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من المحرر  

ارتياد اآلفاق

رحالت الحج اإلماراتية القديمة
اإلماراتي  المجتمع  في  الحج  لرحلة  االستعدادات  كانت 
قديًما تبدأ قبل عيد الفطر المبارك، وأحياًنا قبل ذلك، حيث 
الرفقة  عن  البحث  في  يبدأ  الحج  ينوي  الذي  الشخص  كان 
ثم  إليه،  وتسعى  الخير  على  تعينه  التي  الطيبة  الصالحة 
إعداد الجمل أو الراحلة، وكان ذلك يتم عبر ما يعرف آنذاك 

بصاحب الحملة.

عاش متنقاًل ولم يملك بيًتا طول حياته
الشاعر خليفة بن جمعه بوعويا الشامسي

الملقب بـ»لخليفي«

والمربوع  المثلوث  بالقصيد  الخليفي  الشاعر  اشتهر 
والمخموس وبعض القصائد التي توجد فيها أكثر من قافية، 
قصائده،  معظم  على  يغطي  الشعر  من  النوع  هذا  ويكاد 
ويغلب على هذا النوع من الشعر فن أو لحن الوّنة الذي أبدع 
إال  فيه، كذلك كان الشاعر الخليفي من كبار شعراء التغاريد. 

أنه مع األسف ضاعت جميعها إذ لم تحفظ أو تسجل.

56

النخلة، الشجرة المباركة
كان لحلم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه- 
الكبرى  بتحويل الصحراء إلى مناطق خضراء أكبر األثر في انطالق حملته 
لغرس ماليين من أشجار النخيل في اإلمارات، ولتشجيع جيرانه العرب على 

غرسها أيًضا.
العربية  اإلمارات  دولة  احتلت  التمر،  نخيل  بأشجار  االهتمام  لهذا  ونتيجة 
عام 2001 المركز السابع  المتحدة وفًقا لتقرير منظمة األغذية والزراعة "فاو" 
ضمن أكبر الدول المنتجة للتمر، إذ يمثل إنتاجها 5.9 % من إنتاج العالم، أما في 
التصدير في ذلك العام فقد احتلت دولة اإلمارات المركز األول، وهي تنتج 

أفضل أنواع التمر.
1995م، ووصل  40 مليون شجرة عام  فقد قفز عدد نخيل التمر إلى أكثر من 
ملياري  بنحو  محصولها  قيمة  تقدر  شجرة،  مليون   47 إلى   2000 عام  عددها 
عبد  لمؤلفه  العين،  واحة  في  عامًا  "خمسون  كتاب  في  ما جاء  وفق  درهم، 

الحفيظ خان.
لهذه  ثراه-  الله  –طيب  زايد  الشيخ  عشق  إلى  كله  ذلك  في  الفضل  ويرجع 
الشجرة، وإيمانه بالنفع العظيم لثمارها لإلنسان والحيوان؛ لذا زرع أكثر من 
38 مليون نخله في األربعة والعشرين عامًا التالية، وُغرست عدة ماليين منها 

على طول الطرق السريعة في إمارة أبوظبي.
من  بالعديد  العربي  العالم  في  التمر  نخيل  أشجار  جني  مواسم  وترتبط 
الطقوس والعادات والتقاليد، والفنون وغيرها من مأثورات شعبية تدل على 
عمق الصالت والوشائج التي تربط إنسان األرض العربية بالنخلة، الشجرة 
من  باقة  جوار  إلى  العدد،  هذا  ملفنا  في  رصده  نحاول  ما  وهو  المباركة، 
المواد التي تحلق في فضاءات الثقافة والفكر نرجو أن تنال إعجاب قارئ 

تراث المميز. 

53

62

شعراء القبائل 



6

محتويات العدد
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- 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.

8 أول سباق للقدرة في أوروبا وفًقا لبرتوكول بوذيب 
10 ملتقى السمالية الصيفي 2016

27 ما الذي سيخرج من العقل الصغير؟
37 توأمة الفن والتراث

43 في نفاق النقد العربي
48 من غير الفلسفة ال نستطيع قراءة التراث!

52 »القليس« هذا ما كان!
60 رغبا بطول العمر ألجل الشعر فقط

72 ماني الموسوس
74 »صوغة« منتجات تراثية بطابع عصري

78 االستعمار االسباني على المغرب
91 الفني ، االجتماعي ، الديني 

92 في »سيرة الناطوري« لمصطفى البلكي
94 الشاعرة نجاة الظاهري:

        لجيناتي الوراثية نصيب من الشعر

95 محكومون بالفشل
96 الرحلة وفتنة العجيب بين الكتاب والمتلقي

99 وحوش يحيى الشيخ
100 الشاعر المر بن الشيخ مجرن..

صاحب األدب والشعر والقنص

102 مسندم.. الكواكب بين عينيك
107 التراث واللوحة العربية

108 الخرائط الجغرافية واألنثروبولوجية في 
            اإلبداع الروائي

العدد محتويات 

114 »التبراع« عندما تتغزل المرأة بمحبوبها
118 من الهامشي إلى الجمالي

120 الحسناء أتالنتا
123 زيارة لمكتبات النجوم

124 »الوردة الدمشقية« جمعت بين الجمال والمنفعة
127 أنطونيو بوتو شاعر البحر

128 موالي الحجاز  في العصر العباسي األول
130 الجسور األولى )2 - 2(

108



7  تراث  /   العدد 203 سبتمبر  2016

االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.

املرشف العام

د. راشد أحمد المزروعي

مدير التحرير 

وليد عالء الدين

االخراج والتنفيذ

غادة حجاج

املوقع عىل اإلنرتنت:

www.mags.ae

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث- نادي تراث 

اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة - ابوظبي

waleedalaa@hotmail.com :مدير التحرير 

موبايل: 00971556929190 

هاتف: 026666130  

مسؤول التوزيع: أحمد عباس
marketing@cmc.ae

+971 56 3150303

اإلمارات للتوزيع

عناوين املجلة
د: 

عد
 ال

رو
حر

وم
ء 

عرا
وش

ب 
فاطمة كّتا مشاعل،  جمال  المزروعي،  أحمد  د.راشد  أبوعاقلة،  الفاضل 

الشامسي،  د.سمر  حسن،  سما  غازي،  علي  عفيفي  د.علي  المزروعي، 
محمد شحاته علي، عزيز العرباوي، فاطمة عطفة، محمود شرف، خلف 
أحمد أبوزيد، أحمد فرحات، عبد المقصود محمد، تقية العامري، أنس 
سعيد يقطين، محمد عطية  أشرف صالح محمد سيد، د.  الفياللي، د. 
لولوة  إبراهيم،  عيد  محمد  غبريس،  محمد  المتقي،  الله  عبد  محمود، 
المنصوري، خلود شرف، شريف الشافعي، الزبير مهداد، رياض خليف، 

محمد بركة، ناصر عراق، ريم الحمش، فيصل رشدي، رانيا هالل، 
د. فاطمة حمد المزروعي

حوار خاص

مرشد المهيري:  التصوير له بحورٌ كالشعر

ثرية  مادة  تعتبر  ألوانه  وإختالف  التراث  تعدد 
على  فالعمل  الحذر  يجب  ولكن  للتصوير، 

ودراية  معرفة  يحتاج  التراثية  الجوانب 
بالتراث، وإال سوف تبتعد عن المضمون 

الصحيح.

قضايا وآراء

التراث العلمي العربي المفقود

في  حدثت  التي  الغربية  الظواهر  من 
بعض  قيام  اإلسالمي  العربي  التاريخ 

الزج  أو  كتبهم  بدفن  والعلماء  المؤلفين 
بها في إحدى المغارات، وهذا الفعل ُيعد من 

المصائب التي ابتلي بها التراث العربي اإلسالمي 
المخطوط، نتيجة التعصب أو سوء التدبير!!

86

80



القدرة 8 لثقافة عالمية جديدة في ركوب  »بروتوكول بوذيب« يؤسس 

تراث الشهر

تراث - خاص 

 تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب 
قرية  احتضنت  االم��ارات،  تراث  نادي  رئيس  الدولة،  رئيس  السمو 
سانت سوفير- كامبريو الجبلية جنوب فرنسا مسابقة دولية للقدرة 
والتحمل تنافس فيها مئة فارس من عدة دول أوروبية، هي بلجيكا 
وفرنسا وفنلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وإمارة موناكو بإضافة 

إلى البرازيل.
وقالت الفرنسية كريستيل ديروش المشرفة على السباق إنها المرة 
لشروط  وفقاً  دولي  قدرة  فيها سباق  يجرى  التي  أوروبا  في  األولى 
آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  وضعه  الذي  بوذيب«  »بروتوكول 
البروتوكول  إلى أن سموه أطلق هذا  . مشيرًة  السباق  نهيان، راعي 
من  والحد  الرياضة،  لهذه  أخالقي  انضباط  بهدف وضع  عامين  قبل 

السرعة التي تقتل الخيول.

وأضافت ديروش التي تعد من أبرز مربي الخيول العربية في فرنسا 
إن هذا السباق يعد بمثابة العودة إلى جذور القدرة والتحمل.

 وأوضحت أن بروتوكول بوذيب يكافئ الفارس الذي يصل حصانه 
إلى خط النهاية في أفضل حالة بدنية مع نظام تنقيط يأخذ بعين 
األطباء  يمنحها  التي  النقاط  إلى  إضافة  الحصان،  سرعة  االعتبار 
البيطريون وتشمل فترة راحة القلب، درجة حيوية الحصان، وغيرها 

من العوامل.
وذكرت أن المنافسات شملت أربعة سباقات، هي مسافة 90كلم، 
ومنافسة  سنة(،   21 من  )أقل  للشباب  مخصصة  ومنافسة  لإلناث، 

كلم   75 إلى  منهما  واحدة  كل  مسافة  تصل  مرحلتين  على  تمتد 
مفتوحة للجميع، على مدى يومين.

تقول ديتري هايد مسؤولة قسم التوليد في اسطبالت ورسان: كانت 
رياضة  في  نوعية  نقلة  شّكلت  جداً  مهمة  خطوة  بوذيب  مبادرة 
القدرة والتحمل. تعتبر هذه الرياضة جديدة نسبياً في العديد من 
البلدان، إال أن دولة اإلمارات العربية المتحدة، كانت سباقة في هذا 
المجال ونظمت ما يمكن أن يسمى سباق القدرة منذ حوالي 23 

سنة، كان عبارة عن منافسة ماراثون بين الخيول.
وتضيف: منذ ذلك الحين انتشرت سباقات القدرة والتحمل وحظيت 
بشعبية كبيرة على الصعيد الوطني والدولي، ومن دون شك، بفضل 
التي أصبحت رائدة على  العربية المتحدة،  مشاركة دولة اإلمارات 
مستوى العالم في هذه السباقات. ومع ذلك عندما تطلع دولة بدور 
القيادة فإنها تتحمل مسؤولية وضع معايير لها. وسمو الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان من خالل نادي تراث اإلمارات ومبادرة بوذيب، 
يفعل ذلك تماماً. وتؤكد هايد: إن سباق القدرة الصحيح هو أكثر 
من كونه مسألة سرعة فقط، ومبادرة بوذيب تحدد اختبار مهارات 
المتسابق إلدارة حصانه عبر عدد من المعايير التي تعترف بشراكة 
أنهما  إلثبات  والفارس  الحصان  بين  نوعها  من  وفريدة  محترمة 
يستحقان »جائزة تحدي القدرة«. لقد اجتذبت المبادرة قدراً كبيراً 
مشاهدة  إلى  نتطلع  ونحن  العالم،  أنحاء  جميع  في  االهتمام  من 

تقدمها على مدى المواسم المقبلة.
وكانت الفارسة الفنلندية »ألينا هوفيلن جارسيا« قد فازت على ظهر 
 72 لمسافة  للقدرة  بسباق  فلويد«  »بينك  األصيل  العربي  جوادها 

كلم x 2 الذي جرى على مرحلتين 

أول تطبيق له في أوروبا 

»بروتوكول بوذيب« 
يؤسس لثقافة عالمية جديدة في ركوب القدرة 
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أنقذ سلطان بن زايد رياضة القدرة مستلهًما تراث الفروسية العربي 
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102016 التراثي  الصيفى  ملتقاها  تختتم  »السمالية« 

واألكالت  الطهي  وركن  التراثية  والمهن  اليدوية  المشغوالت  ركن  الوفد  زار  كما 
أبوظبي  مركز  ركن  على  اطلع  كما  النسائي،  السمحة  مركز  لطالبات  الشعبية 
النسائي، وتابع مجموعة من الورش المخصصة للصناعات اليدوية مثل صنع الكحل 
والبخور والصابون الطبيعي لشجرة السدر، كما اطلع الوفد على محتويات الركن 
البحري بإشراف المدرب التراثي حثبور بن كداس الرميثي للتعرف إلى كيفية صناعة 
الغوص  مهنة  في  المستخدمة  واألدوات  التقليدية،  بالطرق  األسماك  صيد  أدوات 

على اللؤلؤ.
تم تنظيم رحلة بحرية على متن السفينة التراثية في محيط مياه الجزيرة، تعرف 
أعضاء الوفد فيها من خالل عدد من النواخذة إلى أهمية رحالت الغوص التقليدية 
في المجتمع البحري في اإلمارات، واألدوات المستخدمة فيها كما زاروا منطقة 
الجزيرة،  أرض  من  كبيرة  مساحات  على  زراعتها  تم  التي  الملحية،  القرم  أشجار 
جمالية  مساحة  المكان  وإكساب  البحرية،  للحياة  بيئي  توازن  عمل  بهدف 
خضراء، واختتمت جولة الوفد بزيارة بيت النوخذة علي بن حسن الرميثي، وهو 
المستخدمة  والمواد  التقليدية  المحلية  العمارة  طرز  يعكس  قديم  تراثي  بيت 
في تشييده، وتجول الوفد في عدد من المشاريع والمرافق والمعالم التي تبرز 
الجزيرة كمركز لرعاية األجيال الجديدة وتمكينهم من ممارسة هواياتهم  أهمية 

وتعلم التراث بأنواعه.

تراث- خاص
تصوير- مصطفى شعبان

 زار وفد من أكاديمية الشيخ زايد الخاصة بأبوظبي، 
جزيرة السمالية التابعة لنادي تراث اإلمارات.

اإلدارية  الهيئتين  أعضاء  من  عضو   300 الوفد  ضم 
نائب  صقر  مريم  برئاسة  باألكاديمية،  والتدريسية 

رئيس مجلس أمناء األكاديمية.
إدارة  مدير  المناعي  علي  سعيد  برفقة  الوفد  قام 
جزيرة  مدير  المهيري  عبيد  أحمد  وعبيد  األنشطة 
استمع  الجزيرة،  مرافق  في  ميدانية  بجولة  السمالية 
المتنوعة  البيئات  على  واٍف  ش��رح  إل��ى  خاللها 
من  والناشئة  الشباب  لتدريب  المخصصة  والميادين 
أبناء الدولة على رياضات الفروسية والهجن والرماية 

التقليدية والشراع الرملي وغيرها.
من  ولوحة  للصقور  عرضاً  الوفد  أعضاء  شاهد  ثم 
لمركز  المنتسبين  الطلبة  من  عدد  قدمها  اليولة  فن 

السمحة للشباب.

استقبلت وفًدا من أكاديمية الشيخ زايد 

»السمالية« تختتم ملتقاها الصيفي التراثي 2016

تراث الشهر
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نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سلطان  بجهود سمو  الوفد  أعضاء  وأشاد 
اإلمارات  تراث  نادي  رئيس  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ممثل 
برعاية وتطوير جزيرة  واالهتمام  الوطنية  الهوية  الحفاظ على  في 
السمالية الساحرة التي أصبحت محمية طبيعية نادرة متكاملة على 

مستوى المنطقة، ومنارة للسياحة التراثية في أبوظبي.

ملتقى السمالية الصيفي
وكانت جزيرة السمالية قد اختتمت في شهر يوليو الماضي فعاليات 
إدارة  سنويًا  أرضها  على  تنظمه  الذي  التراثي  الصيفي  ملتقاها 

األنشطة في نادي تراث اإلمارات.
شارك في دورة هذا العام من الملتقى نحو 1500 طالب وطالبة من 

المنتسبين لمراكز النادي وعدة جهات محلية،.
ورياضية  وفنية  وثقافية  تراثية  نشاطات  الفعاليات  وشهدت 

للهوية  االنتماء  روح  من  نابعة  ومنافسات  ومهرجانات  ومجتمعية 
الوطنية والتراث المحلي والثقافة الشعبية، فيما اتسمت الفعاليات 

بأجواء شبابية حماسية من الفرح والحركة والبهجة.

رحلة بحرية
البحرية  النشاطات  للملتقى على جملة من  الختامي  اليوم  اشتمل 
الشراعي،  التراثي  المحمل  على  للمشاركين  بحرية  رحلة  تصدرتها 
مثل  التراثية،  الميادين  نشاطات  المشاركين  ممارسة  إلى  إضافة 
والشراع  البحرية،  والسباحة  التقليدية،  والرماية  والهجن  الفروسية 
التقليدي والحديث والرملي، وجملة من األلعاب الرياضية والمائية 
صالح  التراثي  المدرب  بإشراف  المطية،  إعداد  ونشاط  المختلفة، 
عدة  مع  تنظيمها  تم  التي  األنشطة  من  وغيرها  البريكي،  محسن 
جهات محلية في الدولة لخدمة معرفة المشاركين وتنمية خبراتهم 
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ومهاراتهم وربطهم بقوة بمفهوم المواطنة الفاعلة، وتعزيز مفهوم 
العمل الجماعي والتطوعي وسط أجواء شبابية تراثية تجاوزت حرارة 

الجو إلى إنجاز تراثي مفيد وهادف.
المدرسية،  الوفود  من  مجموعة  بزيارة  الختامي  اليوم  حفل  كما 
تصدرتها زيارة وفد مفوضية كشافة أبوظبي، وضم 26 تلميذا برئاسة 
برامج  تجربة  وتفرد  جمال  على  أكد  الذي  الحبسي  سالم  سعيد 
كما  المستقبل.  في  المفوضية  لنشاطات  نقلها  نأمل  التي  الملتقى 
نظم للمشاركين برنامج نوعي اشتمل على نشاطات الميادين، مثل 
والتقليدي  الحديث  والشراع  التقليدية  والرماية  والهجن  الفروسية 
والرملي، ونشاطات الواجهة البحرية، إضافة إلى نشاطات السباحة 
حسن  بن  علي  وبيت  التراثية  الشالهيات  على  وجولة  البحرية، 
التراثي، وغيرها من األنشطة التي تم تنظيمها مع عدة جهات محلية 
في الدولة لخدمة معرفة أبناء الملتقى وتنمية خبراتهم ومهاراتهم 

وربطهم بقوة بمفهوم المواطنة الفاعلة

تعزيز الهوية الوطنية
الملتقيات  مدير  الرميثي،  خادم  راشد  أكد  ذات��ه،  السياق  وفي 
النوعي  النجاح  على  الملتقى،  مدير  األنشطة،  إدارة  في  واألنشطة 

المشاركة وتنوع  الحدث على مستوى حجم  العام من  لدورة هذا 
المسابقات  سواء  للمشاركين  المقدمة  والفعاليات  البرامج  وغنى 
التراثية والثقافية لتعزيز مفهوم الهوية الوطنية وتكريس المواطنة 
المهرجانات  أو على مستوى  والشباب،  الناشئة  نفوس  في  الفاعلة 
والمنافسات وتفعيل دور الفرق التراثية المتخصصة، أو على مستوى 
متابعة أولياء أمور الطلبة لمشاركات أبنائهم واالطمئنان على نوعية 
وأوضح  العامة.  السالمة  بأمور  واالهتمام  لهم،  المقدمة  البرامج 
واستقطابه  وتواصله  تميزه  تؤكد  الملتقى  نشاطات  أن  الرميثي 
لطالب جدد سيمثلون الجيل الجديد في الحدث الذي تعززت فيه 
الشعبي من خالل ممارسة  الوطني وعشق موروثهم  التراث  منابع 
عملية في جزيرة السمالية أو جزيرة األحالم التي أصبحت مدرسة 
ألبناء وفتيات اإلمارات لتعلم كل ما هو مفيد وممتع، وإعداد أجيال 
لقيادتهم  واالنتماء  الوطنية  والروح  بالتراث  متسلحين  المستقبل 

الحكيمة.

الفروسية تتصدر
وأشار علي راشد رئيس قسم الفروسية في جزيرة السمالية، إلى أن 
صالة الفروسية المغطاة، نجحت في استقطاب 80 % من المشاركين 
تدريبهم  جرى  حيث  الفروسية،  لرياضة  وحبهم  الشديدة  لرغبتهم 
مجموعة  اختيار  وتم  واألجداد،  اآلباء  رياضة  وقواعد  أصول  على 
المتخصص  الفريق  ضمن  ليكونوا  المميزين،  الصغار  الفرسان  من 
للفروسية، وهذا ما أكده عدد من الطالب الذين استفادوا من دورات 
تدريب الفروسية خالل الملتقى، من بينهم بدر عبد الرزاق الشمالي 
)9 سنوات( مركز أبوظبي، وأحمد عالء محمد )13 عاما( مركز العين، 
وأحمد بخيت النيادي )11 عاما( مركز العين، حيث أبدوا إعجابهم 
للخيول،  أصدقاء  أصبحوا  إنهم  وقالوا  والتوجيه،  التدريب  بمستوى 
بعد أن تعلموا كيفية التعامل معها، واألدوات المستخدمة في هذه 

الرياضة الجميلة.

تجربة صيفية رائعة
من جهته، أع��رب علي الزعابي صاحب فكرة المفكرة التربوية الذي 
حضر خصيصاً من الشارقة، عن إعجابه الشديد ببرنامج اليوم الختامي 
وتنوعه، ووصف خطوة نادي تراث اإلمارات بتطوير جزيرة السمالية 
االستراتيجي  المشروع  في  متكاملة  طبيعية  محمية  أصبحت  حتى 
وتعريف  بماضيه  الحاضر  الجيل  لربط  مستداماً  التراث  لجعل 
عن  عبر  كما  العالية.  اإلنسانية  وقيمته  التراث  هذا  بجذور  العالم 
إعجابه بهذه التجربة الفريدة على مستوى المنطقة لخدمة الشباب 
والناشئة وإكسابهم تجربة صيفية رائعة، تدلل على أهمية الرسالة 
التي يتبناها النادي في صون الهوية الوطنية والمحافظة عليها ضمن 
األنشطة  قسم  رئيس  وتقول  كافة.  المستويات  على  بديع  ملتقى 

تراث الشهر

2016 التراثي  الصيفى  ملتقاها  تختتم  »السمالية« 
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التميمي  فاطمة  اإلمارات  تراث  بنادي  األنشطة  إدارة  في  النسائية 
»يمثل ملتقى السمالية جانباً مهماً في استثمار أوقات الفراغ لدى 
الطالبات  ويحفز  مكثف  الملتقى  برنامج  أن  خصوصاً  المنتسبات، 
على اكتشاف مواهبهن في الرسم وعمل المجسمات الورقية وبث 
روح الحماس بينهن من أجل التنافس واالبتكار، واالستمتاع بروائع 
األقدمين، وتعرفن خالل البرنامج على كثير من مالمح اإلرث الوطني 

العريق الذي يغرس في نفوسهن قيم الوالء واالنتماء للوطن.

تلوين الرطب
المدربة  جلست  السمالية  بجريرة  األنشطة  صالة  أركان  أحد  في 
طالبات  من  مجموعة  حولها  ومن  الرميثي،  سعيد  ظبية  التراثية 
المراكز النسائية في ورشة مخصصة عن الصيف والنخلة والتعريف 
بأنواع الرطب وتلوينها، التي بيَّنت لهن أهمية النخلة في حياة اآلباء 
واألجداد ومدى حفاوتهم بها. وفي ورشة أخرى قدمتها سعيدة عوض 
الواحدي، اهتمت الطالبات بتعلم طريقة عمل التلي من خالل ورشة 

التلي، التي تعد من المهن الشعبية المعروفة في الدولة.
الصقلة، وشبير شبير،  الشعبية مثل  األلعاب  الطالبات  كما مارست 
والخاتم وغيرها من األلعاب األخرى التي تساعدهن على قوة التركيز 

وتنمي فيهن روح التنافس 

السمالية، تجربة تراثية فريدة
التي  السمالية  لجزيرة  اإلجمالية  المساحة  هي  متراً  كيلو   35
تقع على مسيرة 20 دقيقة تقريبا بالسيارة من قلب العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، على مسافة 12 كيلو متراً من شرق العاصمة 
نباتات  من  فريدة  بيئية  ثروة  جنباتها  بين  وتضم  الجميلة، 
من  لها،  الطبيعية  البيئات  تماثل  بيئات  في  تعيش  وحيوانات 
أجل إكثارها والحفاظ عليها من االنقراض، بهدف اإلسهام في 
حفظ التوازن البيئي كواحد من األهداف التي من أجلها جرى 
المحميات  أهم  من  واحدة  لتكون  السمالية  بجزيرة  االهتمام 
تجربة  الجزيرة  وتعد  اإلمارات.  دولة  في  الموجودة  الطبيعية 
نادرة، ينتشر فيها التراث اإلماراتي في أبهى صوره، عبر عديد 
من األنشطة والفعاليات التراثية ينظمها نادي تراث اإلمارات، 
تشهدها  التي  التراثية  المناشط  ألهم  الرئيس  الراعي  بوصفه 
إلى  األجداد  رسائل  توصيل  على  خاللها  من  ويحرص  الدولة، 
األحفاد في قالب عصري وجذاب يأخذهم في رحلة إلى أعماق 
الماضي البعيد لدولة اإلمارات ويطلع زائري الجزيرة من كافة 
اإلمارات  أهل  حياة  من  حية  صور  على  والجنسيات  األعمار 
النسيج  وكونت  فيها  عاشوا  التي  البيئات  كافة  في  القدامي 
القوي للمجتمع اإلماراتي الذي يزداد صالبة عبر رحلته الممتدة 

آالف السنين فوق هذه البقعة الجغرافية المميزة من العالم.
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ال��م��ط��ال��ي��ب ي���ل���ق���ى  ل����ي  وآالف 

ق����ي����ٍظ م���ل���ي���ل وش����ي����ن وت��ع��ي��ب  

ن���ت���ش���اف���ق���ه ع����ن����د ال���ي���الل���ي���ب

ت��س��اب��ي��ب و  ب���ي���ع  ه���ّم���ن���ي  م�����ا 

وال���ش���يء ل���ي م��ك��ت��وب ف���ي ال��غ��ي��ب

ك������ّل ع���ل���ى ج������زل ال���م���واه���ي���ب

م����ا ل����ي ب��ق��ي��ظ��ك ش����ف وإس����ن����اع
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غ���ي���ر ال��������ذي ي�����رج�����ون ألن���ف���اع
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لونا مقّيظ يف عراجيب*

*شعر فتاة العرب، وهي الشاعرة اإلماراتية صاحبة االنتاج الشعري المتميز بجودته وإتقانه 

عائشة بنت خليفة السويدي.
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للرطب 16 ليوا  مهرجان 

مواسم جني التمور

ليوا - الفاضل أبوعاقلة
تصوير – حسن مصطفى

 في القلب من منطقة الظفرة؛ تقع محاضر ليوا، التي تُعرف بأنها 
أرض البدوي األصيل، فهي واحة عامرة بالخير والتاريخ والحكايات. 
تطأ  لم  الذي  المنيع،  وحصنهم  أبوظبي  أبناء  ملجأ  قديًما  كانت 
أرضه قدم عدو. تجد فيها األصالة البكر، وتبث في الروح حنيًنا إلى 

الماضي الذي بنى حاضرنا اليوم، لذا فهي تحظى باهتمام خاص من 
قبل القيادة الرشيدة.

فموقعها  الصحراوية،  ال��واح��ات  أه��م  من  ليوا«  »واح��ة  تُعد 
أو  الدولة،  إمارات  مختلف  إلى  التوجه  يمكنك  ومنها  استراتيجي، 
جنوب  من  القادمة  القوافل  ملتقى  ظلت  لذا؛  المجاورة.  الدول 
العابرة  وتلك  أو جنوبًا،  غربًا  أو  المتجهة شمااًل  اإلمارات وشرقها، 

إلى الجزيرة العربية.

يترجم حب اإلمارات للنخلة المباركة 

مهرجان ليوا للرطب 
نوستالجيا الروح اإلماراتية

يترجم حب اإلمارات للنخلة المباركة 

مهرجان ليوا للرطب 
نوستالجيا الروح اإلماراتية
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مهرجان ليوا للرطب
يظهر االهتمام الذي تحظى به ليوا، في مهرجانها للرطب، 
الذي يقام كل عام، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة  لجنة  وتنظمه 

في أبوظبي. 
القائمين عليه في كل دورة، فيصبح  المهرجان رؤية  يحقق 
مصدر جذب للزوار، ومنصة تحفيز اقتصادي وصناعي، ويحيي 
بينها  من  عّدة،  وبرامج  بأنشطة  العريقة،  وتقاليده  التراث 

عددها  يبلغ  المتميزة،  الجوائز  من  مجموعة 
220 جائزة، بمجموع 6 ماليين درهم إماراتي، 
رفعتها اللجنة المنظمة لهذا العام إلى 7 ماليين. 
جوائز  األول��ى،  بالمراكز  الفائزون  ويحصد 
النخبة والنخبة  مسابقات: مزاينة الرطب لفئة 
)المحاضر  النموذجية  والمزرعة  التشجيعي، 
أمام  التكريم  وينالون  والشرقية(؛  الغربية 
معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، 
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وبحضور  أبوظبي،  في  والتراثية  الثقافية  المهرجانات  إدارة  لجنة  رئيس 
المنصوري،  للرطب، ومبارك  ليوا  المزروعي، مدير مهرجان  عبيد خلفان 

مدير مزاينة الرطب في المهرجان. 
تتجلى جاذبية مهرجان واحة »ليوا«؛ في حرص عدد من الوفود األجنبية 
على الحضور إلى موقع المهرجان، لمتابعة الفعاليات التي تحرص اللجنة 
فإن  ذاته؛  الوقت  وفي  والجماهير.  للزوار  توفيرها  على  المنظِّمة  العليا 
ويؤكد  للمهرجان،  الجيد  بالتنظيم  يشيد  الوفود  تلك  من  كبيرًا  عدًدا 
سعادته بهذا المهرجان، الذي يحافظ على الموروث الثقافي واالجتماعي، 

وصناعات األجداد المرتبطة بالشجرة المباركة. 

نهج زايد وذكراه 
وتأتي فعاليات »مهرجان ليوا للرطب« دلياًل ناصًعا على حضور نهج زايد 
فيه،  والمقيمين  مواطنيه  اإلماراتي،  المجتمع  حياة  تفاصيل  في  وذكراه 
الحانيتين،  بيديه  إياها  ورعايته  المباركة،  النخيل  لشجرة  لحبه  وترجمًة 
وانسجاًما مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله«، وصاحب  الدولة »حفظه  رئيس 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وانعكاًسا 
لرؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على موروث العادات والتقاليد والتراث 
الشعبي، من زراعة وصناعة وحرف يدوية، وفي مقدمتها زراعة النخيل 
وإنتاج التمور والرطب، ورغم حرارة الصيف؛ فإن »مهرجان ليوا« للرطب 

ينجح في تحويل المكان إلى خلية نحل تموج بالزائرين والسياح. 
مئات  للرطب«،  ليوا  »مهرجان  الجديدة من  الدورة  تشهد  عام،  كل  في 
المشاركات في مسابقاتها المتنوعة، في الرطب لفئات: الدباس والخالص 
والخنيزي وبومعان والفرض والنخبة، وفي مسابقة أجمل مجسم تراثي، 
ومسابقة  النموذجية،  المزرعة  ومسابقة  والليمون،  المانجو  ومسابقة 
سلة فواكه الدار، ومسابقة أطول نخلة في محاضر ليوا، وهو ما يعكس 
اهتمام أهل اإلمارات بالمهرجان، الذي يتضح من جودة المشاركات في 
المسابقات. من سمات نجاح المهرجان أيًضا، أنه ينعش الحياة االقتصادية 
المرتبطة  تلك  المنطقة،  في  المتنوعة  والقطاعات  األنشطة  بمختلف 

بصناعة النخيل والرطب بشكل مباشر، واألنشطة األخرى غير المباشرة. 
وقد شهدت فعاليات الدورة 12 لمهرجان ليوا للرطب 2016، وفود أعداد 
كبيرة من أهالي المنطقة والزوار والسياح، للتعرف عن قرب على التراث 
والعروض  واألنشطة  التراثية  بالفعاليات  واالستمتاع  القديم،  اإلماراتي 

الموسيقية، و»الشيالت« التي تحكي جميعها عن حياة األجداد. 
المهرجان؛  فعاليات  هامش  على  المقامة  الشعبية  السوق  تستقبل  كما 
العديَد من الزوار من جميع األعمار، رجااًل ونساء وأطفااًل، الذين جذبتهم 
النخيل،  سعف  من  المصنوعة  المنتجات  وأصالة  المعروضات  روعة 
الماضي،  المنطقة في  أبناء  التي عكست جانبًا مهًما من حياة  وغيرها، 
دعم وصون  في  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  نجاح  بمدى  يشي  ما  وهو 

التراث القديم، والحفاظ عليه من االندثار.

مواسم جني التمور

للرطب  ليوا  مهرجان 
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 مشهد تراثي 
التقليدية،  واألدوات  األغراض  من  مجموعة  الشعبية  السوق  تعرض 
التي تهم حياة الناس، السيما التي تستعمل في المناسبات االجتماعية، 
النخيل  اليدوية والمالبس، ومشغوالت سعف  ومعروضات من الحرف 
والعطور، والمواد الغذائية، واألكالت الشعبية، وغيرها، حيث يستطيع 
مالمح  تحمل  التي  المعروضة،  البضائع  جميع  وشراء  مشاهدة  الزوار 

الثقافة اإلماراتية األصيلة. 
وتجاوز عدد زوار المهرجان، هذا العام، 7 آالف زائر في اليومين األولين، 
بحسب عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب، جاءوا من 
داخل الدولة، ومن الدول العربية، والجاليات األوروبية الموجودة في 
أيام  نظمت خالل  المنظمة  اللجنة  بأن  المزروعي  أفاد  كما  اإلمارات. 
ليوا،  مدينة  مجلس  في  المختلفة  المحاضرات  من  عدًدا  المهرجان 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، ويأتي ذلك من باب حرص 
للتراث  المجتمع، كجزء من دعمها  التواصل مع  المنظمة على  اللجنة 
المحاضرات  وتتناول  اإلماراتي،  المجتمع  وتقاليد  وعادات  الوطني 
موضوعات تثقيفية في جميع المجاالت، إضافة إلى إيجاد حلقة وصل، 

من خالل المجلس، بين المجتمع والمسؤولين في المنطقة الغربية. 

جوائز قيمة 
جوائز  قيمة   ،2016 للرطب  ليوا  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  رفعت 

مجلة »تراث« سجلت جولة ميدانية بين 
مزارع النخيل المنتشرة في أرجاء واحة ليوا، 
وفور الدخول للمزارع يبدو االهتمام والعمل 
الدؤوب في انتاج أفضل الرطب وفًقا لطرق 
الري والرعاية الحديثة، وال غرو أن تكون دولة 

اإلمارات دولة رائدة في صناعة التمور
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ركن  اللواء  ويوضح  درهم.  ماليين   7 إلى  ماليين   6 من  المهرجان 
طيار، فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية، أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل 
المزرعة  جائزة  مسابقة  بدعم  ه  وجَّ الغربية،  المنطقة  في  الحاكم 
النموذجية بمبلغ مليون درهم، لترتفع بذلك قيمة الجوائز للمراكز 
العشرة األولى في المسابقة، إلى مليون و500 ألف درهم، مؤكًدا 
المزيد  المزارعين على بذل  أن دعم سموه يأتي في إطار تشجيع 
والشروط  المعايير  أعلى  وفق  بمزارعهم،  واالهتمام  الجهود  من 
مزاينات  مسابقات  المهرجان  جوائز  وشملت  العالمية.  الزراعية 
الرطب الرئيسة، بفئاتها التسع، فئتي الدباس والخالص للمزارع، التي 
الدباس  وفئتي  درجة،  ألف   12 عن  فيها  المياه  ملوحة  نسبة  تقل 
درجة،  ألف   12 على  فيها  المياه  ملوحة  نسبة  تزيد  التي  للمزارع 
وفئة الخنيزي، بومعان، الفرض، النخبة الرئيسي، النخبة التشجيعي، 

وأكبر عذج.
 

تراث محفوظ 
قبل  من  المشاركة  حجم  في  توسع  من  المهرجان  شهده  وعما 
المزروعي  يقول  الرطب،  مسابقات  فئات  مختلف  في  المتنافسين 
إن ذلك يعكس الهدف األسمى من المهرجان، وهو المحافظة على 

اإلمارات  دولة  مزارعي  دعم  فضاًل عن  والتقاليد،  والعادات  التراث 
بشكل عام، وأصحاب مزارع النخيل على وجه التخصيص، مضيًفا أن 
زيادة عدد زوار المهرجان عاًما بعد عام، من مختلف الجنسيات، 
ومن مواطني دولة اإلمارات وأبناء المنطقة وأُسرهم؛ تعكس مدى 
نجاح المهرجان في الوصول إلى جميع الفئات والجنسيات، بعدما 

تحول إلى احتفالية كرنفالية كبيرة جاذبة لعشاق التراث واألصالة.

الجناح األكبر
جاءت مشاركة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، 
في فعاليات »مهرجان ليوا للرطب 2016«، بجناح يعد األكبر بين 
المشاركين، عرضت فيه المؤسسة نماذج من منتجات ورش العمل، 
والبضائع التي تنتجها األسر المحلية المتعاونة مع المؤسسة، ومنها: 
ورش  والخياطة،  التطريز  ورش  منتجات  النخيل،  سعف  مشغوالت 
وشهد  النجارة.  ورشة  الحدادة،  ورشة  األنتيك،  ورشة  المجوهرات، 
على  لالطالع  زوار،  من  كبيرة  أعداد  توافد  المهرجان  طيلة  الجناح 
معروضاته، والتعرف عن قرب على جهود مؤسسة خليفة اإلنسانية 

في هذا المجال. 
على  المؤسسة  مبادرات  من  ع��دًدا  المؤسسة  جناح  عرض  كما 
األسر  وتجارب  ألنشطة  توثِّق  التي  والخارجي،  المحلي  المستويين 

اإلماراتية العاملة في مجاالت الحرف التراثية. 
المهرجان؛ حرص  المشاركون في  المؤسسة،  وأكد عدد من ممثلي 
المؤسسة على المشاركة دوريًا في المهرجانات والمعارض المحلية 
والخارجية، بهدف ترسيخ دور المؤسسة اإلنساني، فضاًل عن إتاحة 
المجال أمام األسر المشمولة برعايتها، لإلسهام في هذه المشاركات 
ووضع بصمة إيجابية تعبر عنها. كما أنهم تمكنوا من تحدي جميع 

الصعوبات والمعوقات، وال يزالون قادرين على العطاء. 

منتجات
الدورة  في  مشاركته  خالل  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  عرض 

مواسم جني التمور

للرطب  ليوا  مهرجان 
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الحالية من مهرجان ليوا للرطب، منتجات محطات األبحاث التابعة للجهاز: العسل 
والرطب وأنواع من حمضيات الليمون وغيرها. إلى جانب توزيع كتيبات وإصدارات 
الجمهور بمرض سوسة  لتعريف  الجهاز، وتقديم شرح  إبراز هوية  خاصة، بهدف 
النخيل وكيفية الوقاية منه.وأكد سعيد جاسم محمد، مدير إدارة االتصال وخدمة 
المجتمع باإلنابة، أن المشاركة تأتي في إطار استراتيجية الجهاز بأهمية المشاركة 
في مختلف األنشطة المحلية والمجتمعية، للتعريف بدور وخدمات الجهاز لتوعية 
فئات المجتمع، وصواًل إلى تحقيق السالمة الغذائية في اإلمارة، إلى جانب اهتمام 
الجهاز بتوسيع دائرة مبادراته التوعوية في المنطقة الغربية. وأعرب عن أمنياته 
في أن يكون المعرض فرصة سانحة لتشجيع المزارعين على االهتمام بجودة اإلنتاج 
على  المحافظة  وتأصيل  الحديثة،  الزراعة  بطرق  وتوعيتهم  الرطب،  من  المحلي 

التراث الذي يُعد النخيل أحد مكوناته األساسية. 

الثروة الزراعية 
أيًضا، قدم جناح الجهاز لزواره، معلومات شاملة عن دوره في المجتمع، واختصاصاته 
في مجاالت سالمة األغذية والزراعة والثروة الحيوانية، والمشاريع التي يشرف على 
تنفيذها، والمبادرات التي يخصصها لصالح المزارعين ومربي الحيوانات في إمارة 
أبوظبي، باإلضافة إلى تقديم نصائح توعوية لضمان توفير أقصى درجات السالمة 

الغذائية للمستهلكين. 

تطوير
ويسعى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إلى تطوير وتحسين قطاع الثروة الزراعية، 
اإلمارة،  أنحاء  وجميع  الغربية،  المنطقة  في  المزارعين  وإرشاد  توعية  خالل  من 
انسجاًما مع خطته االستراتيجية، التي تشمل عدًدا من المشاريع والبرامج الحيوية، 
التي تقدم مختلف أشكال الدعم للقطاع، ويبرز دور الجهاز في رفد القطاع الزراعي 

بأفضل الكوادر والخدمات والتقنيات.

»هندسة« الطاقة
وعرضت شركة هندسة، من خالل جناحها في مهرجان ليوا للرطب، نظام مضخات 
الطاقة الشمسية، ونظام محطات الطاقة الشمسية للمزارع والمنازل، وذلك بهدف 
توعية المزارعين بأنظمة الطاقة المتجددة، ونشر الوعي بدورها في الحفاظ على 
البيئة، األمر الذي يسهم في جهود الدولة للحفاظ على البيئة والتقليل من الهدر 
واالستخراج الخاطئ للمياه الجوفية، ويتضمن نظاًما ذكيًا يمّكن مالكه من التحكم 

به عن بعد من خالل الرسائل النصية القصيرة. 

جولة ميدانية
مجلة »تراث« سجلت جولة ميدانية بين مزارع النخيل المنتشرة في أرجاء واحة 
ليوا، وفور الدخول للمزارع يبدو االهتمام والعمل الدؤوب في انتاج أفضل الرطب 
وفًقا لطرق الري والرعاية الحديث، وال غرو أن تكون دولة اإلمارات دولة رائدة في 

صناعة التمور 



المباركة22 الشجرة  النخلة 

حظيت باهتمام زايد فعّمت أرض اإلمارات
النخلة الشجرة المباركة

مواسم جني التمور
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جمال مشاعل *

– نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  القائد  لحلم  كان   
طيب الله ثراه- بتحويل الصحراء إلى مناطق خضراء أكبر األثر في انطالق حملته 
العرب  النخيل في اإلمارات، ولتشجيع جيرانه  الكبرى لغرس ماليين من أشجار 

على غرسها أيضاً.
تعود زراعة نخيل التمر في منطقة اإلمارات إلى نحو خمسة آالف عام فقد سجل 
علماء اآلثار وجود تلك األشجار، ونوى ثمارها في المواقع األثرية التي عملوا بها 
في مختلف أنحاء البالد، ومنها منطقة العين، وفيها كانت تروى بساتين نخيل 

التمر بمياه األفالج.
ولم يحدث تغيير يذكر على زراعة النخيل في منطقة دولة اإلمارات طوال قرون 
عديدة، ولما نجح الشيخ زايد في توحيد إمارات الساحل، وقامت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة عام 1971م كانت أرض دولة اإلمارات تحتضن حوالي مليوني 
الذي  العين، ومع االهتمام  النخيل في منطقة  أكبر بساتين  شجرة نخيل، وكان 
أواله المغفور له –بإذن الله – الشيخ زايد بن سلطان ألشجار نخيل التمر، قفز 
عددها إلى أكثر من 40 مليون شجرة عام 1995م، ووصل عددها عام 2000 إلى 
47 مليون شجرة قيمة محصولها التقديرية نحو ملياري درهم وفق ما جاء في 
كتاب »خمسون عاماً في واحة العين، لمؤلفه عبد الحفيظ خان« ويرجع الفضل 
وإيمانه  الشجرة،  لهذه  ثراه-  الله  –طيب  زايد  الشيخ  عشق  إلى  كله  ذلك  في 
بالنفع العظيم لثمارها لإلنسان والحيوان؛ لذا زرع أكثر من 38 مليون نخله في 
األربعة والعشرين عاماً التالية على قيام دولة االتحاد، وُغرست عدة ماليين منها 

على طول الطرق السريعة في إمارة أبوظبي.

حظيت باهتمام زايد فعّمت أرض اإلمارات
النخلة الشجرة المباركة
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وتقول األرقام المعتمدة عالمياً إنه في كل أنحاء العالم حوالي 1500 
التعاون  مجلس  دول  في  نوعاً   250 منها  النخيل،  شجرة  من  نوع 
 120 اليوم  المتحدة  العربية  اإلمارات  وفي  العربية،  الخليج  لدول 
نوعاً من نخيل التمر، ويقول كتاب »نخيل التمر« الذي نُشر باللغة 
العربية أول مرة في عام 2003 إن في العالم اليوم 105 ماليين نخلة 
مثمرة منها 50 مليوناً في شبه الجزيرة العربية وحدها، ولكن هذه 
األرقام قد زادت كثيراً في كل أنحاء العالم؛ للدعم الذي تقدمه األمم 
المتحدة لزراعة نخيل التمر الحتواء التصحر، وتوفيره الغذاء للناس 

الذين ال يزالون يعيشون في الصحارى األفريقية.
عام  الوطني  األرشيف  عن  الصادرة  الشهرية  »ليوا«  مجلة  وتورد 
2005 في مقابلة مع مصبح بن فرحان الكويتي، الذي قضى شبابه 
مع النخلة يرويها ويعتني بها، قوله:  إن النخلة كما تعطيها تعطيك 
وفيراً، وقد  وتمراً  الرعاية والعناية جادت عليك رطباً  فإذا منحتها 
قال أجدادنا: »التمر مسمار الركبة« وهذا القول كناية عن فوائده 

كغذاء رئيسي في الماضي.
كتابه  في  خان،  عبدالحفيظ  المهندس  يقول  اإلطار  هذا  وفي 
)خمسون عاماً في واحة العين(: ال تضاهي أي شجرة أخرى شجرة 
توفيرها  إلى  فإضافة  مكوناتها؛  مختلف  منافع  في  التمر  نخيل 
في  وسعفها  جذورها  تُستخدم  والحيوان،  لإلنسان  جيداً  غذاء 
بناء األسقف والمظالت، والزوارق والحصائر، والحواجز ومصّدات 
الرياح، واألعمدة وما يتبقى بعد ذلك يستخدم حطباً يوفر مصدراً 

للطاقة.
ونخيل التمر يوفر الغذاء للبدو في الصحراء العربية الكبرى منذ 
الشجرة  تلك  ثمار  على  آخرون  أناس  عاش  وقد  العصور،  أقدم 
وسائر أجزائها في مناطق أخرى في الخليج العربي وفي العراق، 
وشمال إفريقية وأجزاء من باكستان، ولعّل هذا هو سبب تسميتها 

المتحدة  األمم  مصادر  ووفق  البركة«  »شجرة  و  الحياه«  ب�»شجرة 
 500 األدنى  حده  دخالً  التمر  نخيل  من  أشجار  عشر  امتالك  يوفر 
دوالر أمريكي للزيادة المطردة في استهالك التمور في العالم، ومن 

ثم أصبح التمر محصوالً ُمدراً للمال في مناطق إنتاجه.
حديثة  تمور  صناعة  تقيم  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدأت  وقد 
وشاملة تضم المعالجة والتعبئة، وتطرح عدداً كبيراً من المنتجات 
تلك  من   %  30 أن  األرق��ام  وتُبين  والتصدير،  المحلي  لالستهالك 
الناشطة  الخارج، وقد دعمت هذه الصناعة  المنتجات يذهب إلى 

آالف المزارعين بعرض أسعار عادلة لمنتجهم المفضل.

مواسم جني التمور

المباركة الشجرة  النخلة 
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وأكدت منظمة األغذية والزراعة »فاو« عام 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن   2001
للتمر  منتجة  دولة  أكبر  سابع  أصبحت  قد 

إذ يمثل إنتاجها 5.9 % من إنتاج العالم، أما 
في التصدير في ذلك العام فقد احتلت دولة 
أفضل  تنتج  وهي  األول،  المركز  اإلم��ارات 

أنواع التمر.

فوائد ومزايا
وإلى جانب كون التمر محصوالً رئيسياً يحقق 
دوراً  التمر  لنخيل  فإن  للدولة  طيبة  عوائد 
فعاالً في مكافحة التصحر، ووقف التدهور 
البيئي لمصلحة كوكبنا بأسره، فالتصحر يؤثر 
وال  العالم،  سكان  ُخمس  معيشة  في  سلباً 
يوجد ما هو أفضل من نخيل التمر لمكافحة 
تقاوم  التي  العديدة  لخصائصها  التصحر 
أكثر  التمر  ونخيل  المتنامية،  الظاهرة  تلك 
تتطلب  إذ  العالم؛  في  تكيفاً  األشجار  أنواع 
أقل قدر من الماء للبقاء، وهي قادرة على 
نهاراً  والجفاف  الشديدة  الحرارة  مقاومة 
والبرودة القارسة ليالً، ولها قدرة عالية على 
التربة والماء؛ وهو ما يجعل  تحّمل ملوحة 
زراعتها ورعايتها أمراً ال يتطلب موارد كثيره.

تلك  الله  رحمه  زاي��د  الشيخ  أدرك  لقد 
االعتبارات والهموم عندما قرر غرس أشجار 
القرن  ستينيات  أوائ��ل  في  التمر  نخيل 
لتخضير  شامل  برنامج  من  كجزء  الماضي 
على  آنذاك  بأسره  العالم  وكان  الصحراء. 
بعد عقدين على األقل من إدراك ما ينطوي 
والتصحر  العالمي،  المناخي  التغيير  عليه 

والتدهور البيئي.
بين  من  البيئة  سيدة  النخلة  كانت  ولما 
من  قريبة  وكانت  وال��زراع��ات،  األشجار 
بمنتجاتها  ترحاله  وفي  حلّه  في  اإلنسان 
استلهمت  األمثال  من  كثيراً  فإن  وثمارها 
في  الكويتي  فرحان  بن  مصبح  يقول  منها، 
»ليوا«  مجلة  معه  أجرتها  التي  المقابلة 
األمثال  الوطني؛  األرشيف  عن  الصادرة 
بالنخلة كثيرة ومنها: »ال  المرتبطة  الشعبية 
تأخذ الحريمة وال تفسل الصريمة« ويحّث 
الناضجة  الزواج من المرأة  هذا المثل على 
عكس  لزوجها،  عوناً  تكون  التي  العاقلة 
المرأة غير الناضجة التي هي تشبه الفسيلة 
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غير البالغة التي ال تصلح للزراعة، وهناك مثل ثاٍن  يقول: »الحرمة 
بالورس؛  المرأة تبرز جمالها  بالدرس« ويراد به أن  بالورس والنخلة 
ويكسبها  بشرتهن،  فيجلو  بالزيت  النساء  تمزجه  الذي  النبات  أي 
نضارة، وهذه المرأة كما النخلة تخضر إذا تم االعتناء بها، وبالمكان 
المغروسة فيه، وهناك مثٌل آخر: »الطول طول نخلة، والعقل عقل 
قلة  عن  المثل  بهذا  ويكّنى  الماعز،  والصخلة هي صغيرة  صخلة« 
الفهم، فما أصعب أن يكون اإلنسان له طول وجسم مكتمل ولكنه 

قليل العقل، وسيىء التدبير.
ويذكر مصبح بن فرحان مثالً آخر يقول: »الفرض عمود األرض، إن 
وفيه  التمور،  من  نوع  هو  والفرض  أغناك«  بعته  وإن  هّناك  أكلته 
من  ضئيلة  نسبة  واحتوائه  العالية  الغذائية  قيمته  إلى  باإلضافة 

السكر، ولذلك قال كبار السن: »إن سحة الفرض دواء«.

أساس المشروع البيئي 
لقد تبوأت النخلة مكانا مرموقا في الحضارات القديمة، وأصبحت 
اجتماعياً ودينياً في طقوس المعتقدات القديمة، فكانت رمزاً  رمزاً 

للخصب والنماء والعطاء.
الوطني  األرشيف  الصادر عن  التراث«  و  وقد ورد في كتاب »زايد 
أن األهمية القصوى للنخيل في منطقة اإلمارات ظهرت قبل آالف 
السنين لتشكل معلماً مهماً في حياة أهل اإلمارات وتراثهم، و من 
المناطق التي شهدت –و التزال- كثافة و اتساعاً في زراعة النخيل 
بإمارة  الذيد  ومنطقة  والفجيرة،  الخيمة،  ورأس  العين،  مناطق 

الشارقة، وغيرها من المدن والسهول والواحات.
و يتابع كتاب »زايد و التراث« ان اهتمام أهل اإلمارات بالنخلة لم 
الريفي  المجتمع  على  أو  الحاضر،  دون  من  الماضي  على  يقتصر 
التقليدي من دون المجتمع الحديث والمعاصر، فقد جعل الشيخ 
زايد –طيب الله ثراه- النخلة أساساً لمشروعه البيئي والزراعي منذ 
الدعائم  إرساء  في  بدأ  أن  ومنذ  الشرقية،  للمنطقة  حاكماً  كان  أن 
الحضارية للدولة الحديثة منطلقاً من مدينة العين؛ حيث قاد نهضة 
زراعية و بيئية مشهوداً لها على نطاق دولي، وما يزال أهل اإلمارات 
قادة وشعباً يفاخرون بكثرة نخيلهم و جودة تمورهم، و بعد التوسع 
التمور  تعليب  مصانع  إنشاء  تّم  التمور  إنتاج  و  النخيل  زراعة  في 
إلكثار  المختبرات  إنشاء  تم  كما  العام،  أشهر  مدار  على  لتوفيرها 

النخيل وعالج أمراضها والعناية بها بصورة علمية. 
من  القته  ما  كل  تستحق  النخيل  شجرة  فإن  المطاف  نهاية  وفي 
اهتمام وأكثر، وهذا ما أكده معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
الشيخ  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  المعرفة،  تنمية  و  الثقافة  وزير 
خليفة الدولية لنخيل التمر في عام 2011 في عدد مارس من مجلة 
»الشجرة المباركة« حين قال: »ألهمية شجرة نخيل التمر في التاريخ 
الزراعي لدولتنا الفتية التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

مفردات  إحدى  المباركة  الشجرة  هذه  أضحت  فقد  الله-  –رحمه 
الهوية الوطنية في اإلمارات، وهذا يرتّب علينا مسؤوليات جّمة في 

تطوير الخدمات المقدمة لها فنياّ وزراعياّ وإرشادياً....«.
المتحدة،  العربية  االمارات  الوطني في دولة  األرشيف  أولى  لقد 
ومن  علمي،  بشكل  فوثقه  كبيرا  اهتماما  وتراثها  الدولة  تاريخ 
عن  المادة  هذه  استقينا  إصداراته  من  قيّمة  إص��دارات  ثالثة 

التمر  نخيل  شجرة 
* كاتب من سوريا

 مصادر الموضوع: 

• كتاب )خمسون عاماً في واحة العين( 
• كتاب )زايد والتراث(
• مجلة )ليوا( الشهرية.

مواسم جني التمور

المباركة الشجرة  النخلة 
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فاطمة المزروعي * ما الذي سيخرج من العقل الصغير؟

أوراق ثقافية

مريرة  قصة  هناك  اختراع،  أي  أو  اكتشاف  كل  قبل  أنه  ثق 
لشخص كافح وسعى وراء هذا الكشف واالختراع من دون كلل، 
وظل يحاول أن يثبت للناس ذلك الشيء الذي يعتبره المجتمع 
والناس المحيطين فيه شيئاً مستحيالً أو مخالفاً للمنطق و في 
بعض الوقت يتم اتهامه ومحاربته. هذه قصة تتكرر كل فترة 

من الزمن عندما نطالع قصص العلماء والمكتشفين.
أنا شخصيا مرت بي مواقف كثيرة رأيت خاللها أطفاالً يقومون 
أشياء  بألعابهم  ويصنعون  غريبة،  أمور  بالتفكير إلي  وبعفوية 
هذا  يقوم  أن  فما  »غريبة«  الكبار  نحن  نعتبرها  لكننا  مميزة، 
يضحكون  حوله  من  يجد  حتى  غريب  شيء  بفعل  الصغير، 
في  التي  الفطرية  عادته  بالتخلص من  فيقوم  منه،  ويسخرون 
وهي  جداً،   صغيراً  شيئاً  قمعنا  أننا  حقاً  نعلم  ال  نحن  داخلة 
العمل الذي قام به ذلك الطفل، إال انه قد يكون هذا الشيء 

الصغير من أعظم االكتشافات في المستقبل.
بأفكار  حياتهم  بدأوا  القصص ألشخاص  من  العديد  اليوم  نقرأ 
صغيرة و بسيطة واليوم باتت تلك األفكار واقعاً ضخماً وعظيماً، 
سواء من الشركات أو المواقع على شبكة اإلنترنت، أو حتى في 

المطاعم.
كسر  وعدم  أطفالنا  مراعاة  في  ببساطة  تكمن  الفكرة  إن 
عقولهم،  في  معهم  تولد  التي  اإلبداعي  التفكير  مجاديف 
األفعال والتصرفات وما يقوم الطفل بصنعه، وال نعيرها اهتماماً، 
أو تضحكنا، هي نواة وبذرة تحتاج للراعية والسقي واالهتمام.

ليس جميع العظماء واألثرياء ولدوا وفي افواههم مالعق من 
ذهب، إنما واجهوا األمرين في حياتهم و تعرضوا للعديد من 
المحبطين والمستهزئين، و هؤالء هم الذين تمكنوا من تجاوز 
تلك العقبات، لكن الكثير الكثير من األطفال من تم كسره وثنيه 

عن تحقيق أحالمه، وتعرض في بداية حياته للفشل.

وهو  جميعا،  نعرفها  عن شخصية  لنتحدث  بعيدا  أذهب  ولن 
مارك  الفيسبوك،  الشهير  االجتماعي  التواصل  موقع  مؤسسة 
زوكربيرغ، عندما كان في الحادية عشرة من عمره، قام بإنشاء 
طبيب  يعمل  كان  الذي  والده،  لخدمة  مصغرة  تواصل  شبكة 
أسنان في الطابق العلوي، إذ انه كان يعاني من الصعود والنزول 
بكثرة وقد كانت تلك أول شبكة يصممها مارك، وفيما بعد أسس 

موقع فيس بوك الذي يستخدمه الماليين من األشخاص اليوم.
العشرين  في  كانت  والتي  فيلبس  ديبي  هي  أيضاً  األمثلة  من 
كانت  التي  الكعك  لبيع  محالً صغيراً  بدأت  عندما  عمرها  من 
اخبروها  األشخاص  من  العديد  أن  رغم  باستمرار  عليه  تعمل 
أن ذلك المشروع غير ناجح وأنها يجب أن تقوم بمشروع آخر 
غير »الكعك المحلى« إال أن ديبي استمرت في مشروعها، اليوم 
أصبحت ديبي في الستين من عمرها، ولديها أكثر من 350 فرعاً 

للكعك المحلى، في الواليات المتحدة.
الذين  لألشخاص  تكترث  لم  فيلبس  ديبي  أن  الحقيقة  في 
اخبروها بأن مشروعها غير ناجح، فهي استمرت بالعمل الذي 
بدأت فيه حتى أصبح من أكثر أنواع الكعك انتشاراً وشعبية في 
الواليات المتحدة،  كما أن مارك زوكربيرغ بدأ مشروعه بفكرة 
للتواصل  شبكه صغيره  طريق  عن  والده  وهي خدمة  بسيطة 

الفوري.
العديد من األشياء العظيمة التي نراها كان لها بداية بسيطة لم 
يتوقع أن تصل إلى ما وصلت إليه، لذلك ينبغي علينا إعارتها 
اهتماماً اكبر وأن ننظر إلى األفكار التي يقوم بها أبناؤنا وننميها 
الصغيرة.  أو نقلل من أي فكرة دارت في أذهانهم  وال نحتقر 
فمن الذي يعلم ما قد يخرج من بين ثنايا هذا العقل الصغير  

* كاتبة من اإلمارات 



التمور في سلطنة عمان 28 موسم حصاد 

موسم حصاد التمور 
في سلطنة عمان 

يا جداد اخدم على عيالك

موسم حصاد التمور 
في سلطنة عمان 

مواسم جني التمور
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د. علي عفيفي علي غازي *

بستان  رعاية  في  يعمل  الذي  المزارع  يُسمى   
النخيل في سلطنة ُعمان بالبيدار، أو الخديم، وتتّم 
البيدرة باتفاق وشروط، ويتفق معه لمدة موسم 
من  به  يقوم  ما  وفق  التمر  من  ويُعطى  الحصاد، 
أعمال؛ إذ يروي النخيل، ويعتني به، ويجني التمر، 
نظير أن يحصل على جزء من المحصول، وفي حالة 
االستمرار لعام كامل فإن له من كل نخله خنيزي 
وعند  كاماًل،  الموسم  في  نخالت  ثالث  وله  عذًقا، 
الخنيزي  يأخذه من  الذي  العذق  يُحدد  ال  البعض 
فقط؛ وإنما من أي نخلة يحصدها، ويحصل كذلك 
على بعض جرابات التمر. ويُمكن أن يُعطى مقداًرا 
في  يرغب  لم  إذا  ؛  التمر  عن  كبديل  المال  من 
أخذه. ويُمكن أن يتّم االتفاق بين صاحب المزرعة 
والبيدار عن طريق رشيد القبيلة بأنه يريد بيداراً أو 
أكثر على حسب مساحة المزرعة، وإن أخلوا بشيء 
من واجباتهم فإن صاحب المزرعة يُخطر رشيدهم، 
وهو الذي يتولى التفاهم معهم، ويُعاقبهم إن لزم 

األمر، وهي من العادات والتقاليد المنقرضة.
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يا إخواني ناغولنا غول توه
ينطلق األطفال، والرجال والنساء، بعد تلقيح 
يحملون  وهم  تقريبًا،  أشهر  بأربعة  النخيل 
الزنبيل أو المخرافة أو الجبة. وينشدون في 
ناغولنا  إخواني  »يا  تقول:  تغاريد  تجوالهم 
الخالل  حبات  يلتقطون  وهم  توه«.  غول 
ثم البرعم أو الرطب وأخيرًا التمر، فبعضهم 
يعلفه للحيوانات، وآخر يُجففه للبيع، ومنهم 
من يجمعه للغرضين. وعندما يحين موسم 
يخرج  الحصاد  موسم  وهو  الرطب  جني 
هيئة  على  النخيل  بساتين  إلى  العمانيون 
بها،  طيبًا  وقتًا  ويقضون  للتنزه،  مجموعات 
اللذيذ  الطازج  الرطب  بأكل  ويستمتعون 
وسط تلك البيئة القروية الممتعة والمسلية. 
بالمكانة  التمر  ينفرد  المزروعات  كل  وبين 
دخاًل  منه  ويجنون  العمانيين،  لدى  األولى 
في  يتسبب  التمر  محصول  وفشل  طيبًا. 

كارثة وبالء كبير.

بسر، رطب، تمر
عند  عمان،  سلطنة  في  التمر،  على  يُطلق 
دور  ثم  »البسر«،  مسمى  الثمرة  نضج  بدء 

البسر،  من  جزء  ترطيب  وهو  »الرطب«، 
يرى  عندما  حينها،  تمر،  إلى  يتحول  ثم 
يقومون  تمر  إلى  الرطب  تحول  المزارعون 
التمر من  بصرمه، والصرام هو قطع عذوق 
طرقهم  لهم  العمانيون  والمزارعون  النخيل، 
التقليدية الشعبية في صرام التمور. وحالما 
وهي  طازجة،  تؤكل  الثمرة  نضوج  يكتمل 
ألذ طعًما وأوفر عصارة وأكثر تغذية.  وربة 
العديد  تحضير  في  ماهرة  العمانية  البيت 
من أطباق الطعام الشهي المصنوع بالتمر، 
نيئَا  كان  س��واء  مختلفة  بطرق  والمطهي 
أو  مغليًا،  أو  مسحوقًا،  أو  جافًا،  أو  أخضر، 
ممزوًجا باللحم أو بالسمك، أو اللبن، حيث 

تؤكل هذه األطباق في مواسم مختلفة.

يُستخرج من التمر شراب يُسمى »الدبس«، 

غالبًا ما يستخدم ألغراض التحلية بعد األكل، 

لذيًذا  طعاًما  فيؤكل  األخضر  الطلع  لُب  أما 

منه  يُستخرج  يُقطر  وحينما  المذاق،  طيب 

ما  غالبًا  اسم »قارا«  يُطلق عليه  سائل حلو 

وباإلمكان  الشربات،  صناعة  في  يُستخدم 

المهارة  توافر  حالة  في  سكر  إلى  تحويله 
الالزمة لذلك. 

يا جداد اخدم على عيالك
الجوية  األح��وال  على  النضج  دور  يتوقف 
رغبة  وعلى  الصنف،  وعلى  ال��س��ائ��دة، 
الواحد  العذق  ثمار  تنضج  وال  المستهلك، 
وقد  الموسم،  خالل  واحد  بوقت  جميعها 
يتكامل النضج في األصناف المبكرة ما بين 
قد  المتآخرة  وفي  أسابيع،  أربعة  أو  ثالثة 

تصل شهرين أو ثالثة. 
عمان  سلطنة  في  التمور  جني  موسم  يبدأ 
خالل فترة النضوج التدريجي، وتعرف هذه 
جني  عملية  بداية  وهي  بالبشارة،  الفترة 
الربيع،  فصل  في  ع��ادة  وتكون  الرطب، 
وتستمر إلى فترة الشتاء في بعض األصناف، 
ثمار  جني  عملية  تبدأ  التمر  نضج  وبعد 
عليها  يطلقون  والتي  نضجها،  بعد  النخيل 
»الجداد«، على شكل مجموعات عائلية، أو 
والمعارف  الجيران  بمشاركة  أوسع  بشكل 
يجتمع  حيث  أح��ي��ان��ا؛  والمستأجرين 
الثمار، حيث  ليتعاونوا في جني  المزارعون 
ليتم  النخيل؛   ثمار  بقطع  »الجّداد«  يقوم 
بينما  لذلك،  المعدة  »السًمه«  في  جمعها 
يقوم اآلخرون بجمع التمور المتناثرة ، فيما 

مواسم جني التمور

التمور في سلطنة عمان  موسم حصاد 
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يُسمى »الرقاط«، وتتّم هذه العملية وسط جو اجتماعي 
وترفيهي وغنائي .وحين يصعد »الجّداد« إلى أعلى النخلة 
تبدأ المجموعة التي بأسفل النخلة في ترديد بعض األبيات 

الشعرية مثل قولهم:
يا ج�داد اخ���دم ع���لى ع�����يالك 

ي������ا ج����داد ل�����ن ط��اح مي����رادك

وأيًضا:
ه������يبالني ه���يبالني ه����يبالني  

ح������د راق����������د وح����د تع�����باني
ح����د صائم ش���������هر رمض���اني 

لع����������رق س�����������وى خ������يالني
وأه������لك م�����ازر الذرع�������اني 

أهلك م�����������ن شي�����ب وطف���الني

وأيًضا:
سالمة عذبتني وأنا ف��وق الم�سيلة 

يبكي الحبيب علي يبي شيله ويديله)1(.

األحمر الداكن أفضل الرطب 
تتنوع أصناف الرطب العمانية إال أن صنف الرطب األحمر 
الداكن هو أفضلها جميًعا، بينما يخلو صنف الرطب الطويل 
األصفر أو الذهبي على ما يبدو من النوى، وله نكهة حلوة، 
نتيجة الختالف  النخيل في سلطنة عمان  وتتعدد أصناف 
موسم  خالل  نضجها  مواعيد  وتتباين  المناخية،  الظروف 
»القيظ«)2(،  باسم  عمان  سلطنة  في  المعروف  الحصاد 
حيث يمتد هذا الموسم إلى ما يزيد على ستة آشهر من 
نهاية شهر مايو إلى بداية شهر أكتوبر، وتعتبر هذه الفترة 
التي يتم زراعة  بالدول  هي أطول مواسم »قيظ« مقارنة 
يوليو  في شهر  وتتّم  التبسيل،  بمراحل  تبدأ  فيها.  النخيل 
وهي مناسبة اجتماعية يشترك فيها أبناء األسرة أو القرية، 

وتمثل صورة للتعاون االجتماعي والعمل المشترك.
سلطنة  في  »القيظ«  النخيل  موسم حصاد  تقسيم  يُمكن 
عمان إلى ثالث فترات: تمتد األولى بعدما يتّم نضج الثمار، 
وتُصبح تمرًا متماسًكا ذا قوام، من بداية شهر يونيو وتستمر 
إلى نهايته، ويبلغ عدد األصناف المبكرة النضج التي تُجنى 

يُسمى المزارع الذي يعمل في رعاية بستان
 النخيل في سلطنة ُعمان بالبيدار، أو الخديم، وتتّم 
البيدرة باتفاق وشروط، ويتفق معه لمدة االنتهاء 

من موسم الحصاد، ويُعطى من التمر وفق ما 
يقوم به من أعمال؛ إذ يروي النخيل، ويعتني به، 

التمر  ويجني 

يُطلق على التمر، في سلطنة عمان، عند بدء
 نضج الثمرة مسمى »البسر«، ثم دور »الرطب«، 
وهو ترطيب جزء من البسر، ثم يتحول إلى تمر، 

حينها، عندما يرى المزارعون تحول الرطب إلى تمر 
يقومون بصرمه، والصرام هو قطع عذوق التمر 
من النخيل، والمزارعون العمانيون لهم طرقهم 

التقليدية الشعبية في صرام التمور

يُستخرج من التمر شراب يُسمى »الدبس« غالًبا 
ما يستخدم ألغراض التحلية بعد األكل، أما لُب 

الطلع األخضر فيؤكل طعاًما لذيًذا طيب المذاق، 
وحينما يُقطر يُستخرج منه سائل حلو يُطلق عليه 

اسم »قارا« غالًبا ما يُستخدم في صناعة الشربات، 
وباإلمكان تحويله إلى سكر في حالة توافر 

المهارة الالزمة لذلك
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خالل هذه الفترة 24 نوًعا منها: قش بطاش، 
ويستهلك  تبكيرًا  األصناف  أكثر  من  وهو 
منحي،  قدمي،  ونغال،  الرطب،  مرحلة  في 
القليل  إال  رطبًا  لألكل  وتستخدم  خمري، 
فتمتد  الثانية  الفترة  أما  الحاجة.  عن  الزائد 
ويبلغ  نهايته،  حتى  يوليو  شهر  بداية  من 
التي تُجنى  عدد األصناف المتوسطة النضج 
خالل هذه الفترة 123 نوًعا، أهمها: هيثمي، 
وتُستخدم  الدعن،  أبو  برني،  مهلبي،  فرض، 
فتمتد  الثالثة  الفترة  أما  وبسرًا.  وتمرًا  رطبًا 
من بداية شهر أغسطس وتستمر حتى شهر 
الفترة بعض أنواع  أكتوبر، وتنضج في هذه 

النخيل المتأخرة النضج، وهي قليلة نسبيًا ومن أهمها:  زبد، خصاب، 
خالص عمان، هاللي عمان، مرزبان)3(. 

جني ثمار النخلة
النخلة  دامت  ما  صعوبة  أي  بدون  النخلة  ثمار  جني  عملية  تتّم 
»عضيدة«، أي جذعها في متناول اليد، أما إذا ما أصبحت »نشوة«، 
تُرتقى،  حتى  ثمرتها  قطف  يُمكن  ال  فعندئذ  الطول،  في  زادت  أو 
وتختلف طرق ارتقاء النخلة، فقديًما كان يرتقي النخلة عدة رجال 
العذوق  يتسلّمون  النخلة  جذع  طول  على  متعاقبين  ويكونون 
المجذوذة ويمررونها بأيديهم واحًدا بعد اآلخر حتى يوصلوها إلى 
الطريقة  وهذه  بساتين،  عدة  فالحو  ذلك  في  ويتعاون  األرض، 
يعتمد  بأن  واسطة  بدون  النخلة  صعود  يتّم  كان  حيث  بدائية، 
هذه  تخلو  وال  الخاويتين،  ويديه  الحافيتين  رجليه  على  المتسلق 

الطريقة من مخاطر، كما أنها متعبة جًدا. 
عن  عبارة  وهي  المرقاة،  بطريقة  لتتّم  الجني  عملية  تطورت 
مجموعة حبال، الرئيس منها متين غليظ حول جذع النخلة، تتصل 
به مجموعة حبال رفيعة حول ظهر »الجاني«، ويربط نهاية الحبل 

الغليظ بحلقة رفيعة. 
ومن المبتكرات الحديثة التي تُستخدم لصعود النخلة األبراج الرافعة 
المتحركة إلى أعلى وأسفل، وعلى عجالت، ومنها ما يُستعمل لجني 

نخلتين متقابلتين أو أربع نخالت في وقت واحد. 
ويتّم قطف العذوق بقطعها بكاملها، وتجميعها في الحامل تتراكم 
حتى  بالعذوق  متثاقال  هابطًا  الحبل  يمر  وبعدها  بعضها،  فوق 
يستلمها شخص آخر على األرض، وأحيانًا تُستعمل الذنابيل والقفف 
من  أصناف  ثالثة  الجني  في  يعمل  الحالة  هذه  وفي  والمنشات، 
العمال: الجاني الذي يتسلق النخلة، والطواش من يقوم بجمع التمر 
والناقل  األطفال،  أو  امرأة  يكون  ما  وغالبًا  النخلة،  المتساقط حول 
وهو الشخص الذي ينقل التمر إلى موضعه، حيث يُخصص له موضع 

يُفرش بالحصر المصنوعة من خوص النخيل، بعد ذلك يتّم تجفيف 
من  وتنقى  تفرز  ثم  األنواع،  لبعض  األوعية  في  التمور  وتصنيف 
التمور الفاسدة، ثم تعبأ في الصناديق التي تنقلها إلى محالت البيع، 
أو المدابس الستخراج الدبس أو عسل التمر، أو مصانع التصنيع. أما 
النخلة، وبعد ذلك يُجنى ويُحفظ. أما  تمر نخلة الفرض فيترك في 
بالنسبة للبسور فإنها تُحصد أثناء تكّون البسور قبل أن تصير رطبًا 

وتجفف وتطبخ، ومن ثم تنقل إلى المصانع.

ترابط وتكافل اجتماعي 
والترابط  االجتماعي  التكافل  أنماط  من  نمطًا  القيظ  موسم  يُعتبر 
البستان  إذ يُشرف صاحب  المختلفة،  الُعماني  المجتمع  بين فئات 
على عملية جني التمر من النخيل بنفسه، ويضع تموينه من التمر 
مالك  ويمنح  بيته.  في  أو  خيمته  تحت  بها  ويحتفظ  سالل،  في 
أي  عينيًا،  أو  ماديًا  أجرًا  الحصاد  العاملين معه في موسم  المزرعة 
جزًءا من الثمار. وتتعدد األعمال، وتتوزع على أفراد األسرة، فيقوم 
الناضج،  التمر  بقطع  يقومون  إذ  الزراعية،  األعمال  بمعظم  الرجال 
وتصفيف النخلة من حيث قطع السعف اليابس وغيره؛ في حين أن 
النساء واألطفال يُعهد إليهم بمهات بسيطة مثل المشاركة في جمع 
الجيد  النوع  وانتقاء  الحصاد،  عملية  أثناء  المتناثرة  الثمار  والتقاط 
المهمة »البيدار«، وفي  الرديء. وفي أحيان كثيرة يتولى هذه  من 
هذه الحالة يأخذ جزًءا من التمر الذي تنتجه النخلة، وأحيانًا يُعطى 
القرى  إلى  يأتون  البدو  آالف  كان  الماضي  وفي  سنويًا.  ماديًا  أجرًا 
كتابه  باشا في   والشراء. ويذكر خورشيد  للعمل  الجني  في موسم 
»سياحتنامة« أنه في موسم جني التمر يترك أفراد العشائر منازلهم، 
ويتجهون إلى األراضي المزروعة بالنخيل، للحفاظ عليها من إغارة 

أي عشيرة أخرى، ولجني محصول التمر)4(.
تلي مرحلة الصرام أو الجداد مرحلة أخرى تُسمى التسطيح، فبعد 
جني ثمار النخيل يتّم تعريض هذه الثمار ألشعة الشمس في مكان 
»الكناز«  تأتي عملية  ثم   ،« الغرض، ويُسمى »المسطاح  لهذا  مهيأ 

مواسم جني التمور

التمور في سلطنة عمان  موسم حصاد 
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وهي حفظ التمور في أوان خزفية تُسمى »الخرس«، أو تحفظ في 
»الخصف« المصنوع من سعف النخيل، والمسمى »الجراب«، فيما 
يُستفاد من جزء من ثمار النخيل لعمل »المدلوك«، والذي يتّم صنعه 
في األغلب خالل أوقات العصر ، حيث تجتمع النسوة في كل بيت 
لتنقية التمر من الشوائب المصاحبة له ويسمى »التفسيخ«، وهذه 

األكلة تقدم مع القهوة العمانية بعد انتهاء مرحلة الرطب)5( 
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فلسطين 34 في  النخلة  تكريم  طقوس 

سما حسن *

 عرفت فلسطين زراعة النخيل منذ آالف 
أراضيها،  جميع  في  وانتشرت  السنين، 
واهتم  وغ��زة.   واألغ��وار  أريحا  خصوصاً 
بزراعة  القدم  منذ  الفلسطيني  المزارع 
االحتالل  تعمد  رغ��م  زال،  وال  النخيل 
المعمرة في  النخيل  البغيض قطع أشجار 
الفلسطيني  يربط  ما  كل  لطمس  محاولة 

بأرضه ووطنه.
يعد »تمر المجهول«،  أو كما يُطلق عليه 
أحد  المنتظر«  فلسطين  »بترول  البعض 
يُزرع في  البلح في فلسطين،  أنواع  أجود 
تزيد  البحر  مستوى  عن  منخفضة  مناطق 
نكهة  يعطيه  مما  األكسجين  نسبة  فيها 

ولوناً مميزين.
في  للبلح  العالية  المكانة  انعكست 
من  للفلسطينيين،  الشعبي  الموروث 
بحفالت  البلح  وانفرد  واألهازيج،  األغاني 
كافة  من  الناس  ينتظرها  خاصة  وطقوس 
الطبقات في موسم جني البلح الذي يبدأ 
مع مطلع شهر أكتوبر أو قبله بأيام قليلة 

ويستمر طيلة الشهر.

زين يا مزين بنت األجاويِد 

طقوس تكريم النخلة في فلسطين 

مواسم جني التمور
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طقوس تكريم النخلة
بالنخلة والبلح بما يعرف بطقس»تكريم  تبدأ طقوس االحتفاء 
النخلة«، وهي المرحلة التي يتم فيها إعداد النخلة لحمل الثمار 
التكريم  تبدأ طقوس  األولى.   المرة  في  قطفها  بعد  ثانية  مرة 
يكون  أن  شريطة  وقيمته،  هيبته  له  السن  كبير  رجل  باختيار 
معروفا بالتقوى والورع لكي يكون مع الرجال الذين سيقومون 
الرجال   يقوم  حضوره  في  التبرك.  سبيل  على  وذلك  بالعمل 
بتشذيب النخلة وتهذيبها ووضع السماد حولها وسقيها بالماء، 
النخلة  عن  النخل  فراخ  أي  األعراس«  أو  »األكواز  يقلعون  كما 
األم لغرسها في أمكنة أخرى، وبعد التكريم تتم عملية التلقيح.

ومن األمثال التي يرددها الفلسطينيون حول التكريم: »مثل ما 
تكرمها بتكرمك«، و»زين يا مزين بنت األجاويِد«. 

في موسم جني البلح، تتفرغ العائالت وتنتقل إلى مزارع النخيل 
التي قد يقوم بها  الثمار،   لمتابعة اإلشراف على عملية قطف 
مختصين،  عمال  بمساعدة  عائالتهم  وأفراد  األراضي  أصحاب 

وتعقب الجني عملية فرز البلح. 
من العادات المتوارثة أن يتم إهداء األقارب والمعارف بأفضل 

وأجود أنواع البلح قبل أن تبدأ عملية بيعه وتسويقه.
وتعد عملية إهداء البلح هذه واحدة من العادات الهامة التي 
يحرص أصحاب أشجار النخيل على بقائها جيال بعد جيل، فإذا 
كان الجد األكبر في العائلة قد حرص في حياته على إهداء البلح 
لعائلة معينة أو لصديق أو حتى جارة قريبة أو بعيدة فإن أوالده 
العادة والوفاء بها كنوع  وأحفاده يحرصون على استمرار هذه 

من الوفاء للجد الراحل.
األراضي  مالك  ويرى  لألحبة،  الهدايا  أجمل  من  البلح   وهدية 
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المزروعة بالبلح أن إهداء جزء من المحصول 
لألحبة  من أهم أسباب وفرة المحصول في 
العام المقبل، والحصول على ربح وفير عند 

بيع باقي المحصول.

عام للبلح وآخر للزيتون
إلى  عام  من  البلح  محصول  وفرة  وتختلف 
آخر، ويؤكد األجداد الخبراء في الزراعة أن 
ارتباطًا  يرتبط  فلسطين  في  البلح  موسم 
للبلح  عام  فهناك  الزيتون،   بموسم  وثيًقا 
يكون  الذي  العام  أن  بمعنى  للزيتون  وآخر 
محصول  يكون  وفيرًا  الزيتون  محصول  فيه 
البلح  البلح قلياًل والعكس. في موسم جني 
بشكر  خاصة  أغاني  الفلسطينيون  ي��ردد 
بوفرة  الفرحة  عن  للتعبير  نعمه،  على  الله 
األدوات  بعض  يعددون  وفيها  المحصول، 
والطرق المستخدمة في قطع القطوف من 

النخلة المرتفعة مثل:
ارف���ع راس���ك يا اب����ن األصايل
راس��ك عالي زي الن��خل ع����الي
وتمرة الرجال خير وسمارهم خير 

 زي تمر النخل أس���مر وغ����الي...

تتغنى  البلح  قطف  على  الشباب  ولتشجيع 
النسوة قائالت:

ودو ش���������باب تل�����������������مه
ودو شباب .....الزرع بدو ه�������مة

واقطع جريدة خضرا يا أبو الع���باية
تضل عتبتك خضرا ع��لى م����ر الياِم

على  طاب  إذا  والرطب  البلح  حالوة  وفي 
النخلة تتغنى النسوة قائالت:

مثل صبيب العسل طعمه على ثمي
يا حرمة قومي حطي ابنك ف�ي الكِم
شدي مع رجالك الخ����ير ال�����وفير

عسل وط�ايب ب���لح الق�����واري����ر ...

وعن طلب البركة عند القطف ومنع الصغار 
من وطء المكان لكي ال تقل البركة وتقديساً 
تتغنى  القرآن  في  ورد  الذي  للثمر  منهم 

النسوة قائالت:
ي����ا ب�����ركة رب������ي 
ف����ي هالبيدر طب����ي
ي��������ا ب���ركة رب����ي 

اللي رزق مريم العذرا
ي������كتر رط����������بنا 

وي�������بارك بلح�������نا ...

صناعة العجوة
تتفاخر النسوة الفلسطينيات بأنهن يصنعن 
الكعك  صنع  في  تستخدم  التي  »العجوة« 
مستغالت  بيوتهن  في  رمضان  شهر  خالل 
ورخص  فيه  الرطب  وكثرة  البلح  موسم 
أسعاره، إذ تخصص ربات البيوت وقتا كبيرا 
لتقشير الرطب ثم رصه بعد إزالة النوى في 

صوان مكشوفة، ويوضع في أماكن مشمسة 
جفافه  وبعد  واألتربة،  الحشرات  عن  بعيًدا 
قوالب  شكل  على  باليد  يُجمع  أيام   بعدة 
ويحفظ  الطابون  فرن  في  ويحمص  دائرية، 
الزيتون  بزيت  مدهونة  نايلون  أكياس  في 
لحين االستعمال، وقد تغنت النساء بجودة 
والتدبير  المهارة  على  داللة  وبأنه  صنيعهن 

إذ قلن:
حطي عجوتك في فرنك يا بنت األصايل

لو جار عليك الزمن والزمن جاير
وآمن�����ي ك�������عكاتك
وط�عمي ح���ب�يبات����ك 

ووزعي منه على روح محبي��نك

صناعة دبس التمر
تنقرض  تكاد  شعبية  محلية  صناعة  وهي 
بسبب انتشار المصانع، إال أن هناك البعض 
تُبنى  إذ  يدويًا،  الدبس  بصناعة  يهتم  ممن 
غرفة صغيرة في البيت بعيًدا عن الرطوبة، 
محكمة اإلغالق بدون نوافذ، تُجمع الرطب 
في هذه الغرفة وتُضغط وتترك حتى يسيل 
من  تصنع  صغيرة  فتحة  عبر  منها  الدبس 
األسفل. ودبس البلح له قيمة غذائية عالية، 
المربى،  الطعام مثل  ويستخدم على موائد 

ويوصف لزيادة القوة الجنسية لدى الرجال

* كاتبة من فلسطين

مواسم جني التمور

فلسطين  في  النخلة  تكريم  طقوس 
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د. سمر الشامسي* توأمة الفن والتراث

تأمالت

على  الدخيلة  اآلخر  ثقافة  فيه  تغزو  الذي  الوقت  ذات  في 
ينزوي  والتقاليد  والعادات  الملبس،  في  العربية  المجتمعات 
الموروث الشعبي، وتغيب بعض العادات والتقاليد، وهو األمر 
الذي  العربي  والفلكلور  اإلنساني  التراث  بانقراض  يهدد  الذي 

يشكل جزءاً ال يتجزأ من  الثقافة والموروث الشعبي. 
وأمام ذلك الغزو البد من أفكار جادة إلزالة الصدأ عن موروثنا 

وإعادة االعتبار إليه.
طريق  عن  مترجمة  وفرشاتي  بقلمي  ألتقي  السياق  هذا  في 
الفن بالكلمة والرسم تصحيح المسار نحو تراث األجداد ببلداننا 
الكوادر  وأحد  التراث  عشاق  من  واحدة  باعتباري   � العربية 
المعنية والتي تشعر بالمسؤولية تجاه التراث بالمحافظة عليه 
نفقد  ال  والشباب حتى  النشء  أذهان  في  وإحيائه من جديد 

هويتنا وتهيمن علينا ثقافة اآلخر ونشعر بالغربة في بالدنا.
فكثير من البلدان العربية تحتضن من المجسمات التراثية على 
الحبيبة  المثال مصر  ، فعلى سبيل  يتخيله عقل  ما ال  أراضيها 
التي تحتضن ثلثي آثار العالم والمباني التراثية المصممة على 
طرازات مختلفة من ثقافات مختلفة سواء إسالمية أو فرعونية 
لتُشّكل  بعناية  والفنانون  الحرفيون  وضعها  والتي   ، قبطية  أو 

كيانات تراثية عمالقة.
وكثير من الدول العربية التي تحتوي تراث األجداد وتعبر عن 
والمبدعين،  الفنانين  أنامل  خلدتها  التي  القديمة  الثقافات 
ودونتها أقالم الكتاب والشعراء حتى صارت مناهج تدرس بكافة 
العالم،  العلمية على مستوى  العلم وفي أرقى الجامعات  دور 
وهذا ينبئ عن توأمة الفن بالتراث والثقافة وتصور عالقة الزواج 

الكاثوليكي بينهم. 
العربي  التاريخ  صناعة  في  جهدهم  جل  الفنانون  كرس  وقد 
وأصبحت  معابدهم  جدران  على  وترجمته  والمعاصر  القديم 

بالعراق  بابل  كحضارة  مختلفة  حضارات  تشكل  تراثياً  موروثاً 
اإلمارات  لدولة  التراثية  اآلث��ارات  وكافة  باليمن  وحضرموت 
ظفرت  التي  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
الغنية  التراثية  الدول  مصاف  في  نفسها  ووضعت  بالتقدم 
برقِي  وحضارتها  تراثها  وصدرت  بالحضارة  والمثقلة  بالثقافة 
وهي ساكنة بمكانها. وحول إمكانية عمل تصور آخر لموروثات 
القديمة  المدن  نجد  الشعبي  تنوعها  لتعزيز  مختلفة  تراثية 
بسوريا في حمص ودمشق والشام التي حظيت بحكم العرب 
بعدما كانت في ضيق بين طرفي  الرحى الفرس والروم واللذين 
أرادا أن يفرضا ثقافتهما هناك ولكن هيهات فقد تحررت على 
أيدي رجال شبه الجزيرة العربية والذين وصفوا بعرب الصحراء، 
مقومات  تؤكد  عام  بشكل  انتقلت  التي  العربية  فالموروثات 
والطريقة  الشكل  في  بينها  فيما  االختالف  رغم  واحدة،  تراثية 
مختلفة  ثقافات  فهي  والمذاق  الذوق  في  يجتمعان  أنهما  إال 
بمذاق عربي وذوق خالد، وهذا يؤكد أيضاً مدى التوأمة بين 

الفن والتراث 
* كاتبة وتشكيلية من اإلمارات



البلح في مصر 38 موسم جني 

زراعات النخيل في مصر
وتعد محافظة الوادي الجديد األولى في إنتاج التمور في مصر، تليها 
محافظة أسوان، إال أن زراعات النخيل تنتشر في جميع أقاليم مصر، 
ويبلغ عددها حوالي 14 مليون نخلة تنتج سنوياً حوالي 1.113.270 
مليون طن من التمور،.  ويبلغ عدد أشجار النخيل في محافظة الوادي 
الجديد وواحاتها المتنوعة إلى حوالي مليوناً و900 ألف نخلة، تنتج 
حوالي 50 ألف طن من التمور سنوياً.  وتعد تمور الوادي من أجود 
أنواع التمور في العالم، والسبب في ذلك المناخ الحار والتربة الخصبة 
التى ينمو فيها النخيل بصورة طبيعية من دون حاجة لزراعة. وتشتهر 
من  ب�»الصعيدي« وهو  يعرف  الذي  السيوي  البلح  بإنتاج  المحافظة 
أهم األصناف نصف الجافة وأكثرها انتشاراً، وتنتشر زراعته في الوادي 
أو  كجم   90 النخلة  إنتاج  ويبلغ  والفيوم  والجيزة  والواحات  الجديد 
الحجم  كبيرة  والثمرة  بها،  المعتنى  األشجار  في  150 كجم  أكثر من 
إذ يصل طولها إلى 4 – 3.5  سم وقطرها 2.5 – 2 سم، لونها أصفر 
عند اكتمال النمو، ويمكن أن تستهلك في هذا الطور، وبعد أن تجف 
الثمرة قليالً يتحول لونها إلى البني الداكن عند النضج، ولحمها شديد 
يعادل نصف  ممتلئة طولها  والنواة  األلياف،  وقليلة  الحالوة وسميك 

محمد شحاته على *
 مع انتصاف شهر سبتمبر من كل عام تنطلق األفراح في بيوت 
أهل الوادي الجديد )الجنوب الغربي لمصر، في الصحراء الغربية، 
لحين  تؤجل  هناك  الزيجات  فجميع  مصر(،  محافظات  أكبر  وهي 
انتهاء موسم »الدميرة« وهي كلمة واحاتية تعني جمع البلح من 
أشجار النخيل.  مع ظهور بشائر الخير، ينطلق الرجل بأسرته إلى 
أسفلها،  الباقون  ويظل  النخلة  إلى  أحدهم  يصعد  النخيل،  بستان 
يفرشون الحصر الستقبال البلح، والعادة أن أول »ظُباطة« يقطعها 
الرجل صدقة للفقراء والجيران ممن ال يملكون بساتين نخيل، وهو 

عمل يُراد به جلب البركة. 
يشارك جميع أفراد األسرة في جني محصول البلح، منهم من يقطع 
»الظُباط«، ومنهم من يقوم بتنقية البلح وفرزه، ومنهم من يقوم 
للهواء حتى  البالستيك ويحرص على تعريضه  أقفاص  بالتعبئة في 
ال يفسد. بعد ذلك يتم بيع المحصول للتجار أو الجمعية الزراعية 

لتسويقه محلياً أو تصديره. 
عن  الناس  بها  يعبر  التي  األغاني  البلح  جني  موسم  في  تنتشر 
النخيل ف  ع   ... جميل  يا  الواحات  »بلح  أشهرها  من  مشاعرهم، 

الهوا بتميل«

»القيضي« في الصعيد و»الدميرة« في الوادي

موسم جني البلح في مصر 
أفراح وعادات وأساطير  

مواسم جني التمور
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طول الثمرة، والصنف المنزرع في الواحات يمتاز عن المنزرع  بالوادي بأنه 
يجفف على النخلة وذلك لمالءمة الطقس هناك، وهو من أجود األصناف 
الصالحة للتصنيع والتعبئة كما يمكن حفظ  ثماره بعد جمعها لمدة طويلة، 
في  إنشاء عدة مصانع  وتم  للخارج،  كبيرة  كميات  منه  النوع تصدر  وهذا 
الوادي الجديد لتعبئة وتغليف عبوات البلح وكذلك مصنع إلنتاج عسل البلح 
ومربى البلح والعجوة، وتم إنتاج أنواع مختلفة من البلح مثل البلح المحشي 

باللوز والبلح المحشي بالفول السوداني و البلح المحشي بالشيكوالتة.

أصناف التمور فى مصر
من  الثالث  المجموعات  بوجود  تتميز  بها حيث  تتمتع  نسبية  ميزة  لمصر 
باإلضافة  صنفاً  عشر  سبعة  على  تزيد  الشائعة  فاألصناف  البلح،  أصناف 
إلى أعداد ال حصر لها من أصناف محدودة االنتشار وتجمعات كبيرة من 
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النخيل البذري. وتنقسم األصناف إلى مجموعة أصناف ذات ثمار رطبة 
)الطري(، وتشمل عدة أصناف شائعة االنتشار تختلف ألوان ثمارها من 
األحمر إلى األصفر واألصفر المشوب بحمرة خفيفة، وتؤكل عادة طرية 
)طازجة( بعد الجمع مباشرة  ومنها الحياني، والزغل��ول، والسم���اني، 
واألمه���ات، وبنت عيشة، والبرحي، إلى جوار أصناف محدودة االنتشار 

منها أم الفراخ )أم الفروخ(، والعرابي )عريبي(، والحالوي، والسرجي.
وهناك مجموعة األصناف نصف الجافة، وتتميز بأن ثمارها تصبح ذات 
رطوبة متوسطة عند تمام نضجها كما تحتوي على كميات مرتفعة من 
)الصعيدي(، والعمري، والعجالني،  أو  السيوي  السكرية، ومنها  المواد 
وحجازي أبيض.  وأخيرًا مجموعة األصناف الجافة، التي تكاد محافظة 
أسوان تنفرد بوجودها، وهي تمور فاخرة ذات شهرة، أهمها السكوتي 
أو )األبريمي والبركاوي(، والبرتمودا )بنتمودا(، والملكابي، والجنديلة، 

والجراجودا، والدجنة، والش��امية.

موسم »القيضي« في الصعيد
نهاية أغسطس وبداية سبتمبر من كل عام  يبدأ موسم  يسميه  في 
لشدة  وذلك  »الِقيضي«،  أو  ب�»الِقيظ«  مصر  صعيد  في  المزارعون 
الحرارة في تلك الفترة، وتُحصد خاللها الذرة الشامية والذرة الرفيعة. 

وتشهد كذلك »جني البلح«.
ورغم أن أشجار النخيل ال تنتشر بكثافة في قريتنا التابعة لمركز البداري 
بمحافظة أسيوط، إذ يملك كل مزارع ما بين نخلة وعشر نخالت على 
وتحظى  ألصحابها  كبيرة  قيمة  تمثل  األشجار  تلك  كانت  فقد  األكثر، 
منهم بعناية تفوق محاصيلهم الرئيسية التي يزرعونها ويعتمدون عليها 
على  حرصهم  ذلك  في  السبب  يكون  وربما  ومعيشتهم،  دخلهم  في 
تجفيف منتج نخالتهم الستخدامه في شهر رمضان الكريم إذ اعتادوا 

أال تخلو منه مائدة اإلفطار.
مع بداية نضج البلح وتحوله من لونه األساسي األخضر ويسمى في تلك 
الفترة »الراِمخ« ينتشر األطفال أسفل أشجار النخيل ويرجمون »ظُباط« 

مواسم جني التمور
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النخل )وهي كلمة ذات أصل فرعوني قديم وتكتب كذلك 
»زوباط« تطلق لآلن على مجموعة أغصان البلح المرتبطة 
بالطوب  األطفال  يرجمها  النخيل(  عذق  النخلة-  من  مًعا 
والحجارة فتتساقط حبات البلح على األرض ويأكلون الناعم 

منها، وتتناول الماعز ما ال يصلح لشهية األطفال.
عندما يجد المزارع أن نخلته تضم عدًدا كبيرًا من »الظُباط«، 
يصعد ويقطع بعضها، فيما يسمى بعملية »َخف النخلة« 
»الظُباط«  ويقدم  الكامل.  بالنضج  للبقية  يسمح  حتى 
للماعز لتتناوله، ويكون هذا الطقس في نهاية شهر يوليو 
وبداية أغسطس تقريباً. وفي منتصف شهر أغسطس يبدأ 
األحمر،  أو  »األصفر،  النهائي  لونه  إلى  التحول  في  البلح 
الكبار  الفترة يزداد نشاط  الملون« وفي تلك  المختلط  أو 
والصغار أسفل أشجار النخيل فمنهم من يرجمها ومنهم من 
يصعد إلى النخلة ليلتقط بعض حبات البلح التي يدب بها 

الطعم الجميل المحبب لدى الكبار والصغار.

النخلة والخيال الشعبي
من  العديد  مصر  في  الشعبية  الجماعات  مخيلة  نسجت 
من  اكتسبت  واألشخاص،  واألماكن  األشياء  عن  الحكايات 
خاللها عمراً أطول وقيمة أكبر،  وذلك بتداول وانتشار تلك 
الحكايات حتى تصبح موروثاً يستمر لمئات السنين يحمل 
في طياته عادة أو معتقًدا أو حتى خرافة تمنح لمواسمهم 
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وتعرف  تقدرها  خاص  نوع  من  قدسية  أفرادهم  وبعض  وأماكنهم 
قيمتها عقولهم البسيطة وقلوبهم الطيبة. 

حكاية  ومنها  والتمر،  والبلح  بالنخلة  ارتبط  ما  الحكايات  تلك  من 
الواقعة  قريتي  في  المبكرة  طفولتي  منذ  أذكرها  التي  صالح  نخلة 
في صعيد مصر في مركز البداري بمحافظ أسيوط، فعلى الشاطئ 
الشرقي للنيل في قريتنا ارتبط أطفال القرية بموقع بجوار الساقية 
توجد به ثالث أشجار نخيل مرتبطة بجذر واحد، كانت تلك األشجار 
الذي توفي منذ  إلى صاحبها  مجتمعة تسمى »نخلة صالح« نسبًة 
عشرات السنين، وكانت ثمرات تلك النخلة من أجمل وأطعم ثمرات 
البلح في القرية، واألهم من طعم ثمراتها أنها تحمل »حكاية صالح« 
الذيُ حكى أنه كان من الطيبين في القرية وأصيب في شبابه بمرض 
األطباء عن  بحياته وعجز  يودي  أن  الحركة وكاد  أقعده عن  خطير 
مداواته، وفي يوم من األيام رأى في منامه أن رجالً يرتدي مالبس 
بيضاء يطلب منه أن يأكل من بلح نخلته التي تقع بجوار الساقية، 
تلك  ثمرات  من  له  يحضر  أن  ولده  من  صالح  طلب  الصباح  وفي 
عافيته،  له  وعادت  تماماً  مرضه  من  وُشفي  صالح  فتناولها  النخلة 
ومن يومها نذر صالح تلك النخلة لله وأصبحت صدقة ألهل القرية 
جميعاً في حياته وبعد وفاته، فكل مريض أو متأخره في اإلنجاب 
قصص  عن  سمعنا  وكم  صالح  نخلة  بلح  من  يأكل  أن  ينصحونه 
حتى  النخلة،  تلك  ثمرات  لتناول  نتيجة  ُشفيت  كثيرة  لحاالت 
أصبحت النخلة الشهيرة في قريتنا وفي القرى المجاورة يلتمسون 
الحكايات  من  الكثير  ودارت  قولهم،  حد  على  البركة  ثمراتها  من 
حولها فمنهم من يقول إن َملًَكا من السماء هو الذي زرعها ومنهم 
ثمرها  من  وأكل  بها  مر  الصالحين  الله  أولياء  أحد  إن  يقول  من 
فطرح البركة بها، وفي موسم جني البلح كان أهل القرية جميعاً 
لنخلة صالح  أبناءهم  يُرِسلون  نخيل  أشجار  يملكون حتى  والذين 

يجلبون منها البلح للتبرك به كما ذكرت.
فعندما  القرية،  أهل  عند  المثل  النخلة مضرب  تلك  قيمة  وكانت 
يعلق  بيعه  ويريد  يملكه  شيء  أي  ثمن  في  يغالي  أحدهم  كان 

الطرف المشتري بقوله:»ليه، هي نخلة صالح؟«  دليالً على قيمتها 
الكبيرة عندهم 

* باحث في الثقافة الشعبية واألنثروبولوجيا
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سمير قسيمي*

ضوء

في نفاق النقد العربي
قبل فترة قصيرة، راودتني فكرة شريرة نوًعا ما. أردت أن أجد 
جوابًا لسؤال كثيرًا ما أرقني بخصوص صدق النقد وموضوعيته. 
رواية  في  وردت  جملة  بالفيسبوك  على صفحتي  نشرت  هكذا 
»مملكة الفراشة« للجزائري واسيني األعرج، من غير أن أشير إلى 

أنه صاحبها، وطلبت من أصدقاء صفحتي رأيهم فيها.
كانت الجملة: »ممتلئة بك إلى حد االحتراق«.

جاءت الردود في معظمها، منتقدة لهذا التعبير، رافضة له، من 
باب أنه ال يخدم أي منطق في اللغة، حتى وصفها بعض النقاد 
-وهم من أصدقاء الكاتب وبعض قراء رواياته المخلصين-  بأنها 
مبتذلة، على أساس أن الرابط بين االمتالء واالحتراق منعدم لفظًا 

ومعنى. 
واالحتراق  مفهوم  االمتالء  أن  معناه  فيما  واحد  من  أكثر  وقال 
كذلك، لكن أن يكون االمتالء مقرونًا باالحتراق فإن هذا يُجهض 
االندهاش ويبلبل العقل. معتبرين أن البعض يلجأ إلى مجازات 

غريبة.
»ابتذاالً  سموه  لما  الرافضة  التعليقات  بعض  أن  حقا،  الغريب 
رواية  امتدحوا  أن  سبق  لنقاد  كانت  بالعبارة،  يتعلق  لغويًا« 

»مملكة الفراشة«، بل واعتبروها فتًحا مبيًنا في الرواية العربية.
إال أن المدهش ما حدث الحًقا، فبمجرد أن نشرت تعليًقا ينسب 
العبارة لواسيني األعرج، حذف كثيرون تعليقاتهم األولى، وعلقوا 
مجددا بما يبرر العالقة بين االحتراق واالمتالء في العبارة ذاتها! 
المعجز أيضا أن بعض هؤالء استعان بنظريات وتفاسير وشروح 

صوفية تؤكد وجود عالقة غير موجودة أصال بين اللفظتين.
الفكرة، أن ثمة مرًضا حقيقيًا أصاب النقد العربي. أفضل تسميته 
»الخالنية«. وهو مرض تجّذر بشكل خطير في الساحة األدبية، 
إلى حد أنه منح لنفسه الحق في تسفيه الجيد، وإعالء الرديء، 
من باب »أخدمك وتخدمني«. أو تكريسا لالعتقاد الكاذب في أن 

الكاتب المعروف ال يكتب إال جيدا.
النقد تقتضي أواًل فصل النص عن صاحبه،  أعتقد أن موضوعية 
تجربتي  تأكدت من خالل  لقد  الكاتب.  اسم  بعيدا عن  ليعامل 
بالمحاباة،  يتسم  نقدا  نواجه  أننا  وصفتها،  كما  »الشريرة« 
والشخصانية واللباقة الشبيهة بالنفاق، واألخطر أنه موؤود باسم 

التعصب لهذا أو ذاك.
معرفة  القارئ  قبل  للكاتب  يتيح  الذي  هو  الموضوعي  النقد 
هفواته، وهو الذي يسمح له بالتطور وليس بمجرد االعتقاد أنه 
تطور، والنقد إذا خان موضوعيته خلق لنا كائنات أدبية متوهمة 

بالعظمة وهي ليست كذلك.
وحده الناقد العربي، إذا تناول كاتبا ذا صيت، وصفه ب�»الكاتب 
من  جرا  وهلم  العظيم،  والكاتب  المتميز«  و»الكاتب  الكبير«، 

أوصاف توحي أنه سينتصر للنص مهما بلغ من رداءة.
خيانة  بسبب  تدهور  من  يعيشه  فيما  العربي  النقد  أن  أعتقد 
معالمه لخطهم األول، تمكن شئنا أو أبينا من تكريس نوع من 
األدب الرديء الذي أصبح يتصدر واجهاتنا األدبية، وأخشى، أنه 
العربية،  الرواية  مع  سيحدث  العربي  الشعر  مع  حدث  مثلما 
أي  اصبح  موضوعيتهم،  خانوا  ممن  النقاد  هؤالء  بسبب  بحيث 

نص يحمل وصف رواية يعتبر رواية.
الرديء..  والمبدع  الخالني  الناقد  بين  تواطؤ  هناك  بالطبع، 
مسؤولية  ينفي  ال  ذلك  ولكن  معينة،  مصالح  تكرسه  تواطؤ 
حاولت  وإن  الرديء  الكاتب  مسؤولية  ينفي  ال  مثلما  النقد. 

تبرير تصرفاته بالطموح 

* روائي جزائري



المغرب44 التمور في  موسم حصاد 

يعرف موسم حصاد التمر بالمغرب رواجاً سياحياً واقتصادياً منقطع 
العمل  النظير يساهم بطريقة أو بأخرى في ترويجه وتوفير فرص 
حيث  المغربي،  السوق  في  أساسية  بضاعة  يروج  لكونه  بكثرة، 
االستهالك على أشده والتقدير الكبير للتمر من طرف المغاربة أسوة 

بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
تعد التمور ثروة طبيعية للمغرب، فالكثير من المزارعين، كما يعبر 
عن ذلك موقع هيسبريس المغربي، يمتلكون قطعاً أراض صغيرة، 
جانب  إلى  الزيتون  وأشجار  النخيل  حرفية  بوسائل  يزرعون  حيث 

استغالل  أجل  من  والشمندر  الجزر  مثل  أخرى  صغيرة  محاصيل 
يدفعون  الذين  للسكان  قيمة  ذا  األول  الحصاد  ويعد  الري.  مياه 
البداية  في  المقتطفة  التمور  على  الحصول  أجل  من  كبيرة  مبالغ 
تقديراً  راً  ومقدَّ مباركاً  شجراً  النخيل  يعتبر  حيث  المدينة،  بهذه 
النخيل  ومن  األسرة.  أفراد  أحد  كان  لو  كما  به  االعتناء  يتم  كبيراً 
يتم أخذ الثمار الصالحة لألكل وأخرى تخصص للماشية، أما األغصان 
فتستخدم في تصنيع منتجات يدوية أو كحواجز من أجل الحيلولة 
من دون زحف الصحراء على المناطق الزراعية، وفي الوقت نفسه، 

 عزيز العرباوي*

المغرب  في  التمر  نخيل  واح��ات  تقع   
جنوبي  الواقعة  المناطق  في  كثيف  بشكل 
سلسلة جبال أطلس مثل مناطق طاطا ودرعة 
وتافياللت وفكيك، حيث توجد خمسة ماليين 
نخلة على مساحة تقدر بحوالي 48 ألف هكتار، 
تنتمي  )التي  أرفود  مدينة  سكان  يحتفل  كما 
إلى جهة درعة تافياللت( كل عام بعيد حصاد 
وجني التمر في منطقة يتجاوز االستهالك فيها 
أشكال  وتختلف  للفرد.  سنوياً  كيلوغراماً   15
سبيل  فعلى  التمر،  نوعية  حسب  الحصاد 
يحصد  »المجهول«،  يسمى  نوع  يوجد  المثال 
يتعرض  ال  حتى  سليمة  وبطريقة  تامة  بعناية 
للضياع أو التلف ويتميز بحجمه الكبير وغالء 
بقطع  األخرى  األنواع  تحصد  حين  في  سعره، 

فروع النخيل وتجميعها بعد سقوطها.

موسم حصاد التمور في المغربموسم حصاد التمور في المغرب
 تعاون وتكافل إنساني رائع

مواسم جني التمور
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اللبن  الطوب  من  المبنية  للمنازل  كأسطح  الشجرة  جذع  يستخدم 
مثل  مشتقة،  منتجات  أيضاً  التمور  من  وتصنع  المنطقة.  في هذه 
خيوط الجراحة وكريمات البشرة، إلى جانب المواد الغذائية، مثل 
مشروب  إعداد  في  التمور  نواة  تستخدم  كما  والشراب،  المربى 
»قهوة التمر« المعروفة بالمغرب، إضافة إلى أن ثمار النخيل تتمتع 
أيضا بفوائد غذائية عديدة ومعروفة ألنها فواكه ذات طاقة وغنية 
باأللياف والبروتين والفيتامينات، ولها خصائص تساعد على الهضم. 
هذه األشكال اإلنتاجية التي يدخل فيها التمر ومشتقاته تشكل قفزة 

البسيطة والمركبة، كما تشكل  التقليدية  الصناعة  نوعية في مجال 
التمر، ودفعة  فيها  ينتشر  التي  المناطق  لدى سكان  ثقافة جديدة 

قوية لإلنتاج الوطني من التمور ومشتقاته.
وما يمكن تسجيله خالل هذا الموسم هو ازدهار األنشطة االقتصادية 
ألنه ال يعتبر مظهراً طبيعياً، وإنما يمثل ثقافة ومصدر دخل ألصحاب 
عملية  من  انطالقاً  بالتمور  يعمل  من  ولكل  الزراعية  الواحات 
نهار  كان  فإذا  الغذائية.  المآدب  إلى  تصل  حتى  وحصادها  قطفها 
باستعدادات  وغنياً  عامراً  القطف  موعد  في  والفالحين  المزارعين 



46

التمور فإن ليلهم ليس أقل جهداً، حيث يتوجهون بعد صالة المغرب نحو 
»سوق التمر«، كما يعبر عن ذلك وليد البوناصر في مقاله المنشور بموقع 
»كارون الثقافي«، حيث يفتح لهم أحد شوارع المدينة أبوابه على مصراعيه 
لعدم توفر سوق خاص بمحاصيلهم. بعد ذلك يحين موعد العرض الخاص 
باإلنتاج، لتحتد المساومة بين البائع والمشتري تحت ضياء القمر. كما إن 
األنواع الجيدة ال تتحمل البقاء في السوق طويالً حتى في حالة غالء ثمنها 
والمناطق  والمنطقة  الجهة  مدن  باقي  أسواق  نحو  بها  الشاحنات  لتتجه 
إلى  طريقه  يجد  وأكثرها  األخرى،  المغرب  مناطق  باقي  وحتى  المجاورة 
معامل التعبئة والحفظ، قبل إعادة تسويقها من جديد ولكن في األسواق 
من  أخرى  أنواعاً  هناك  أن  عليه  التأكيد  يمكن  وما  المرة.  هذه  العالمية 
التمور الجيدة من حيث جودتها وقيمتها يشتريها أهالي المدينة قبل طلوع 
الشمس وخروجها ألسواق المدينة ليتضاعف سعرها أكثر من مرة، لكن مهما 
غلت فلن تصل لسعر باقي الفواكه األقل فائدة. بل إن ما يؤكد عليه وليد 
البوناصر هو أن سنوات الجفاف باإلضافة لبناء السدود قد ألحقت الضرر 
بحقول التمر وواحاته المنتشرة بالمنطقة، إال أنها لم تفلح في التأثير على 
هؤالء  من  آخر  لعدد  بالنسبة  أما  بالنخيل،  المزارعين  بعض  احتفاظ  قوة 
النخيل  لهجر  المياه حجة  وشح  الجفاف  من  اتخذوا  قد  بقليل  ليس  وهو 
وعدم زراعته والبحث عن مورد آخر للرزق، بل تحايلوا على شركات التأمين 
وذلك من خالل تأمينها وعدم االهتمام بها ومن ثم المطالبة بالتعويضات 
جعل  ما  الفالحي  القرض  أمام  طوابير  في  ساعات  وقوفهم  بعد  البسيطة 
يسمى  ما  الى  باالضافة  هذا  االنقراض.  و  للفناء  تعرضاً  أكثر  الثمرة  هذه 
بجفاء  المزارعين  يشجع  ما  الفالحة  وزارة  قبل  من  التمور«  شراء  »ضمان 
النخيل وبيع ما تنتج من تلقاء ثمرها بثمن ال يساوي ثمن الحشف!. هذا 
وقد تفتقد المنطقة  معارض خاصة للتمور تعرّف بها وتدرج فوائد النخيل 
وما تواجه هذه الفاكهة الجافة من مشاكل ومخاطر، مما يشجع المزارعين 
لالهتمام أكثر بحقول النخيل وواحاته الجميلة، والتي تعطي ثماراً مختلفة 
والرطب  )الخالل(  والبلح  والحبابوك  كالجمري  واألذواق  واألشكال  األلوان 

والتمر، إضافة إلى سعفها وليفها وظلها فآالف األسر التي 
إجازتها  قضاء  على  تحرص  مازالت  االصطياف  في  ترغب 
الربيعية ما بين تلك الواحات، بدالً من قضاء وقتهم في ما 

تسمى المتنزهات العامة.
ذلك  هو  التمر  حصاد  موسم  في  نالحظه  ما  أجمل  إن 
حيث  األسرة،  في  واألفراد  األجناس  لكل  الكبير  الحضور 
واحاتهم  في  ويخيِّمون  واح��د،  مكان  في  يجتمعون 
ويخلقون نوعاً من المرح والسعادة التي يمكن افتقادها 
حيث  المدن،  في  باالصطياف  الخاصة  المتنزهات  في 
حقيقية  بوادر  نرى  وال  الخاص،  جوه  يخلق  فرد  كل  إن 

لالحتفال الجماعي، أو حتى الشعور بوجود اآلخرين 

* كاتب وباحث من المغرب

مواسم جني التمور

المغرب التمور في  موسم حصاد 
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التفكير في المستقبل48 أو  الفلسفة ال نستطيع قراءة للتراث  د. رسول محمد رسول: من غير 

ساحة الحوار

كيف  مرغوب،  غير  أمر  العربي  عالمنا  في  الفلسفة  دراسة  وكأن   -
ترى هذا األمر؟

بدأت عملية تدمير الفلسفة في وطننا العربي منذ مطلع الثمانينيات 
من  بضغوط  األردنية  الجامعات  في  أقسامها  بإغالق  بدأت  تقريبًا، 
الدينية  التيارات  ضغط  وتواصل  المسلمين«،   اإلخ��وان  »جماعة 

-خصوصاً التيار السلفي- في سائر الدول العربية. 
أشاع السلفيون في المجتمع العربي »أن من تمنطق تزندق«، وهي 
مقولة قديمة استخدمت لمحاربة الفلسفة منذ زمن اإلمام الغزالي. 

وهكذا بدأت الرحلة،  وتراجعت أقسام الفلسفة في الجامعات.
األمل أن الفلسفة ما زالت نشطة في بعض دول المشرق العربي ومنها 

د. رسول محمد رسول: 
من غير الفلسفة ال نستطيع قراءة التراث أو التفكير في المستقبل

حاورته - فاطمة عطفة 
 قال الدكتور رسول محمد رسول إن الفلسفة تواجه ضغوطات 
الدينية المتشددة. وأكد  التيارات  العربي بفعل  كبيرة في الوطن 
أن الفلسفة كانت المحرك األهم للعقل العربي منذ ستينيات القرن 
التراث  إلى  النظر  بقضية  العرب  المفكرون  انشغل  الماضي حين 
والفكر  الفكرية  الذائقة  كبرى حفظت  مشاريع  ذلك  في  وأنجزوا 
النقدي العربي،  وطالب رسول في حواره التالي معه الدوَل العربية 
التقدم والتطور ال  بإعادة االعتبار للفلسفة داخل الجامعات، ألن 
يحدث من غير فلسفة ومفكرين قادرين على فهم منطق األشياء، 

فال ثقافة وال سياسة وال علوم من غير منطق فلسفي.
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مصر، وفي دول المغرب العربي هناك المئات من أساتذة الفلسفة 
مع إقبال جيد من الطالب على دراستها. واألمل كذلك في عدد من 
مشاريع ترجمة النصوص الفلسفية في عدد من العواصم العربية.  
كل من يفكر بتدمير الفلسفة في الوطن العربي هو أحد العناصر 
المتآمرة على المعرفة، ال يمكن تصور مجتمع من دون فلسفة، وال 
تعليم  يمكن  والنقدي، وال  الحر  والتفكير  العقالنية  تحيا  أن  يمكن 

معاني الكرامة واإلنسانية والقيم والوطن والهوية إال من خالل 
ورياضيات  وجغرافيا  تاريخ  -من  المعارف  لجميع  الفلسفة. 
التفكير من خاللها. كيف  يتم  وغيرها - هناك أطر فلسفية 
أفهم التاريخ من دون فلسفة التاريخ؟ وكيف أفهم الفيزياء 
تريد  الشعواء  الحمالت  هذه  الفيزياء؟  فلسفة  دون  من 
الفكرية  والذائقة  العربي  والوعي  العربي  اإلنسان  تدمير 

والفكر النقدي العربي.

- ربما يعود األمر في عدم إقبال الطالب على الفلسفة 
هو عدم وضوح مصيرهم سواء في الحياة أو الوظيفة 

بعد التخرج؟
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حقيقة، وعلى الدول العربية االنتباه إلى أن خريج الفلسفة مناسب 
والثقافة  الخارجية  وزارات  في  القطاعات،  من  الكثير  في  للعمل 
التفكير  الفلسفة يستطيعون  البحوث، خريجو  واإلعالم وفي مراكز 
ثقافة  توجد  هل  لألشياء،  الداخلي  المنطق  على  ويعملون  بعمق 

من غير منطق؟ كل شيء في هذا العالم له 
منطق فلسفي.

الفلسفة والتراث
-شغلْت النظرة إلى التراث كتابات كل من 
تقريًبا،  العربي  الوطن  في  بالفلسفة  عمل 

كيف تنظر إلى هذه الفكرة؟
الماضي  القرن  في  السبعينيات  مطلع  منذ 
أدونيس  بدأت مشاريع فكرية، ربما يكون 
ذلك  تبعت  ما،  بشكل  بها  شرع  من  أول 
وهي  سياسيًا،  طابًعا  اتخذت  مشاريع 
ربطوا  الذين  القوميين  المفكرين  مشاريع 
عفلق  ميشيل  مثل  والمعاصرة  التراث  بين 
الماضي  ربط  مجال  في  كتبوا  .، هؤالء   .  .

بالحاضر.
هذه  لفتت  والثمانينيات  السبعينيات  في 
الرؤية اهتمام دارسي الفلسفة، مثل الطيب 
وحسن  الجابري،  عابد  ومحمد  تيزيني، 
الله  وعبد  الخطيبي،  الكبير  وعبد  حنفي، 
وظفوا  مفكرون  وهم  وغيرهم،  العروي 
المعرفة الفلسفية في تنشيط منهج قرائي 
التراث، وربطوا بين الحاضر والماضي  يقرأ 
كتاب  مثل  الكبيرة،  مشاريعهم  وأنجزوا 
إلى  التراث  »من  الضخم  تيزيني  الطيب 
»النزعات  م��روة  حسين  وكتاب  الثورة« 
اإلسالمية«،  العربية  الفلسفة  في  المادية 
وكتاب »نحن والتراث« لمحمد عبد الجابري 

الذي أثار جدالً واسعاً وكبيراً. 
الوطن  أن  السبعينيات  في  الرؤية  كانت 
هائلة  تغريبية  تحوالت  على  مقبل  العربي 
هؤالء  الهوية،  ضياع  على  منها  يخشى 
الماضي  بين  الصلة  بهذه  معرفياً  أمسكوا 
أثارت  ضخمة،  دراسات  ودشنوا  والحاضر 

جدالً واسعاً شغل الفكر العربي والقراءة العربية على مدى 25 سنة 
مضت. 

هذا المنجز الكبير داللة على أنه من غير الفلسفة ال نستطيع قراءة 

التاريخ والتراث والحاضر وال نستطيع أن نفكر في المستقبل.

اهتمامات مختلفة 
اهتمامك  تطور  على  تدل  مهمة،  كتب  عدة  مشروعك  يتضمن   -
بحقول مختلفة، حدثنا عن أبرز محاور هذا 

المشروع؟
في  أط��روح��ت��ي  نشرت   2000 ع��ام  ف��ي 
تناولتا  اللتين  وال��دك��ت��وراه  الماجستير 

الفالسفة كانط وهيغل وشيلينج. 
بدأت  قد  كنت  سبتمبر   11 أح��داث  قبل 
منطلًقا  واإلس��الم  الغرب  بحقل  باالهتمام 
المفكرين  لدى  رصدتها  إيجابية  رؤى  من 
كتاب  وأنجزت  الغربيين،  والمستشرقين 
»الغرب واإلسالم: استدراج التعالي الغربي«، 
وكانت النظرة وقتها أن الغرب يتعالى على 
الفئة  من  أمًما  ويراهم  والمسلمين  العرب 
الثانية ويرى العقل العربي غيَر منتج وغير 
مبدع. هذه الرؤية تغيرت بعد التسعينيات 
واألدي��ان  الناس  وتقارب  العولمة  بفعل 
والثقافات والمثقفين، انفتح الحوار وتطور 
رؤيتي  وت��ط��ورت  وال��غ��رب،  العرب  بين 
قراءات  واإلسالم:  »الغرب  كتابي  فأنجزت 

في رؤى ما بعد االستشراق«.
»محنة  كتابي  في  للفلسفة  ع��دت  ثم 
الهوية«، تناولت مفهوم الهوية ألني أعيش 
خارج بلدي حيث التقيت بأعراف وثقافات 
مختلفة فوجدت أنه من المناسب أن أبحث 

في مفهوم الهوية. 
مفهوم  إلى  الهوية  مفهوم  من  وانتقلت 
الحضارات  صراع  نظرية  وكانت  التعارف 
تتبلور  أخذت  قد  التاريخ  نهاية  ونظرية 
مفهوم  على  فعملت  مناقشتها،  وتتسع 
العقل  »نقد  كتاب  في  التعارفي  العقل 

التعارفي« سنة 2005م.

ما الذي عنيته بمصطلح ما بعد االستشراق؟
ترسيخ  المصطلح  هذا  خالل  من  قصدت 
لالستشراق،  بالنسبة  والغربي،  العربي  القرائي  المكيال  في  داللة 
أردت أن أقول إن هناك رؤى إيجابية ظهرت في الغرب األوروبي 
العالم، هذه  دول  من  وغيره  السوفيتي  باالتحاد  واألمريكي وحتى 

قال الدكتور رسول محمد رسول
 إن الفلسفة تواجه ضغوطات كبيرة 

في الوطن العربي بفعل التيارات 
الدينية المتشددة. وأكد أن الفلسفة 
كانت المحرك األهم للعقل العربي 

منذ ستينيات القرن الماضي حين 
انشغل المفكرون العرب بقضية النظر 
إلى التراث وأنجزوا في ذلك مشاريع 

كبرى حفظت الذائقة الفكرية 
والفكر النقدي العربي

األمل أن الفلسفة ما زالت نشطة في 
بعض دول المشرق العربي ومنها 
مصر، وفي دول المغرب العربي 

هناك المئات من أساتذة الفلسفة 
مع إقبال جيد من الطالب على 

دراستها. واألمل كذلك في عدد من 
مشاريع ترجمة النصوص الفلسفية 

في عدد من العواصم العربية. 

كل من يفكر بتدمير الفلسفة في 
الوطن العربي هو أحد العناصر 

المتآمرة على المعرفة، ال يمكن 
تصور مجتمع من دون فلسفة، وال 

يمكن أن تحيا العقالنية والتفكير الحر 
والنقدي، وال يمكن تعليم معاني 
الكرامة واإلنسانية والقيم والوطن 

والهوية إال من خالل الفلسفة

ساحة الحوار

التفكير في المستقبل أو  الفلسفة ال نستطيع قراءة للتراث  د. رسول محمد رسول: من غير 
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يمتلك  أنه  على  العربي  العالم  إلى  تنظر  الرؤى 
أن  ويرون  مبدعة،  إنتاجية  وعقلية  عريقاً  تاريخاً 
رغم  وحرب  وإره��اب  عنف  دعاة  ليسوا  العرب 
الشكل.  بهذا  تصورهم  التي  الموجودة  المقوالت 
كان بحثي حول عشر رؤى غربية تناولت واعتمدت 
على مواقف فكرية إيجابية للغرب فأسميتها رؤى 

ما بعد االستشراق.
 

تحدثت من قبل عن أن مفهومك للنقد في كتابك 
هذا  وجه  ما  مختلف،  التعارفي«  العقل  »نقد 

االختالف؟
ال أفهم النقد على أنه نوع من التعرية أو الكشف 
تحليل  هو  النقد  بل  لآلخرين،  السلبية  الصور  عن 
تهين  ال  برؤية  فيها  والنظر  العقلية  هذه  وتفكيك 
بل  أح��داً  تكفر  وال  أحد  حياء  تخدش  وال  أح��داً 

والتواصل  الحوار  تتملكني هي  التي  الداخلية  الرؤية  العكس  على 
والمعيار اإلنساني هو المعيار األهم في هذا المجال.

نقد أدبي بدافع فلسفي
لكنك اعتنيت بالنقد األدبي أيًضا، وسلطت الضوء على الرواية في 
منطقة الخليج العربي بعدة كتابات، ما دوافعك لهذا التحول، وما 

أبرز مالمح تلك التجربة؟ 
بدأت بدراسة الرواية اإلماراتية عندما وجدت أن حوالي خمسين نصا 
الهائل وجدت  العربية، إزاء هذا الكم  روائيا قد ظهر في اإلمارات 
نفسي أمام فرصة كبيرة لدراسة هذه النصوص، ووقع اختياري على 

دراسة مواضيع تتناولها هذه الروايات قريبة من الحقل الفلسفي.

درست صورة اآلخر كما تتجلى في الرواية بين السلبية واإليجابية،  
تلك  وظهرت  اإلماراتية،  الروايات  في  المرأة  صورة  درست  كذلك 

الدراسات  في كتاب »تمثيالت المرأة في الرواية اإلماراتية«.
الرواية اإلماراتية،  ثم حاولت تطويع المنهج السيميائي في دراسة 
هو  بما  نصوصه  تحفل  ما  كثيراً  اإلماراتي  الروائي  أن  ووج��دت 
المتمثلة  والجسديات  المرئيات  على  فعملت  الحياة،  في  مرئي 
روائياً وتخيلياً في بعض النصوص، تقريباً 13 نصا روائيا، في  كتاب 
منطقة  في  األول  العنوان  وهو  اإلماراتية«،  الرواية  في  »الجسد 
المكتبة  في  الثاني  العنوان  وأظنه  العربي،  والخليج  اإلم��ارات 
ممثلة  مقاربة  الكتاب  هذا  الجسد،  مصطلح  يحمل  الذي  العربية 
األبيقورية  إلى  يعود  فلسفي  منهج  هو  الذي  السيميائي  بالمنهج 
وغيره،  هوثريل  إلى  وحديثاً  وأفالطون  وسقراط  الرواقية  وإلى 
وهو نقد مؤسس على عمق فلسفي وعلى بطانة 
الفلسفة حالي  وبين  األدب  بين  زاوجت  فلسفية، 
كحال آخرين مثل جورج طرابيشي وغيرهم الذين 
انطلقوا من معرفة فلسفية من خالل قراءة النص 
الروائي أو بالعكس مثل آخرين ربما انطلقوا من 
الله  عبد  الدكتور  مثل  الفلسفة  باتجاه  الرواية 

إبراهيم الناقد العراقي المعروف.
عنوانه  كتاباً  أنجزت  كذلك  السياق  هذا  وفي 
الرواية  في  سيميائية  قراءات  الساردة:  »األنوثة 
الخليجية«، تضمن انشغااًل على نصوص حوالي 14 
من الروائيات الخليجيات،  لرصد كيف استطاعت 
الروائية اإلماراتية إدخال شؤونها الداخلية والخاصة 
كالخيانة والجسد في المتخيل الروائي وفي نسيج 

سردي روائي له هوية خاصة به 
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محمود شرف * »القليس«،  هذا ما كان!
لم يكن علّي أن أترك المكان من دون دليل يقودني عبر دروب 
تلك المتاهة، الظالم يحل على مهل، يطلب النهار حثيثا، وقع 
خطوات االثنين مرتفعا، يعلو، هذا يسابق ذاك، طريدة سهلة 

البد ستقع في الشرك، تماما كما وقعت فيه!
طالما  التي  الجأش  رباطة  ذهبت  كما  »الرياالت«  ذهبت 
بناظريه،  األرض  يقلب  رفيقي  وظل  أمتلكها،  أنني  تخيلت 
يذهب بوجهه يمنة تارة، ثم يعود فيديرها نحو اليسار أخرى، 
باألساس.  التوتر  ينقصني  يكن  ولم  المتوترة  حركته  أربكتني 
رفيقي سهل الرفقة، طيع، ال يأبه كثيرا لألخطار، ربما ال يشعر 
حينما  قدميه،  أعتاب  على  الغالب  في  تكون  أنها  رغم  بها؛ 
أسواق  إلى  تفضي  التي  العتيقة  البوابة  أمام  الرجل  استوقَفنا 
شعبية متنوعة، البهار بروائحه الثقيلة، والملبوسات المزركشة، 
بقطرات  مصفرة،  خضراء  ناعمة،  األركان،  تزين  التي  الحناء 
للعروس  يمكن  ال  سحريا،  معجونا  ستصير  المياه  من  قليلة 
في  كنا  جديدة.  حياة  مفتتح  في  خدماته  عن  تستغني  أن 
القلب تماما من صنعاء، تقودنا خطواتنا إلى الالشيء، نجرب 
الحلوى المعروضة على األرصفة، ونسأل عن نوع السجائر التي 
أتعاطاها، صديقي لم يكن يدخن، قال إنه حرام، التدخين، أو 
ما شابه، كنت أقرأ نصا من كتاب تراثي يتناول سيرة »أويس«، 
في  ألجادله  القراءة  استرسال  نفسي  على  أقطع  أن  أشأ  فلم 
كعبة  أريكم  الرجل:  قال  التدخين، وحله، من حرمته.  طبيعة 
قد مضين  ليال  كانت سبع  ريال،  مائتي  لي  وتدفعون  أبرهة، 
ال  تماما،  هادئ  شيء  كل  السأم،  وضربََنا  هناك،  إقامتنا  على 
النهدين  صواريخ تلمع في السماء، وال مدافع، ال شيء، جبل 
وكنا  ناعسا،  الرتيب،  المشهد  على  يطل  مكانه،  في  مستقر 

وحدنا على شفا الحصول على مغامرة تكسر اإليقاع.
إزاء  جوابي  كان  األمر!«  يستحقه  ال  كبير،  مبلغ  ريال  »مائتا 

الرجل  من  العرض  سماع  إثر  رفيقي  عيني  في  الفرح  لمعة 
أتبينها،  لم  بكلمات  الرجل  غمغم  جنبه،  في  الخنجر  صاحب 
أخرج  ليوافق،  مراوغتي  على  الطريق  بقطع  صاحبي  وسارع 
الغريب.  الرجل  النقود أيضا من جيب بنطاله، ودسها في يد 
لم أكن مطمئنا، عادة ال أتوجس من الغرباء، لكنني أقلق من 
اليمن،  باب  خلفنا  تركنا  كذلك.  ذاك  وكان  الغريبة،  العروض 
سرنا عبر أزقة ضيقة و حواٍر ال تتسع ألكثر من فردين ذهابا 
وإيابا، ذهني مشغول بما ال أتذكره، فقط كانت عيناي تتابعان 
واجهات المنازل القديمة، وكان العمران يبتعد وراءنا، وتخفت 
األصوات، قال الرجل كالما كثيرا و نحن نتبعه، نصف كلماته ال 
أفهمها؛ إذ يتحدث بسرعة عجيبة، كأنما يأكل الحروف، يلوكها 
المستقرة  القات  أوراق  بها  يلوك  التي  السرعة  عكس  بنفس 
ككرة متوسطة الحجم في إحدى زاويتي فمه. »القليس« كلمة 
من بين الكلمات القليلة التي تبينتها من حديثه، كررها كثيرا، 
ولم أفهم معناها في حينها، فيما بعد، وباالستعانة باإلنترنت، 
العامة  حولها  التي  أبرهة،  لكنيسة  األصلي  االسم  أنها  أدركت 

إلى »كعبة أبرهة«.
أمام بعض الشجيرات المتناثرة في مكان أشبه بحفرة، مسّور، 
في منطقة تكاد تخلو من المارة، أشار الرجل: ها هي! تلّفتُّ 
حولي ألرى وجه رفيقي، كانت االبتسامة على شفتيه تجعلني 
اختفت  النظرة  تلك  حالمة،  نظرته  كانت  أحمَق،  لعّده  أميل 
تماما، وتحولت إلى نظرة حيرى، تقلب في الجهات؛ بحثا عن 
ظل الرجل الذي استمهلنا لحظات لشراء قنينة ماء، ثم ذهب، 
ولم يعد، كان تفسيري لألمر أن اتفاقنا لم يشمل إعادتنا لنفس 

النقطة التي انطلقنا منها، أو هكذا صار! 

* شاعر وكاتب من مصر

وحهة
سفر
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خلف أحمد محمود أبوزيد *

 حرص أهل األمارات متذ القدم، على تأدية فريضة الحج، متحملين 
قبل  قديًما،  الرحلة  طريق  تكتنف  كانت  التي  والمصاعب،  المشاق 
ظهور وسائل الموصالت العصرية، في أجواء إيمانية جاءت محملة 
أداء  متعة  معها  أبقت  وإن  المشقة،  بين  مزجت  التي  بالبهجة، 
الفريضة، فكل تعب الرحلة يتبدد ويتالشى تماًما، حينما تلوح مكة 

من بعيد ويتراءى البيت العتيق. 

االستعداد للرحلة قديما
كانت االستعدادات لرحلة الحج في المجتمع اإلماراتي في الماضي 
تبدأ قبل عيد الفطر المبارك، وأحيانًا قبل ذلك، حيث كان الشخص 
الذي ينوي الحج، يبدأ في البحث عن الرفقة الصالحة الطيبة، التي 
تساعده على الخير وتسعى إليه، ثم بإعداد الجمل أو الراحلة، وكان 
ذلك يتم عبر ما يعرف بصاحب الحملة، الذي يشتري الجمال قبل 
ويكون  يملكها،  حوطة  في  أو  الصحراء،  في  ويضعها  الحج  موسم 
من  فيها  لما  نظرًا  اإلبل،  من  األنثى  عادة  الحملة  صاحب  اختيار 
الصفات التي تؤهلها لتحمل مشاق الطرق أكثر من الذكر، ثم يقوم 
بها  ليعرف  اإلبل،  بدن  الحملة بوضع عالمة على جزء من  صاحب 
إبله، إذا ما سرقت أو ضلت الطريق في الصحراء، وحفاظًا على خفها 

الوعرة،  الصحراوية  الطرق  في  الطويل  السير  بسبب  التشقق  من 
الحاج منفرًدا،  يبدأ  أخفافها، في حين  الجلد على  يضع قطعة من 
للرحلة، والتي  الالزمة  المواد  الحملة في إعداد  أو بصحبة صاحب 
تتمثل في شراء خيمة أو خيام سهلة الطي والنشر والتنظيف، وإعداد 
الطعام والزاد الخاص بهذه الرحلة الطويلة، والذي كان يتكون من 
مختلف أنواع المؤن والمواد الغذائية التي يحتاجونها، والتي تتمثل 
في األرز والمالح »السمك المملح«، والعوال وهو السمك المجفف 
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والسكر والسمن والعسل، فيما يحملون الماء في السعن، وهو وعاء 
من الجلد يوضع فيه الماء، إضافة إلى األسلحة النارية الخفيفة مثل 
وللصيد،  الطريق  لخطر  اتقاًء  معهم  الحجيج  يحملها  التي  البنادق، 
وكانوا  الرحلة،  أثناء  لإلبل  غذاًء  يستخدم  كان  الذي  التمر  وأيًضا 
يغطونها بالخيش لحمايتها من برودة الطقس، ويجمعون أثناء الرحلة 
أوراق شجر السمر، التي يقومون بطحنها وعجنها ليطعموا بها اإلبل، 

كي تقوى على المسير، خالل هذه الرحلة الطويلة. 

إقامة األفراح 

كما كان هناك عدد من العادات التي ارتبطت بالذهاب 

للحج في المجتمع اإلماراتي في الماضي، من أهمها أن 

كي  والجيران،  لألهل  يذهب  الحج،  نوى  الذي  الشخص 

هناك  كان  ما  إذا  السماح،  منهم  ويطلب  عليهم،  يسلم 

أي خالف بينه وبينهم ، حيث كان الحاج يحرص على أن 

تكون العالقة مع الجميع في أحسن صورة قبل الذهاب 

للديار المقدسة، التي كانت تمثل حدثًا سعيًدا ليس فقط 

لألهل واألقارب واألصدقاء، ولكن لكل أبناء الفريج، الذين 

يقوم  كان  الفرح، حيث  ويعمهم  البهجة  تغمرهم  كانت 

الوداع  بلحظات  الحي  وأبناء  واألصدقاء  واألقارب  األهل 

يصيبه  أن  ولخشية  لفراقه  الدموع  خاللها  تنهمر  التي 

ينطلق  ثم  والطويلة،  الشاقة  الرحلة  هذه  مكروه، خالل 
الركب والكل يلوح له مودًعا. 
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طرق الحج 
أما عن طرق السفر، التي كان يسلكها الحاج اإلماراتي في الماضي، 
كانت تمر عبر وسيلتين، األولى الطريق البرية، حيث كانت القوافل 
المتجهة للحج تبدأ بالتوجه ناحية الغرب، حتى الوصول إلى حدود 
أسبوعين  نحو  يستغرق  ذلك  وكان  السعودية،  العربية  المملكة 
تقربيًا، ثم يتوجه الركب بعد ذلك، إلى منطقة األحساء، ثم مدينة 
الرياض، التي تبعد عن مكة نحو ألف كيلو متر، وهي مسافة طويلة 
يمرون  كانوا  حيث  ذلك،  قبل  الحاج  قطعه  ما  تقريبًا  توازي  جًدا 
في  التوقف  بعد  مكة،  إلى  مباشرة  التوجه  قبل  المنورة،  بالمدينة 
بعض األماكن التي يتوافر فيها بئر للماء، حيث يقومون باالغتسال 
وتوفير احتياجاتهم من الماء، ثم يبدأ اإلحرام ومعها مناسك الحج، 
كان  التي  األهوال  الطويل،  البري  الطريق  عبر هذا  نتخيل  أن  ولنا 
يتعرض لها الحاج، خالل الرحلة من تعب ومشقة، والتي كانت تصل 
إلى ثالثة أشهر، هذا إلى جانب عدم األمان بسبب التعرض لغارات 
اللصوص وقطاع الطرق، كما أن قيادة قوافل الحج في الصحراء لم 
تكن سهلة، وكان يتم االستعانة بخبراء يعرفون جيًدا الطرق وأماكن 
فيها  ترعى  التي  الكأل  توافر  وأماكن  للشرب،  الصالحة  المياه  آبار 

اإلبل، وتحصل على قسط من الراحة قبل استكمال المسير. 

الرحلة بحرًا 
أما الطريق األخرى فطريق البحر، حيث كان بعض الحجاج يفضلون 
هذه الطريق، ألنها أكثر أمًنا وراحة من عبور الصحراء، حيث كانوا 
يستقلون السفن الشراعية والبخارية، وكانت الرحلة تبدأ من جزيرة 
الدمام ثم  إلى  اليمن وجدة، أو من دبي  دلما إلى بحر عمان، ثم 
يكملون برًا إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما كانت الرحلة 
أيًضا ال تخلو من مخاطر منها طول السفر والعواصف العاتية التي 
تعرض السفن للغرق في بعض األحيان، إضافة إلى أمراض مرتبطة 
بالبحر مثل الدوار، إلى جانب توفير نفقات الرحلة، التي كانت تصل 
من  يقرب  ما  إلى  الماضي  القرن  من  األربعينيات  فترة  في  كلفتها 

300 روبية. 

ظهور الشاحنات 
مع مرور السنين، بدأت رحالت الحج اإلماراتية تأخذ شكاًل جديًدا 
بظهور السيارات، واستخدامها كوسيلة لنقل الحجيج، إلى المشاعر 
الله نصيب، وهو من  الحاج عبد  المقدسة، وقد بدأ ذلك على يد 

.. طقوس وعادات  القديمة  رحالت الحج اإلماراتية 

ارتياد اآلفاق
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خور كلباء، وقد حج 32 مرة، وبحكم 
التي اكتسبها من كثرة رحالت  الخبرة 
الحج التي قام بها، أصبح مقاواًل لخدمة 
عموًما،  الشرقية،  المنطقة  حجاج 
يجمع  فكان  خصوًصا،  كلباء  وخ��ور 
شحن  بسيارات  وينقلهم  الحجاج 
كبيرة إلى دبي، ومن ثم بالسفن، إلى 
تستغرق  الرحلة  كانت  حيث  الخبر، 
تقريبًا من شهرين إلى شهرين ونصف، 
وعناء  مشقة  يكتنفها  أيًضا  وكانت 
شديدان، ويقص صاحب أشهر رحالت 
أحمد  الماضي  في  اإلماراتية  الحج 
في  المشقة  هذه  من  ألواناً  نصيب، 
عدد  برفقة  تمت  التي  رحالته  إحدى 
كبير من الحجاج، داخل شاحنة كبيرة 
حيث  الصيف،  فصل  في  مكشوفة، 

المناطق  واتساع  الشديدة،  الحرارة 
الرملية والطرق الوعرة، وهم يجلسون 
الحطب،  من  الشاحنة  حمولة  على 
في  للطبخ  يستخدمونه  كانوا  الذي 
الطريق،  على  االستراحة  محطات 
القدور،  كانت  الحطب  جانب  إلى 
وحقائب الحجاج وغيرها، وكان معظم 
حرارة  لتجنب  لياًل  بالشاحنة  السير 
كانت  ما  وكثيرًا  الشديدة،  الشمس 
السيارة لياًل تضل طريقها، ثم يكتشف 
تائه في  أنه  الفجر،  بزوغ  السائق مع 
الصحراء، فيضطر إلى العودة، لينطلق 

من جديد. 

فرحة العودة 
تبدأ  الحج،  مناسك  الحاج  أداء  بعد 
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أيسر  كانت  والتي  الديار،  إلى  العودة  رحلة 
الحاج  الذهاب، ذلك ألن  النفس من رحلة  على 
قد  أنه  من  كبيرة،  نفسية  وسعادة  براحة  يشعر 
اإلسالم،  أركان  أحد  الحج  فريضة  أداء  في  نجح 
فيقوم  الحرام،  الله  بيت  برؤية  عيناه  واكتحلت 
وهذه  والجيران،  لألهل  الهدايا  بشراء  ذلك  بعد 
الصالة،  وسجاجيد  المسابح،  في  تتمثل  الهدايا 
وإحضار ما يستطيع حمله من ماء زمزم، والذي 
منه  يرتوي  أن  ويجب  خاصة،  أهمية  له  كان 
ومع  الحاج،  فيه  يقطن  الذي  الحي  أف��راد  كل 
اقتراب وصول القافلة إلى أرض الوطن، يظهر ما 
يقوم  وهو شخص  المبشر،  أو  بالمطراش  يعرف 
لقاء  الحجيج،  بوصول  األهالي  إلبالغ  بالمسارعة 
الحجاج،  أسر  من  عليها،  يحصل  رمزية  هدايا 
نظير هذه البشرى السعيدة، فيخيم على الجميع 
الستقبالهم  االستعداد  يبدأ  ثم  والسرور،  الفرح 
برفع الرايات الخضراء، على أسطح منازل الحجاج، 
رمزًا  يمثل  الرايات،  لهذه  األخضر  اللون  واختيار 
للطهارة، التي حصل عليها الحاج بأدائه لفريضة 
الحاج  وصول  وفور  الجنة،  لون  أنه  كما  الحج، 
من  عدد  بإطالق  والجيران  األهالي  يبدأ  الحي، 
طلقات بندقية خاصة في االحتفاالت إعالنًا عن 
وصوله، ثم يقومون بنثر النثور، وهي عبارة عن 

حلويات ومكسرات وأوراق زهور خضراء، وبعض القطع المعدنية، 
التي تنثر فوق العائدين من الرحلة، ثم يغني األهل واألقارب بعض 
األزهايج ترحبيًا بالعودة، ثم يقوم الحاج باستقبال المهنئين، الذين 
أهل  إلى  يقدمونها  التي  البسيطة،  الهدايا  بعض  معهم  يحضرون 
الحاج، مثل بعض الفاكهة واللحم، وفي المقابل يقوم الحاج بتقديم 
بعض الهدايا التي أحضرها معه، والتي على رأسها ماء زمزم المبارك، 
البسيطة  األلعاب  وبعض  الرأس(،  )أغطية  والقحطنيات  ومسابح 

والحلوى التي يفرح ويسعد بها أطفال العائلة والجيران. رغم تقدم 
التكنولوجيا وزحف وسائل اإلتصاالت الحديثة، اإل أنه مازال العديد 
بطقوسها  المناسبة  بهذه  اليوم  إلى  يحتفلون  اإلمارات  أهل  من 
األجداد،  يعيشها  كان  ما  نحو  على  أجواءها  ويعيشون  القديمة، 
باعتبارها  األندثار،  من  وحمايتها  عليها  الحفاظ  في  منهم  رغبة 

جزًءا حيًا وتراثًا أصياًل، يجب أن يمتد إلى األجيال الجديدة 

* باحث في التراث الشعبي من مصر

.. طقوس وعادات  القديمة  رحالت الحج اإلماراتية 

ارتياد اآلفاق
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الصادر  العدد  اليوم،  اإلمارات  جريدة   -  1
مؤسسة   ،2015 عام  من  سبتمبر   20 تاريخ 

دبي لإلعالم.
الحج  رحالت  مقال  االتحاد،  جريدة    -  2
قديًما، العدد الصادر بتاريخ 22/ 9 / 2015.

3 - صحيفة الخليج، ملحق تراث الحج في 
الماضي- أهازيج وأكالت. 

4 -  مجلة الوعي اإلسالمي الكويتية، العدد 
591، ذي القعدة 1435ه، سبتمبر من عام 
2014، ملف خاص عن رحالت الحج قديًما.

المصادر: 



الشعر فقط60 العمر ألجل  َرِغبا بطول 

رَِغبا بطول العمر ألجل الشعر فقط
توفيق فضل الله ضعون، شاعر لبناني مهجري أصيل وطريف 
)1883 - 1966(، كان بإمكانه أن يعيش فوق المئة عام، لو لم  
يغادر هذه الدنيا بحادث سيارة أودى به في مدينة ساوباولو 

البرازيلية.
أما لماذا كان واثقا من العمر الطويل؟.. فألنه كان، وبعد سن 
طعامه  في  تقريباً:  شيء  كل  في  معتدالً  تحديداً،  الخمسين 
سريره  على  غريزته   اقتصاد  في  ويقظته،  نومه  في  وشرابه، 
الزوجي، في عدم إجهاد نفسه وإعمال رأسه بما فوق طاقته، 
بتجّنبه االزدحام البشري واإلخالد ما أمكن إلى الطبيعة، بمزاولته 
رياضة المشي وعدم الركون للبالدة والسكون، بوثوقه من كونه 
ابن ساللة طويلة العمر، ال تقصفها قبل األوان األمراض الخبيثة 
أو ما شابهها، بحكم الوراثة البدنية الصلبة العتيدة. وكان هذا 
الشاعر قد عمل حساباً لكل شيء، إاّل لموته بحادث سيارة أرعن 
ومفاجئ، حيث قال وهو يلفظ أنفاسه األخيرة، لمن بقي حيّاً 
من حوله: »هذا ما لم أستطع أن أعمل له حساباً.. عفوك يا رب، 
توّهموا واستوثقوا،  بيد عبيدك، مهما  بيدك ال  األعمار  إن  حقاً 
وصالوا وجالوا، وتبّصروا وتذاكوا واحتاطوا وتجّنبوا«. ومع أن هذا 
الشاعر قد عّمر أكثر من غيره من شعراء جيله في المغتربات، 
وكتب كتاباً مهماً في أدب السيرة بعنوان: »من وحي السبعين«، 
حرّضه  الذي  أن  ذاكراً  السبعين،  من  تبدأ  الحياة  إن  فيه  أورد 
على هذا االعتقاد الجازم، أحد المتفائلين في بالد الغرب، وقد 
فأنعش  األربعين«،  تبدأ في  »الحياة  كتاباً جعل عنوانه:  أصدر 
بتفاؤله آمال الماليين ممن بلغوا تلك السن أو جاوزوها، وبينهم 
الذي  »كان  قائالً:  علّق  الذي  الله ضعون،  توفيق فضل  شاعرنا 
نبّهني إلى هذا الموضوع الحيوي، دخولي في نطاق السبعين، 
وأنا ال أزال أتمتّع بحيوية ونشاط وزهو ابن خمسين، حتى أن 
أحد أصدقائي األدباء، وعندما أبلغته عزمي على إصدار كتابي 
استغرابه  أبدى  أن  يتمالك  لم  السبعين،  بلوغي  بمناسبة  هذا 

إياه  وأعرب لصديق لنا شاعر عن شّكه في صدق قولي، عازياً 
إلى شغفي بمخالفة الناس في ما تواضعوا عليه، العتقاده أنني 

على األكثر بين الخمسين والستين.
إلى شعوري هذا رأيت أن أتخطّى الحّد الذي وضعه  واستناداً 
ذلك الكاتب الغربي بثالثين عاماً كاملة العّدة، مع إني لم أكن 
من المعتدلين، بل من المفرطين حتى دانيت الخمسين؛ ولم 

أعتدل وأنظّم معيشتي وأتبع القواعد الصحية إاّل بعدها«.
العمر ويعمل  أما لماذا كان شاعرنا توفيق ضعون ينشد طول 
حثيثاً له؟ فألجل شيء واحد فقط، هو »حب الشعر واالستزادة 
األديب  صديقه  نفسه،  سائله  بذلك  يفيدنا  كما  قوله«،  في 
التحاد  أسبق  عام  أمين  وهو  سعد،  أبو  أحمد  الراحل  اللبناني 
اإلماراتي  للشاعر  حميم  شخصي  وصديق  اللبنانيين،  الكتاب 
الراحل سلطان بن علي العويس، وكلهم كانوا يلتقون بالشاعر 
العراقي نزيل بيروت الدائم: أحمد الصافي النجفي، وذلك حتى 
العام 1976، وهو عام إصابة النجفي برصاص قّناص في الحرب 
األهلية اللبنانية، استدعته السفر العاجل إلى بغداد ليموت فيها 

عن ثمانين عاماً.
أما مكان اللقاء األثير لهؤالء الشعراء واألدباء جميعاً في بيروت، 
خشب  من  جسر  نهاية  في  الرابض  داود،  الحاج  مقهى  فكان 
يمتد بين اليابسة والبحر قبالة منطقة »الزيتونة« الشهيرة لكل 
من يعرف لبنان وأجواءه السياحية المرغوبة قبل الحرب األهلية 
المشؤومة. وقد فرض هذا المكان على األصدقاء الشعراء كلّهم، 
الشاعر النجفي نفسه، حيث كانت تطيب له اإلقامة فيه ويرتاح 
له صاحب المقهى والنادلون.روى لي أحمد أبوسعد أن الشاعر 
عمره  يطول  أن  يتمّنى  كان  اآلخر،  هو  النجفي  الصافي  أحمد 
المئة »كي ينشد الشعر، ويترجم لعظمائه، بعد  ويتعّدى سّن 
الدنيا  هذه  في  ومعناه  وجوده  مبّرر  فالشعر  الخيام..  عمر 
ضعون،  توفيق  الشاعر  أن  سعد  أبو  األديب  وأفادني  الزائلة«. 

أحمد فرحات *
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قلب الكالم الزمن،  من  لعقود طويلة  العرب  وبالد  لبنان  عن  المغترب  وهو 
قد  نفسه  قائله  كان  النجفي،  الصافي  ألحمد  شعراً  يحفظ  كان 
نسيه، وقد قرأه الشاعر ضعون مباشرة على سمع الشاعر النجفي 
في مكتب صديق مشترك بينهما، هو رجل األعمال اللبناني ألبير 
الريحاني. للوهلة األولى، تفاجأ الشاعر اللبناني بالشاعر العراقي، 
مجهوالً،  حاجة  ذا  والمتواضع  البسيط  البدوي  بزيّه  حسبه  إذ 
ولكن سرعان ما استدرك الرجل المضيف، صاحب المكتب األمر، 
بالوقوف إجالالً للشاعر، وأجرى بين الطرفين التعارف المألوف، 
ساقيه،  طاوياً  المقعد  على  النجفي  ثم جلس  وتفاتحا،  فتصافحا 

بعدما حّرر قدميه العاريتين من نعليه.
ويقول الشاعر ضعون: »واستهللت حديثي مع النجفي بذكر أبيات 
له كنت عثرت عليها في معرض مطالعاتي، فأعجبتني، وحفظتها، 
ما  إاّل  المادة،  العزوف عن  في  لي  صنواً  لي شاعراً  ألنها صّورت 
فات منها وستر وأظّل، مع مراعاة الفرق الكبير بين أرستقراطيي 
الظاهرة وشعبيته، بحيث خجلت أمامه من نفسي، لذلك أنِسُت 
المكتب يراقب حركاتنا، ويصغي  إليه ورحبت به، وراح صاحب 
مجنونين  يرى  أن  لعاقل  يروق  كما  مغتبطاً،  جذالً  نقول  ما  إلى 

يتبادالن اآلراء. أما تلك األبيات فهي:
يا قوم م�����ا لي مشكٌل م���عكم          

لقد اقتس����منا وانت����هى األم���ر
لكم الثم�������ار تب����اع رابح����ة                   

ولي المروج الخض�����ر وال����زهر
ولك��م س�������فائنكم مح�����ملة            

في البحر م���اخرة، ول����ي البحر
والقص���ر ل�������ي منه مناظ���ره            

ولكم أث����اث الق���صر والق���صر
ولكم م�����دينتكم وم����ا ض�ّمت            

ولي النسيم الح���لو والعط�������ر
الروح لي، فخذوا الجسوم لك����م        

دنياكم لكم، ول�������ي الشع�����ر
 

وراح الشاعر ضعون كلما رسم صورة نثرية منه تُعرب عن حقيقته 
وآرائه ومبادئه، يأتيه الجواب فوراً من منظومة شعرية سلسة - 
إبهام، حتى  تعاظل وال  فيها وال  تعقيد  - ال  النجفي  الشاعر  من 
يا  الله  أستودعكم  النجفي:  الشاعر  فقال  اإلنصراف.  موعد  أزِف 
بعد..  اللبنانية: »بكير  بالدارجة  الفور  الجواب على  سادة، فكان 

يُطيل  كي  النوم،  النجفي:«إلى حيث  قال  أين؟!..  إلى 
على  شعراً  تضخ  تظل  حتى  التعبى،  جسدنا  بآلة  الله 

الناس واألمة من مائها إلى مائها. فأجابه الشاعر ضعون: 
آلتنا  نعمل لمصلحة  أيضاً  قلتها ونحن  أنت  يا شاعري،  لله درّك 
أنفسنا  نسّخر  أن  منا  يستحّق  فالشعر  نفسه،  للسبب  المنهكة 

ونريح أجسادنا ألجله.
في  اإلبداع  اعتراف  آخر  بشاعر  شاعر  يعترف  أن  جميل  هكذا، 
اإلنصراف  وقبل  بإبداعهما.  الطرفين  ثقة  يَِنّم عن  فذاك  اإلبداع؛ 
شعراء  »أحّب  ضعون:  للشاعر  النجفي  الشاعر  قال  بلحظات، 
منفى العيش اللبنانيين في مغتربات األرض، وأنت واحد منهم، 
فهاّل أسمعتني شعراً منك يُعّدل مزاجي.. فلقد عرفت أنك شاعر 
غزالً  الخصوصي،  الشعر  في  خوضك  جانب  إلى  وطني  سياسي 

وفلسفة وجود«.
الله ضعون أربعة  ودونما تعليق، قرأ عليه الشاعر توفيق فضل 
أبيات من قصيدة سياسية متحّدية  وغير هيّابة بالنتيجة والمصير:

قالوا اس���تقْل فق���لت ش�يء حاصل       
ما كان تحليق النس�������ور ج����ديدا

لبنان ف������ي العهد القديم ُمس���ّود         
أيكون في العهد الج��ديد ُم���سّودا؟

م�������ا ذّل إاّل لإلل�������ه ت�������عّبدا                
ال يُح�سب المتعب������ّدون ع�����بيدا

أبناؤه م�����ثل الن������جوم تن����اثروا      
وغدوا له خلف الب������حار ج����نودا 

 
* شاعر ومترجم من لبنان

مقهى الحاج داود على خليج الزيتونة- بيروت



»الخليفي«62 الملقب  الشامسي  بوعويا  جمعة  بن  خليفة  الشاعر 

حياته وسيرته
ولد الشاعر خليفة بن جمعة بن خليفة بوعويا الشامسي في بادية أم القيوين في 
أواخر القرن التاسع عشر ألب يدعى جمعة بن خليفة، وهو من عائلة »العويان« من 
قبيلة آل بوشامس الكرام ومفردهم »بوعويا«، وقد لقب »الخليفي« تصغيراً السمه 
خليفه، وهو اللقب الذي اشتهر به طوال حياته. أما السيد سعيد بن سيف الشاعر 
المعرفة،  ويعرفه حق  معه  عاش  وقد  القيوين  بأم  السلمة  منطقة  من  عام«   100«
فيقول بأن الخليفي يكبره سناً، ويظن أنه ولد في »الحمرية« القريبة من أم القيوين.

وترجع أصول والدته إلى نفس عائلته وهي )العويان( من قبيلة الشوامس الكريمة. له 
من األخوة أٌخ واحد يدعى خلفان، أكبر منه سناً، لم يعقب وتوفي قبله.

تزّوج شاعرنا عدة مرات في بداية حياته، فقد تزوج في البداية من إحدى قريباته 
وأنجب منها ابنة. ولم تطل حياته معها إذ كان فقيراً معدماً فطلقها، وأخذ معه طفلته 
النعيمي  الله  أقاربه، وعندما كبرت تزّوجها معالي راشد عبد  التي قام على تربيتها 

د. راشد أحمد المزروعي

معكم  نلتقي  تراث  مجلة  من  العدد  هذا  في   
إخواني األعزاء بشاعٍر من فحول شعراء النبط في 
شاعر  فقيراً،  ومات  وعاش  ولد  شاعر  اإلم��ارات، 
تحّدى بشعره الشعراء الكبار في اإلمارات، شاعٌر 
بدايات  في  روغه  بن  علي  الفنان  بشعره  تغّنى 
المشهورة  بأغنيته  الشعبية  األغنية  مجال  دخوله 
له  يحسب  كان  شاعٌر  جيل«.  اثنيت  بومييد  »يا 
الشعراء ألف حساب قبل الدخول معه في سجال 
بن  خليفة  الكبير  الشاعر  إنه  وشكاويه.  الشعر 

جمعة بن خليفة بوعويا الشامسي.

عاش متنقًلا ولم يملك منزًلا طول حياته 

الشاعر خليفة بن جمعة بوعويا الشامسي
الملقب »الخليفي«

شعراء القبائل
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شبابه  بداية  في  األسبق،  الخارجية  وزير 
د.  معالي  أحدهم  أبناء  ثالثة  له  وأنجبت 
النعيمي رئيس مجلس  علي راشد عبدالله 
الشاعر  حفيد  يكون  إذ  للتعليم،  أبوظبي 
بعد  تزوج  ثم  حديثنا.  موضوع  الخليفي 
الجزيرة  في  أيضاً  قريباته  إحدى  من  ذلك 
الحمراء ثم ما لبث أن طلقها، واستمر في 
حتى  طويلة،  لفترة  وطالقة  تلك  زيجاته 
وظل  زوج��ة  ب��دون  وحيداً  عازباً  انتهى 
الشاعر  كان  وفاته.  حتى  تلك  حالته  على 
يوجد  ال  معدماً  فقيراً  الله  الخليفي رحمه 
لديه مورد رزق أو دخل، يعيش على جمله 
راكباً ومتجّوالً  شرقاً وغرباً وشماالً وجنوباً 
إلى منطقة ومن مكاٍن  متنقالً من منطقة 
إلى آخر. ولما سألت ابن عمه السيد علي 
بن جمعة العاصي »65 عاماً« من السلمة 
لم  جعله  الذي  السبب  عن  القيوين  بأم 
يستمر  في  زيجاته تلك، أجابني بأنه كان 
فقيراً ال يكاد يجد قوت يومه، وكان يهدف 
قوته،  يعيش ويحصل على  أن  زيجاته  من 
مثله،  فقيراٌت  زوجاته  بأن  يتفاجأ  أنه  إال 
الشاعر  يكن  »لم  عنه:  ويقول  فيطلّقهن. 

خليفة بن جمعة كّديداً، إذ لم يذهب 
مثل  اإلبل  يكد  ولم  أبداً،  الغوص  إلى 
اعتماد  وكان  البادية،  أبناء  من  غيره 
عيشته رحمه الله على فصاحة لسانه 
الذي يسلب  الجزيل  الشعر  في قول 
على  فيحصل  بعذوبته،  القلوب 
العطايا وعلى هبات اآلخرين. وأصبح 
بشعره يمدح اآلخرين ويقول المدح 

تحب  الناس  مما جعل  الجميل،  والغزل 
شعره وتستمتع إليه وهو يلقيه فيكرمونه 

بما كتب الله له«.
يقول الشاعر علي بن بخيت العميمي )85 
عاماً(، ويعتبر من رفاقه وممن عاصروه، 
وتشاكوا معه في القصيد؛ » كان الشاعر 
حميماً،  لطيفاً  القلب  طيب  الخليفي 
يهوى األلفة والرفقة ومعرفة الناس، لم 
قط،  يعمل  ولم  حياته  في  منزالً  يملك 
على  راكباً  أو  راجالً  التنقل  دائم  وكان 
ناقٍة أو جمل إن توفرا عنده، وعندما 
يصل إلى حي في منطقة معينة يمّرح 
معهم  ويبقى  منازلهم  بجانب  جمله 
أو  أسبوعاً  أو  يوماً  يشاء  ما  حسب 
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شهراً يأكل من طعامهم ويقول الشعر. ثم ينتقل إلى منطقة وأناس 
آخرين وهكذا. كما كان في مواسم الحضارة والمقيظ، يرافق القوافل 
راجالً أو راكباً إلى مقاصدهم في واحات المقيظ، فيسلّيهم بشعره، 
المناطق، فيسكن في عّشٍة بجانبهم، إلى أن  حتي يصلوا إلى تلك 
قافلة  مع  العودة  أو  أخرى  منطقة  إلى  الذهاب  يريد  بأنه  يشعر 
أخرى«. وعن عمله يقول ابن عمه السيد علي بن جمعة العاصي 
»65 عاماً« من السلمة بأم القيوين إنه، ولكنه )طاَرز( أي عمل حرساً 
مرافقاً لبعض الحكام، فعمل مرافقاً فترة طويلة مع الشيخ راشد بن 
حميد النعيمي حاكم عجمان السابق، كما عمل مع الشيخ سلطان 
الشيخ  مع  وعمل  األسبق.  الخيمة  رأس  حاكم  القاسمي  سالم  بن 
أحمد بن راشد المعال حاكم أم القيوين األسبق والشيخ حميد بن 
عبد الرحمن الشامسي شيخ الحمرية سابقاً. ويقول الراوي حمد بن 
الشيوخ  إن  المعال،«  فلج  من  2016م  عام  متوفى  العليلي  خميس 
كانوا يقّربونه ويستأنسون بقربه كونه شاعراً فحالً قوياً في شعره، 
ولم يكن يفارق مناطق »القرن واليمحه والويّايه« في بر أم القيوين. 
وقد عاش في أواخر حياته في الجزيرة الحمراء  والصبيت والغابّة 

وسهل الجري في رأس الخيمة«. 

وفاته
الشاعر  العاصي: في عام 1978»مرض  السيد علي  ابن عمه  يقول 
القريبة من  الغابّة  منطقة  في  واستقر  كبر  قد  وكان  شديداً  مرضاً 
البر، في صندقة خشبية  الخيمة من جهة  برأس  الحمراء  الجزيرة 
إلى  فنقلوه  المرض،  عليه  اشتد  أقاربه هناك، حيث  بجانب بعض 
منزل ابنته في منطقة »السلمة« بأم القيوين، وظل مع ابنته ترعاه 
عام  من  الربيع  أيام  أحد  في  المحتوم  األجل   وافاه  حتى  مريضاً 
1978م. ويقول السيد علي العاصي:  » كنت أعمل يومها في شرطة 
جيب،  سيارة  في  جثته  ينقلون  األخوة  ببعض  وإذا  القيوين،  أم 
فأخذناه  فيه،  مسجى  وهو  الشرطة،  مركز  في  عندي  به  وجاؤوا 
إلى أقرب مسجد، وغّسلناه وصلّينا عليه، وتم دفنه في مقبرة أم 

القيوين، رحمه الله رحمة واسعة«.

سيرته الشعرية
كما  الخليفي«  الشاعر«  أو  الشامسي،  بوعويا  الشاعر خليفة  يعّد 
يطلق عليه، من كبار شعراء النبط في اإلمارات، إذ يعد من فطاحل 
شعراء زمانه، وله المئات من القصائد التي لم تحفظ فذهبت هباء 
قّل أن تجود اإلمارات  إذ لم يهتم بشعره أحد. برغم كونه شاعراً 
والقليلين  شعرهم  طريقة  في  النادرين  الشعراء  من  فهو  بمثله، 
في اإلمارات،، وأعّده في مصاف الشاعر الكوس والشاعر الجمري 

والشاعر الخضر وغيرهم من شعراء اإلمارات الكبار.
ذكرنا  كما  حياته  في  قط  يعمل  لم  الخليفي  الشاعر  إن  وحيث 
يقول  رزقه.  في كسب  على شعره  الله  اعتمد رحمه  فقد  سابقاً، 
الحّضار  نقل  في  الله  رحمه  يعمل  »لم  بخيت:  بن  علي  الشاعر 
والكريّات، ولكنه كان يرافق قوافل الكريّات ويستضفنه في مواضع 
األكل  له  ويقدمن  الجميل،  شعره  من  عليهن  فيلقي  استراحاتهن، 

والهدايا لقاء ذلك«.
لقد كان شعره مصدر رزقه إلى أبعد درجة فقد كان ذلك أهم ما 
الله إلى برنامج شعراء القبائل الذي يبث  يملك، وقد انضم رحمه 
من تلفزيون دبي منذ تأسيسه في بداية السبعينيات الماضية، مع 
الشاعر حمد بوشهاب وبقية زمالئه من الشعراء في البرنامج، وكان 
يرافقه الشاعر الجمري والشاعر الدهماني والشاعر الكوس والشاعر 
بن صنقور والشاعر الهاملي والشاعر بن رحمة وغيرهم من شعراء 
مرحلة السبعينيات الماضية الذين أثروا الساحة الشعرية، وكان لهم 
صيت كبير في هذا البرنامج التلفزيوني، وعليه فإنه يعّد من رموز 

الفترة الحديثة للشعر الشعبي في اإلمارات.

أسلوبه الشعري
والمخموس،  والمربوع  المثلوث  بالقصيد  الخليفي  الشاعر  اشتهر 
النوع  ويكاد هذا  قافية،  من  أكثر  فيه  توجد  الذي  القصيد  وبعض 
من الشعر يغطي على مجمل قصيده. ويغلب على هذا النوع من 
الشعر فن أو لحن الونّة، الذي أبدع فيه. كذلك كان الشاعر الخليفي 

شعراء القبائل

»الخليفي« الملقب  الشامسي  بوعويا  جمعة  بن  خليفة  الشاعر 
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التغاريد اال أنها مع األسف ضاعت جميعها اذ لم  من كبار شعراء 
تحفظ أو تسّجل. أما شعر المشاكاة فكان ذلك هوايته وكان يشاكي 
تحدى  أنه  كما  يعرفهم،  ال  والذين  يعرفهم  الذين  الشعراء  جميع 
وصيغاً  كلمات  يختار  كما  الصعبة،  القافيات  في  اآلخرين  الشعراء 

صعبة في قصيده في أغلب االحيان.
ويذكر الشاعر والراوي المعمر »عمران بن مرداس«، 100 عام من 
مدينة عجمان أن الخليفي كان صديقاً للشاعر خليفة بن سبت في 
الحمرية، وقد أرسل أحدهم من أسرة الشيوخ قصيدة مع بن سبت 
قالها شاعٌر آخر، ويطلب من الشاعر الخليفي أن يأتي بمثلها، فقال 

لهم الخليفي على نفس قافيتها:
حي بنظم المقالي مرسولي           ورد وزب�����������اد وه���ال
يابه ش���ريٍف غالي الحولي          ي�����وم ال����زمان اح����تال

الخ القصيدة ...

الشاعر الخليفي وزيارة عبد الخالق حسونة وسيد نوفل 
إلى اإلمارات عام 1964 م:

الخالق  عبد  السيد  العربية  الدول  جامعة  عام  أمين  زار  وعندما 
حسونة اإلمارات عام 1964م لرفع تقرير عن األوضاع في اإلمارات 
القمة  على  لعرضها  التنموية  المشاريع  من  احتياجاتها  واقتراح 
تلك  أن  إال  بعضها  اقتراح  تم  الوقت،  ذلك  في  المرتقبة  العربية 
المشاريع لم تنفذ كلها وإن كان نفذ بعضها، إال أن المواطن األصلي 

في اإلمارات لم يستفد من تلك المشاريع، فأغلب المواطنين فقراء 
يريدون سّد جوعهم وال يريدون مشاريع، وقد قال في ذلك الكثير 

من الشعراء مثل الشاعر مجرن بن مجرن الكتبي الذي قال:
البيت األبيض لي بعد يطرونه     ال ياب خير وال نف������ع ريّال
ال فادنا نوفل وال ح������ّسونه      وال ياتنا قّوات ع����ند ج��مال
إلخ القصيدة ...

فقال الشاعر الخليفي مجاراة له:
حّي بخبر مجرن ونظم ف�نونه      شاعر مرتب للقص���يد أم��ثال
لي قال في نوفل وفي حّسونه     صادق جوابه لي رمس ما عال
العام ياهم وآزموا يح����ظونه      الشيخ والل�ي ما عنه م�ن سال
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شعراء القبائل

إلى أن يقول:
الدار حكمت وآزمت مضمونه     استخدموهم وامس��كوا لْعيال
إلخ القصيدة.

البريطاني  االستعمار  فيها  ينتقد  التي  هذه  قصيدته  اشتهرت  وقد 
وسياسته في اإلمارات في ذلك الزمان، كما ينتقد رحمه الله دخول 
التعليم الحديث وبناء المدارس وتعليم األبناء، وهذه من عادة كبار 
اإلمارات  إلى  التعليم  دخول  عارضوا  الذين  الزمان  ذلك  في  السن 
واكتساب  الجديد  الجيل  على  بتأثيره  يعتقدون  كانوا  ما  بسبب 
عادات األجانب واالبتعاد عن الدين وعن عادات األهل وتقاليدهم.

كان هؤالء  واالجداد،  اآلباء  المواطنين من جيل  بقية  مثل  ومثلهم 
الشعراء يعارضون التطور الذي بدأ في اإلمارات بدءاً من منتصف 
الخمسينيات الماضية مع دخول اإلمارات عصر النفط بعد اكتشافه، 
وبدء تدفق المئات من العمالة الوافدة إلى دبي وأبوظبي والشارقة، 

وكذلك دخول الكماليات الحديثة مثل الكهرباء والسيارات وغيره.
 

معارضته لنقل الكريات بالسيارات الجديدة
ومن أمثلة تلك المعارضات وانتقادها حدث وقت المصيف والقيظ 
عندما اعتاد المصطافون من المدن الساحلية الذهاب إلى الواحات 
الزراعية لقضاء الصيف مثل العين وخت وحتا والذيد وفلج المعال 
البر  اإلبل عن طريق  ذلك  في  وكانت وسيلتهم  والباطنة،  وخصب 
السيارات وانتشارها بشكل  للباطنة وخصب، وبعد دخول  والسفن 
إيقاف  اإلم��ارات  شيوخ  بعض  على  األشخاص  بعض  اقترح  واسع، 
استعمال اإلبل في نقل الحّضار الى الواحات واالستعانة بالسيارات 
بديالً عنها، فمنعوا استخدام اإلبل لما له من تعب على المسافرين 
وعلى اإلبل نفسها. فما كان من الشعراء إال أن احتجوا على ذلك مثل 
الشاعر عبد الله بن عمير بن حضروم  من فلج المعال. أما شاعرنا 
فلم  اإلبل،  على  الكريّات  نقل  في  بتاتاً  يعمل  لم  الذي  الخليفي 
يعجبه ذلك إذ كان يشعر براحة عندما يرى قوافل الحّضار ويرافقهم 
إلى حيث يقصدون، فقال قصيدة في ذلك انتشرت كثيراً، يقول فيها:

في الجزيرة بّينوا ش����ارة                رفجٍة م��ن شوخ مشه��وره
خربّوه القي��ظ ع����تباره               هل مقاصد كلٍّ بش������وره

إلخ القصيدة

أغراضه الشعرية
لم يترك الشاعر الخليفي مجاالً من مجاالت الشعر إال قال فيه، فقد 
قال في المدح وفي الهجاء وفي الوصف وخاصة وصف اإلبل وفي 
االجتماعيات  في  قال  كما  األودية.  وجريان  والحيا  األمطار  سقوط 
مثل قصيدته في السيد عبد الخالق حسونة، وفي انتقاد منع اإلبل 
عنها،  بدالً  السيارات  واستعمال  الواحات  إلى  المصطافين  نقل  من 
الباطنة بسلطنة  إلى  الصيف  المقيظ ورحالت  كما قال قصائد في 

عمان.
الشعراء أمثال  الله مع جميع  الشكاوى فقد تشاكى رحمه  أما في 
الشاعر عيسى بن شّقوي العليلي الذي ظل يتشاكى معه لسنوات، 
محمد  والشاعر  العميمي  بخيت  بن  علي  الشاعر  مع  تشاكى  كما 
من  وغيرهم  الشامسي  رحمه  بن  علي  والشاعر  الطنيجي  الخيال 

الشعراء من جميع أنحاء اإلمارات.
وأما في الغزل فقد أبدع فيه فقال أفضل القصائد الغزلية الرائعة، 
منتصف  في  روغه  بن  علي  الفنان  غّناها  التي  قصيدته  وتأتي 
السبعينيات ضمن أجمل القصائد وأجمل األلحان الشعبية التراثية، 

يقول فيها:
يا بو مييد اثنيت ج�������يل           غ����رب وش����مال ومطل���عي
ع����اينت بّراٍق ش�������عيل        ع����لي الي�����زيره ي�����نتحي
في الزين لي ماله م����ثيل         ف���ي دارنا م�����اله وب�������ي

إلخ القصيدة ..

أما في التغاريد فكان يغرّد ويقول التغاريد الجميلة والتي ال تقل 
على  إال  نحصل  لم  األسف  مع  أنه  إال  قصائده،  عن  وجماالً  روعة 

القليل منها 

مركوبة  الى  وحاجته  الله،  رحمه  الصعبة  المادية  لحالته  ونظراً 

إلى شيخ  توجه  فقد  البادية،  تنقالته وجوالته في  يستخدمها في 

بني قتب بن هويدن في آواخر الستينيات وقال له قصيدة يطلب 

منه ناقة، فقد بدأ عليه الكبر، ويحتاج الى وسيلة نقل، قال فيها:

عاني جدا محمد ادّور مواجيب   شيخٍ يلي جيته ايْعْرف الك��رامه

إلى أن يقول:
أبغي حدوٍي من ْخيار السالهيب    ل�و فاطٍر ع�رجه وفيها عرامه
إلخ القصيدة

جيدة،  ناقة  أعطاه  هويدن  بن  علي  بن  محمد  الشيخ  إن  ويقال 
واستعملها الشاعر رحمه الله في جوالته في أنحاء البادية

زيارته للشيخ محمد بن علي بن هويدن شيخ بني قتب في الذيد

»الخليفي« الملقب  الشامسي  بوعويا  جمعة  بن  خليفة  الشاعر 
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املحل

وفيها يشاكي الشاعر محمد الخيال الطنيجي من الذيد

ات�����ف�����ك�����روا ي������ا م��س��ل��م��ي��ن

ص�����وم�����وا وص�����ل�����وا ق��ان��ت��ي��ن

ي��ع��ي��ن م�����والك�����م  ك�������ان  ان 

ي�����������رّد وق������ت������ه وال����س����ن����ي

غ�����رب وش����م����ال وش������رق زي���ن

يلين »ال���ب���ط���ح���ا«  ع��ل��ى  ي��ع��ل��ه 

وال�����ب�����ارح�����ه ن����وم����ي غ��ب��ي��ن

خ����اي����ل����ت ب�������������ّراٍق زف���ي���ن

ويْ����خ����ي����ب ظ������ّن ال��ش��ام��ت��ي��ن

وت����ص����ّي����ف ال�����ه�����زال س��م��ي��ن

ال�����ب�����وش ي����زه����ن ب��ال��ح��ن��ي��ن

ي����ا ط����ارش����ي ق����م ش�����ّد ه��ي��ن

أن����ش����د ع�����ن ال����خ����ّي����ال وي���ن

ش����اع����ر وي�����ط�����رون�����ه ن���دي���م

ي���ن���ص���ح ال���ج���اه���ل وال��غ��ش��ي��م

ك���ري���م رٍب  ل������ه  ي����ث����ن����ون 

ك��ظ��ي��م س�����ّح�����اٍب  زود  م�����ن 

ف�����ي داره���������م ي��������ازم زم���ي���م

خ���ل���ف���ان ورب������وع������ه ح��ش��ي��م

ك����م ع����رس����ٍة راح�������ت س��م��ي��ن

ي��ع��ل��ه ع��ل��ى »م���غ���ي���در« أم��دي��م

وع��ل��ى »ال���زب���ي���دة« و«ال��خ��ش��ي��م«

عميم ي��ع��ل��ه  »ال���س���اع���دي«  ع  و 

ف�����ي دي����������رٍة ف���ي���ه���ا م��ج��ي��م

م����ن ه���ج���ره���م ح���ال���ي س��ج��ي��م

أع���������داد م�����ا ه������ّب ال��ن��س��ي��م

ْم�����ح�����ول م�����ا ي���ت���ك���م أم���ط���ار

ال����ل����ي����ل ك�����لّ�����ه وال����ن����ه����ار

وي����������رّد وق��������ٍت ع�������اد س����ار

وت����ق����وى م���ن���اب���ي���ت االش����ج����ار

واس���ق���ى ع��ل��ى ب��ط��ون »األه�����وار«

ع��ل��ى »ال��ح��وي��م��ي« و«األم���ه���ار«

ف����ي ال���ق���ل���ب وآدي�������ر االف���ك���ار

ع���ل���ى ال����م����ن����ازل وال�����دي�����ار

وي����رع����ن ال�����زرق�����ا وال���خ���ض���ار

وت������رّج������ع ال����ف����طّ����ر أب����ك����ار

ح�����وار وذا  ف���ط���ي���م  ه�������ذا 

زوار ل���ب���ط���ان���ه���ا  ح������ّط  م�����ا 

»األي���ف���ار« ع  واال  »ال���ذي���د«  ف��ي 

أن������ا أت�����ريّ�����ا م����َن����ه أش������وار

م����ت����رى وق���ت���ه���م ف�����ي ع���س���ار

م����ن ك�����ان ي��ق��ب��ل ل���ه���م أع�����ذار

ع����ل����ى ض�����واح�����ي ب����االث����م����ار

أخ���ي���ار ه�����م  س����ال����م  أوالد 

ج����ار وذاك  ن���س���ي���ب  ه�������ذا 

ال���ف���ق���ار ه������زال  دّورْوا  م����ا 

ك��ب��ار ن���ّف���ه  »ل�����ب�����ردي«  ع  و 

ط����رق ال���ج���واف���ل ف���ي األب���ش���ار

ث��ار و  »ع��ش��ب��ه  »ال����ج����ري  ط����اح 

ف���ي���ه���ا ب����ن����ى ع����م����ي ق������رار

خ��ط��ار ف����ي  روح������ي  ال����ع����ام  م 

واع���������داد ه���م���ل���ول األم����ط����ار
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ال����ب����ارح����ه ونّ����ي����ت م����ن ض��ي��ج

ال����غ����ال����ي دروب���������ه م��غ��ال��ي��ج

ظ���ام���ي وي����ف����رح ب��ال��ت��ه��ّري��ج

ق����ي����ٍظ م���ش���ّت���ت ب���ال���ت���ف���ّري���ج

ع��ل��ى »ال���ف���ل���ْي« م�����ّروا م��ط��اري��ج

بْ������ي������ادٍل ح���ل���و ال���ت���ب���اري���ج

ال��خ��ن��ان��ي��ج دل���ع���ات  ظ���ه���ور  ع 

ي��ن��ق��ل ح��م��ل��ه��م وال��م��ع��ال��ي��ج

»االس������رار« ي��ب��غ��ن و»ال���دوان���ي���ج«

إن���س���ان ب����ي  ي��ع��ل��م  وال  ح���اش���ا 

رس���م���ه ع���ل���ى ل����ف����واد س���كّّ���ان

ع��ط��ش��ان دوم  ق���ل���ٍب  وي����ح����وم 

األوط������ان م  ي���ت���ع���ّدم  ع���س���اه 

واه����ل ال���ه���وى ق�����ادوا ب��األظ��ع��ان

م���اخ���ذ م����ن ال����غ����زالن ن��ي��ش��ان

وح���ي���ٍد ه��ض��ع م���ن م��ن��ك��ب��ه الن

س��ع��ن��ي��ن وال����ركّ����ي����ب دج�����ران

ب�����ارد ه�����واه وف���ي���ه دي���م���ان 1

 البارحه ونّيت من ضيج

وهذه قالها في موسم الحضارة إلى الباطنة بسلطنة عمان

1 - األسرار ، الدوانيج : مصايف في منطقة الباطنة بسلطنة عمان

شعراء القبائل

»الخليفي« الملقب  الشامسي  بوعويا  جمعة  بن  خليفة  الشاعر 
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لو شفت عوده يا الخوي

وهذه إحدى غزلياته وهي مثلوثة

ل������و شف���ت ع��������وده يا ال����خوي        إن ك�������ان م��������ا رّوحت ح�������ّي

عوي������د م�������وٍز ف������ي الغ�����بيب

م����������ن الح�����������ياب م�������ْعّزلّي        وإال الثن�������������ايا ج��������������وهري

يكّ�����ات م�����ن بح��������ر الغ�����بيب

تس�������قي دي�������اره بالس������������ري        والب�����رق ف���������يها يش������������علي

س������ّوت ع����شب زي�����ن وخ���صيب

يا ذا الخ����������������وي رّد الس��������رْي        الل������ي ح���������داهم يظع����������ني

بالح������ث وادع�����������اني ص�����ويب

يع������ل السح��������ب م����������ا ييتلْي        يس������������جي مطايي��������حٍ وط����ْي

شي����������ب االبك�����ار وال تش�������يب

عس����������اه م�������نا ي��������������رتدي        ع������لى »ب��يات���������ه« و»الف�����لْي«

ْم����������قيظ ب���������و ج���نٍب لب���يب

ع »الذي���د« يع���������ل�ه يْن����������هلْي        ع���������������لى دي�����اره »بوع�����لي«

ع������سن طل�����بتنا تْص���������������يب

ي«
يف

خل
» ال

 بـ 
ب

لق
لم

ي ا
س

ام
ش

ا ال
وي

وع
ه ب

مع
ن ج

ه ب
يف

خل
عر 

شا
ر ال

عا
ش

ن أ
 م

ذج
ما

ن



70

 

اتخ����������ايل ب�����������روق            م����ن غ���رب وش��������روق
واس���������قى ع لع������روق            ع م�������فلي الن������������وق

ل����������ي يرتع��������ن ف�يه

يع������له ع����لى »ال���دور«             الن�������������قا واله���������ور
م�����ن ش�����رجي »الخ��ور«            ل������ين ي��������ازم ب�����حور

والزي�������������ن ي������رّويه

وع������������لى »ح�����ويّان«            وع روس الك����������������ثبان
وع »ب�������������وصلف« الن            م������������دعوي األع������يان

األّول ي���������������ش������ّتيه

وي������عله ع����لى »الخ�ب«            سح���������اب ين��������ص��ب
ف�������ضايل ال��������������رب            والظ������امي ت������������شرب

ت��������������روى م������غانيه

وي����عله ع��������لى »الطّي«            و»بط����ين لْخ�����������صّي«
وجن���������وب ين����������حْي            يس������������قي وي�������بطْي

والمم�����حل ايّي��������������ه

وعل���ى »ط������وي س��يف«            ل�����������ي يك�����رم الض�يف
شت�������ويٍّ وص������������يف            ويه���������ّبه ال������������ريف

وي������سكن م������������عاليه

وع »الشب�������ك« م الش�رق            صب���������يٍب وه�����������رق
حف���������ره سب����ق س���رق            رع����������������وٍد وب�������رق

والن������������اس تط�������ريه

اتخايل بروق

وهذه القصيدة عن األمطار مخموسة

شعراء القبائل

»الخليفي« الملقب  الشامسي  بوعويا  جمعة  بن  خليفة  الشاعر 
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وع »الع�����ود« و»الس���يم«            فري��������ج ب�������وج����سيم
راع�����ي م���������������الزيم             ع ال������واجب م����������ديم

الل������������������ه يعاط����يه

وع���������لى »الرمي������ريم«               س�������������حاٍب وغ��������يم
وي�������قّيل م��������������ديم                ه����بوٍب ودي�����������������م

وين��������حي ش����������ماليه

وع »الت�����������له« ي����جود                وي�����دّن ب����������������رعود
ويس�����جي ع لح���������دود               وص������خّيف ال���ع���������ود

يس������������كن ح��������واليه

وع س���������عيد وب�������العم              الغ����������يم ي������������دهم
ي������������روي وي����������لزم               وع�����بيد ين�����������������عم

وتش������رب ض����������واحيه

وي�����عله ع���������لى »اذن«               ي�����������ا وي�����ن ي����سكن
ص������غّير الس����������������ن                والم��������������������رعد يدّن

وي������لي�����ن غ����������ربيه

وعلى »چ���������������بچوب«               يس����������ّوي ش����������هوب
ي����������رويه ب���������الدوب               وع ك��������ل ع����������رقوب

قطّ����������������ع مس����اجيه

وع ب�������������وعلي ي������اد               ه��������و ش����يخ وس������ناد
م���������������ن زد األع�����باد               ي�����������سجيه مع���������تاد

و»الج������������ري« ي����رويه

تلقي ل��������هم رس���������وم               إن ي�����يت مض������������يوم
عي������ٍد ع�����قب ص������وم               تس�����ير م�����ك�����������روم

والل�������������ه يع�������اطيه
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الموسوس72 ماني 

ماني الموسوس
للشعراء  قبلة  وكانت  بغداد  ازده��رت  العباسي  العصر  في 
اليها شاعر  الموسيقى والغناء، فارتحل  واألدباء والمبدعين في 

مصري يدعى محمد القاسم أبوالحسن، لعله يستثمر موهبته، 

ويشغل موقًعا متميزًا، يقربه من الخليفة المتوكل، لكن بغداد 

كانت تزدحم بمئات الشعراء، فلم ينتبه إلى موهبته الكثيرون، 
ولم ينجح الشاعر الشاب في احتراف مهنة يكتسب منها رزقه، 
الشعرية  موهبته  لكن  الحياة،  وشظف  الغربة  يعاني  وعاش 
جعلته يتذوق جمال الطبيعة والبشر من حوله، فانطلق يتغزل 
بغداد  بنات  وفي  الوالة،  بعض  في  عذباً،  رقيقاً  شعراً  ويقول 
وعدم  فقره  ولكن  إحداهن  في حب  وقع  ما  وكثيرًا  الفاتنات، 
اهتمامه بمظهره، جعاله ال يظفر بتواصل أو عاطفة مكتملة مع 
أي ممن وقع في غرامهن، فاكتفى بأن يقول فيهن شعراً يفيض 
موهبة  عن  ينم  الذي  المعبر  الرائع  والوصف  البديعة  بالصور 
أصيلة وذوق رفيع، وكثيرًا ما كان يفرح باكتمال صوره الشعرية 
وازدهارها في خياله الخصب، فيتوقف بين الناس في الشوارع 
يثير  فكان  الجميلة،  أشعاره  ليسمعهم  ويرفع صوته  واألسواق، 
إعجابهم ببالغة أشعاره وحالوة ما تحمله من صور وتشبيهات 
العجب  فيهم  يثير  األشعث  مظهره  ولكن  الداللة،  عميقة 
واالستغراب، فيسخرون منه، ومع تكرار هذه المواقف، اعتقدوا 
ا من الجنون وأطلقوا عليه لقب: »مانى الموسوس«،  أن به مسًّ
إلى  يستدعونه  كانوا  واألمراء  الوزراء  بعض  أن  لدرجة  واشتهر 
واللحظة،  التو  في  يرتجله  الذي  شعره  ليسمعوا  مجالسهم 
وحينما يشفق عليه أحدهم ويمنحه مااًل يساعده على اإلهتمام 
بمظهره كان يرفض ويسارع باالنصراف، فقد تحول إلى زاهد، 
يتصف باإلباء وعزة النفس، لدرجة أنه اكتفى ببناء كوخ وعاش 
إلى واسط،  الطريق من بغداد  فيه قرب سور دير هرقل على 
وذات يوم أتت جماعة من الغجر وحطوا رحالهم بأرض فضاء 

قبالة الدير، وكان شاعرنا يراهم من كوخه، فلما خرجت بنات 
الغجر من الخيام، تحملن الجرار ليمألنها بالماء من الدير، فتنه 
باالبتسام  مكتفيًا  في صمت،  وعشقها  فأحبها  إحداهن،  جمال 
لها أو يرسل لها إشارة بيده، فتبتسم وتبتعد في حياء، وبعد أيام 
فوجىء بهم يرحلون فجراً، فحزن لفراق محبوبته، وقال قصيدته 
الشهيرة التي غناها مطربون من العراق والكويت ولبنان ومصر 

وخلدت أشعاره في تراث العاشقين :

ل�ما أناخ�وا قب�ي����ل الصب�ح عي��سهم 

وحم����لوها وس���ارت بال�دجى اإلب�ل

فأرسلت من خ�الل السجف ناظ����رها  

ت�رن��و إلَي ودم����ع العي��ن ين�ه��م�ل

وودع��ت ببن���ان زان��������ه عن������م 

ن�ادي�ت ال حمل�ت رج���الك يا جم��ل

ويلي من البي�ن ماذا ح�����ل ب�ي وبها 

من نازل البين ح����ل البين وارتح��لوا

ياحادي العي����س ع�رج ك��ي أودعهم 

يا حادي العي�س في ت���رحالك األج�ل

إني على العهد، ل���م أنق��ض مودتهم 

يا ليت شعري بطول الع���هد ما ف�علوا

لما عل�مت بأن الق��وم ق�����د رح��لوا 

وراه�ب ال�دي��ر بالن���اق�وس مشتغ�ل

يا راهب الدي�ر باإلنجي��ل ت����خب��رني 

عن الب�دور الل�وات�ي ه���ا هن�ا ن��زلوا

أجاب�ني وشك�ا م��ن فجع�تي وب����كى 

وقال لى يا فتى هل ضاقت بك الح�يل

عبدالمقصود محمد*
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إن الخ���ي�ام الل��واتي ج�ئ�ت تطلب��ها 

 باألم���س كانت هنا واليوم قد رح�لوا

وكان شعره يتميزبالصدق الفني ودقة التعبيروعذوبة الوصف 
وبالغة الصور والتشبيهات مع حكمة واضحة وزهد في الحياة، 

وتأملوا كيف يصف معاناة العاشق:

وما في األرض أشقى م���ن محٍب 

وإن وجد الهوى عذب الم�����ذاق

ت��راه ب��اكي�ً�ا في ك���ل ح�ي�����ن 

مخاف��ة ف���رق��ة أو الش�ت��ي���اق

فيب��كي إن ن��أوا ش��وق�ًا إلي���هم 

 ويبكي إن دن�وا خوف الف����راق

ف�تس�خن عين�ه عن�د التن������ائ�ي 

وتسخ����ن عين��ه ع�ن�د الت��القي

خاطب  أنه  لدرجة  بالموسوس،  وصفه  من  يخجل  يكن  ولم 
إحدى محبوباته قائال:

فإن لم يقولوا م��ات، أو هو ميٌت 
فزيدي إذاً قلبي جن���ونا ووسواسا

وقد وصف ماني الموسوس بأنه من أشعر الناس في زمنه الذى 
عاصر فيه قامات كبيرة من الشعراء، منهم البحترى، الحسين 
وغيرهم،  الحمصي  الجن  ديك  الخزاعي،  دعبل  الضحاك،  بن 
كتابه  في  كاألصفهاني  والتراث  األدب  كتب  مؤلفو  ذكره  كما 
ومحب  الفريد«،  »العقد  كتابه  في  عبدربه  وابن  »األغاني«، 
الدين الحسيني في »تاج العروس« ونجح األستاذ عادل العامل 
في جمع وتحقيق أشعار ماني الموسوس وأصدرته في كتاب 
الشاعرمحمد  اسم  ليبقى  1982م  عام  السورية  الثقافة  وزارة 

القاسم أبوالحسن خالًدا في تراث العاشقين 

روائي وناقد مصري

تراث
العاشقين



عصري 74 بطابع  تراثية  منتجات  »صوغة« 

تحقيق

تحقيق - تقية العامري 

مقتصًرا  التراثية  المنتجات  حضور  يعد  لم   
بل  وال��ت��راث��ي��ة،  الوطنية  المناسبات  على 
وملحوظ  الف��ت  بشكل  م��وج��ودة  أصبحت 
الناس  اهتمام  وازداد  المناسبات  جل  في 
ذلك  كان  سواء  تراثي  بطابع  منتوجات  باقتناء 
الحتياجهم الشخصي أو كهدايا تذكارية، لذا كان 
صندوق  وتبني   2009 في  صوغة  مبادرة  ميالد 
االستراتيجية  األولويات  مع  تماشيا  لها  خليفة 
التي يسعى لها الصندوق بهدف تطوير وتسويق 
التراث،  من  المستمدة  الحرفية  المنتجات 
وتشجيع المهارات الريادية للمواطنين العاملين 
دخل  مصدر  إلى  وتحويلها  التراثية  الحرف  في 
تسويقية  شبكات  خلق  خالل  من  لهم  دائ��م 
بدأت  منذ  األع��م��ال.   ري��ادة  ف��رص  لتعزيز 
تراثية  منتجات  تقدم  وهي  نشاطها  »صوغة« 
تحاكي الماضي بلمسات عصرية تواكب التطور 
بأنامل إماراتية، حيث بدأت نشاطها  والحداثة، 
في  غياثي  من  إماراتيات  حرفيات   7 باستثمار 
وخالل  أبوظبي،  إم��ارة  من  الغربية  المنطقة 
أرجاء  في  لتنتشر  نشاطها  رقعت  اتسعت  عام 
وصل  أن  إلى  الحرفيات  اقبال  وزاد  أبوظبي، 
اليوم إلى 500 حرفية، ونظًرا للتوسع تم تحويلها 
 2011 عام  في  الخدمات  لتطوير  مؤسسة  إلى 
االقتصادية  التنمية  دائرة  في  رسميا  وسجلت 
درهم  مليون  خليفة  صندوق  لها  وخصص 
على  مبنية  تجارية  عالمة  وأصبحت  كرأسمال، 
برامجها  أطلقت   2012 عام  وفي  متين،  أساس 
الخيمة  ورأس  والفجيرة  وخورفكان  دبا  في 

وعجمان لتغطى بذلك معظم إمارات الدولة.

من مبادرة إلى مؤسسة 

»صوغة«
منتجات تراثية بطابع عصري 

من مبادرة إلى مؤسسة 

»صوغة«
منتجات تراثية بطابع عصري 
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من مبادرة إلى مؤسسة 
صوغة  ب��داي��ات  عن  أكثر  وللحديث 
عالقات  تنفيذي  الطنيجي،  حنان  تقول 
مبادرة  صوغة:  مؤسسة  في  حكومية 
صوغة التي سرعان ما أصبحت مؤسسة 
تعنى  معتمدة  تجارية  عالمة  ذات 
وهو  المسافر،  يحملها  التي  بالهدايا 
نهدف  فعال حيث  في صوغة  نعنيه  ما 
به  والتعريف  تراثنا  تقديم  إلى  أوال 
سيما ونحن في زمن الغزو التكنولوجي 
الشعبي  الموروث  الحفاظ على  فهدفنا 
من منتجات وآلية عمل تلك المنتجات 
من  الكثير  ف��ي  فنتواجد  “ي��دوي��ا” 
وبعرض  الدولة  في  المقامة  المعارض 
أمام  الحرفيات  قبل  من  ومباشر  حي 
الزوار  من  كبيرا  اقباال  ونشهد  الجمهور 
عملهن  أثناء  الحرفيات  مشاهدة  على 
الفئات سواء  كما نلحظ رغبة كثير من 

االنخراط  على  المقيمة  أو  المواطنة 
نكتف  لم  كذلك  الحرف،  تلك  وتعلم 
والفعاليات  المعارض  في  بالمشاركة 
المدارس  في  تواجدنا  بل  فحسب، 
الفئة  تلك  ج��ذب  بغية  والجامعات 
بالمكنون  أكثر  وتعريفهم  الطلبة  من 
إبداعيا  حسا  يملكون  وألنهم  التراثي، 
حديث  إضفاًء  لمشاركتهم  تكون  فقد 
وعصري، وصوغة ما كان لها أن تتحول 
إلى مؤسسة في غضون فترة قصيرة لوال 
الحرفيات  وجهود  العمل  فريق  حرص 
من األمهات والجدات على تقديم هذا 
التراث بصبغة تتناسب والحداثة دونما 
األصيل،  الماضي  عبق  المنتج  يفقد  أن 
الريادية  المهارات  تحفيز  على  فحرصنا 
في  رغبة  يجدون  الذين  للمواطنين 
على  المحافظة  في  والمساهمة  العمل 
وكذلك  وديموميته،  الوطني  الموروث 

لم يعد حضور المنتجات التراثية
 مقتصًرا على المناسبات الوطنية 

والتراثية، بل أصبحت موجودة بشكل 
الفت وملحوظ في جل المناسبات 

وازداد اهتمام الناس باقتناء منتوجات 
بطابع تراثي سواء كان ذلك الحتياجهم 

الشخصي أو كهدايا تذكارية

حنان الطنيجي، مبادرة صوغة 
سرعان ما أصبحت مؤسسة ذات عالمة 

تجارية معتمدة تعنى بالهدايا التي 
يحملها المسافر، وهو ما نعنيه في 

صوغة فعال حيث نهدف أوال إلى تقديم 
تراثنا والتعريف به سيما ونحن في زمن

 الغزو التكنولوجي فهدفنا الحفاظ 
على الموروث الشعبي من منتجات 

وآلية عمل تلك المنتجات “يدويا”
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سعينا إلى تسويق المنتجات التراثية وزيادة فرصة انتشارها محليا 
وعالميا، وترسيخ االسم التجاري لصوغة.

آلية العمل 
وتتطرق الطنيجي إلى كيفية توزيع العمل فيما بين الحرفيات في 

اإلمارات السبع والغربية، حيث يتم تلقي طلبات العمالء 
سواء كانوا جهات حكومية أو خاصة أو أفراداً، ثم نطلب 
من الحرفيات عمل نموذج “sample” ليتم عرضه على 
وفي  المطلوبة،  الكمية  عمل  في  المباشرة  قبل  العمالء 
للنموذج،  والفنية  الشكلية  بالمواصفات  اقتناعهم  حال 
يتم  ثم  ومن  العينة،  على  تعديل  إجراء  في  رغبتهم  أو 
يتم  حيث  المطلوبة،  الكميات  بعمل  بعدها  المباشرة 
على  الحرفيات  بين  فيما  متقنة  بآلية  العمل  توزيع 
فور  الحرفيات  وتخضع  الدولة،  في  مناطقهن  اختالف 
وورش  تدريبية  لدورات  مؤسسة صوغة  إلى  انضمامهن 
ورشة  لتقديم  اليابان  من  وفد  دعوة  تم  ومؤخرا  عمل، 

عمل حول الفنون اليدوية.

المنتجات التراثية 
ومن تلك المنتجات التراثية التي تعمل عليها الحرفيات 
كهدايا مكتبية ودروع رسمية للشخصيات المهمة والوفود 
تغليف  ومنتجات  وقرطاسية  مكتبية  جلدية  ومنتجات 
هدايا تذكارية وهدايا لليوم الوطني والمناسبات الرسمية 

للفعاليات،  هدايا  ضيافة  منتجات  يدوية  تراثية  خام  ومنتجات 
وعلى  ويدويا  اإلماراتي  الخام  المواد  من  المنتجات  تلك  وتصنع 
أيادي حرفيات إماراتيات، يستخدمن السعف وه��و أوراق النخي��ل 
م��ع  تتش��ابك  حي��ث  وتجديله��ا  بالي��د  تجميعه��ا  يت��م  الت��ي 
بعضه��ا البعض بأش��كال )واس��عة، متوس��طة، ضيق��ة(. وتختل��ف 
أل��وان الخ��وص تبع��اً الس��تخدام الصبغة والنسيج، ويكثر الطلب 
على منتجات السعف كالسالل التي نستخدمها لوضع الرطب فيها 
بينما تستخدم لدى جنسيات أخرى كحقيبة لمستلزمات البحر وهي 
أيضا تناسب ذلك، وال يقتصر عمل الحرفيات على منتجات السعف 
حيث تعمل أخريات على صناعة منتجات من التل��ي وهو ش��ريط 
مط��رز منس��وج م��ن خي��وط ممزوج��ة م��ع ش��رائط ذهبي��ة أو 
تزيي��ن  ف��ي  غالب��اً  التل��ي  باللمع��ان، ويس��تخدم  تمت��از  فضية 
نس��ج  ف��ي  الحرفيات  وتس��تخدم  األث��واب،  وياق��ات  أكم��ام 
قاع��دة  إلى  مس��تندة  وس��ادة  وه��ي  »الكاجوج��ة«،  التل��ي 
معدني��ة عل��ى ش��كل قمعي��ن ملتصقي��ن م��ن ال��رأس يصنعن 
توزيع  آلية  أكواب، وحسب  قاعدة  يد وحقائب وطقم  أساور  منه 
منتجات  بعمل  الحرفيات  من  أخرى  مجموعة  أيضا  تكلف  المهام، 
من الس��دو وهو من الصناع��ات الحرفي��ة ذات الصل��ة الوثيق��ة 
نس��ج  عل��ى  الب��دو  اعت��اد  البدوي��ة حي��ث  والطبيع��ة  باإلب��ل 
له��ا  فواص��ل  وعم��ل  الداخ��ل  م��ن  خيامه��م  لتزيي��ن  الس��دو 
دفاتر  المنتجات  تلك  أبرز  ومن  الجم��ال،  أكسس��وارات  ونس��ج 

مذكرات وحقائب أدوات تجميلية، وأغلفة لألجهزة الحديثة.

عصري  بطابع  تراثية  منتجات  »صوغة« 

تحقيق
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تحديات البداية 
واجهت صوغة  التي  التحديات  وحول 
الطنيجي  تؤكد  ظهورها  باكورة  في 
إذا  صيغته  كانت  أيًا  مشروع  أي  أن 
يكون  أن  له  بد  فال  االستمرار  أراد 
تحديات  أية  لمواجهة  استعداد  على 
األثر  الستعدادنا  وربما  وعقبات، 
التحديات  على  التغلب  في  الطيب 
أبرزها  من  كان  والتي  المتوقعة 
سفر الحرفيات -وغالبيتهن أمهات- 
الخارجية  المعارض  في  للمشاركة 
في  الجنادرية  أبرزها  من  والتي 

وكذلك  السعودية،  العربية  المملكة 
لمسات  إضفاء  دون  من  المنتجات  تكرار 
وكذلك  السوق،  ومتطلبات  العصر  تواكب 
قلة الخبرة لدى بعض الحرفيات في تسعير 
أو  الزيادة  في  مبالغة  هناك  فإما  المنتج 

وأيًضا  حقه،  العمل  يبخس  مبالغ  تخفيض 
واجهتنا في بادئ األمر كيفية جذب الناس 
والوصول للمستهلك، وبفضل الله تمكنا 
بالعمل  العقبات  تلك  كل  اجتياز  من 

الجماعي والتعاون.

عالمة تجارية مسجلة )ماركة( 
العديد  هناك  أن  إلى  الطنيجي  تشير  و 
منتجات  بيع  فيها  يتم  التي  المنافذ  من 
صوغة في الدولة منها السوق المركزي في 
الدرجة  االتحاد  طيران  متن  وعلى  أبوظبي 
ومركز  ذاته،  الطيران  مكاتب  وفي  األولى 
المقاهي في  السعديات وبعض  في جزيرة 
المراكز التجارية في دبي، ونطمح بإذن الله 
في القريب أن تنواجد في األسواق العالمية 
في  للتواجد  عقداً  فترة  منذ  أبرمنا  حيث 

األسواق العالمية 



الفعل78 الفكر وردود  المغرب صدمة  اإلسباني على  االستعمار 

االستعمار اإلسباني على المغرب
صدمة الفكر وردود الفعل

لم يكن أمام المغاربة تجاه االستعمار اإلسباني سوى اختيارين 
االختالالت  أفرزته  جديد  كواقع  باالستعمار  القبول  اثنين؛ 
السابقة، أو الدعوة للجهاد ضد هذا »الكافر« الذي يحتل البلد، 
يتبنى ويقترح اإلصالحات  أن  له  المخول  الوحيد  والذي أضحى 
التعرض  أسئلة عند  الوضع عدة  يراها الزمة. ويطرح هذا  التي 
ما  قبيل:  المغربية نحوه من  الفعل  لموضوع االستعمار وردود 
الذي  »الغاشم«  االحتالل  تجاه  المغربية  الفعل  ردود  طبيعة 
االجتماعية  الشرائح  مختلف  تفاعلت  وكيف  بالدهم؟  استعمر 
مع واقع االحتالل؟ وهل ثمة فرق بين النخب و»العوام«؟ ووهل 

اختلفت ردود الفعل بين المدن والبوادي؟
لإلجابة على كل هذه األسئلة، ينبغي في البداية أال نخلط بين 
األمور في الحديث عن ردة فعل سكان منطقة شمال المغرب، 
من  ما  طرح  في  ذهبت  المنطقة  إن  بالقول  القبول  يجب  وال 
بطبيعة  اختلفت  الفعل  ردة  ألن  كلي،  بشكل  الطرحين  هذين 
جهات هذه المنطقة، وذلك حسب كل قبيلة من قبائلها الجبلية 
والريفية  البدوية  المناطق  جل  كانت  فإن  حواضرها؛  وحسب 
اختارت المواجهة المسلحة  قبل الحماية نفسها، إلى استسالم 
الخطابي في الحرب الريفية. فقد اختارت فئة أخرى  االستسالم 
السالفين، ومع ذلك  بأنفسهم عن كال االختيارين  نأياً  والرضوخ 
باعوا  ممن  قليلة  »أقلية  التمسماني  خلوق  تعبير  فهي حسب 
كتب  كما  بأكملها  مدنا  األمر مس  هذا  أن  ولو  ضمائرهم«)1(. 
فإن  الحماية،  بالتحديد عقب  العديدون عن ردود فعل تطوان 
الوضعية التي اتفقت عليها العديد من المصادر- وتحضر لدى 
عدة  من  بها  يأخذ  أن  يجب  مرة-   غير  في  الوزاني  التهامي 
هم  بالترحاب،  المستعمر  استقبلوا  الذين  أن  أبرزها  اعتبارات، 
والباشاوات  كالقواد  باألساس  وجوده  من  سيستفيدون  الذين 
الخليفة  وسلك  اإلسبانية  اإلدارات  وموظفي  القبائل  وزعماء 

والزوايا الدينية والتجار. أما بخصوص عامة الشعب في المدن، 
للمستعمر،  الكلي  الرضوخ  تعني  المواجهة  عدم  أن  يعني  فال 
في  استمرت  وإن  داخليا  الكامن  الرفض  شعور  تعني  ما  بقدر 

حياتها البائسة وجمودها األزلي)2(. 
مكتسباتهم  على  منهم  خوفا  فكانت  األعيان  فعل  ردود  أما 
وأمالكهم التي تتلف في هذه الحركية الجديدة، لهذا لم تجد بدا 
من مالقاتها لطوابير الجيش اإلسباني أحسن قبول)3(. بل وأحيانا 
استخدم االستعمار األجنبي األعيان و الحكومة الخليفية لتلطيف 
األجواء مع القبائل الثائرة، ويدخل في هذا اإلطار العمل الذي 
قام به عبد السالم بنونة باعتباره ممثال للخليفية موالي المهدي، 
للمقيم  ممثال  فرير  لوبيز  لوسيانو  العام ضون  بالكاتب  مرفوقا 
العام الجنرال بوركيطي، لتهدئة األجواء بضواحي مدينة مليلية  

واألنحاء الريفية. 
ولما قلنا إن سكان الريف والبوادي، كان لهم موقف آخر، وردود 
تطوان  جوانب  في  حتى  مغايرا  الوضع  كان  فقد  مغايرة،  فعل 
التي لم ترضخ بسهولة لالحتالل، كان كل زعيم  قبيلة من القبائل 
مجتمعين  ليجاهدوا  ويترأسهم  األشخاص  من  مجموعة  يجمع 

ضد المستعمر)4(. 
بعد  عاش  المغربي  المجتمع  أن  القضية،  هذه  في  يهمنا  وما 
توقيع معاهدة الحماية، ودخول المستعمر للبالد تنازعا اختياريا 
برز فيه عامال المقاومة واالستسالم، كما كانت البادية والمدينة 

طرفي العملية)5(. 
 وفي كل الحاالت كان االستعمار عامال أساسيا في انبثاق األسئلة 
التي طرحتها النخبة على نفسها، وعلى مشاريعها التي تبلورت 
من حركات عسكرية إلى حركات سياسية وإصالحية؛ وما المثال 
السابق للتهامي الوزاني عن مخيلة المغربي، إال مثال عن عامة 
األوروبية  التدخالت  هذه  نتيجة  الجديدة،  وعقليِتهم  المغاربة 

أنس الفياللي* 
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إضاءة الصادمة التي لم يكن لهذا المجتمع سابق عهد بها، والتي تعود 
الشمال في هذا  بالتحديد. وقد اشترك مغاربة  عليها من بعيد 
الشأن بتذكار مأساة األندلس بحكم التاريخ والجغرافيا على غير 
مغاربة المناطق األخرى، لذلك كان البعض يتمنى »انتهاء الدنيا« 

و»قيام الساعة«)6(. 
والعامة  النخب  ربطته  الذي  االحتالل  أعتُبَر  الصدد،  هذا  وفي 
المغربية بالدين اإلسالمي ومأساة األندلس، وهي خطوط حمراء 
أهالي  وبخاصة  مثال،  كالشرف  المغربي  معها  يتساهل  ال  قد 
المواجهة  اختيار  على  عملوا  الذين  والجبلية،  الريفية  القبائل 
 – جلهم  كان   « قائال:  داود  يستحضرهم  والذين  بنا،  مر  كما 
ومازالوا-  يرضى الواحد منهم بإراقة دمه، بل وبذل روحه، قبل 
أن يمس جانب اإلسالم بسوء. وقد يتساهلون في حقوقهم، وقد 
أبدانهم وأموالهم وأمالكهم، أما أن يتعرض  يتحملون األذى في 
اإلسالم للخطر، أو أن ينتهك العرض والشرف، فذلك ما دونه خرط 

القتاد«)7(. 
ولها  هامة  لكنها  استثنائية،  حالة  السياق،  هذا  في  برزت  وقد 
التي عاصرت الحماية،  المثقفة  أثر كبير في أغلب الشخصيات 
وهي حالة أحمد الريسوني، والذي حاول أن يستفيد من المخزن 
تارة، ومن األجنبي تارة أخرى، فقد كان استثناء في ردات الفعل، 
المسلحة  المرات في حركاته  إنه لعب في عدد من  ألنه حتى 

لصالحه، فكان يعمل أيضا باسم المخزن المهزوم)8(. 
وإجماال، عمل االستعمار بشكل كبير على خلخلة البنية الفكرية 

بالشمال،  االجتماعية  المكونات  لمختلف  والنفسية 
بقدرما أزم نفسية الفئة االجتماعية الشعبية في المدن 
على   أثر  فقد  المباشرة،  المواجهة  على  تقدر  لم  التي 
خوفا  االحتالل  دخول  سهلوا  مهما  الذين  األعيان  فكر 

على مصالحهم وانبهارا باألجنبي 
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ينظر إلى التراث كمادة بصرية ثرية 

مرشد المهيري: التصوير له
 بحورٌ كالشعر

حاوره الفاضل أبو عاقلة 

 الصورة اللغة العالمية األبلغ، يفهمها الجميع وبكل سهولة، 
تختصر الكثير من الكلمات، تستقطع لحظة من الزمن لتوثقها 

وتخلدها، يعتبر التصوير بيئة خالصة مستقلة لها سماتها وتفاصيلها 
التي تغذي النفس وتشغلها، مرشد المهيري محترف تصوير وضع 

العالمية حلماً والتدريب مسؤولية وحقق ما يصبو إليه.
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 حدثنا عن بدايتك في عالم التصوير؟
بدأت اقتناء معدات التصوير وأنا دون الثالثة عشرة من عمري، 
الحال،  بطبيعة  فلمية  كانون  ماركة  أمتلكها  كاميرا  أول  وكانت 
استهواني التصوير وأصبحت شغوفًا به لتوثيق والتقاط الذكريات، 
اإلمارات  تراث  نادي  تأسيس  لحظة  أن جاءت  إلى  فترة  توقفت 
والفتوغرافية،  للفيديو  كامرتين  آنذاك  النادي  ووفر   ،94 العام 
فبادرت بالعمل في التصوير وقمت بتوثيق النشاطات والفعاليات 
التراثية. النادي وقتها نظم دورتين لتعلم أسس التصوير المحترف، 
انفصلت  التصوير،  الحتراف  كدعوة  واعتبرتها  بواحدة،  التحقت 
عن النادي ألسباب مهنية، ثم في العام 2006 امتلكت أول كاميرا 
دينية_  مناسبة  لتوثيق  خصيًصا  اشتريتها  سوني،  ماركة  ديجيتل 
المولد النبوي _ بعد أن انتهيت من عملي، إطلع أحد المصورين 
أصحاب الباع الكبير في هذا المجال على أعمالي، أشاد بالعمل 
االستمرار  بشرط  التصوير  في  باهرًا  مستقباًل  لك  أتوقع  وقال: 

والمثابرة.

 ما األهداف التي وضعتها لنفسك منذ البداية؟
سألني  رحالتنا  أولى  وفي  محترفين،  مصورين  بفريق  التحقت 
أحدهم عن طموحي، فأجبت وقتها أود أن أصبح مدربًا للتصوير 
شركة  أمتلك  واآلن  للعالمية،  بأعمالي  أصل  وأن  الفوتوغرافي، 

خاصة للتصوير، وقد تحقق هذا بفضل الله.

 كيف بدأت بعرض أعمالك؟
انطالقتي، ولكني  المعارض منذ  الكثير من  بأعمالي في  شاركت 
معرضي  ألقدم  أعمالي  تطوير  على  بهدوء  وأعمل  متريثًا  كنت 
دائًما  أُفضل  والحقيقة   ،2009 العام  في  األول  وكان  الخاص 

من  مختلفة  إظهار جوانب  على  تساعد  ألنها  الخاصة،  المعارض 
مهارات المصور. بدأت التدريب العام 2008 في إحدى المدارس 
الطالب  لمست شغف  عندما  لي،  بالنسبة  مثرية  تجربة  وكانت 
وحبهم للتصوير، وكان هذا دافًعا كبيرًا، ثم انتقلت لتعليم التصوير 
المثال  سبيل  على  والخاصة،  الحكومية  والدوائر  الجامعات  في 

استطعت تعليم 180 من موظفي بلدية أبوظبي خالل شهرين.

 ما الصعوبات التي تواجهك كمدرب تصوير محترف؟
لكي تصبح مدربًا ناجًحا يجب أن تكون متفرًغا تماًما، لتستطيع 
المواكبة ومتابعة كل التحديثات الجديدة على تقنيات التصوير، 
التي تعتبر عالماً ثورياً متطوراً جًدا، يجب أيًضا أن تكون في مجتمع 
التصوير والمصورين، ألنهم األكثر إلماًما وشغًفا وهذا سينعكس 
على أدائك كمدرب، اعتبر نفسي من المدربين اإلماراتيين القالئل 

اللذين استطاعوا اإلستمرار في هذا المجال.
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 هل تعتقد أن هناك رابطًا نفسًيا بين المصور والعدسة؟
سماتها  لها  مستقلة  خالصة  بيئة  التصوير  نعتبر  أن  يمكن 
بك  يصل  ربما  وتشغلها،  النفس  تغذي  التي  وتفاصيلها 
الحال أن تشعر بارتباطك الروحي بالعدسة، كارتباط شخص 
يصف  قديًما  اإلنسان  كان  إبتعد،  إذا  إليها  وحنينه  ببيئته 
بيئته بالشعر كمثال، اآلن الصورة تستطيع الوصف بطريقة 
أقرب إلى الكمال بشكل بصري حسي، التصوير ال يختلف 
بحور ومكونات مهمة، كذلك  يتكون من  الذي  الشعر  عن 
الصورة لها مكوناتها، وأستطيع أن أقول إن الصورة أبلغ من 

ألف كلمة.

 ما التكوينات التي تميز الصورة الجيدة؟
له  التصوير  كذلك  معينة،  تفعيالت  لها  بحور  الشعر  في 
الفتوغرافي له 15 قاعدة يجب  التصوير  قواعده وقوانينه، 
عشوائية،  لقطة  تأخذ  أن  يجوز  وال  بها،  االلتزام  عليك 
التصوير ليس ضغطة على زر، بعض المصورين ألخذ لقطة 
ينتظر لساعات وربما ال يجد ما يريد ويغادر، أنت كمصور 
ربما  الصورة،  تكوين  في  يتدخل  ما  بكل  مشغواًل  ستكون 
ملتقط  بين  فرق  هناك  صورة،  ألخذ  الفصول  تغير  تنتظر 

ومصور محترف.

 هناك الكثير من األقاويل على أن الصورة الجيدة أصبحت 
الفتوشوب، هل  وبرامج  الديجيتال  الكاميرا  بسبب  سهلة، 

هذا صحيح؟
ال  الكاميرا  من  خروجه  عند  سابًقا  الفيلم  ال،  بساطة  بكل 
لمعامل  تؤخذ  كانت  بل  مباشرًة،  الصورة  رؤية  تستطيع 
ويتم  العمل،  إلنجاز  أخرى  مرحلة  وكانت هذه  التحميض، 
برنامج  اآلن  بديلها  كثيرة،  وتعديالت  األلوان  إشباع  خاللها 
من  الكثير  وقدم  بل  هذا،  كل  اختصر  الذي  الفتوشوب 
اإلضافات التي ساهمت في ارتفاع مستوى الصورة عموًما، 
الفكرة  على  الرهان  ورجال،  دولة  زمن  ولكل  تقنية  هذه 
وليس على الكيفية. عموًما قلت هذه األسئلة اآلن بسبب 

ثقافة التصوير المنتشرة.

 هل الجوائز والمسابقات تثري عالم التصوير في 
اإلمارات؟

الدولة  وعي  مدى  على  دليالً  والمسابقات  الجوائز  تعدد 
للمواكبة،  راقياً  بأهمية الصورة والمصورين، ويعتبر أسلوباً 
وإثراء لثقافة التصوير، وجعل الجمهور والمهتمين يميزون 
الحديثة  التقنيات  بسبب  ظاهريًا  التصوير  سهولة  بين 

يستحق  جيد،  بعمل  للخروج  المبذول  الجهد  وحقيقة 
المشاركة ونيل الجوائز.

 ما المقياس للتمييز بين الصورة الجيدة من السيئة؟
المصورين  من  العديد  عليه  يتفق  نفسي  مقياس  هناك 
العالميين، إذا نظر اإلنسان إلى صورة معلقة، وشدت نظره 
إليها ورأها مرًة آخرى ولم يشعر باإلنزعاج  لمدة 10 ثوان 
فهي مبدئيًا جيدة، أقول مبدئيًا ألن األمر يخضع للذوق أيًضا 
فما تراه جميالً يراه غيرك سيئاً بنسب متفاوتة، هناك أيًضا 

تخصصات وكٍل يعجب باألقرب إلى نفسه.

روح  العالمي،  االمريكي  المصور  ماكوري  ستيف  يقول   
المصور تسكن الصورة، ويدعى أنه يستطيع تمييز أعمال 

بعض المصورين من بين مئات الصور. هل يمكن هذا؟
نعم.. تستطيع بعد فترة من تتبع خطوط الصورة للتعرف 
على ملتقطها فكل مصور له بصمته وطريقته قد ال يميزها 
الجمهور العادي، ولكن المصور المحترف يستطيع، الخطوط 
هي الزوايا والرسائل التي تحملها الصورة، كمثال هناك فن 
تصوير يدعى المفاهيمي، و لكل مصور أسلوبه الخاص في 
في  يتشابهون  المصورين  معظم  عموًما  الفن.  هذا  تقديم 

أسلوبهم، ويحتاج التميز وقتاً طويالً من العمل والخبرة.

 هل ترى أن التراث اإلماراتي مادة دسمة للتصوير؟
بشكل كبير، فتعدد التراث واختالف ألوانه تعتبر مادة ثرية 
للتصوير، ولكن يجب الحذر فالعمل على الجوانب التراثية 
يحتاج معرفة ودراية بالتراث، وإال سوف تبتعد عن تقديم 
المضمون الصحيح، فمكونات الصور التراثية غالبًا ال تكون 
إماراتية  امرأه  تصوير  أردت  إذا  المثال  سبيل  على  كاملة، 
ستجد  مهرجان  في  هذا  وكان  السدو،  على  عملها  أثناء 
محيطها غير مناسب، بسبب البيئة الصناعية، وهنا سيكون 
من الصعب فهم الصورة خصيًصا لغير الملم بتراث الدولة.

يجب أيًضا على المصورين االهتمام بعادات وتقاليد الدولة، 
لتوجيه الصورة بشكل صحيح لهدف يخدم خبراً أو توثيقاً.

 ما المشاكل التي تواجه المصوريين اإلماراتيين؟
أصبح  التصوير  ألن  العمل،  وتقدير  الحقيقي  الدعم  غياب 
فال  المال،  من  الكثير  يحتاج  جيدة  معدات  واقتناء  مكلفاً 
السياحة  تطلب جهة معينة وخصيًصا في مجال  أن  يعقل 
السياح،  ويستدعي  األنظار  يلفت  ومستوى  متميزاً  عمالً 

ويكون المقابل بضعة دراهم 
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المفقود86 العربي  العلمي  التراث 

قضايا وآراء

د. أشرف صالح محمد سيد*

 أقام المسلمون نهضة علمية وثقافية كبرى كان من أهم نتائجها ذلك التراث 
الثقافي والفكري الضخم الذي عكف على إنتاجه تأليًفا وترجمًة العلماء العرب 
في  العربية  الكتب  خزائن  به  تزخر  كانت  والذي  التاريخ  مر  على  والمسلمون 
العصور الوسطى. فلقد كان للكتاب أهمية ومكانة كبيرة في نفوس المسلمين، 
مما كان له أكبر األثر في انتشار المكتبات في طول البالد وعرضها، حيث حرص 
والمخطوطات  بالكتب  المكتبات  تلك  تزويد  على  المسلمون  والخلفاء  الحكام 

القيمة، وتوفير المخصصات المالية لهذا الغرض.

المفقود

ما بين حرق وإغراق وإتالف وغسل ودفن 

التراث العلمي 
العربي
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هو  اإلسالمية  والمكتبة  اإلسالمي  الكتاب  تاريخ  إن  الحقيقة؛  في 
في الواقع شيء واحد يعبر عن تاريخ الفكر اإلسالمي في مختلف 
دوًرا  اإلسالمية  والمكتبة  الكتاب  لعب  فقد  عصوره، 
هاًما في نشر الثقافة بين المسلمين مما ساهم في 
تقدم وازدهار الحضارة العربية اإلسالمية في القرون 
الوسطى. إال أن هناك عدداً من العوامل التي أثرت 
الحروب  أهمها  من  كان  التراث  ذلك  مصير  على 
والغزوات الداخلية والخارجية التي تعرض لها العالم 
اإلسالمي، حيث ُدمرت الكثير من المكتبات، كما كان 
للمحن والباليا مثل المجاعات وحاالت الغالء والفقر 
أثر  اإلسالمية،  بالبالد  تعصف  ما  كثيرًا  كانت  والتي 
تعرض  الذي  اإلسالمي  الكتاب  مصير  على  كبير 
للسلب والنهب والتدمير. أضف إلى ذلك السرقة، 
والجهل، والتعصب، والفتن، واإلهمال، وعدم أمانة 

المشرفين على المكتبات. 
لنا  ذكرت  التراجم  وكتب  التاريخية  المصادر  لكن 
الكتب  وجامعي  والمؤلفين  العلماء  بعض  أخبار 
وذلك  الخاصة،  كتبهم  إتالف  على  أقدموا  الذين 
الكتب  تلك  تضل  أن  من  خوفًا  أو  الله،  عبادة  عن  بها  االنشغال  عن  ندًما 
غيرهم، أو خوفًا من أن توضع الكتب في غير موضعها بعد وفاتهم، أو ضًنا 
بها على َمْن ال يعرف جدواها، أو َمْن ال يستحقها، أو لنقٍص بدا فيها، أو ألي 
غات، فمما ال شك فيه؛ أن مثل هذا الصنيع  عارض آخر بدا له. وأيًا كانت المسوَّ
ومثل هذه العادات أضاعت علينا ثروة كثيرة من التراث الفكري المخطوط في 

مختلف مجاالت المعرفة. 
العلماء من كتبهم وأتلفوها بوسائل عدة، كحرقها عمًدا مع سبق  لقد تخلص 
اإلصرار، أو غسلها بالماء، أو دفنها في باطن األرض، أو تطييرها في الهواء، أو 
تمزيقها ورميها في الهواء، أو تركها في الصحراء، أو إلقائها في األنهار واآلبار أو 
البحار، أو إعدامها والتخلص منها بطريقة أو بأخرى. وسوف نعرض بعض األمثلة 
المصادر  ذكرته  لما  وفًقا  كتبهم  من  التخلص  في  العلماء  التوضيحية عن سلوك 

التاريخية وكتب التراجم.      
 

حرق الكتب 
وهي أشهر طرق إتالف الكتب، حيث استعملت في الساحات العامة، وغالبًا هي 
طريقة السلطة في التعبير عن رفضها العلني لكتب وأفكار معينة. وقد بدأت ظاهرة 
حرق الكتب بصفة متعمدة في العالم العربي واإلسالمي منذ أواخر القرن الهجري 

األول، ومن األمثلة على ذلك:
عروة بن الزبير )ت. 93ه�( الذي حرق كتبًا له فيها فقه سنة 63ه�، ثم ندم على ذلك 
فقال: »ألن تكون تلك الكتب عندي أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي ومالي«. 
طبقاته  في  سعد  ابن  روى  زمانه،  في  التابعين  إمام  110ه�(   21-( البصري  والحسن 
عن موسى بن اسماعيل قال: حدثنا سهل بن الحصين الباهلي قال: بعثت إلى عبدالله 
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بن الحسن البصري: ابعث إلي بكتب أبيك، فبعث 
إلي أنه لما ثقل قال لي: اجمعها لي، فجمعتها له، 

وما أدري ما يصنع بها، فأتيت بها فقال للخادمة: 
»اسجري التنور، ثم أمر فأحرقت«.

أما أبو عمر بن العالء بن عمار المازني 
المشهورين،  السبعة  القراء  أحد  154ه���(  )ت. 
واللغة،  والنحو  القراءات  في  البصرة  أهل  وإمام 

فقد قام بإحراق دفاتره التي مألت بيته إلى السقف بسبب تنسكه. 
)ت.  الدرني  سليمان  أبي  قول  626ه�(  )ت.  الرومي  ياقوت  وذكر 
215ه�(، أنه »جمع كتبه في تنور وسجرها بالنار ثم قال والله ما 
أبو بكر  أحرقتك حتى كدت أحترق بك«. وأوصى محمد بن عمر، 
الجعابي الحافظ )ت. 355ه�(، بأن تحرق كتبه بعد موته، فأحرقت. 
قال األزهري إن ابن الجعابي لما مات أوصى أن تحرق كتبه فأحرقت 
وكان فيها كتب للناس. فقال: حدثني أبو الحسين بن البواب أنه كان 
له عنده مائة وخمسون جزًءا فذهبت في جملة ما أحرق. وروى عن 
إليه فرأيته يحرق  الجعابي فقمت  بعلة  الدارقطني قوله: »أخبرت 

كتبه فأقمت عنده حتى ما بقي منه شيء«.
العلماء  كبار  من  يُعّد  الذي  385ه�(  )ت.  السيرافي  سعيد  أبو  أما 
فقد أوصى ولده محمد بقوله »قد تركت لك هذه الكتب تكتسب 
بها خير األجل فإذا رأيتها تخونك، فاجعلها طعمة للنار«. لقد ذكر 
ياقوت الحموي في »معجم األدباء« أن اسماعيل بن حماد الجوهري 
)ت. 398ه�( أحد علماء اللغة وصاحب كتاب اللغة وصحاح العربية، 
عرضت له في آخر حياته وسوسة قهرية فحرق كتبه كلها، ثم صعد 
على سطح الجامع في نيسابور فقال: أيها الناس إني قد عملت في 
الدنيا شيئًا لم اسبق إليه )يقصد مجمعه الصحاح( وزعم أنه يطير، 

ثم قفز من أعلى الجامع فمات. 
وقد أحرق أبو حيان )ت. 400 ه�( كتبه النفيسة، وكتب لصديق له 
مفسرًا ذلك بقوله: »إن العلم حاطك الله يرد للعمل، كما أن العمل 
يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرًا عن العلم، كان العمل كال على 
الله  –علمك  ذال  وأورث  كال  عاد  علم  من  بالله  أعوذ  وأنا  العالم، 
الخير- أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سره وعالنيته، فأما 
ما كان سرًا فلم أجد له َمْن يتحلى بحقيقته راغبًا، وأما ما كان عالنية 
للناس  أكثرها  أني جمعت  َمْن يحرص عليه طالبًا، على  فلم أصب 
ولطلب المنالة منهم، ولعقد الرياسة بينهم، ولمدة الجاه عندهم، 
فُحمرت ذلك كله، وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حجة عليَّ ال 
الخيرات  أبي  بن  سعيد  أبو  الشاعر  فعله  ما  أيًضا  ذلك  ومن  لي«. 
)ت. 467ه�( وكان يحفظ عن ظهر قلب ثالثين ألف بيت لشعراء 
الجاهلية، وعندما بلغ السادسة والعشرين سمع درًسا ألحد المشايخ 
يدور حول قوله تعالى: »َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِه إِْذ قَالُوا َما أَنْزََل 
اللَُّه َعلَٰى بََشٍر ِمْن َشْيٍء قُْل َمْن أَنْزََل الِْكتَاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسٰى نُوًرا 

َوُهًدى لِلنَّاِس تَْجَعلُونَُه قَرَاِطيَس تُبُْدونََها َوتُْخُفوَن 
آبَاُؤكُْم  َواَل  أَنْتُْم  تَْعلَُموا  لَْم  َما  َوُعلِّْمتُْم  كَِثيرًا 
يَلَْعبُوَن«  َخْوِضِهْم  ِفي  َذرُْهْم  ثُمَّ  اللَُّه  قُِل 
يسمع  كاد  فما   ،)91 اآلية  األنعام:  )سورة 
هذه اآلية حتى جمع كتبه كلها وأحرقها، ثم 
آوى إلى ركن في بيته وجلس فيه سبع سنين يذكر فيها 

اسم الله.
بن  الفرج  أبو  كتبهم  أحرقوا  الذين  المشهورين  العلماء  ومن 
الجوزي )ت. 510ه�( فقد كان يملك كتبًا كثيرة أُحرقت بإشارة منه. 
والبعض أحرق كتبه خوفًا من االستيالء عليها، فقد ذُكر أن الحسين 
بن الحسين بن عبد الله، أب الحكم الكلبي، ابن حسون )ت. 547 
الطوائف، وكان في جواره  أيام ملوك  األندلس  ه�( وهو قاض في 
البلد  اتفق عليه أهل  الغارات عليه، كما  المرابطين فواصلوا  بعض 
فثاروا عليه وقتلوا أًخا له كان قائد جيشه، فضاع رشده، وقتل بعض 

بناته غيرة عليهن من السبي، وأطلق النار في كتبه فأحرقها. 
وكذلك  820ه�(.  )ت.  يوسف  بن  برمش  تغري  كتبه  أحرق  ومَمْن 
أوصى جعفر البرساوي )ت. 950ه�( بإحراق كتاب له ألفه في الهزل 
سماه »دافع الغموم« حيث ندم على تأليفه، ولزم أن يشتريه مَمْن 

لقيه عنده ويحرقه بالنار.   

إغراق الكتب
إن المتصفح للمصادر التاريخية يجد أخباراً عن لجوء بعض العلماء 
إلى رمي مصنفاتهم وكتبهم في البحار واألنهار، وذلك للتخلص منها، 

ومن أمثلة هؤالء: 
داود بن نصير الطائي )ت. 165ه�(، كانت له مكتبة خاصة ضمت 
إلى  عمد  أنه  إال  واألدبية،  واللغوية  الفقهية  الكتب  من  العديد 
كنت،  الدليل  »نعم  يناجيها:  وقال  الفرات،  نهر  مياه  في  تفريغها 
والوقوف مع الدليل عند الوصول، عناء وذهول، وبالء وخمول«. وفي 
ذلك ضياع ثروة فكرية كبيرة. وذكر السلمي نقالً عن محمد بن عبد 
الله الطبري قوله: إنه سمع يوسف بن الحسين يقول: طلب أحمد 
كُتُبه  حمل  ثم  سنة،  ثالثين  العلم  240ه�(  )ت.  الحواري  أبي  بن 
كلَّها إلى البحر، فغرَّقها. ومَمْن تخلص من مصنفاته في النهر؛ أحمد 
بجملة من سماعاته  رمى  فقد  الخالل )ت.311ه�(،  بن  بن محمد 

القديمة في نهر دجلة.
)ت.539ه���(،  المقرئ  الصنهاجي  العريف  ابن  ترجمة  في  وجاء 
رواق  الكمال  عليه  ضرب  »مَمْن  أنه  واإلشارات  المقامات  صحاب 
اد، حتى  التعريف، فأشرقت بأضرابه البالد، وشرقت به جماعة الحسَّ
سعوا به إلى سلطان عصره، وخوفوه من عاقبة أمره، الشتماله القلوب 
عليه، وانضواء الغرباء إليه، فغرَّب إلى مراكش، ... فاستوحش، فغرَّق 

في البحر جميع مؤلفاته، فلم يبق منها إال ما كُتب منها عنه«. 

المفقود العربي  العلمي  التراث 
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حرق الكتب وهي أشهر طرق إتالف الكتب، 
حيث استعملت في الساحات العامة، وغالًبا 
هي طريقة السلطة في التعبير عن رفضها 

العلني لكتب وأفكار معينة. وقد بدأت ظاهرة 
حرق الكتب بصفة متعمدة في العالم العربي 

واإلسالمي منذ أواخر القرن الهجري األول

تمزيق وإتالف الكتب ومن الطرق األخرى التي 
لجأ إليها بعض العلماء للتخلص من مصنفاتهم 
وكتبهم، القيام بتمزيقها وبعثرتها في الهواء،

القاضي  الدين أبي السرور  وفي ترجمة صفي 
)ت.930ه�(،  الزبيدي  المزجد  عمر  بن  أحمد 
والحديث  وأصوله  بالفقه  اشتغل  مَمْن  وهو 

وعلومه والحساب والفرائض، وبرع 
بفقه  وتميز  كثيرة،  علوم  في 
حفيده  قال  الشافعي.  اإلم��ام 

أبو الفتح بن حسين المزجد عنه: 
المختصرات  جامع  شرح  جدي  »كان 

لم  رآه  لما  ثم  مجلدات،  ستة  في  للنسائي 
الجمع  من  المذكور  الجامع  حواه  ما  يستوف 
وذكر  فأعدمه«.  الماء  في  ألقاه  والخالف 
)ت.1003ه���(،  الكردي  الله  عبد  أن  المحبى، 
غلب  ثم  أقرانه،  وفاق  أوال  بالعلوم  »اشتغل 

عليه الحال، ورمى كتبه في الماء«.

تمزيق وإتالف الكتب
بعض  إليها  لجأ  التي  األخ��رى  الطرق  ومن 

العلماء للتخلص من مصنفاتهم وكتبهم، القيام 
بتمزيقها وبعثرتها في الهواء، ومَمْن قام بذلك:
أقدم  حيث  161ه���(،  )ت.  الثوري  سفيان 
على تمزيق ألف جزء وتطييرها في الريح 
وقال: »ليت يدي قُطعت من ها هنا بل من 

الجفاء  ها هنا ولم أكتب حرفًا«. وقد أدى 

بين العلماء إلى إتالف الكتب، فقد ذُكر أن اإلمام 
العراقي )ت.  الحافظ مسعود بن أحمد بن زيد 
71ه�( عمد إلى إعدام مسودة كتاب »اإلمام البن 
دقيق العيد«، بعد أن كان أكمله، فلم يبق منه إال 
العلماء  في حياة مصنفه. ومن  بيضاً  ما كان 
الدين  عماء  كتبهم،  بإتالف  قاموا  الذين 
ديوان  نظم  855ه���(،  )ت.  التبرباج 
شعر، ثم قام بإتالفه وهو حي يرزق 
ضًنا بكرامته وإعالء لشأن األدب على 

زعمه.  
بن  أحمد  الحافظ،  ذر  أبو  كتبه،  أتلف  ومَمْن 
إبراهيم )ت. 884ه�(، يقول السخاوي عنه: »... 
تصانيف  فيها  وجمع  فيها،  برع  األدب  فنون 
به عن  أخبرني  أذهبها حسبما  ثم  ونثرًا  نظًما 
آخرها، ومن ذلك: عروس األفراح فيما يقال 
في الراح، وعقد الدرر، واآلل فيما يقال في 
السلسال، وستر الحال فيما قبل في الخال، 
المستدير،  العذار  في  المستنير  والهالل 
والبدر إذا استنار فيما قيل في العذار«. وسعيد 
عدن  إلى  قدم  884ه�(،  )ت.  العدني  أحمد  بن 
بها،  ضنيًا  وكان  نفيسة،  كُتبًا  واقتنى  واستطونها 
واستولى على عدة خزائن فأعدمها. وأبو عبد الله 
الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد  شمس 
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أبي بكر السخاوي )ت. 902ه�(، أمر بإحضار كتبه وإتالفها فأتلفت.

غسل الكتب
التراث العربي  التي أدت إلى ضياع الكثير من كتب  من األساليب 
اإلسالمي المخطوط قيام بعض العلماء بغسل مؤلفاتهم أو مؤلفات 
غيرهم، وقد يقوم بهذا العمل بعض الُنساخ وغيرهم من الوراقين، 
وذلك بأن يضعوا الكتب أو أوراق المخطوطات في الماء لمدة معينة 
وضياعها  الكتابة  وطمس  الحبر،  تحلل  إلى  يؤدي  مما  الزمن؛  من 
بهدف التخلص مما فيها من أقوال وآراء ال يرغب صاحبها في اإلبقاء 
أخرى  لدواع  أو  مما صنع،  الله  إلى  وتائبًا  كتب،  مما  متبرئًا  عليها، 
مختلفة. وقد يلجأ البعض منهم إلى محو الكتابة مستخدًما قطعة 
عنه  يعبر  الكتابة  غسل  وكان  الكتابة،  إلزالة  المبلولة  القماش  من 
أحيانًا بلفظ »محو الكتابة«. ومن األخبار الواردة في غسل الكتب 
أو محوها، ما أورده الذهبي في ترجمة الفقيه المرادي الكوفي )ت. 
العلماء  قبل وفاته فمحاها. ومن  كتبه  الذي طلب إحضار  72ه�(، 
160ه�(،  )ت.  الحجاج  بن  شعبة  كتبهم،  غسل  على  أقبلوا  اللذين 
الذهلي« )-403  الحسين بن بشير  الذهلي »فارس بن  وأبو غالب 
507ه�(، وعلي بن طلحة بن كردان النحوى )ت. 424ه�(، والمبارك 
بن المبارك أبي طالب الكرخي )ت. 585ه�(. ومن الشعراء؛ محمد 
الكرخي  الحسن  بن  وعاصم  478ه�(،  )ت.  المطلب  بن  علي  بن 
وأبا  507ه���(،  )ت.  السهروردي  فارس  بن  وشجاع  483ه���(،  )ت. 
بكر السمعاني التميمي )ت. 510ه�(، وعلي بن الحسن المعروف 
بشميم الحلى )ت. 601ه�( وصدر الدين بن الوكيل )ت. 716ه�(، 

وابن أبي السعود أحمد بن إسماعيل )ت. 870ه�(.

دفن الكتب
اإلسالمي  العربي  التاريخ  في  حدثت  التي  الغريبة  الظواهر  من 
قيام بعض المؤلفين والعلماء بدفن كتبهم، أو الزج بها في إحدى 
التراث  بها  ابتلي  التي  المصائب  من  يَُعّد  الفعل  وهذا  المغارات، 
التدبير. ومن  أو قلة  التعصب،  نتيجة  المخطوط،  العربي اإلسالمي 
العلماء الذي فقدنا مخطوطاتهم نتيجة هذا التصرف نذكر: أبو عمرو 
بن العالء )ت. 154ه�(، وعلي بن سليمان )من علماء القرن 2ه�(. 
ومَمْن دفن خزانة كتبه: علي بن مسهر القرشي )ت. 189ه�(، وعطاء 
بن مسلم الخفاف )ت. 189ه�(، وأبي كريب محمد الهمداني )ت. 
248ه�(. ودفن يوسف بن أسباط )ت. 199ه�( كتبه، ودفن اإلمام 
وقام  النحو،  علم  في  كتب  من  عنده  ما  204ه�(  )ت.  الشافعي 
بدفن  306ه�(  )ت.  العدوي  إسماعيل  بن  الرحمن  عبد  أبو  مؤمل 
كتبه، وأوصى ابن الحذاء القرطبي، محمد بن يحيى بن أحمد )ت. 
416ه�( أن يدفن كتابه »اإلنباه عن أسماء الله« على صدره. وجاء 
في ترجمة الحافي، بشر بن الحارث بن عبد الرحمن، ابن عطاء أبو 

نصر المرزوى )ت. 667ه�(، قول الخطيب عنه: »كان كثير الحديث، 
ألجل  كتبه  ودفن  يكرهها،  وكان  للرواية،  نفسه  ينصب  لم  أنه  إال 
ذلك«. وذكر ابن حجر أن ابن أبي حجلة، أحمد بن يحيى ابن أبي 
بكر التلمساني )ت. 776ه�( أمر عند موته أن يوضع مصنفه الذي 
الفارض في نعشه، بل يدفن في قبره. وقد  عارض فيه قصائد ابن 
ذكر السخاوي أن من العلماء َمْن ترك كتبه في البرية وهو أبا بكر 

بن محمد بن شادي الحصني الشافعي )ت. 881ه�(.
ويبقى لنا أن نوضح أن تلك الظاهرة الغريبة لم تكن قاصرة على 
العلماء المسلمين فقط، وإنما كانت تحدث عند الغربيين في القرن 
الثاني عشر الميالدي/ السادس الهجري، وذلك عندما كان الرهبان 
في األديرة يحرقون كتبهم ربما لنفس األسباب التي كان المسلمون 
يكن  لم  أنه  نؤكد  أن  لنا  ينبغي  كذلك  أجلها.  من  كتبهم  يحرقون 
هذا هو حال العلماء المسلمين بصفة عامة، فكم منهم َمْن كانت 
الجاحظ )150 –  لديه، وخير دليل على ذلك قول  أعز شيء  كتبه 
ة،  255ه�(: »]الكتاب[ نعم الّذخُر والُعقدة هو، ونعم الجليس والُعدَّ
ونعم النشرة والنزهة، ونعم المشتغل والحرفة، ونِْعَم األَنِيُس لَِساعِة 
الَوْحَدة، ونعم المعرفُة ببالد الغربة، ونعم القرين والدِخيل، ونعم 

الوزير والنزيل« 

* عضو هيئة التدريس - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة ابن رشد - هولندا
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د. سعيد يقطين *

مدارات

الفني، االجتماعي، الديني
بصورة  والغناء  عموما،  المغربية  الشعبية  الثقافة  في  تتداخل 
خاصة، ثالثة أبعاد. فالبعد الفني � الموسيقي وهو يتصل بالحياة 
الفالحية في بعض المناطق، سواء في صناعة اآلالت الموسيقية، 
أو في اتصالها باألرض، يستمد بعده االجتماعي من طبيعة هذا 
البقر  اليومية: فرعي  أفراده في حياتهم  يتعاون  الذي  المجتمع 
)النوبة(، وبناء البيوت، والحرث الجماعي،،، كلها مقومات الحياة 
الجماعية. أما البعد الديني فيتحقق من خالل البعدين السالفين، 
بصورة ظاهرة أو مضمرة عبر أشكال متعددة، وإن كان الجانب 

الصوفي في بعده الشعبي هو الذي يحدد هذه العالقة.
الغناء الشعبي هو نوع من الفرح الجماعي، يرتبط جزء أساسي 
منه بالعمل. فالفالح في الحقل، والراعي في المرعي، والمرأة في 
المطبخ أو المنسج أو في العين،،، كل واحد »يُعّدد« أو »يُعيّط«. 
بها  التي يمكن أن يوصف  المحاسن  وليس »التعداد« غير ذكر 
المتغنى به سواء كان معشوقا أو متوفى. وفي الحالتين معا، يكون 
لذلك اتصال وثيق بالحالة الوجدانية التي يوجد فيها »المتغني«. 
نوع  من  تعداد  إنها  »العيطة«.  عن  نفسه  الشيء  قول  ويمكن 
آخر، ينفث من خالل المغني واقعه النفسي واالجتماعي. وفي 
أوقات األعراس والمآتم والمواسم، يمسي التعداد والتعياط عمال 
»رباعات«  صارت  أن  بعد  بالغناء،  فيه  يشارك  لم  من  جماعيا، 

متخصصة تتكلف بذلك، شارك بالشطح، أو الجذب أو التحيار.
الغناء الشعبي الجماعي بهذا المعنى تطهير جماعي. ولذلك ال 
يترك المجتمع الفالحي مناسبة إال واستغلها من أجل ممارسة هذا 
الطقس الفني، في بعديه االجتماعي والديني. بل يمكن الذهاب 
إلى أن األنواع الغنائية الثالثة )العيطة، القصيدة، الساكن( تتقاسم 
يبرز  بما يتالءم مع خصوصية كل منها.  األبعاد  بينها هذه  فيما 
العيطة. الالفت في فن  االجتماعي بجالء في حضوره  البعد  لنا 

ف�»العيطة« وهي تتكون من مقطعين مثل حبة القمح، ليست 
سوى شذرة تلخص كل ما يختزنه المجتمع من تجارب ومشاهد، 

تتحول  ما  واختزال. وسرعان  بإيجاز  عنها  بذكاء، ويعبر  يلتقطها 
كل حبة منها إلى قول يتداول في الحياة اليومية. ويكون كل ما 
يصاحبها من كالم مرتبطا بالمعاناة والمكابدة. لذلك يمكن اعتبار 

العيطة أقرب هذه األنواع إلى الحياة العامة المتجددة. 
أما »القصيدة« فيتوزعها بعدان مركزيان: البعد االجتماعي الذي 
يتناول مستجدات الحياة من خالل سرد قصص تتداولها األلسنة 
الجديدة  الظواهر  بعض  أو  المعتاد،  على  خروجها  أو  لطرافتها 
التي تثير االستنكار واالستهجان، أو ذكر التعارض بين األشياء. أما 
البعد الديني فيها فيبرز من خالل »القصص الديني« الذي يروي 
أن  نجد  لذلك  وتبعا  األنبياء،،،  قصص  أو  والفتوحات،  الغزوات 
الذاكرة الجماعية تظل تحتفظ بكثير مما يقدم من خالل العيطة 
يبدع في »العيطة« والقصيدة  اعتبار أن مما  القصيدة، على  أو 

معا من جديد يظل قليال بالمقارنة مع ما تختزنه الذاكرة.
في »الساكن«، يبدو لنا البعد الديني في صورته الشعبية بجالء. 
بالمحفوظ  وثيقا  اتصاال  يتصل  خالله  من  يقدم  ما  نجد  لذلك 
باألولياء  الساكن  ارتبط  لقد  قديمة.  أقوال  من  توارثه  يتم  مما 
والصالحين، وذكر مناقبهم، والصالة على النبي،،، وبما أنه ال تكاد 
المواسم  كانت  ومجاهدين،  ومرابطين  أولياء  من  منطقة  تخلو 
الجماعي،  الفرح   وممارسة  للتجمع،  مناسبة  السنوية  الفالحية 
فيتداخل ما هو اجتماعي بما هو ديني من خالل طقوس الغناء، 
باالستماع إلى مختلف األنواع، وبممارسة الرقص بمختلف أنواعه، 

من الشطح إلى الجذبة إلى التحيار... 
بعدها  في  الثالثة  الغنائية  األنواع  بين  والتفاعل  التساكن  بهذا 
في  المختلفة  الموسيقية  اآلالت  باستخدام  اللغوي،   � الصوتي 
في  والديني  االجتماعي  يمتزج  الثالثة،  الرقص  بأنواع  اتصالها 

الغناء الشعبي المغربي 

   * ناقد من المغرب
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سوق الكتب

ذلك مما يُعد ولوًجا منطقيًّا إلى أجواء رواية 
البيئة  تلك  تلج  التي  الناطوري«)2(  »سيرة 
المحملة بالتراث الحكائي، والمشبعة بالمد 
األرض  بغبار  مختلطًا  الشفيف،  الروحاني 
الحياة  الواقع/  عصب  تمثل  التي  وطينتها 
في الجنوب/ الصعيد، بكل ما تحمله الحياة 
هناك من تقاليد خاصة وطقوس ومتناقضات 
وسقوط في وهدة المسكوت عنه، واحتواء 
األسطورة  ببنية  االلتحام  المزيد من عناصر 
ودواله  المكان  محددات  من  تمتح  التي 
الداخل،  في  فئاته  بين  بالتناقض  واشتعاله 
وعلى مستوى القشرة الخارجية ومظاهرها 
تتواتر  التي  الحكايات  أو  السيرة  من خالل 
إطار كبير  لتحاول وضع  ثم تجتمع  وتتناثر 
مستويي  على  األسطرة  من  الحالة  لتلك 

الكتابة والواقع المستمدة منه..
البداية  التي يشعل حمى  الراوي  فالصوت/ 
المعاصر،  الطفل  الشاب/  السردية هو ذاك 

وعيه  يختزنه  ما  بين  المنقسم  الشاهد 
تلك  عن  فيه  البحث  يعمل  وما  البصري 
التي  والتكشف،  الظهور  المؤجلة  الحقائق 
التي  بالمشهدية  روايته  الراوي  بها  يستهل 
تلتحم مع ما تطمح إليه ذاته نحو الكشف 

والتقصي ومحاولة سبر الحالة المفارقة.. 
الفاضح،  ضوءها  ترسل  التي  »كالشمس 
ثوبه  معلم  كل  ويرتدي  المرئيات،  فتحدد 
ولونه، بدأت رحلتي الملحة، بعد زمن قلت 

فيه: ليس أوانه« ص7
رحلة  بزمن  الروائي  الزمن  يتحدد  فهنا 
العمل  عليها  يعتمد  التي  والتقصي  البحث 
يلتحم  وال��ذي  الرئيس،  ال��راوي  الروائي/ 
المروية  ألحداث  السردي  الزمن  بمفهوم 
فن  »الرواية هي  أن  اعتبار  على  المتواترة، 
الزمن، مثلها مثل الموسيقى، وذلك بالقياس 
فهو  والنقش«)3(  كالرسم  الحيز  فنون  إلى 
التي  الروائي  العمل  مرتكزات  من  مرتكز 

في »سيرة الناطوري« لمصطفى البلكي

بين الموروث والوعي الشفاهي

محمد عطية محمود *

في  تكمن  لألدب  السحرية  القوة  »إن   
التعبير  على  بالمقدرة  نتحلى  أن  يجب  أننا 
العالم  تجاه  أفكارنا  عن  مستمرة  بصورة 
في  الجديدة  الحقائق  وتقصي  جديد،  من 
بالغة  العبارة  هذه  كانت  ربما  الحياة)1(« 
األهمية مفتتًحا كاشًفا حين نلج في مضمار 
اكتشاف  وإع��ادة  األدب  بين  العالقة  رصد 
لها  يضمن  س��ردي  نسق  خالل  من  الحياة 
االلتفاف والتبلور والتجسد من خالل آليات 
تعتمدها الكتابة وتؤكد عليها عبر مستويات 
الحياة  فعاليات  من  يدور  فيما  استغراقها 
وضعه  أو  الواقع  إنتاج  إلعادة  ربما  ذاتها، 
نزعها عنه،  أو  القدسية  الهالة من  في هذه 
تفرضها  قد  أسطورية  حالة  في  وضعه  أو 
أنساق الكتابة الروائية التي ال تسجل بقدر 
المصاحبة  والظواهر  السمات  كل  تحدد  ما 
لهذا الوجود اإلنساني المفارق في كثير من 
بغير  اإلتيان  على  تنهض  ربما  التي  أحواله 
المعتاد أو الخارق لقوانين البيئة، المحتضنة 
لهذا المتن الواقعي الذي ينقله السرد بدوره 
إلى  دوًما  يدفع  ما  وهو  الروائي،  متنه  إلى 
محاولة سبر غور الحقيقة أو المعادلة التي 
جملة  خالل  من  الحياة  أط��راف  بها  تتزن 
التي  والعوائق  والتناقضات  التفاعالت 
تأطيره  المراد  الحيوي  النسيج  هذا  تكتنف 
اعتمدت  ربما  التي  لمصادره  تبًعا  وتثبيته 
من خالل  به  والوعي  اإلنساني  التراث  على 
وعي آخر قد يتناوب بين الشفاهي المنقول، 
أو  لتأكيد  والمعاصرة،  بالرؤية  والمتوارث 
تعود  التي  األسطورية  الحالة  هذه  نزع 
حتما في نهاياتها كما في بدايتها إلى أرض 
الواقع اإلنساني الذي يثبت الحقائق الخاصة 

بالوجود، لتبقى. 
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وعتبته،  األول  مفتاحه  عنوانه/  يتخذ 
التي  الذاتية،  الترجمة  السيرة/  جانب 
تأتي  حيث  مختلفة،  بتقنية  هنا  تبدو 
حول  تلتف  التي  السيرة  هذه  أط��راف 
جد  »الناطوري«  هو  واحد  إنساني  رمز 
ماديًّا  حقيقيًّا  جذًرا  يمثل  الذي  الراوي 
بميراثها  المعجونة  البيئة  لهذه  ومعنويًّا 
اإلنساني، من خالل أحواله وكراماته التي 
يبرزها الحكي، من خالل تلك الشخصيات 
على  تتواتر  التي  والمساعدة  الرئيسة 
وتختزل  معه،  وتشتبك  لتحكي  السرد 
المتواتر،  الحكي  هذا  صورة  في  الزمن 
الشخصيات  فهي  بالغموض؛  الملتبس 
تلك  فلك  في  والدائرة  بالبيئة  الملتصقة 
فتأتي  الغامضة،  األسطورية  الشخصية 
حيث  من  ذاتها  الشخوص  بين  العالقات 
سردية  تبادلية  في  واختفائها  ظهورها 
بحيث  الموسيقية،  الكراسي  شكل  تأخذ 

تتوالى في اتجاهين متوازيين: أحدهما الشخصيات الذكورية، واآلخر 
أيقونة  »ُسكَّرة«  شخصية  فيها  تتمركز  التي  النسائية  الشخصيات 
النص الروائي ومحركه الرئيس في طريق الكشف والتقصي )والدة 
جيهان(،  ابنتها  في  وامتدادها  الناطوري  األكبر  الجد  وابنة  الراوي، 
التي  الموازية  األخرى  األيقونة  تلك  »ياقوتة«  شخصية  بينهما  وما 
ا بين الواقع والمشتهى حدوثه.. وما بين  تتناثر في النص لتضع حدًّ
اإلحداثيات  تلك  لكل  الرئيس مؤسًسا ورابطًا  السارد  الخطين يقف 

واالشتباكات السردية.. 
تلك العالقات التي تتراكم لتعطي نسيًجا 
حيويًّا ينشغل به وعي الراوي إلى جانب 
انشغاله بهذا المد األسطوري الذي يأتي 
الجد  شخصية  عن  دوًم��ا  الحديث  به 
قوة  إلى  الرامز  الغموض  ذلك  الغامضة، 
والواقعي  بالصوفي  تلتحف  قد  خفية 
تلتحم  قد  إيروسية  مالمح  مع  تجاوًرا 
بالواقع من خالل مفردات وجود ودالالت 
اللثام  إماطة  على  تعمل  ورمزية  عينية 
هذا  في  عنه  المسكوت  من  الكثير  عن 
الفضاء المترع بالغموض واالنغماس في 
والكتمان  الكشف  في  الخفية  الرغبة 
مًعا، تلك الرغبة التي تحرك السرد بوعيه 
الكشف  ذلك  وبراءة  الكاشف  الطفولي 
من خالل سلوكه وارتباطه بأمه تلك التي 
أو  األرض  إلى  الروائي  النص  بها  يرمز 

األصالة:
قة مفتوحة عن آخرها، غير مصدقة أن التي  »كانت العيون الُمحدِّ
أمامهم ُسكَّرة بشحمها ولحمها، بنت الناطوري، التي لم يستطع ابن 
أبناء  ُجهزت ألحد  أن  يوم  الفرس،  يأخذها من فوق ظهر  أن  عمها 

القرارية« ص13   
تطل هنا السمات المتوارثة التي يتكئ عليها السرد من خالل تلك 
الشخصية النسائية والتي تساهم في تشكيل الوعي من خالل فعلها 
التراكمي الذي أحدث هذه الروح المتشبعة بالصراع والعناد وتأصيل 
عمليه التقصي والبحث في ذات السارد الرئيس، عن فك شيفرة هذا 
الذي يأخذ في  البحث  التاريخ والموروث، ذلك  الغامض من  اللغز 
ا من  طريقه كل هذه الشخوص ليستخلص من كل منهم جانبًا مهمًّ
جوانب تلك الشخصية لفك غموضها وإحداث هذا اللبس المتعمد، 
وما يمكن أن نسميه متاهة سردية تتوازى مع متاهة الواقع والتاريخ 

والموروث 

* ناقد وأديب من مصر
هوامش:

1 -  تيه نينج � كاتبة صينية معاصرة 
2 - سيرة الناطوري )رواية( مصطفى البلكي � مجموعة النيل العربية 

2013 �
3 - عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد. 
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سوق الكتب

 كيف كانت البداية مع عالم الشعر؟
قد يكون لجيناتي الوراثية نصيب من الشعر، رغم إن من أعرفهم ممن 
باللغة  الكتابة  بدأت  ولكنني  النبطي،  يكتبون  العائلة،  في  يكتبون 
الفصيحة. هكذا جاءت القصيدة، هكذا بدون أسباب وتخطيط، فقط 

وجدتُني أكتب ذات يوٍم، بعد تقليٍد لسنوات سابقة له. 
 الشاعرة األمريكية »ماري كار« تكتب  لتحلم، لتتصل باآلخرين، 

لتوثق ولتوضح؛ ولتزور األموات؛ وأنت لماذا تكتبين؟
أكتب ألن الشعر صديقي، صديقي الذي ال تربطني به مصلحة، وال  

 أستخدمه للبحث عن شيء، بل أبحث عن كل شيء ألجله.
هل تؤمنين بوجود أدب نسائي؟

أؤمن بخصوصية التعبير عن المشاعر والقضايا المختلفة في الشعر، 
الخصوصية اللفظية، وخصوصية الوصف، »وليس الذكر كاألنثى«.
 تكتبين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، هل هناك دوافع؟

الكتابة بشكل  أتعمد  ال  العادة  في  ولكنني  واحتي،  العمودية هي 
ما، فالقصيدة هي التي تختار شكلها حين تأتي، وما علّي إال االتباع.

 ما الذي تبقى من ذاكرتك الشعرية األولی:»عزلة« و»جموح«؟
لدى ذاكرتي قدرة عجيبة على التدمير الذاتي، و في الغالب أتجنب 
تذكر البدايات، في طريقي لبناء الجديد، لكن بعض القصائد عاشت 
في ذاكرة غيري لذلك كان لها خلودها الطيّب، مثل قصيدة :»مرآتي« 
إال  تنشر  لم  التي  البدايات  فهو  جموح،  عن  أما  عزلة.  ديوان  من 

للتوثيق، فال أذكر إال أنها كانت تدريبًا جيًّدا لقلم نجاة.
 أين ومتی تكتبين شعرك؟

األماكن متغيرة، والمزاج متقلب في اختيارها تقلّب القصيدة، ولكن 
في  الضوء  وجود  ساعات  نهارية،  الكتابية  عادتي  األغلب،  لنأخذ 
الكون، ولكنني أكتب ليالً ولكن فقط عندما يتم استفزازي بمواقف 

قاهرة.
  لديك لغة بسيطة وعميقة، من أين تستمدين أفكارك؟

السير  أو  الروائية  القصص  على  المستندة  األفالم  ثم  أوالً،  القراءة 
الذاتية.

 كيف تقبضين علی القصيدة؟
البال والخاطر، كل ما يجب  برٍق في  تأتي كومضٍة  الشعر  مفاتيح 

علّي حينها هو أن ال أجعل نظري إليها عابرًا.
 كم مسودة يتطلبها بناء القصيدة، وماذا عن القاريء األول؟

مسوّدة أو مسودتان، وربّما يكون الزمن بينهما كبيرًا كشهٍر أو أكثر، 
أما عن القارئ األول، فليس لدّي شخٌص محدد، ولكني أبعثها لمن 
يكتبن الشعَر من رفيقاتي، أو أضعها مباشرًة في حسابات التواصل 

االجتماعية الخاصة بي.
 بم تتهم اإلنسانة نجاة الظاهري المبدعَة فيها؟

بمزاجيتها وعبثها الذي قد يكون أذًى بقدر ما هو جماٌل ال يمكن 
مقاومته.

  هل من شاعرة تثير قصائدها اهتمامك وفضولك الشعري؟
الشاعرات الشابات، وباألخص شاعرات سلطنة عمان، ممن تعرفُت 
على أقالمهم مؤّخرًا، وليس لدّي اسٌم واحد فقط، بل مجموعة أرى 
وقارئ  مهتم  لكل  ذنبًا  سيكون  تجاهلُه  بشكٍل  طريقها  تشق  أنّها 

محب للشعر 

الشاعرة نجاة الظاهري: 
لجيناتي الوراثية نصيب من الشعر

حاورها: عبداهلل المتقي

 نجاة الظاهري شاعرة إماراتية، حاصلة على بكالوريوس لغة عربية 
وآدابها من جامعة اإلمارات، لها أربعة دواوين شعرية  هي: جموح، 

عزلة، الحلم البحر، وح.ب: أنت. 
جاءت حديقة الشعر عبر الوراثة الجينية، تؤمن بالتعبير عن مشاعرها، 
والقصيدة العمودية هي ماؤها وواحتها، أما جملتها األولى فعادًة ما 
تأتي كومضٍة برٍق في البال والخاطر، وتقول: »كل ما يجب علّي حينها 

هو أن ال أجعل نظري إليها عابًرا«.
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»محكومون  الشهيرة  المقولة  نردد  ونحن  أعمارنا  أفنينا  طالما 
باألمل«، ما زلنا نتمسك بها ونعلق على أغصانها يأسنا وإحباطنا، 
وليس بحوزتنا سواها في ظل ما يجري من ذبح وتدمير وتشويه 
مذبحه   على  أريقت  الذي  األمل  هذا  لكن  وإرهاب،  واحتالل 
الدماء وأزهقت األرواح وتبدلت الشعارات والعناوين، قد اتخذ 
منه أشكاالً متعددة نظراً للقضية وحساسية الموقف، فاالنتظار 
والوقوف  باألمل،  مرتبط  ما  أزمة  من  للخروج  مظلم  نفق  في 
في وجه الرياح العاتية متكئ على األمل، والصمت على الظلم 
والجراح متصل باألمل، والوصول إلى بر األمان معقود على األمل، 
أما البحث عن الحقيقة والعثور على الحق فهما أيضاً منسوجان 
من خيوط األمل، وعلى الرغم من كل ذلك يلهث الجميع للحاق 
على  يتخيله  منا  واحد  وكل  الحقيقي،  وجهه  إلى  والتعرف  به 
الشكل الذي يتمناه ويرى فيه نفسه، سواء من الواقع أو الخيال، 
منا من يجده المخلص، وآخرون يرونه ضوءا يشق عباب العتمة، 
ومنا من يقرأه في قصيدة غضبى أو نص مشبع بالقهر، والبعض 
يعتبره السلم الذي نصعد من خالله إلى تجربة أخرى ومرحلة 

جديدة للبالء.
المصيبة أن األمل في واد ونحن في واد آخر، هو يهرول  لكن 
خلف الغيم باالتجاه المعاكس للتالل التي نتأبط خاصرتها، تارة 
الطريق  قارعة  يتخذ  أخرى  وتارة  الدمار،  تحت  من  علينا  يطل 
مبيتاً له، وأحيانا يشارك األطفال ألعابهم من دون أن يشعروا به، 
ال أعرف كيف أتت الجرأة لدينا ورحنا ننسبه إلى تاريخنا وتراثنا، 
ونلصقه بحادثة هنا أو غزوة هناك، واألنكى أننا نتهمه في ساعة 
والحروب  والنكسة  والنكبة  باالستعمار  أطولها،  وما  الغضب 
انتقاماً  نهاجمه  أحياناً  باستمرار،  فصولها  نعيش  التي  العبثية 
فكرنا  اقترف  عما  نعتذر  ثم  واأللفاظ،  الصفات  بأبشع  وننعته 
ونحصد  خيباتنا  وصاعقة  واقعة  كل  في  نجتّر  ومازلنا  وسلوكنا، 

الفشل في طريق األمل، ومن فرط ما رمينا بمسؤولياتنا وأخطائنا 
وأحالمنا على اآلخرين واعتمدنا على الغرب في حلول مشاكلنا 
وإدارة شؤوننا، أصبحنا محكومين بالفشل في مختلف المجاالت 
مما  ينتشلنا  موحد  فعل حقيقي  أي  إلى  نبادر  ولم  والميادين، 
عن  والمهادنة  الوحدة،  عن  بديالً  االنقسام  واخترنا  فيه،  نحن 

المواجهة، وارتضيتا الصمت حرصاً على مصير األمل.
يبدو أننا متمرسون على الوثوق باألمل اآلتي حتى لو بعد حين، 
لذلك تجدنا نربّي األمل شبراً شبراً في بالد، األموات فيها أكثر من 
األحياء، والمسلحون يزداد عددهم يوماً بعد يوم، والعاطلون عن 
العمل اكتسبوا خبرة البطالة، والمهاجرون يبحثون عن ذكريات 
والمثقفون  ضاحكة،  بوجوه  الموت  يعانقون  واألطفال  جديدة، 
مررت  إذا  لذلك  المنهزمة،  األحالم  ويوثقون  بالمقلوب  يمشون 
في شارع أو حي أو أية مدينة عربية وأصغيت إلى كل األصوات 
األمل  وجع  من  استحياًء  ستنحني  المرتجف  والكالم  المتأهبة 
خلف الشبابيك وعلى مقابض األبواب، وستخرج من هناك مصاباً 
بعمى اآلمال، ولن تستطيع العودة إلى ما كنت عليه إال باالعتذار 
من التاريخ والكتب والتراب واألرحام التي حملت تلك األصالب 

القابضة على جمر الغد.
نعم، إننا محكمون بالهالك ليس فقط ألننا قاصرون أو مقصرون 
الشائكة  الشرائط  فوق  اللعب  نهوى  ألننا  بل  مخدرون،  أو 
ورؤوس األسنة من دون أي اعتبار للمخاطر التي نصنعها بأنفسنا، 
إال  نصل  وال  الباهتة،  والقضايا  البالية  األمور  في  غرقاً  نزداد  إذ 
متأخرين بعد فوات األوان، وعندما نأتي لنصلح الخلل المزمن 
واألسلوب  التشخيص  حول  مجدداً  نختلف  الصعد،  كل  على 

والواقع، فننسى الخلل ويضيع األمل 

* شاعر من لبنان 

محكومون بالفشل

رؤية

محمد غبريس *



والتلقي96 الكتابة  بين  العجيب  وفتنة  الرحلة 

سوق الكتب

خاص -  تراث 

واإلع��الم  الثقافة  دائ��رة  منشورات  عن   
العربية  اإلم��ارات  بدولة  الشارقة  بحكومة 
بداية  األول��ى،  الطبعة  صدرت  المتحدة، 
وفتنة  »الرحلة  كتاب  من   ،2016 أغسطس 
للكاتب  والتلقي«  الكتابة  بين  العجيب 
التوزاني،  خالد  الدكتور  المغربي  والناقد 
لينفتح في مقاربته ألدب الرحلة على أشهر 
الرحالت العربية، مركزا على ثيمة/موضوعة 
الرحالة  اهتمام  محط  باعتبارها  العجيب 
ومؤانسة،  إمتاع  ومصدر  معاً،  والمتلقي 

اإلنسانية  للذات  الداخلي  التغيير  وبوابة 
مؤكدا  والعالم،  النفس  آفاق  في  المحلقة 
بذلك قيمة األدب في التنمية البشرية ودور 
النفس  وتربية  الشخصية  تقوية  في  الرحلة 
والتعارف..،  والتعاون  الصبر  قيم  على 
الرحالت في  التي تسهم  القيم  وغيرها من 

إشاعتها.
في  وتجوال  سفر  حدث  الرحلة  تكن  لم 
فحسب،  والخيال  الوهم  في  أو  المكان 
في  الكائن  لرغبة  حقيقية  ترجمة  هي  بل 
الخالص من شرطي الزمان والمكان والعدم. 
وكذلك، هي تعبير عميق عن رغبة دفينة في 

التغيير الداخلي، تنشأ متوازية مع الحاجة 
في  تعبيرها  من  أكثر  تجارب جديدة،  إلى 
الواقع عن تغيير مكان، فالرحلة وإن كانت 
رحلة في المكان، إال أن المقصود بالمكان، 
المجتمع  مكان  هو  الرحالت،  معظم  في 
اآلخر أو الثقافة األخرى، والمجتمع والثقافة 
كائنات زمانية بالضرورة، وفهم الحاضر فيها 
بل  بالماضي،  معرفة  بالضرورة  يتطلب 
وبتعبير  أحيانا.  المستقبل  نحو  وتشوفاتها 
حضيض  من  انتقاال  الرحلة  تعتبر  آخ��ر، 
من  علوية  مدارج  إلى  واأله��واء،  الرغبات 
الجهاد الروحي والفكري والحضاري. وهكذا 

الرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والتلقيالرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والتلقي
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بين  العجيب  وفتنة  »الرحلة  كتاب  فإن 
العادي  للقارئ  سيتيح  والتلقي«  الكتابة 
عوالم  في  الممكن  السفر  والمتخصص 
الرحلة العجيبة بما توفره من لذة وفائدة 
وما تقدمه من موائد دسمة من العجيب 
وتحّول  وانتقال  حركة  كل  في  المنبث 

وارتقاء.
الرحالت في تشكيل  تتفنن نصوص بعض 
الدهشة  من  بألوان  والغريب  العجيب 
في  شيء  كل  فيغدو  والجمال،  والحيرة 
الرحالت  ليس ألن أصحاب  الرحلة عجيبا، 
العجائب  ببعض  نصوصهم  يزينون  كانوا 
وتشويقه،  المتلقي  انتباه  إثارة  في  رغبة 
إلى  الَميَّال  القارئ  لذوق  استجابة  وليس 
العجيب فحسب، وإنما كذلك، ألن ما رآه 
الرحالة كان شيئا عجيبا حقا بالنسبة إليه، 
بالغرابة  األمور  على  حكما  الناس  ف�أكثر 
يواجهون  حيث  ت��رح��اال،  أكثرهم  ه��م 
المكان  ألفة  ويكسرون  دائما  »الجديد« 
والثقافة، فينقلون عالما جديدا مغايرا لما 
سحقته الرتابة وقتله الملل، ولذلك لم تكن 
غاية الرحالت إبداع عالم عجيب بقدر ما 

الموجود، فكل  العالم  التعجب من  كانت 
ما في العالم موضوع للعجب عند التأمل 
فيه، إال أن االعتياد عليه واألنس به، هو ما 
يذهب بالحيرة، ويذهب بلذة الحياة أيضا، 
يتطور  ولم  يرحل  لم  يرتق من  لم  ولذلك 
من لم يذق عجيب المشاهدات. إذا كان 
إفزاع  يروم  األدب��ي  اإلب��داع  في  العجيب 
أدب  في  فإنه  انفعاله،  وإث��ارة  المتلقي 
تربوية  أبعاد  تحقيق  يستهدف  الرحالت 
اإلنسان  لسمو  خادمة  وعرفانية  ومعرفية 

المتوازن.  النفسي  وبنائه  الُخلقي  وجماله 
وإذا كان هدف العجيب في األدب عموما 
المعاني  وتعرية  الواقع  فضح  على  يعمل 
واستدراج  وتخومه،  شقوقه  في  المختفية 
الحديث  إلى  الزوايا  المهملة في  الظواهر 
مكنوناتها  ع��ن  واإلف��ص��اح  نفسها  ع��ن 
محاولة  الرحالت  أدب  في  فإنه  وأسرارها، 
لتغيير ذلك الواقع من خالل اقتراح حلول 
المرء  المفقود وتعين  التوزان  تعيد  بديلة 
مغاير  واقع  وصناعة  حياته  تجديد  على 
قوة  في  وأحالمه  تطلعاته  مع  ينسجم 
الهجرة  ض��رورة  مع  انسجاما  التمكين، 
والرحيل من مكان االستضعاف إلى مواطن 
القوة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَِّذيَن 
قَالُواْ  أَنُْفِسِهْم  ظَالِِمي  الَْمآلئَِكُة  تََوفَّاُهُم 
ِفيَم كُنتُْم قَالُواْ كُنَّا ُمْستَْضَعِفيَن ِفي األَرِْض 
فَتَُهاِجُرواْ  َواِسَعًة  اللِّه  أَرُْض  تَُكْن  أَلَْم  قَالَْواْ 
لتشكل   .)97 اآلية:  النساء،  سورة  ِفيَها﴾) 
الرحلة نافذة للتغيير اإليجابي عبر تحويل 
إلى  والمستحيل  مألوف،  إلى  العجيب 
معرفياً  ميداناً  الرحلة  تبدو  ممكن. هكذا، 
ومجاالً  والرموز،  بالدالالت  غنياً  وثقافياً 
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وجهاده  اإلنسان  جهود  بقصة  يشي  خصباً 
ساعياً إلى اكتشاف مجاهيل الكوكب األرضي 
بعض  إدراك  في  رغبة  جديدة،  آفاقاً  مرتاداً 
وطرائق  البشر  سلوك  وفهم  الكون  أس��رار 
وعجائب  المخلوقات  وغ��رائ��ب  عيشهم 
درس  المعنى  بهذا  فالرحلة  الموجودات.. 
تجريبي ومدرسة تعلم اإلنسان خبرات جديدة 
العبر  استخالص  إلى  وترشده  الحياة،  في 
مألوفة وَمشاِهد  والمواعظ عبر مواقف غير 
لم يعتد على رؤيتها والتفاعل معها، فيكتسب 
بهذا االحتكاك قوة وصالبة، ولعل ذلك ما دفع 
إلى  بيكون  فرانسيس  االنجليزي  الفيلسوف 

ذلك،  من  وأكثر  للكبير«.  وخبرة  للصغير  تعليم  السفر  »إن  القول: 
يذهب أحد األدباء الفرنسيين إلى القول: »إن الرحالت تشكل أكثر 
المدارس تثقيفاً لإلنسان«. إن كل هذه األهمية التي يحظى بها أدب 
الرحالت تجعل البحث في عجيبها وغريبها أمرا ممتعا ومفيدا، وفي 
اآلن نفسه مغامرة علمية ال تخلو من صعوبات، وال شك أن القارئ 
سيستفيد من هذه الرحلة، التي هي رحلة في عجيب الرحالت؛ فإذا 
كان خوض الرحلة أمرا في غاية الروعة والجمال، فإن »أروع الرحالت 

هي التي نقوم بها في رحالت اآلخرين«.
لم يزين أصحاب الرحالت نصوصهم ببعض العجائب استجابة لذوق 
ما  العجيب والغريب فحسب، وإنما كذلك ألن  إلى  الميَّال  القارئ 
رآه الرحالة كان شيئا عجيبا حقا بالنسبة إليه، وبذلك لم تكن الغاية 
التعجب  كانت  ما  بقدر  عجيب،  عالم  إبداع  الرحلة،  تدوين  من 
انفتاحها  الرحالت  بعض  تُعلن  أن  عجب  فال  الموجود.  العالم  من 
على العجيب والغريب بدءا من عتبة العنوان ومرورا بما في النص 
الرئيس من كثافة لحقل العجيب وانتهاء بما تتركه من انطباع لدى 
القارئ، حيث تؤسس بذلك اإلعالن أفق انتظار يرتبط بالنوع نفسه، 

عجائب  لتتبع  مدفوعا  نفسه  المتلقي  فيجد 
الجميل  السفر  من  لحظات  واقتناص  الرحلة 
فتنته  العجيب  يمارس  وبذلك،  والممتع. 
عجيب  إن  والمتلقي.  الرحالة  على  وسحره 
أدب الرحالت يتجاوز اإلمتاع والمؤانسة إلى 
وانشغاالته  واهتماماته  الرحالة  ثقافة  نقل 
التي هي – في الحقيقة- جزء من انشغاالت 
اإلنسان في كل زمان ومكان، ومن ثم يمكن 
أن تساعد دراسة عجيب أدب الرحالت على 
للرحلة  تدوينه  زمن  اإلنسان  عقلية  فهم 
ومعرفة طبيعة تفكيره وتمثله للذات واآلخر 
والمحيط، فأهمية نصوص العجيب ومظاهره 
تتجاوز ماهو من اختصاص األدب والنقد، إلى ماهو من مهام البحث 
النفس والباراسيكولوجيا،  في علوم أخرى مثل علم االجتماع وعلم 
وغير ذلك من الحقول المعرفية التي تروم فهم اإلنسان.ويعتبر هذا 
امتد  الرحالت  اإلصدار حصيلة بحث طويل وتأمل عميق في أدب 
لعدة سنوات، وأثمر رؤية جديدة لمفهوم الرحلة، حاول فيه الكاتب 
وبعض  األدب  بين  الجمع  التوزاني  خالد  الدكتور  المغربي  والناقد 
والفلسفة  االجتماع  وعلم  النفس  علم  وخاصة  اإلنسانية  العلوم 

والتاريخ، لتقديم عمل أكاديمي يستحق القراءة والتداول.
التوزاني،  خالد  الدكتور  المغربي  والناقد  الكاتب  أن  بالذكر  جدير 
في  العجيب  »أدب  كتاب  منها،  المنشورة  المؤلفات  من  جملة  له 
الثقافتين العربية والغربية«، وكتاب »جماليات العجيب في الكتابات 
الصوفية« وكتاب »التراث المغربي: التحديات واألبعاد التنموية« وله 
على  كما حصل  محكمة،  علمية  في مجالت  منشورة  مقاالت  عدة 
جوائز في النقد األدبي منها: جائزة أحمد مفدي للدراسات النقدية 
نعمان  ناجي  مؤسسة  من  العلمي  االستحقاق  وجائزة  بالمغرب، 

العالمية لألدب بلبنان 

يعتبر هذا اإلصدار حصيلة بحث 
طويل وتأمل عميق في أدب الرحالت 
امتد لعدة سنوات، وأثمر رؤية جديدة 

لمفهوم الرحلة، حاول فيه الكاتب 
والناقد المغربي الدكتور خالد 

التوزاني الجمع بين األدب و بعض 
العلوم اإلنسانية وخاصة علم النفس 

وعلم االجتماع والفلسفة والتاريخ، 
لتقديم عمل أكاديمي يستحق 

القراءة والتداول

والتلقي الكتابة  بين  العجيب  وفتنة  الرحلة 

سوق الكتب
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محمد عيد إبراهيم * وحوش يحيى الشيخ 

قراءات

ما إن تلمس غالف رواية )بهجة األفاعي(، للمبدع العراقّي يحيى 
رسمه  غريب  وحش  بصورة  أسطورة،  في  تدخل  حتى  الشيخ، 
المعّقدين:  )دار  الغريب  الدار  واسم  نفسه،  الفنان  المؤلّف 
عليها  كتب  لَم  أدري  وال  األب��د(،  إلى  فهمها  يُساء  منشورات 
بمثلَين  الرواية عموماً  قصة )؟( فهي مئة صفحة، لكن ذكّرتني 
)فالس  روايته  في  صّور  كونديرا  فميالن  كثيرة(،  أمثلة  )ضمن 
د.  طبيباً،   ،)1993 الهالل  دار  مترجميها،  أول  وكنُت  ال��وداع، 
األطفال  من  أنجب شعباً  وقد  بمائه،  العقيمات  يعالج  سكريتا، 
سراً، كلهم متماثل، ربما لتحقيق فكرة اشتراكية، أن يمأل العالم 
بالمتشابهين. وقصة األمريكّي سكوت فيتزجرالد )الحالة الغريبة 
لبنيامين بوتون(، عن طفل ولد بمالمح رجل في السبعين، وكلّما 
كبر صغرت مالمحه، حتى يموت كطفل وليد، وهو يحبو، أّي ضّد 
أنساق الطبيعة. وهنا، أسطورة من نوع آخر، يكتب يحيى الشيخ 
منه  فتحبل  فتاة  يتزّوج  ساحراً  لكن  عقيمون،  رجالها  بلدة  عن 
ثم يُقتل الساحر ليلتها، وتلد المرأة مسخاً شائهاً بوجهين، مثل 
»يانوس«، ُسّمي شهر يناير باسمه، فهو رّب البدايات والتحّوالت 
باألسطورة اليونانية. يكبر الوحش أو المسخ أو الفحل، ليستحيل 
قوة خارقة تستميل إليه النساء، يأتينه لطلب »ِحجاب« فيحبلن 
منه، وهكذا تحبل النساء ويلدن أشباهاً منه، ثم تبدأ المشاكل. 

كيف يتخلّص الرجال من إحساسهم بالخزي من مواليد ليست 
الحامل،  زوجته  مع  بالخروج  )طليعّي(  رجل  يتجرأ  كيف  لهم، 
وتجارات  جديدة  صناعات  فتنشأ  البلدة  حالة  تتغير  كيف 
أوالد  مع  النساء  تتعامل  كيف  القحط،  سنين  لنسيان  جديدة، 
وبنات بوجهين، كيف يطعمنهم ويراعين أمزجتهم، فوجه وسيٌم 
يأتي  أن  إلى  إرضاؤه،  صعٌب  عصبّي  دميم  ووجه  طالوة،  عليه 
يوم تقرر البلدة فيه االحتفال بمواليدها، فتأتي الطامة الكبرى، 
حين يعبث المواليد بتبديل آبائهم وأمهاتهم كما يحبون، فالكّل 

متماثٌل، ويستشيط األهالي لكن من دون فائدة. 

الناس،  هوى  غير  على  جديدة،  وقوانين  جديدة،  أعراف  تنشأ 
لكن يعتادونها بعد فترة، قال ألبير كامي )يعتاد اإلنسان على كّل 
شيء، حتى الموت والطاعون(، فاألوالد والبنات يبّدلون أهاليهم 
كّل فترة، وكل ولد ينام مع فتاتين، حسب رغبة كّل وجه، وكّل 
فتاة كذلك، وتختلط األنساب بشكل ال يُحتمل، حتى أن بعضهم 
صار يُعاشر أهله، أو َمن يساكنهم، فال تعرف األم من ينام معها، 
وال األب، لكن حظيرة األعراف الجديدة تُساير الحال، إال أنهم قد 
صاروا ناقمين على )الفحل( األصلّي، يطلقون عليه لقب )النغل( 
وهم يضغطون على ألسنتهم، فانتشرت عادة قطع اللسان، حتى 

انتقعت أرض الشوارع بالدم من شحنة انتقامهم الصامت. 
تأتي النهاية، التي قد نتوقعها، إذ يهجم الناس على قصر )النغل(، 
حتى يصبح َهرَماً من الحجارة، لكن بشكل غامض، فال نوقن إن 
مات أم ال، وماذا يفيد؟ فقد استحالت البلدة شيئاً آخر، وانقلبت 
األعراف من بُغض الطبيعة، ولم يعد شيٌء في محلّه، وال سبيل 
إلى عودة شيٍء إلى ما كان عليه، وهو ما قد حدث فعلياً في 
بعض  أنجبت  حيث   ،2003 ضربه  ساعة  العراق  مواليد  بعض 

النساء مواليد شائهة بأشكال غريبة. 
وال  األخالق  وال  للطبيعة  فيها  عزاء  ال  مؤسية،  أسطورة  الرواية 
القيم، فهي تفارق ذلك كله بلغة بسيطة مؤلمة، توحي أكثر مما 
تكشف، ومما يزيد غرائبية الرواية أنها تضّم قرابة 20 صفحة من 
رسوم األحجبة، بشكل مثير للغاية، رسمها الكاتب نفسه، لتدخل 
بسهولة  منها  تخرج  لن  والتي  القائمة،  األسطورة  حالة  ضمن 
وجود  فقط  يؤسف  ومما  العمل،  معاشرة  من  تنتهي  بعدما 
النهاية  في  العمل  لكن  والنحوية،  الطباعية  األخطاء  من  كثير 
يثير مسألة قاتمة سوداء: إن )تاريخاً طويالً من الذل والمهانة، 

سيستيقظ ذات يوم حاقداً، يطلب الثأر(! 

* شاعر ومترجم من مصر
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حكايات الشعراء

يحكيها بو راشد 

قبيلة  من  وه��ي  مجرن  آل  عائلة  تعد   
المرر الكريمة في دبي، من العوائل العريقة 
المعروفة هناك، حيث فيهم مشيخة المرر، 
وآل  نهيان  آل  شيوخ  مع  قديم  نسب  ولهم 
وحب  ب��األدب  ه��ؤالء  اشتهر  وقد  مكتوم. 
الشعر والشعراء. وباإلضافة الى ذلك، اشتهروا 
أيضاً بالصيد والقنص بالطيور. وتنحدر هذه 
العائلة من جدهم األكبر الشيخ سلطان بن 
األبناء  العديد من  الذي أنجب  المرر  مجرن 
الشيخة  الله  رحمه  أنجب  فقد  والبنات. 
الشيخ  تزوجها  التي  سلطان  بنت  شمسة 
حمدان بن زايد األول، حاكم أبوظبي األسبق 
الشيخة  ابنته  منها  وأنجب   ،)1922-1912(
سعيد  بن  راشد  الشيخ  تزوجها  التي  لطيفة 
جميع  منه  وأنجبت  الله،  رحمه  مكتوم  آل 
بن  مكتوم  الشيخ  وهم  الكرام  وأبنائه  بناته 
بن  حمدان  الشيخ  وسمو  الله،  رحمه  راشد 
راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي رعاه الله. كما أنجبت منه 

الشيخ مجرن بن سلطان رحمه الله.

كان الشيخ مجرن هذا، شاعراً ومغرداً 
من  العديد  وله  الوقت  نفس  في 
وقد  الجميلة.  والتغاريد  القصائد 
أبناء،  أنجب الشيخ مجرن ثالثة 

الله  أطال  مجرن  الشيخ  بن  محمد  وهم 
مجرن  الشيخ  بن  والمر  وبطي،  عمره،  في 
الشيخة  إلى  باإلضافة  تعالى.  الله  رحمهما 
فاطمة بنت الشيخ مجرن التي تزوجها الشيخ 
منه  وأنجبت  مكتوم،  آل  سعيد  بن  خليفة 
الشيخ محمد بن خليفة بن سعيد آل مكتوم 
الموضوع  هذا  في  يهمنا  وما  الله.  حفظه 
رحمه  مجرن  الشيخ  بن  المر  الشيخ  هو 
الله، فقد ولد في عام 1916م تقريباً، وكان 
والده  مثل  والشعر  لألدب  محباً  الله  رحمه 
تعلم رحمه  فقد  بن سلطان،  الشيخ مجرن 
الله في مدرسة »األحمدية« بدبي وهي من 
أولى المدارس هناك مع المغفور له الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم، وعندما كبر تعلّق 
في  مدرسة  وأصبح  النبطي  والشعر  باألدب 
الشعر النبطي واحكامه وفنونه، فكان يحب 
الشعر والشعراء ويحفظ الكثير من القصائد 
والتغاريد،! مما فتح قريحته وأصبح يقرض 
بدون  والتغاريد  القصائد  ويقول  الشعر 
تكلّف وجهد، وخاصًة في بعض المواقف او 
عندما يكون عنده مزمل، فأصبحت له قصائد 
وتغاريد مشهورة ومعروفة، وبرغم تواضعها 
وقوة شخصيته  مجرن  الشيخ  سمعة  أن  اال 
مع طيبه وكرمه ورجولته وشهامته، جعلت 
لشعره المتواضع شهرًة وسمعة لدى الناس. 
قول  في  مقالً  شاعراً  الله  رحمه  يعد  لذلك 
معدودة،  وتغاريده  قصائده  أن  إذ  الشعر، 
من  جودة  أقل  يعد  شعره  أن  مالحظة  مع 
مجرن  الشيخ  الشاعر  وال��ده  شعر 
كان  كما  الله.  رحمه  سلطان  بن 
رحمه الله محباً ومغرماً في القنص 
في  واسعة  خبرة  وله  بالصقور  والصيد 
الشيخ  بن  المر  تغاريد  ضمن  ومن  ذلك. 

قالها  تغرودة  والمعدودة،  الجميلة  مجرن 
في آخر السبعينيات في ناقة للشيخ محمد 
بن خليفة بن سعيد آل مكتوم، ويكون خاله، 
عندما فازت هذه الناقة في أولى السباقات 
الشيخ  باسم  تٌنادى  وكانت  بدبي،  الختامية 
سعيد بن الشيخ محمد بن خليفة إل مكتوم، 
الذي كان صغيراً في وقتها. وقد شهد ذلك 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  السباق 
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمهما 
عهود  وأولياء  حكام  وجميع  تعالى،  الله 
دول  من  الدولة  ضيوف  وكذلك  اإلم��ارات، 
الملك فهد بن عبد  العربية، ومنهم  الخليج 
العزيز آل سعود رحمه الله، وكان حينها ولياً 
باإلضافة  السعودية،  العربية  المملكة  لعهد 
الى جموٍع غفيرة من المواطنين والمقيمين 

وعّشاق تلك الرياضة.
يقول المر بن الشيخ مجرن في تغرودته في 

ناقة الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم:
فّرح سعيد السبق واْفرح��نا به
عساه يسبق دوم في مس�حابه
ت��ّمت ذل���ول��ه للركاب مهابه
حمراً دليها ودق م����ن سحابه
ينهّل من سحٍب عريض حي�ابه
من سبقها ما ح���د ع���ّد ركابه
يْعله ذكْره���ا دوم يتهّنى ب���ه
يشهد فهد واللي حضر م الالبه

وقد توفي الشيخ المر بن الشيخ مجرن عام 
1995في دبي.

آل  مانع  بن  راشد  بن  الشيخ محمد  ويذكر 
الحكايات  أنه من ضمن  عاماً  مكتوم »55« 
الله،  رحمه  المر  عن  تروى  التي  المعروفة 
شقيقته  ابن  مع  قنص  رحلة  في  أنه ذهب 

الشاعر المر بن الشيخ مجرن 
صاحب  األدب والشعر والمقناص

الشيخ مجرن  المر بن  الشاعر 
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من  المرافقين  بعض  ومعهم  مكتوم،  آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ 
األصدقاء والمعاونين، إلى باكستان في عام 1993م. وقد حدث أن 
فقد طير له في تلك الرحلة، وبحثوا عنه كثيراً في ذلك اليوم، ولم 
يتم العثور عليه، وكان معهم في تلك الرحلة شاب يدعى خليفة بن 
شخبوط الكعبي، وينادونه »خليفة بن شخيبط« وهو تصغير السم 
»شخبوط«، وهذا ما اعتاد أن يسمى به والده، والذي هو حي يرزق 
أصل  ويعود  حالياً.  دبي  إمارة  في  الخوانيج  في  ويعيش  اآلن  إلى 
»شخيبط« هذا إلى قبيلة بني كعب الكريمة من طائفة الشويهيين، 
وقد انتقل إلى دبي خالل السبعينيات الماضية من منطقة مصفوت 
هناك،  أوالده  مع  دبي  في  وعاش  عجمان.  إلمارة  التابعة  الجنوبية 
بن  محمد  والشيخ  راشد  بن  مكتوم  الشيخ  مع  يعمل  كان  حيث 
راشد آل مكتوم. ونعود إلى حكايتنا، حيث قام خليفة بن شخيبط، 

بالبحث عن طير الشيخ المر بن الشيخ مجرن ووجده خلف الجبل 
الذي كانوا يخيمون بجانبه، ففرح الشيخ المر بطيره الذي كان غالياً 
عنده كثيراً، وقال تغرودة في السيد خليفة بن شخبوط الكعبي، أو 
خليفة بن شخيبط، يشكره ويثني عليه فيها وهو الذي أنقذ طيره 

من الهالك وأعاده إليه.
يقول الشيخ المر في تغرودته في السيد خليفة بن شخبوط الكعبي:

أس���مي »خليفة« ما شراته ح���ّد
يروم يرقى في الجب���ل وي���عّدي
شهٍم يروم الصعب دون م���جّدي
له با يغّني ب��و شع�����ر م���سوّد
ضافي يديله مكس����ي وي�����نهّد
وعن لي يباه ينال م�����ا ي�����رتدِّ 

الشيخ المر بن مجرن



بين عينيك102 الكواكب  إلهي  مسندم معرض فني 

استطالع

لولوة المنصوري *
أو  أو مجنون ذي حدس،   قلب شاعر،  إلى  تحتاج   
روح موجة صغيرة شجاعة تغوص في محيط عميق، أو 
لعلك تحتاج إلى ثقة القفز، من صخرة صغيرة منسية 

في الهواء، لتعثر على وشم جذورك  في الكواكب. 
الشاهق  البحر  سماء  إل��ى  ستنزل  التي  الكواكب 
والمترامي على الجهات الضائعة، والممتدة على تتابع 
تنعكس  الكواكب  في  جذورك  الالنهائي،  الماء  طريق 
في  رؤيا  ليست  تلك  تخف  ال  ليالً،  البحر  سطح  على 
الحلم، إنها حقيقتك السماوية تنزل كل ليلة من دون 
التواضع  أنّاك  على  فقط  ذلك،  عن  خبر  لك  يكون  أن 
مثل وردة في المساء تستمتع بنسمة الحب مع أشعة 
الصخور  قوة  عن  التخلي  عليك  األعالي  في  الكواكب، 
الطبيعة  قوة  المياه،  قوة  المقابل  في  تمتلك  وأن 

المتواضعة، قوة رائحة الوردة في المساء. 
سترى الكواكب على جبال مسندم، هذه هي الحقيقة، 
وعلى فكرك أال يستعد لذلك، لن تترك مالحظات خاصة 
وتناقش  تحاور  ولن  العظيمة،  األمكنة  كحالك في كل 
فقط  لديك،  الوعي  مكر  يعمل  ولن  تفكّر،  لن  ذاتك، 
يضيع  التفكير  لحظة  ففي  الطريق،  عن  تظل  ال  كي 
اإلنسان الطريق، إن الحقيقة تنعكس عندما تكون في 
داخلك،  في  شيء  يتموج  ال  وعندما  الالتفكير،  حالة 
كذلك الكواكب، لن تقبل بأن تراها إن كنت تفكر فيها، 
في  ادخل  نفسك،  من  انسحب  الوعي،  من  انسحب 
الفراغ والعدم، ادخل في نوم عميق وعيناك مفتوحتان 
على األفق األسود، ستنزل الكواكب على جبال مسندم، 
الرؤيا كثيراً، ال تترك المكان سريعاً  ال تستعجل فرصة 
بعودتك إلى التفكير فيه، هذا هو السر الكوني لرؤية 

ما ال يرى بالعين المجردة )أن تكون مجنوناً(.

مسندم
الكواكب بين عينيك

المحيط الهندي، والجبال، والقوارب

معرض فني إلهي
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االرتفاع إلى مسندم )رؤوس الجبال(
تترتب  التكعيبية  إلى  أقرب  الدقة،  بالغة  بصورة هندسية تشكيلية 
ال  التي  الخيمة  رأس  إمارة  شمال    ) )مسندم  جبال  وتنتشر  تماماً 
تفصلها عنها سوى دقائق معدودة وبضع أوراق رسمية  ،حيث  يصل 
من  أكثر  إلى   الحلزوني  الطريق  في  بحذر  تمضي  وأنت  ارتفاعك 
الممر  يحتضن  الذي  رأسها  إلى  البحر، وصوالً  متر عن سطح  ألفي 

المائي الدولي الهام في العالم والمعروف باسم )مضيق هرمز (.
العربي هي   الوطن  التي تشرق منها الشمس في  البقاع األولى  إن 

شناص  أهل  تسمية  حسب  على    - الجبال(  )رؤوس  أو  مسندم 
بين  ما  الفاصل  الحد  يتمركز  - حيث  عمان  سلطنة  في  وضواحيها 

الخليج العربي وخليج عمان. 
حين تتوغل أكثر في عمق القرى الصغيرة التي تطّوق نفسها  بمزارع 
النخيل والماشية واألفالج وممرات األودية، سيرفعك أثير رائحة خبز 
إحداهن في التنور إلى حب عتيق خاشع قصي في ذاكرتك،  إنها 
رائحة أمك، تلك التي تسكن في كل سعفة من نخيل مسندم، ونامت 
، تعطف على  البحر وعرقه  المشبع بملح  في كل ذرة من هوائها 
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عزلتك تلك الرائحة، وترسل أحالمك إلى جهات قديمة شاسعة من 
البحر لم يتعرف عليها  أي خاطر. 

فرصة  الخافت  األزرق  وسالمه  البحر  وداعة  في  تنام  التي  مسندم 
في الصمت ، فرصة  النفس والغوص عميقاً  السماء لالختفاء داخل 
من  الرأس  حقول   وتنظيف  الداخلي   الحوار  واستحداث  للتأمل 
أحقية  أنفسنا  فيها  نمنح  فسحة  الطاحنة،  وماديته  العالم  خوابي 
طرح األسئلة الفطرية المتحررة بعيداً عن سموم التعصب والمعارك 
الفكرية النفسية التي تجيّشها توجهات القوى البشرية المتصارعة 

منذ ميالدها على النصر الزائف. 
الدامية،  الوقائع  من  الكثير  تحفظ  الساحلية  مسندم  جبال  لعل   
لكنها سرعان ما أخلَت عن رأسها كل تلك الذكريات الموجعة في 
الشاطئ  رمال  لملمة  لتعاود  انحنت  ثم  سريعاً،  واغتسلت  البحر، 
وأحجارها المتشظية، وتعيد تزاوجها مع البحر في بث عالقة انتماء 

وعشق يبخبخ له الغمام بأمطار الفصول األربعة. 
 طبيعة أهل جبال مسندم، الشموخ والكبرياء والبساطة، فهي نمط 
حياة وبقاء وعزة، تجدهم يتشبثون بذاكرتهم في الحجر، يرفضون 
ترك منازلهم الصخرية المعرّضة دائماً للسيول الجارفة والعواصف، 
بترك  المنبهة  واألوامر  اإلسمنتية  النهضة  دواعي  بكل  يعبأون  ال 

المواقع لمد شبكات من مصانع الطابوق وكسارات الجبال. 
هكذا هو طبعهم في عناد التمسك بالحجر و حالهم المكابر مع 
الجبلية،  وجذورهم  لعروقهم  مهدداً  يظنونه  بالتعمير،  ينادي  من 
فما بالنا بشدة بأسهم في رفضهم الخنوع عند مواجهة أولئك الشقر 
األرض  من  الوسطى  القرون  في  قدموا  الذين  الغزاة  من  الحمر 

البعيدة واستباحوا شرف الجبال؟!

)هناك موسيقى في الحجر(
على المرتفعات البكر لمسندم تكمن جاذبية أليفة لعظامك كلما 
توغلت في حجب الجبال أكثر، قمم وممرات جبلية لم تعبث بها 
يد البشري بعد، باستثناء تلك  الكهوف البدائية التي على األغلب 
ُحفرت في الصخور الخارجة من قبضة الزمن، أو قد يعود انتماؤها 
انحسر  حين  الحجرية  العصور  إلى  البسيطة  والمخيلة  بالتخمين 
الماء عن الكثير من الصخور المتجمعة السابحة من بقاع مجهولة. 
طول  على  الوعرة  المتعرجة  والسالسل  بذاته  المنحوت  الجبل 
الشريط الساحلي المحيط للبحر تقّدم لنا خالصة متنوعة  لأللوان 
الرملية، إنه نحت إلهي في غاية اإلبداع والدقة والتنسيق والتوزيع 
المتدرجة،  األلوان  وطبقات  والفواصل  الخطوط  بين  ما  بعدالة 
القوالب الصخرية والكتل المتعملقة على هيئة تماثيل في أحشاء 
جبال  إن  الجموح،  يسكنه  حالم  لنحات  فني  إغراء  مصدر  الجبل 
مسندم في حالة دعوة للفن، رسالة واضحة تبعثها الطبيعة تحت 
الشمس كل يوم إلى كل مخيلة تحمل فكرة إنسانية من شأنها أن 

إلى  العربي  الخليج  مدخل  على مضيق هرمز حيث  الجبال  تحول 
معرض فني عالمي زاخر بالمنحوتات الجبلية العمالقة. 

الفن  أرواح  فاندفعت  ديكارت،  قال  الحجر(  في  موسيقى  )هناك 
فمتى  للبشر،  األزلية   الموسيقى  تلك  لتخرج  العالم  جبال  تكشط 
يلتفت إلى مسندم ذلك الفنان الذي يخرج أخيراً من معبد رسمه، 
الخليج  بموسيقى  محلقة  أجنحة  لينحت  الجبال،  في  يداه  وتغني 

وأمواجه الغافية على القلق.  
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)ثمة ناسك في الحجر( 
 ً يمامة  انطلق  المدينة،   في جسد  المسجون  المجنون  أيها  يصل  ال  نداؤك 
روحك  في  تركض  أن  عسى  الشمس،  أمام  الذهبي  للمدى  الجبال،  لقداسة 
ميعاد  تعرف  وال  الفهم  على  عصية  أحزانك  والسؤال،  الحيرة  نحو  الطليقة 
خروجك من الحجر، ليست لك عظام، تحطمت كلها في البحر، تصعد على 
من جديد  تسحبك  الرياح  بأن  الَهرَم  رأس  على  وأنت  تدرك  الحلم،  هشاشة 

إلى الله. 
قبل حادثة االعتداء على اإلنسان القديم في ذلك  الميراث العالمي اآلشوري 
كنت تؤمن بأن بمقدور البشر أن يخلدوا، نعم بإمكانهم أن يحققوا خلودهم 

بالكتابة والنحت والزراعة والمحاصيل بكافة أنواعها. ....
مركز  البدء،  نقطة  باعتبارها   الكتابة  اخترت  لذا  الخلود،  لهم  يكفل  الفن 
الوصول والتواصل، وهي الشيء الوحيد الذي سيبقى بعد أن يختفي كل شيء. 

لكنك بعد فاجعة تحطيم الثور األشوري ارتبك إيمانك بخلود األشياء!
ال شيء لك يخلد. 

تتساءل من يحمي اإلرث الخالد لإلنسان على هذه األرض؟ 
رغم ذلك تصمت، وتهرب في داخلك لتكون قريباً منك. 

الله في داخلك يحرضك على  للكتابة، ألن  على قمم مسندم تحن أصابعك 
إلى ذلك  تتخذ  الكتابة، يحرضك على نسج أسطورة خاصة بك وحدك، ولن 
سبيال إال بالعزلة، فهي نشاطك اإلنساني وحقك في القلق والصمت والتنفس. 
في الصمت تتذكر دائماً أنك مازلت تتنفس بطريقة سليمة، وأن ذرات أنفاسك 
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ستعيد  الكون،  في  مجهولة  ما،  ذرة  لتحرك  الطيبة  الريح  ستحملها 
الذي  األثر  ذلك هو  الطيّب،  بتنفسك  الذرة  تلك  إلى حركة  النظام 
تريد أن تتركه لهذا العالم، فروحك تؤمن بأن قدر البشرية محكوم 

بحسن الظن واإليمان برحمة الخالق. 

معالم من المعرض اإللهي في مسندم
 باب فك األسد

 تشكيالت جبليه على شكل رأس األسد،  كتلتان صخريتان تبدوان 
وكأنهما فكي أسد مفتوح، ما إن يلجأ التجار والبحارة  لهذه المنطقة 
والتيارات  العواصف  والطمأنينة  من  األمان  تكتنفهم مشاعر  حتى 
العربي  بالخليج  ُعمان  بحر  التقاء  نقطة  في  المتشكلة  البحرية 

والمحيط الهندي القريبة في مضيق هرمز.

أحافير جبل حريم
الرحلة إليها مغامرة شيقة بسيارات الدفع الرباعي من خالل الطريق 
بقرى جبلية ومزارع  الضيقة، مروراً  الجبلية  المسارات  الممهد بين 
متر   1,600 إلى  تصل  التي  المرتفعات  بين  خضراء  وأودية  القمح 
عن سطح البحر بوالية خصب، حيث يمكنك الوقوف عليها والتأمل 

بروعتها. 
االرتفاع  ذلك  على  حريم  لجبل  المنبسطة  القمة  إلى  تصل  إن  ما 
بحرية  أحياء  و  وأصداف  أسماك  أحافير  في  الزمن  يستقبلك  حتى 
250مليون  من  أكثر  إلى  الجيولوجي  عمرها  يقدر  متحجرة،  أخرى 

سنة، حين كان الطوفان القديم يغمر هذه القمم الجبلية.

جزر مسندم
مشكلة  والصخور  الجبال  من  متفرقة  سالسل  مسندم  في  وتنتشر 
 ) ( )وجزيرة مسندم  وبناتها  الجزر مثل )جزر »سالمة  العديد من 
من  العديد  إليوائها  تسميتها  سبب  يرجع  والتي   � الطير  )وجزيرة 
مالذاً  الجزيرة  هذه  من  اتخذت  والتي  األنواع  مختلف  من  الطيور 

للتعشيش(. 

مضيق هرمز
)مدينة عظيمة ونبيلة على البحر ( الرحالة اإليطالي الشهير ماركو 

بولو. 
مضيق عريق تتناثر من حوله الجزر الصغيرة الساحرة، يرجع سبب 
تسميته جغرافياً إلى أنه توّسط َمملكة هرمز التي قامت في القرن 
العاشر ميالدي على السواحل الشرقية للخليج العربي، ولغوياً يقال 
بأن هرمز كلمة فارسية تعني )أهورا مزدا( وهو إله الديانة الزردشتية 

التي كان يدين بها معظم سكان مملكة هرمز. 
يعد مضيق هرمز هو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت وقطر 

والبحرين واإلمارات العربية المتحدة، وهو من أهم الممرات المائية 
في العالم، تعبره 20-30 ناقلة نفط يومياً. 

العربي  الخيلج  بمنطقة  مسندم  محافظة  في  هرمز  مضيق  يقع 
العربي من جهة ومياه خليج مكران،  الخليج  مياه  بين  ما  ويفصل 
وبحر ُعمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ويطلق 

على نقطة االلتقاء هذه اسم »باب فك األسد«.

مسندم في وجه الطوفان البشري 
التاريخ،   عبر  المتتالية  الغزوات  وجه  في  طويالً  الصامدة  مسندم 
حيث توالت عليها  اإلمبراطوريات الفارسية  كاإلمبراطورية األخمينية 
واإلمبراطورية الساسانية، ومن ثم تراجع هذه اإلمبراطوريات حتى 
بدأ الهجوم  في العصر الحديث من الغزاة البرتغاليين الذين أحدثوا 
عالمياً  مالحة  مركز  كانت  أن  بعد  والبطش  الدمار  أشكال  فيها 
أن ظهرت  إلى  األرض  التالشي عن  في  مآلها  واستمر  التاريخ،  في 
الغزو  وطردت  األخير  رمقه  في  وهو  األمل  أغاثت   ، جديدة  قوة 
وهي  الجزيرة  شبه  منطقة  في  قوتها  وشكلت  للخليج  البرتغالي 

دولة )اليعاربة( 
* روائية من اإلمارات
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خلود شرف* التراث واللوحة العربية

ُشرفة 

ذلك  بدا  التشكيلي،  الفن  وخاصة  الفن  إلى  التراث  تسلل 
والباستيل  والمائية  الشمعية  األلوان  لغة  تحويل  في  واضًحا 

أنه  لو  كما  والكانفاس  المضغوط  البليوود  على  الطباشيري 

يرى  التي  الحميمية  األماكن  بأكثر  ووضعها  للذاكرة  استعادة 

من خاللها الفنان نفسه ويوصلها لعين المتلقي، محافظًا بذلك 

على جذوره كي ال يسقط في صراع الالإنتماء، وخاصة أولئك 

الفنانين الذين غادروا بالدهم وال يحملون سوى ريشهم وضوٍء 

شحيٍح من الذاكرة.

يشكل الموروث الجمالي العربي مادة غنية لمتطلبات اللوحة 

العربية المعاصرة تشكل هوية العمل الفني، ومخزوناً ثقافياً 

عالياً، والتي تتمثل بمجموعة من العناصر والمفردات أهمها 

وأفعال  اإلسالمية،  الزخرفة  العربي،  الخط  العربية،  الحروفية 

الرقش العربي، وصواًل إلى زخارف الفلكلور الشعبي المتواجد 

على األواني والمالبس ورموز أسطورية وسير شعبية وأيقونات 

الشعبية  الطقوس  انعكاس  نرى  كذلك  ووشم،  يدوية  ومهن 

بصور عدة في اللوحة المسندية العربية ومن أهم التجارب ما 

قام به الفنان المغربي الراحل فريد بلكاهيه الذي أعاد الروح 

إلى التراث المغربي من خالل استخدامه لها في أعماله الفنية 

استخدام  إلى  وصواًل  الشعبية  السحرية  واألشكال  كالوشم 

الحناء في ألوانه.

ومثال ذلك اإلماراتية الدكتورة نجاة مكي مجسدة عالم المرأة 

بحس أنثوي رفيع، بتجربة فردية، وتجربة أخرى مشتركة مع 

التشكيلي عبد الرحيم سالم في معرض عنوانه »نساء الظل« 

يظهر االختزال الفني ويجمع بين الظالل وسطوع اللون.

وقد ورد في كتاب الدكتور إحسان الخطيب »النشوء واالرتقاء 

عند  واضحة  االختزال  تكنيك  مسألة  التشكيلي«  الفن  في 

نشأت  االختزال  »مرحلة  تقول:  حيث  الخاجة  منى  الفنانة 

عنها تكوينات تصميمية تختصر الوحدات التراثية واالنشاءات 

المعمارية إلى ايقاعات لونية مزخرفة داخل صيغ بصرية«.

أما عن الفنان اإلماراتي أحمد األنصاري الذي أقام أول معرض 

إحسان  الدكتور  لوحته  ذكر  وقد   1971 عام  الشارقة  في 

الباليت  بسكين  رسم  فقد  ذكره،  السابق  كتابه  في  الخطيب 

اللونية  الروح  بحساسية  نقله  نهر،  على  يطل  جبليًا  منظرًا 

القائمة في المنطقة من ترابيات وألوان سماوية.

ونرى الفنان الفلسطيني عبدالرحمن المزين الذي استطاع أن 

يحافظ على الفلكلور الفلسطيني عبر لغة أقرب إلى التوثيق 

فقد ركز على إظهار ثراء المخيلة الشعبية في طريقة تزيين 

منطقة  كل  خصوصية  كذلك  أظهر  حيث  الفلسطيني  الثوب 

الهوية  محو  ضد  المقاومة  من  كجزء  فلسطين  مناطق  من 
الفلسطينية.

البهاء  إعادة  في  نبعة  نذير  السوري  الفنان  أيضا  فعل  كما 
لطبيعة األبواب الشامية وطبيعة الحياة االجتماعية في الشام 
مزاوًجا بين حاضر الشام كمجتمع وبين ارتباطه بالتكنولوجيا 

القديمة تحديدا في تجليات نسائه االغوروتيات.
الفنان ناظم الجعفري من الوجوه السورية الكبيرة توفي ولم 
يرض أن يبيع أي حارة من حواريه المؤطرة الممتلئة بالحياة، 
نقل حواري دمشق القديمة بازدحام ومشارب ومآذن وكنائس 

وقباب وبيوت وشخصيات تحف بالحنين 

* كاتبة من سوريا
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الواقعي،  أو  الحقيقي  المكاني،  المعادل  عن  ماذا  ثالثة،  جهة  من 
لما هو متخيل من أمكنة نجيب محفوظ الروائية، فهل على سبيل 
المثال، دكان السيد أحمد عبد الجواد، بطل الثالثية الشهير يعادله، 
التي  الخريطة  توخينا  إذا  سنصل  أين  وإلى  حقيقي؟  دكان  مكانيًّا، 

تقود إلى عنوان بيته، وفق سطور رواية »بين القصرين«؟
في  الواقع  يزال  ال  الهجري(،   1437( الميالدي   2016 عام  بكاميرا 
الخليلي وغيرها، يشهد كثيرًا  المعز وخان  األزهر والحسين وشارع 
أن  كما  خرائط،  من  المحفوظية  الواقعية  الروايات  احتوته  مما 
لترصدها  تكن  لم  الحال،  بطبيعة  المشهد  على  طرأت  مستجدات 
كاميرا محفوظ الالقطة في القرن الماضي، منها على سبيل المثال، 
شارع  مهن  إلى  حديثًا  أضيفت  التي  ا«،  جدًّ »العصرية  المهنة  تلك 
المعز التقليدية، وهي مهنة »تأجير المالءات اللف والبراقع للفتيات، 
موبايالتهم  بكاميرات  يتصوروا  لكي  للفتيان«،  الحمراء  والطرابيش 
وهم يرتدونها، في شارع المعز، مهد المهن القاهرية العتيقة، الذي 

ال يزال حافاًل بأساطين الصاغة والنحاسين وغيرهم.
وفي الشارع ذاته، شارع المعز، وما حوله، يمكن التثبت من بعض 
في  المحفوظية  السرد  خرائط  وفق  والمتخيلة،  الحقيقية  األمكنة، 
»السكرية«،  الشوق«،  »قصر  القصرين«،  »بين  الخالدة:  ثالثيته 
وكذلك »خان الخليلي«. وانطالقًا من رواية »بين القصرين«، يمكن 
نجيب  يصف  حيث  الجواد،  عبد  أحمد  السيد  بيت  موقع  تحديد 
بين  سبيل  أمام  تقع  المشربية  »كانت  تفصيليًّا:  ذلك  محفوظ 
القصرين، ويلتقي تحتها شارعا النحاسين الذي ينحدر إلى الجنوب، 
القصرين - صفحة  الشمال« )بين  إلى  الذي يصعد  القصرين  وبين 
6(. وثمة معلومة أخرى إيضاحية: »غادرت األم المشربية، وتبعتها 

شريف الشافعي*

 يبدو اإلبداع السردي، في بعض تجلياته، خزانة تاريخية، صالحة 
إن  واحد.  آن  في  اإلنسان،  وجغرافيا  المكان،  طبوغرافيا  لتوثيق 
القصرين«،  )»بين  الخالدة  الواقعية  القارئ ألعمال نجيب محفوظ 
»قصر الشوق«، »السكرية«، »خان الخليلي«، كنماذج(، يجد ذاته - 
إلى جانب التحليق الخيالي والتتبع الفني لحركة ومصائر الشخصيات 
- أمام كنز فريد، ففي الروايات وصف يكاد يكون تفصيليًّا لألمكنة 

وللبشر، في نقاط زمنية محددة.
ومما ال شك فيه، أن رهان الروايات األساسي الخلق والتخييل، لكن 
أعماله  تتسع  أن  عفوية،  مصداقية  عن  أو  بوعي  أراد،  هنا  السارد 
الواقعية لخرائط جغرافية بالغة الدقة لألمكنة، في القاهرة القديمة 
خالل النصف األول من القرن العشرين، بحاراتها ومقاهيها وأزقتها 
البشرية  للتراكيب  الراوي  قراءة  مع  بالتوازي  وغيرها،  ودكاكينها 
والنماذج اإلنسانية، في الفترة ذاتها، بوصفها خرائط من طراز خاص.

من  العديد  تسجيل  من  ببراعة  نوبل،  أديب  محفوظ،  تمكن  لقد 
األمكنة القاهرية تسجيالً جغرافيًّا صريًحا من ناحية، وتسجيالً فنيًّا، 
إلى أي  يثار سؤاالن:  ناحية أخرى. وهنا  داالً وإسقاطيًّا ورمزيًّا من 
مدى التزم الكاتب الدقة في رصده خرائط قاهرة المعز لدين الله 
على  طرأ  وماذا  رواياته؟  في  ودروبها  طرقاتها  ووصف  الفاطمي 
تلك األمكنة والمناطق من تغيرات، بين زمن كتابة الروايات، وبين 

لحظتنا الراهنة )2016م/ 1437ه�(؟

الخرائط الجغرافية واألنثروبولوجية في اإلبداع الروائي 

نجيب محفوظ أنموذًجا

الروائي  اإلبداع  في  واألنثروبولوجية  الجغرافية  الخرائط 

رؤى وأماكن
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لها  خال  حتى  عائشة  تلكأت  حين  على  خديجة، 
على  المطلة  المشربية  جانب  إلى  فانتقلت  الجو، 
بين القصرين، ولم يطل االنتظار بها، فقد مرق من 
عطفة الخرنفش ضابط بوليس شاب، ومضى مقبالً 
في طريقه إلى الجمالية« )بين القصرين - ص 30(. 
ولكي يتضح الموقع تماًما، يمكن رصد رحلة كمال 
إلى  الحسين  من  القريبة  مدرسته  من  الجواد  عبد 
البيت: »قطع طريق الحسين وهو يقرأ الفاتحة، ثم 
القاضي،  إلى بيت  إلى خان جعفر، ومنها  انعطف 
مخترقًا  البيت  إل��ى  يمضي  أن  من  ب��دالً  ولكنه 
النحاسين،  عبر الميدان إلى درب قرمز على وحشته 
أبيه،  بدكان  المرور  من  ليتفادى  لمخاوفه  وإثارته 
وخرج من القبو إلى الشطر اآلخر من الدرب، وعند 
حمام  ومدخل  القصرين  بين  سبيل  طالعه  نهايته 
بلونها  بيته  مشربيات  لعينيه  الحت  ثم  السلطان، 
البرونزية«  بمطرقته  الكبير  والباب  القاتم،  األخضر 

)ص 58(.
الخريطة  وفق  إذن  الجواد  عبد  أحمد  السيد  بيت 
وامتداد  النحاسين،  سكة  نهاية  عند  المحفوظية: 
شارع بين القصرين )شارع المعز لدين الله حاليًا(، 
الخرنفش  )عطفة  الخرنفش  شارع  مواجهة  وفي 

سابًقا(، وبمحاذاة درب قرمز.
ولعل قصر األمير بشتاك )تم بناؤه في الثلث الثاني 
وأدواره  باتساعه  الميالدي(  عشر  الرابع  القرن  من 
لبيت  المكاني  المعادل  هو  ومشربياته،  المتعددة 
لكن:  السابقة،  للخريطة  وفًقا  الجواد  عبد  أحمد 
هل كان الكاتب المحنك يقصد هذا البناء بالفعل؟ 
بمشربياته  سيحفظه  الزمن  أن  يعتقد  كان  وهل 
قصر  بداخل  توجد  أنه  والطريف  اليوم؟   حتى 
لفنان  التشكيلية  اللوحات  إحدى  بشتاك  األمير 
أجنبي تجسد معالم الحياة في »بين القصرين« في 
مطلع القرن العشرين على نحو قريب الشبه، إلى 
حد كبير، مما صوره بالكلمة نجيب محفوظ خالل 

روايته. 
أما بيت »أم أمينة«، الذي كان من النادر أن تذهب 
في  السيد  يصطحبها  زيارة  كل  »وعند  إليه  أمينة 
أثر  له  يعد  فلم  ص43(،  القصرين،  )بين  حنطور« 
يوحي بهيئته العتيقة المرصودة في النص الروائي، 
وهذه  الخرنفش«،  »عطفة  في  موقعه  كان  وقد 
العطفة قد تحولت إلى شارع الخرنفش، وهو شارع 
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ومكتب  الحديثة،  العمائر  من  مجموعة  به  متسع، 
الجمالية..،  ياسين »في طريق  أم  بريد. وأيًضا منزل 
مروًرا بعطفة قصر الشوق« )بين القصرين، ص: 126 
أثر حاليًا أو معادل لهيئته في  – 127( فلم يعد له 
الرواية، وثمة بنايات جديدة في تلك المنطقة. وكذلك 
الصنادقية،  ناصية  عند  كان  الذي  للمقهى  وجود  ال 
الذي كان أمامه بيت زبيدة العالمة، وفي هذا المحل 
أحد  يشغله  السفلي  دوره  ا،  حقًّ قديم  بيت  يوجد 
القاضي  بيت  ميدان  أما  والعطور.  الروائح  دكاكين 
ذقن  ميدان  »يسميه  الجواد  عبد  كمال  كان  الذي 
الباشا، مطلًقا عليه اسم الزهر الذي يعلو أشجاره، أو 
يسميه أحيانًا أخرى ميدان شنجرلي ساحبًا عليه اسم 
بائع الشيكوالتة التركي« )بين القصرين، ص: 191 - 
اختفاء  رغم  واخضراره  اتساعه  على  زال  فما   )192
مكانه  حل  الذي  التركي،  الشيكوالتة  بائع  شنجرلي 
سوبر ماركت حديث، ومحل يعرض أقفاًصا للعصافير 
الملونة، وأضيف للميدان، بالقرب من قسم الجمالية 

العتيق، أحد المستشفيات التخصصية.
أما دكان أحمد عبد الجواد »فيقع أمام جامع برقوق 
هذا  ولعل   ،)43 ص  القصرين،  )بين  بالنحاسين« 
المخيِّلة  في  عليه  كان  ما  على  باق  بالكامل  الدرب 
الروائية، رغم التجديدات الهامشية التي أجريت على 
التي تضم حرف  المنتشرة هناك،  الكثيرة  الحوانيت 
والفضة  والذهب  واأللومنيوم  النحاس  وصناعات 
وسائل  إن  حيث  والعطارة،  والصدف  والخشب 
هي  الفردية  المهارة  زالت  وما  تتطور،  لم  الصناعة 
ما  أبرز  ولعل  التقليدية.  الحرف  هذه  أغلبية  أساس 
والفازات  المشغولة  األباريق  هي  النحاسون  يصنعه 
السائحين  النقوش  هذه  مثل  وتجتذب  المزركشة، 
مادة  الجميلة  الفنون  طالب  فيها  يجد  كما  عادة، 

تشكيلية مثالية ينقلونها في لوحاتهم التدريبية.
اللحظة  فتتجلى حتى هذه  الشوق«،  أما في »قصر 
تتبختر  سيدة  أو  فتاة  كل  مع  القديم،  الزمن  رائحة 
ضاربًة  المنطقة،  هذه  في  السوداء  اللف  بالمالءة 
»زنوبة«  ومتحديًة  الحائط،  عرض  الموضة  بصيحات 
العوادة، التي خلعت مالءتها اللف في العشرينيات 
من القرن الماضي وصارت امرأة إفرنجية يكاد ياسين 
قصر  من:  و275   274 صفحتي:  في  )كما  يعرفها  ال 
العدد غير  ا وجود هذا  المدهش حقًّ الشوق(. ومن 
الشارع  هذا  في  اللف  المالءة  مرتديات  من  القليل 

الروائي  اإلبداع  في  واألنثروبولوجية  الجغرافية  الخرائط 
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المناطق  ش��وارع  من  غيره  دون  من  بالذات، 
الشعبية.

الهجري(،   1437( الميالدي   2016 عام  وبكاميرا 
المحفوظية  الخرائط  لقارئ  »السكرية«  تتجلى 
والحلوى  للشموع  كمنطقة  بنكهتها،  محتفظة 
والعرائس  والغوايش  والسكَّر  رات  والمكسَّ
الحياة  مظاهر  من  وغيرها  الملونة،  والفوانيس 
الوقت  ف��ي  المنطقة،  تلك  لكن  الضاحكة. 
الكبير  بسجنها  كانت  التاريخ،  يحكي  كما  نفسه 
والتنكيل.  والتعذيب  للفتك  رم��زًا  الماضي  في 
آلالم  رمزًا  الرواية،  في  »السكرية«،  كانت  كما 
المصري  والمجتمع  الجواد«  عبد  »أحمد  أسرة 
األبيض  اجتمع  العهد.وهكذا،  ذلك  في  بالكامل 
المتولي،  بوابة  واحدة خلف  قماشٍة  في  واألسود 
والناعمة  الخشنة  بأصابعه  عليها  الزمان  ووقََّع 
محفوظ  نجيب  المحنك  السارد  أبرز  وقد  مًعا. 
في  السكرية  لمنطقة  االزدواج��ي  الملمح  هذا 
وكمال  ياسين  كان  الخالدة، حيث  ثالثيته  خاتمة 
األم  وفاة  متناقضين:  حدثين  لمواجهة  يستعدان 
أمينة، وقدوم مولود جديد البنة ياسين. في هذه 
اللحظة: »دخال الدكان الصغير، وراح ياسين ينتقي 
ما يريد من لوازم المولود المنتظر: قماطًا وطاقية 
عنقه  رباط  أن  كمال  تذكر  ذلك  وعند  ومنامة، 
األسود الذي استعمله عاًما حداًدا على والده قد 
اليوم  به  ليواجه  جديد  آخر  يلزمه  وأنه  استهلك، 
الحزين، فقال للرجل حين فرغ من ياسين: رباط 
لفافته وغادرا  وتناول كلٌّ  أسود من فضلك.  عنق 
الدكان، وكان المغيب يقطر سمرة هادئة فمضيا 
جنبًا إلى جنب نحو البيت« )السكرية، ص: 332(. 
وإن أسرة أحمد عبد الجواد لم تكن في واقع األمر 
إال مجرد نافذة يرسل من خاللها نجيب محفوظ 
وتحاول  بالكامل،  مجتمعه  تصف  التي  رسائله 
للتقدم، وتجاوز  الصحيح  المسار  بحقيقة  تبصيره 
الكبوات والمحن.ولم يكن دوران طاحونة اآلالم، 
بمنطقة  نوعه  من  األول  هو  الرواية،  زمن  في 
ذلك  قبل  كثيرًا  دارت  أن  سبق  فقد  السكرية، 
داخل جدران »السجن الكبير » القديم، الذي حل 
محله جامع المؤيد )ال يزال موجوًدا حتى عصرنا 
هذا(، وقد كان هذا السجن يعرف باسم »خزانة 
الشمائل« نسبة إلى األمير علم الدين شمائل والي 
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القاهرة، وكان من أبشع السجون وأشرسها وأقبحها. وسبب إزالة هذا 
قبل  المؤيد شيخ،  السلطان  أن  مكانه،  المؤيد  وبناء جامع  السجن 
توليه الحكم، ُحِبَس في هذا السجن عدة أيام قاسى خاللها الكثير 
مصر  ُملُْك  له  تيسَر  إْن  لله  فنذر  بداخله،  المنتشرة  الحشرات  من 
ابتداء  النذر، وكان  البقعة مسجًدا، وبالفعل تحقق  أن يجعل هذه 
حفر الجامع عام 818 الهجري.ومنطقة السكرية، التي تقع جنوب 
شارع المعز بالقرب من باب زويلة أو بوابة المتولي، بها العديد من 
ام السكرية  اآلثار اإلسالمية األخرى بخالف جامع المؤيد، فهناك حمَّ
الكبير، وهو من الحمامات القديمة وكان يعرف  أمام باب الجامع 
أيًضا وكالة  للنساء. وهناك  للرجال وآخر  الفاضل، وبه قسم  ام  بحمَّ
زال  وما  العثماني،  العصر  في  البيضاء  نفيسة  بنتها  وقد  السكرية، 
البيضاء، ويقع على عطفة السكرية على  متبقيًا منها سبيل نفيسة 

يمين الداخل من باب زويلة. وباب زويلة هو 
أحد األبواب الشهيرة للقاهرة الفاطمية، أنشأه 
بدر  وج��دده  ه��،   359 عام  الصقلي  جوهر 
السكرية  مباشرًة  خلفه  وتقع  الجمالي،  الدين 
في جنوب شارع المعز، وفوقها تمتد الغورية 
ثم الصاغة ثم بين القصرين، في الشمال، وقد 
زويلة  قبيلة  إلى  نسبًة  زويلة«  »باب  ي  ُسمِّ
العوام  وأطلق  بجواره،  قطنت  التي  المغربية 
عليه »بوابة المتولي«.ويُرجع علي مبارك، في 
بهذا االسم  السكرية  الجديدة، تسمية  خططه 
ببيع  الخاصة  المحالت  العديد من  إلى وجود 
رات والشموع، سواء في شارع  السكر والمكسَّ
وبالفعل،  السكرية.  وكالة  داخل  أو  المعز 
الوكالة  واجهة  عند   ،2016 ع��ام  بكاميرا 
رات  المكسَّ أنواع  مختلف  يعرض  محل  ثمة 
أشكاالً  تعرض  أيًضا محالت  وهناك  والياميش. 
التي  الملونة،  األطفال  فوانيس  من  متنوعة 

يزداد اإلقبال عليها في شهر رمضان. 
الخان  مهرجان  حيث  أيًضا،   2016 بكاميرا  الخليلي«،  »خان  وإلى 
نقلته  والذي  قرون،  ستة  من  أكثر  منذ  انقطاٍع  دون  من  المقام 
بامتياز الخرائط المحفوظية، الجغرافية واإلنسانية، في رواية »خان 
القديم عبارة عن سبيل يلجأ  العهد  الخان في  الخليلي«. وقد كان 
وقبل  والعطارة،  العالفة  محالت  فيه  انتشرت  ثم  المسافرون،  إليه 
ذلك كان سوقًا للعبيد. وقد تميز العصر الفاطمي بانتشار األسواق 
كانت  التي  األسواق  وهذه  العامة،  والساحات  المتعددة  المختلفة 
تسمى قيسارية، ُخصصْت كل واحدٍة منها لبيع سلعة معينة. وفي 
تجارية  ووكاالت  ورباع  حوانيت  إنشاء  تم  الغوري،  السلطان  عهد 
لتجارة  ا  معدًّ الخان  وأصبح  بوابات،  ثالث  ولها  بالسور،  محاطة 

الجواهر الثمينة، وتم تقسيم الخان إلى حارات، تحمل كل واحدة 
حارة  النحاسين،  حارة  مثل:  فيها،  المنتشرة  الصناعة  اسم  منها  
الصاغة، حارة العطارين، حارة القماشين، الخ، وما زالت بعض هذه 

الحارات تحمل أسماءها.
هذا الخان، ال يزال حتى يومنا هذا مركزًا للضوضاء النهارية، والليلية، 
التي تبلغ مداها األعظم في شهر رمضان. وقد عبرت رواية »خان 
الساكن   عاكف«،   »أحمد  هو  فها  الليلية،  الضوضاء  عن  الخليلي« 
انتباهه  الجديد في الحي في سبتمبر 1941، لم يستطع »أْن يركز 
في القراءة  لما أحدثه تغير المكان في نفسه من اليقظة والقلق، 
فمضى في مطالعة فاترة متقطعة، ومضى من الليل ساعة فسكنت 
ما  سرعان  وأفظع  أشد  ضوضاء  محلها  لتحل  ولكن  النهار  ضوضاء 
جعلت الحي جميعه كمسرح من مسارح روض الفرج الشعبية. أما 
المنتشرة  العديدة  فالقهاوي  مصدرها 
في جوانب الحي، فالراديو يذيع أناشيده 
في  يذيع  فكأنه  وعنف  بقوة  وأحاديثه 
النداء  عن  يكفون  ال  والنّدل  شقة،  كل 
ملحنة:  ممطوطة  أصوات  في  والطلب 
على  تعميرة  أخضر،  شاي  سادة،  واحد 
النرد  ي، ودق قطع  ِحمِّ الجوزة، وشيشة 
فخال  الالعبين!  وأص��وات  والدومينو 
في  بالمارة ال  نفسه في طريق مزدحم 
الحي  أهل  يحتمل  كيف  وعجب  شقة، 
جفن؟«  لهم  يغمض  كيف  أو  ضوضاءه 

)خان الخليلي - صفحة 26(.
لضوضاء  ال��ن��ه��اري  السيناريو  أم��ا 
محفوظ،  نجيب  فينقله  األربعينيات، 
وذلك حينما تصاعدت إلى أحمد عاكف 
وضوضاء  مزعجة  »ضجٌة  الطريق  من 
بانتباه،  إليها  وأصغى  فأنكرها  فظيعة، 
فتبين له أنها أصوات أطفال يلعبون ويغّنون، وبدا الطريق  وكأنه 
األكف  وتلهب  بالجديد  تلعب  جماعة  فهذه  ساذج،  رياضي  ناد 
وتلك  تحجل،  عصبة  وتلك  بالبلي،  تلعب  جماعة  وهذه  بالطرة، 
أخرى تتصارع، واقتعد الصغار الطوار يرقصون ويغنون ويصفقون. 
اضطربت األرض وضج الجو وثار الغبار فأيقن أال قيلولة منذ اليوم.« 

)خان الخليلي، ص: 22(.
ليكاد  حتى  الحياة،  بأنفاس  الزاخم  الحي  هو  الخليلي«،  »خان  إن 
ليالً: »هل بخوٌر يحترق في مثل  يتساءل على فراشه  الرواية  بطل 
الليل؟ أم يكون لهذا الحي الغريب أنفاٌس تتردد  هذه الساعة من 

في عمق السكون؟!« )خان الخليلي، ص: 32(.
هذا عن ضوضاء األربعينيات، المرسومة باألبيض واألسود، والمحاطة 

الروائي  اإلبداع  في  واألنثروبولوجية  الجغرافية  الخرائط 

رؤى وأماكن

النحاسين
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التي  العالمية  الحرب  لظروف  نظرًا  النوعي،  وااللتزام  الوقار  بإطار 

بما  بالنا  فما  اآلمنة.  القاهرة  أحياء  في  عشوائيًّا،  قذائفها  تتساقط 

أجل  الخليلي حاليًا من صوالت وجوالت، من  تشهده منطقة خان 
رفع ألوية الحياة المركزة والمكثفة والزاخمة، بأنفاسها المترددة في 

عمق السكون؟
منتجات  أشهر  تعرض  التي  البازارات  تقتسمه  الخان،  في  النهار 
والبردي  والمسابح  والعطور  واألرابيسك  والصدف  والنحاس  الفضة 
من  كراسيها  تسحب  التي  المقاهي  مع  تقتسمه  وغيرها،  والعاج، 
والتي  المنطقة،  تمأل  التي  والمطاعم  الداخل،  إلى  الخان  طرقات 
كانت شهرتها قد ذاعت في األربعينيات مما جعل والد أحمد عاكف 
يقول: »هنا ألذ طعمية، وأشهى فول مدمس، وأطعم كباب، وأحسن 
نيفة، وأمتع كوارع، وأنفس لحمة راس« )خان الخليلي، صفحة: 13(.

أما الليل، فهو مملوك ملكية  خاصة  لهذا الحشد الهائل من المقاهي 
المتجاورة، والمنتشرة كراسيها في طرقات وجوانب الخان، بعد أن 
تغلق المحالت أبوابها، وتنحسر عمليات البيع والشراء والتجول. وقد 
تطورت هذه المقاهي كثيرًا، واختلفت ألوان فنونها عن عهد الرواية، 

حيث كانت مجرد مقاٍه تقدم »الشاي المنعدم النظير، والقهوة نادرة 
المثال« )خان الخليلي، صفة: 13( ، وتسمح بألعاب النرد والدومينو 
تلك  فقد صارت  الشعبي.  الحى  يستهوى سكان  إلى ذلك مما  وما 
المقاهى أقرب إلى الكافيتريات أو الكازينوهات، مع الحفاظ على 
األفراح،  فيها  تقام  فقد  نشاطها،  ألوان  وتعددت  القاهرية،  الصبغة 
ويجلس العروسان في الشارع، وقد تعقد فيها وصالت العود والكمان 
والربابة، ويردد الناس خلف المطرب الشعبي في ابتهاج ومرح، وقد 

تعرض األفالم ومباريات كرة القدم للساهرين حتى الصباح.
أما تحفة مقاهي الخان فهو مقهى نجيب محفوظ، ذلك الجزء من 
الطراز  على   ،1989 عام  افتُتح  الذي  الشهير،  الخليلي  خان  مطعم 
اإلسالمي، ويحتوي ركن نجيب محفوظ على عمود كبير من خشب 
نجيب  زاره  وقد  الشهيرة،  »الثالثية«  أسماء  عليه  ُحِفرْت  األرو، 
محفوظ في يناير من عام 1989، وكتب كلمة قال فيها: »في هذا 
اليوم السعيد زرت قطعة جمعت بين عبق التاريخ وجمال الحاضر، 

وفيها الفن والذوق وما تشتهي األنفس« 

* شاعر وكاتب من مصر
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فنون

بمحبوبها  المرأة  تتغزل  عندما  ْبراْع«   »الّتْ

الزبير مهداد *
الصحراوية  المناطق  تستوطن  التي  »البيضان«  قبائل  تتميز   
بمكوناتها  الغنية  »الحسانية«،  بثقافتها  والموريتانية،  المغربية 
المادية والمعنوية. والتراث الحساني غير المادي، يتخذ من اللهجة 
الحسانية أداة تعبير، وينتج بها شعًرا وحكايات وأمثااًل أغنت الحياة 

للمنطقة. األدبية والفنية 
تعبيري  شكل  وهو  الغناء،  من  »لَْغَن«  يسمى  الحساني  الشعر 
يوظف في عدة أغراض، المديح الديني والرثاء ومدح الشخصيات، 
والقضايا.  الموضوعات  من  ذلك  وغير  بالطبيعة،  التغني  الوصف، 
الثقافة  هذه  يميز  الذي  الفنية،  أغراضه  أهم  أحد  »التَّْبراع«  ويَُعدُّ 

عن سواها من الثقافات المجاورة.

عندما تتغزل المرأة بمحبوبها 
ْبراْع«  »الّتْ

عندما تتغزل المرأة بمحبوبها 
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الشعري  القول  فنون  من  فن  »التَّبْراع« 
التشبيب  موضوعه  منظوم  كالم  الحساني، 
محض،  نسائي  شفوي  إبداع  وهو  )الغزل(، 
النساء  في  تنحصر  وإبداعه  نظمه  خاصية 
البيضان  النساء  تبدعه  فقط،  الصحراويات 
الرجال،  عن  بعيًدا  الخاصة  خالل جلساتهن 
المالئمة  والظروف  األج��واء  تتوفر  حيث 
عن  بعيًدا  بمحبوبها  تتغزل  لكي  فتاة  لكل 
قصيدة،  ليس  المجتمع.و»التَّبْراع«  رقابة 
مميزات  يحمل  منظوم،  بيت  مجرد  بل هو 
كالم  فهو  نسائي:  شعر  أنه  أولها  خاصة، 
تغزُّالً  انيات  الحسَّ النساء  تبدعه  منظوم 
يتم  يحضرونه.  ال  مجلس  في  الرجال  في 
المسامرة  جلسات  خالل  التبريعات  إنشاد 
عواطفهن  عن  النساء  تعبر  حيث  النسوية، 
حرية  بكل  يحببن  من  تجاه  ومشاعرهن 
من  كال  أن  كذلك  صفاته  وتلقائية.ومن 
فالتبريعات  مجهول،  به  والمتغزل  القائل 
وال  الناظمات،  أسماء  تحمل  ال  المتداولة 
يمكن معرفتهن، كذلك الرجال المتغزل بهم، 
بالتلميح  الناظمة  تكتفي  مجهولين.  يظلون 

أن تكشف عن  لها  يجوز  إلى محبوبها، وال 
التبريعة  هويتها أو هوية محبوبها. وتنتشر 
في الجسد االجتماعي عن طريق الراويات، 
بالبوح  النساء  تنطلق  أن  على  يساعد  ما 
وطالقة.  وتلقائية  حرية  بكل  بمكنوناتهن 
والشعر  بالموسيقى،  مرتبط  التبراع  أن  كما 
من  »لغن«  يسمى  الحسانية  الثقافة  في 
بالموسيقى،  االرتباط  شديد  وهو  الغناء، 
اإليقاع. والتبريعة ذات  ينشد بحضور آالت 
معلوم،  ميزان  وفق  محدد،  موسيقي  إيقاع 
األولى  التافلويت  صارم.  الداخلي  والتقطيع 
تنتمي  الثانية،  من  أقصر  األول(  )الشطر 
خمسة  من  يتكون  ال��ذي  اج��راد«  »لحثو 
مقاطع فقط، بينما التافلويت الثانية )الشطر 
الثاني( من »لبتيت التام«، تتألف من ثمانية 

مقاطع»1«. 
أما المقامات الموسيقية التي يتم فيها الغناء 
باآلالت  ترتبط  فإنها  الشعري  اللون  بهذا 
الموسيقية المستعملة، وبأذواق المنشدات، 
وفي الغالب تستعمل ثالثة مقامات: »اللين« 
و»لبتيت« و»لكحل«، ومقام »لكحل« أقرب 

في  الشرقية.  الموسيقى  إلى  المقامات 
الحاضرات  إحدى  تبادر  النسائية،  الجلسة 
األهازيج  من  كنوع  »تَبْريَعة«  بإنشاد 
التوالي  على  األخريات  فتطفق  الشعبية، 
اإليقاع  صحبة  تؤدينها  »تبريعات«،  بإبداع 
الموسيقي. فتقاليد البيضان، تمنع المرأة من 
فقط.  النساء  تحضره  مجلس  في  إال  الغناء 
ومكثف  مقتضب  منظوم  نص  و»التبريعة« 
ألن  صعب،  أدبي  فن  فهو  ولذلك  وقصير، 
قوامه بيت شعري واحد فقط من شطرين، 
فيهما.  المعنى  استيفاء  ضرورة  مع  غير،  ال 
فال توجد قصائد تبراع في الثقافة الحسانية، 
بل توجد تبريعات، أو أبيات التبراع. ويمتاز 
ال  التي  والبساطة  بالوضوح  الشعري  البيت 
وخصائصه  جميلة.  بالغية  صور  من  تخلو 
اإليقاعية والعروضية والبالغية، وقلة كلماته 
ينساب  واالسترجاع،  الحفظ  سهل  تجعله 
بسهولة  االجتماعي  الجسم  في  منتشرًا 

وسرعة، فيصل الخطاب إلى مقاصده.
واضحة  »التبريعة«  تكون  أن  ويجب 
العاطفة،  التعبير عن  في  ومباشرة  المعنى، 
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وقادرة على إحداث الدهشة في المتلقي من خالل الصور البالغية 
المستعان بها.

التشبيب بالمحبوب 
 موضوع التبراع الرئيسي هو التشبيب، فالناظمة العاشقة الحسانية 
تتشبب بمحبوبها، إما بوصفه وإبراز محاسنه ووسامته، أو باإلعراب 
الحبيب:  فتقول في وصف وسامة  نحوه.   العاطفية  عن مشاعرها 
بسمة  لديه  أن  والمعنى  الرميَم(  العظام  تحيي   ... تبسيَم  )عندو 
تحيي العظام الرميمة، كناية عن التأثيرات النفسية الجسدية لعاطفة 

الحب.
أن  والمعنى  ْخَويَْم(  ابْلِيْس  ِفيَه  بَانِي   ... تَبْ�ِسيَم  )َعْن��ُد  وتقول: 
المحبوب لديه بسمة يبني فيها إبليس خيمته، كناية عن شدة إغراء 
تمرة  أنو  كشيت   ... الُكوَّ في  )شفت  وتقول:  بها.  وافتتانها  بسمته 

(، والمعنى: أطللت من النافذة، ظننته  أحلُوَّ
يَْنعاْف...  يَْكَدْر  ال  )أُ  وتقول:  حلوة.  تمرة 
يُكره  ال  المعنى:  الجفاْف(  فْعيماْن  لَْخَضْر 
الجفاف.  أيام  في  خاصة  الخضرة،  منظر 
والخضرة كناية عن سمرة بشرة حبيبها. كما 
... بَْكَم طَرَْش َعْدْت  تقول: )َمْن َعزَّْت كَْمَي 
ُآ َعْمَي( المعنى: من شدة الرغبة في رشفة 
والعمى.  والصمم  بالبكم  أصبت  سيجارة، 

ورشفة السيجارة كناية عن اللثمة. 
وتقول الناظمة العاشقة الحسانية تعبيرًا عن 
و  الَوْحَش   ... بْحاْن  يالسَّ )لُطَْفْك  مشاعرها:  
سبحانك  يا  لطفك  والمعنى:  كْراْن(  لْحرْماْن 
فقد اقترن )اجتمع( علي الشوق والحرمان. 
َشْهرين  أْشَهْر   ... نَْصبَْر  نَْكَدْر  )ما  وتقول: 
الصبر  أستطيع  ال  والمعنى:  اْشُهْر(  اَثثْلَْت 

... وسيت  شهرًا وال شهرين وال ثالثة أشهر. كما تقول: )من متن الِبيَّ
ْشَر باِدَي( والمعنى: لشدة ما أعانيه حسبت المدينة بادية. كناية  الدَّ

عن ذهولها بالحب، حتى أصبحت تلتمس حبيبها في كل مكان.
كذلك تقول: )َوْمِج����يْه لْبَ��اَرْح... فَْرُح ِبيْه اْسبَْع اْجَواَرْح( المعنى: 
السعادة  عن  كناية  السبعة.  الجوارح  به  فرحت  البارحة،  جاء  لما 

الغامرة التي أحست بها بوصال حبيبها.

تنويعات أخرى
المذكورين،  المجالين  على  قاصرة  ليست  التَّبْرَاْع  موضوعات 
بالغية  صورا  يلتمس  العاطفة،  عن  والتعبير  بالحبيب  فالتشبيب 
والمتداول  الثقافي  والموروث  الطبيعة  من  تقتبس  وتشبيهات 
الديني، فالطبيعة بالخصوص والرتباطها بالذاكرة المكانية للتجارب 

العاطفية تحضر بقوة في التبراع، وقد مر في األمثلة التي سقناها 
والديني،  الثقافي  بالموروث  االستعانة  تتم  كما  ذلك.  إلى  اإلشارة 
الحقل  في  المتداول  من  أعالم  وأسماء  وألفاظ  عبارات  باستحضار 

الديني المحلي. 
ونجد أيضا بعض التبريعات التي تنفرد بموضوعها ومضمونها، مثل 
اثْقيْل  ُمالْه  اْعَل   ... الَْمْجحوْد  )الْحْب  الحبيب:  التي تشتكي جحود 

ايُْعوْد( معناه الحب المجحود يعود ثقيال على صاحبه. 
 وكرد فعل انتقامي على جحود الحبيب، وصدوده، اشتطت الشاعرة 
)الرَّجاَل  الشاعرة:  تقول  وتبخيسهم،  كلهم  الرجال  على  الحكم  في 
َدْخُل بَال( معناه: الرجال الشيء، الخير أال يخطر  اْلَما  ... ْخيْر  واُل 
أحد منهم على البال. فالشاعرة ناقمة على الرجال كلهم، ألن حبيبها 

جرحها بصدوده. 
االجتماعية  العادات  استنكار  على  أخرى  شاعرة  تجرأت  في حين   
ما  )َويْ��ِل  حبها،  أمام  العراقيل  تضع  التي 
ْشقاِن ... مْن َعوايْد موريتاِن( معناه: الويل، 
ما أشقاني من العادات الموريتانية. الشاعرة 
بسبب  كامرأة  ومعاناتها  شقاءها  تصف 

العوائد المحافظة للمجتمع الموريتاني. 
عن  تكشف  التي  الطريفة  التبريعات  ومن 
وتأثير  التلفزيوني  لإلعالم  القوي  الحضور 
قول  البيضاني،  المجتمع  على  برامجه 
ْضنا األَْمر لَِمْوالنا(  الشاعرة: )أنا وأَْديانا ... فَوَّ
المكسيكي  المسلسل  بطلة  هي  ديانا 
الماضي«. فاندماج  الشهير »رهينة  المدبلج 
المسلسل  أح��داث  مع  وتفاعلها  الشاعرة 
ديانا  البطلة  مع  تتوحد  جعلها  وشخصياته، 
لم  الذي  ألفريدو  البطل  تحب  كانت  التي 
لم  التي  الشاعرة  حال  وهو  لحبها،  يلتفت 
يشعر محبوبها بحبها، فالشاعرة يائسة من حبيبها مثل ديانا، لذلك 

فوضتا أمرهما لله.
 إن شعر »التبراع« كسائر مكونات الثقافة الشعبية، خزان لمجموع 
التصورات والقيم والمفاهيم الثقافية المحلية، كثير منها بدأ يتالشى 
لمفاهيم  المجال  ليفسح  المعاصرة،  العامة  الحياة  من  وينمحي 

وتصورات وافدة بفعل العولمة التي تكتسح العالم.

أما بعد
ذكر ابن رشيق القيرواني في كتاب العمدة، أن العرب تصف المرأة 
بأنها هي المطلوب، ال الطالبة كما هي عادة العجم »2«. لذلك حين 
تتحدث كتب النقد األدبي العربي عن فن الغزل، فإنها تتحدث في 

الغالب عن الشاعر الرجل، الذي يبث عواطفه نحو األنثى في قصائد 

 
موضوع التبراع الرئيسي هو 
العاشقة  التشبيب، فالناظمة 

الحسانية تتشبب بمحبوبها، إما 
بوصفه وإبراز محاسنه ووسامته، أو 

باإلعراب عن مشاعرها العاطفية نحوه.  
فتقول في وصف وسامة الحبيب: 

)عندو تبسيَم ... تحيي
 العظام الرميَم( والمعنى أن لديه 

بسمة تحيي العظام الرميمة،
 كناية عن التأثيرات النفسية 

الجسدية لعاطفة الحب

بمحبوبها  المرأة  تتغزل  عندما  ْبراْع«   »الّتْ

فنون
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ينظمها، فالثقافة العربية الذكورية من النادر أن تسمح بموطئ قدم للمرأة تنافس 
فيه الرجال.

لهذا فدراسة التبراع لن تقف عند حد فحص ومقاربة هذا الفن األدبي، بل البد 
لها أن تتوغل بعيًدا، لتعبّد الطريق نحو فهم أعمق للثقافة الحسانية، التي تشكل 
أحد مكونات الثقافة العربية، وللمجتمع البيضاني المحسوب على األمة العربية، 
والمختلف معها في كثير من أوجه الحياة والتقاليد والثقافة. دراسة التبراع وسائر 
الفنون الشعبية في بالد المغرب تمّكن من االقتراب من سياق اجتماعي مختلف، 
تسنده خلفيات تاريخية وثقافية ضاربة بجذورها في أعماق الحضارة. فالسياق 
الثقافي المحلي الذي أنتج التبراع األنثوي هو الذي مكن المرأة البيضانية من 

الذي  مكانة محورية في مجتمعها، ومنحها حقوقًا اجتماعيًة واعتباًرا خاًصا، األمر 
لم يخف  ابن بطوطة  فالرحالة  القديم،  المنطقة، منذ  الغرباء عن  انتباه  استلفت 
استغرابه لتقاليد المنطقة ووضعية المرأة فيها »3«، وكذلك الرحالة األوروبيون في 
العصر الحديث. وفَْهُم هذه الثقافة ودالالت رموزها ومكنونات نصوصها، ال يستقيم 

إال بمقاربة وضعية المرأة في هذا المجتمع 

* باحث في التراث الشعبي من المغرب

هوامش:

الجديدة،  المطبعة  نواكشوط،  الشعبي،  التراث  جامع  أحمد:  باب  البكاي،  ولد   1
2002، ص 24 وص 83

2 القيرواني، ابن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده )تحقيق: مفيد قميحة( 
بيروت، دار الكتب العلمية، 1983، ص 340

3 ابن بطوطة: تحفة النظار وغرائب األمصار وعجائب األسفار، )تحقيق: محمد عبد 
المنعم العريان(،  بيروت، دار إحياء العلوم، 1987، ص 690

قد من تونس
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من الهامشي إلى الجمالي

الثقافي  الخطاب  في  العربي  السردي  التراث  موقع  يستقر  لم 
واإلبداعي العربي وظل يراوح مكانه بين النبذ والتهميش والنظرة 
الدونية ولكن حركة التجريب السردي والروائي خصوصا صنعت 

له مجدا جديدا وجعلته موطنا من مواطن جماليتها وحداثتها.
العربي غزيرا ومتنوع األشكال حيث  التراث السردي  فلقد كان 
برع العرب في صياغة أنواع حكائية كثيرة مثل الخبر والنادرة 
ظلت  السردية  األنواع  هذه  ولكن  الشعبية  والسير  والمقامات 
في الهامش الثقافي موسومة بالتفاهة والخطورة ولعل مرد هذا 
األمر يعود إلى ما كان فيها من التقاط ألصوات المهمشين ونقد 
الرسمي  الثقافي  الخطاب  ولكن  والفكرية  االجتماعية  للظواهر 
كان يقدم تعالت أخرى وهو ما جعل السرد يراوح مكانه أمام 
مركزية الشعر الذي عد ديوان العرب ولسان حالهم... فلم يحظ 
به  حظي  الذي  بالتبجيل  العربية  الثقافة  في  السردي  التراث 
الشعر بل وجد فضاء ثقافيا معاديا ومحرما له ومهمشا له وقد 
باالفتراء  أصحابه  واتهم  دينية  أخالقية  مجابهة  مجابهته  تمت 
والكذب ونشر الباليا في المجتمع ووصفوا بالدجالين والمحتالين 
وهو ما يظهر في المصنفات العربية القديمة التي تعج برفض 
القص والتحذير منه ومن بينها كتاب السيوطي»تحذير الخواص 
من أكاذيب القصاص« فهذا الكتاب يربط ربطا تاما بين القص 
واالفتراء حيث يعتبر القص اختالقاً لألحاديث والحكايات ويورد 
من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ووقائع السيرة ما يحرمه 
فهو  وافتراء عليه ولذلك  الرسول  ادعاء على  واقعة  منطلقا من 
يحرم القص تحريما مطلقا ويستند في ذلك إلى مواقف كثيرة 
بن  والحارث  الداري  تميم  من  الخطاب  بن  عمر  موقف  منها 
القص...والحقيقة أن مثل  معاوية حين طلبا منه تمكينهما من 
العربية اإلسالمية  الثقافة  المستهجنة للقص في  المواقف  هذه 

ترددت عند الكثيرين مثل ابن قتيبة وابن قيم الجوزية.
وإذا كان هذا األدب قد رفض دينيا وأخالقيا فإن الثقافة العربية 
جعلت منه »ال نصا« على حد تعبير سعيد يقطين وقد تناولت 
من  الموقف  كتابها«  في  بدورها  الروبي  كمال  ألفت  الباحثة 
التي  المعيارية  والنظرة  القص  وضع  النقدي«  تراثنا  في  القص 
للقص مالحظة  السلطة  تتبعت مظاهر مالحقة  وقد  بها  عومل 
سيطرة اإليديولوجي على تقييم هذا الفن األدبي والحرص على 

تقييده وتوجيهه خدمة للسلطة وخطاباتها.
العربية  التأسيس  رواية  يمنع  لم  السردي  للتراث  العداء  هذا 
من الظهور في حلة تراثية في عنوانها ولغتها وأساليب سردها 
فكانت رواية عيسى بن هشام لمحمد المويلحي نموذجا روائيا 
عربيا ممزوجا بخطاب التراث السردي العربي ونواميسه ولكن 
هذه المرة امتدت يد التغيير لتعتبر أن هذا التوجه التراثي رتيب 
الحديث طويال هذه  السرد  الركب فهجر  ومزعج ومتخلف عن 

المناخات التراثية.
والنشأة  التأسيس  مرحلة  العربية  الرواية  تخطت  أن  وما 
مشابها  نموذجا  وشكلت  الروائية  الحداثة  في  وانغمست 
الماضي  إلى  الروائيين  من  شق  عاد  حتى  الغربي  للنموذج 
والتفتوا إلى التراث السردي العربي بمختلف تفاصيله ونماذجه 
ومغامراته في محاولة للنهل منه وتوظيفه في النصوص الحديثة 
واتخاذا له كوجهة للتجريب وغمس النص الحاضر بروح تراثية 
التراثي  المخزون  نحو  ...فاالتجاه  الواقع  وتجاوز  التبعيد  بغاية 
منفتحة  و  بروح حداثية  كان  بل  منغلقة  بروح سلفية  يكن  لم 
هذا  يكن  العربية...فلم  الثقافية  الهوية  مع  ومتصالحة  وباحثة 
السبيل بحثا عن التقليد واالستعادة الجامدة للماضي وإنما بغاية 
نجاحا  القت  التجربة  هذه  أن  ...والحقيقة  والتجديد  التجريب 

رياض خليف *
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نجد  أن  غرابة  وال  العربي  الروائي  للنص  كثيرة  أبوابا  وفتحت 
نصوصها  جماليات  صنعت  كثيرة  روائية  تجارب  في  لها صدى 
وتميزها اعتمادا على توظيف التراث ويمكن أن نذكر على سبيل 
الكوني  وابراهيم  ومحمودالمسعدي  الغيطاني  جمال  المثال 

والقائمة تطول.
نحو  اتجاه  مجرد  العربي  التراث  نحو  الرواية  اتجاه  يكن  لم 
السرد  أنواع  مختلف  نحو  اتجاها  كان  وإنما  واللغة  الشكل 
وهو  الشفوية  على  باألساس  ترتكز  كانت  التي  القديم  العربي 
ما جعل التراث السردي يطفو على سطح الرواية العربية على 
التراثي  مستوى الخطاب حيث نلمس توظيف الشكل السردي 
الذي ضخ الرواية باألجناس السردية الهامشية.كما نلمس احالة 
على السجالت اللغوية القديمة بما فيها من ثراء وتنوع ...إنها 
عودة إلى الشكل الحكائي وإلى األجناس الهامشية باختالفها و 
إلى اللغة القديمة ومحاولة النهل من تراكيبها ومفرداتها وهي 
في نفس الوقت عودة إلى المتخيل السردي العربي القديم بما 
فيه من أنماط تخييل مثل القصص التراثي األسطوري والعجائبي 
والحيواني وغيره من أنماط السرد والحكي التي تداولها العرب 

على امتداد قرون.
والصيغ  األشكال  الحديثة  العربية  الرواية  استلهمت  لقد 
والمواضيع وأنواع القص التراثية بشكل الفت للنظر ولعل سؤاال 
كبيرا يتبدى لنا في هذا المستوى هو مدى مساهمة هذا التراث 
السردي في تحقيق اإلضافة الجمالية المنشودة ومواكبته لحركة 

التجريب والتجديد في الرواية العربية. 

يصبح  ألم  السردي،  بالتراث  اهتمت  التي  العربية  والكتابات 
بوابة  أليس  الحديث؟  السرد  التراث موطن جمالية في  حضور 
نحو التعدد الصوتي واللغوي ونحو«إخصاب« النصوص الروائية 
إلى عامل  التراث  يتحول  وألم  المنسية؟  الذاكرة  بروح  العربية 

إحالة على الراهن من خالل طاقته الرمزية؟ 

* ناقد من تونس

تواصيف

إضاءة

درب الصبي َعَوْي
أي أن طريق الصبي ليس بمستقيم.

ومعناه أن الصبي كونه صغيراً بعد، فدائماً ما يأخذ األمور بحسب أهوائه ورغباته، ألنه لم يكتسب

 خبرًة في الحياة بعد، فلذلك تكون تصرفاته عوجاء، ويتعرض للضرب والتوبيخ والتوجيه حتى يستقيم سلوكه في الحياة.

هذه كناية شعبية تضرب انتقاداً في تصرفات األطفال وعدم األخذ بها.



أتالنتا120 الحسناء 

أساطير الشعوب

محمد بركة *
بولي  »ألثيا«  وزوجته   كاليرون،  ملك  »أونيوسسا«،  رزق  حين   
العهد فرحا وظنا أن سعادتهما اكتملت غير أن الكهنة قالوا لهما إن 
عمره قصير، وأن حياته تنتهي بمجرد أن تحترق آخر قطعة خشب 

تضعها األم في المدفأة هذه الليلة. 
تنتبه ألثيا إلى النبوءة قبل أن تأتى الرسل من عند الكهنة وتشعر 
بشؤم آخر قطعة خشب ألقت بها فى النار فتخرجها قبل أن تحترق 

وحين يعود الرسل يؤكدون لها أن حدسها كان صحيًحا.
إلى   أبوه  به  ويعهد  ويترعرع،  »ملياجر«  العهد   ولى  ويشب 
 � حصان  ونصف  رجل  نصف   � البارع  العالم  السنتور  »شيرون«، 
له  ويتم  ويهذبه،  فيؤدبه  الحرب،  فنون  في  ومثقفه  أخيل  مدرب 
القلب، ما لم يتم ألحد من أبطال  الجمال والشجاعة، وجرأة  من 

اليونان وصناديدها.

الحسناء أتالنتاالحسناء أتالنتا



121  تراث  /   العدد 203 سبتمبر  2016

وذات يوم وبينما هو يسير في الغابة يجد فتاة جميلة تصارع الوحش 
ال يملك »ملياجر« إال أن يعدو نحو الفتاة بدوره، حتى إذا صار منها 
التحية بأحسن  الفتاة دبها، وترد  انحنى محييا فتترك  قاب قوسين، 
منها، وتسأل الشاب الغريب، عابر هذا السبيل الذي لم تطأه قدم 
من قبل غير قدمها: من أين، وإلى أين؟ فيرتبك ملياجر وال يخفى 
على الفتاة سبب ارتباكه، فتبتسم وتعرف الفتاة التي تدعى »أتالنتا« 
أن حبها قد تنفس في قلب الفتى، فتبتسم ابتسامة أكبر ثم تسأله 
بهذا  الفارس  مّر  أن  وكيف حدث  أين؟  وإلى  أين،  من  أخرى:  مرة 
الحب  في  االثنان  يقع  العالم؟  أركان  من  الموحش  المنعزل  الركن 
إلتمام  الحربية شرطا  المسابقات  عليهما خوض  تفرض  اآللهة  لكن 
زواجهما . وكان لملياجر خاالن قد شهدا معارك حبيبته وشجاعتها 
الفتاة  قتلته  الذي  الخنزير  أمجاد  تخرج  أن  عليهما  وعز  وجمالها 

الغريبة  الفتاة  هذه  قتله  بشرف  تفوز  وأن  كاليدون،  من  ومغانمه 
شجاعتها  من  شهدا  قد  كانا  وإن  شيئا،  أمرها  من  يعلمان  ال  التي 
وحسن بالئها كل شيء، فتقدما إلى ملياجر يعترضان على  إهداء 
كنوز الخنزير إليها، وخرجت منهما كلمات أثارت ثائرة ابن أختهما 
اعتذارهما  تقديم  بعد  الميدان،  بمغادرة  خاليه  وأمر  ملياجر  فهاج 
الرجلين  على  به  وانهال  سيفه،  الفتى  فتناول  يفعال،  فلم  ألتالنتا 
فقتلهما، وهكذا انقلب عرس المدينة مأتما.  نما الخبر إلى الملكة 
آلثيا، أم ملياجر، فحزنت على أخويها أشد الحزن وأفظعه، وغضبت 
من ابنها، ولم تدر كيف تقتص منه، وهو فلذة كبدها، وقطعة قلبها، 
وحبيب نفسها، ألخويها الشقيقين اللذين كانت تهواهما وتفتديهما 
بالدنيا وما فيها ومن فيها ألنهما كانا آخر ساللة أسرتها، وبموتهما 

انقطع عمود نسب العائلة كلها.

حين رزق »أونيوسسا«، ملك 
كاليرون، وزوجته  »ألثيا« بولي 

العهد فرحا وظنا أن سعادتهما 
اكتملت غير أن الكهنة قالوا 

لهما إن عمره قصير، وأن حياته 
تنتهي بمجرد أن تحترق آخر 

قطعة خشب تضعها األم في 
المدفأة هذه الليلة
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واشتد حزن الثيا حتى رفضت أن تسمع من زوجها كلمة واحدة، بعد 
نهضت فجأة، وقد جن  ثم  لها،  الذي زخرفه  الممل  الطويل  الكالم 
جنونها، وعميت بصيرتها، فأسرعت إلى القبو، وفتحت تلك الخزانة 
والتي  الخشب،  من  الخالدة  القطعة  تلك  أودعتها  التي  الحديدية 
يراها  ال  أصابعه،  يلعق  ملياجر طفال  كان  منذ  مكانها  استقرت في 
أحد وال يمسها أحد، فتناولتها وانطلقت بها إلى المدفأة، وقذفت بها 
في نارها الملتهبة، وهي تصرخ وتقول: لتمت إذن يا أشقى األبناء 
لتمت، لتمت. وكان ملياجر في تلك اللحظة يداعب أتالنتا في خلوة 
حالال  خمرا  يشرب  كان  الغرام،  شهد  عينيها  من  ويشرب  سعيدة، 
روحية طيبة، في كؤوس من كلمات حالمة، يطلب بها إلى آتالنتا أن 
تكون عروسه، لتكون في الغد القريب ملكة كاليدون، ولتمأل عليه 
الدنيا سعادة وهناء وبهجة. ولم تكن آتالنتا أقل سعادة من ملياجر 
بهذا الزواج الموعود، وقد سرها أن تكون كفؤا لهذا الفتى ولي عهد 
تلك المملكة الباذخة الشامخة، فقد ذكر لها أبوللو أنها هى أيضا ابنة 
ملكين كريمين، ولذلك كانت تبتسم لملياجر هانئة سعيدة، يقسم 
لها على الوفاء والوالء، وإنهما لفي هذه  الحالة، فإذا ملياجر يحس 
فجأة آالًما مبرحة تفتك به، والموت يسري في كيانه، فال يملك إال 
أن يشكو، وهو الذي ما شكا إلى أحد قط، فتسأله آتالنتا عما به، 
وقد هالها أن يتلوى كالملدوغ بألف أفعى، وال يدري ملياجر ماذا 
يقول، ألن األلم كان يقطع أنفاسه، وتزيغ عيناه، لقد كان يحتضر، 
ولقد كان على شفا الهاوية. تأخذه اتالنتا بين ذراعيها وتغمر وجهه 
بالقبل، وتسكب على رأسه الجميل أغلى دموعها. ولكن، واأسفاه، 
الموت  نيران  واضطرمت  النار،  في  الخشب  قطعة  اضطرمت  لقد 

في جثمان ملياجر، ثم أصبحت قطعة الخشب رمادا وأخذت حياة 
روح  وفاضت  أكلتها،  النار  ألن  القطعة  انتهت  ثم  تهمد،  ملياجر 
ملياجر لكنها فاضت بين ذراعي آتالنتا، ورأسه الحبيب على صدرها، 
وذعرت الجميلة وانحنت على وجه حبيبها تقبله وتذرف عليه آللئ 

دموعها.
مسكينة، إنها لم تكد تلقاه حتى فارقته، فيا له من حب عزيز قصير 
بين  تبرز من  الشقية  ملياجر  أم  الملكة  وإذا  لكذلك،  وإنها  األجل. 
الشجر فجأة، فتصرخ، وتعول وتهرع  إلى الحبيبين وهي تتلوى من 
ابنتي  لقد كنت عمياء، فسامحني.  الصوت: ولدى،  الحزن مذبوحة 
آتالنتا، سامحيني أنت حبيبة، سامحيني، وعيشي معي وعيشي لي. 

ثم  الغض،  األخضر  العشب  على  حبيبها  تسجي  كانت  آتالنتا  لكن 
تنتزع أوراقًا من الشجر القريب فتغطى بها ملياجر، بعد أن تقبله 
ألف قبلة، وتسكب علىه ألف دمعه، ثم تحيي األم المحزونة وتقول: 
سيدتى، لك عزائى، قد أعود إليك ألعرف سر هذه المأساة المفاجئة 
التي أنذرتنا بها اآللهة، أما اآلن فاستودعك آلهة األوليمب، إني ذاهبة 
أللقى والدي اللذين لم أرهما منذ ثماني عشرة سنة. بل لم أراهما 
في حياتي قط.  وتعود آتالنتا إلى وجه ملياجر فتقبله وتودعه وهي 
الهواء ضحكات،  في  تسمع  حتى  تبتعد  تكاد  وال  وتنصرف،  تبكي، 
إنها ضحكات الشقيقين الشقيين، أبوللو وديانا، لقد حضرا ليشهدا 
الملكة، وهى تنتحر على جثمان ولدها عقابًا لها على تحديها وهي 

صغيرة لآللهه بسبب كلمة عابرة قالتها في المعبد 

* كاتب من مصر

أتالنتا الحسناء 

أساطير الشعوب
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صاحب  أطلقها  التي  القراءة(  عام   2016( مبادرة  أعادتني 
الدولة حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 
الله، والتي عززها بمبادرة االستراتيجية الوطنية للقراءة صاحب 
الدولة  نائب رئيس  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  السمو 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أقول أعادتني هذه 
المبادرات المهمة إلى ذكريات طيبة مع عالم الكتاب، إذ كنت 
مصر  مثقفي  من  كوكبة  مع  حواًرا   30 من  أكثر  أجريت  قد 
متى  أخبرك  أن  قبل  ولكن  بالكتاب،  عالقتهم  حول  ومبدعيها 

وكيف ولماذا؟ دعنا نبدأ الحكاية من أولها.
اإلماراتية  )البيان(  جريدة  افتتحت  تقريبًا  عاًما  عشرين  قبل 
مكتبًا لها بالقاهرة، وكنت واحًدا من خمسة أسهموا في تأسيس 
هذا المكتب الذي ترأسه الكاتب الصحفي الكبير األستاذ جالل 
عارف نقيب الصحفيين األسبق، ثم قررت الجريدة أن تصدر 
مكتب  وكلفت  الكتب(،  )بيان  اسم  يحمل  أسبوعيًا  ملحًقا 
القاهرة بإجراء حوارات مع المشاهير من المثقفين والمبدعين 

حول عالقاتهم مع الكتاب.
مع  )حكايتي  باب  كان  الملحق  من  األخيرة  الصفحة  في 
من  تقريبًا  الباب  هذا  مسؤولية  توليت  قد  وكنت  الكتاب(، 
القاهرة، وهكذا أجريت أكثر من 30 حواًرا مع نخبة معتبرة 
سأذكر لك بعض األسماء تًوا، وقد اخترت هؤالء تحديًدا ألني 
ويمتلكون  القراءة  يعشقون  مثقفون  رجال  أنهم  أعرف  كنت 

مكتبات خاصة مهمة أذكر منهم:
في مجال السينما والمسرح والغناء التقيت، مع حفظ األلقاب، 
والمطرب  أردش  وسعد  السعدني  وص��الح  ياسين  محمود 
سعدت  والنقد  اإلبداع  مجال  وفي  نوح،  محمد  والموسيقي 
بحوارات ممتعة مع أحمد عبد المعطي حجازي وجابر عصفور 
ومحمد إبراهيم أبوسنة والدكتور سليمان ُحزيّن رئيس المجمع 

ووزير   1955 عام  أسيوط  جامعة  ومؤسس  آن��ذاك  العلمي 
الثقافة المصري األسبق عام 1965، وفي مجال الفنون الجميلة 
شرفت بلقاءات دافئة مع شيخ الرسامين حسين بيكار، وحلمي 
التوني وعز الدين نجيب والدكتور صبري منصور عميد كلية 

الفنون الجميلة سابقا وغيرهم.
يملكون من مكتبات،  ما  بيوت هؤالء، واطلعت على  دخلت 
وأشهد أنني فوجئت بحجم الكتب التي في حوزة كل منهم، 
من  الثالث  الدور  المثال خصص  سبيل  على  ياسين  فمحمود 
من  الثاني  الدور  خصص  نوح  ومحمد  للمكتبة،  كله  فيلته 
فيلته لمكتبته العامرة بالمخطوطات والنوادر، أما الكتب في 
منزل الدكتور جابر عصفور فقد فاضت حتى استحوذت على 
الحمام!  مشارف  إلى  ووصلت  بالشقة  والطرقات  الممرات 
وعندما زرت سعد أردش استقبلتني مئات الكتب في الصالون 
لنجلس  بصعوبة  مكانا  فاقتنصنا  والطاوالت،  المقاعد  وعلى 
فيه ونتحاور. لكن الوحيد الذي لم يكن يملك سوى عشرين 
كتابا/ مجلًدا فقط، هو الراحل حسين بيكار، فلما سألته: أين 
زوجة،  أي  الزوجة،  منها، ألن  تخلصت  )لقد  لي:  قال  الباقي؟ 
تختنق بالكتب، ولم أحتفظ سوى بهذه المجموعة القليلة التي 

تفيدني بشكل مباشر في عملي(.
 أما الدكتور سليمان ُحزيّن رئيس المجمع العلمي، فقد رفض 
المجمع )كان يحتوي آنذاك  الكتب من  بشدة فكرة استعارة 

على 40 ألف كتاب(.
أما ماذا كان يقرأ هؤالء؟ ففي المقال المقبل 

 * روائي وتشكيلي من مصر 

ناصر عراق *

فضاءات

زيارة لمكتبات النجوم



والمنفعة 124 الجمال  بين  جمعت  الدمشقية..  الوردة 

من تراث الشعوب

الوردة واألسطورة 
لّما كانت دمشق أقدم عاصمة مأهولة في 
التاريخ، ولما كانت غوطة دمشق أقدم مكان 
مزروع في التاريخ، وأن أول حائط وضع في 
هو  السالم  عليه  نوح  طوفان  بعد  األرض 
حائط دمشق، ولّما آدم وحواء نزال من جبل 
قاسيون المطل على دمشق، لذا يقول رواة 
األساطير إن وردة دمشق جاءت من الجنة 
في  الدمشقية  الوردة  غرست  المالئكة  وأن 
غوطتها، فالوردة الدمشقية من أزهار الجنة، 
عبق  من  فلكلورية  ولوحة  الجمال  أسطورة 

التاريخ.

الوردة والتاريخ
وجمالها  برقتها  المميزة  دمشق  وردة 

االقتصادية  وفوائدها  ورائحتها  وحساسيتها 
تعود  والغذائية،  والتجميلية  والطبية 
بتاريخها إلى ما قبل الميالد حيث أُشير إلى 
أن الموطن األصلي لهذه الوردة هي سورية 
ثم وصلت إلى أوروبا في القرن الثاني عشر 
ومن ثم وصلت إلى فرنسا في القرن الرابع 
عشر، لتنتشر في العديد من الدول األخرى 

مثل تركيا، بلغاريا، إيران، الهند وفرنسا.
»ملكة  ب�  سافو  اإلغريقية  الشاعرة  لقبتها 
التاريخية  الملحمة  في  وذُكرت  األزه��ار«، 
الشهيرة اإللياذة واألوديسا، وكانت موجودة 
بين أزهار حدائق بابل المعلقة، وفي حدائق 
البريطاني  الكاتب  ذكرها  فيما  الفراعنة، 
الشهير وليم شكسبير في إحدى مسرحياته 
وحين أراد وصف جمال امرأة قال »جميلة 

ريم الحمش *

آالف  منذ  الدمشقية  ال��وردة  ارتبطت   
والعظمة،  والجمال  الحب  بمعاني  السنين 
الدرجة  من  وتراثياً  جمالياً  طابعاً  وحملت 
بين  تهجين  عملية  نتاج  إنها  ويقال  األولى، 
معمرة  شجيرة  وهي  الورد،  من  أنواع  عدة 
للظروف  التحمل  واسعة  الحجم،  صغيرة 
أهمها  خصائص  بمجموعة  وتتميز  البيئية، 
المركزة،  العطرية  والرائحة  الغزير  اإلزهار 
والغريب  الورد،  وماء  العطر  منها  واسُتخرج 
في هذه الوردة أنها تزهر فقط مرتين سنوياً، 
وذات  ملونة،  الورقة  معكوفة  أش��واك،  لها 
أشواك  ذو  الزهرة  وحامل  بسيطة  أذينات 
األحمر  بين  يتراوح  الزهرة  ول��ون  خشنة 

الزاهي واألبيض المشرّب بالحمرة.
في  ال��وردة  هذه  أهمية  اكتشف  من  أول 
سينا  ابن  العربي  العالم  والتعطير  التقطير 
في مطلع القرن الحادي عشر، وهي الزهرة 
الوطنية في سورية، يعشقها العالم ويفتخر 
السياحة  وزارة  واتخذتها  السوريون،  بها 
لمعرض  رمز  هي  كما  لها،  شعاراً  السورية 
الزهور الدولي الذي يقام بدمشق سنوياً، كما 
لدراسة  منحة  دمشق  زراعة  غرفة  خّصصت 

الماجستير والدكتوراه حول الوردة الشامية.

الوردة الدمشقية
تقول األسطورة إنها من الجنة 

الوردة الدمشقية
   جمعت بين الجمال والمنفعة 
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أحد  وي��ق��ول  دم��ش��ق«،  وردة  كجمال 
الفرنسيين إن سورية أخذت اسمها  الكتاب 
في  الغوطة  شهرة  وإن  دمشق،  وردة  من 
اسم  تحمل  بزراعتها جعلت سورية  دمشق 
يذكر  لم  األزه��ار،  أرض  أي  »سوريستون« 
إلى  دخل  زائراً  أو  غازياً  أو  فاتحاً  التاريخ 
ويحمل  بوردتها  يهتم  أن  دون  من  دمشق 
فاليونانيون  شتالتها،  أو  بذورها  بعض  معه 
واألوروبيون  المصريين  وقدماء  والرومان 
في العصور الوسطى خالل حروب الفرنجة، 
حملوا الوردة الدمشقية إلى بالدهم، ونقلها 
العربي  المغرب  إلى  المسلمون  الحجاج 
المدن  إح��دى  أن  حتى  وإي���ران،  وتركيا 
مكونة«  »قلعة  وتدعى  بالمغرب  الصغيرة 
اسمه  سنوي  مهرجان  اآلن  حتى  بها  يقام 

مهرجان الوردة الدمشقية. 
عندما نقل العباسيون عاصمتهم من دمشق 
إلى بغداد حملوا معهم وردة دمشق، وحين 
فتح عبد الرحمن الداخل األندلس واستتب 
الوردة  غراس  بإحضار  أمر  فيها  الحكم  له 
الدمشقية، وزرعها في األندلس فانتقلت إلى 
هناك وانتشرت فيها، وال تزال إلى يومنا هذا 
الدمشقية موجودة على بالط  الوردة  رسوم 
في  يوجد  كما  غرناطة،  في  الحمراء  قصر 
بلغاريا واد مليء بها ويقول عنه البلغاريون 
واستقرت  دمشق  من  هاجرت  قطعة  إنه 

لدينا. 
بهذه  المتوكل  الخليفة  إعجاب  بلغ  لقد 
الوردة حتى أنه خّص قصره بها ومنع عامة 
الملوك  »ملك  وقال:  زراعتها  من  الشعب 

كل  يستحق  ولذلك  ال��وردة  الملكة  وهذه 
صالح  القائد  استرد  وعندما  اآلخ��ر«  منا 
الصليبيين  م��ن  ال��ق��دس  األي��وب��ي  ال��دي��ن 
الورد  بماء  محملة  جمل  خمسمائة  جلب 
المستخرج من وردة دمشق لتطهير القدس 
من رجس الغزاة، وبين القادة الذين جاؤوا 
مع الحمالت الصليبية كونت تيبو الرابع من 
مدينة بروفنس الفرنسية وكان مولعاً بالورود 
ومن أجل هذا توجه إلى الغوطة وبحث عن 
وردة دمشق فحمل منها ومن بذورها وعاد 
وردة  استطاعت  هناك،  ليزرعها  فرنسا  إلى 
القصر  إلى  لتدخل  البحار  تجتاز  أن  دمشق 
الشعارات  من  واعتبرت  البريطاني  الملكي 
إلى  دمشق  من  المالكة.  للعائلة  األساسية 
أرجاء العالم طافت الوردة الدمشقية لتزرع 
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الحب والعظمة وهاجرت من دمشق واستقرت في قصور وشرفات 
العالم. 

قرية المراح
تعتبر مناطق باب النيرب في حلب وحماة ومنطقة عرنة في جبل 
أنجح  من  المراح  وقرية  بزراعتها،  المشهورة  المناطق  من  الشيخ 
الوردة  بزراعة  اشتهرت  التي  الوحيدة  والقرية  زراعتها  في  األماكن 
مورد  الدمشقية  الوردة  محصول  يعتبر  حيث  اقتصادياً  واستثمارها 
دخل اقتصادي لفالحي قرية المراح ويرجع نجاح زراعتها إلى طبيعة 
المناخ حيث تحتاج الوردة الدمشقية إلى مناخ نصف قاري، وأرض 
تبعد  مناسبة.  وأمطار  متر،   800 بمعدل  البحر  سطح  عن  مرتفعة 
المراح عن دمشق حوالي 60كم حيث وتوجد فيها أكثر من حوالي 
600 ألف شتلة موزعة على 1500دونم في منطقة القلمون، وهي 
من أولى القرى التي تعمل على الحفاظ عليها كونها كنزاً حقيقياً لم 

يدرك العرب إال قيمته العطرية.

مهرجان قطاف الوردة الدمشقية 
وفي أيام جني الوردة الشامية يسود طقس اجتماعي جميل وملفت 
لدوره في  القرية  أهالي  ينتظره  يقام مهرجان سنوي  للنظر، حيث 
األسر  بين  والصالت  التواصل  وتعزيز  االجتماعية،  العالقات  توثيق 
والعائالت في قرية المراح، من خالل هذا المهرجان يروي كبار السن 
وفوائدها،  وحضارتها  وتاريخها  دمشق  وردة  عن  والحكايا  القصص 
يأتي  كله  وذلك  القرية،  لسكان  واالجتماعية  االقتصادية  وأهميتها 
لتنمية الجيل الجديد على محبة هذه الوردة، والعمل على زراعتها 

إذ  بالدنا،  يمثل حضارة وعظمة  بقائها كرمز  المستقبل لضمان  في 
تجد النساء والرجال منتشرين في البستان يقطفون الوردة الشامية 
الغذائية  المواد  من  ألوان  لصنع  بالستيكية  سالل  في  ويجمعونها 
مثل شراب الورد الذائع صيته بين الدمشقيين، وماء الورد، المربات 
والزهورات، وفي الوقت الحالي أصبحت مرغوبة من قبل األجانب 
للمستحضرات  الذهب  األغلى من  الشامية  الوردة  الستخالص زيت 
التجميلية والطبية، كما يصنع من كيلو غرام واحد من الورد واحد لتر 
واحد من ماء الورد، باإلضافة إلى أنها تلعب دوراً مهماً في المعالجة 
النفسية لإلنسان بما حباها الله من سحر يأخذ األلباب ويبعث في 
النفس الطمأنينة، كما إن كل 4000 طن من الورد تنتج 1 كيلو غرام 
عروض  القطاف  يوم  هامش  على  وتقام  الشامي،  الورد  زيت  من 
مسرحية غنائية أبطالها أطفال القرية بالزي الفلكلوري تحكي قصة 
إضافة  األجيال  مدى  على  عليها  للحفاظ  وتدعو  الدمشقية  الوردة 
إلى إقامة معرض من المنتجات اليدوية من أشغال وأعمال تراثية 
لهن  إلهام  مصدر  الدمشقية  الوردة  شكلت  حيث  القرية  لسيدات 
الفنانون  التي رأى فيها  الوردة  لتطوير أعمالهن، وكذلك من حقول 
التشكيليون رمزاً للجمال والحب والصفاء، وراحة القلوب، استلهموا 
لمساتهم ودفء  خالدة عكست  لوحات  األلوان  من شذى  ومزجوا 
واأللوان  بالخطوط  والورود  الزهور  رسم  من  أشهر  ومن  عواطفهم 
رشاد  شورى،  نصير  الفنان  السوريين  الفنانين  كبار  من  واألشكال 
قصيباتي، لؤي كيالي، عمر حمدي، باسل األيوبي، عتاب حريب، عبد 

السالم العبد الله، وغيرهم كثيرون  

*كاتبة من سوريا

والمنفعة  الجمال  بين  جمعت  الدمشقية..  الوردة 

من تراث الشعوب
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وصلت درجة الحرارة في مدينتي إلى الخمسين درجة، هذا ما 
جعلني أحمل أمتعتي متجًها إلى البحر الذي ال يبعد عنا سوى 
قبالة  بمقهى  جلست  الشمس  غروب  لحظة  قليلة.  كيلومترات 
بشخص  فإذا  الواسع،  وفضاءه  جماله  وأتأمل  إليه  أنظر  البحر، 
أبيض  بوجه  القامة،  طويل  سوداء،  قبعة  ذي  نحيف  خمسيني 
يمكنني  هل  بسؤال:  ويبادرني  أمامي  يقف  إيطالية  وأناقة 

الجلوس معك؟ 
أجبته: نعم، مرحبًا. 
فسأل: هل تعرفني؟

قلت: أعرفك وال أعرفك، مالمحك ليست غريبة علي.
فقلت:  بوتو.  أنطونيو  البرتغالي  الشاعر  أنا  بالجواب:  فاجأني 

أنطونيو بوتو مات من زمن.
أبًدا،  يموتون  والموهوبون ال  الشعراء واألدباء  رد علي ضاحكا: 
وكنزهم  باقية  تظل  أرواحهم  لكن  تموت  أجسامهم  أن  صحيح 

المعرفي يظل حيا على مر األزمنة. 
لحظة لم أصدق  ما تراه عيني. أنطونيو بوتو معي!  قطع هذا 
له: عصير  المقهى: ماذا تشربان؟ قلت  نادل  الجميل  االستهالل 
ماذا  أنطونيو  أستاذ  يا  وأنت  الشاعر:  سألت  ثّم  لي،  الليمون 

تشرب؟ فرّد وهو ينظر إلى البحر: قهوة.
أن  قبل  الغروب  منظر  يتأّمل  وهو  شرود  حالة  في  يبدو  كان 
يقول: أذكر أنني كتبت قصيدة جميلة عن البحر،  قلت له: هل 

يمكنك أن تتحفني بها أو بعضها؟
فقال: بكل فرح وأخذ في قراءة القصيدة:
»قضيت األمس أسمع ما كان البحر يقول

أستمع إلى البحر وهو يقول
نبكي، نضحك، نغني

حدثني عن وجهته

حدثني عن مصيره الفادو
 وبعد لكي أفرح قام، فرقص، فضحك«

تلك هي قصيدتي التي كتبتها وأنا اتأمل البحر، البحر الذي لم 
يا صديقي ولدت عام 1897  فأنا  أظافري،  نعومة  يفارقني منذ 
بمدينة أبارنتش البرتغالية، وهناك عشت أجمل لحظات حياتي 
رغم فقر العائلة، إذ تعلقت بالحياة، رغم إكراهات المعيشة فقد 

عملت مبكرا من أجل إعالة أسرتي البسيطة. 
أذكر أني قمت برحلة طويلة عبر البحر واكتشفت جماله خاصة 
ويذكرني  يسكنني  البحر  بدأ  هناك  أنغوال،  لبلد  رحلتي  أثناء 
بالبرتغال. صديقي العزيز البحر أجمل شيء في الحياة، لو نظرت 
إليه، كن على يقين بأنك ستتحسن وستصبح شخصا آخر. البحر 
جميل والليل فيه أجمل،  فعندما ترى تلك األضواء متناثرة هنا 
وهناك ستشعر بجمال الحياة. تأملت البحر مرارا وتكرارا، وفي 
كل تأمل آخذ منه عبرة، ولذلك ظل حبه يسكنني وال يفارقني 

بتاتا. قال هذا الكالم ثم صمت. قبل أن يطلب االنصراف فجأة:
 - صديقي العزيز، هل يمكنني االنصراف.

 قلت له: إلى أين؟ 
قال : سأدخل المقهى ألشرب كأس ماء.

قلت: طيب. 
ألبحث  المقهى  دخلت  انطونيو،  يأت  لم  ساعة  نصف  انتظرت 
عنه، لكنني لم أجده. سألت عنه النادل فقال إنه لم يرد أحًدا 
معي، بحثت عنه في كل مكان، رحت أسأل األطفال والكبار دون 
جدوى. عدت إلى المنزل حزينا على فراقه، وفتحت حاسوبي، 
فإذا بي أعثر على رسالة من أنطونيو بوتو: عزيزي، رحلُت منذ 

عام 1959م، لكنني أزور قرائي بين الفنية واألخرى 

*باحث من المغرب

فيصل رشدي * أنطونيو بوتو شاعر البحر 

ثقافات
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مرصد

القاهرة - رانيا هالل

 »إلى أي مدى كان المجتمع العربي اإلسالمي »طبقًيا«؟«، وكيف 
منذ  اإلسالمية  العربية  الدولة  سياق  داخل  المواطنة  مفهوم  تطور 
نشأتها بالمدينة المنورة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 
 .  .  . والعباسية  األموية،  والدولة  الراشدة،  الخالفة  دولة  بعده  ومن 
إلخ؟ تساؤالت طرحتها الباحثة راندة صفوت محفوظ في أطروحتها 
-132« األول  العباسي  العصر  في  الحجاز  في  »الموالي  المعنونة 

على  عنها  نالت  والتي  750-874م«.  232ه���، 
بجامعة  اآلداب  كلية  من  الماجستير  درج��ة 

القاهرة.

العربي  للتاريخ  الجزئية  ال��دراس��ات  ت��زال  ال 
السياسية  بالدراسات  مقارنة  »قليلة«  اإلسالمي 
النقاط  بين  ومن  والشامل«،  »الكلي  للتاريخ 
الجزئية التي لم يتوقف كثيرًا أمامها تأتي مسألة 
على  مؤشرًا  بوصفها  وإشكالياتهم  »الموالي« 
إليه،  الوافد  لآلخر  العربي  التاريخ  تقبل  مدى 
سواء اتبع الدين اإلسالمي أم لم يتبع. كما يحتل 
الموالي مكانة عظيمة في فهم تاريخنا العريق، 
كما أنه من الصعب دراسة تاريخ العربي بمعزل 

عن دراسة حياة الموالي التي تمثل محوًرا حيويًا للحياة العامة، وال 
نبالغ إذا قلنا إنه بدون دراسة تاريخ الموالي الذي هو جزء من تاريخ 
للتجربة  ناضجة  نقدم صورة  أن  النستطيع  اإلسالمية  العربية  األمة 

النواحي. فى شتى 
وكانت لجنة الحكم والمناقشة، تألفت من األستاذ الدكتور عطية 
»مشرفًا  القاهرة  بجامعة  التاريخ  أستاذ  القوصي،  محمود  أحمد 
القاهرة  بجامعة  التاريخ  أستاذ  نادي،  زنوبة  والدكتورة  ورئيًسا«، 
اآلداب  كلية  عميد  حمودة،  الحميد  عبد  والدكتور  »عضوا«، 

»عضوا«. الفيوم  جامعة 

والء الحلف وأشكاله 
تناولت الباحثة والء الحلف، من حيث معناه ومدى شموله وكيفية 
والقانونية،  الدينية  عقده  وطقوس  وتقاليده  وأماكنه  الحلف  عقد 
وهو أكثر أشكال الوالء شيوًعا لدى العرب قبل اإلسالم. ولغويا فإن 
الحلف هو اتفاق أو عقد يتم في بين أطراف يقررون فيه التعاون 
كانت  وعشائر  قبائل  بين  يكون  أن  الحلف  فى  واألصل  والنصرة،  

مرتبطة فيما بينها برباط تتفاوت وثائقه.
وهو  آخر  مفهوم  فثمة  للتآلف،  األوحد  الشكل  الحلف  يمثل  وال 
والء  من  اإلس��الم،  قبل  أشكاله  تعددت  ال��والء، 
من  آخر  لطرف  ما  طرف  حماية  وهو  االجوار، 
وجود  يهدد  أمر  من  خوفًا  معه  اإلقامة  خالل 
العرب  ع��رف  كما  حياته،  أو  الثاني  الطرف 
الوالءات االقتصادية فبل الدعوة المحمدية. ومع 
انتشار الدين اإلسالمي، بدا المفهوم يتخذ أشكااًل 
جديدة وأبعاًدا أخرى، بخاصة في النص القرآني 
المسلمين  الدين مساواة  النبوية، فدعا  والسنة 
جميًعا من العرب وغير العرب، ويتمتع كل من 
الحقوق  بجميع  العرب  غير  من  اإلسالم  يدخل 
المسلمون،  العرب  بها  يتمتع  التى  واالمتيازات 
ونظر اإلسالم في نصوصه المقدسة إلى الموالى 
نظرة تسامح وعدالة وجعلهم جزًءا ال يتجزأ من 
المجتمع اإلسالمى، لكن الممارسة اتخذت بعًدا 

آخر في بعض األوقات كما سيتبين مع الدراسة.
عقد  موالي  إلى  الموالي  صنف  أنه  عبدالعزيز  بن  عمر  عن  يذكر 
األموي  العصر  في  تبرز  وهنا  رحم.  وموالي  عتق،  وموالي  واتفاق، 
عوامل التقسيم العرقي الممزوج بالطبقية، وبروز الفوارق بين فئات 
تطور  سبب  وذلك  الراشدين،  عصر  فى  عليه  كانت  عما  المجتمع 
الظروف واألحداث التي مر بها المجتمع، والتكوين الثقافي للدولة 
األموية في األساس، ما أدى إلى انقسام المجتمع إلى عرب وموالين 
وبدت ظهور النزعات الشعوبية التي تصارعت في أحايين وخضعت 

بالقوة السياسية للتعايش الشكلي في بعض الفترات. 

موالي الحجاز 
في العصر العباسي األول

راندة صفوت



129  تراث  /   العدد 203 سبتمبر  2016

الحياة االجتماعية للموالي
التصنيف  ويتضمن  للموالي،  االجتماعية  الحياة  الباحثة  وتناولت 
مختلفة  شعوباً  الحجاز  ضمت  وقد  الحجاز،  فى  للموالي  الجنسى 
العمود  بينهم  فيما  مثلوا  والسند،  والروم  والترك  الفرس  أشهرها: 
القضايا  ومن  الحجاز.  بمنطقة  للموالي  السكاني  للتشكيل  الفقري 
مسألة  العرقية  والنوازع  الطبقية  أشكال  توضح  التي  االجتماعية 
حياة  تبنى  فعليه  المجتمع،  مظاهر  أهم  من  يعتبر  الذي  الزواج، 
أسرة وتكوينها ومختلف مصالحها، وأغلب الموالي فى الحجاز تراهم 
مواسم  لديهم  وكانت  المصاهرة،  عامل  بواسطة  ببعضهم  متصلين 
للزواج، فغالبًا تتم الخطبة في العاشر من ذى الحجة، والزفاف فى 
العاشر من المحرم، وفسر ابن المجاور ذلك بأنهم كانوا يربطون بين 
موسم الزواج والحج »فإذا رحل الحاج دار الخطب والنكاح واألفراح 
واألعراس ببين الناس«، وجرت العادة على زواج البنت فى سن صغير 
ال يتعدى الثالثة عشر، أو الرابعة عشر من عمرها، بينما الشاب فى 
سن السابعة عشر، فالرجل إذا ارغب الزواج من أسرته أو من أسرة 
جمال  ومعرفة  لالستطالع،  ببعضهن  األمر  أول  النساء  تتصل  أخرى 
وجدن  فإن  ذلك،  إلى  وما  أخالقها  وحسن  يدها،  المطلوب  الفتاة 
كل شيء مناسبا عندئذ يتقدم الرجال، ويجري االتفاق على الزواج 

)الملكة(.  يسمى  الذي  القران  عقد  ليلة  وتعيين  الصداق  ومقدار 
تشبيك  في  وسلطتهم  االجتماعي،  النساء  دور  الحوادث  وتظهر 
أسر الموالي ببعضها البعض، كنوع من اإلئتالف العرقي واالستقواء 

االجتماعي، وتشكيل تكتل غير عربي أمام العرب وامتيازاتهم.

دور الموالي فى الحياة الفكرية والسياسية
وتوقفت الباحثة أمام دور الموالي في المساهمة العلمية والفكرية، 
في  وإسهاماتهم  دورهم  أمام  التاريخي  والتحليل  بالرصد  والتوقف 
الفقه، كذلك دور العلماء من الموالي، والشعراء، والغناء والمغنين، 
األمر الذي يكشف عن حجم وجود »الوافد« في الحضارة العربية 
ظل  في  بخاصة  اإلسالمية،  الدولة  في  لعبه  الذي  العظيم  والدور 
الدولة العباسية التي منحت غير العرب مساحة كبيرة في التواجد 

الثقافي والعلمي وبالطبع السياسي.
وفيما يخص الدور األخير، السياسي، فرصدت الباحثة وصول الموالي 
إلى مراتب عليا بالسلطة، كذلك ثورات الموالي ضد الدولة األموية 
الموالي  ثورات  كذلك  العربية،  المصادر  في  بالفتن  وصفت  والتي 
بنوع من  التي قوبلت  العباسية،  الدولة  وانتفاضاتهم وهباتهم ضد 

الشدة والحزم والكبت 

الحياة االجتماعية للموالي،ويتضمن  الباحثة  تناولت 
التصنيف الجنسى للموالي فى الحجاز، وقد ضمت 

الحجاز شعوبًا مختلفة أشهرها: الفرس والترك 
والروم والسند، مثلوا فيما بينهم

 العمود الفقري للتشكيل السكاني 
الحجاز. للموالي بمنطقة 

توقفت الباحثة أمام دور الموالي في المساهمة 
العلمية والفكرية، والتوقف بالرصد والتحليل 

التاريخي أمام دورهم وإسهاماتهم في الفقه، 
كذلك دور العلماء من الموالي، والشعراء، 

والغناء والمغنين، األمر الذي يكشف عن حجم 
وجود »الوافد« في الحضارة العربية والدور العظيم 
الذي لعبه في الدولة اإلسالمية، بخاصة في ظل 
الدولة العباسية التي منحت غير العرب مساحة 

كبيرة في التواجد الثقافي والعلمي
 وبالطبع السياسي
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برزة تراث

من  السابق  الجزء  في  ذكرتها  التي  المركبة  الهوية  تحظى 
باهتمام كبير  العدد -202 أغسطس 2016(  )تراث –  المقال 
الجنسية  مكتسبي  كثرة  بسبب  الغرب،  في  المسؤولين  لدى 
في تلك الدول، األمر الذي يشكل معضلة اجتماعية وإنسانية؛ 
من أجل دمجهم بالمجتمع الجديد من ناحية، وحمايتهم من 
التطرف من جهة أخرى. كثير من اإلرهابيين يجندون معهم 
ذوي الهوية المركبة؛ ألنهم يستغلون نقاط ضعفهم، ومعاناتهم 

من هذه االزدواجية.
متجانسة،  شعبية  هوية  بناء  هو  االندماج  من  الهدف  لعّل 
الثقافات  بين  التفاعل  عن  الحديث  هو  منها  األفضل  لكن 
الغالب  لهوية  تغليب  فيه  االندماج  ألن  المختلفة؛  والهويات 
على المغلوب، مما يؤدي إلى تراجع الهوية األصلية وتغييبها، 
وهو غياب شكلي؛ ألن الهوية األولى تستعاد عند حدوث أية 

أزمة شخصية أو واقعة مجتمعية أو حادثة إرهابية.
الذات  باختالف  االعتراف  مميزاته  من  الهويات  بين  التفاعل 
إليه  بالنظر  وتقديره،  االختالف  هذا  احترام  مع  اآلخر،  عن 
هنا،  فاألفراد  ثم  ومن  األخرى؛  للهوية  وإضافة  ثراء  بوصفه 
ثقافتين،  بين  يعيشون صراًعا  ال  واإلثنية  العرقية  والجماعات 
وال ينظر إليهم بصورة دونية؛ ألن الذات واآلخر يتفاعالن من 
خالل المهرجانات والفعاليات مًعا، فالتفاعل معني به االثنان، 
لكن  اختالفه،  لتجاوز  المركبة،  الهوية  أجل أصحاب  ليس من 
للذات أيضا لتقبل هذا الجديد في المجتمع، لذا يجدر بذوي 
تجمعهم  ألن  متفرقة؛  أماكن  في  السكن  المركبة  الهويات 
في حي واحد يغذي االختالف سلبيًا؛ مؤكًدا االنفصال؛ ألنهم 
ينعزلون عن اآلخر فال يتفاعلون معه، وهذا ما نجده مثاًل في 
حي مولنبيك في بلجيكا؛ الذي ينتمي ثالثة أرباع سكانه لبلد 
واحد؛ مما زاد الهويات المركبة تشرذًما وانعزااًل؛ ليسهل بذلك 

طريًقا لإلرهاب.
يتحقق  إنه  إيجابي؟  بشكل  التفاعل  هذا  يتحقق  كيف  لكن 
التأقلم  على  يعني  القدرة  الذي  الثقافي،  الذكاء  خالل  من 
يُنسي  ال  تفاعل  إنه  مختلفة،  ثقافة  ضمن  السلمي  والعيش 
الذات هويتها األصلية بانغماسها في الثقافة الجديدة، وليس 
تشبثًا بالهوية األصلية، بل هي هوية متفاعلة منفتحة، تتجاور 

الثقافات واللغات، في تسامح وعيش مشترك. 
الشعبية  الحكايات واألمثال  الثقافي هي  الذكاء  أدوات  وأهم 
الذات  التي تصل  واآلداب والفنون؛ ألنها هي الجسور األولى 
ليحيا  اإليجابي،  التفاعل  يحدث  خاللها  ومن  فيها  باآلخر، 
الجميع بسالم، ذلك علينا أن نهتم باالستمرار في قراءة األمثال 
على  نعمل  بل  واحد،  سياق  في  ليس  الشعبية،  والحكايات 
قبل  ألنفسنا  نثبت  حتى  الثقافات  بقية  وبين  بينها  المقارنة 
األمثلة  أفضل  الثقافة تجمع وال تفرق، حتى نضرب  أن  غيرنا 

وأروع النماذج ألولئك الذين سقطوا في بئر هوياتهم القاتلة 

* باحثة وأديبة من االمارات

د.فاطمة حمد المزروعي* 



تراث اإلمارات

زي شرطة أبوظبي قديًما والتي تأسست في العام 1957
 وكان عدد أفرادها ال يتجاوز 80 فرًدا  - من مهرجان قصر الحصن 2016
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One World, 6 Continents
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