتفي  وال  إلخ،  وتقاليدها..  وعاداتها  وثقافتها  تاريخها 
الكتيبات التي تتناول أشهر المزارات السياحية والفنادق وأماكن 

التسوق. 
عن   

ً
مقاال مدونتها  على  )نفسية(  نشرت  السياق،  هذا  وفي 

استعدادها لرحلتها األولى لمنطقة الشرق األوسط بعامة واإلمارات 
العربية المتحدة بخاصة، بدأته بالتالي: )إذا كنت تخطط لرحلتك 
فنصيحتي لك أن تقرأ بعض الكتب عن  األولى للشرق األوسط، 
كنت تخطط  سواء  ثقافته وعاداته وتقاليده،  المجتمع العربي؛ 
لرحلة سياحية قصيرة أو لإلقامة لفترة طويلة، للتعرف على ما أنت 
كان من المبهج  فخالل رحلتي إلى دبي،  مقبل على زيارته ورؤيته. 
أن أكتشف واحدة من أسرع المدن نمًوا في دولة اإلمارات العربية 
التاريخي  العمق  على  التعرف  كان  تشويًقا  األكثر  لكن  المتحدة، 
مع  وتمثل  اإلمارات،  أيقونة  بمثابة  دبي  وتعد  الحاضر.  لمظاهر 
الثالث من  الزائرين لما تقدمه المدن  الشارقة وأبوظبي مقصد 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  السفر  وقبل  ورفاهية.  متعة 
أرشح لك بعض الكتب التي كانت مرشًدا أميًنا لي للتعرف على 
تاريخها وثقافتها والكشف عن العديد من الحقائق المذهلة عن 

هذا البلد الفريد(.

 المرشد األسا�شي للعادات والثقافة
 ،)John Walshللكاتب )جون والش  )!Culture Smart( عن سلسلة 
المرشد األسا�ضي للعادات  )اإلمارات العربية المتحدة:  صدر كتاب 
اإلمارات  ثقافة  على  للتعرف  عنه  غنى  ال  كتاب  وهو  والثقافة(، 
ويتيح هذا الكتاب وفرة من المعلومات المهمة  العربية المتحدة. 
باإلضافة  الشائعة  والسلوكيات  اإلماراتية  والقيم  التقاليد  عن 
ويغطي هذا الكتاب كافة  للتعرف على السمات األخالقية الرئيسة. 
التفاصيل المتعلقة بالممارسات المهنية والتجارية لدعم الثقة مع 
السكان المحليين بما يتيح التعامل مع أي موقف محتمل مواجهته. 
كذلك يساعد الكتاب على معرفة ما يجب أن تقوم به وما يجب أن 
تتجنبه لتحظى بإقامة آمنة وهانئة خالل زيارتك. ويستعرض الكتاب 
نمط  اإلماراتية،  والتقاليد  والقيم  )التاريخ  التالية  الموضوعات 
الثقافة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  واالجتماعي  الثقافي  الحياة 
والعادات في اإلمارات العربية المتحدة، العادات الغذائية في اإلمارات 
العربية المتحدة، كيف تتصرف وتتواصل في اإلمارات، القيم الدينية 

والسياسية، افعل وال تفعل عندما تكون في اإلمارات(.

اللهجة اإلماراتية
كتاب  اللهجة اإلماراتية(،  )كيف تتحدث العربية بسرعة وسهولة: 
 ،)Yatir Nitzanyصوتي متميز لعالم اللغويات األمريكي )ياطر نيتزاني
صدر ضمن سلسلة لتعريف من ال يتحدثون اللغة العربية ليس فقط 
https://( بهذه اللغة ولكن بلهجاتها المختلفة من دولة عربية ألخرى
على  التعرف  الكتاب  ويتيح   ،)conversational-languages.com
اللهجة اإلماراتية ويوفر كذلك قواعد مبسطة للمساعدة على فهمها 
لالستمتاع  بالعربية  المتحدثين  غير  يساعد  بما  وسهولة،  بسرعة 
برحالتهم لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بما يتيح لهم فهم السكان 
الذي  الوهمي  الحاجز  ليكسر  المحليين والتواصل معهم بسهولة، 
يخلقه الجهل بلغة ما. ويراعي الكتاب من ال يعرفون شيًئا عن اللغة 
العربية، فيوفر لهم الكلمات العربية مكتوبة باللغة اإلنجليزية. ويوفر 
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الكتاب بعض األساليب الرائعة لتعلم مخارج األلفاظ الخاصة 
بالحروف العربية بما ييسر التعرف عليها وتمييزها عند سماعها. 
)طريقة سهلة وسريعة  ويستعرض الكتاب الموضوعات التالية 
لتعلم اللغة العربية، اللهجة اإلماراتية، تحدث العربية بطالقة،  
أساليب مفصلة لتعلم مخارج  التواصل مع السكان المحليين، 

األلفاظ العربية(. 

دليل معاصر للمجتمع العربي
كتاب رائع لفهم  دليل معاصر للمجتمع العربي(،  )فهم العرب: 
أفضل وأشمل بالمجتمعات العربية وثقافاتها وقيمها وسلوكياتها 
مارجريت نايدل  )د.  وتتميز مؤلفة الكتاب  من وجهة نظر عربية. 
Dr. Margret Nydell ( بأنها عاشت وعملت في العديد من الدول 
بمنطقة الشرق األوسط. ويقدم الكتاب وصًفا دقيًقا لثالثة عقود 
من الثقافة العربية، مدعوًما بالنماذج والجداول واإلحصائيات 
بما يتيح للقارئ تكوين صورة واضحة عن المجتمعات العربية 
الحديثة. ويضم الكتاب الموضوعات التالية )فهم أفضل للعرب، 
المجتمع والثقافة العربية، ثالثة عقود من الثقافة العربية، تاريخ 
أسلوب الحياة  وحضارة والسياسات المعاصرة للعالم العربي، 
العربي والعرب المعاصرون، التنوع الثقافي بين البلدان العربية، 

القيم الدينية والسلوكية(.

حكايات المائدة 
يقدم كتاب )حكايات المائدة: المطبخ البدوي العالمي ألبوظبي(، 
للكاتبة )حنان سيد وريل(، مجموعة من الوصفات التي تعود إلى 
فترات زمنية مختلفة تبدأ في ستينيات القرن العشرين، ليعكس 
في كل وصفة ما شهدته المدينة من تطورات عبر الزمن، إذ يمثل 

من  مجموعة  إنه  وجبة؛  مجرد  من  أكثر  الكاتبة  برأي  الطعام 
وقامت الكاتبة  القصص والذكريات التي تثري محتوى الكتاب. 
بجمع مادة هذا الكتاب عبر تجاربها الحياتية المباشرة. وحرصت 
وكرم  اإلماراتي  الشعب  حفاوة  على  الضوء  تسليط  على  فيه 
ضيافته. وال يعد هذا الكتاب مجرد كتاب طهي، فهو يقدم مع كل 
وصفة قصة جميلة مستمدة من تجارب المغتربين الذين يعيشون 
أصبحت  أبوظبي  أن  إلى  الكاتبة  وتذهب  أبوظبي.  في  ويعملون 
الحياة  يألفون  الوقت  بمرور  الذين  الجنسيات،  مقصًدا لشتى 
فيها ويتبادلون مع اإلماراتيين وصفات الطهي. وتستخدم الكاتبة 
والتنقل  الترحال  كثيري  لألشخاص  لإلشارة  البدوي  مصطلح 
الصور  من  بالعديد  الكتاب  ويزخر  أبوظبي.  في  إقامتهم  خالل 
الجميلة والوصفات الشهية من شتى أرجاء قارات العالم )آسيا، 
أوروبا، أفريقيا، واألمريكتان(، مع جزء خاص بوصفات إماراتية 
خالصة. ويضم الكتاب الفصول التالية )وصفات شهية من شتى 
أنحاء العالم، وصفات من اإلمارات العربية المتحدة،نمط حياة 

المغتربين في أبوظبي، كيف تعيش في أبوظبي كمغترب(.

دبي وأبوظبي - دليل المدينة
ضمن سلسلة )lonely planet( صدر كتاب )دبي وأبوظبي- دليل 
المدينة( إللقاء الضوء على المدينتين والمساعدة على اكتشاف 
المعلومات  من  وفرة  الكتاب  يضم  بهما.  المشهورة  المزارات 
المهمة والرؤى الثقافية والعديد من الصور والخرائط الملونة، 
وجميعها  تمثل خير عون لتصبح الرحلة مريحة وممتعة باإلضافة 
)أدلة  التالية  الفصول  الكتاب  ويضم  والمال.  الوقت  لتوفير 

ثقافة وتاريخ  اإلمارات:  إرشادية لإلمارات، صور وخرائط ملونة، 
دليلك لالستمتاع في أبوظبي ودبي،  وسياسات ووصفات طهي، 

كيف توفر المال والوقت(.

ما وراء دبي
المفقودة  المدن  عن  البحث  دبي:  وراء  )ما  الكتاب  هذا  في 
 )David Millar ميالر  )دافيد  المؤلف  يتجاوز  اإلمارات(  في 
الموضوعات التقليدية المتعلقة بالبترول وناطحات السحاب، 
للتعرف على ثقافة وتاريخ دولة  القارئ في رحلة ممتعة  ليأخذ 
اإلمارات العربية المتحدة عبر السعي الستكشاف المدن المنسية. 
وبأسلوب يمزج بين الواقع والخيال،  وعبر فصوله الستة عشر، 
الستكشاف  الكاتب  يسعى  العلمية،  والحقائق  األدبية  اللغة 
إمارات ما قبل التاريخ ليدحض المزاعم بأن اإلمارات العربية 
المتحدة بعامة، ودبي بخاصة، ليست سوى سراب لمدن زجاجية 
في صحراء الخليج. ونجح الكاتب في تقديم مادته العلمية البحثية 
المتخصصة حول العمق التاريخي لإلمارات من العصر الجليدي 
)ألف ليلة  ممزوجة بالكتابة عن اإلمارات في كتاب  وحتى اآلن، 

وليلة( وفي مغامرات )وليفريد ثيسيجر(. 
حفريات  من  العلمية  األدلة  من  مجموعة  الكاتب  ويقدم 
ومخطوطات وخرائط وصور ويجعل منها بمثابة رد على جملة 
افتتح بها كتابه على لسان شخصية نسائية يقدمها في سياق 
ال ثقافة أو  »ليس لدى دبي أي �ضيء؛  درامي بوصفها خطيبته: 
إنها  ليس لدبي قلب أو روح أو تقاليد.  تاريخ أو شخصية مميزة. 

محض سراب في الصحراء« 
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في كتابه )التناظر والكون الجميل( يقول ليديرمان وهيل في فصل 
»يتمتع  )العادي(:  المكان  إن  المكانية(  )االنسحابات  بـ  خاص 
بتناظر انسحابي مستمر، أي إن قوانين الفيزياء تبقى  )في كوننا( 
نفسها في كل مكان. إن المكان ليس شبكة بلورية وال رقعة شطرنج 
يستلزم االنتقال واالنسحاب فيهما خطوات منفصلة؛ ويعني ذلك 
عدم وجود خطوة أصغرية لالنسحاب واالنتقال في المكان الذي 

نعيشه ...«. 
إنه يستعرض فكرة االتصال واالنفصال في المكان وعنه في وضع 
على  والزمان  المكان  لقدرة  دراسته  التجاور ضمن  أو  التناظر 
التناظر باعتبارهما )المنصة( التي ُيعرض فيها حركة المنظومات 
ـ  كما يقول  ـ 

ً
الفيزيائية والنوى الذرية والناس وتفاعالتها جميعا

بحيث تصبح حركة اإلنسان في المكان نسبية مع تلك المكونات 
والمسافات  للمقاييس  بالنسبة  ومتغيرة  ناحية،  من  جميعها 

وبالتالي األزمنة من ناحية أخرى.
إن المكان الذي يقدمه لنا )وهيل( عبارة عن بنية تحتية يشبهها 
بـ )شبكة البلورات(، وهو بذلك يقدم لنا أمكنة تؤسس مجموعة 
المختلفة،  أبعادها  في  المتناظرة  الخواص  ذات  العالقات  من 
ولهذا فإن مثل هذه األمكنة تجعل من حركة اإلنسان خاللها 
معتمدة على قدرته على االتصال واالنفصال ضمن المعطيات 
التي يمنحها المكان بقوانينه الطبيعية وأسس تناظره أو انسحابه 

ضمن مؤشرات التغير والتطور التي تنشأ بينه وبين اإلنسان. 
وبما أن اإلنسان من يصنع للمكان كيانه الحي من خالل ذلك 
ويبنيه ضمن معطيات  فإنه من يخططه  واالنفصال  االتصال 
يعتقد أنها ستساعده في تحديد بنية الحركة وآفاق انسجامها، 
وعلى الرغم من ذلك فإنه ظل ُيهمل )البعد اإلنساني( في التخطيط 
للمدن على مدار عقود من الزمان كما يعتقد )يان جيل( في كتابه 
)مواكبة  )مدن للناس(، حتى أصبحت العديد من القضايا مثل 
االرتفاع المتزايد لحركة مرور المركبات محور التركيز واالهتمام( 
التخطيط  أيديولوجيات  هيمنة  إلى  باإلضافة  الحقبة،  تلك  في 
وإغفالها البعد اإلنساني فيما يتعلق بأمكنة ممارسة األنشطة 
الخاصة باإلنسان كساحات الم�ضي والمقاهي المفتوحة، بل حتى 
األسواق التي كانت مكانا لاللتقاء والتبادل في فضاءات مفتوحة 

وواسعة، انتقلت إلى فضاءات فردية مغلقة. 
أول من نادى  )جين جاكوب(  أن الكاتبة األمريكية  )جيل(  يذكر 

 1961 بإجراء تحول في أسلوب بناء المدن حين نشرت في العام 
الذي  )الموت والحياة في مدن أمريكا العضمى(،  بعنوان   

ً
كتابا

قدمت فيه ألول مرة وبشكل منطقي السمات الواجب توافرها 
ذلك ألنها  للعيش واالستمتاع بحياة المدن المفعمة بالنشاط؛ 
وجدت أن االرتفاع المفاجئ في حركة مرور المركبات والفلسفة 
الحداثية للتخطيط الحضري التي تفصل استخداماته المدينة 
وحياة  الحضرية  للمساحة   

ً
حدا سيضع  الفردية،  والمباني 

إلى  وتفتقر  الناس  من  خالية  )مدن  ستنتج  وبالتالي  المدينة، 
المسيطرة على شغل المساحات  )فلسفة الحداثة(  إن  الحياة(. 
ومواقف للسيارات ومع تزايد هذه  الحضرية وتحويلها إلى مباٍن 
هذه  فإن  الحداثي،  التطور  بفعل  المتسارع  ونمائها  الفلسفة 
الحداثة ستسهم في هجرة الناس من الريف إلى المدن، األمر الذي 
ن أيديولوجيات التخطيط الحداثي من زيادة هيمنتها على 

ّ
يمِك

المدن وتحويلها إلى أمكنة مكتنزة بالمباني الضيقة والمغلقة وتلك 
الخدمية المزدحمة، مما سيجعل من البعد اإلنسان في األمكنة 

)المدن والريف( فاقد لقدرته على النمو الطبيعي والصحي. 
 
ً
وفقا للمدن  التخطيط  فكر  يعرض  كتابه  في  )جيل(  فإن  لذا 
للبعد اإلنساني من حيث جعل المساحات المكانية فضاءات 
لاللتقاء والتبادل النشط، ُبغية تطوير هذه األمكنة وجعلها آمنة 
ولهذا فإنه يركز على الوظيفة االجتماعية  وصحية ومستدامة، 
)الديمقراطية  بـ  مما يؤسس لمجتمع يتسم  لفضاءات المدن، 
واالنفتاح(. ولهذا سنجد أن )جيل( يركز على )مساحات الم�ضي( 
)نظام تنقل  للرعاية الصحية وهو ما يسميه   

ً
بوصفها استثمارا

يجعل من الناس يتنقلون ويمشون عبر مساحات آمنة  أخضر( 
مع   

ً
ومتكامال  

ً
طبيعيا  

ً
بحيث يكون ذلك سلوكا أعمالهم،  لقضاء 

نبض المدن في فكر الحداثة

عائشة الدرمكي
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان

سيمياء

عاداتهم اليومية، بما يجعل هذه المدن )مفعمة بالحياة واألمان 
واالستدامة والصحة(.

إلى  مدخل  أمكنة.  )الال  كتابه  في  أوجيه(  )مارك  إطالق  ولعل 
أنثروبولوجيا الحداثة المفرطة( مصطلح )الال أمكنة( على الطرق 
مساحات  ألن  نفسه،  اإلنساني  المفهوم  من  ينطلق  السريعة 
امتداد مثل هذه الطرق قائم على تخطيط أيديولوجي حديث 
يبتعد عن البعد اإلنساني ويتأسس على )الحداثة المفرطة( ـ كما 
يسميها أوجيه، وبهذا فإنها ال تعكس ثقافة األمكنة وسكانها بقدر 
ما تعكس فضاءات شاسعة متصلة في سلسلة غير منتهية، بينما 
)تخترق  الحديدة  والسكك  واإلقليمية  العامة  الوطنية  الطرق 
البعد  تتعدى خصوصية  ألنها  ذلك  اليومية(؛  الحياة  حميمية 
ما يجعل فكر  التواصل من دون آالت،  اإلنساني وقدرته على 

 وغير متسق مع طبيعة اإلنسان.
ً
التخطيط األيديولوجي مهيمنا

غير أن )أوجيه( عندما يعود إلى الحديث عن األمكنة فإنه يجعل 
)ال  من المحالت الكبرى والمطارات وغيرها من األماكن العامة 
باعتبارها ال تحتوى على البعد اإلنساني الحميم،   ،

ً
أمكنة( أيضا

فليس هناك تبادل إنساني طبيعي بين العابرين، واألمر نفسه في 

تلك المباني السكنية الضخمة التي ال يعرف ساكنوها بعضهم 
إنها ال أمكنة بسبب أيديولوجيا التخطيط، وبالتالي فإنها   .

ً
بعضا

ال تقوم على معايير إنسانية بقدر المعايير المادية التي تجعل منها 
فضاءات عبور ال أكثر. 

ـ  بحسب وهيل  ـ   
ً
إن فكرة التناظر التي تجعل من األمكنة جماال

تتمثل في وجود البعد اإلنساني وتفاعله مع األمكنة التي يعيش في 
فضائها. إنها فكرة االستدامة اإلنسانية الصحية التي تجعل من 
المدن نابضة بالحياة، ولهذا فإن مدننا خاصة في منطقة الخليج 
إذا ما استمرت في النماء ضمن التخطيط القائم على أيديولوجيا 
إلى  الحضرية  الحياة  منها من  تبقى  ما  فإنها سيتحول  الحداثة 
وبالتالي سيبقى البعد  ـ  بحسب أوجيه  ـ  أمكنة عبور أو ال أمكنة 
اإلنساني غير آمن من النواحي االجتماعي والصحية وبالتالي سيؤثر 
على استدامتها.  فعلى مدننا أن تكون نابضة بالحياة، قادرة على 
دعم ثقافتها اإلنسانية من خالل فضاءاتها التبادلية المختلفة، 
ومساحاتها الخضراء، وطرقاتها الواسعة التي يعج كتفيها بالمشاة. 
الحداثة  أيديولوجيا  ربقة  من  االنفالت  مدننا  استطاعت  إن 

 العيش في أمان 
ً
استطعنا جميعا
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أدب ونقد

 نوال يتيم

تميزت الشاعرة اإلماراتية عوشة بنت خليفة السويدي الملقبة 
بـ»فتاة العرب« في نصوصها باستعانتها بأدوات إبداعية تعينها 
على رسم مالمح خاصة لتكاد تجعل المتلقي يدرك تمام اإلدراك 
إحدى تلك  »المفارقة«  وقد كانت  تميزها وبصمتها المتفردة. 
األدوات الذكية التي استعانت بها الشاعرة كونها امرأة ممتلئة 
بالحياة ومفارقاتها، ومتقدة بالتنوع المثير للدهشة على جميع 
ولم تتوقف مفارقاتها عند  المستويات الجمالية واإليحائية، 
هذا الحد بل تبعتها إلى حيث باتت تلتقط أشتات المفارقات 
فكانت حواء في ذات فتاة العرب الشاعرة ترصد مالمح اإلبداع 
من خالل جمع المتناقضات بخاصية أسلوبية وظفتها بتميز 

وتفرد جعلها شاعرة متفردة.

في مفهوم المفارقة 
تأتي مادة فرق في المعاجم على معاني: الفرق، االفتراق، االبتعاد، 
التباين، الفصل والتمييز بين شيئين أو أمرين أو موقفين ال سيما 

إذا كانا على النقيض. أو بمعنى المباعدة بينهما، وإن لم تحل على 
التضاد وهو أقرب إلى معنى المفارقة في مفهومها االصطالحي من 

حيث المسافة المعتبرة بين المعنى السطحي ونقيضه العميق.
وفي األدب المقارن والبالغة تبنى النقاد العرب هذا المصطلح   
تحت تسميات مختلفة كالتورية والتعريض والمدح بما يشبه 
كما أوردت   - فارتبط بالسخرية  والذم بما يشبه المدح،  الذم، 
المعاصر«  العربي  »القص  مقالها  في  قاسم«  »سيزا  الباحثة 
المنشور بمجلة فصول النقدية الصادرة عن الهيئة المصرية 
للكتاب عام 1982 في قولها »إن المفارقة استراتيجية قول نقدي 
ساخر، وهي في الواقع تعبير عن موقف عدواني ولكنه تعبير غير 
الرقابة  لخداع  طريقة  والمفارقة  التورية،  على  يقوم  مباشر 
في  التي تشبه االستعارة  البالغية  أنها شكل من األشكال  حيث 
تثير االلتباس كون  »عدواني«  وإن كانت كلمة  ثنائية الداللة«، 
يخفف  بما  المباشرين  والهجاء  التهكم  عن  تتعالى  السخرية 
الجانب الذاتي المحض في شخص الساخر ويرتقي بالسخرية إلى 
»نبيلة إبراهيم«  وتعرفها الباحثة  مدلولها النقدي قبل الهجائي. 
في مقالها »المفارقة« بذات المجلة سابقة الذكر عام 1987 بأنها 

يرتكز أساًسا على تحقيق العالقة الذهنية  »تعبير لغوي بالغي، 
بين األلفاظ أكثر مما يعتمد على العالقة النغمية أو التشكيلية، 
وهي تنبع من تأمالت راسخة ومستقرة داخل الذات فتكون بذلك 
ذات طابع غنائي أو عاطفي ولكنها تصدر عن ذهن متوقد ووعي 
شديد للذات بما حولها«. ما يعني أن المفارقة أسلوب يعبر عن 
في عمل  يلخصها  الواقع  في  تناقضات تجري  إزاء  األديب  أفكار 
أدبي من خالل رؤيته في ترجمة تلك المفارقات. وهي في مجملها 
إدراك للتنافر والغموض والتوفيق بين المتناقضات، وجميعها في 
الحقيقة خصائص موجودة في الشعر الجيد الذي تمنحه ديمومة 
ترتبط بتعدد احتماالت تأويله واختالف أوجه معانيه بما يف�ضي 

إلى تجدد قراءته على مدار األزمنة واختالف القراء.

السياق واألنساق 
تدل على  المفارقة إذن تحمل أكثر من سياق، 
باطني  واآلخر  ظاهري  أحدهما سطحي  معنيين 
خفي، وتبرز قوة المفارقة عندما يشتد التضاد 
في  أكثر  جماليتها  تكمن  فيما  المعنيين،  بين 
الذهنية  أصولها  من  الفكرة  بانتقال  الشعر 
الرؤيوي  الفلسفي  مهادها  ومن  الغنائية،  إلى 
أسا�ضي  بشكل  فتعمل  الجمالي،  الشاعري  إلى 
ومن ثم تغدو أداة  المعنى وتوسيعه،  على إثراء 
وتماسكها  النصوص  ترابط  تحقيق  في  متميزة 
التضاد  توظيف  على  الشاعر  قدرة  خالل  من 

 ما لم 
ً
إن على مستوى األلفاظ أو المعاني، فالمعنى يظل ناقصا

يكتمل بنقيضه، وهكذا يتحول مبدأ التضاد من مبدأ وجودي إلى 
ا من خالل اللغة، ليدخل في حركة جدلية تحقق  مبدأ فكري مارًّ
فالمفارقة  إلى فكرة وحدة األضداد.   

ً
الوحدة والتماسك وصوال

إذن تعطي المعنى تلك االزدواجية بحيث يغدو المعنى السطحي 
ليس هو المطلوب بل يتجاوزه إلى المعنى العميق الذي يكون 
غالًبا هو المقصود، وهذا ما سنبحث فيه عند الشاعرة اإلماراتية 
»عوشة بنت خليفة السويدي« الملقبة بـ»فتاة العرب« باختالف 

دالالت المفارقة.

المفارقة اللفظية
المفارقة اللفظية من أبرز األشكال التي تطالعنا عند الشاعرة 
فتاة العرب، على اعتبار أنها تكون واضحة وجلية. 
وأولها عتبة العنوان الذي يبدو في كثير من األحيان 
صورة مصغرة عن المفارقة اللفظية الكامنة في 
النص. وهو ما نجده في عنوان قصيدة »يا محبي 
منكم اتالفي«، فالبنية التواصلية للعنوان تتكون 
عادة من أطراف المعنون »المرسل أو الكاتب« 
»المرسل  له  والمعنون  »الرسالة«  والعنوان 
إليه أو القارىء«، وهذا كله في وضع مخصوص 
وإذا أسقطنا هذه األطراف  ومرجع مخصوص، 
على العنوان السابق نجد أنه يحيلنا إلى الشاعرة 
إليه وهو شخص  كمرسل والمحبوب كمرسل 

تنشد االختالف والمغايرة

شعرية المفارقة عند »فتاة العرب« 
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»أو مجموعة أشخاص« غير مذكور اسًما وتصريًحا بل حضوره 
ونص الرسالة  لفظي في العنوان مف�ضى له بمكنونات القلب، 
وهو السياق والمتن. فالمفارقة اللفظية تتكشف من خالل لفظ 
عام وتوصيف جامع بكلمة المحب من دون تخصيصه بمرتبة 
فلو صرحت باسمه أو مكانته منها صلة  ومنزلة أو اسم معين، 
وقرابة النتهت المفارقة، وهنا يثير العنوان تساؤالت لدى القارىء 
عمن يكون هذا المرسل إليه ليصطدم مع أول خيوط المفارقة 
اللفظية فيثيره الفضول لتفسيرها من خالل المتن والنص الذي 

يعج بمثل هاته المفارقات، فتقول الشاعرة:
ـــــــــــالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ْ
ي منكـــــــــــــــــــــــــــم ات يـــــــــــــــــــــــــــــــــا مِحــــــــــــــــــــــّبِ

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــرح الّروح وْدواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
عبرت الشاعرة هنا عن حالتين متناقضتين في بيت واحد، فمسبب 
فكان تعبيرها عن الحب في  الجرح ذاته مسبب العالج والدواء 
االستيعاب  على  عصية  النقيض،  في  متناهية  بأسلوبية  وجع 
إال لمن عايش ما عايشته الشاعرة من حالة شعورية بدالالتها 
ورموزها. فالحب عند »فتاة العرب« في نصها هذا يسعد بقدر ما 
يؤلم، فجعلت من مصدر معاناتها حالة انفراج أيًضا بوجه آخر، 
فنجدها تعبر عن كمدها وتتصبر خوف الشامتين فمصدر إلهامها 
والتصبر بوجهيه الجميل  هو الشوق بوجهيه الحسن والموجع، 
والمؤلم والصمت بوجهيه المكابر الخائف من العذال واألعداء 

والمكابر كرامة لصاحبه.. فها هي تقول:
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي

ْ
يــــــــــــــــــــا شفاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لي لك اش

س مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ياهـــــــــــــــــــــــــا
ْ
ف

َّ
ــــــــــــــــــــك يكــــــــــــــــــــفي الن

ْ
من

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي
ْ
ــــــــــــــــــــد بال شوحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم والصَّ

فــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــا
ْ
غ

َ
َصــــــــــــــــــــّد لي عــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــيني أ

واْعــــــــــــــــــــترافي ِضْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج وْحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي
َمـــــــــــــــــــــــت اْعداهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ْ
حــــــــــــــــــــال نفــــــــــــــــــــٍس تش

فال نجد الشاعرة تمل من التعبير عن الوجع في كل بيت، ألن الصد 
الخوف  تتجاوز  جعلها  بالشعر  وارتباطها  يؤذي  والكتمان  يقهر 
من شماتة األعداء، فتعترف بما يكنه خاطرها، وتعلقها بالشعر 
منحها فسحة الخروج عن الصمت المكابر فتفضفض بمكنوناتها 
ومصابرة باألماني،  كما تقول في آخر نصها مرابطة بالدعاء  له، 

مناقضة تعبيرها الموجع أوال الى االنتظار بأمل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي

َّ
ط

َ
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــي َمّر خ

َّ
هالش

ال َرَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام فرقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يْعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي جمــــــــــــــــــــع لْوالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

مجبــــــــــــــــــــالت الّسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نلقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
نجدها ربطت بينه  وألن الشاعرة تحيا بالمحبوب وله تخلص، 
واتالفها على يديه وكأن قربه يهبها الحياة والنقيض يوحي بنقيضه 
الوجود  وحدة  يحقق  ما  وهو  اتالفي«  منكم  محبي  »يا  فقالت: 
ومنه فالطابع العام لسياق النص ومتنه  الشعورية لديها معه، 
هو الغزل الرفيع، إذ الكون في الكتابة الغزلية الرفيعة كمثل بيت 

تسكنه الرموز واإلشارات والتلويحات.

المفارقة السياقية
يعتبر السياق من أهم العوامل المساعدة على فهم المفارقة، 
»وهو أهم ما يعول عليه في تجاوز المعنى الحرفي المباشر إلى 
المعنى األسلوبي المفارقي«. فمن خالل السياق اللغوي للقصيدة 
يمكننا الكشف عن المعنى المقصود وراءه متجاوزين في ذلك 

المعنى السطحي للجملة..

مفارقة التنافر
»هال باللي صروح  في مطلع نصها  »فتاة العرب«  تقول الشاعرة 

الشعر«:
هــــــــــــــــــــال باللي صــــــــــــــــــــروح الشعــــــــــــــــــــر بانــــــــــــــــــــــــــــي

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.. وتتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في الّرِقّيــــــــــــــــــــه
ّ
يحك

مطالعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن حروف البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
وهــــــــــــــــــــل يخفى لنا الشــــــــــــــــــــمس المضّيـــــــــــــه؟

ـــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن مخاملهــــــــــــــــــــا الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
ّ
تنق

َجــــــــــــــــــــار الَجْوَهِرّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِ
ّ
كمــــــــــــــــــــا تنقــــــــــــــــــــى الت

تجد الشاعرة في مطلع نصها تتحدث عن شخص مرحبة به، وهو 
الذي ال تطالعه صروح الشعر رفعة ومكانة وقيمة وهو الشاعر 
فيخيل للقارىء  المميز الذي شبهته بالشمس في ضيائه ونوره، 
أنها تمدح المرسل إليه فقط فيما لو تمعنا نجدها تشيد بشعره، 
وقدرته وتمكنه من القوافي، فنتعرف إلى شخص المخاطب بأنه 

شاعر متمكن ومجيد مميز. 
ليكشف  قفلتها  أو  القصيدة  خاتمة  هو  المفارقة  يحدث  فما 
لحاكم شاعر  مكانة المرسل وأنها نص يعبر عن الوالء  القارىء 

وليس لمحبوب عادي وهي تقول:
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍم لك وبــــــــــــــــــــه أسمى الّتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

أخــــــــــــــــــــّص ْبهــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــّوك والتحّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
فالقارئ تنتابه دهشة حين يدرك أن المحب المقصود صاحب 
ووالء  إعجاب  إال حب  العرب«  »فتاة  عند  حبه  وليس  السمو 
وتقدير، وليس خطاب امرأة لرجل عادي كما عهدنا من قصائد 
الحب المتوارثة عند غيرها من الشعراء، وربما يكون في ذلك ما 
يجعل القارىء يدرك أنها شاعرة تصنع المفارقة حتى في الحب، 
فمن حيث الرغبة في التوكيد على أن ما يشغل تفكير المرأة ال 
 بل هو وطن 

ً
يشترط أن يكون دوًما من جنس الرجال يتخذ زوجا

ملخص في شخص حاكمه، وهي بهذا ال تعبر عن الشاعر في سمو 
الحاكم كفرد بل تعبر عن الشاعر في رجل يمثل الوطن بأكمله، 
فنالحظ أن قفلة القصيدة كانت من بين األدوات التي اعتمدت 
القوة  تلك  بين  من  وتعتبر  مفارقتها  تجسيد  في  الشاعرة  عليها 
الشعرية التي يستثمرها صانع المفارقة من أجل شحذ مفارقته 
بقوى إضافية، تخلخل بنيان االنسجام وتثير الفو�ضى الفنية وال 

تزيد المتناقضات إال تناقًضا وتنافرا.

مفارقة األحداث 
، فكيف إذا كان هذا الشاعر 

ّ
ال يندثر ذكر قبيلة ولد لها شاعر فذ

هو »فتاة العرب«؟.. تقول الشاعرة في قصيدتها »نهار مسراحي من 
العين«:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد صَّ
َ
ْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــْوب )ْدَبّي( ق يمَّ

أْعني )الَوِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل( دار المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين

العرب«  »فتاة  عند  المفارقة  شعرية 

أدب ونقد
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حــــــــــــــــــــّي البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد ْوِذيــــــــــــــــــــج االْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ِوْوُجــــــــــــــــــــوٍه ْمِبش

ْ
أك

وْيَرّحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ْبكــــــــــــــــــــــِّل ِمْعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ْرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ف

َّ
مــــــــــــــــــــن ِطْيبهم للن

ْعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
َ
 أ

ْ
ت امنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــرَّ وايَّ

يــــــــــــــــــــــــــن ِمُوّدِ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم ِفْيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـِ ال

َ
ويــــــــــــــــــــا ك

في  التنقل  ذلك  ترصد  القصيدة،  هذه  خالل  من  فالشاعرة 
األحداث بين مكان كانت فيه يزخر بكل معالم الفخر والنصر، 
ومكان قصدته يكرس كل معالم الكرم، وقد استندت المفارقة 
ْمت« الذي جسد بدوره  في بنائها السردي لألحداث إلى الفعل »يمَّ
دبي  ترسم  فنجدها  لغيره  ومن حدث  مكان آلخر،  من  التنقل 
وتودع مدينة العين، وكانت المفارقة أنها من حب إلى حب ومن 
فخر إلى فخر ومن مدينة شامخة إلى مدينة تشبهها في الشموخ، 
وقد استعانت الشاعرة بكل ما يحمله الفخر من إيجاب، فعبرت 
عن الوعي الجمعي بمفارقة تحمل في ظاهرها االتفاق، وأحداث 
التي يمم تجاهها  تحمل توافًقا فترصد كل شيم الكرم في دبي 
من  غيرها  عن  العرب  فتاة  الشاعرة  تتميز  هنا  اليها.  المتنقل 
مفارقة  يعبرون عن  عادة  األحداث  مفارقة  في  كونهم  الشعراء 
مأساوية بشكل رمزي يحن للمتروك ويأسف لحاضره، فيما كان 
 يؤمن أن الكل واحد في هذا 

ً
وعي الشاعرة جمعوًيا وطنًيا، متأصال

الوطن والجميع امتداد لبعض، وهي تقول:
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــور ِمن

ّ
أنــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بالش

هــــــــــــــــــــم أْصِدقايــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن ْسنــــــــــــــــــــين
ْيــــــــــــــــــــداد

َ
َحــــــــــــــــــــم فّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واال وُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ِ
ّ
ي ِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه ْمَصل ِ

ّ
ك بالل

ْ
ســــــــــــــــــــاِيل

واللي نرتجــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن فضلــــــــــــــــــــه امــــــــــــــــــــداد
مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج م الغــــــــــــــــــــرب زفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

عســــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــزون السحــــــــــــــــــــب تنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
تاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ مخايلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعين

عــــــــــــــــــــلى البــــــــــــــــــــدو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد
مربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونداد المزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

والشيــــــــــــــــــــخ راشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لي لها اسنــــــــــــــــــــاد
بالعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب تنبــــــــــــــــــــت والريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحين

تجاور األضداد 
وتقوم هذه المفارقة على تساوي األضداد وتجاورها، حتى يم�ضي 
وقد اعتمدت الشاعرة فتاة  والشر هو الخير،  الخير هو الشر، 
المفارقة  يقوي من حدة  أنه  اعتبار  العرب هذا األسلوب على 

التالحم  من  حالة  في  المتناقضات  تغدو  بحيث  ويصعدها، 
وفي ذلك تقول الشاعرة في   ،

ً
واحدا  

ً
حتى تصير شيئا واالتحاد، 

قصيدتها »يا محبي منكم اتالفي«:
ــــــــــــــــــــاِكي مــــــــــــــــــــن ِبـــــــــــــــــــــــْه اْسعــــــــــــــــــــافي؟

َ
مــــــــــــــــــــن َبش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاس َرْجــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــا
َّ
ا الن

َ
ــــــــــــــــــــّل مــــــــــــــــــــن ذ

َ
ق

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــي 
ْ
ــــــــــــــــــــوا َحــــــــــــــــــــّق وان

ُ
ت
ْ
غــــــــــــــــــــْير وان

ــــــــــــــــــــُروع َدْعــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ْ

فــــــــــــــــــــُِروع ش
ْ
وال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفي
ْ
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ات

ْ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْمِحّبي ِمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت َجــــــــــــــــــــْرح الّروح وْدَواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ْ
إن

فالشاعرة استخدمت تقنية التناص من أول بوابة نلج فيها إلى 
إذ يحيلنا العنوان على اآلية الكريمة  النص وهي عتبة العنوان، 
 

َ
اَل ال

َ
ق َل 

َ
ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف ي،  ا َرّبِ

َ
ذ

ٰ
َه اَل 

َ
ًبا ق

َ
ْوك

َ
ك ٰى 

َ
َرأ ْيُل 

َّ
الل ْيِه 

َ
َعل ا َجنَّ  مَّ

َ
ل
َ
»ف

والغياب،  األفول  عن  المعنى  الشاعرة  أخذت  ِفِليَن«، 
ْ

اآل ِحبُّ 
ُ
أ

لنجدها تدل داللة صريحة على تألمها من غيابهم ووجعها وعدم 
محبتها لهذا السلوك المؤذي لقلبها فتقول:
 مــــــــــــــــــــا عــــافــــــــــــــــــــي

ْ
آه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِمن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َوزّ

ْ
مــــــــــــــــــــن ِهُمْومــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ت

فالشاعرة تنقل شعوًرا عادًيا وطبيعًيا وهو الحزن بسبب البعد 
عمن تحب، ليتبدى موقفها من ذلك السلوك غير عادي وال مألوف، 
وذلك حين تعلن مواجهتها لتلك المشاعر التي تنتاب الشخص - 
حال فقده ألحبائه - بالحديث عن أوصاف محبوبها، على اعتبار 

أن ألم الفراق برغم شدة إيالمه إال أنه ال يمنع من تجسيد صفات 
المحبوب، فمن الظلم الذي نسلطه على أنفسنا أننا حين نتعلق 
بأشخاص ثم نفترق عنهم نستمر في الشعور بالوجع باستحضار 
حاجتنا إليهم وتفاصيلهم من دون تسلية النفس المتألمة برقيق 
وهنا نجد أن الشاعرة استعملت تقنية التناص لكي  صفاتهم، 
تجسد مفارقتها، فالقصيدة تتعالق مع قصيدة جميل بن معمر 

»جميل بثينة« كما يدعى لشدة عشقه لها والتي يقول فيها:
َحْســــــــــــــــــــبي

َ
اْرحمــــــــــــــــــــيني فقــــــــــــــد ُبِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيت ف

بعــــــــــــــــــــض ذا الداء يــــــــــــــــــــا بثينــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس أنَّ دائــــــــــــــــــــي ِطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّبي

ّ
ُعَم الن َ

ز
أنت واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــا بثينــــــــــــــــــــة ِطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّبي

مع أن لكل ضد  فالشاعر في هذه األبيات يساوي بين األضداد، 

جوهره الخاص به، لكنه وبمنطق ما نجده يجمع بين هذه األضداد 
بل ويساوي بينها، فجعل الداء هو الدواء والتطبب ذاته، وقصيدة 
فتاة العرب تسترجع نفس ما استرجعه جميل بن معمر، فنالحظ 
أن تقنية التناص كانت من بين األدوات التي استخدمتها الشاعرة 
لكي تقيم من خاللها مفارقة تساوي فيها بين األضداد، حيث يكون 
 واالستئناس بذكر تفاصيل المحبوب حاضرة، وقد 

ً
األلم حاضرا

وهذا  كانت وسائلها عاطفية بحتة بأسلوبية فلسفية منطقية، 
ما يجعل الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي مدرسة شعرية 
األجيال  لتدريس   

ً
منهجا قصائدها  تتخذ  أن  البد  بذاتها  قائمة 

في األخير يمكننا القول بأن  شعرية النصوص النبطية النسوية. 
نصوص فتاة العرب تلخص الحالة الثقافية التي تعيشها المرأة 

اإلماراتية الشاعرة وتعكس اهتماماتها، فالمرأة المبدعة تختلف 
تجسدت  لديها  الشعرية  التجربة  إذ  أنثى،  بوصفها  المرأة  عن 
فجاءت  في النهل من مخزونها العاطفي والتجارب التي عاشتها، 
إبداعاتها أكثر وعًيا وحنكة وخبرة في الحياة، تحمل صورتها وتعبر 
عن ثقافتها، وهي ال تقل أهمية عن إبداعات الطرف اآلخر/ الرجل، 

فهي تشاركه اآلالم واآلمال واالنتماء والوالء والوطن والمصير.
والمتتبع لنصوص فتاة العرب يجدها تنشد االختالف والمغايرة 
عن الجميع وتعبر عن صوتها بوعي جمعي، وهو ما دعاها إلى تبني 
أساليب وأدوات تضمن لها التميز، وتف�ضي إلى تحقيق الشعرية 
بحيث تتجاوز من خاللها المعنى السطحي المباشر إلى السعي وراء 
المعنى العميق غير المباشر وهو ما يمثله أسلوب المفارقة، الذي 
مكنها وساعد من تبني لغة المراوغة الذكية والتالعب باأللفاظ 
النبطي  الشعر  في  النظير  منقطع  بتمكن  والمعاني  والكلمات 
النسوي، بحيث يصعب على القارئ اكتشاف المعنى من القراءة 

األولى بل يتطلب األمر عدة قراءات. 
وقد استندت الشاعرة إلى االختالف والتناص والرموز الداللية 
محققة الكثير من االنزياح في نصوصها مع غموض سهل ممتنع 
ظاهره واضح وعمقه له مقاصد وأبعاد. إنها فتاة العرب وال يمكن 

إال أن تكون شاعرتهم أيًضا 
* ناقدة من الجزائر 

العرب«  »فتاة  عند  المفارقة  شعرية 

أدب ونقد
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كل �ضيء هالك إال الكلمة، وحدها تبقى، ألنها الله، وهي الروح، 
والمساحات غير المأهولة بين ما نريد وما ال نستطيع، لهذا نحن 
منجذبون إليها دوًما، حتى لو أخذتنا إلى ما فوق طاقتنا، وأدركنا 
ونحن ذاهبون في طاعة أنها السجن الناعم الذي يلف طيات من 
الحرير على كل ما فينا فيخمد  مستسلًما لسحر الكالم ومعانيه، 
بما يجعلنا قادرين على اختراق كل  لكنه يمدنا من دون توقف، 
جدار، والتحليق بعيًدا بعيًدا، ونحن في إيمان راسخ بأن الحرف 

بعد الحرف طريق إلى أحالمنا المجنحة. 
 

ً
يزول إال الكالم، وحده يصمد في وجه الفناء، محموال كل �ضيء 
هناك حيث ال �ضيء  وذاكرة ال يأكلها الدود.  في ألواح محفوظة، 
نأخذه معنا، لن يكون بوسعنا أن نستعيد ما سمعناه ورأيناه إال 
بالحروف. وحدها التي سترسم كل ما خلفناه وراء ظهورنا: المباني 
الشاهقة، والمصانع، والغابات، والصحاري الشاسعة، والبحار 
الهائجة، ومقاهي المساء، ومحطات القطارات، والمطارات التي 
وكل الوجوه التي طلت علينا في رحلة  أخذتنا إلى أماكن بعيدة، 
الحياة الطويلة، متجهمة وباسمة، مختلفة ألوانها وأشكالها. كل 

�ضيء سيكون بوسعنا أن نستعيد رسمه، حتى حبات العنب التي 
نظيفة،  أطباق  تمددت فوق  أو  تدلت،  التقطناها من عناقيد 

أكانت على حالها أم صافية في كؤوس عذبة.
كيف لنا، ونحن هناك أن نصف ما جرى لنا هنا، راح في أقل مما 
وأغلقنا  ما رأيناه،  وانقطعنا عنه،  تستغرقه رفة جناح فراشة، 
أو في عزلة اختيارية  الناس،  عنه العيون في آخر إغماضة بين 
ال أرض هناك ندب فوقها إنما فيص وطيف  أو مجبرين عليها. 
ونسائم عفية، ومدى ال نهاية له، وأبدية أعطيت لنا كي نمرح فيها، 
مثلها سندرك   كما كانت الثيران تلهو في مزارع الدنيا المفتوحة, 

هناك أننا كنا مجرد أعطية ورهان زائل.
، معجزات بعضها فوق بعض، 

ً
إلهي، أنت خلقت كل �ضيء جميال

فاعطنا  في أنفسنا وال نبصر،  وأرضين.  قبل سماء  أولها نحن، 
اليقين هناك، لتبدد حيرتنا هنا، حيث أنت، وحدك من تقول لنا: 

أنا الكلمة.
 وبها ستزول الحيرة التي أقامت وأكلت نفوسنا حتى ذهبنا إليك. 
فالحرف، الكلمة، الكالم، كل ما يبقى بعد زوال األشياء جميًعا، 
وألنك كلمة يا خالقنا، فأنت فوق الفناء، ونحن دونه، نرسف في 
أغالل مربوطة بأسفل سافلين. أنت ال تفنى وال تبيد، وال تكون إال 
حتى نؤتى ناصية  فامنح لنا بعضها هنا،  ألنك الكلمة،  ما تريد، 
البرهان إليك، قبل أن يلتف الساق على الساق، وتفارق الباقية 

التي هي منك، الفانية التي هي علينا.
وأجريناه  لنا،  جرى  ما  وكل  ومشيئتك،  روحك  الكلمة  وحدها 
فالذين  وما حسب علينا وحسبناه.  بحولنا الضعيف الخفيف، 
قلناه أو فعلناه، ال يقدمون حصادهم  يحصون علينا كل �ضيء، 
مكنون.  كلؤلؤ  ملضومة  متتابعة،   

ً
إنما حروف شعيًرا  أو  قمًحا 

مقام الكلمة

د. عمار علي حسن
باحث وأديب مصري

حتى إشاراتنا وإيماءاتنا ليست لدينا ولديهم سوى كالم، وكذلك 
سوى  ليس  الكلمة،  صاحب  يا  تعرفه  وحدك  الذي  الصمت، 
حروف مختبئة خلف خوفنا وترددنا وخجلنا وترفعنا أو تعالينا 
الكلمة هي ما سيذهب معنا، ومن ال يدرك معناها هنا  وغرورنا. 
حيث الضجيج الذي يكاد يصم اآلذان جميًعا، سيكون عليه أن 
يتعلم كيف يصغى إليها هناك، ويتذوق المعاني التي تحمله فوق 
أجنحتها التي يقف الكون كله عليها، ويدرك كم خسر كثيًرا حين 
توهم أن الكالم عبء، وأن بوسعه أن ينتقل إلى التدبير من دون 
تعبير. يا إلهي، الذين فهموا أنك الكلمة الحرة الكاملة المتعالية، 
هم من سعوا إليك في يقين، وهم من لم يركنوا إلى ما هم فيه على 
أنه غاية كل �ضيء، ألنهم أدركوا أن الكلمة ال نهاية لها، وأن كالمنا 
هنا مهما ارتقت بالغته فهو طفل يلهو في حدائق المعنى، ومهما 
علت فصاحته عاجز عن تحديد أو تصوير أو تفسير كل ما نريد 

قوله، وكل ما يدور في أذهاننا، ويجوب نفوسنا بال استئذان.
واإلضمار  الفهم  سوء  من  ركام  تحت  كالمنا  يضيع  هنا  نحن 

والظنون،  بالريبة  المسمومة  واألفهام  والكذب  والمبالغات 
واالستخفاف بأمانة الكلمة، والتيه بين الثرثرة والحجة، واحتقار 
يبدأ من  مع أن كل �ضيء  الكالم على زعم أنه مضيعة للوقت، 

الكالم وينتهي إليه، طوًعا أو كرًها.
إنهم اإلفك الذي تذروه  الواهمون هم أغلب أهل األرض.  هؤالء 
ويشيخ  يصفر  الذي  الزرع  الدود.  يأكلها  التي  األكاذيب  الريح. 
تأبى أن تمنحه ما يجعله  أيدي الحصادين  ألن  وتبلعه أرضه، 
مفيًدا للناس، حتى ولو صار وقوًدا للمتحلقين حول مدافئ الشتاء 

البارد، التي تزهر باللهب.
ما إن يلمسها أحد  إن تكلموا فإن حروفهم إبر مسنونة،  هؤالء 
حتى تدميه. الحرف إما ورد أو شوك، نسيم أو عاصفة، وجود أو 
عدم. والذين يؤمنون بأن الحرف ورد ونسمة ورسوخ أبدي هم 
من الواصلين، ألنهم أقرب إلي صاحب الكلمة وعين ذاتها. إنهم من 
نالوا الحكمة التي تأخذهم في أقرب سير على درب المعاني حتى 

يبلغوا سدرة المنتهى 

إضاءة
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 سمير المنزالوى

تاريخ  من   
ً
معتبرا  

ً
جزءا يتناول  أنه  رغم  ومهجور  نادر  كتاب 

ذلك  اإلسالم.  قبل  واألخالقي  واالقتصادي  االجتماعي  العرب 
ما دفع السيد محب الدين الخطيب إلى تحقيقه ونشره عن 
مخطوط في خزانة أحمد تيمور باشا، وعن صورة زنكوغرافية 
لألصل المكتوب سنة 522 هجرية من نفائس أحمد زكى باشا، 
وان كانت تعليقاته مقتضبة لم تجلو غموض المتن في كثير من 
المواقع. وابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه، 
أبوه من مدينة مرو أما هو فيقول ابن النديم في الفهرست 

وغيره، انه ولد ببغداد سنة 213 هجرية. 

»فإن لم تكن للكتاب مزية المنهج  يقول المحقق في مقدمته: 
العلمي فانه من أجل المصنفات ألن ابن قتيبة رحمه الله قد أبان 
في تفسير أبيات ابن مقبل والطرماح وغيرهما في القداح والميسر 
عن دقة نظر وسعة علم وحسن استخراج«. ويبدو أن ابن قتيبة 
قد واجه صعوبات جمة في تأليف الكتاب لقلة المصادر النثرية 
 من كلفه بتأليف الكتاب: 

ً
والشعرية فهو يقول في استهالله مخاطبا

، ألن الميسر أمر 
ً
، وحاولت عسيرا

ً
»وقد كلفت رحمك الله شططا

فلم يبق عند األعراب  من أمور الجاهلية قطعه الله باإلسالم، 
على أني لم أجد في شعرهم غير البيتين  إال النبذ منه اليسير، 
والثالثة، وليس هذا مذهبهم في وصف اإلبل والخيل والحمى، ولم 
أجد أحدا فيهم ألهج بذكر القداح من ابن مقبل، ثم الطرماح من 
ولو جمعت ما في شعر أحدهما من ذكره لم تجده بعشر  بعده. 
وللمحقق األشهر عبد السالم  ما فيه من وصف حمار أو بعير«. 
هارون كتاب استوحاه من ابن قتيبه، أطلق عليه اسم »الميسر 
واألزالم« أوضح فيه الكثير مما استغلق على القراء بأسلوب سهل 
شيق، و أشار فيه إلى القلة الذين اهتموا بالموضوع باإلضافة إلى 

ابن قتيبة وهم: 
حيث كتب  هجرية،   458 ابن سيده األندل�ضي المتوفى سنة   .1

فصوال لغوية عن الميسر واألزالم، في كتابه »المخصص«.
كتب فصال  885هجرية،  برهان الدين البقاعى المتوفى سنة   .2

عن الميسر في تفسيره »نظم الدرر«.
ألف  هجرية   1205 سنة  المتوفى  الحسيني  مرت�ضى  السيد   .3

رسالة »نشوة االرتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح«.

ذكر الميسر
بح من اإِلبل(، ويقع على 

ْ
ن ُيذ

َ
ُح أل

ُ
الميسر: الجزور نفسه )ما َيْصل

الذكر واألنثى من اإلبل، سمى ميسًرا ألنه يجزأ أجزاء فكأنه موضع 
التجزئة، وكل �ضيء جزأته فقد يسرته، والياسر الجازر ألنه يجزئ 
وقال ابن قتيبة بعد أن ذكر الميسر الذي حرمه  لحم الجزور. 
»ثم يقال  الجزور قماًرا:  وهو ضرب القداح على أجزاء  القرآن، 
ألنه يضرب عليها بفصين كما  للنرد ميسر على سبيل التشبيه، 

يضرب على الجزور بالقداح، وألنها قمار كما أن الميسر قمار«.
 كما 

ً
أن الميسر لم يكن لهوا »الميسر والقداح«  ويبين لنا كتاب 

الظروف  فرضته  اجتماعًيا  نظاًما  كان  لكنه  بعضهم،  يتخيل 
دوًما  المختلط  العربي  الكرم  هو  عليه  فالباعث  االقتصادية، 
بالفخر والعظمة والتقليل من شأن الغير إلى حد االقتتال، ولعل 
هذا ما جعل اإلسالم يحرمه رغم ما فيه من منافع، ألن إثمه أكثر 
واألصل في الميسر أن بالد العرب تجدب في الشتاء  من نفعه. 
يختار  ثم  ومن  العظمى،  الغالبية  وهم  بالفقراء  الجوع  ويشتد 
 ويشعلون 

ً
الوجهاء واألغنياء ذلك الفصل القا�ضي، فيجتمعون ليال

النار ليهتدي الجائع، ثم تبدأ وقائع نحر )الُجُزر- جمع الجزور( التى 
ابتاعوها ولم يدفعوا ثمنها حتى يضربوا القداح فيعلموا على من 
يجب الثمن، وهم يتنافسون فيمن يدفع أكثر حتى يحوز قصَب 

السبق ويذيع صيته كُمطعٍم لليتامى واألرامل والضعفاء. 
ثم يأتي دور الجزار وهو الشخص الخبير بتقسيم الجزور إلى عشرة 
أقسام: فإحدى الوركين جزء والورك األخرى جزء ووسط الظهر 
جزء  والكفان  جزء  والزور  جزء  والكاهل  جزء  والعجز  جزء، 

والذراعان جزء وإحدى الفخذين جزء واألخرى جزء.
واأليسار هم المتقامرون، واحدهم »أيسر«، وال يزيد عددهم على  

سبعه على عدد القداح، وليس لهم حد أدنى.

القداح 
صنع منه السهام، وتنحت 

ُ
والقداح هي عيدان من النبع وهو شجر ت

لتكون متساوية الطول وإنما تختلف في العالمات والوسوم. 
يصنع للقدح بالكسر رأس صغير، وهو أملس كالسهم وبه حزوز 
أو عالمات تميزه عن غيره. والقداح نوعان، النوع األول، القداح 
ذوات الحظوظ وعددها سبعة، وهى متشابهة ال يمتاز بعضها إال 
بعدد الحزوز التي توضح قيمتها. والنوع اآلخر القداح التي ال حظ 
وتخلط مع قداح  لكنها خالية من العالمات،  لها وعددها ثالثة، 

تلك  توضع  الغش.  يتمكن الضارب من  العدد وال  ليزيد  الحظ 
القداح في وعاء يسمى الخريطة وهى واسعة لتسمح باستعراضها، 
ثمة رجل مختص  وفمها ضيق يسمح بخروج قدحين أو ثالثة. 
بتقليب السهام داخل الخريطة ثم دفعها من الفم الضيق يسمى 
الحرضة، وزيادة في االحتياط يلفون يده بقماشة حتى ال يتلمس 
أحد القداح فيعرفه. وعندما يستل السهم يسلمه للرقيب ويختار 
من األمناء، وهو من تسلم إليه السهام بعد خروجها ليعلن فوز 
أصحابها، كما يرد األغفال مرة أخرى ويجعل الحرضة يقلب حتى 
تخرج سهام الحظ، فإذا أعلن فوز أحدهم أخذ نصيبه واعتزل 
ويغرم القوم الخائبون ثمن الجزور، ثم يوزع اللحم على الفقراء.

االستقسام باألزالم
واحدها زلم وهي األقالم أيًضا، ولها موضع آخر حرمه الله كذلك، 

واالستقسام هو استفعال من القسم وهو النصيب.
ويرى عبد السالم هارون أن المراد باألزالم في القرآن ضرب آخر من 
القداح يستعمل في أغراض أخرى غير الميسر، وأن هناك عالقة 
بينها وبين األنصاب، ومما يؤيد هذا الرأي، ما روى عن أبى الدرداء 
عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة«، وهذا 
يدل على أنها أزالم االستخبار واالحتكام ال أزالم الميسر. وكانوا إذا 
أرادوا أن يقتسموا شيًئا اختلف عليه القوم، تساهموا فما خرج 
وإذا تشاحنوا على �ضيء  فقبل االستقسام،  حظا له،  لكل امرء 

تساهموا عليه ثم جعلوه لمن خرج قدحه. 
قال الله في سورة آل عمران: »وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم 
أيهم يكفل مريم«. وكانوا إذا أرادوا الخروج ضربوا بالقداح فان 
خرج القدح اآلمر سافر الرجل راجيا السالمة، وإذا خرج القداح 

الناهي أمسك خائفا النكبة والجائحة.
وألحد الشعراء يمدح قومه: 

هم المجيرون والمغبوط جارهم / في الجاهلية إذ يستأمر الزلم
وأكثر ما قيل  ووردت في أعداد أزالم االستقسام أقوال مختلفة، 
ثمانية كتب على واحد منها: أمرني ربي، وعلى آخر »نهاني ربي« وعلى 
واحد »منكم« وعلى واحد »من غيركم« وعلى واحد »ملصق« وعلى 
واحد »العقل« أي الدية. ويضمون إليها قدحا غفال لم يكتب عليه 
�ضيء، فان خرج أعيد الضرب إلى أن يخرج غيره. وكان هبل كما 
يقول ابن الكلبي في كتابه »األصنام« من عقيق أحمر، على صورة 

إنسان، مكسور اليد اليمنى، فجعلت قريش له يًدا من ذهب.
يريد  لمن  بافاضتها  الكهنة  ويقوم  األزالم  عنده  توضع  كانت 
االستقسام، ومن أشهر الوقائع ما قام به عبد المطلب جد النبي 

من استقسام باألزالم على أوالده فخرج القداح على عبد الله.
أخذ بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى اساف ونائلة ليذبحه، 
فقامت إليه قريش وقام بنوه ومنعوه، وانتهى األمر بضرب القداح 

بين عبد الله واإلبل حتى بلغت مائة، ونجا والد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

* أديب وكاتب من مصر 

»الميسر والقداح« البن قتيبة 
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وهو ما يشدد على تلك القيم من خالل الحرص على  واإلشارة، 
سلب 

ُ
عطى القيمة ومتى ت

ُ
ومتى ت كيفية الحكم على هذه وتلك، 

وما يعتقده  »ما يعتقده الفرد صواًبا،  وذلك بحسب أن:   منها، 
ذا قيمة، يتوقف إلى حد كبير على المعايير التي يضعها المجتمع 
الذي يعيش فيه، ويؤكد أن حكم الفرد القيمي يكون له بوساطة 

مجتمعه وبيئته، وال يكون هو نتيجة لتأمالته المستقلة«.
خبرات  نتاجات  أنها  على  االجتماعية  القيم  عرف 

ُ
ت وعليه 

اجتماعية، وهي تتكون نتيجة عملية انتقاء جماعية يتفق أفراد 
ثم  ومن  بينهم،  العالقات  لتنظيم  عليها  بينهم  فيما  المجتمع 
به، والبعد عن ما هو طالح  االلتفات إلى ما هو صالح واالقتداء 
وبذا تصل النتيجة منها على نحو ما ينفع  والعمل على تقويمه، 

المجتمع بترابطه وتوحيده وتنظيمه، ورسم الطريق السليم الذي 
يقود األفراد إلى الواجبات الحياتية والقيمية من خالل حرصها 
على حماية المجتمع من ارتكاب األخطاء التي تتعارض مع مبادئه، 
والقيم  )المرغوب عنها(  وهو ما أدى إلى اصطالح القيم السلبية 

اإليجابية )المرغوب فيها(.

فلسفة التنوع القيمي في األمثال الشعبية اإلماراتية
تضرب األمثال في دولة اإلمارات العربية المتحدة، في عمق التاريخ 
والجغرافيا معا وعالقتها بشبه الجزيرة العربية ومحيطها وبيئتها، 
ارة حيث إنها قد قيلت باللهجة  عد من األمثال السيَّ

ُ
وعلى ذلك ت

الدارجة الشعبية في حينها، كما إنها انتقلت عن الطريق الشفاهي 

القيم االجتماعية في

األمثال الشعبية اإلماراتية

 محمد عطية محمود

قد أنتج عبر  مما ال شك فيه أن المجتمع اإلماراتي العريق، 
دأب  اجتماعية  قيًما  تمثل  قوية  عالقات  الطويل،  تاريخه 
اإلنسان اإلماراتي عليها ودمجها في وجدانه، فأصبحت ضمير 
المجتمع الضابط لسلوك أفراده بما يوجهه إلى ما يعمل على 
تماسكه ووحدته، وكتعبير صادق عن تلك القيم، التي جاءت في 
أمثاله الشعبية الخاصة به؛ فمن المؤكد أن تلك األمثال تلعب 
دوًرا بالغ األهمية في الحفاظ الشفاهي على تراث الشعوب، 
الخاصة  لبيئتها  رئيًسا  ومفتاًحا  لثقافتها   

ً
مرآة تمثل  حيث 

كما  وموروثها االجتماعي الذي يحفظ لها عاداتها وتقاليدها، 
تمثل نزوًعا إلى القيم اإليجابية الحاضة على تجاوز السلبيات 
واالرتفاع عنها من منطلق الحرص على تميزها وسط ثقافات 
الشعوب، وبما تحمله من قيم وتجارب إنسانية غاية في الثراء، 

وكجزء من موروث ثقافي غير مادي ممتد. 

»ولهذا ُعدت األمثال الشعبية مخزوًنا تراثًيا، تتراكم فيه تجارب 
الشعوب وخبراتها بكل تنوعاتها وتناقضها، مما جعلها تكشف عن 
ومعاييره األخالقية  ومعتقده،  مالمح المجتمع وأسلوب عيشه، 

واالجتماعية. وتكاد ذاكرة الشعوب العربية تكون من أخصب ما 
المثل الشعبي واستحضاره  أنتجه العقل البشري في مجال بناء 
عن  قيل  مما  ُيعد  وهو  انتشاًرا«  وأكثره  الكالم  أيسر  باعتباره 
لغة  امتالكهم  حيث  من  باألمثال  عامة  بصفة  العرب  عالقة 
الضاد )البيان(، وتنوع المفردات والمعاني الموجزة المعبرة عن 
وقدرتهم على الحفظ واالختزال  كل حاالت البشر واحتياجاتهم، 
في  »الحكمة أنزلت على ثالثة أعضاء  فقد قيل أن  والتكثيف، 
الصين«،  أهل  وأيدي  العرب،  وألسنة  اليونان،  قلوب  الجسد: 
وهو مما ال شك فيك أنهم يجمعون إلى جانب ذلك، ميزة التنوع 
التي تبين تميز كل بلد وقطر عربي عن اآلخر في لهجته، ومن ثم لغة 

األمثلة والحكمة التي تنبع من اللسان العربي المبين..

معايير المجتمع
ذاتها  القيم  من  تنبع  األمثال  تقدمها  التي  االجتماعية  والقيم 
وترتبط عندهم  التي تتغلغل في حياة الناس أفراًدا وجماعات، 
بمعنى الحياة ذاتها الرتباطها بدوافع السلوك وباآلمال وباألهداف 
والموازنة بينهما الستخالص  من حيث الخير والشر،  المرجوة، 
الجانب المرغوب فيه من أحداث ووقائع الحياة داخل البيئة 
الواحدة، والتخلص من الجانب المرغوب عنه من خالل التنبيه 
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باإلضافة إلى أن تلك اللهجات وما  المتعدد اللهجات المحلية، 
»معظمها ألفاظ قديمة ذات حلقة  تتضمنه من ألفاظ هي في 
متصلة بلهجات القبائل العربية التي سكنت هذه المنطقة«، وهي 
ا وثيًقا بالمكان من جهة، وبحالة التنقل 

ً
ما يجعلها مرتبطة ارتباط

من مكان إلى آخر كحلقة جغرافية تتوازى مع حلقة اللهجات، 
وهو ما نراه في صورة المثل الواحد، وقد روي بروايات مختلفة 
ما ي�ضي بثراء  لكنه يحتفظ بنفس المعنى،  كل منها تمثل لهجة، 
المثل وقوة معناه واتساع رقعة االنتشار من خالل سمة التنوع 
والتعدد اللفظي ومفاهيم اللهجات المتعددة.  وهو الذي يجعل 
لتمكين القارئ لألمثال  التبحر في اللهجات اإلماراتية أمًرا مهًما، 
ا سليًما، والتحقق من معناها 

ً
الشعبية اإلماراتية، من لفظها لفظ

وعدم العبث به، من خالل الخصائص الصوتية المتفردة للهجة 
)والتي كان للبحوث اإلماراتية فيها باع طويل( وهو ما  اإلماراتية، 
يسهم إلى حد بعيد في متابعة القيم االجتماعية لتلك األمثال. 
وتتنوع تلك القيم االجتماعية في األمثال الشعبية بين عدد من 
روح تنمية المجتمع والعمل على  العناصر المتنوعة من إذكاء 
استقطاب األفعال الحميدة، ونبذ كل ما هو خالف ذلك من أجل 

بناء اإلنسان:
»ولهذا فإن األمثال الشعبية اإلماراتية تتضمن القيم االجتماعية 
)السلبية(،  عنها  المرغوب  والقيم  )اإليجابية(،  فيها  المرغوب 
والمالحظ أن األمثال الشعبية قيلت للتحذير والبعد عن مثل هذه 
بينما يالحظ في هذا السياق تركيز األمثال  السلوكيات وتجنبها، 
الشعبية اإلماراتية على القيم االجتماعية اإليجابية التي تدعو 
إلي التعاون والتماسك والمحبة وتوطيد أواصر القربى والصدق 

وحسن الجوار والكرم والمشورة والتزاور وغيرها«.
ما ي�ضي أننا أمام نوعين متقابلين من األمثال أحدهما مرغوب فيه 

واآلخر يدعو إلى اإليجابية من خالل  )إيجابي( 
أو غير المرغوب فيها؛  )السلبي(  الحديث عن 
فيؤدي هذا التنوع اإليجابي بشكل كبير على 
المرجوة  والفائدة  النتيجة  إحداث  مستوى 
إلى إحداث نوع من فلسفة  من المثل ذاته، 
التعامل مع المثل من خالل شقيه، بحيث ال 
النماذج  الدور الذي تقدمه كل من  ينفصل 
تأثير  من  تعمق  كي  اإليجابية  أو  السلبية 
إيجابيات المجتمع، ومحاولة التحذير، كدور 
تعليمي كي ال يقع اإلنسان اإلماراتي في فخ هذه 
تتوازى مع محاولة  التي  السلبية مرة أخرى، 
التشجيع على األنموذج المقابل؛ فاألمثال هنا 

تمثل الجانب الدعائي القائم على عمل مزدوج وهو نشر الثقافة 
االجتماعية  والقيم  المفاهيم  وتصحيح  جهة،  من  الصحيحة 
وهو دور مهم ورئيس لألمثال الشعبية على مستوى  وتقويمها، 

التعامل البشري قاطبة.

نماذج للقيم االجتماعية اإليجابية
تتعدد تلك النماذج من األمثال، لتحتوي كل المآثر الطيبة التي 
يؤكد المثل على االحتفاظ بها كشيمة من شيم المحافظين على 
ومن ثم قيم  قيم اإلنسان المعنوية المرتبطة بقيم المجتمع، 
الوطن، وهي التي تعود إلى مكارم األخالق التي جاء اإلسالم ليتممها 
فتأتي نماذج  ويحافظ على ما كان موجودا قبله في الجاهلية، 

التعاون والتكافل االجتماعي لتحقيق هذا القيم اإليجابية: 
• »الناس للناس، والكل بالله« 

• »يد واحدة ما تصفق«
• »إذا شح ابن عمك شل إنعاله« 

• »قوم تعاونوا ما ذلوا« 
وهي تضرب بعمقها في اللهجة اإلماراتية العربية، كما تضرب في 
الله  في كتاب  بما جاء  الدينية اإلسالمية متأثرة  الثقافة  أغوار 
مع روحانية  من آيات قرآنية تشكل الوجدان وتلتصق باآلذان، 
وهو ما تؤكد عليه القيمة االجتماعية الموجهة لتلك  عالقتها، 

المآثر: 
وذلك بمد يد  »تجذير التعاون والتماسك بين أفراد المجتمع، 
عن  باالبتعاد  الفرد  مصالح  وحفظ  اآلخرين،  إلى  المساعدة 
كما يدعو إلى الحفاظ على  وبما يكفل صون المجتمع،  إيذائه، 
الشعبي  والمثل  واألصدقاء،  واألرحام  األهل  بين  التراحم  قيمة 

نحت هذه القيمة تأكيدا على أصالتها في مجتمع اإلمارات«.
االعتداد  إلى  تدعو  التي  النماذج  تأتي  كما 
لتعزز هذه القيمة العظمى  باألصل والوطن، 
وكل  واألحفاد  األبناء  يتشربها  أن  ينبغي  التي 
ا 

ً
وتمسك للوطن  انتماًء  المجتمع،  في  عضو 

وهو ما يعزز الدور  وعدم االغترار بغيره،  به، 
ابن  فالمجتمع  اجتماعية؛  كقيمة  الوطني، 

الوطن، فحب األوطان فرض:
• »اللي ما له ما�ضي ما له حاضر«

• »اللي ما له أول ما له تالي« 
• »من طلع من داره انقل مقداره« 

• »بالدي ما أبيع ابها ديار حسا وال ديار عامر« 
وهي األمثال التي تتناص أيًضا مع العديد من 

األمثلة العربية للبلدان األخرى التي تمثلها، كما تتناص مع البيئة 
البدوية التي تعتز بالقبيلة والعشيرة وتمجدها على نحو أشعار 
ما يعكس هذا  العريقة،  وأدبياتهم  العرب ومآثرهم ومفاخرهم 
للمكان المادي وروحه السائرة مع اإلنسان أينما كان،  االنتماء 
وما يعزز من القيمة االجتماعية لألمثال التي ال تكاد تخرج من 

عباءة الثقافة العربية العريقة. 
ومن النماذج التي تعزز القيم اإليجابية، وفي الوقت ذاته تناقض 

القيم السلبية يأتي مثل:
»متى دخلت القصر؟.. قال: أمس العصر« 

وهو يضرب: »لمن ادعى أنه صاحب أصل وجاه، وحسب ونسب، 
وبخاصة أولئك الذين أصابهم �ضيء من الجاه والسلطة والمال، 
وأخذوا يشيعون أنهم من ذوي أصل عريق، فإن المباهاة في هذا 

 غير محمود« 
ً
السياق تعد أمرا

ما يدعو )كقيم مرغوب فيها( إلى االعتزاز بالما�ضي والحاضر، وحب 
الوطن واالفتخار بالوطن واالعتزاز به، والبناء والتعمير واالستثمار 
)كقيم مرغوب عنها(  ومن األخرى ينفر من  في الوطن من جهة، 
أو البحث عن وطن بديل، وعليه: »تدعو األمثال  إهمال التراث، 
وعقول  وجدان  في  وتأصيله  الوطن  حب  تجذير  إلى  الشعبية 

أبنائه، ألن الوطن هو الذي يوفر ألبنائه العزة والكرامة والفخر، 
وأن ماضيه قد جبل بعرق األجداد الذين بنوه وحافظوا عليه، 
وأن الحاضر هو امتداد لذاك الما�ضي المجيد، وأن الما�ضي هو 
صانع الحاضر«. وهو الدور البالغ األهمية التي تلعبه الموجهات 
القيمية االجتماعية لتأثيرها في بناء المجتمع اإلماراتي الزاخر بما 
توارثها عن أجداده من خالل أمثالهم الشعبية الضاربة في جذور 
فعل الخير والمعروف، وحسن الجوار، وحسن  مثل:  مجتمعها، 
التصرف والقيادة، والعمل وإتقانه، وصيانة المال، ونبذ األنانية 
وذم  والصداقة،  والصدق  والنصيحة،  والمشورة  والجشع، 
المساوئ، وما إلى ذلك مما يطول شرحه وسبر غوره ما تتراوح بين 
منظومة  المرغوب فيه والمرغوب عنه التي يكون ناتجها إرساء 

القيم االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

* كاتب وناقد مصري

إشارة: االقتباسات بين عالمات التنصيص من كتاب »القيم االجتماعية في األمثال 

الشعبية اإلماراتية« دراسة تحليلية، عبد الله سليم عمارة، لطيفة علي عبيد، عفراء 

التراث. وبعض المراجع األخرى الواردة في  البسطي، مركز حمدان بن محمد إلحياء 

الكتاب.

اإلماراتية الشعبية  األمثال  في  االجتماعية  القيم 

تراث اإلمارات
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 مريم وليد 

قبل بداية عرض الفيلم يدخل رجل ضخم البنية في األغلب 
ا بيده 

ً
»فتوة«، ويقف أمام شاشة العرض السينمائية ممسك

عصا طويلة، ثم يبدأ في شرح الفيلم لجمهورالمتفرجين الذين 
يكونون حينها في غاية االندهاش، وعلى أشد استعداد للتفاعل 
هذا ما كانت عليه السينما المصرية  مع الفيلم المعروض. 
فمع تهافت كل طبقات  في الثلث األول من القرن العشرين، 
ومع ظهور هذه  السينمائية،  العروض  الشعب على حضور 
ظهرت  العروض على نطاق أوسع من القاهرة واألسكندرية، 
»المفهماتي«، وأصبح لها دور مهم في صاالت العرض  وظيفة 
التي كانت في األغلب تقام في أماكن مفتوحة، توضع بها شاشات 

عرض يصطف حولها المشاهدون. 

العديد من  »لمفهماتي السينما«  ومن الجدير بالذكر أنه كانت 
السينما  عروض  مع  المهنة  هذه  ظهرت  فقد  المسؤوليات، 
أو  المصرية  المفهماتي يحضر عروض األفالم  وكان  الصامتة، 
العالمية، وكانت مهمته أن يشرح للمتفرجين أحداث الفيلم حتى 
وفي ظل اختالف  يتمكنوا من استيعابها في ظل غياب الصوت، 
في  الثقافة في حالة األفالم األجنبية، لذا فقد ظهر »المفهماتي« 
وانتشر بشكل خاص في الريف المصري،  السينمات الشعبية، 
كان  آنذاك.  األماكن  تلك  في  األمية  نسبة  ارتفاع  بسبب  وهذا 
يتفاعل  السينما  تاريخ  من  المبكرة  المرحلة  هذه  في  الجمهور 
مع الفيلم بشكل مفرط في الحساسية، فال يتورع عن أن يسب 
، وكان ينتج عن هذا التفاعل الشديد 

ً
الشخصيات الشريرة مثال

أن يقوم الجمهور في بعض األحيان بتدمير مكان عرض الفيلم من 
شدة االنفعال، وهنا تأتي وظيفة »المفهماتي« الثانية، فقد كان 

 
ً

أصحاب أماكن العرض يقومون باختيار »المفهاتي« ليكون رجال
ضخم البنية، بل ويعد من فتوات المكان الذي يتم فيه العرض، 
ولمنع وقوع أي  وهذا لكي يتمكن من السيطرة على الجمهور، 
الفيلم  أحداث  بحرق  يقوم  أحياًنا  المفهماتي  كان  مشكالت، 

مقدًما للجمهور حتى يتجنب أي ردة فعل زائدة عن الحد.
يقول المؤرخ السينمائي »محمود قاسم« أنه كان لكل »مفهماتي« 
يقوم بحكي كل أحداث  فبعضهم  العمل،  في  الخاصة  طريقته 
لمشاهدة  المساحة  للجمهور  يترك  ثم  واحدة،  دفعة  الفيلم 
بينما كان بعضهم اآلخر يقوم بشرح كل مشهد بالفيلم  الفيلم، 
كانوا مترجمين، حيث  »المفهماتية«  كما أن بعض  أثناء عرضه. 
كانوا يقومون بترجمة »العناوين الداخلية« للفيلم - وهي نصوص 
دقائق  العشر  لشرح  تقريًبا  دقائق  عشر  كل  الشاشة  تتوسط 
أفالم  في  تظهر  كانت  التي  النصوص  مثال   - بالفيلم  القادمة 
»تشارلي شابلن«. وفي أغلب الوقت كان المتفرجين يلتفون حول 
»المفهماتي« بعد نهاية العرض ليشرح لهم تفاصيل أكثر بالفيلم، 
للكاتب »محمود علي«  أما وفًقا لكتاب »فجر السينما في مصر« 
فإن المفهماتي في الغالب كان ال يجيد القراءة أو الكتابة، ولكنه 
قوي البنية، ويمسك بعصا في يده يشير بها إلى الشاشة لتساعده 
جزًءا  »فجر السينما في مصر«  كما ذكر كتاب  في شرح الفيلم. 
كان قد نشر في عدد  من حوار لمفهماتي أثناء شرحه للجمهور، 
»دنيا الفن«، حيث يقول المفهماتي:  فبراير1948 من مجلة   24
»أهو ده الحارس اللي عاوز يخطف البنت الحلوة، شايفين إزاي 
أهو جاي يخلصها، وأهو الواد السجيع )أي الشجيع( طالع جري 
علشان يحميها، وأهو الحرامي وصل وهجم عليها علشان يخطـفها، 
1950 ذكرت  17 يونيو لعام  لكن الواد السجيع وصل«.وفي عدد 
وهم  السينما«،  »مفهماتية  من  عدد  أسماء  »الكواكب«  مجلة 
»أبوشفة«، و»خليل الملواني«، و»أبودومة«، مما يؤكد أن أكثر 

المفهماتي!

من امتهنوا هذه المهنة كانوا من الفتوات ذوي األجساد الضخمة، 
 عن الحفلة 

ً
واألصوات الجهورية. وكان كل منهم يتقا�ضى 15 قرشا

الواحدة. كما كتبت أسماؤهم في إعالنات األفالم تقديًرا لدورهم. 
يذكر الكاتب أيمن عثمان صاحب كتاب »موسوعة تراث مصري« 
أن عدًدا من المفهماتية كانوا ينتمون إلى الفتوات، والذين كانوا 
يتعاطون مخدًرا يدعى »المانزول« كان منتشًرا آنذاك، وهو يشبه 
يضع  المفهماتي  كان  المخدر  هذا  لتأثير  ونتيجة  »الترامادول«، 
يدور  حيث  مختلفة،  قصة  فيخلق  بالفيلم،  الخاصة  لمساته 
الفيلم في واد، بينما هو يحكي قصة في واد مختلف تماًما. وكانوا 
يعتمدون في هذا على غياب الصوت في الفيلم، وعلى عدم قدرة 
الجمهور على االعتراض على ما يقوله »المفهماتي«. ووفًقا لعثمان 
وظهر في القاهرة في  فقد ظهر المفهماتي بشكل أكبر في األرياف، 
والتي كانت عبارة عن عدة دكك خشبية  السينمات المتنقلة، 
الدكاكين،  بأحد  توضع  المتفرجون،  عليها  يجلس  محدودة 
قماش  قطعة  عن  عبارة  وهي  العرض،  شاشة  أمامها  وتثبت 
بك«  »كلوت  بشارع  المتنقلة  السينمات  هذه  ووجدت  بيضاء. 
كما إنه في نفس وقت ظهور المفهماتي كانت  »الجمالية«.  وبحي 
هناك دور سينما تستبدلة بعازفة بيانو تقوم بعزف الموسيقى 
التصويرية للفيلم لتهيئة الجو النف�ضي للمشاهدين، وهذا االبتكار 
عثمان  ويضيف  فقط.  واألسكندرية  القاهرة  سينمات  في  ظهر 
الناطقة  السينما  ظهور  بعد  اختفت  قد  المفهماتي  مهنة  أن 
بنحو خمس أو ست سنوات، وذلك بسبب الوقت الطويل الذي 
أحتاجته السينما الناطقة لالنتشار، كما أن الكثير من السينمات 
لذا فقد استمرت السينما  لم تكن مجهزة لعرض أفالم ناطقة، 
الصامتة في مصر حتى بعد فيلم »أوالد الذوات«، وهو أول األفالم 

وبجانب المفهماتي،   1932 المصرية الناطقة والذي صدر عام 
 لمشكلة ترجمة العناوين 

ً
وعازفة البيانو أبتكر »مسيو باردي« حال

الداخلية أو الحوار الذي يظهر في الفيلم الصامت، وقدمه في دار 
السينما الخاص به، والتي عرفت »بسينما أوليمبيا«، حيث أوجد 
ويعرض  شاشة صغيرة توضع إلى يمين شاشة العرض الكبرى، 
عليها ترجمة بالعربية لكل ما يظهر مكتوًبا على الشاشة الكبرى، 
ولكن هذه الترجمة كانت أحياًنأ تسبق أو تتأخر في الظهور عن 

حوار الفيلم. 
الناطق،  الفيلم  ظهور  فبعد  مصر  في  »المفهماتي«  عن  أما 
ثم ما لبثت أن اندثرت  اقتصرت مهنته على األفالم األجنبية، 
حسون«  بدر  »عامر  العراقي  والكاتب  للصحفي  ووفًقا  تماًما. 
فكان  أيًضا،  العراقية  السينما  في  »المفهماتي«  مهنة  ظهرت 
أن  بعد  الفيلم  بطلة  ليطمئنه على مصير  الجمهور  أمام  يقف 
يرمي  كان  الذي  الجمهور  فعل  لردة  تفادًيا  الشرير.  اختطفها 
الشرير باللعنات، ويرمي شاشة العرض بأي �ضيء يقع تحت يديه 
يمكنه أن يكون من وسائل الدفاع عن الحق. لذا فكانت وظيفة 
واالطمئنان  الهدوء  على  المشاهدين  مساعدة  »المفهماتي« 
أما في اليابان فقد كان المفهماتي  ألن الخير سينتصر في النهاية. 
ووفًقا لمقال للناقد إسالم السقا فإن مهمة  »البين�ضي«،  يدعى 
»البين�ضي« هي شرح الفيلم للجمهور، وقراءة العناوين الداخلية، 
ا، باإلضافة إلى أن بعضهم 

ً
والتكلم بلسان الشخصيات ذكوًرا وإناث

التجربة السينمائية.  كان يفضل ابتكار بعض اإلضافات إلثراء 
عمل آالف اليابانيين في هذه المهنة، وفي محاولتهم للحفاظ على 
عملهم شاركوا في تأخير دخول األفالم الناطقة إلى اليابان منذ 

نهاية العشرينيات إلى منتصف الثالثينيات 

مهن من التراث

تة
ام

ص
 ال

ما
ين

س
 ال

ي،
مات

فه
م

تة
ام

ص
 ال

ما
ين

س
 ال

الم
ٔف ض ا

عر
ن 

اك
ٔم ا



115 مريم الساعدي: أكتب كي أقول األشياء كما هي   /   العدد 258  أبريل  1142021

حوار خاص

 حوار: سامر أنور الشمالي 

إلى  تتحدث  كما  تكتب  الساعدي،  مريم  اإلماراتية  األديبة 
صديق قديم. وال تبحث عن مفرداتها في القواميس، بل تختار 
أول الكلمات التي تخطر لها، فهي ال ترى الكتابة صنعة بحاجة 
إلى تدريب، بل إلى فنجان قهوة، والقليل من األوراق، والكثير 
من الحب. فالقارئ يجلس إلى طاولة الكتابة لتبادل  األحاديث 
العفوية لتصبح الحياة محتملة وأكثر بهجة مع القصص. وهذا 
التي لها  )مريم(  االسلوب في الحياة والكتابة هو ما يميز عالم 

شخصيتها المتفردة كأديبة لها أسلوبها الخاص.

ألن الساردة لها المواصفات ذاتها نرجح أن بطلة القصص 
المتنقلة من قصة ألخرى هي الكاتبة نفسها، ويرجح هذا الرأي 
أن إحدى مجموعاتك القصصية تحمل اسمك الصريح )مريم 
والحظ السعيد( لماذا الحرص على تقديم نفسك للقارئ بهذه 

الطريقة؟
هي عن أحد  ليست عني أنا كشخص،  »أنا«،  هي ليست أنا كـ 
يحمل ذات مشاعري وانفعاالتي وهذا ممكن أن يكون أنا أو أي 
أحد غيري وليس وحدي فقط، ال أكتب سيرة ذاتية إنما قصص 
تتحدث عن مشاعر الناس، أرى أن المشاعر مقدسة، وااللتفات 
وال يمكن أن ألتفت  لها نوع من ممارسة الحياة األكثر رهافة، 
للمشاعر إن لم تعبر من خاللي، من خالل شعوري أنا. أقدم نف�ضي 
كما أحس ساعة الكتابة، ال أشتغل على التكنيك، أكتب كي أقول 
األشياء كما هي... كما تبدو بالنسبة لي. »مريم« مجرد اسم صدف 
لقصة فلم   

ُ
وإذا كان ممكنا ألي اسم أن يكون بطال أنه اسمي، 

ليس اسم مريم؟ بغض النظر عن كونه اسم الكاتبة. ال أعتقد أن 
هناك قاعدة أدبية تمنع استخدام الكاتب السمه في شخصياته، 
بل أظن أن الكثير من الكتاب استخدموا أسماءهم الصريحة في 
أعمالهم. كذلك فيما يخص إسم »مريم« فقد كان لدي انطباع 
دائم عن الحظ المصاحب لصاحب هذا اإلسم، وغالًبا هو ليس 
واآلالم  مع قصة السيدة مريم العذراء  بالتناّص  ا سعيًدا، 

ً
حظ

إذا نحّينا   - الهائلة التي خاضتها إلثبات براءتها ثم لفقدانها ابنها 

والحظ   - بتجرد بشري  إليها  ونظرنا  للقصة  الدينية  الحموالت 
الساخر فقط.وماذا  بالمعنى  المجموعة هو  في عنوان  السعيد 
يهم القارئ إن كانت القصص هي قصص الكاتب نفسه أو هو 
أليس األهم هو النص ذاته وإلى أي درجة أوصل  فقط كاتبها؟ 
تخصني  القصص  تكون  قد  القارئ؟  والمس  والفكرة  المعنى 
أنا أفكر   أو تخصني بعض ال�ضئ وقد ال تكون تخصني أبًدا. 

ً
فعال

ربما أتحدث فقط عن تفكيري  ال أتحدث عني أنا،  في األشياء، 
وقد اكتشتف أن الكثير من الناس لديهم ذات  أنا في األشياء، 
أنت تشعر بالراحة والطمأنينة عندما  وهذا أمر رائع؛  التفكير، 
مثلك  من يشعر  أن هناك من يحمل ذات شعورك،  تكتشف 
بالضبط، هذا يجعلك أقل وحدة ويخفف من حدة الوحشة في 
العالم. وصلتني رسائل كثيرة وال زالت حول كتاب »مريم والحظ 
السعيد« وكذلك الكتب الالحقة، يخبرني القراء فيها أني أتحدث 
أني قصصت قصصهم، فكيف تقول أني أقص قص�ضي  عنهم، 
أنا؟ هل رأيت ما أقصد؟ أحدهم كتب يخبرني أنه ظل يقرأ الكتاب 

في الطريق وكادت تصدمه سيارة النشغاله 
في القصص،  إنه رأى نفسه  بالقراءة قال 
وأني أتحدث عنه، رغم أنه حتى شاب وليس 
فتاة. أنا أريد أن أصل إلى الناس، ألني أحب 
تهون  عسيرة  عملية  الحياة  وألن  الناس، 
تحبهم  أصدقاء  مع  تتداولها  حين  صعابها 
حول فنجان قهوة أوكوب شاي، وما الضير 

لو جاءت الرسالة عبر جثتي.. او اسمي أنا؟ 

ضمير المتكلم
نجد أغلب قصصك بضمير المتكلم، وهذا 
يعزز حضور الكاتب الذي يريد مخاطبة 
القارئ من دون قناع ضمير الغائب - على 
هل هتجدين نفسك انك   - سبيل المثال 

تكتبي بشكل أفضل عند مخاطبة القارئ من دون أقنعه؟
بضمير  القارئ  مخاطبة  عند  أفضل  أكتب  نف�ضي  أجد  نعم 
المتكلم، هكذا يشعر أني أتحدث إليه هو، هو بالذات، والحوارات 
في مجموعة من  تكون  أنت حين  أكثر،  االنتباه  المباشرة تشد 
مضطر  أنك  تشعر  لن  الجميع،  يحدث  أحدهم  ويأتي  الناس 
لكن حين يأتي ويجلس قبالتك ويخبرك أنت بالقصة،  لالنتباه، 
تشعر أنك المعنّي باالصغاء بالتالي تنتبه أكثر لما يقول. أعرف أن 
بعضهم قد يعتبر هذه طريقة هواة وأن الكاتب المحترف يجب أن 

يجيد استخدام كافة الضمائر في الكتابة، 
ربما هذا صحيح، ولكن ربما أنا لست كاتبة 
محترفة بعد بهذا المفهوم، أشعر أحياًنا أن 
وأتلبس  المستوى  أنتقل من هذا  أن  علّي 
حين  لكن  الغائب،  العليم  الراوي  قميص 
أعيد قراءة ما كتبت أنا ذاتي أفقد االهتمام 
وال أشعر بالتواصل. حين أكتب فأنا أتجرد 
من ذاتي، مهما جاء ما أكتبه عبر ذاتي لكني 
هناك،لو  لست  الكتابة  لحظة  الواقع  في 
ظللت هناك لما تمكنت من السرد، سأفكر 
كثيًراوأحسبها كثيًرا ثم سأتوقف ولن أكمل 
فلدنيا الكثير من المحاذير،  جملة واحدة. 
وفي مجتمع ال يقرأ األدب بشكل واسع يصبح 
وارد  الفهم  السلبي وسوء  للتأويل  المجال 
جًدا. لكني لكي أكتب أترك ذاتي في الخارج من ذاتي، وهذه عملية 
تحتاج استعداد نف�ضي معين ال يتوفر طوال الوقت، يحتاج انتباه 
أنك هنا كي تجيد إخراجك من الزمان والمكان لتكتب بتجرد وإن 
جاءت العبارة بصيغة المتكلم »أنا«. في النهاية أنا ال أحد، وأنا كل 
عن مشاعره  والكتابة بالنسبة لي هي تعبير عن االنسان،  أحد، 
وأفكاره ووجوده وإن استخدمت ذاتي ككاتب للعبورإليك كقارئ، 
أن يكون في الطرف اآلخر من المكالمة  المهم أن يصل الكالم، 
شخص يسمعك، والكتابة هي مكالمة مكتوبة، هي هاتف يهتف 

مريم الساعدي: 
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إلى االنسان في كل ضفة أن »مرحبا، أنا هنا، 
كيف حالك أنت هناك.. «

األدب مذكرات البشرية 
هل ترين القصة القصيرة فسحة مناسبة 
أدبي ال يشترط  بأسلوب  المذكرات  لكتابة 

نقل الواقع كما هو؟
هي ليست مذكرات. هي قصة، وما القصة أو 
الرواية أو الشعر إال شعلة شعور أشرقت في 

روح كاتبها فصاغها فكره في قالب أدبي؟ 
مذكرات  سوى  وأساًسا  عموًما  األدب  وما 
على شكل  كان  الكوكب سواء  على  البشرية 
أال يعبر  ؟ 

ً
قصة أو رواية أو مسرحية أو شعرا

األدب  العالم عبر الكاتب منعكًسا في نصه؟ 
الذاتي  وجودك  بالضرورة  ليس  الوجود،  كتابة  هو  عزيزي  يا 
اإلنساني  وجودك  كتابة  هو  اتسع،  مهما  المحدود  الشخ�ضي 
وكيف تأثر وتفاعل مع الحدث والزمن والمكان واآلخر أثناء فترة 

حياته على هذا الكوكب.
انتقلت من كتابة القصة القصيرة إلى الرواية، هل القصة لم 
تعد كافية للتعبير عن افكارك ومشاعرك؟ او ألن الرواية تحظى 

باحتفاء تفتقده القصة؟
نعم، ألن الرواية تحظى باحتفاء تفتقده القصة. ولكني لم أنتقل 
نف�ضي القصير ال يسمح لي  فعلًيا من كتابة القصة إلى الرواية، 
أنا سباحة المسافات القصيرة في االختزال واالقتضاب،  بذلك، 
والتفاصيل.  باإلسهاب  يحتفي  محيطات  سّباح  تحتاج  الرواية 
الرواية التي كتبتها مؤخًرا  ال أمتلك تلك القدرة بعد. وربما أبًدا. 
بعنوان »مملكة النحل في رأ�ضي« تعتمد تقنية الفصول القصيرة 
الرابط بينها ال يكاد ُيرى لمن لم يمارس قراءة األدب بمختلف 
وفي  وبقدر استطاعتي  لي،  يروق  أكتب كما  النهاية  في  مدارسه. 
حدود إمكانياتي، وال أريد ادعاء مهارة ال أمتلكها أو تقمص أسلوب 
طر وقوالب وقوانين وأسوار وجدران 

ُ
ال أحبه.  في الحياة حدود وأ

كثيرة مختلفة نكافح كي نتعامل ونتأقلم ونتصالح ونتفاهم معها، 
من دون محاوالت جاهدة  أشاء  أكون كما  أن  أريد  الكتابة  في 

للتأقلم واالندماج كي أحظى بالقبول والرضا.
أسلوبك الذي تميزت به في كتابة القصة والرواية، هل هو نتاج 
عفوي لتجربتك االدبية، او تشكل عقب قرار مسبق باالختالف 

عن السائد؟ وكيف استقبل هذا االسلوب القراء والنقاد؟
أردت  يشغلني،  ما  السائد  يكن  لم  بالطبع؛  بقرار مسبق  ليس 

هناك  فقط الكتابة بالطريقة التي أشعر بها. 
في  الساردة  )الذات  أسلوب  استقبل  من 
بالتجربة  ووصفه  بالترحيب  واآلني(  الواقع 
المتجاوزة بالنسبة لألدب المحلي. وهناك من 
لم يعتد هكذا صوت صريح وواضح في األدب 
وربما سطحًيا حسب  فرآه ساذًجا  اإلماراتي 
حجم معرفته بالمدارس األدبية واطالعه على 
أساليب الكتابة. في النهاية أنا أكتب كما أحب 
أن أكتب، ال يمكن أن أكتب كما يكتب أحد 
آخر فقط حتى أحصل على اعتراف الجميع. 
مهما  حال  أي  على  الجميع  بك  يعترف  لن 
في هذا  أّدخر جهدي وطاقتي  لذلك  حاولت، 
كل أحد له أسلوبه وطريقته للتعبير  الشأن. 
تعجبك طريقتي  لم  إن  الخاص،  عن صوته 

 .
ً

لست مضطًرا لقراءتي، األمر بهذه البساطة فعال
يتضمن  الذي  للكتابة(  البلورية  )العيون  كتابك  بخصوص 
مجموعة من المقاالت نسأل: هل القاص والروائي بحاجة إلى 
كتابة المقاالت ليعبر بشكل مباشر عن أفكاره بعد سنوات من 

الكتابة اإلبداعية؟
هناك وجهتا نظر حول كتابة المقاالت بالنسبة لكاتب اإلبداع، 
 من ترك الفكرة تختمر 

ً
من يرى أنها استهالك ألفكار الكاتب، فبدال

في عمل إبداعي يسكبها أو يهدرها سريًعا في مقال صحفي، ووجهة 
النظر األخرى أن كتابة المقاالت تجعل الكاتب على قيد الكتابة 
- كما هو وارد  طوال الوقت، فحين تستع�ضي الكتابة اإلبداعية 
لدى أغلب الكتاب - ال يتعطل الكاتب عن الكتابة بل ينتقل لكتابة 
المقاالت والتي هي عمل أسهل من حيث إفراغ األفكار المباشر 

وهي كذلك تدريب جيد على تشذيب العبارة، 
مفردات  مع  التعامل  يستطيع  ال  فالكاتب 
الحياة بشكل يرضيه نفسًيا إن لم يمارس 
ا لفترة طويلة. شخصًيا تقلبت 

ً
الكتابة إطالق

التزامي بكتابة  كثيًرا بين كلتا وجتهي النظر، 
الجريدة  في  ثالثاء  كل  ثابت  أسبوعي  عمود 
منحني التواجد على قيد الكتابة في معمل 
األفكار، لكني كثيًرا ما فكرت أنه ربما أبعدني 
عن الكتابة اإلبداعية وهي الكتابة التي أريد 
من  سقف  دوًما  الرسمية  للصحف  حيث 
شأنه أن يعمل على قصقصة أجنحة إبداع 
أنا فخورة بالجائزة التي  رغم ذلك  الكاتب. 
وعبدالله  تريم  مؤسسة  عن  عليها  حصلت 
عمران في الشارقة فئة أفضل عمود صحفي، 

كنت قد بدأت أشعر أن ال أحد يهتم لما أكتب فجاءت الجائزة 
لتخبرني أن هناك من يتابع ويهتم ويقّدر وأن األفكار لم تذهب 
تظل الكتابة عملية تفكر دائمة حول الجدوى واألسلوب  هدًرا. 

والقالب، ولكنها على أي حال »الحياة« للكاتب المبتلى بها.

المكان كائن حّي
المكان الواقعي بشكله وناسه يبرز بوضوح في كتاباتك، وبذلك 
نكتشف طبيعة اإلمارات عامة وأبو ظبي خاصة، وكذلك يبرز 
الشارع.  المكتب،  الغرفة،  المكان في المساحات المحدودة، 
والمكان  إلى أي حد أنت مرتبطة بالمكان الواسع أي الوطن، 

المحدود أي مكان تواجدك؟
المكان بالنسبة لي كائن حّي آلفه ويألفني، يصبح صديقي الذي قد 

أختلف معه أحياًنا لكن نظل دوًما أصدقاء. 
والذكريات  للعشرة  بالغ  وزن  قيم 

ٌ
أ فأنا 

بصحرائه،  مفرداته،  بكل  المكان  ورائحة 
ونخيله وأشجاره وأحجاره،  ونجوم سمائه، 
خاص  طابع  دوًما  وللمدن  ناسه.  وبالطبع 
أو عدمه.  معه  باتساقي  عنه  التعبير  أعشق 
ومن خالل المكان أعبر عن وجودي ووجهة 
نظري وكيف أراه وكيف أشعر أنه يراني. لماذا 
ر هذا على مواصفاتي 

ّ
أنا هنا بالذات وكيف أث

ر في نظرة 
ّ
الشخصية كفرد في العالم وكيف أث

العالم لي كفرد في هذا المكان. نحن نتحدد 
رؤوسنا،  مسقط  جئنا،  أين  من  بأماكننا، 
نحاول طوال العمر أن نقول إننا فقط بشر 
لكن  ننتمي بأرواحنا الحرة للعالم الشاسع، 
تقدمه  أن  فتضطر  اآلخر،  أعين  أمام   

ً
ماثال المكان  إطار  يظل 

معك كما تراه أنت لعل العالم يراه من خاللك كما تشاء. ثم إن 
في المكان المحدود الشخ�ضي يتحدد وجودي الذاتي وأنا كاتبة 
واقع أراه وأحسه وأعرفه وأتفاعل معه، وإن أضفيت عليه بهارات 

الخيال الحتمية لدواعي فنية.

األب الخليجي وسؤال الخصوصية
من هذه الزاوية نستفسر: هل ألدب الخليج خصوصية معينة؟ 

وما هي برأيك؟
ظل األدب الخليجي لفترة طويلة أسيًرا للما�ضي، للتاريخ، يحاول أن 
يخرج من نطاق العمران العصري الحديث الذي يناطح السحاب 
ليقول إن له جذر راسخ في األرض وأثر أثير في الما�ضي وأنه ابن 
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الصحراء منتمًيا لخيمته البدوية وقاربه الشراعي في عرض البحر 
ا عن الرزق. ثم ظهرت محاوالت ترغب في مسايرة خط أدب 

ً
بحث

ولسنا  العالم  نشبه  إننا  لتقول  باالنسالخ من جذورها  العالم 
هي االختالف  »الخصوصية«  وكأن  مختلفين عنه في أي �ضيء، 
 وله عمقه األدبي وأثره 

ً
والتخلف. الخط األول في نظري كان أصيال

الباقي وإن تم استهالك ثيمته األساسية إال أن هناك أصوات شابة 
جذابة  بلغة  الما�ضي  موضوع  بخيوط  اإلمساك  تعيد  جديده 

ساحره. 
لكن الخط الثاني الذي أراد االنسالخ تماًما من ماضيه والتغا�ضي 
تماًما عن واقع حاضره ليتقمص رداء اآلخر بكل مفرداته ظًنا منه 
أنه بذلك يتحدث بلغة العالم، فهي محاوالت تبوء بالفشل غالًبا 
وبسهوله قبل أن تحجز لها مكان في خريطة األدب، ألن العالم ال 
يريد أن يرى نسخة مزيفة منه فيك، بل يريدك أن تقدم نفسك 
فقدك أصالتك الجوهرية وليس 

ُ
ت لم  التي  كما أنت بعصريتك 

نوع  من   
ً
تحديا نواجه  الخليج  في  أننا  أعتقد  وعامة  الظاهرية. 

خاص، فنحن عرب في دول تعج بجنسيات العالم، ثم نحن نشعر 

أننا نشبه الجميع، ولكن الجميع يشعر بأننا مختلفون ويصر على 
تصنيفنا. 

نلجأ للهوية الذاتية لنحتمي بها، ثم نوشك أن نقع في فخ شوفيني 
نبتعد  بتوجس،  معنا  التعامل  فيتم  لنندمج،  قبل 

ُ
ن الئق.  غير 

لنحتمي فيتم التعامل معنا باستنكار. في كل الحاالت نبدو وكأننا 
آبار  لسنا  إننا  لنقول  البسيطة..  انسانيتنا  عن  دفاع  حالة  في 

النفط.. نحن فقط بشر مثلكم. صدقونا. 
ضمن السياق ذاته.. هل تجدين أن لألدب الذي تكتبه المرأة 

العربية طبيعة خاصة؟ ال سيما المرأة الخليجية؟
منها،  العالم  وموقفها من موقف  ذاتها عموًما  تعبر عن  المرأة 
مخاوفها  طبيعة  طبيعتها،  عن  تعبيًرا  كتابتها  تأتي  أن  فطبيعي 
إنها  لتقول  تكتب  هي  ويسعدها،  يجرحها  وما  وأحالمها  وآمالها 
إنها إنسان وإنها  موجودة كفرد حر مستقل بفكره وشخصيته، 
ولها رأي ولها وجود كفرد، وإن كونها أنثى ال   

ً
تفكر وإن لها صوتا

يجب أن يجعلها طوال الوقت في حالة مواجهة إلثبات أنها أيًضا 
فرد له استقاللية فكرية وشخصية اعتبارية.  وأعتقد ان هموم 
حين يكتبن  فالنساء  العالم،  تتفق معها كل نساء  المرأة هذه 
صوتهن... هن يعبرن عن صوت كل امرأة في أي مكان في العالم. 
من تجاوز حروب إثبات  الكاتبات الالتي تمكّن  قلة هن النساء 

الذات ليكتبن عن شؤون العالم إبداعًيا بتجرد مطلق.
عامة،  العربي  الوطن  في  والرواية  القصة  واقع  ترين  كيف 

واإلمارات خاصة؟
أعتقد أن الشباب  العربي،  في اإلنتاج اإلبداعي  حصلت طفرة 
هرًبا من واقع  للكتابة كبلد منفى افترا�ضي،  العربي صار يلجأ 
الكثير من الصدمات أصابت  فيها  عربي متسارع األحداث رأى 
والنشر  دواء،  والكتابة  مهرب،  اللغة  بالغة.  بكدمات  روحه 
إنجاز، واالحتفاء اعتراف، والكاتب العربي يحتاج االنتماء لعالم 
حين.  إلى  ولو   - آمن  بلد  األدب  وعالم  ويقّدره،  ويفهمه  يعرفه 
يحاول،  وبعضها  مهم،  بعضها  كثيرة،  انتاجات  صارت  هكذا 
المهم سيبقى مع الزمن من يستطيع الصمود  وبعضها متعثر. 
أمام الذائقة المختلفة للقارئ وكذلك متطلبات السوق التي ال 
للرواية النصيب األكبر في  تبحث بالضرورة عن األفضل فنًيا. 
حين أن القصة في تراجع. وفي اإلمارات هناك وفرة إنتاج، سيتم 
غربلته سريًعا مع الزمن، تخرج أصوات جيدة، ستستمر بشكل 
، وهناك أصوات ضعيفة تبحث فقط عن 

ً
متزن وربما مهم فعال

الكتابة وهذا وهم بالتأكيد سيستيقظ منه الكاتب  »بريستيج« 
الموهوم قريًبا - وإن وجد من يحتفي به في دائرته الضيقة فلن 

يصمد أمام األصوات الهادرة آلداب العالم 
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ينتابني شعور غريب كلما أتى شهر رمضان، يختلط لديَّ بأشياء 
واستدعتني  أمام لحظتي اآلنية،  فقد وقفُت  منها بدايتي،  كثيرة، 
أيامي هناك طفال أدور في الشوارع مع لفيٍف كبير من حاراٍت أخرى، 
ثم تنفضُّ بعدما يعييهم اإلرهاق، وتتعب حناجرهم الصادحة وهم 
يطرقون على علب الصفيح بعصّيهم »السحور ُبكَره يانعيمه«، أو 
يفرقهم الجيران إذا ما استقر صياحهم وزاد عن الحد في مكان 
واحد، أق�ضى ما كنت أفعله أحمل فانو�ضي »الصاج« أفتح بابه 
وأضع فيه شمعة تظهر رسومات دائرية وزخارف من ضوئها على 
زجاج جوانبه، وأدور معهم، حالة البهجة التي أمتعتني بها حاجتي 
وليس في وسعنا غير فرحة صغيرة  البسيطة لم يكن لها مثيل، 
نلتف حولها، مثلما أضع كف يدي حول فوهة الفانوس إذا هاج 
الهواء حتى ال تنطفىء الشمعة فأعيد إشعالها مرة أخرى، وأحيانا 
أمسحه  التعب،  من  وأعود  الطريق  منتصف  في  أتركهم  كنت 
وأضعه في مكانه اآلمن. لكلمة فانوس أصل إغريقي من »فانس، 
أو فيناس« معناها األداة المستخدمة في النور واإلضاءة، سجله 
تنصيب  في  المصابيح«  بـ»عيد  الفرعونية  مصر  عن  هيرودوت 
حورس ملك مصر، وكان يهتدي به المسلمون في بداية اإلسالم 
عند ذهابهم إلى المساجد، ثم أحياه الفاطميون بعد ذلك حينما 
كان يخرج الخليفة الستطالع هالل شهر رمضان بصحبة أطفال 
ق في المساجد بداخله 

ّ
يحملون الفوانيس، وظل لوقت كبير ُيعل

لمبة جاز، كبديل حينما تنقطع الكهرباء، إال أنه من عادة وتقاليد 
المصريين التي لم تزل تتوارثها األجيال، ومهما 
اختلفت الروايات يبقى شاهًدا على أثٍر قديم. 
تعددت أشكالها وخامات صناعتها بعد ذلك 
صغيرة  بلمبة  الخشب  أو  البالستيك،  من 
تصنيعها  ورش  كانت  بطارية،  بحجر  ت�ضيء 
القريبة من أماكن  في منطقة تل الحدادين 
أما  رواجها في ميدان السيد البدوي بطنطا، 
فانو�ضي تهالك مثل غيره من لعبي البسيطة، 
باسترجاعها  حتى  تدوم  األولى  الفرحة  لكن 
باهتة أو نصف مشتعلة، نن�ضى أحيانا أننا كنا 
هنا قديًما، أو قل ألن الزمن أصبح في التاريخ 
عنه.  ألبحث  بحاجة  أعد  فلم  داخلنا  الحي 
على قدر ذات اليد كانوا يصنعون الفوانيس 

الخشبية ليست تلك التي نراها اآلن بأشكال متنوعة بالحفر داخل 
جوانبها بأسماء معينة أو فورمة ما، ولكن كإطار هرمي من أعلى 
ينتهي بمستطيل داخله لمبة كهرباء ويغلفونه بألوان مختلفة ثم 
يضعونه أمام البيوت أو في منتصف الشارع الذي تظلله الزينة 
بأكمله، أحيانا كانت تمر دوريات تابعة للكهرباء فتقوم بإزالتها - 
معللين بأنها أحمال زائدة، خاصة إذا كانت متصلة   - الفوانيس 
الحياة  في  بهرجة  رمضان  شهر  يصنع  الرئيسة.  اإلنارة  بأعمدة 
تتغير طبيعة  لقت له لتشبهه وحده، 

ُ
من بدايته لنهايته كأنما خ

فهل نحن َمن نتهيأ له نفسيا بتقبل روحانيته،  الحياة بقدومه، 
رغم أننا مستمرون في هذه العبادات عدا  أم هو الذي يفعل؟ 
 َمن يداوم على ُسّنة النبي الكريم، كما إن 

َّ
إال الصوم بعد ذلك، 

 حينما تتجلى فيوضات 
ً
ورائعا  

ً
بديعا  

ً
 خاصا

ً
لقرآن المغرب شأنا

والتي  دولة التالوة القرآنية،  الله على عظماء 
أصبحت نادرة تبثها القنوات لشيوخنا األجالء 
الطبالوي،  رفعت،  محمد  الباسط،  »عبد 
أمتعونا سمًوا  وغيرهم الكثير،  محمود البنا، 
الربانية.  بحناجرهم  الله  رحاب  في  وتحليقا 
كأثر  األول  بزهوه  »الصاج«  فانو�ضي  يبقى 
إليه  نظرُت  اشتقت  كلما  بعيد،  بريق  من 
فتقودني شمعته لسنوات تراكمت مثل رمال 
حملتها الريح فحالت بين الرؤية وبين أشياء 
اختفت من الذاكرة بال أثر، كأنما هناك حلقة 
الحكايات،  استرجاع  في  أدقق  وأنا  مفقودة، 
أختبر صداها، ربما عثرت عليها الشمعة ذات 

ني  يوم وأنا أفتش عن نقٍش يخصُّ

فانوس صاج

هاني عويد
شاعر وكاتب – مصر
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تراث اإلمارات

 الزبير مهداد

فعلى الرغم من أن صورته ارتبطت  ا ذكورًيا، 
ًّ
الخط ليس فن

فقد برزت في  بالرجال الذين أسهموا في تطويره عبر القرون، 
أجزن  بعضهن  إن  بل  خطاطات،  نساء  عدة  العربي  التاريخ 
الذي أخذ  كياقوت بن عبد الله الموصلي،  خطاطين كبارا، 
الخط عن المحدثة الخطاطة شهدة اإلبري، وهي ممن أخذن 
الخط عن ابن البواب.  وقد التفت األدباء والمثقفون العرب 

إلى اللغة المشتركة بين الخط العربي واألنوثة، 
فذكر أبو حيان التوحيدي في رسالته التي صنفها في الكتابة 
العربية، كالما ألحمد بن يوسف كاتب المأمون وصف به الخط 
»ما عبرات الغواني في خدودهن بأحسن من عبرات  الجميل: 
هذا الكالم يحمل دالالت لطيفة،  األقالم في بطون الكتب«، 
وما تقطره من  منها أن الخط الجميل يشبه حسن الغوانـي، 

متع، وما تخطره من حركات جميلة.

فاللغة المشتركة بين األنوثة والخط هي الجمال، والرقة واألناقة، 
المرأة،  باهتمام  الفن  يستأثر هذا  أن  الطبيعي  كان من  لذلك 
وتتخذه وسيلتها للتعبير الفني البصري.  وفي تقرير للصحفي خليل 

عثمان نشرته شبكة »بي بي �ضي« اإلنجليزية في أبريل 2006، أكدت 
الخطاطة اإلماراتية ماجدة المازم، أن الفرق القائم بين منجزي 
الرجال والنساء في فن الخط، يكمن في االنشغال الزائد للنساء 
وفي إنتاج الخلفيات  )التراثية األصيلة(،  بالخطوط الكالسيكية 
الملونة، استخدام الورق الملون في الخط، اتجاهها إلى الزخرفة 
»ولكن  وتضيف:  العربي.  للخط   

ً
أساسيا وليس  ل  ّمِ

َ
ُمك كعنصر 

بما أنها فيها ألوان  يتميزن في الزخرفة اإلسالمية،  دائما النساء 
وفيها روح الميالن وأمور كهذه يعني«. وتتفق الخطاطة اإلماراتية 
فهي ترى  المازم في هذا االستنتاج،  مع  البقالي،  فاطمة سعيد 
أيضا أن الميل إلى األلوان والزخرفة هو السمة المميزة ألعمال 
الخطاطات العربيات، فهن مياالت بالطبع إلى الجمال، مفطورات 
عليه. المقالة التالية، تحاول التعريف بثالث خطاطات إماراتيات 
المازم،  ماجدة  وهن  أعمالهن،  بعض  خالل  من  معاصرات، 

وفاطمة سعيد، ونرجس نور الدين.

ماجدة المازم
أيدي  على  تكوينها  وعمقت  الشارقة،  في  العربي  الخط  درست 
بأنواعها  الكالسيكية  الخطوط  في  وغيرهم  عرب  خطاطين 
التي  أعمالها  أنجزت  وبها  والكوفي،  الثلث  النسخ،  المختلفة: 

تجمع ما بين الخط والزخرفة، مستعملة الحبر والورق المذهب 
الكريم،  القرآن  من  تخطها،  التي  نصوصها  تستمد  والبوستر. 
ومتون الحديث الشريف، وديوان الشعر العربي وأقوال الحكمة. 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت  صفحات  في  المنتشرة  أعمالها  من 
)فسيكفيكهم  االجتماعي لوحتها الشهيرة تخطيط اآلية الكريمة: 
الله وهو السميع العليم( وهي جزء من آية 137 من سورة البقرة. 

بها أنجزت لوحتها الدائرية بخط الثلث الجلي أو الثقيل.
تبدأ قراءة  تتضمن اللوحة تركيبة دائرية لنص اآلية المذكورة، 
تم توزيع  النص من الجانب األيمن من الجهة العليا للتركيب، 
الحروف والكلمات على نظام تعدد أسطر الكتابة مع توظيف 
بين  الداخلية  الفضاءات  لملء  والتزيينية  اإلعرابية  العالمات 
الحروف والكلمات. يمكن مالحظة اإلتقان الفائق في هذه اللوحة 
ألفي السميع  باستثناء  كل حرف حقه،  لقواعد الخط وإعطاء 
اإلغالق  لتحقيق  المقوسين  الريحان،  بخط  كتبا  والعليم، 
الشكلي الدائري للتركيب ليالئما الدائرة ولتحقيق أق�ضى قدر من 
جعلت الخطاطة كلمة فسيكفيكهم قاعدة االنطالق  الجمالية. 
معنى اآلية، لتأتي بعدها، اسم الجاللة الذي أثبت في قمة الدائرة. 
منح مكانة الصدارة السم الجاللة وكتابته  فمن آداب الكتابة، 
لما تحتله  فكلمة الله تستقر في أعلى التركيب،  في قمة اللوحة، 
اللوحة،  مكونات  كل  على  تفيض  وكأنها  قدسية،  داللة  من 
فالكلمات األخرى تستمد قوتها وجمالها من اسم الجاللة التي 
يتصدر التكوين، فهو مصدر الجمال، وكأنها تعيد إلى األذهان قول 
التوحيدي  في رسالة الهوامل والشوامل: »إن صفات الله وأفعاله 

من الحسن في غاية ال يجوز أن يكون فيها أي درجاتها �ضيء من 
المستحسنات، ألنها هي سبب حسن كل حسن، وهي التي تفيض 
وإما نالت األشياء  إذ كانت معدنه ومبدأه،  الحسن على غيرها، 
كلها الحسن والجمال والبهاء منها وبها« في المستوى الثاني أسفل 
ليصبح قلب  بشكل بارز،  »وهو«  كتبت لفظة  المستوى األول، 
تشير إلى  وقد وردت اللفظة في القرآن في آيات كثيرة،  التركيب، 
تليها كلمة  ثم كلمة السميع في المستوى الثالث،  الله عز وجل، 
العليم التي تشكل قاعدة التركيب  في المستوى الرابع األخير. ثم 
نقطتي الياء تشدان الرؤية، بجوارها توقيع الخطاطة وتاريخ إنجاز 
التركيب. ليس هناك غموض في قراءة النص، فبدايته واضحة، 
ال  والحروف  فالكلمات  الدائرة،  قمة  يتربع على  الجاللة  واسم 

تتكتل في جهة ما من دون األخرى. 

نرجس نور الدين
تركت العمل المصرفي لتتفرغ للخط،  مصرفية إماراتية شابة، 
فتلقت تكوينها في فن التخطيط في  استجابة لميولها الفطرية، 

الشارقة، ثم على يد خطاطين أتراك وغيرهم.
 تفضل الخط الجلي الديواني، وبه تنجز أكثر أعمالها، تزاوج فيها بين 
الخط والزخرفة باستعمال ألوان متعددة، ما يضفي على لوحاتها 
ارتبط  الريحاني،  عن  منبثق  الديواني  والخط  خاصة.  جمالية 
 للدولة، ما 

ً
 رسميا

ً
بالحضارة العثمانية، وكان يستخدم فيها خطا

أسهم في تطويره وتجويده على أيدي العديد من الخطاطين الذين 
قدموه في صور بصرية تشكيلية مبتكرة شتى. كالدوائر واألقواس 

تراث الخط العربي بأنامل اإلماراتيات
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إال أن أشهر الصور البصرية  والرسوم الحيوانية والنباتية وغيرها، 
لنصوص هذا الخط هو الشكل الزورقي الذي تمتد فيه الكتابة على 
واكبت به  معرض  »اإلمارات اليوم«  في مقال نشرته  شكل سفينة. 
دبي للخط العربي الذي أقيم في يناير 2016 ذكرت الصحافية ديانا 
أيوب أن الخطاطة نرجس تراعي في اختيارها نصوصها التي تخطها 
من  مقتبسة  النصوص  فبعض  مشاريعها،  تمليها  التي  الشروط 
القرآن الكريم، والمأثور الديني، وأخرى من الشعر العربي أو الحكمة 
العربيين، تخطها بلون واحد أو بعدة ألوان، اعتبارا لطبيعة التركيب 
ومضمونه، والرسالة المتوخاة منه، »الشكل الذي تختاره للعمل هو 
البداية، ولكن العمق تبتكره من خالل التدّرجات اللونية، فتبدأ من 
األلوان الفاتحة لتصل إلى الداكن، وذلك بهدف إبراز اللون الداكن، 
وضمان عدم ضياع اللون الفاتح في العمل«. من أعمالها لوحة خطت 
ُه 

ْ
َرًجا*َوَيْرُزق

ْ
ُه َمخ

َ
َه َيْجَعْل ل

َّ
ِق الل فيها اآلية من سورة الطالق: )َوَمْن َيتَّ

َباِلُغ  َه 
َّ
الل ِإنَّ  َحْسُبُه  ُهَو 

َ
ف ِه 

َّ
ى الل

َ
َعل ْل 

َّ
َيَتَوك َوَمْن  ِسُب 

َ
 َيْحت

َ
ال  

ُ
َحْيث ِمْن 

ْدًرا(، بالخط الديواني الجلي.
َ
ّلِ �َضْيٍء ق

ُ
ُه ِلك

َّ
ْد َجَعَل الل

َ
ْمِرِه ق

َ
أ

في  واضحة  بصورة  والمطاوعة  بالمرونة  الخطي  التركيب  يتميز 
في الحروف والكلمات التي   

ً
ويبدو ذلك واضحا األحرف والكلمات، 

تتكرر في التركيب مثل اسم الجاللة وحرف »من«. حرف النون الذي 
يتكرر في اآلية أربع مرات، لم يرسم بشكل متطابق في كل مرة يتكرر 
فيها، فالشرط الجمالي أملى على الخطاطة تنويع رسمه، وتصميمه 
بشكل مختلف كل مرة، واألمر نفسه يتعلق بحروف أخرى متكررة، 
، لتشكل 

ً
مثل الواو، فواو البداية رسمت بشكل هند�ضي دقيق جدا

حدا خارجيا للتركيب من الجهة اليمنى، أما الواوات األخرى، فرسمت 
 
ً
بشكل يراعي موقعها وما بعدها أو قبلها من حروف، ما أضفى لطفا
 على التركيب وحرصت الخطاطة على إظهار فاصلة فضائية 

ً
خاصا

لتحقق  من  كلمة  من  النون،  حرف  عبر   
ً
جماليا  

ً
متنفسا تحقق 

الوحدة التصميمية المبتغاة والمنطوية على التنوع المظهري بفعل 
التوزيع الجيد لألحرف  تقبل هكذا خطوط لتلك المعالجة الفنية. 
لضبطها وإعجامها وملء  وإشغالها بالحركات والنقط،  والكلمات، 
تبدو عليه   ،

ً
متجانسا  

ً
الفراغات بينها، جعل التركيب يبدو متماسكا

الوحدة من خالل التنزيل الجيد لألسس والعناصر من أحرف ونقط 
وعناصر مالئة.

فاطمة سعيد
فاطمة سعيد البقالي خطاطة إماراتية، تعلمت الخط العربي، مبتدئة 
بالكوفي، ثم النسخ ثم الثلث، ثم أحاطت باألنواع األخرى المختلفة 
كالريحاني والرقعة والديواني. ذكر أحمد أبو زيد في مقال بالعدد 424 
استطاعت أن تصنع  من المجلة العربية السعودية أن الخطاطة  

ورؤية  بأسلوب  العربي،  الخط  مجال  في   
ً
مميزا  

ً
مسارا لنفسها 

والسالسة،  بالمرونة  تتميز  التي  الخطوط  بتفضيل  جديدين، 
وإخراج لوحاتها بشكل يتبدى من خالله العنصر الجمالي واللوني 
والزخرفي. باعتماد التنوع في العناصر اللونية واالبتكار في الجانب 

الزخرفي بإدخال التزويق والتجميل والتذهيب.
والخطوط المرنة السلسة تالئمها الزخارف العربية اإلسالمية    
 
ً
 جماليا

ً
األصيلة، كاألشكال النباتية، ما يضفي على اللوحة بعدا

سبتمبر   24 يوم  »االتحاد«  لجريدة  الخطاطة  صرحت   ،
ً
خاصا

2014 أن استخدام الزخرفة يكون لتجميل اللوحة فقط، »وإنما 
 وظيفية معينة كل حسب موقعها في اللوحة ولونها 

ً
لتؤدي أغراضا

تمتح فاطمة سعيد  كسائر الحروفيات اإلماراتيات،  وأسلوبها«. 
ال   

ً
الذي يعد معينا وأهمها القرآن الكريم،  من المتون الدينية، 

ينضب لإللهام، إلى جانب التراث الثقافي واألمثال العربية وأبيات 
لطيف،  فني  بشكل  التسبيح  تشخيص  الفنانة  تحبذ  الشعر. 
استجابة لنداء نف�ضي داخلي يوجهها نحو هذا الموضوع اللطيف، 
بتكرار  ويتم  الهمة،  ورفع  النفس  وهن  إلزالة  فالتسبيح سبب 
األلفاظ والعبارات التي تقدس الله وتنزهه وتحمده أو تستغفره  
وتشخيص التسبيح ميز أعمال الفنانة بالتكرار التناغمي، وجعل 
باعتماد  لوحاتها تجمع ما بين الذكر الروحي وفن الخط العربي، 
تكرار عبارات معينة بشكل متناغم وتكرار محدد. لتحقيق أق�ضى 
لجأت الخطاطة  حد من التكرار التناغمي المشخص للتسبيح، 
إلى االستعانة بالتناظر الدوراني في العديد من اللوحات البديعة، 
في أزهار وحيوانات عديدة،  وهو أسلوب مستوحى من الطبيعة، 
يوحي بالدوران ويشعر بالحركة الدائرية  ويدل على إعجاز إلهي، 
التي تعكس أفكار الخطاطة في فلسفة الخلق والتكوين، الحركة 
تنبع من داخل العمل الفني تجاه الفراغ المحيط به في قوة. تقول 
»فالخلق عمل والعمل حركة وعالقة الحركة ليست  الخطاطة: 
وحسب بل هي انعكاس على  أو لونية أو نوعية،  فقط شكلية، 

معظم األشياء الموجودة في هذا الوجود« 

* باحث وكاتب من المغرب 

 أسهم معهد الشارقة للخط، في إنجاب عدد من الخطاطات 
في  ذكرن  اللواتي  غير  الماهرات،  األخريات  والحروفيات 
المقالة، منهن على سبيل المثال ال الحصر مريم البلوش 
وغيرهن،  »الجوري«  الرحيم  عبد  وفاطمة  الكتبي  ومها 
تستحق كل منهن مساحة للتعريف، تظهر المكانة السامية 
وما  التي احتللنها في مضمار التخطيط، وحجم إبداعهن، 
مع  والتحديث،  واالبتكار  المبادرة  روح  من  به  يتحلين 
الحرص الشديد على التمسك بأصالة هذا الفن وشروطه 
فاستطعن بجدارة المزاوجة بين أصالة الخط  الصارمة. 
وحداثة اإلبداع. كما يبدو من خالل المعارض والفعاليات 
هذا  في  أسهمت  اإلماراتية  المرأة  أن  اإلماراتية  الخطية 
المشتغالت  وعدد   ،

ً
وكميا  

ً
نوعيا  

ً
إسهاما الفني  المضمار 

وابتكارهن  بالخط مهم جدا قياسا إلى عدد الخطاطين، 
 عن أي ابتكار آخر.

ً
فيه ال يقل جودة وال إبداعا

اإلماراتيات بأنامل  العربي  الخط  تراث 

تراث اإلمارات

ن
دي

 ال
ر و

س ن
رج

ن
ن

دي
 ال

ر و
س ن

رج
ة ن

اط
ط

لخ
ة ا

يلي
شك

الت
ة 

نان
لف

ل ا
ما

أع
يد

سع
ة 

طم
فا

يد
سع

ة 
طم

 فا
طة

طا
لخ

ل ا
ما

أع
ن 

م

ن
دي

 ال
ر و

س ن
رج

ة ن
اط

ط
لخ

ة ا
يلي

شك
الت

ة 
نان

لف
ل ا

ما
أع

ن
دي

 ال
ر و

س ن
رج

ن



125 العشرين   /   العدد 258  أبريل  1242021 في  ستموت 

سينما

 باسم سليمان

نا ال نستطيع أن نمارس أو نجّرب 
ّ
يقول لودفيغ فتغنشتاين: »إن

يقترح مقولة أخرى،  موتنا« لكن فيلم؛ ستموت في العشرين، 
واألهم أن ُينتظر في موعد  الموت يمارس أو يجّرب،   

ّ
وهي بأن

اليكون الموت،  ا، 
ّ
»إذا كن ويذهب إبيقور إلى القول:  محّدد. 

وإذا كان الموت ال نكون«. يرى جيمس كارس  في كتابه؛ الموت 
ة، 

ّ
ليس من خالل الجث نا ندرك تجربة الموت، 

ّ
بأن والوجود، 

وقد كانت تجمعنا مع  التي انقطعت،  بل من خالل العالقة 
 
ّ
بأن دوبريه،  ريجيس  الرؤية  هذه  د 

ّ
ويؤك المْيت.  الشخص 

 صورة، أي ما نتخّيله عنه.
ّ

الموت ليس إال

في  ستموت  السوداني؛  الفيلم  في  االفتتاحي  المشهد  يطالعنا 
العشرين، للمخرج أمجد أبو العالء، بزوج وزوجته يحمالن ابنهما 
وتزدهر حياته ويطول  عبر مقبرة إلى أحد الدراويش كي يباركه، 
واحد،  عمره، حيث يقوم أحد مريدي الدرويش بِورد وهو يعّد: 
ا عليه. لقد  اثنين...؛ وما إن يلفظ كلمة عشرين حتى يسقط مغميًّ
تحّدد عمر الطفل، وسيموت ما إن يبلغ العشرين. تذهب محاوالت 
األم واألب دون جدوى في إقناع الدرويش بأن يغّير القدر، لكن كما 

يقول المثل: »المكتوب على الجبين الزم تشوفه العين«. 
ه المزّمل/ المتزّمل، والذي يعني الملتحف ثوبه، ويأتي كناية عن 

ّ
إن

المزّمل هو االسم الذي  التقصير والتهاون في القيام بالواجبات. 
ه ولد يلبس كفنه، فما شأن الحياة به، وما 

ّ
يحمله الطفل، وكأن

شأنه بها. تدفع نبوءة الدرويش األَب إلى أن يسوح في الدنيا هرًبا 
ه ككل المهاجرين يبحث عن عمل يرفع 

ّ
من مصير ابنه، وحجته أن

من سوّية حياة العائلة، أّما األم فتلبس السواد، وتشتري الحنوط 
نفسها للجنازة في اليوم الموعود. وخالل ذلك تنقش على  وتعّد 
حائط طيني األيام التي تذهب من عمر ابنها. يكبر المزّمل في قريته 
 عن 

ّ
ه سيموت في العشرين. ويشذ

ّ
التي يعامله الجميع فيها، على أن

هؤالء القوم الفتاة التي أحّبته، وأرادت الزواج به، على الرغم من 
النبوءة التي رسمت ألوان حياة المزّمل بالسواد. وكان  إلى جانبها؛  
السينما،  السينمائي العجوز الذي يعّرفه على عالم   سليمان؛ 

ويسخر من تلك النبوءة. 
الرموز واإلشارات

وكأّن  بتسر الحوارات في الفيلم، 
ُ
ت كما يفرض الموت الصمت، 

الجميع في عزاء يمتّد على عدد سنين المزّمل. يكسر هذا الصمت 
النبوءة.  مع  تضاد  في  الحب  حدس  وكأّن  أحّبته،  التي  الفتاة 
إلى  المزّمل  يدفع  السينمائي  كان  العاشقة،  الفتاة  إلى  إضافة 
سع من 

ّ
الثورة على نبوءة موته، فإن كان الموت قادًما، فهناك مت

الحياة. قد يكون السينمائي سليمان إبيقورّيا لكّنه كائن مهزوم، 
فهو الذي رأى كجلجامش، عاد إلى قريته ليق�ضي وقته في اجترار 
 من 

ً
الذكريات والسكر. وعلى الرغم من ذلك كان أًبا للمزّمل بدال

 قبيل أن يصبح ابنه 
ّ

ولم يعد إال والده البيولوجي الذي هرب، 
فاألم سكينة،  بأقدراها،  ت�ضي األسماء  كي يدفنه.  في العشرين، 
لم تفعل شيًئا إال أّنها كّررت ِورد مريد الدرويش على الحائط 
 

ً
كيف تمنع طفال تنقش األيام وتحجز ابنها عن الحياة.  الطيني، 
 األطفال الذين تنّمروا 

ّ
من الحياة؟ سؤال صعب لم يجب عليه إال

على المزّمل، ولعبوا به لعبة الدفن، فصبغوه بالرماد، ووضعوه 
ه تابوت، وهم بذلك يضمرون بأن الحياة لعبة، 

ّ
في صندوق كأن

ف طفل عن لعبها، فاألولى إذن دفنه. 
ّ
فكيف يتنك

الثـــــــــــــورة
ا وصّية بأن يأخذ المزّمل 

ً
يموت سليمان، بعد أن خذله قلبه، تارك

أدواته من كاميرا وآلة عرض سينمائي وأشرطة تم تصويرها في 
لكن قبل هذا الرحيل وهذه الوصّية،  الزمن الجميل للسودان، 
كان سليمان قد عّرف المزّمل على السودان الذي كان في أواسط 
فما الذي حدث حتى  القرن العشرين مكاًنا لالزدهار والتقّدم، 
سليمان  صّور  لقد  ف. 

ّ
والتخل األهلية  الحروب  في  البلد  يغرق 

 في المقابر، 
ّ

الحياة في كل شارع وزقاق، ولم يكن الموت يسكن إال
لكنه أصبح في هذه األيام يعيش كفرد في البيوت. 

ُيعقد قران الفتاة التي أحّبها المزّمل وأحّبته على شخص آخر، 
ه رفض كي ال 

ّ
رغم أنّها حاولت مراًرا أن تجذبه للحياة والزواج، إال أن

يحّولها إلى أرملة شابة. يحسب المزّمل مع أمه سكينه، ما نقشته 
ه لم يتبق غير ليلة 

ّ
على الحائط الطيني من أيام وسنين، ويظهر أن

وأمام هذا الواقع يلتجئ المزّمل في ليلته العاصفة إلى  واحدة. 
مه الحياة كما فعلت فتاة المعبد بإنكيدو 

ّ
أنثى السينمائي كي تعل

يغادر المزّمل بيت  يا للعجب!  وفي صبيحة ليلة موته، ال يموت، 
ويجري خلف  الخطيئة على إثر الحياة الجديدة التي وهبت له، 
ت أباه إلى القرية بعد عودته من الهروب 

ّ
شاحنة كانت قد أقل

الكبير بسبب نبوءة الدرويش.
ا وراء شاحنة ستحمله خارج 

ً
يختتم الفيلم والمزّمل يجري الهث

قريته، لكن ألم يكن األولى أن يعود ويكسر عود النبوءة اليابس 
أمام أمه وأبيه، وأهل قريته؟ 

تكون بصفات  قد  إلى ثالث شعب،  التساؤل  إجابة هذا  تفترع 
أّن قرية المزّمل كانت ميتة أكثر منه، بل كان  ديستوبية. األولى، 
هو الحّي الوحيد فيها، فماذا يفعل الحّي بين األموات؟ الثانية، أّن 
المزّمل سيكون سينمائًيا آخَر كسليمان، لكن هل ستكون نهايته، 
كما كانت نهاية أبيه الثقافي، الذي نكص إلى العماء بعد أن رأى؟              
يهرب  فكما هرب األب من النبوءة،  أبيه،  االبن سّر  أّن  الثالثة، 

االبن من مواجهة النبوءة، وكسرها أمام تقاليد وأعراف قريته. 
يقترح الفيلم منظوًرا للثورة، وما يتداعى عنها، وخاّصة أّن الفيلم 
صّور في زمن كان السودان فيه يفيض كنهر النيل مجدًدا تربته 
وإرهاصات  للتأويالت  مفتوحة  النهاية  الفيلم  ترك  لقد  وماءه. 
وقاعة العرض مظلمة،  ثر، 

ُ
المزّملين ك لكّن  القراءة المتعّددة، 

فمتى تدور الكاميرا وتنبض الشاشة البيضاء بالحياة؟

ستموت في العشرين 
 أّن الفيلم 

ّ
ُبني الفيلم على قّصة للروائي السوداني حمور زيادة، إال

يقترح نهاية مختلفة، ففي القّصة يذهب المزّمل إلى النوم في قبره 
انتظاًرا للموت، في حين تختلف الرؤية السينمائية، لكّن كلتيهما 

نهائية  بل مواجهة  ليس استسالًما،  القبر  في  فالنوم  تأويليتان، 
 له من أقدار. 

ّ
ط

ُ
يقوم بها المزّمل مع ما خ

كان المزّمل يعيش موته من خالل القطيعة مع الحياة، لكن ما إن 
ا. تبدو إيحاءات المشهد األخير في  الت معها حّتى عاد حيًّ أعاد الّصِ
د رؤية أخرى، 

ّ
الفيلم من مغادرة المزّمل للقرية، ضرورة، كي تول

وخاّصة أّن أهل القرية الذين بحثوا عنه في ليلة موته، لم يجدوه، 
 بعد ثالثة أيام. لقد 

ّ
وظّنوا أّن النهر قد ابتلعه، ولن يلفظ جثته إال

عّد المزّمل عشرين سنة يوًما بيوم، وهو ينتظر موته/ حياته، فما 
قون 

ّ
المانع أن يعّد أهل القرية إلى الثالثة حّتى يكتشفوا أّنهم معل

فالنهر لن يلفظ جثة المزّمل، ألنه  في برزخ بين الحياة والموت، 
أصبح في الزمن المستقبل، والمستقبل آت ال محالة.  

حاز الفيلم الذي أنتج عام 2019، على العديد من الجوائز، نذكر 
منها: جائزة أسد المستقبل، ونجمة مهرجان الجونة السينمائي، 
تم  قد  واآلن  السينمائي،  قرطاج  مهرجان  في  التانيت  وجائزة 

ل السودان في جائزة األوسكار. 
ّ
ترشيحه ليمث

تمثيل:  ستموت في العشرين، إخراج وسيناريو أمجد أبو العالء، 
مصطفى شحاته، إسالم مبارك، بثينة خالد وآخرين  

 * كاتب وناقد من سوريا

ستموت في العشرين
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مرصد

 القاهرة - محمد عويس

ضمن سلسلة محاضرات بعنوان »في التراث العربي اإلسالمي«، 
ينظمها مركز المخطوطات بمكتبة االسكندرية برئاسة الدكتور 
العربية  الحضارة  إبداع  بجوانب  للتعريف  عي�شى،  مدحت 
اإلسالمية، ألقى الدكتور حسين سليمان رئيس قسم الدراسات 
على مصطلحات يكثر  األكاديمية بمكتبة اإلسكندرية الضوء 
استخدامها في الثقافة العربية واإلسالمية المعاصرة، تحتاج 

-في رأيه- إلى إيضاح وضبط، وتحديد للمعنى.

وقال فيها  »أوهام في التراث العربي«،  حملت المحاضرة عنوان 
إن المقصود بالوهم هو األفكار والخرافات التي ينتجها العقل 
أحد  أن  إلى  وأشار  حقيقية.  وغير  خاطئة  تصورات  على  بناء 
المصطلحات غير المنضبطة في ثقافتنا الحالية مصطلح »األمة 
مثقفين  من  المسلمين  ماليين  يستخدمه  الذي  اإلسالمية«، 
وسياسيين على السواء، وفي عشرات الكتب والمقاالت. وأضاف 
الجمعي  الوعي  في  اإلسالمية«  »األمة  بمصطلح  المقصود  أن 
العام توحد المسلمين منذ بداية اإلسالم في القرن األول الهجري 
)السابع الميالدي( وحتى سقوط الخالفة العثمانية سنة 1924م، 
يحكم  واحد  خليفة  حكم  تحت  اإلسالمية  الشعوب  كانت  إذ 
العالم اإلسالمي سياسًيا ودينًيا وجغرافًيا من شرقه إلى غربه من 
ا. وكانت 

ً
األندلس أو  إسبانيا الحالية غرًبا إلى حدود الصين شرق

والفنون  بالعلوم  واشتهرت  اإلسالمية،  الخالفة  عاصمة  بغداد 
واآلداب وشهدت حركة علمية غير مسبوقة في التاريخ. ومع مرور 
مع  وخارجًيا  المسلمين  بين  الداخلية  الصراعات  أدت  الزمن 
 

ً
التتار والصليبيين إلى تدهور وركود وانحطاط المسلمين وصوال
إلى الحالة المتدهورة التي نشهدها والتي دفعت بالعديد للحلم 

في  »األمة«  أوضح سليمان أنه رغم ذكر كلمة  بالوضع السابق. 
إال أن المعنى المقصود  القرآن واألحاديث النبوية عدة مرات، 
في  المسلمين جغرافًيا وحضارًيا  بين  التوحيد  منها ال يدل على 
ولكنها تعني اتباع دين اإلسالم بعد زمن النبوة،  تاريخ اإلسالم، 
من  وتناول ب�ضيء  والمقصود من األمة هو الجماعة من الناس. 
واالنقسام  االختالف  من  النبوة  زمن  بعد  حدث  ما  التفصيل 
السيا�ضي والديني الكبير الذي حدث بين المسلمين ما أدى إلى 
السنة  أهل  مثل  العقائدية  الناحية  من  مختلفة  فرق  ظهور 
إلى وجود  وظهرت صراعات سياسية أدت  والخوارج والشيعة، 
مثل الخالفة األموية في  عدة خالفات إسالمية في وقت واحد، 
األندلس والفاطمية في الشمال األفريقي والعباسية في بغداد وما 
وراءها، وبعد اختفاء تلك الخالفات الثالث ظهرت ثالث خالفات 
في  المغولية  الخالفة  هي  أيًضا،  واحد  في وقت  أخرى  إسالمية 
الهند، والصفوية في إيران، والعثمانية في تركيا الحالية، ما يدل 

أنه لم يكن هناك توحد سيا�ضي أو ديني في الما�ضي اإلسالمي.
وإلى القرن التاسع عشر ومع االمتداد الغربي في الدول اإلسالمية 
الفرنسيين  واستعمار  الهند  إلى  اإلنجليزي  التوغل  مع  خاصة 
الجزائر وسيطرة الروس في جزيرة القرم ومنطقة القوقاز نجد أنه 
ال يوجد ما نعرفه اآلن من دعوة الشعوب اإلسالمية إلى التوحد 
وفي  تحت راية الدين اإلسالمي وفكرة التضامن بين المسلمين، 
ظل  في  بالحياة  المسلمين  من  كثير  رضا  الحاالت  من  العديد 
والسبب في ذلك أن العالم كله كان يتكون  الحكام المسيحيين. 
في  أيا كانت ديانته أن يعيش  الفرد  من إمبراطوريات يستطيع 
أي منها بال قيود، ولهذا لم تكن فكرة الوحدة الدينية اإلسالمية 
موجودة تقريبا إلى نهاية القرن التاسع عشر. وأشار سليمان الى 
فهمه  يمكن  الحالي  بمعناه  اإلسالمية  األمة  أن ظهور مصطلح 
الهند،  في  البريطاني  الحكم  على  المسلمين  ثورة  إلى  بالرجوع 

1860م ضد  وذلك أنه بعد فشل ثورة المسلمين في الهند سنة 
دمج  يحاول  الهند  مسلمي  من  تيار  ظهر  االنجليزي  االستعمار 
ال  لم  وقالوا  البريطانيين،  وحكم  ثقافة  في  اإلسالمي  المجتمع 
كما  البريطانية  اإلمبراطورية  في  كمواطنين  المسلمون  يعيش 
يسعون إلى حقوقهم  كانوا يعيشون في اإلمبراطورية المغولية، 
ولكن اعترض  ويضمنون العيش اآلمن تحت حكم البريطانيين، 
وبدأوا يدافعون عن العثمانيين ضد  الكثيرون مع تلك األفكار، 
االنجليز، رغم كونهم مواطنين بريطانيين، وذلك لكونهم مسلمين 
للتراث والتاريخ  تفاسير جديدة  إلى نشوء  كل ذلك أدى  مثلهم. 
اإلسالمي بين المثقفين والمصلحين المسلمين أوجدت الشكل 
الثقافي السائد بين المسلمين اليوم، وكان الطرح األسا�ضي لتلك 
اإلسالمي  الدين  وأن  اإلسالم،  في  تكمن  ال  المشكلة  أن  الفترة 
الذهبي  العصر  بدليل  المسلمين  حال  تدهور  في  السبب  ليس 
للحضارة اإلسالمية، وأنه يمكننا العودة لسابق التقدم اإلسالمي. 
وقد استغل العثمانيون الحالة الجديدة التى تشكلت في الوعي 
العالم  كل  في  المسلمين  دعم  استقطاب  في  للمسلمين  العام 
وهو ما ظهر  ضد الصراع العثماني مع االمبراطوريات األخرى، 
واضًحا في دعوة العثمانيين المسلمين إلى الجهاد ضد البريطانيين 
المسلمين  باستخدام ما يحرك  أي  العالمية األولى،  الحرب  في 
دينًيا لالنتصار لألهداف السياسية لألتراك. والالفت لالنتباه أن 
القول  على  أكدوا  واليابانيين  واإليطاليين  واأللمان  البريطانيين 
بـ»العالم اإلسالمي« وأنه ال بد من أن نواجه ذلك العالم المعادي 

العثمانيين  بهزيمة  انتهى  ما  وهو  المسلمين  على  وتحالفوا  لنا، 
اإلسالمية  األمة  فكرة  استمرت  ولكن  الخالفة،  وبإبطال  بل 
راسخة في الوعي اإلسالمي العام. وأكد المحاضر أن فكرتي األمة 
تصورات  ليست  الحالي  بالتصور  اإلسالمي  والعالم  اإلسالمية 
لكنها مصطلحات  موروثة من القرآن الكريم أو السنة النبوية، 
واألمة بمعنى الهوية اإلسالمية هي  تشكلت في العصر الحديث. 
من نتاج العصر الحديث بكل تداعياته السياسية والعسكرية 
واالستعمارية واالجتماعية وغيرها، وفكرة األمة اإلسالمية نتجت 
من الرد على التفرقة االستعمارية ضد المسلمين، ومن مواجهة 
ومن طلب المسلمين حقوق  اإلسالموفوبيا في العالم اإلسالمي، 
المساواة والكرامة للمواطن المسلم في كل أنحاء العالم، وجزء 
في  اإلسالمي  العالم  في  اإلسالمية  الهوية  على  التأكيد  من  مهم 

العصر الحديث هو من نتاج سياسات الغرب تجاه المسلمين 

أوهام في التراث العربي اإلسالمي
د حسين سليمان د مدحت عي�شى
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سينما اإلمارات

 عبد الهادي شعالن

 من العتمة يقول 
ً
من عمق سواد الشاشة يأتي الصوت خارجا

في  الثاني الستقرار القمر  اليوم  »إنه  ر:  ِ
ّ
في إيقاع عميق ومؤث

لوجود دافع ال  للكتابة،  الوقت األمثل  أنه  مما يعنى  برجه، 
ة الكواكب الممتازة  ل زويا القمر مع وضعيَّ

ُّ
ك

َ
ش

َ
شعوري، بعد ت

في خارطتي الشخصية« تدخل بنا مقدمة الفيلم لجو كالسيكي 
فانوس،  فالراوي يحكى على ضوء  اقة والِقَدم، 

َ
يشعرك بالَعت

األلوان تميل للبنى الساحر، يدخل بك لعالم من السكينة ثم 
يظهر اسم الفيلم اإلماراتي »شباب شباب« من تأليف وإخراج 
عن  والمستوحى  دقيقة.   95 عرض  مدة  في  الياسري  ياسر 
للشاعر العراقي  »ميراث في الوقت الضائع«  القصة القصيرة 

كريم العراقي. 

نظافة وبهجة
يبدأ الفيلم من لحظة مفصلية يقوم فيها »أبو حسن الفلكي« أحد 
المسنين األربعة في مركز رعاية المسنين باقتراح أن يفعل كل منهم 
العمل الذي كان يتمناه طوال حياته ولم يحققه حتى اآلن، هذه 
هي النقطة التي يميل فيها الفيلم للدعوة لغرس الفسيلة في األرض 
قبل الرحيل، في آخر لحظة من لحظات العمر، دعوة نحو الفعل 
حتى ولو كنت على مشارف نهاية حياتك، إنه يدفع كبار السن ألن 
َفس من دون استسالم للعجز 

َ
يقوموا بما عليهم القيام به آلخر ن

لحظة خروج المسنين األربعة من مركز رعاية كبار  وكبر السن. 
الصافية لحظة  التي تشبه لون السماء  السن بالسيارة الزرقاء 
فحين تحركت السيارة رأينا المدينة كلها من أعلى بعين  مميزة، 
رأيناها بأضوائها الباهرة، وكباريها المتناسقة وشوارعها  الطائر، 
من  أخرجتنا  بالسيارة  االنطالقة  هذه  الساحر،  ليلها  وجمال 

جدران مركز رعاية كبار السن لرحابة عالم آخر مع أغنية مبهجة 
والطرقات  الساحرة  المباني  رأينا  السيارة،  انطالق  َصاَحبت 
كانت فرصة سينمائية لمشاهدة  الواسعة والشوارع النظيفة، 
ورأينا الفرحة في عين كبار السن األربعة وهم  جمال المدينة، 
في  ترغب  كمشاهد  إنك  حتى  الساحر،  الليل  هذا  يشاهدون 
ل بسيارتك في شوارع المدينة وأن تستمتع بهذا البراح  أن تتجوَّ
الجميل. فالمناظر الخارجية تقول إن هاهنا نظافة وبهجة، شجر 

وخضرة ومباني زجاجية بديعة، تشتهى أن تراها في الحقيقة.
بمفاجأة غير متوقعة نجد أنفسنا أمام استوديو لتسجيل األغاني، 
ق حلمه في أن يسجل اسطوانة، وقد  إذن فقد آن للبلبل أن يحّقِ
وشعرنا  البلبل،  دور  ص  تقمُّ في  الحليان«  »مرعى  الممثل  أفلح 
برجفته وهو يدخل للتسجيل، وساعتها انتابتنا مشاعر متضاربة 
َوَضَعَنا فيها مرعي الحليان، هل سينجح ويحقق حلمه القديم، أم 
ى الحليان بيده ووجه فقد  تكون هذه هي آخر خيبات حياته؟ ويغّنِ
وصل إلينا صوته عبر اشاراته أنه في حالة اندماج كلى وأن الجميع 
ع   في المشهد الذي تجمَّ

ً
في انسجام من صوته. يبرع الحليان أيضا

أبناؤه حوله يأمرونه بقسوة أن يعود للبيت فظهرت عليه عالمات 
الضعف والحزن واالنكسار في آن واحد، ويعتذر عن الحلم الذي 
ونتساءل هل انكسر حلم البلبل ألنه وقع في أسر طاعة  قه،  حقَّ
فنرى بعد ذلك في مشهد السيارة المنطلقة قبل نهاية  أبنائه؟ 
الفيلم وهم يستمعون لصوته عبر اإلذاعة وكادت دموع الفرح أن 

تسقط من عينيه. 
من المشاهد المبهجة في الفيلم لحظة أن قام كبار السن األربعة 
بتغير مالبسهم ليدخلوا صالة الديسكو لتحقيق حلم الصيدلي 
سرقوا الئحة سيارة مميزة  »منصور الفيلي«  والذي قام بدوره 
ووضعوها على سيارتهم وارتدوا مالبس شبابية ألق�ضى درجة: 
نظارة  قمصان مزركشة وملونة بألوان مبهجة،  أحذية تضيئ، 

المئة،  في  مئة  متحرر  فيهم شباب عصري  ما  كل  رأينا  تضيئ. 
لكنهم في النهاية كمسنين من زمن فائت لم يعجبهم حالة الديسكو 

َفروا منه.
َ
الصاخبة ون

مشاهد مؤثرة
حين يدخل أبو حسن الفلكي  من المشاهد المؤثرة في الفيلم, 
أحد  ويرى  الفرج«  »سعد  المتميز  الممثل  بدوره  قام  والذي 
المسنين على النقالة فيظن أن صديقه أبو فارس العميد قد 
في تلك اللحظة يدخل أبو فارس فيحتضنه أبو حسن في  مات، 
د في تأثر واضح على الشاشة: »ما فرحت  ر، ويظل يرّدِ ِ

ّ
حضن مؤث

ما جعلنا نحب هذه العالقة،  مثلما فرحت برؤيتك اآلن«   
ً
أبدا

لقد أظهر الممثل البارع سعد الفرج مشاعر حقيقية للصداقة 
ة واضحة، ومن هذه اللقطة تابعنا  حين احتضن صديقه بمحبَّ
براعة سعد الفرج تتوالى في مشاهد مؤثرة. فنراه في المشهد الذي 
لقد امتأل بالدموع حتى   ،

ً
حقيقيا تم طرده من الدار يبكي بكاًء 

العالم  قوانين  تتغير  أن  وتمنينا  معه،  وتعاطفنا  الحزن  أصابنا 
وكان من الجيد أن يصاحب هذا المشهد المؤثر موسيقى حزينة 
وهو يمسح دموعة ووجهه بطريقة عفوية، كان يبكي بالفعل ولم 
يكن يمثل، لقد استطاع سعد الفرج أن يجعلنا نصدقه، وانتقل 
في لحظة بارعة لالبتسام الجميل حين رأى أصدقاءه، هذا ممثل 
 
ً
رأينا مشهدا  

ً
أيضا ببساطة.  تعاطفنا  يكسب  أن  استطاع  كبير 

 من سعد الفرج حين قسا عليه صديقه أبو فارس العميد، 
ً
مؤثرا

ففي لقطة بارعة وتمثيل متقن سقط سعد الفرج على األرض وهو 
يمسك قلبه وكأنه قد تم طعنه اآلن طعنة قوية وغائرة من صديق 
ل إلينا أنها ليست بكلمة حادة وإنما بخنجر،  ّيِ

ُ
حقيقي، طعنة خ

ة ال  ، يخطو على األرض بجديَّ
ً
، وحيدا

ً
وسار الصديق العميد بعيدا

 وكان أبو حسن يتابع أقدام صديقه وهي تبتعد عنه في 
ً
يرى شيئا

قسوة. كان وجه العميد والذي قام بدوره الممثل »سلوم حداد«  
ة توحى بالفعل أنه رجل عسكري يتصرَّف بحزم  ينبئ عن جديَّ
يتصرَّف من خلفية نفسية  يلقي بعض األوامر الصارمة،  وقوة، 
عسكرية استطاع أن يجيد توصيلها إلينا، إال أنه حين اعتذر ألبي 
 ،

ً
 حقيقيا

ً
 وصديقا

ً
حسن في المستشفى في نهاية الفيلم رأينا إنسانا

لقد اعتذر برأفة غريبة على قلب رجل عسكري، لكنها كانت لقطة 
إنسانية كشفت ما في أغوار الصديق وما يحمله قلبه من مشاعر. 
المركز  مدير  بدور  يقوم  أن  الجنيبي«  »عبدالله  استطاع  لقد 
بإتقان، فمالمحه كانت صارمة، بها قسوة المدير وبروده، يشعرك 
أن كل ما يريده هو المحافظة على كيانه الوظيفي ومكانته التي 
لقد أعطانا  يهمه حتى المسنين أنفسهم،  حققها، فقط ال �ضيء 

 مع طبيعة الدور.
ً
شخصية متناسقة تماما

نحو النور 
بوفاة أبو حسن الفلكي شعرنا أن الفيلم أوشك على النهاية، وأن 
ت وجهه توشك أن تكون ستار نهاية 

َّ
ط

َ
التي غ المالءة البيضاء 

وقد أحسن المخرج حين جعل لحظة سواد الشاشة  الفيلم، 
ة والوصية  حين تم فتح مظروف المحبَّ عقب وفاة أبو حسن. 
التي كتبها أبو حسن ألصدقائه المسنين شاهدنا المنظر يميل 
للخضار الرائق، أعطانا اللون األخضر الذي مأل الجدران ومالبس 
 من الراحة النفسية حتى إن إضاءة األخضر الرقيق 

ً
الممثلين نوعا

مالت على لون الوصية األصفر.اآلن يعود الفيلم بصورة دائرية 
وينتهى بالجملة التي قالها أبو حسن في ظالم مقدمة الفيلم، معلنا 
 بهؤالء األربعة المسنين في دار الرعاية، 

ً
أن ما شاهدناه ليس خاصا

ينتهي الفيلم من  الشمس.  وإنما يشمل كل إنسان تحت ضوء 
مع الغرض من صناعته وهو الخروج   

ً
تماما  

ً
حيث بدأ متناسقا

للحياة والتغلب على كل العوائق، فالحياة نعمة من الله يجب أن 
اع الفيلم معاقبة المدير الجاف  نعيشها آلخر لحظة. وال ين�ضي ُصنَّ
د الجملة األثيرة في الفيلم »طنش، تعش،  بعزله من المركز، وتتردَّ
الثالثة المسنين من البوابة متجهين  ويخرج األصدقاء  تنتعش« 

مباشرة نحو النور الفسيح الذي ال تحده حدود 

 * كاتب وناقد، مصر 

الحياة حتى آخر لحظة

الفيلم اإلماراتي »شباب شباب«

أبو حسن  الفلكى يكتب وصيته األخيرة سعد الفرج في دور أبو حسن الفلكي سلوم حداد في دور العميد أبو فارس مرعي الحليان  مندمجا في دور البلبل



الوفاء130 قصة اإلنسان مع 

قصة اإلنسان مع الوفاء

ال يمكن أن يتجاهل الباحث أثر المكان على اإلنسان، فقد تواتر 

القول وتم التسليم بحقيقة هذا األثر، بل إن بعضهم من علماء 

علم اإلنسان، ذهبوا إلى أن التأثير يصل إلى الخصائص الوراثية 

حيث توقفوا عند دراستهم إلنسان يسكن المناطق  لإلنسان، 

شديدة البرودة مثل األسكيمو، وما طرأ على أجسادهم من تطور 

لهذه الحالة   
ً
وأنه تبعا يتواكب مع هذه البيئة قاسية البرودة، 

الحرارة  درجات  وانخفاض  البرد  شدة  لتقاوم  جيناتهم  تغيرت 

المستمرة طوال العام.

درسوا اإلنسان الذي تعود العيش في  الحال نفسه عند علماء   

الصحراء والصبر على ارتفاع الحرارة والرياح الساخنة، وهناك من 

علماء علم اإلنسان من توغل في أدغال أفريقيا وعمل لسنوات 

طويلة لدراسة طرق وأساليب الحياة البدائية للسكان األصليين 

فشاهد كيف تأقلموا مع المكان ومتطلباته،  في تلك الغابات، 

وأن هذه االستجابة لم تكن اختيارية أو إرادية بل جاءت نتيجة 

الحاجة لألمن وعدم مواجهة األخطار والحوادث التي قد تسبب 

وفاته، إذن تواكب اإلنسان مع المكان، بل سمح للمكان بأن يؤثر 

. ومن هنا ظهرت حيوية وأهمية األوطان 
ً
 وكبيرا

ً
 جسيما

ً
فيه، تأثيرا

ألنها جزء من الروح عاشت في ظالله وفيافيه عقود من الزمن.

 الدكتور أوليفر وندل هولمز، كاتب وطبيب أمريكي، قال: »الوطن 

هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن 

قلوبنا تظل فيه«. وفي األوطان كتبت دواوين شعر ومعلقات، وسيل 

من القصص والروايات، ولن يتوقف هذا الحب، والسؤال: ما هو 

 
ً
الذي احتوانا وأصبحت زواياه جزءا أليس هو المكان،  الوطن؟ 

ال يتجزأ من نظرتنا للحياة، بل شكل حتى آرائنا ووجهات نظرنا. 

سطوة المكان على اإلنسان ليست محل مزايدات وأعتقد أنها لم 

ألنه تواتر وتعدد الحديث  تعد نظرية تحتمل الصواب والخطأ، 

عن قيمة اإلنسان ومعرفته والتي للمكان أثر بالغ وكبير فيها.

وهي محاولة لتحويل الجامد  وقد انتشر مفهوم روح المكان،   

وقد وجدنا في  في داللة على أثره البديهي على اإلنسان،  لحياة، 

المنتج اإلنساني ما يسعى إلضافة تلك الروح المؤثرة في المكان 

من خالل القصص واألشعار ومن خالل زخم الذكريات والكثير من 

 اآلثار والجبال واألنهار 
ً
 أيضا

ً
حكايا األجداد واألحداث وتجده ماثال

وسعى اإلنسان في  والصحاري والغابات ومختلف أوجه البيئة، 

فنون أخرى مثل العمران والحرف اليدوية والصناعات القديمة 

والنحت إلظهار المكان وأثره في كل هذا المنتج. ولم يتوقف تأثير 

يومنا هذا،  القديمة وحتى  العصور  منذ  اإلنسان  المكان على 

والبيئة،  األرض  مكانة  من  تعلي  حديثة  حركات  ظهرت  حيث 

وكأنهم يعملون على بناء روح حديثة وجديدة للمكان تتواكب مع 

من كل ذلك  لذا انتقل مفهوم روح المكان،  الحياة المعاصرة، 

ومن تراكم التجارب اإلنسانية ليدخل األروقة  اإلرث البشري، 

 
ً
خصبا  

ً
ومجاال والعلماء  الفالسفة  تثير  مادة  ونشاهده  العلمية 

على سبيل المثال قدم عالم النفس البيئي  للدراسة والمعرفة، 
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روح المكان، هدفها إبراز األهمية بأن يتنامى الحس البشري بروح 

المكان، وأن نجد عالقة معه، وتحدث في هذه الندوات المئات 

وقيمت في عدة مدن أمريكية  والفنانين والمهتمين،  من العلماء 

مثل كاليفورنيا، وأيضا في اليابان. 

والذي أشير له أن نظرتنا للمكان تتعمق وتترسخ، قديما وحديثا، 

وفي المجمل فإن هذا المكان هو الوطن، هي بالدك، التي تعشق 

المكان هو ذلك الموقع الذي تشعر  ثراها وتحب جوها وارضها. 

باالنتماء له، وأيضا هي القصة القديمة الحديثة التي تروى خاللها 

أعظم قصة عن الوفاء 

فاطمة المزروعي
كاتبة من اإلمارات 

برزة تراث

torathehc www.torath.ae

إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
kotubimarat21@gmail.com :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت
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