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المعتقدات الشعبية 
الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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حقوق الملكية الفكرية؟
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 في القرن الحادي والعشرين...
ً
األرشيف والمكتبة الوطنية نموذجا

حارة السدرة في خورفكان: 

لؤلؤة التراث وموطن التاريخ

المسرح بين التسجيلية والوثائقية 

عبر التاريخ

الفنانة اإلماراتية شيخة العلي: 
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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

المعتقدات الشعبية:
 ظاهرة اجتماعية متجذرة يف كل الحضارات

 
ً
 واسعا

ً
 من منابع الثقافة الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وميدانا

ً
تعد المعتقدات الشعبية منبعا

يحوي الكثير من الرموز والطقوس والممارسات الدالة على أنها ظاهرة اجتماعية متجذرة في كل   
ً
وخصبا

الحضارات. وقد أجمع الباحثون في الثقافة الشعبية بأن المعتقدات الشعبية تعد من أصعب الموروثات 

الشعبية على اإلطالق؛ كونها غير معلنة؛ فمكانها الطبيعي صدور الناس، وكون الغالبية ال تصرح بها عالنية 

لكنها تمارسها في سويعات المواجهة مع الالوعي أو العالم فوق الطبيعي، أما سبب عدم التصريح بالمعتقدات 

.  وقد أولى بعض الباحثين في دولة 
ً
الشعبية، فهو تعارضها مع المنطق والواقع، أو تعارضها مع الدين أحيانا

 ومراحل 
ً
اإلمارات االهتمام بهذا الميدان الثقافي المهم، لما يشكله من أهمية لدراسة المجتمع اإلماراتي قديما

وتدور الموضوعات التي تم تناولها عن  تطوره الثقافي ومعرفة أفكاره ومفاهيمه تجاه العالم المحيط به، 

المعتقدات الشعبية حول الكائنات فوق الطبيعة والقوى الطبيعية المتعلقة باألجرام السماوية والطب 

الشعبي واألحالم والجسم اإلنساني والحيوان والنبات واألحجار والمعادن، وأخرى تدور حول األماكن وأوائل 

ومن تلك ما يسرد على شكل  وأواخرها واالتجاهات واأللوان واألعداد والنظرة إلى العالم وغيرها.  األشياء 

قصص وحكايات وأساطير، ومنها ما يقام له الطقوس واالحتفاالت، وفي أحيان كثيرة تصبح المعتقدات على 

 من عقيدة هذه األجيال، فقد وجدنا في هذه الحياة ونحن نعيش في 
ً
شكل أعراف تتوارثها األجيال وتصبح جزءا

مجتمع محاط بأفكار وطقوس وعادات ومراسيم شعبية ضاربة بجذورها في القدم. كما وجدنا أن الناس في هذه 

 من األمان يحميهم من نوائب الزمن، ويحميهم كذلك من المجهول، ومن المخلوقات 
ً
المعتقدات وجدت طوقا

الخارقة، ومن الحسد ومن كل ما يخافون ويحذرون منه.  ولقد أولى مركز  زايد للدراسات والبحوث االهتمام 

والعناية بالمعتقدات الشعبية وقد تمثل ذلك االهتمام من خالل إصداراته التي تتناول الثقافة الشعبية 

بشكل عام، وكذلك من خالل استضافته للمختصين بالثقافة الشعبية لدولة اإلمارات وممن لهم تجارب في 

الجمع من الرواة للحديث عنها وعن أهميتها كمصدر للثقافة الشعبية.

وفي هذا العدد من مجلة تراث لهذا الشهر أردنا تسليط الضوء على عالم المعتقدات الشعبية والذي يتجاوز 

في عمقه حدود الفكر اإلنساني والممارسات اليومية.  وكلنا أمل بأن تضيف موضوعات هذا العدد لألدبيات 

الخاصة بالمعتقدات الشعبية، وتسهم في إثرائها. 
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رحالت رابع الثالثة أسد البحر اهلائج »أحمد بن ماجد« 

ُيعّد أحمد بن ماجد من أهّم وأشهر المالحين البحريين العرب وكتب في علوم الجغرافيا 

والدين والتاريخ واألدب واألنساب، وظل اسمه على ألسنة البحارة في خليج عمان والبحر 

 Sir Richard( عديدة حتى إن السير ريتشارد بورتون   
ً
األحمر والمحيط الهندي قرونا

 First Footsteps in East( الخطوات األولى في شرق أفريقيا  ذكر في كتاب:   )Burton

قبل اإلقالع  1854م تال البحارة سورة الفاتحة،  أنه لما أبحر من عدن عام   )Africa

 على روح الشيخ ابن ماجد ... محمد عبد العزيز السقا.
ً
ترحما

أدب ونقد
62

كنوز من الموروث الشعيب تكشف عنها روايتا 
»يف فمي لؤلؤة« و»خبايا الالل«

الصيد والغوص،  عالم  »في فمي لؤلؤة«  في روايتها  القاسمي  الكاتبة ميسون  اخترقت 

تجلت في بعض  وعبر األحداث رصدت الكاتبة مالمح خاصة للثقافة والتراث اإلماراتي، 

 حول سلوك المحار حين يحس بالخطر، 
ً
المعتقدات التي تتصل بالبحر، فأوردت اعتقادا

للكاتبة وداد خليفة  »خبايا الالل«  وتتعرض رواية    .
ً
ليال وعن صعوده إلى سطح الماء 

لمجتمع الصحراء وحياة البادية في اإلمارات، ونقلت ثقافة المجتمع واعتقاداته وموروثاته 

بداية من استخدام كلمة »الالل« والتي تعني سراب الصحراء ... نشوة أحمد 
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القصيدة المنسوبة يف الشعر النبطي اإلمارايت

أسلوب التكرار أحد األساليب التي اتبعها شعراء النبط اإلماراتيين في القصيدة النبطّية، 

وهو شكل من أشكال بناء القصيدة النبطّية اإلمارتّية من خالل تكرار كلمة القافية في 

أول البيت الذي يليه، وكذلك تكرار أول كلمة في القارعة ـ صدر البيت ـ من البيت الثاني 

في أول كلمة في الناعشة ـ 

ـ من البيت الذي يليه، وتسّمى القصيدة التي تبني بهذا الشكل »القصيدة  عجز البيت 

 ما يأتي في القصيدة 
ً
 ما يأتي هذا الشكل في القصائد المربوعة، ونادرا

ً
المنسوبة«، ودائما

المثناة .... فهد المعمري.

الفنانة اإلماراتية شيخة العيل: تصاميمي روحها الرتاث..

 
ً
تقف أعمال شيخة العلي بين المدرستين التعبيرية والواقعية، فهي تقدم في عملها تعبيرا

 يستغنى به عن الشرح والكتابة لتسجيل التراث اإلماراتي أو مفرداته، وفي 
ً
قد يكون عفويا

الوقت نفسه يبتعد بطريقة ما عن مبدأ المحاكاة األرسطي الجامد.  وفي أعمالها تبدو 

 
ً
شيخة مهمومة بإتقان معادلة المزج بين التراث بوصفه خبرة عملية منقولة ومضافا

 عبر األجيال، والحداثة بما تحمله من تطوير في المفاهيم النظرية والعملية 
ً
إليها تراكميا

»بيت الحرفيين«  وفي  »قصر الحصن«  وللفنانة مشاركات في مهرجان  لتلك الخبرات.  

بتصميم حذاء يحمل اسم »عبور السواحل« مستوحى من الفنون البحرية التقليدية 

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

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

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

خارج الدولة  200 دوالر.
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فاطمة مسعود المنصوري 

موزة عويص علي الدرعي
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سكرتير إداري وشؤون الكتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

التصوير: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

هاتف:  024456456 - 024092336

عناوين املجلة

ّ

وجهات في اإلمارات
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حارة السدرة يف خورفكان: لؤلؤة الرتاث وموطن التاريخ

واحدة من المناطق التاريخية والتراثية المهمة في مدينة  )اللؤلؤية(  منطقة الولّية  تعّد 

وقد مّرت المنطقة بالعديد من المراحل التاريخية التي أسهمت في تشكيل  خورفكان، 

وتاريخه  المكان  ُهوية  عكست  معمارية  أنماط  وتكوين  والتراثية،  التاريخية  معالمها 

الممتد، وقد استوطنتها العديد من العوائل العريقة من قبيلة النقبيين، ومارس سكانها 

المهن البحرية والزراعة والرعي والسفر ... مني بونعامة

سوق الكتب
110

سوسيولوجيا الرتاث

األدبيات  ضمن  معتوق  فردريك  الدكتور  لمؤلفه  التراث  سوسيولوجيا  كتاب  يأتي 

المهمة المتعلقة بمفهوم التراث وإشكالية التعاطي معه، ويطرح الكاتب في مؤلفه عدة 

موضوعات تتمثل في: إشكاليات التراث، وأشكال تعامل الشعوب مع تراثها، ويسرد أمثلة 

حول الغرب والتراث، وبعض بلدان الجنوب والتراث، والعرب والتراث، حيث يبين الكاتب 

 كذلك من 
ً
 لبناها المعرفية وانطالقا

ً
أن الشعوب تتعامل مع تراثها بأشكال مختلفة طبقا

أحكامها ومفاهيمها، كما يقدم المؤلف مقاربة من منظور علم االجتماعـ  تسهم في تفعيل 

التراث وإدخاله في حياة جديدة غير حياة الصورة التي هو مسجون عليها، تسهم في ربط 

أعمال التراث بحياتنا المعاصرة ....فاطمة المنصوري.



8

تراث الشهر

  يطلق النسخة »30« من ملتقى السمالية الصيفي

 قسم اإلعالم

فيما يستعد النادي  ومشاركة،   
ً
لنادي تراث اإلمارات في مختلف الفعاليات التراثية تنظيما  

ً
كبيرا  

ً
شهد الشهر الما�ضي نشاطا

لمشاركات قادمة في أحداث تراثية كبيرة في سبتمبر المقبل يأتي على رأسها المعرض الدولي للصيد والفروسية. 
حيث نظم النادي عدة ندوات ومحاضرات وأمسيات شعرية، وأطلق النسخة الثالثين من ملتقى السمالية الصيفي الذي ينظمه 

 بجزيرة السمالية في أبوظبي منذ العام 1993.
ً
سنويا

 فيها خالل الشهر المنصرم.
ً
في هذه المساحة نرصد أبرز األحداث التراثية والثقافية التي نظمها النادي أو كان طرفا

نادي تراث اإلمارات يطلق ملتقى السمالية الصيفي »30«
نسخته  في   2022 الصيفي  السمالية  ملتقى  فعاليات  انطلقت 
الذي ينظمه  أغسطس،   4 إلى  يوليو   12 الثالثين في الفترة من 
 بجزيرة السمالية في أبوظبي، بمشاركة 

ً
نادي تراث اإلمارات سنويا

المراكز الشبابية والنسائية التابعة له.
ونوه سعيد بن علي المناعي مدير إدارة األنشطة في نادي تراث 
اإلمارات، أن نسخة هذا العام من ملتقى السمالية الصيفي تحمل 
فهي النسخة الثالثون للملتقى،  رمزية خاصة بالنسبة للنادي، 
 ،

ً
حيث انطلقت أول نسخة منه في عام 1993 بمشاركة 20 طالبا

وقال إن هذا التاريخ الطويل من العمل والجهد المستمر يرسخ 
مكانة الملتقى بوصفه أحد أعرق الملتقيات التراثية في المنطقة. 
وأضاف المناعي أن الملتقى خالل هذه العقود الثالثة كان له 
بترسيخ الهوية الوطنية والتعريف  أثر كبير وواضح في المجتمع، 

وهم  بالتراث لدى آالف الطالب الذين شهدوا فعالياته وورشه، 
يتبوأون اليوم مختلف المواقع لخدمة الوطن.

فيما أوضح راشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز في نادي 
تراث اإلمارات مدير الملتقى، أن برنامج ملتقى السمالية الصيفي 
صمم بما يتسق مع رسالة النادي في المحافظة على التراث ونشره 
إلى  الصدد  في هذا   

ً
مشيرا الحديثة،  األجيال  بين  به  والتعريف 

حرص النادي على إبقاء الصلة حية بين األجيال عن طريق تنظيم 
للناشئة االستفادة من  تتيح  التي  التراثية  الفعاليات  مثل هذه 

خبرات ومعارف المدربين والخبراء التراثيين بالنادي.
من عناصر تراث   

ً
واسعا  

ً
وشمل برامج الملتقى هذا العام طيفا

الواجهة  ورش  مقدمتها  وفي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
البحرية التي تعرف المشاركون من خاللها على التراث البحري 
الغني للدولة، ومدرسة السنع التي ترسخ لديهم األخالق والعادات 

الصيفي السمالية  النسخة »30« من ملتقى   يطلق 
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العصور،  عبر  اإلمارات  وبنات  أبناء  عليها  تعارف  التي  األصيلة 
أتت  التي  والرماية،  والصقارة،  والفروسية،  الهجن،  وأنشطة 
بمثابة نافذة يطل عبرها المشاركون إلى الما�ضي ليعرفوا كيف 
كانت حياة اآلباء واألجداد، إضافة إلى األلعاب الشعبية، وزيارات 
المعالم التاريخية، وورش الرسم والتلوين، وورش تعليم الحرف 
والسدو،  والغزل،  والتلي،  الخوص،  مثل  التقليدية  النسائية 

والحناء، واألكالت التراثية.
وانخرط طالب المراكز الشبابية في كل من أبوظبي، والسمحة، 
في األنشطة التي صممت بعناية  والوثبة، على جزيرة السمالية، 
من أجل تجربة تراثية مميزة، ومنها نشاط التجديف الذي هدف 
إلى تنمية مفهوم التعاون وروح الفريق لدى النشء بجانب فوائده 
البدنية والصحية، كما قام الطالب بجولة بالسفينة التراثية حول 
وفي نشاط  في اإلمارات،   

ً
الجزيرة للتعرف على حياة البحر قديما

 عن المطية وأجزاء عتادها، وتعرفوا 
ً
الهجن تلقى الطالب شرحا

إناختها  تعلموا  كما  في تراث وتاريخ اإلمارات،  على أهمية اإلبل 
 عليها بإشراف المدربين التراثيين المختصين، 

ً
وقاموا بجولة ركوبا

أما في نشاط الفروسية فتعلم الطالب عن الخيل في الموروث 
والمأثورات ومكانتها في تاريخ اإلمارات والتاريخ العربي عامة، وتلقى 
 لمهارات الفروسية األساسية 

ً
 عمليا

ً
 وتطبيقا

ً
 نظريا

ً
الطالب شرحا

مثل الركوب الصحيح وتوجيه الخيل والسير بها.

للمفردات   
ً
مصغرا  

ً
فيما مثلت أنشطة الصالة بالجزيرة معرضا

إذ احتوت  التراثية واألنشطة التي يقيمها نادي تراث اإلمارات، 
على  الطالب  تدريب  بهدف  وحظيرة،  شعر،  بيت  على  الصالة 
كما  الضيف.  فيها  يستقبل  التي  باألماكن  وتعريفهم  السنع، 
احتوت على ركن بحري تعلم فيه الطالب عن أدوات الغوص 
واحتوت  الرميثي.  حثبور  التراثي  الخبير  بإشراف  والطواشة، 
كذلك على ركن لمركز زايد للدراسات والبحوث عرض مجموعة 
من الكتب واإلصدارات التراثية والتاريخية بهدف ترسيخ أهمية 
 المشغوالت 

ً
القراءة والتوثيق في نفوس الطالب، وفي القاعة أيضا

واألعشاب  العروس  وزهبة  التراثية  المالبس  ونماذج  الحرفية 
وأنواع نقوش الحناء.

 كانت مجموعة من إصدارات إدارة البيئة 
ً
وضمن المعارض أيضا

منها  والصحة والسالمة بنادي تراث اإلمارات الموجهة للناشئة، 
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واإلصدارات والقصص التي  ووطني بيئتي،  سالسل لون بيئتك، 
، وأهمية 

ً
 وبرا

ً
تعرف بالبيئة في اإلمارات ومخلوقاتها المختلفة بحرا

بجانب معرض للصور الفوتوغرافية التي توثق  الحفاظ عليها، 
لعدد من المعالم التراثية في الدولة.

وفي السياق نفسه انطلقت أنشطة مركز العين الشبابي ضمن 
واحة  إلى   »

ً
طالبا  80« المركز  طالب  بزيارة  الملتقى  فعاليات 

العين، حيث تعرفوا على المركز البيئي، ومعرض الفلج، والنباتات 
المحلية، وزاروا بيت الحرفيين. كما زاروا قصر المويجعي حيث 
وقصر الشيخ  تعرفوا على القصر وأهميته التاريخية والتراثية، 
زايد في العين لتعريفهم بهذا المعلم، وزيارات إلى المتاهة، ومم�ضى 
الطالب  لتعريف  الكويتات  براري  ومشتل  الطوية،  في  الرذاذ 
بأنواع النباتات التي يضمها المشتل وكيفية االهتمام بها وطريقة 
كما نظم المركز زايرة لنادي العين للفروسية والرماية  زراعتها، 
بالبندقية  الرماية  البنادق ونشاط  أنواع  لتعريف الطالب على 
الهوائية، وزيارة الحدائق المصغرة في األحياء السكنية لتعريفهم 
على إنشائها وكيفية المحافظة عليها، وزيارة معرض تدوير نواتج 
أهمية  على  الطالب  لتعريف  المربعة  متحف  وزيارة  الخيل، 
الشرطة والدور الفعال الذي تقوم به وتاريخ شرطة أبوظبي، وإلى 
حديقة النباتات المحلية. كما نظم المركز في مقره ورشة للسنع، 

وورشة لأللعاب الشعبية.
من جهتها قالت فاطمة عبدالله التميمي رئيسة قسم األنشطة 
الملتقى هو  الهدف من  إن  اإلمارات،  تراث  نادي  في  النسائية 
إيصال رسالة النادي في الحفاظ على التراث والهوية الوطنية، 
الوعي  ونشر  واألجداد،  اآلباء  بتراث  األجيال  وتثقيف  وتعليم 
الفكري والثقافي، والحس الوطني لدى األبناء، منوهة إلى التركيز 
الكبير واالهتمام الذي أواله النادي إلجراءات السالمة والوقاية 
من اإلصابة بفيروس كورونا خالل فعاليات الملتقى السيما أن 

برامجه انقسمت بين األنشطة داخل المراكز وجزيرة السمالية، 
والزيارات الخارجية لعدد من المعالم المهمة.

النسائية  المراكز  طالبات  استقبلت  السمالية  جزيرة  وكانت 
في يوم  »أبوظبي والسمحة والعين، ومركز العين فرع سويحان«، 
والترفيهية،  التراثية  فعالياته  تنوعت  أسبوع،  كل  لها  مخصص 
بأنشطة ركوب الخيل، وجوالت السفينة التراثية والباص البحري 
التي تعرفت من خاللها الطالبات على الجزيرة بوصفها محمية 
طبيعية. أما في أنشطة الصالة، فأقيمت عدة ورش تراثية، منها 
المغزل، والتلي، والسدو، والخوص، واألكالت الشعبية، وأمضت 
على  والتعرف  ألعاب شعبية،  عدة  ممارسة  في   

ً
وقتا الطالبات 

الشعبي  والزي  العروس  التراثي ومحتوياته مثل زهبة  المعرض 
والحناء واألعشاب، واطلعن على الركن البحري وتعلمن فيه عن 
أدوات الغوص والبحر والبحارة، وشاهدن العديد من إصدارات 

نادي تراث اإلمارات التراثية والبيئية.
وكان مركز العين النسائي نظم عدة ورش تراثية منوعة ضمن 
أنشطة المراكز، حيث أقام عدة أنشطة أهمها التلي، والتلوين، 

تراث الشهر
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11    /   العدد 274  أغسطس 2022

واأللعاب الشعبية )لعبة الكيرم(، وقامت الطالبات بجولة برفقة 
المدربات التراثيات في المعرض التراثي الموجود داخل المركز. 
منها  فيما نظم مركز أبوظبي النسائي عدة ورش تراثية منوعة، 
السدو، وسف الخوص، باإلضافة إلى صناعة األساور من خيوط 
التلي،  ورش  النسائي  السمحة  مركز  ونظم  والكرتون.  القطن 

وتضريب التلي، باإلضافة إلى الرسم والتلوين.

يرة العربية يخ اإلمارات والجز ندوة عن تار
زايد  لمركز  الثقافي  الموسم  ضمن  اإلمارات  تراث  نادي  نظم 
للدراسات والبحوث 2022 ندوة افتراضية يوم 23 يونيو بعنوان 
عالمية  أرشيفات  في مصادر  العربية  والجزيرة  اإلمارات  "تاريخ 
السعدون  حمود  خالد  الدكتور  األستاذ  فيها  شارك  مختارة" 
الدكتور  واألستاذ  العربية،  والجزيرة  الخليج  تاريخ  في  الباحث 
مسعود إدريس رئيس قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية في جامعة 
الشارقة، والدكتور علي عفيفي علي غازي أستاذ التاريخ الحديث 
قسم  في  مساعد  أستاذ  العنقري  حمد  والدكتور  والمعاصر، 
التاريخ- كلية اآلداب- جامعة الملك سعود، والدكتور كمال أحمد 
خوجه أوغلو خبير األرشيف العثماني ومترجم الوثائق العثمانية، 
وأدار الحوار الدكتور محمد فاتح زغل الباحث الرئي�ضي في مركز 

زايد للدراسات والبحوث.
حضر الندوة بدر األميري المدير اإلداري في مركز زايد للدراسات 
والبحوث، وجمع من الباحثين والمختصين والمهتمين، وحظيت 

بالعديد من المداخالت والنقاشات الثرية.
أهمية  هي:  رئيسة  محاور  أربعة  الندوة  في  المتحدثون  وتناول 
األرشيفات األجنبية كمصدر لتاريخ اإلمارات والجزيرة العربية، 
أهمية األرشيف العثماني على وجه الخصوص بالنسبة لتاريخ 
والجزيرة  اإلمارات  تاريخ  مصادر  العربية،  والجزيرة  االمارات 

المستقبلية  والرؤى  التطلعات  العثماني،  األرشيف  في  العربية 
حول استقراء هذا األرشيف واإلستفادة أكثر.

وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث 
 
ً
في كلمتها اإلفتتاحية ان أرشيفات الوثائق العالمية تشكل مصدرا
العربية  المنطقة  في  الحديث  التاريخ  كتابة  من مصادر   

ً
صيال

ً
أ

عامة، واإلمارات وشبه الجزيرة العربية والعراق على نحو خاص، ال 
سيما األرشيف العثماني الذي يعد من أكبر األرشيفات العالمية، 
وقد حظي باهتمام كبير من المركز حيث سعى إلى جلب الوثائق 
واإلستفادة منها بجعلها متاحة للباحثين عبر إصدارها في دراسات 
ونجح المركز في إصدار المنظومة الثالثية وهي  وأبحاث وكتب، 
منظومة فهارس وثائق شبه الجزيرة العربية التي تم نشرها في 
ثالثة إصدارات مهمة، ولم يكتفي المركز بذلك وإنما قام بتنظيم 
الندوات السنوية التي تعنى بوثائق اإلمارات والخليج واستضافة 

الخبراء للحديث حولها واستخالص الخبرات والنتائج.  
 
ً
وتحدث الدكتور خالد السعدون عن األرشيفات األجنبية مرجعا
أهميتها في كتابة تاريخ الخليج العربي إلى غياب األرشيف المحلي، 
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وذكر عدة سمات لألرشيفات األجنبية جعلتها جديرة باالهتمام 
الحديث  التاريخ  لحقبتي  األرشيفات  تلك  مواد  معاصرة  منها 
والمعاصر، وأن أغلب الوثائق كتبها مسؤولون ميدانيون عملوا 
تلك  سرية  له،  أو شهود عيان  المنطقة من صناع الحدث  في 
المراسالت وهذا ينفي عنها شبهة المجاملة ومصانعة الجمهور، 
تضمينها معلومات دقيقة، واتصافها بالشمولية وتغطيتها مختلف 
وعن األرشيف العثماني قال الدكتور كمال  األحداث والوقائع. 
أن عددها   

ً
قائال  ،

ً
أوغلو أن حجم الوثائق العثمانية ضخم جدا

يتراوح بين 100 إلى 250 مليون وثيقة، وما يتعلق بمنطقة الخليج 
من هذه الوثائق بصورة مكثفة يتركز في الفترة من بداية القرن 
التاسع عشر وحتى السنوات العشر األول من القرن العشرين. 
الوثائق  هذه  من  االستفادة  أمام  العائق  أن  إلى  أوغلو  وأشار 
بالنسبة للعالم العربي هو ندرة المترجمين من اللغة العثمانية 
مطالبا بضرورة العمل على توفير المترجمين  إلى اللغة العربية، 

لالستفادة من هذه الوثائق.
وقدم األستاذ الدكتور مسعود إدريس نظرة عامة حول األرشيف 
التاريخ المحلي لدول  وتحدث عن أهميته في تدوين  العثماني، 
ان تدوين تاريخ المنطقة دون الرجوع إلى   

ً
الخليج العربي قائال

وأنه قد تم إحصاء   ،
ً
منقوصا  

ً
األرشيف العثماني سيظل عمال

وهي  ألف وثيقة خاصة بالخليج العربي في هذا األرشيف،   200
مقسمة على فترتين األولى من عام 1560 وحتى عام 1630، والفترة 

الثانية من عام 1871 حتى عام 1915.
أن  العنقري  حمد  الدكتور  قال  البريطانية  الوثائق  واقع  وعن 
، وأكثر سهولة في الحصول 

ً
هذه الوثائق تتميز بكونها أكثر تنظيما

عليها، لذلك توجه عدد كبير من الباحثين لألرشيفات البريطانية 
لالستفادة من هذه الوثائق.

ل  ِ
ّ
شك

ُ
من جانبه أكد الدكتور علي عفيفي أن الوثائق العثمانية ت

عامي  بين  العربي،  الخليج  منطقة  لتاريخ  مهمة  مادة مصدرية 
)1550 - 1918(، والمصدر الموثوق فيه لكتابة تاريخ المنطقة، 
العثماني  األرشيف  في  الموجودة  الوثائق  عدد  حصر  يتّم  ولم 
وال تزال عملية فهرستها وتنسيقها وأرشفتها وتحويلها إلى  كاملة، 

نسخ إلكترونية قائمة على قدم وساق. 

محارضة بعنوان "موارد الماء التاريخية يف منطقة الظفرة"
في  قراءة  )سلسلة  برنامج  ضمن  اإلمارات  تراث  نادي  نظم 
التاريخية  الماء  »موارد  بعنوان:  محاضرة  إماراتية(،  إصدارات 
المرر  الكندي  أحمد  علي  األستاذ  قدمها  الظفرة«،  منطقة  في 
وأدار الحوار األستاذ مسلم  الباحث في التاريخ والتراث الوطني، 
وذلك عبر  للدراسات والبحوث،  في مركز زايد  العامري إعالمي 
ورحبت األستاذة فاطمة المنصوري  برنامج مايكروسفت تيمز. 
مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث بالحضور وتوجهت بالشكر 
رئيس  الدرعي  عويص  موزة  ولألستاذة  الكندي،  علي  لألستاذ 
البرنامج،  على  المشرفة  المركز  في  والدراسات  البحوث  قسم 
حيث يهدف البرنامج الذي أطلقه المركز في بداية هذا العام إلى 
على اإلصدارات اإلماراتية من خالل استضافة  تسليط الضوء 
األمر الذي ينعكس  كتابها وقراءة محتوى هذه الكتب المهمة، 
العامري  وقدم  الدولة.  في  الوطني  الثقافي  المشهد  إثراء  على 
في البداية نبذة عن سيرة األستاذ علي الكندي الثقافية وحول 
كتابه )قراءة في إصدارات إماراتية(، والذي تم توقيعه في معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الماضية والصادر عن األرشيف 
والمكتبة الوطنية. وشكر الكتاب اإلماراتيين على ما يقدمونه من 
جهد لتقديم كل الطرق لربط الما�ضي العريق بالحاضر المتطور 
الذي نعيشه.  وعن معني الموارد قال المرر: هو المكان الذي يورد 

تراث الشهر
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 من الماء أو النخيل.. فالموارد 
ً
إليه الناس أو اإلبل سواء كان بئرا

المائية من أهم الموارد التاريخية القديمة في إمارة أبوظبي، والتي 
من خاللها نبرز الحياة االجتماعية القديمة في اإلمارة، وأن العديد 

منها  اندثرت بسبب التحضر وانتقال الناس إلى المدن.
 للتوثيق، وذكر 

ً
 وحول كتابه.. أشار إلى أنه أحتاج ألكثر من ١٥ عاما

، حيث اعتمد في جمع المعلومة الصحيحة 
ً
37 موردا ما يقارب 

منهم وحاورهم عن  العديد  بزيارة  قام  حيث  السن،  كبار  على 
تاريخ الموارد وأهدافها والحكايات التي تدور حولها. وعن الموارد 
الموجودة في منطقة الظفرة قال بأن هناك موارد عامة وموارد 
يرتادها  وكان  ألحد   

ً
ملكا وليست  للعموم  هي  فالعامة  خاصة، 

وعندما كان موسم  الطرقات،  الناس واإلبل وتكون قريبة من 
الحضارة في الصيف في منطقة الظفرة وبينونة وهو موسم القيظ 
رحلتهم يمرون في هذه الموارد.  يذهبون إلى منطقة ليوا وأثناء 
مالحة  الطف  منطقة  في  الموجودة  الموارد  تكون  ما   

ً
وغالبا

وتستخدم لإلبل فقط، وهناك موارد آخرى صالحة للشرب وغير 
مالحة مثل ) بدع سيف، البديعة، مطيالن، والبايه. وأما الخاصة 
وحول  فهي ملك لبعض الناس وأغلبها تكون فيها شجر النخيل. 
"أعتمدت على عدة نقاط رئيسية  سرد المعلومة في كتابه قال: 
المعنى  القريبة منها،  المنطقة والموارد  في  الموقع  منها تحديد 
واألسم وهي من األساسيات لمعرفة تاريخ المورد والمصدر الذي 
الموجود ففي القدم كان الماء  جاءت منه التسمية. عمق الماء 
 عمق الماء يصل إلى ما يزيد 

ً
أما حديثا ال يتجاوز عمقه القامة، 

على ثالث قامات، باإلضافة لتاريخ المورد وأحداثه،  حيث كانت 
تقام عدة أحداث منها األعراس ووالدة قوم، فقد كان أهل هذه 
المناطق يتميزون بالكرم وحسن الضيافة واالستقبال ومساعدة 
من يحتاج للمساعدة، وكانت األهداف في كتابه تصب جميعها في 

توثيق الحياة االجتماعية التي كان يعيشها سكان إمارة أبوظبي.

اجتماع بني النادي واهلالل األحمر
بمقر مركز زايد للدراسات والبحوث   2022 يوليو   6 انعقد يوم 
النادي  بين  اجتماع  البطين،  في  اإلمارات  تراث  لنادي  التابع 
ناقش فيه الطرفان التعاون المشترك  والهالل األحمر اإلماراتي، 
والشراكة اإلستراتيجية بينهما في تنظيم معرض عطايا الخيري 
في نوفمبر المقبل، حيث تأتي مشاركة النادي في تنظيم المعرض 
الجهات  مع  والتعاون  بالمشاركة  االجتماعية  لرسالته   

ً
تحقيقا

والمؤسسات الحكومية والخيرية في فعالياتها.
التنفيذي  المدير  الرميثي  حضر االجتماع سعادة علي عبدالله 
وفاطمة المنصوري مديرة مركز  للدراسات واإلعالم في النادي، 
زايد للدراسات والبحوث، وخليفة المحيربي رئيس قسم معرض 

الشيخ زايد، وموظفو العالقات العامة بالنادي.
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تنسيق بني النادي وجامعة محمد بن زايد
يوم   

ً
للعلوم اإلنسانية اجتماعا شهدت جامعة محمد بن زايد 

المنصوري  بفاطمة   
ً
ممثال اإلمارات  تراث  نادي  بين  يوليو   6

وجامعة محمد بن زايد  مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، 
للعلوم اإلنسانية ممثلة بالدكتور خليفة الظاهري نائب المدير 
للشؤون األكاديمية، وذلك لبحث أوجه التعاون األكاديمي العلمي 
السيما في تدريس المواد ذات  المشترك بين المركز والجامعة، 
الطرفان  أمن  حيث  زايد،  الشيخ  وإرث  اإلمارات  بتاريخ  الصلة 
على تواصل التنسيق بين الجانبين. حضر االجتماع بدر األميري 
المدير اإلداري بمركز زايد للدراسات والبحوث، ولطيفة النعيمي 
مسؤولة النشاط الثقافي، والدكتور محمد فاتح زغل الباحث في 

المركز.

فعاليات ترويجية للصيد والفروسية
في إطار التعريف بمشاركته في المعرض الدولي للصيد والفروسية 
»26 سبتمبر - 2 أكتوبر 2022«، نظم نادي تراث اإلمارات فعالية 
ترويجية وهي األولى ضمن سلسلة من الفعاليات ضمن برنامج 
التعريف بمشاركة النادي في المعرض، وذلك من 9 - 11 يوليو، 
عن صناعة القوارب،   

ً
شملت ورشا بأبوظبي،  »غاليريا مول«  في 

في  النادي  إلصدارات   
ً
ومعرضا والخناجر،  السيوف  وصناعة 

التي يصدرها  »تراث«  إضافة إلى أعداد مجلة  التراث والتاريخ، 
وستتواصل الفعاليات الترويجية خالل األيام المقبلة  النادي، 

بعدد من موالت إمارة أبوظبي حتى 21 سبتمبر المقبل.
حضرت الفعالية فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات 

والبحوث التابع للنادي، وبدر األميري المدير اإلداري في المركز
 

األرشيف الوطين يزور النادي
يوليو معرض الشيخ زايد   14 زار وفد من األرشيف الوطني يوم 
بمركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات وذلك 
في إطار التعاون المشترك بين األرشيف والنادي، وكان في استقبال 

تراث الشهر

الصيفي السمالية  النسخة »30« من ملتقى   يطلق 
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للدراسات  زايد  مركز  إدارة  مديرة  المنصوري  فاطمة  الوفد 
والبحوث وبدر األميري المدير اإلداري في المركز وخلفان المحيربي 

من معرض الشيخ زايد. 
وتعرف الوفد خالل جولته في أجنحة المعرض على ما يضمه من 
مقتنيات تؤرخ لسيرة ومسيرة األب المؤسس المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله 
التي  والشرطة،  وأدنوك،  كما تعرفوا على قاعات البريد،  ثراه"، 

تؤرخ لفترات مهمة ومفصلية من تاريخ إمارة أبوظبي والدولة.

فريق السباحة يواصل التمرين
اليومية  تدريباته  اإلمارات  تراث  بنادي  السباحة  فريق  يوالي 
 من االثنين 

ً
 لمشاركاته القادمة، وذلك على فترتين يوميا

ً
استعدادا

بمسبح إدارة األنشطة في أبوظبي،  إلى الخميس من كل أسبوع، 
 10 ، حيث خصصت الفترة الصباحية من 

ً
85 سباحا بمشاركة 

 لتدريبات السباحة، والفترة المسائية من الخامسة 
ً
12 ظهرا إلى 

والنصف إلى الثامنة والنصف مساء لبرامج تعليم فن التعامل مع 
الماء  



البدو من ناس طيبين 16 ريت 

قصيدقصيد

القصيدة في مدح حياة البدو وهي للشاعر علي بن رحمه الشام�ضي )1930 - 2006(، الذي تميز شعره بسهولة 

األلفاظ وجزالتها، واشتهر بمساجالته مع أغلب الشعراء من معاصريه، وكذلك مجاراة الكثير من الشعراء 

في قصائدهم.

ريت البدو من ناس طيبين 

طيبين نـــــــــــــــاس  مــــــــــن  البــــــــــــــــــــدو  ريت 

لو زرتهم كــــــــــــــــــــــــــــــل ساعــــــــــــــــــــة وحــــــــــين

الضيــــــــــــــــــــــــــــــف لــــــــــه معهــــــــــــــــــــــــــــــم قوانين 

فــــــــــي كــــــــــل واجــــــــــــــــــــــــــــــب مستعــــــــــــــــــــدين

علــــــــــى الســــــــــرى والــــــــــدروب ضــــــــــارين

تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح بهــــــــــــــــــــم إن يــــــــــوك عــــــــــانين

باجــــــــــــــــــــين والجــــــــــود  الكــــــــــرم  أهــــــــــــــــــــل 

رابعتهــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن ماضــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــنين

واحيدهــــــــــــــــــــم للضيــــــــــــــــــــــــــــــف راعــــــــــــــــــــين

لو فــــــــــي الدجا والنــــــــــــــــــــاس هيعــــــــــــــــــــين

والبــــــــــن واصــــــــــــــــــــوات الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجين

وصــــــــــوت الحــــــــــــــــــــــــــــــوار وحنــــــــــــــــــــة الهــــــــــين

وقت الحيــــــــــــــــــــا والموســــــــــــــــــــم الزيــــــــــــــــــــن

يــــــــــوم الحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى والشــــــــــــــــــــواهين

واليـــــــــــــــوم لو شفــــــــــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــدو وين

والميــــــــــــــــــــــــــــــادين  بــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــــــــــــوارع 

لــــــــــــــــــــــــــــــي زرتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والنــــــــــاس واعين

وقلوبهــــــــــــــــــــم للصاحــــــــــــــــــــــــــــــــــب وســــــــــــــــــــاع

تسمــــــــــع بكلمــــــــــــــــــــة مرحبــــــــــــــــــــــــــــــا الساع

لــــــــــــــــــــه عــــــــــادات وسنــــــــــــــــــــــــــــــاع  والجــــــــــار 

يوم الخــــــــــــــــــــــــــــــوي يشــــــــــرى وال يبــــــــــــــــــــاع

وطمــــــــــــــــــــــــــــــاع دنيــــــــــــــــــــــــــــــا  همهــــــــــــــــــــم  مــــــــــا 

يوم الخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يبــــــــــــــــــــات مرتــــــــــاع

والمــــــــــــــــــــدح في الطيبين مــــــــــا ضــــــــــــــــــــاع

وعرفــــــــــــــــــــت منهــــــــــم كــــــــــــــــــــل األوضــــــــــاع

لــــــــــي ضافــــــــــي بلجنــــــــــــــــــــــــــــــاع محــــــــــــــــــــروز 

لبقــــــــــــــــــــاع فــــــــــي  تسفــــــــــر  ضيانــــــــــــــــــــهم 

تسمــــــــــــــــــــــــــــــع لهــــــــــا م البعــــــــــــــــــــد قرقــــــــــاع

والدار خصب وموســــــــــــــــــــــــــــــم فقــــــــــــــــــــاع

فيــــــــــه العشــــــــــــــــــــب واشكالــــــــــــــــــــــــــــــه أنواع

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــين جفــــــــــــــــــــــــــــــير وتبــــــــــــــــــــاع

يوم اسكنــــــــــــــــــــوا في بيــــــــــوت وســــــــــــــــــــــــــــــاع

ـــــــــــــا البرق لمــــــــــــــــــــــــــــــاع وقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور فيهـــــــ

تسمــــــــــــــــــــــــــــــع بكلمــــــــــــــــــــة مرحبــــــــــا الساع
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المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث

المتحدة العربية  اإلمارات   الشعبية في دولة  المعتقدات 

 سوسن محمد كامل

المعتقدات الشعبية هي تلك التصورات واألفكار، التي أنتجتها 
وشغلت حياتهم،  واحتلت عقول الناس،  المخيلة الشعبية، 
بها  التسليم  وأم�ضى  قلوبهم،  وملكت  نفوسهم،  بها  وشغفت 
، ومن المسلمات التي ال يمكن ان يرقى 

ً
والخضوع لحكمها بديهيا

وقد أخذت هذه المعتقدات  إليها الشك، وال يمكن تجاهلها، 
سبيلها إلى قلوب الناس ونفوسهم، فرسخت في الوعي، وصارت 
يبعث على   

ً
من الوجدان والمأثور الشعبي، وأصبحت هاجسا

 أخرى.
ً
، والخوف أحيانا

ً
التفاؤل والفرح حينا

أما علم اإلنسان )اإلثنوبولوجيا(، فيرى أن المعتقدات الشعبية 
وهي  عبر العصور،   

ً
هي بقايا أساطير اندثرت وبقي أثرها مستمرا

في حدود ثقافته  تعبر عن تكيف اإلنسان مع محيطه الغامض، 
ووعيه، وهكذا فإن المعتقدات الشعبية تكمن في أعماق النفس 
لكنها في المجتمعات  لذا فهي موجودة في كل مكان،  اإلنسانية، 
النامية تكون أكثر منها في المجتمعات المتقدمة، وفي الريف أكثر 
 
ً
وتدور موضوعات المعتقدات الشعبية عموما منها في الحضر، 
حول الكائنات فوق الطبيعية والطب الشعبي واألحالم والجسم 
علماء  ويرى  والمعادن.  واألحجار  والنبات  والحيوان  اإلنساني 
االجتماع أن انتشار هذه الخرافات واستمرارها من جيل آلخر، 
يعودان لعدة أسباب،  وبين المتعلمين والجهلة على حد سواء، 
أو غير  منها رغبة أصحاب الحاجات لتجربة أي وسيلة علمية، 
الزوجة العاقر إلى  مثل لجوء  للحصول على مبتغاهم،  علمية، 
في حالة فشل  في البحث عن وسيلة للحمل،   

ً
أمال المشعوذين، 

المريض بمرض عضال لهذه الوسائل،  أو لجوء  العالج الطبي، 
 من التجربة، ولفك نحس الشاب ُيزف 

ً
طالما أنه لن يخسر شيئا

إلى النخلة بعد أن يلبس ثيابه بالمقلوب... وللوليد ُيلصق عجين 
 إن كبر، وتكحل عين الرضيع 

ً
التمر في سقف حلقه، ليصبح فطنا

حتى   
ً
وما إن يكمل أسبوعا كي تصير عيناه واسعتين وجميلتين، 

بوع(،  )السُّ يوزع اللحم على األقارب والجيران في طقس يسمى 
َل أحدهم  بَّ

َ
أما إن ق وإن تأتأ فهذا يعني أحدهم ضربه على يده، 

وإن سقطت أسنانه اللبنية يقومون برمي   ،
ً
يده فسيكبر بخيال

السن باتجاه الشمس، مرددين: )منحناك ضرس الحمار فامنحنا 

من  األصابع  وفرقعة  أجمل،  أسنان  بنمو   
ً
أمال الغزال(  ضرس 

الحناء  ووضع  المقلوب حظ سيئ،  والحذاء  المعيبة،  األفعال 
في أسفل القدم يخفف من صداع الرأس، وتكرار سقوط عصا 
الزوج داللة على خيانة زوجته، واللعب بالمقص يأتي بالخالف 
األسري، وشرب القهوة من فنجان مشروخ يجلب الفقر، ولبس 
العباءة بالمقلوب شؤٌم ويقلب الطالع، والعطسة أثناء الحديث 
دليل على صدقه. ومما كان السلف يعتقدون به أن كثرة التثاؤب 
من عالمات الحسد، ورش الملح في أركان البيت الجديد ضروري 
قبل السكن فيه، وإن حلَّ وقت المغرب فالضجيج غير محمود 
والرجُل  وال يحبذ الصفير ألنه يأتي باألفاعي،  ألنه يجلب الحزن، 
 
ً
منحوٌس إن ماتت زوجته قبل اإلنجاب منها، واالعتقاد بأن أحدا
أو تكلم فيك بشر إذا  تكلم فيك بخير إذا رف حاجبك األيمن، 
 بارتباطه بقداسة 

ً
طنت أذنك، وتعديل الحذاء المنقلب اعتقادا

السماء؛ مع اإلشارة هنا إلى انعدام أيَّ عالقة سببية علمية كانت 
هذه االعتقادات كانت ومازالت ثقافة اجتماعية  أم اجتماعية. 
بعد   ،

ً
تاريخيا  

ً
إرثا اآلن  باتت  لكنها  اإلمارات،  مجتمع  في  سائدة 

ووثيقة إنسانية  أن تناقلتها األجيال وتحولت إلى تراث ال مادي، 
ومعرفية وفنية، وقد ضم كتاب )موسوعة الكائنات الخرافية في 
المسلم  الدكتور عبدالعزيز  للباحث اإلماراتي  التراث اإلماراتي( 
 أن هذه الخرافات 

ً
دراسة في المخيلة الشعبية اإلماراتية، مؤكدا

والمعتقدات الشعبية تندرج تحت مسمى )األدب الشعبي(، وقد 
اعتمد الباحث على رسومات تخيلية لفنانين إماراتيين لرصد تلك 
من خالل رسومات تخيلية ملونة تحلق  الكائنات والمعتقدات، 
 في أجواء األسطورة والواقع، مثل 

ً
بخياالت الصغار والكبار أحيانا

)أم الدويس(،  )خطاف رفاي(،  )أبوكيس(،  )أبورجل مسلوخة(، 
التخويف  أشباح  من  كثير  وغيرها  القايلة(  و)حمارة  )الغولة(، 
والعبارات التي لجأت اليها األمهات والجدات إلخافة أطفالهن، 
و)حمارة القايلة( شخصية خيالية مرعبة، وهي خليط بين شكل 

المعتقدات الشعبية
يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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امرأة عجوز بأرجل حمار، وكان يقال إنها تم�ضي في وقت القيلولة، 
العلم  ومع  تأكلهم.  ثم  تدوسهم   يلعبون  األطفال  ترى  وعندما 
بل هي  أن هذه الظاهرة ليست وليدة الثقافة العربية فحسب، 
في التراث الشعبي لشعوب أوروبا وأمريكا وشرقي   

ً
موجودة أيضا

آسيا، إضافة إلى أنها تمأل الحياة اليومية في التراث العربي، منذ 
َرفة بن العبد عندما 

َ
عصر الجاهلية، ومن األمثلة على ذلك قول ط

يرمي الطفل سنه الساقطة موجهها نحو قرص الشمس:
َبِتــــــــــــــــــِه

ْ
مــــــــــــــــــــــــُس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن َمن

ّ
بّدلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه الش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر
ُ

ش
ُ
 أبَيــــــــــــــــــــــــــــــــَض َمْصقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَل األ

ً
َبَردا

ورصد الجاحظ هذه الظاهرة في كتابه )الحيوان(، وانتقد العامة 
لتقبلهم لها، كما اهتم أبو حيان التوحيدي بظاهرة المعتقدات 
الشعبية، في كتابه »البصائر والذخائر«، يقول: )وهذه نتف ألفتها 
هاهنا، فبعضها مسموع من العامة، وبعضها مروي عن الخاصة 
فيها  التي تروي عن العامة، وهي تجري مجرى األمثال المبتذلة، 
 
ً
50 معتقدا طيب ومع الطيب عبرة، ومع العبرة فائدة(، ثم سرد 
، ومما ذكره )إذا طنت أذن أحدهم قال: من ذكرني، وإذا 

ً
شعبيا

وقال: حتى ال أبغضه(،  مسح أحدهم يده بثوب صاحبه بصق، 
و)يحذف الصبي سنه إذا سقطت، ويقول: أبدليني بها أحسن منها، 
ويزعمون أنه إذا لم يقل ذلك ستنبت أسنانه عوجاء(، وفي تحليله 
هذه الظاهرة أرجع سببها إلى )جهل الطباع وفساد المعرفة( على 
حد تعبيره، وعندما سئل عنها الفيلسوف مسكويه عن رأيه بهذه 
المعتقدات، قال )هذه المسائل وأشباهها إنما ينبغي أن يهزأ بها 
ويتملح بإيرادها على طريق النادرة(. وقد صدر كتاب )المعتقدات 
الشعبية في دولة اإلمارات( للكاتبين اإلماراتيين إبراهيم الهاشمي 
 في مجاالت متعددة، 

ً
 شعبيا

ً
وعائشة بالخير، وتضمن 245 معتقدا

وردت في مقدمة وسبعة فصول وفق تصنيف علمي، يقول الكاتب 
 من 

ً
 بسيطا

ً
إبراهيم الهاشمي عن الكتاب )هذا الكتاب يعتبر جزءا

ذاكرة الموروث الشعبي...وقد راعينا أن تكون المعتقدات شاملة 
عائشة  أما  والساحلية(،  والجبلية  الصحراوية  البيئات  جميع 
الذاكرة  من  مستمد  الكتاب  في  ورد  ما  أن  أكدت  فقد  بالخير 
وفيما يبدو أن  المعاصرة ومن كبار السن ومن األمهات واآلباء. 
انتشار المعتقدات الشعبية بين شعوب كثيرة ومراحل تاريخية 
يؤكد أنها تفسير بدائي يتوصل إليه اإلنسان بحدسه  متباعدة، 
عن  عقله  عجز  إذا  العادي،  اإلنسان  وأن  البسيطة،  وخبراته 
فهمها فإنه يلجأ إلى التفسير االجتماعي المبسط ليريح ذهنه من 
التساؤل، ويخفف حدة القلق الذي تسببه له هذه الحاالت التي 
تواجهه، ومن ثم حولها إلى معتقدات شعبية تمثل فلسفة لرؤية 

الحياة اليومية، وكنظرية مفسرة للواقع كلما تصادف صدقها 

المعتقدات الشعبية يه تلك التصورات 
واألفكار، اليت أنتجتها المخيلة الشعبية، واحتلت 
عقول الناس، وشغلت حياتهم، وشغفت بها 

نفوسهم، وملكت قلوبهم، وأمىس التسليم بها 
والخضوع لحكمها بديهياً



المجهول 20 عن  المجتمع  تصورات  الشعبية    المعتقدات 

 مريم سلطان المزرويع

ما هو اإل مجموعة  إن التراث الشعبي بالنسبة ألي مجتمع، 
كانت ثقافية مادية أو معنوية روحية  عناصر مجتمعة سواء 
تعكس طبيعة سكانه، وهذه العناصر تكونت على مدى أجيال 
خالل  من  محددة  عمليات  عبر  نقلها  تم  متالحقة،  عديدة 
التنشئة االجتماعية والثقافية فتميزت بها مجتمعات وثقافات 
، وهذه المجتمعات تعتز بتراثها الشعبي قدر 

ً
عن بعضها بعضا

اعتزازها بالمحافظة على كياناتها واستمراريته بنقلها من جيل 
إلى جيل آخر، وهذا ما أعطى للتراث قيمته ودوره في النهوض 

بالمجتمع والرقي به، واالعتزاز بعاداته وتقاليده. 

التي  من العادات والتقاليد،  أن المعتقدات الشعبية هي جزء 
الفكرية،  والعقيدة  الموروث  من  ينفصل  ال   

ً
جزءا أصبحت 

التي  الظواهر  حول  األسباب  كشف  يحاول  دائما  فاإلنسان 
حولها وال يترك مشاهداته ومالحظاته   

ً
يصادفها ليشكل تصورا

ولكن سرعان ما تتحول بعض هذه التفاسير  من دون تفسير، 
سوى ألن ذلك  إلى ثوابت في العقل الجمعي للمجتمع ال ل�ضيء 
يفسر له المجهول إلى أن تتضح له الحقيقة، وقد يلعب الخيال 
التوهم  من   

ً
المعتقد ضربا الجانب فيصبح  في هذا   

ً
مهما  

ً
دورا

فقد تكون  الذي يبني عليه الفرد تصرفاته ليؤثر على أحواله  
وتتشعب  معينة  طبائع  لها  تقاليد  عبارة عن  المعتقدات  هذه 
وإذا جئنا  لقواعد سلوكية تستمد طبائعها من المجتمع ككل، 
عقول  احتلت  موروثات  هي  الشعبية  المعتقدات  تعريف  إلى 
الناس وشغلت حياتهم وشغفت بها نفوسهم، فهي أشبه بالنظام 
الداخلي المتكامل يحكم المجتمع وينقله من الما�ضي للحاضر 
في  أهمية كبيرة فهي تسهم  لها  المعتقدات  وهذا  فالمستقبل، 
مشاركة األسرة الواحدة بذكريات وروابط تخلق جو من األلفة 
وتبادل األفكار والمواقف الصعبة والطريفة والتي يستفاد منها 
الصغير والكبير، وهذه المعتقدات تشعر الفرد بأهمية مجتمعه 
فهو  كما لها أبعاد كبيرة،  انتمائه لوطنه وهويته وأصله.  وقوة 

يفصح عن التاريخ الحضاري لكل شعب من الشعوب. 
ليست مقتصرة على جانب من دون  الشعبية  المعتقدات  أن 

اآلخر، بل هي موجودة في كل الجوانب، بعض من هذه المعتقدات 
نشأ من البيئة وبعضها اآلخر من الدين والعقيدة وهناك ما نشأ 
 
ً
بناًء على الخرافات التي تكونت في الحضارات التي سبقتنا طورا
فبعض  فيها،  المذكورة  والمبادئ  كالطقوس  األجيال  وتداولتها 
هذه المعتقدات قد تكون صحيحة وبعضها اآلخر تخالف العقل 
والمنطق، مثال الطب الشعبي القائم على أسس وقواعد وقوانين 
قوى  على  المحافظة  منه  العرض  قديمة  وبيولوجية  طبيعية 
الجسم وصحته في ظروف الحياة الطبيعية واإلنسانية السائدة 
 بها في حدود زمانية 

ً
 أو معترفا

ً
مع إن التداوي باألعشاب ليس مقيدا

أو مكانية، بل يتم ممارستها وتطبيقها قد يحتمل الخطأ وتعتمد 
على سحق أو هرس أو تنقع هذه النباتات أو أعشاب معينة أو تخلط 
لتحقق الغرض المطلوب من إعدادها وبالتالي أصبحت أدوية 
واضح  تعريف  بسهولة وضع  ليس  لالستخدام.  شعبية جاهزة 
ومتشعب،  وواسع  كبير  المجال  ألنه  الشعبي  للمعتقد  ومحدد 
 بل مرتبط بعلوم أخرى كعلم االجتماع وعلم 

ً
وهو ال يأتي منفردا

كما  ووجداني،  حياتي  نتاج  بإنه  فسره  الذي  اإلنسان  دراسة 
ارتبط كذلك بالفولكلور بأصواته الموسيقية الجميلة وبدراسته 
الذي  المجال  وهو  الفولكلوري  المجال  ففي  الروحية،  للحياة 
يقصد به إعادة بناء صورة التاريخ الروحي لإلنسان كما تتضح 
في أصوات الشعوب غير المصقولة، وقد ّعرف )وليم جون تومس 
بأن الفولكلور هي معتقدات  أول من صاغ مصطلح الفولكلور( 
وأساطير وعادات وخرافات وأغاني روائية وأمثال ترجع للعصور 
السالفة، لكن لو جئنا إلى تعريف )ألكسندر هاجرتي كراب( فهو 
يرى أن الفولكلور يقتصر على دراسة التراث الشعبي غير الموثق أو 

المعتقدات الشعبية 
 تصورات المجتمع عن المجهول 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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المدون على ما يظهر في الراوية والعادات والمعتقدات السحرية 
التي  والطقوس الشعبية كاألغاني واألمثال والحكايات الشعبية، 
والنفسية  االجتماعية  الحاجات  إشباع  األولى  بالدرجة  تخدم 
والثقة بقوة المعتقد الذي يؤثر على حياة اإلنسان  والروحية، 
الطبيعي  الرفيق  ليس  الفلكلور  أن  أي  المجتمع  على  وبالتالي 
لألدب وحسب، بل هو )السلف المن�ضئ المباشر الذي تشكل منه 
األدب(. أن البيئة هي المؤثر األسا�ضي في تكون المعتقدات، لكن 
إذا تطرقنا إلى البيئة فهي تنقسم إلى بيئة اجتماعية وجغرافية 
من   

ً
نوعا تخلق  المعتقد عالقة  وبين  بينهما  الوطيدة  والعالقة 

فالبيئة االجتماعية هي بيئة من صنع اإلنسان وتنقسم  التنوع، 
الجغرافية تشمل على سبيل  بينما  بيئة داخلية وخارجية،  إلى 
المثال ال الحصر الموارد الطبيعية: الجبال والسهول والشواطئ، 
والشجر، والصحراء والمياه، ونالحظ في الحكايات الشعبية إذا 
الضخمة  كالحيات  البرية  الوحوش  فيها  تكثر  برية  البيئة  كانت 
والذئاب والقحط والكرم والرمال والسراب  )الثعابين(،  القاتلة 
والحر والجوع وهذا ما يظهر في حكاية ) غاَية والَحنيش( و)حمارة 
القايلة(، بينما البيئة البحرية نالحظ األمواج ما بين الجزر والمّد 
والحيتان والسفن واألشرعة الكبيرة وأهوال البحار وما يوجهه 
)أم  كحكاية  البحر  وحوريات  القرش  أسماك  من  الصيادين 
الدويس( وحكاية )بابا درياه(، إن هذه البيئات المتنوعة قد تخلق 
، قد تطغى بيئة على 

ً
 من التداخل فهي تتأثر ببعضها بعضا

ً
نوعا

أخرى، لكنها هي تخلق استجابات وردود أفعال تصنع المعتقد، 
اإلنسان من موروث حول محتويات  ما يحمله  أن  بمعنى آخر 
وتصورات جديدة وما  وما يضيفه من أشياء  بيئته الجغرافية، 

يعرفه من موروثات، ينشأ بسبب ذلك رصيد كبير من التصورات 
 ال بأس به من المعتقدات تتناسب مع كل 

ً
وتتراكم مكونة عددا

بيئة وتكثر المعتقدات التي يكون من الصعب حصرها، على سبيل 
واألمطار  الباردة  الرياح  تكثر  الباردة  البيئة  الحصر،  ال  المثال 
بينما في  أو )ذات الرداء األحمر(،   ) )ليلى والذئب  والثلوج حكاية 
البيئة الحارة تكثر فيها الناموس واألفاعي، وكذلك اللون األسود 
واألبيض في أحد البلدان يكون األسود حالة من الحزن وفي حالة 
الوفاة وفقدان عزيز غاٍل، بينما في دول أخر األبيض يلبس في حالة 
الحزن إليمانهم بأن البياض فأل خير وأن الميت سوف يدخل دار 
بشكل عام أن المعتقدات تختلف من مجتمع إلى آخر  النعيم، 
وهي تحمل ما بين  وبين ثقافة إلى ثقافة أخرى بنفس المجتمع، 
 متنوعة تثبت وتبرهن مدى احتكاك األفراد ببعضهم 

ً
طياتها رموزا

، وقد تكون نفس الفكرة لكن بأسماء وأبطال مختلفة مع 
ً
بعضا

إضافات بسيطة تعكس طبيعة المجتمع الذي تكون به المعتقد. 
العقل  عالقة  هو  بالمعتقد  الفرد  عالقة  إن  القول  خالصة 
المحدود بالعقل المجتمعي الذي يظن أنه أدق وأفضل من عقله 
الفردي لذلك ينساق الفرد نحو هذا العقل الجمعي ويدعمه، 
فتترسخ المعتقدات المتوارثة في عقله ويفسر الظواهر المختلفة 
طبقا لذلك. وهكذا يورثها لمن يأتي بعده إلى أن يأتي جيل قادر 
على استيعاب هذه المعتقدات في إطارها المتوارث المحدود ألنها 
كانت في نشأتها وسيلة لسبر أغوار بعض الحقائق بطرق غير علمية 

وتعتمد على األخيلة الخصبة التي تميز بها اإلنسان البسيط 

* باحثة في التراث الوطني



اإلماراتي22 المجتمع  الشعبية.. جزء أصيل من طبيعة  وتراث  المعتقدات 

 صالح أبوزيد

 ال تحده حدود الفكر اإلنساني وال تقيده الممارسات اليومية.. 
ً
 شاسعا

ً
عد أمرا

ُ
 في حياتنا وت

ً
 كبيرا

ً
تلعب المعتقدات الشعبية دورا

فمنذ وجودنا في هذه الحياة ونحن نعيُش في مجتمٍع محاٍط بأفكاٍر وطقوٍس وعاداٍت ومراسيَم شعبية ضاربة بجذورها في القدم. 
وأول ما قد يتبادر إلى تفكيرنا وأذهاننا هو التساؤل عن أصل هذه المعتقدات.. هل كانت نابعة من نفوس أبناء الشعب عن طريق 
 معتقدات دينية ثم تحولت إلى أشكاٍل أخرى بفعل التراث القديم الكامن على مدى 

ً
الكشف أو الرواية أو اإللهام، أم أنها أصال

األجيال؟!. ال شك في أن المعتقدات الشعبية جزٌء مهٌم من تكويننا وسلوكنا، وهي منغرسة في قلوبنا كما نراها اليوم، وال نكف 
عن مالحقتها أمام تكرار حكاياتنا اليومية، ورغم أنها تخيالت وبال منطق أو سبب علمي، لكننا ال نريد لها الزوال بعد أن ورثناها 
 إتالفها وإن لم تقنعهم أمام حجة العقل، لتبقى مؤرخة في ذاكرة القلوب.. األمر الذي 

ً
بحٍب واستراح لها الخيال، لذا ال يريد بعضا

 في مكاٍن ما 
ً
يدعونا اآلن إلى فهم شخصياتنا األولى أمام شخصيات الشعوب األخرى، من خالل ثقافة المعتقد، فمن منا زار متحفا

 
ً
 أو مسلسال

ً
 سينمائيا

ً
، ومن منا لم يقرأ رواية شعبية تحُن بشكٍل كبيٍر إلى تراثها، أو شاهَد فيلما

ً
 شعبيا

ً
ولم يَر لوحة تصور معتقدا

 خرج من معتقد شعبي؟!
ً
 تلفزيونيا

ً
كرتونيا

المعتقدات الشعبية.. جزء أصيل من طبيعة
 وتراث المجتمع اإلمارايت

إبراهيم الهاشمي

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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اعتقاد راسخ
قال إبراهيم الهاشمي اإلعالمي والباحث في تراث 
اإلمارات ومؤلف كتاب »المعتقدات الشعبية«: 
 
ً
جزءا فقط  ليست  الشعبية  المعتقدات  »إن 
 
ً
عد جزءا

ُ
ت وإنما  اإلنسان،  تكوين وسلوك  من 

وفكره،  وتكوينه  المجتمع  طبيعة  من   
ً
أصيال

من اإليمان القلبي والنف�ضي  فالمعتقدات جزء 
تجاه ما يمر بنا خالل الحياة، وفكر تتبناه النفس 
من خالل التجربة الحياتية يتحول مع األيام إلى 
اعتقاد راسخ في القلب والنفس يتم تناقله من 
جيل إلى جيل، يورثها األجداد لآلباء ويورثها اآلباء 

قد تكون في طبيعتها غير واقعية التكوين  ونساء،   
ً
رجاال لألبناء، 

لكنها من موروثنا  وفي هذا الزمن،  كمعتقد نراه بعيون اليوم، 
الشعبي الشفاهي غير المادي الذي يفسر الكثير من سلوكياتنا 

اليومية، سواًء تجاه األشياء أو تجاه األفراد«.

تراث معنوي 
المعتقدات الشعبية هي ثقافة المجتمع في جانب ما  وأضاف: 
يعتقده األفراد ويؤمنون به، ويمارسون حياتهم حسب تلك الرؤية 
 
ً
التي يتبنونها، وهي بال شك تفسر الكثير من السلوكيات خصوصا
الهائل  التطور  ومع  وراءها،  وما  الغيبيات  يتناول  مجملها  أن 
الذي مرت به بالدنا أصبحت هذه المعتقدات ذات أهمية كبيرة 
كتراث معنوي البد من تدوينه والحفاظ عليه، ألنه يفسر الكثير 
من فنيات السلوك والتعامل اليومي في مفردات حياة المجتمع 
اإلماراتي خالل السنوات الخمسين الماضية وما قبلها، وما طرأ 

عليها من تطور وتحول.    

معتقدات شعبية يف اإلمارات 
وأوضح الهاشمي: جاءت فكرة كتاب »معتقدات 
ما  لي من خالل  بالنسبة  اإلمارات«  في  شعبية 
لكل  الخامسة عشرة  عمر  في  وأنا  أدونه  كنُت 
ما كنت أسمعه من أمي وهي سليلة بيت علم 
مما  للكثير   

ً
مهما  

ً
مصدرا كانت  حيث  ومعرفة، 

كنت أدونه عنها من شعٍر أو حكايا أو خراريف أو 
 
ً
أمثال أو قصص تتعلق بتاريخ البالد، خصوصا
شديٍد،  وأنها كانت صاحبة تجربة ثرية وحفٍظ 
وأسهم تنقلها بين أبوظبي والعين ودبي وقضاء 
الباطنة  أو  أو خصب  العين  في  الصيف سواًء 
في ثراء ما ترويه، حيث إنه يرتبط بكل هذه المناطق، باإلضافة 
من روايات الجدات والخاالت   

ً
إلى ما كنت قد اختزنته شخصيا

ثروة هائلة دونتها  والذي كّون لديَّ  ورجاالت العائلة،  واألقارب، 
على مدار السنوات في دفاتر خاصة الزلت احتفظ بها.

الجانب التارييخ لإلمارات
مع اهتمامي الشخ�ضي بالجانب التاريخي والتراثي للبالد،  وتابع: 
الشعبية،  بالمعتقدات  يتعلق  ما  دونته  مما  أستخلص  بدأت 
وبدأت أسأل الكثير من كبار السن للتأكد من صحة ما دونته 
وتواتره عندهم، وقد جمعني حديث بالباحثة الدكتورة القديرة 
 طويٌل حول موضوع المعتقدات 

ٌ
عائشة بالخير، ودار بيننا حديث

 قد دونت في 
ً
الشعبية وأهميتها وأهمية تدوينها، فعرفُت أنها أيضا

 للجهود بأن نتعاون لجمع 
ً
هذا المجال، فصار االتفاق بيننا توحيدا

لتقديم أول كتاب يتعلق بالمعتقدات   
ً
ما نستطيع جمعه سويا

الشعبية في اإلمارات.
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أول كتاب متخصص 
كتاب  أول  ألنه  الكتاب،  بهذا  االهتمام  نتوقع  كنا  وأضاف: 
 كان عبارة عن معلومات 

ً
شر مسبقا

ُ
متخصص في مجاله وكل ما ن

التي  األبحاث  وبعض  والمجالت  الصحف  في  وشحيحة  قليلة 
 من دون جمٍع مكثٍف ودقيٍق، لكننا لم نتوقع هذا 

ً
تناولته عرضيا

النجاح الكبير، حيث نفدت نسخ الكتاب خالل شهور قليلة بعد 
 للجزء الثاني من الكتاب، 

ً
 ومعا

ً
صدوره.. وللعلم فإننا نعد حاليا

فبحر المعتقدات الشعبية واسٌع وكبيٌر وما استطعنا جمعة بجهٍد 
 من مجمل المعتقدات الكثيرة 

ً
 يسيرا

ً
ذاتي فردي ال ُيعد إال جزءا

من   
ً
مهما  

ً
التي يؤمن بها الفرد في مجتمع اإلمارات وتشكل جزءا

موروثه الشفاهي.  

غياب المراجع
وأشار الهاشمي إلى أن الصعوبات التي واجهته في جمع المعلومات 
كانت كثيرة بشكٍل خاص، خاصة مع غياب المراجع التي يمكن 
فال كتب سابقة في الدولة  العودة إليها لتوثيق ما كان يجمعه، 
حول هذا الموضوع سوى ما ينشر في الصحف والمجالت وبعض 
الدوريات والكتب لكن من دون تعمق، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى أن طبيعة التكوين الجغرافي للبالد الذي يتكون من مدن 

ساحلية وجبلية وبرية وصحراوية وواحات، تتمتع كل منها بطبيعة 
ويجعلها  تلك،  وطبيعتها  خاللها  من  تنبع  ومعتقدات  خاصة 
تتمتع بخصوصية المنطقة التي تدون فيها، مع العلم بأن هناك 
معتقدات عامة تراها تتشابه في كل المناطق، بل تتشابه حتى على 
صعيد الجزيرة العربية والوطن العربي واإلسالمي وحتى العالم 
بل ندون ونستعرض ما  مما جعلنا ال نستعجل،  في بعض منها، 
دوناه مع العديد من كبار المواطنين لنتأكد من صحة المعتقد 
والذي أخذ منا ما يزيد على السنتين من التدوين  وتواتر ذكره، 

والتمحيص والتدقيق والمراجعة قبل صدور الكتاب.

األول من نوعه 
كتاب المعتقدات الشعبية في اإلمارات يعتبر األول من نوعه في 
لكن بال شك هناك كتب مماثلة صدرت في دول أخرى  الدولة، 
الكويت والبحرين وقطر  الدول مثل  تلك  في  المعتقدات  حول 
والسعودية والعراق وبعض البالد العربية األخرى، لكن لم تكن 

بالتفصيل النوعي كما جاءت في كتابنا الصادر عن اإلمارات.
 من اإليمان 

ً
عد شيئا

ُ
وتطرق الهاشمي إلى أن المعتقدات الشعبية ت

وما  واألحداث  األشياء  تجاه  والممارسة  التجربة  خلقته  الذي 
يتعلق بالغيبيات، وهي بطبيعتها ترتبط بكل ما يمس حياة اإلنسان 
وما يعتري جسده  لذا فهي تتجسد في أحالمه وما يتكرر منها، 
 لجزئية معينة مثل كحة الكف أو تكرار رفة العين 

ً
سواء كان تكرارا

المستمرة، أو رؤية الحيوانات، أو فيما تتعلق بالشجر كاالعتقاد 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث

اإلماراتي المجتمع  الشعبية.. جزء أصيل من طبيعة  وتراث  المعتقدات 
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بأن الجن يسكن في أنواع الشجر، أو تأثير بعض األحجار الكريمة، 
بل يتجاوز ذلك للغيبيات كالجن أو المالئكة وما ال تراه العين 
وبعضها   

ً
عالميا المتوارثة  باألساطير  يتعلق  وبعضها  المجردة، 

 
ً
يتعلق بالمخيال الجماعي للمجتمع، وبعضها نابع من الدين أيضا
 
ً
أو يتعلق بالتاريخ، أو ممارسات الحياة اليومية وما يرتبط بها مثال
من زواج أو والدة أو ما يرتبط بالطقوس والممارسات داخل البيت 
وهي في كل أشكالها وبال شك جاءت عبر تراكم ثقافي  وخارجه، 
إيماني وتالقح ثقافي مع مجتمعات وحضارات أخرى ترسخت عبر 

السنين في وجدان اإلنسان اإلماراتي.

تطور المجتمع وتاليش المعتقدات
وأكد أن هذه المعتقدات تال�ضى الكثير منها مع تطور المجتمع 
اإلماراتي وانتشار التعليم والوعي والمعرفة، بالذات ما يتعلق منها 
بالغيبيات، لكن الكثير منها ال زال في وجدان الفرد اإلماراتي وإن 
لم يعد يمارس فنية التعامل مع تلك المعتقدات بذلك اإليمان 
الذي كان يمارسه جيل األجداد، والجدات واآلباء واألمهات. وحول 
تال�ضي المعتقدات الشعبية في عصر التكنولوجيا واالنفتاح الكبير 
على العالم، والتوصيات التي يراها من وجهة نظره للمحافظة على 
واالنفتاح  التكنولوجيا  أن عصر  الهاشمي  أكد  الموروث..  هذا 
الكبير في العالم، بل مع التطور الثقافي والتعليمي خالل السنوات 
الخمسين الماضية، باإلضافة إلى وفاة الكثير من جيل كبار السن 
ومع انتشار التعليم  فقدنا الكثير من المعتقدات،  ونساء   

ً
رجاال

 
ً
والوعي الثقافي ضعف اإليمان بالكثير من المعتقدات خصوصا
 لها، وكما ذكرت بأن وفاة الكثير 

ً
 منطقيا

ً
 علميا

ً
التي ال تجد تفسيرا

العلمي الممنهج   
ً
وغياب التدوين خصوصا من الجيل السابق، 

أفقدنا الكثير مما كان يمكن الحصول عليه من الموروث الثقافي 
الذي يتعلق بالمعتقدات الشعبية اإلماراتية.

جهد فردي
 أنا والدكتورة عائشة بالخير 

ً
وأضاف: الجهد الذي قمنا به سويا

 من هذا الموروث، 
ً
 بسيطا

ً
، وما دوناه ال يشكل إال جزءا

ً
كان فرديا

وأرى أنه يحتاج إلى عمل مؤسساتي سليم ودقيق ال يقوم به مجرد 
بل مجموعات عمل تدون وترصد بدقة ما يمكن تدوينه  أفراد، 
في كل بقاع اإلمارات المختلفة، ثم يدرس بشكٍل علمي دقيق، ما 
قمنا به مجرد خطوه تحتاج إلى خطوات كثيرة، واإلمارات بال شك 
تحتاج إلى توسع كبير ليس في هذا المجال فقط، بل في مجاالت 
يرتبط  الذي  االجتماعي  وإرثنا  الثقافي  تراثنا  لنا  تحفظ  كثيرة 

خالصته  في  ويشكل  وناسه،  وفكره  وتكوينه  المجتمع  بطبيعة 
تاريخنا الثقافي.

توصيات لحفظ الرتاث
كتاب  ومؤلف  اإلمارات  تراث  في  والباحث  اإلعالمي  وأو�ضى 
مؤسسة تراثية قائمة  بإنشاء   

ً
شخصيا »المعتقدات الشعبية« 

وتدون  وتجمع  ترصد  دقيقة  علمية  أسس  على  تقوم  بذاتها 
وتحلل لتقديم مؤلفات وموسوعات تتعلق بكل ما يرتبط بدولة 
ما يتعلق بمكنون الصدور   

ً
اإلمارات العربية المتحدة خصوصا

الوطن  هذا  تراث  وتحفظ  االجتماعية،  وحياتهم  الناس  وفكر 
الوطن في  وتقدم لنا باحثين متخصصين من أبناء  من الضياع. 
تكوين  طبيعة  وتدرس  المختلفة،  الشعبي  التراث  مجاالت  كل 
المجتمع اإلماراتي من خالل طبيعة تكوينه المعرفي والذي تعتبر 

 منه 
ً
 أصيال

ً
المعتقدات الشعبية جزءا
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 خالد صالح ملكاوي

فهي،  الشعبية،  المعتقدات  أمة من األمم من  تكاد ال تخلو 
موروثات  الشعبية،  والمعارف  والتقاليد  العادات  إلى جانب 
أدب  من  الشعبي  التراث  مجاالت  منظومة  ضمن  تصطف 
شعبي وفنون أدائية وتراث مادي، وتمتاز عنها بأنها مرآة عاكسة 
التقليدية على اختالف  المجتمعات  في  الجمعية  للشخصية 
الوجدان  من  مهم  وبأنها جزء  وانتماءاته،  المجتمع  طبقات 
الشعبي، تختبئ في صدور الناس، وتختمر لتتشكل بصور يرسم 
، تستحضرها 

ً
 خاصا

ً
الخيال الفردي خطوطها ليمنحها طابعا

لما توفرت الدواعي لذلك. فهي مؤونة وزاد 
ّ
العقلية الشعبية ك

ما دعت الضرورة.
ّ
يستعان بهما كل

وقد أخذت هذه المعتقدات طريقها إلى قلوب الناس ونفوسهم، 
ديها، ورسخت في الوعي مع 

ّ
قت لدى مول

َّ
عامتهم وخاصتهم، منذ تخل

تعاقب األجيال وتداول األزمان، إذ احتلت عقول الناس، وشغلت 
حياتهم بشغف نفوسهم بها، فملكت قلوبهم حتى أضحى التسليم 
بها والخضوع لحكمها بديهيات ومسلمات ال يرقى إليها الشك وال 
تساعد في بعض المجتمعات على  ينال منها النقد وال التجريح، 
الوصول إلى الوسائل الفعالة التي تعينهم على التحكم في البيئة 

واالستعداد لمواجهة ما يداهم حياتهم من أحداث طارئة.
وألن النخيل وثمره احتال، منذ القدم، مكانة مقدسة لدى العديد 
من الحضارات، وظلت النخلة من أهم األشجار المقدسة داخل 
رقعة الفولكلور العربي، فقد حِفلت المعتقدات الشعبية بالكثير 
وأهميتها  مكانتها  على  حافظت  التي  الشجرة  بهذه  يتعلق  مما 
كما هي في حياة العرب   

ً
تماما القصوى في حياة أهل اإلمارات، 

االرتباط  ومرتكز  الثروة  مصدر  فهي  مختلفة؛  حضارات  ولدى 
في البعدين:   

ً
مميزا  

ً
ما جعلها تحتل مكانا ر فيها، 

ُّ
باألرض والتجذ

الواقعي واألسطوري لحياتهم اليومية. 
فكما اسُتعملت منتوجات النخيل من تمور وعصير التمر كمادة 
بعض  لشفاء   

ً
وعالجا حيواني  وكعلف  لإلنسان  أساسية  غذاء 

بناء  في  وأليافها  النخلة وسعفها  واستخدمت جذوع  األمراض، 
 
ً
رمزيا  

ً
بعدا للنخلة  فإن  واألثاث،  األواني  وصناعة  المساكن 

 في المعتقدات الشعبية اإلماراتية، يتجلى في تعظيمها، 
ً
وأسطوريا

كما هو تعظيمها لدى الغير من المجتمعات والحضارات السابقة، 
تقديس بعضهم لها، كما كان في المعتقدات  إذ وصلت إلى حد  
الرافدينية في عصور الحضارة العراقية القديمة، وكما كان لدى 
وكذلك عند  والسومريين،  الفينيقيين وعند المصريين القدماء 

التاويين في الصين، وعند الهندوس، ولدى اليونان اإلغريق. 

مراتب الصدارة
كل  تؤكد الدراسات أن المعتقدات الشعبية هي المحرك وراء 
الطقوس والممارسات االجتماعية التي يقوم بها الفـرد سـواء أكان 
، أم مع جماعة؛ فهي تتغلغل في جوانب الحياة الـشعبية، 

ً
منفردا

فرغم أن الدين من أعقد المظاهر التي  المـادي منهـا والروحـي. 
ترتبط بحياة اإلنسان، بوعيه وفكره وأحاسيسه، فإن اإلحساس 
الديني هو الذي ينتج المعتقد، وإن الطقوس الدينية تقوم على 
َسج من أجل 

ْ
ن
ُ
المعتقد، الذي يعطيها المعنى والداللة، واألساطير ت

توضيح المعتقد وترسيخه، فهي إذن حلقـة متـصلة ينتج بعضها 
، وال تكون مترابطة إال إذا اتصلت وتداخلت وامتزجت.

ً
بعضا

الدينية،  المعتقدات  ل 
ّ
تشك في  ر 

ّ
المتجذ في حضورها  والنخلة 

النخـلة يف المعتقدات الشعبية

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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في  فاستقرت  والقلوب،  والنفوس  العقول  في   
ً
أيضا رت 

َّ
تجذ

أن  طالما  ذلك  في  غرابة  وال  اليوم.  حتى  الشعبية  المعتقدات 
احتلت  الواقع،  الى  األسطورة  من  صورتها،  الت 

ُّ
بتمث النخلة، 

مكان الصدارة في ذوات كل الذين وجدت في بيئاتهم؛ ومن حقها 
الصدارة؛  مراتب  إلى  لديهم  قدسيتها  في  تسمو  أن  محبيها  على 
وال  تنمو بصمت،  اذ، 

ّ
ولها سحرها األخ فحياتها سكينة وهدوء، 

عنها  والبعد  اطمئنان،  إليها  النظر  مديد،  عمر  بعد  إال  تموت 
مكابدة، خضرتها تمنح الصـفاء والنقاء، أسرارها زاخرة بالحكمـة 
والمعرفة، هي صديقة الغيث، ومصداق الخصب، ورمز الخير، 

وعنوان القداسة. 
، وشعوب 

ً
سها العرب عموما لهذا فإن النخلة من األشجار التي قدَّ

ت على األختام في 
َ

ِقش
ُ
حيث ن ؛ 

ً
منطقة الخليج العربي خصوصا

كر اسمها في األساطير. وقد كانت وما تزال 
ُ
الحضارة القديمة، وذ

ذات سطوة عند العامة إذ ال يجوز قطعها إال لغاية أساسية، 
وعند قطع شجرة النخيل يجب قراءة الصلوات، وترديد التعاويذ 
الحامية، وإال تعرَّض قاطع النخيل، وفق المعتقد الشعبي لألذى 
اإللهي. وفي بعض معتقدات سكان مناطق زراعة النخيل في شط 
العرب واألحساء، أن النخلة إذا كانت مائلة إلى جهة ما فما عليك 

وعندها ستشعر  ق في جهة ميالنها جمجمة حصان، 
ّ
إال أن تعل

النخلة بالخوف وتعتدل! ومن بين المعتقدات أن النخلة المؤنثة 
ع 

ْ
الكبيرة التي ال تثمر، يمكن جعلها تثمر بتهديدها؛ بحمل آلة قط

وتبدأ بتهديدها بالقطع وتحاول ضربها أكثر من مرة على الكَرب، 
وعندها ستثمر في الموسم المقبل!

ى،  عندما كان يصاب أحد األطفال بالحمَّ وفي بغداد القديمة، 
وتوقد مقدمتها في ليلة  تعمد أمه أو قريبة منه إلى أخذ سعفة، 
معتقدة أن  أي شوارع فرعية،  وتدور بها ثالثة عقود،  الجمعة، 
ى ستزول، أما إذا صادفت إحداهن حاملة السعفة الموقدة  الحمَّ
ى باعتقادهم ستنتقل إلى السائلة  وسألت عن السبب فإن الحمَّ

ويشفى المريض.
ومما قرَّ في الخيال الشعبي والمعتقدات، تلك المتعلقة بتقسيم 
م البشر؛  مونه مثلما يقسَّ النخيل، فالذين يطلعون النخيل يقّسِ
أي  تِعب الطالع عليها، 

ُ
ت التي  فثمة النخلة الشريرة أو الوحش: 

لنفسها ساللم لمساعدة  نبت 
ُ
ت التي  الطيبة  والنخلة  الملساء، 

والنخلة البخيلة التي تقاوم مالمسة قدم الطالع  الطالع عليها، 
والنخلة  الحزينة،  والنخلة  للبشر،  مضيافة  غير  فهي  عليها 
في المعتقدات الشعبية اإلماراتية ال يختلف  المبتهجة. وما جاء 
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يكاد  بل  األخرى،  الخليجية  المجتمعات  في  مثيالته  عن   
ً
كثيرا

المرتبطة  المعتقدات  ومن  بالمسميات.  اللهم إال  يتطابق معه 
بشجرة النخيل أو بثمرها أن الرجل منحوٌس إن ماتت زوجته قبل 
اإلنجاب منها. وال ُيفكُّ نحسه إال إذا تم زفافه إلى النخلة بعد أن 
بعد عجنه  وللوليد حضور بطعم التمر،  يلبس ثيابه بالمقلوب. 

 إن كبر. 
ً
ُيلصق في سقف الحلق، ليصبح فطنا

النخلة وحكايا المعتقد الشعيب
وفي ما يدور حول الكائنات الخرافية، يقوم في معظمه على �ضيء 
من الحقيقة والصحة رغم ما اعتراه من كثير من نسج الخيال 
سجت حول شجرة النخيل وما زال 

ُ
والتضخيم. ومن الحكايا التي ن

الموروث الشعبي يختزنها:

»بوكربه وليفه«
وهي حكاية اشتهرت في شبه الجزيرة العربية بمسميات مثل: »بو 
وهي  و»أم السعف والليف«.  »أم كربه وليفه«،  أو  كربه وليفه« 
من التوجيهات الكثيرة التي يزخر بها التراث الخليجي للحث على 
المحافظة على النخلة وضرورة رعايتها الرعاية القصوى واالفتخار 
الذي كان حارس أشجار النخيل  »بوكربه وليفه«،  وحكاية  بها، 
يقطع  النخل،  التعدي على  دائم  كان   

ً
ولدا أن  يحكى  المثمرة، 

يربطها بحبل الليف  من الكرب،   
ً
الكرب والليف ليصنع ِجماال

وبرغم أن النخلة تعطي الناس كمية من الكرب  ويجرها خلفه، 
 إلى 

ً
والليف بين الحين والحين، إال أن ذلك الولد كان يحتاج دوما

 إلى قطع الكثير من الكرب والليف متى 
ً
المزيد، لذا فهو يعمد دائما

ما تسنى له ذلك، حتى أحست النخلة بالوهن والضعف.
 في يوم من األيام والولد منهمك في تقطيع الكرب والليف من تلك 
فالتفت  المكان،  يخيم على  بالظالم  أحسَّ  المسكينة،  النخلة 
ليتحقق من األمر، إذ رأى نخلة جنية مرعبة فارعة الطول، يمأل 
جسدها الكرب المخيف وكأنه سهام، يغطيها الليف من أعالها 
إلى أدناها وكأنه ثوب من نار. هال الولد ما رأى، فرمى كل ما في 
رأى،  بما  الناس  يحدث  الحادثة  تلك  منذ  وظل  وهرب،  يديه 

ويحذرهم من المساس بالنخلة المسكينة. 

الشعبية المعتقدات  في  النخلة 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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»سويدا خصف«
 
ً
خرافيا  

ً
كائنا »سويدا خصف«  تمثل الشخصية المثيرة للخوف 

الحدود،  يتعدى  من  إال  يهاجم  وال  التمر  مخازن  يحرس   
ً
فريدا

هذه الشخصية يتكون اسمها من شقين: »سويدا« وهي تصغير 
هو وعاء  و»خصف«  وترمز إلى سواد التمر المحفوظ،  لسوداء، 
ومصدر التخويف هو  لحفظ التمر مصنوع من سعف النخل. 
تمتاز  تمرة سوداء محفوظة في خصف تسمى »سويدا خصف« 
كبقية الكائنات الخرافية،  شخصيتها بأنها ليست حرة طليقة، 
نقل إليه. وأهم مكان 

ُ
إنما هي مقيدة في المكان الذي توجد فيه أو ت

وبعض البيوت التي  توجد فيه هو مخازن التمور ومحال بيعها، 
كانت في الما�ضي تحفظ فيها كميات كبيرة من التمر، لذلك ينادى 
على »سويدا خصف« لمن يحاول دخول مخازن التمر لسرقتها، 

كما تقول الحكاية الشعبية.

»أم الخضر والليف«
وأم الخضر والليف كناية عن النخلة، ويتم تخويف األطفال بـها 
لمنعهم من الخروج من الـــبيت، ال سيما عنـــد المساء. والليف هو 
الغشاء الذي يلف عنق النخلة. والخضر هو أقوى سعف النخلة، 
إذ يضربون به المثل في القوة ويهددون بالضرب بالخضر ألنه 
وقد تم استنباط هذا المعنى من النخلة لكونها  أقوى السعف. 
 تثير الفزع مع هبوب الرياح. إضافة إلى أن ارتفاعها 

ً
تصدر أصواتا

الشاهق وسعفها المتحرك شبيه بامرأة تنثر شعرها مع الريح.
مناطق  بعض  في  كما  العربي،  الخليج  مجتمعات  بعض  وفي 
ويكون هذا الجن  يعتقدون ان النخلة يسكنها الجن،  البحرين، 
على شكل جّني غير مرئي يعيش في أعلى رؤوس النخيل ويقوم 
كانت  النخلة  أن  يعني  وذلك  المنشار،  بحركة  شبيهة  بحركات 
تشكل مصدر خوف وفزع لدى الكبار، مما دعاهم إلى اختراع تلك 
األخيلة فيتصورون أن النخيل هي من جنس الساحرات خاصة 

أثناء الليل.

الوحش »الخبابا«
»الخبابا« أو »الخبابة« في النخيل ُيقصد به الوحش، وهي مخلوق 
المهجورة،  والمناطق  النخيل  أحراش  في  تواجده  العامة  زعم 
شحة بـالسواد 

َّ
وقد زعم بعض العامة أن الخبابة امرأة طويلة مت

من رأسها إلى أخمص قدميها تختطف األطفال وتغوي الرجال، 
واالسم  والغابات.  الكثيفة  المزارع  في  تظهر  بأنها   

ً
أيضا عرف 

ُ
وت

الخليج  في  والكويت ومناطق أخرى  البحرين  في  خبابة معروف 
إذ ينصح كبار  ويبرز انتشاره في بعض قرى البحرين،  العربي، 

السن الصغار بعدم الدخول الى أحراش النخيل ألن بها الخبابا، 
وتخّوف األمهات أبناءها من الخبابا كي يناموا  

* باحث وإعالمي رئي�ضي، مركز تريندز  للبحوث واالستشارات
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والحديث 30 القديم  بين  األزلية  الثقافة  الشعبية،  المعتقدات 

 فاطمة المزرويع 
 

العلم والمعرفة، هما نتاج طبيعي لغريزة وضعها الله سبحانه 
وتعالى في قلب وعقل اإلنسان، وبدراسة المجتمعات البشرية 
الرابط  أن  تجد  يومنا هذا،  الخلق وحتى  أقدم عصور  منذ 
الذي يجمعها هو السعي الحثيث نحو المعرفة نحو التعلم، 
ويلم بكل �ضيء،  اإلنسان لديه فضول نحو أن يدرك كل �ضيء 
وهذه الغريزة أو الخصلة العظيمة، هي التي دفعت نحو التطور 
البشري، نحو كل هذه المخترعات والمبتكرات. في هذا السياق 
يتميز الناس على المستوى الفردي، من حيث درجة االهتمام 
جوانب  أن  يجد  بعضهم  والتعلم،  والمعارف  بالمعلومات 
عليه  يسيطر  الذي  والفضول  ومهمة،  عظيمة  لديه  التعلم 
بالغ ومحكم، لذا تجده يبحث ويتق�ضى ويصغي، والهدف هو 
التعلم. ولكن في الجملة اإلنسان مفطور وجزء من تكوينه هو 
التعلم واالستفادة من التجارب والخبرات التي سبقت ومرت 

باآلخرين.

في  تتضح خاصية الفضول المعرفي لدى اإلنسان منذ القدم، 
اإلرث التي تركه، في التساؤالت التي طرحها وذهب من دون أن يجد 

تتضح في تأمله في الطبيعية والحياة التي تحيط  اإلجابات عنها، 
به، بل في الخياالت التي سكنته وهو ينظر نحو السماء الصافية، 
وتدوين المالحظات الفلكية التي تحدث في السماء وحركة النجوم 
ومعرفة أوقات الزراعة المناسبة ومتى  وتقلب فصول السنة، 
تهطل األمطار وموسمها، جميعها معلومات وجدت في بقايا أثرية 
أفصحت عن حجم الفضول البشري الذي تواجد منذ القدم في 
قلب وعقل اإلنسان، صحيح أن هذا الفضول كان منبعه الحاجة 
الحياتية، لكنه يوضح طبيعة العقل البشري الباحث عن الحلول 
المناسبة لألمن واالستقرار. هناك جانب حيوي ومهم يوضح لنا 
 من شخصية اإلنسان الفضولية والساعية نحو المعرفة، 

ً
جزءا

وتتمثل في ما عرف في تاريخ  ومحاولة التعلم مهما كلف األمر، 
الخرافات  تلك  تدرس  عندما  واالساطير،  بالخرافات  البشرية 
التي وجدت في كل مجتمع من المجتمعات البشرية، ستجد أنها 
لم تظهر بسبب الحاجة للترفيه أو بسبب تمضية وقت الفراغ، 
بل إنها وجدت بسبب قلة العلم وعجز هذا اإلنسان عن فهم ما 
عندما ينظر  يحدث في الطبيعة التي يعيش وسطها وفي السماء 
كانت  السحيقة  األزمان  تلك  في  والعلوم  المعلومات  وألن  لها، 
متواضعة و شديدة الفقر، استبدل اإلنسان حالة الجهل بتلك 
التبريرات والتفسيرات الخرافية التي ال أساس لها في الواقع، وإنما 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بني القديم والحديث 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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انتشرت ووجدت القبول ألنها تغطي جوانب عجزة وجهله وعدم 
كانت  وإن  إجابات  تقديم  في  أسهمت  الخرافات  تلك  معرفته، 
من تلك الخرافات   

ً
بل إن بعضا  ،

ً
بطبيعة الحال خاطئة تماما

كانت قاسية ومميتة. نالحظ أن العلم والمعرفة كلما تطور وكلما 
انتشر أكثر خفت وهج وسطوع تلك الخرافات وتقازمت وتراجعت؛ 
وهذا بديهي فاإلنسان لم يوجد ويؤمن بتلك الخرافات إال بسبب 
وبمجرد أن غطى  الحاجة الملحة في ذهنه وطبيعته للمعرفة، 
عن   

ً
تماما في جانب حياتي تخلى  العلم وتواضع معلوماته  فقر 

تفسيراته الخاطئة ومعتقداته البالية، انظر لمجاالت مثل الطب 
والفلك والنبات والزراعة والصيد والبحر والحيوانات واألسماك، 
ستجد أنها جوانب رافقت البشرية، وتقاطعت مع حياته بشكل 
واضح وال لبس فيه، وليفهم هذه الجوانب الحاضرة فيه حياته 
استنجد وابتكر ودون  والتي تؤثر على بقائه ورفاهيته وسعادته، 
في  باتت  التدوينات  تلك  من  بعض  التالية،  لألجيال  مالحظاته 
أزاحها  العلم  ألن  للسخرية،  وتدعو  مضحكة  الحاضر  عصرنا 
لكن تلك التفسيرات والمالحظات فيما م�ضى كان  وأثبت زيفها، 
 وراء 

ً
لها وهج وتعتبر مقنعة، حتى بدأت تتآكل ويثبت خطأها جيال

اآلخر، وكلما ظهرت العلوم ونمت وتوسعت. في كتاب حمل عنوان: 

 
ً
موسوعة الفلسفة من تأليف ماركوس ويكس، الذي أنجز عددا
 وتعتبر مراجع علمية، 

ً
 عالميا

ً
من الكتب الناجحة التي القت رواجا

ومستشار الكتاب ستيفن لو، جاء في هذا المنجز المعرفي الغزير 
»تساءل الناس منذ مطلع  تحت عنوان المعتقدات التقليدية: 
الخليقة عن العالم الذي نعيش فيه وحاولوا فهمه، فبحثوا عن 
تفاسير وخاصة للظواهر الطبيعية التي تؤثر مباشرة على حياتنا، 
والقمر وحركات  الشمس  بزوغ ومغيب  أو  مثال  الفصول  كتغير 
النجوم. في العصور القديمة ما قبل التاريخ، نظر البشر إلى هذه 
 ما فسروها 

ً
الظواهر على أنها نوع من األعاجيب الخرافية، وغالبا

على أنها نتيجة أفعال قوى خارقة فوق طبيعية. بعد ذلك، ظهرت 
الطبيعي  للعالم  فقط  ليس  مختلفة  تفاسير  مقدمة  األساطير 
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بها مفسرة  نتصرف  التي  للطريقة   
ً
أيضا بل  فيه،  نعيش  الذي 

عندما  ذلك بأسباب وقوانين تتعلق بقدرة تلك القوى الخارقة. 
تكونت الحضارات القديمة، شكلت هذه المعتقدات التقليدية 
للثقافة السائدة في تلك الحضارات واألطر العامة التي   

ً
أساسا

فتلك التصورات  تحدد طريقة حياة تلك المجتمعات القديمة. 
استقرت في عقول الناس  واألفكار التي خلقتها المخيلة العامة، 
تناقلت مع  ومألت حياتهم واطمأنت نفوسهم ومع مرور األزمان، 
األجيال المتعاقبة من دون أن تتساءل عن حقيقتها، ولكن عندما 
 وجد بعض الناس أن 

ً
 وانفتاحا

ً
أصبحت المجتمعات أكثر تطورا

الوصول  فحاولوا  فضولهم،  تشبع  عادت  ما  المعتقدات  هذه 
 من تقبل 

ً
إلى اإلجابات المنطقية الخاصة بهم التي تقنعهم بدال

تلك المعتقدات التقليدية البالية«. الحقيقة الواضح أن العقل 
البشري، عقل مبتكر، عقل لديه فضول معرفي، إن لم يتم تغذيته 
االستنتاج  على  تساعده  التي  المختلفة  والعلوم  بالمعلومات 
تسد   

ً
فإنه يوجد تفسيرات ويخترع أساليب وقصصا والتفكير، 

 في عمق تلك الخرافات فإنك 
ً
النقص المعرفي. وبنظرة مغايرة قليال

ستجد أن بناءها تم وفق عقلية مبتكرة ذكية، فالخرافة نفسها 
تشكلت من تلك العقول الذكية، وهو ما يدل على سعة الخيال 
البشري، فإن لم يتم ضبط تلك الخياالت بالعلوم والمعرفة فإنه 
سينتج من دون شك تلك الخرافات واألساطير التي ال تمت للواقع 
البشري بأي صلة. ونستنتج من هذه اآللية أن قوة العقل البشري 

أن  بالذكر  الجدير  بالمعلومات،  لتغذيته  تحتاج  للعلم،  تحتاج 
مجتمعاتنا في دول الخليج العربي لها منذ القدم عدد ال بأس من 
المعتقدات التي ترسخت عبر مجموعة من الممارسات منها زيارة 
األضرحة، واالستشفاء في بعض العيون واألفالج وحكايات البحر 
لقد توارثنا هذه  )أم الدويس(  وقصص الخراريف مثل حروفة 
المشاهد وصارت تحكى في المجالس، وكنا نسمعها من أجدادنا، 
بعد جيل وتتصف تلك المعتقدات بأنها ضاربة في األرض   

ً
جيال

إلينا،  وصولها  نالحظ  ولذلك   ،
ً
أحيانا للتغير  مقاومة  وراسخة 

وتكثر المعتقدات الشعبية في  إنها تتسم باالستمرارية،  فميزتها 
المجتمعات النامية فهي تساعد في الوصول إلى الوسائل الفعالة 
بعض  التي تعينهم على التحكم في البيئة واالستعداد لمواجهة  
األحداث الطارئة، وتدور موضوعات المعتقدات الشعبية حول 
الكائنات فوق الطبيعة والطب الشعبي واألحالم والجسم اإلنساني 
والحيوان والنبات واالحجار والمعادن وأخرى تدور حول األماكن 
وأوائل األشياء وأواخرها واالتجاهات واأللوان واالعداد والنظر إلى 
العالم وغيرها. وتختلف المعتقدات من مجتمع إلى آخر وبين ثقافة 
فرعية وأخرى داخل المجتمع الواحد كما قد يتشابه بعضها في 
كاقة أنحاء العالم، منها  تلك المعتقدات التي تقول بأن تكحيل 
عين المولود فور والدته سوف يساعد على تقوية بصره وحمايته 
من الحسد، وحبو الطفل الذي أصبح في سن الم�ضي يدل على أن 
ضيوفا سوف يأتون للزيارة، وبعض األمهات يضعن سمين تحت 
مخدة الطفل حماية له من إبدال الجن، وأن ظهور أسنان الطفل 
قبل موعدها فيكون دليل شؤم فسوف يؤذي أمه أثناء الرضاعة 
ودفن األظافر والشعر حتى ال يتم الحاق األذى بصاحب الشعر أو 
 
ً
األظافر عن طريق السحر، ودفن األسنان اللبنية لألطفال تقديرا
القبور وترابها  لألمانة والتبرك بأحجار   

ً
الله وردا لخلق   

ً
وإجالال

والتبخر بالشب أو األعشاب أو الوراق من يكون مصاب بعين أو 
تعقدت أموره المالية أو االجتماعية أو النفسية وكسر الصحن أو 
الكوب أو إبريق فخار اعتقاد منهم أن مصيبة كانت سوف تحدث 
لكنها فشلت والخوف من مطر الصيف باعتبار صعوبة نومهم 
داخل المنزل بسبب حرارة الجو فكانوا يدعون لزواله وقص شعر 
المولود بعد والدته بأسبوع أو بشهر العتقادهم بأنه شعر نجس 
وغيرها من المعتقدات التي تبقى ما بقي االنسان ولكن في هذا 
 معرفية 

ً
العصر بين يدينا الكثير من المعلومات التي تعتبر كنوزا

ال تقدر بثمن والمطلوب فقط االختيار من بينها األصلح واألكثر 
 حولها، بهذه اآللية تنمو عقولنا 

ً
جدوى لنا ثم تعلمها والقراءة دائما

 ويبقى العلم له الصوت األعلى 
ً
وتصبح أكثر ذكاء وحضور وابتكارا

* رئيس قسم األرشيفات التاريخية في األرشيف والمكتبة الوطنية

والحديث  القديم  بين  األزلية  الثقافة  الشعبية،  المعتقدات 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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الشعبية34 الذاكرة  في  الشعبية  والمعتقدات  الخيال 

 حسن عيل آل غردقة

التفكير  أنماط  من   
ً
نمطا الشعبية  المعتقدات  تشكل 

والشطحات الخيالية التي تصور بعض األفكار المتوارثة التي 
قد تكون مرتبطة بقصة أو حادثة مشهورة أو بعض التصورات 
قد تكون مرتبطة  المروية عن اإلنسان والحيوان والجماد. 
العربي  التراث  في  ذكرت  قديمة  بفكرة  أو  الشعبي  بالتراث 
وجددت بشكل آخر في التراث المحلي على شكل رواية جديدة. 
ولكن تشترك في أغلبها أنها نتاج لتخيالت فكرية بعضها يخص 
المخاوف  بعض  تصور  فيه  مبالغ  وبعضها  واقعية  أحداث 
ما وخاصة  الداخلية التي تعتري النفس البشرية تجاه �ضيء 
األشياء المجهولة غير المرئية مثل الجن والوحوش. وسنذكر 
بعض هذه المعتقدات وتنوعها الذي أسهم في صناعة الذاكرة 

الشعبية والثقافة المحلية اإلماراتية.

محاذير ومكروهات
 من أن يسكب على 

ً
- يكره سكب الماء الحار في الخالء؛ خوفا  1

صغار الجن.
من أن   

ً
خوفا يكره خروج المرأة حاسرة الرأس في المساء؛   -  2

يدخلها جني.
3 - يكره خروج الحائض أو النفساء حاسرة أو من دون رفقة؛ فهي 

معرضة للبس؛ أي دخول جني فيها.
4 - يكره هز سرير الطفل وهو فارغ؛ أي من دون أن يكون الطفل 
في داخله؛ ألنه قد يكون القرين في داخله، أو أنه قد يضر الطفل 

في موقع مجهول. 
5 - يكره التنظيف أمام قدم اإلنسان الواقف أو الجالس؛ كأنه 

يزيله من الدنيا.
؛ ألنه يواجه السماء وفيها رب العزة؛ 

ً
6 - يكره ترك الحذاء مقلوبا

وألن ذلك قد يقلب الرزق والخير عن أصحاب البيت في الدنيا. 
 
ً
وخصوصا األرض،  على  المستلقي  أو  النائم  تخطي  يكره   -  7

.
ً
؛ ألنه لن يطول ويبقى قصيرا

ً
األطفال، ولو لم يكن نائما

 عند أهل 
ً
المكروهة اعتقاديا هذه بعض المعتقدات أو االشياء 

اإلمارات)1(.

معتقدات خاصة بالبحر والغوص
اعتقاد  السفن،  بصناعة  ارتبطت  التي  المعتقدات  أبرز  ومن 
بأن على المرأة المتزوجة والتي لم تنجب منذ مدة أن تقفز فوق 
ألن ذلك يساعدها على  بيص أو قاعدة سفينة حديثة اإلنشاء 
يصاب  السفينة  صاحب  أو  األستاد  فإن  وبالمقابل  اإلنجاب، 
، والذي يؤثر 

ً
بأذى نتيجة ذلك. ونظرا النتشار هذا االعتقاد قديما

في   
ً
كان صناع السفن يضعون حراسا في صناع السفن؛   

ً
سلبا

موقع العمل يمنعون السيدات من االقتراب من البيص والسيما 

الخيال والمعتقدات الشعبية يف الذاكرة الشعبية

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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في الليل تحاشية إلصابة صناع السفن باألذى)2(. درجت العادة 
عند الذهاب إلى الغوص أن يقوم النوخذة بذبح ذبيحة، وذلك 
الذين   

ً
للبحارة أيضا وهو تشجيع  الله،  للتوفيق من عند   

ً
طلبا

ألن النوخذة الذي ال يقوم بذبح خروف  يتفاءلون بهذا العمل، 
في رحلة  يوفق  لم  إذا  وخاصة  منهم،  للتذمر  يتعرض  لبحارته؛ 
الغوص بالحصول على الآللئ، فإنه يظل حديث الناس عن بخله، 
ويؤمن كثير من جيل الغوص بأن ذبح خروف على صدر السفينة 
الجن على  البحارة قديما بوجود  ويؤمن  الحظ والرزق.  يجلب 
سطح السفينة، وأنهم يقفون بالمرصاد للسفينة ولطاقمها، فقد 
درجت العادة أنه عندما يحين وقت إنزال السفينة إلى البحر، 
يقوم النوخذة بإرضاء الجان بتقديم بيضتين لهم: واحدة تكسر 
من  البيض  يكون  أن  ويشترط  التفر.  في  واألخرى  الصدر،  في 
دجاجة خالصة اللون، إما سوداء خالصة، أو بيضاء خالصة، أو 
 بلون 

ً
، أي ليس خالصا

ً
بنية خالصة، ألن بعض الدجاج يأتي ملونا

واحد)3(.
بابا درياه )بو درياه(

»سيد البحر«.  أو  »أبو البحر«،  بابا درياه كلمة فارسية بمعنى 
ويروي أهل البحر أن »بابا دریاه« - وهو من الجن - کان تسلل إلى 
وأذان الفجر، ويختطف  مراكبهم في الفترة ما بين صالة العشاء 
أحد البكارة ليأكله، ويعبث في السفينة ليتلفها فتغرق؛ لذا كانوا 
يجعلون في كل سفينة نوبة للحراسة من اثنين أو ثالثة بحارة؛ 
فإذا سمع الحراس صوت »بابا دریاه« تصايحوا: )هاتوا المیشارة 
والجدوم(؛ فإذا سمعهم هرب، ويذكرون أنه مخفي المالمح؛ ألنه 
يظهر في الظالم الدامس، لكنه بهيئة رجل قوي ضخم أسود اللون.
أما الرواية األخرى فتقول: إنه كائن خرافي يعيش في البحر، وقيل: 
إنه كان يظهر على شكل إنسان مخيف الخلقة، يسمعون صياحه 

وربما أتلف  فإذا أنقذوه سرق طعامهم،  في البحر وكأنه غريق؛ 
 من السفينة، وقد تداولت هذه الخرافة إما للتسلية، وإما 

ً
شيئا

للترهيب؛ ليرهبوا البحارة الجدد، أو ليرهبوا أوالدهم حتى ال يذهبوا 
إلى البحر بعد العشاء. والرواية الثانية أقرب إلى الصحة؛ لتركزها 
في مخيلة الصغار أكثر من البحارة أنفسهم، الذين عدوها بدعة 
يمكن أن تعالج في حالة صدقها باألدعية وقراءة القرآن الكريم)4(.

الخن
أكلة  منها  تصنع  التي  األسماك  أطيب  من  الخن  أسماك  تعد 
المعتقدات  بعض  ومن  اإلمارات،  في  المشهورة  المكبوس 
ال  النساء  وخاصة  الناس  بعض  أن  الخن  بأسماك  المرتبطة 
مثل صوت   

ً
العتقادهم أنها عند صيدها تصدر صوتا يأكلونها، 

اإلنسان، ويظنون أنها تقول لهم: )أخوي ال تصيدني()5(.
السلحفاة )الحمسة(

أي السالحف في بداية  )الحمسة(  يعتقد أن أكل لحم الحمس 
الحمل، عسر الوالدة إن لم تأكل الحامل من لحم السالحف مرة 
يقولون من ضمن المعتقدات  أخرى قبل موعد والدتها بقليل. 
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تفكك  ما  الحمسه،  عضتك  »إذا  البحرية: 
السلحفاة  إذا عضتك  أي  الحمار«؛  ينعر  لين 
ويعد  فإنها لن تتركك إال بعد أن ينهق الحمار، 
من  التخويف  من   

ً
نوعا البحري  المعتقد  هذا 

النصح  نوع من  األساس  في  ولكنه  السلحفاة، 
باالبتعاد عن إيذاء السلحفاة وعدم صيدها)6(.

الشنيوب
أنه  ويعتقدون  البحر،  وهو من عائلة سرطان 
الذي  لعالج مرض السعال الديكي،   

ً
مفيد جدا

فيسلقونه ويضيفون  »بو حمير«،  يطلق عليه: 
إليه مسحوق الفلفل األسود الناعم، ويشربونه كعالج شاف لهذا 

المرض)7(.
 

معتقدات خاصة ببعض الحيوانات والطيور والحرشات
بعير بال رأس

كتابه موسوعة  في  المسلم  الدكتور عبدالعزيز  الباحث  ويورد 
»بعير بال رأس« حدثت في  الكائنات الخرافية قصة حقيقية عن 
مدينة الشارقة، وفيها يقول: »في منتصف السبعينيات جيء ببعير 
ألحد القصابين في ركن القصابين )الجزارين( في السوق القديم، 
الذي كان بمحاذاة البحر في الشارقة القديمة كي ينحره، وقد تم 
إعداد العدة من حبال ورجال، وتم النحر بنجاح، لكن ما إن فك 
، حتى نهض فجأة ومن دون رأسه وانتفض، 

ً
وثاق البعير وأردي أرضا

ثم أخذ يركض في السوق إلى أن وصل إلى حافة الميناء فسقط في 
 وغير قابل للتصديق؛ فكيف لحيوان 

ً
البحر، وكان المشهد مرعبا

أن يم�ضي من دون رأس؛ فالروح ال تبقى إال ثواني معدودات، وبعد 
تلك الحادثة كان البعير الذي بال رأس حديث الناس في الشوارع 
 يحلم به األطفال؛ فال ينامون وال 

ً
 مرعبا

ً
والمجالس، وصار كابوسا

يهنأ لهم بال. وقد أكد كثير من الناس رؤيتهم ذلك البعير في كثير من 
األماكن، وكان األطفال أكثر فئات المجتمع مصادفة لرؤية البعير 
ثم ما لبثت الحادثة أن انتشرت خارج الشارقة؛  الذي بال رأس، 
وكذلك  البعير،  ذلك  شاهدوا  أنهم  عجمان  من  أناس  فزعم 

شاهدوه في رأس الخيمة وغيرها من المناطق)8(.
حمارة وكالب القايلة

وقت الظهيرة »القايلة« أو »القائلة، هي فترة شديدة الحرارة طوال 
مواسم السنة في اإلمارات، ويعتقدون أن الجن والشياطين تظهر 
فيها وتتصور بأشكال الحيوانات، وخاصة الحمير والكالب، وهي 
من أشد الكائنات فتكا بالناس في هذه الفترة، وال يبعدها إال قراءة 
القرآن الكريم واألذكار واألدعية، وكذلك ال يفضل الخروج في هذه 

حتى معاشرة  الفترة أو العمل أو فعل أي �ضيء، 
طفل  والدة  من   

ً
خوفا عنها  يمتنعون  النساء 

 على أطفالهم 
ً
متشيطن أي يتلبسه الجن. وخوفا

بشكل خاص من تعرضهم لإلصابة بمس الجن 
فإنهم يمنعونهم من الخروج خالل  والشياطين؛ 
هذه الفترة، فيقومون بإخافتهم، بالقول لهم: »ال 
تطلعون بتاكلكم كالب القايلة أو حمارة القايلة«، 
وصحتهم  سالمتهم  على  الحفاظ  هو  والهدف 
وحمايتهم من األذى، وتعليمهم أن منتصف النهار 

 للراحة والبقاء في بيوتهم.)9(
ً
يكون وقتا

الضاضوة
تعتبر الضاضوة من الطيور الجميلة، وترمز في المعتقد لإلنسان 
المنعزل والشارد التفكير. وتتميز الضاضوة بألوانها الزاهية مثل 
التركوازي واألزرق والبني، وتعيش في المزارع وحيدة ومنعزلة على 
أغصان أشجار السدر والهمبا وغيرها، وال تعيش ضمن جماعات؛ 
أي ال تطير مع بقية الطيور، وتعتبر من فصيلة الببغاوات ولكن 
وشاردة  فمها  فاتحة   

ً
دائما الناس  ويراها  مقوس،  غير  منقارها 

ومستغرقة في التفكير، ويروي الناس حكايتها فيقولون »إنها كانت 
منعزلة عن بقية   

ً
في الما�ضي فتاة جميلة تجلس وحدها دائما

الكائنات  فدخلت   ،
ً
مفتوحا )فمها  حلقها  تبقي   

ً
ودائما أقرانها، 

الشريرة في فمها، وحملوها معهم وحولوها إلى طير«، وفي المعتقد 
أن فتح الفم يسمح بدخول الجن واألرواح الشريرة.

إذا شاهد الناس امرأة جميلة وجالسة وحدها »مسهتة«  يقولون 
لها: »وش فيك فاكه حلكك كنك الضاضوة«.)10(

خيل األرض
وال يقتلونها   ،

ً
سنتيمترات تقريبا  5 وطولها  حشرة لونها أخضر، 

أو يمسونها ألنهم بقتلها ستصبح أياديهم محترقة، ولذلك عندما 
ال  ولكن  عنها،  يبتعدون  داخلها  في  أو  بيوتهم  أمام  يشاهدونها 
يسمحون لها بالدخول، ويسمونها »خيل هل األرض«، ويقابلها في 

اعتقادهم »خيل هل الجن« التي يعتبرون أنها متآخية معها.)11(
الصرناخ

غريبة األطوار،  مزعجة الطبع،  قبيحة الشكل،  حشرة ظريفة، 
في اإلمارات  »الصرناخ«  وتسمى  في اإلمارات وعمان،   

ً
تنتشر كثيرا

اإلمارات  لدولة  الشرقية  المنطقة  في  أما  والشمالية،  الغربية 
وسلطنة عمان فتسمى »السراح«، وتعيش على األشجار الخضراء 
الكبيرة مثل اللوز، والهمبا، والسدر، والشريش وبعض األشجار 
في غذائها على األشجار التي  »الصرناخ«  وتعتمد  الكبيرة األخرى. 
الذباب.  مثل  الصغيرة  الحشرات  بعض  وتأكل  عليها،  تسكن 

الشعبية الذاكرة  في  الشعبية  والمعتقدات  الخيال 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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وسماع صوتها  »الصرناخ«  يتفاءل بعض الناس بظهور حشرة 
المزعج، ألنها تبشر بقدوم فصل الصيف القيظ(؛ بينما بعضهم 

يعتبرون صوت »الصرناخ« نذير شؤم ومصائب.)12(
الطيطار

الطيطار أو الوزغة سحلية متسلقة تشاهد على جدران البيوت 
والخداع،  والمكر  والخبث  للغدر  رمز  أنها  ويعتقدون  وأسقفها، 
ويتطيرون من رؤيتها، وتعتبر فأل سوء، ويو�ضي بقتلها والتخلص 
يعتقدون أنها هي التي نفخت في النار حينما هم  منها بال هوادة. 
اشتعالها،  لزيادة  السالم  عليه  إبراهيم  سيدنا  بحرق  النمرود 
وروت عائشة ر�ضي الله عنها عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن إبراهيم عليه 
السالم لما ألقي في النار، لم تكن دابة في األرض إال أطفأ النار عنه 
غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقتله. يعتقدون أنها كانت تخرج لسانها لترشد كفار قريش 
إلى مكان اختباء النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في غار ثور، عندما طاردوه بعد 
خروجه من مكة في هجرته إلى المدينة؛ ولذا يقولون: عليكم عند 

رؤية هذه السحلية بضربها على الفور وقتلها، ألنها مخادعة)13(.

بعض المعتقدات الخاصة بالجن
حيل حيلوه

فرحان  بن  مصبح  بن  الحظ  األستاذ  التراثي  الباحث  يحدثنا 
الكويتي عن حيل حيلوه فيقول: كانت في مدينة العين وانتهت في 
فترة الخمسينيات من القرن الما�ضي ولم ندركها، روايتها تقارب 
لكن احنا عندنا في معتقد أهل الواحة في العين ال  حق الليلة، 
يقولون األهالي في ليلة  ندري هل هي جنية أو روح من األرواح، 
عاشورا التي هي ليلة حيل حيلوه تأخذ اليهال )األطفال( وتوديهم 

لمكان مسقط والدتهم.
أم الصبيان

جنية تظهر في هيئة دجاجة وحولها صيصان  كثيرة، ومن أسمائها 
المكروهة »اللي ما تنطرا، وفي الوطن العربي القرينة وأم ملدم؛ 
 على الناس، تتربص بهم وتقتلهم أو 

ً
وهي من أشد الجنيات خطرا

فتعمل على إفساد  تتسبب لهم بالضرر الشديد طوال حياتهم، 
الزيجات، وتسقط األجنة من األرحام، وتمنع الحمل عند النساء، 
قبل  تظهر  إنها  الرواة  ويقول  األطفال،  وموت  بمرض  وتتسبب 
لتتربص باألطفال الذين ابتعدوا عن أهلهم أو يلعبون  المغرب، 
خارج بيوتهم، فتجذبهم إليها ليقوم الطفل بالركض وراءها، وفي 
الليل يستصاب الطفل بالمرض ويموت، فيقولون: »أم الصبيان 
الذاكرة  في  التي حفظت  المعتقدات  هذه بعض  ما خذتنه)14(. 
 مختلفة لمعتقدات متنوعة تبين اختالف 

ً
المحلية تحمل صورا

وتخيالت من وحي  المبنية على تصورات  االعتقادات  كثير من 
الخيال الشعبي تدل على غنى وتنوع الموروثات الشعبية وتعدد 

مصادرها المروية والمحكية في الذاكرة الشعبية االماراتية  

* باحث في تراث وتاريخ دولة اإلمارات

الهوامش:

رؤية في أهم  التراث الثقافي في اإلمارات العربية المتحدة:  عبد العزيز المسلم،   .1

المنابع والمؤثرات، معهد الشارقة للتراث، الشارقة، ص91.

2.  علي محمد راشد، صناعة السفن الخشبية، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، دار 

الكتب الوطنية، 2009، ص 25.

3.  علي المغني، معتقدات الحيوان في التراث االماراتي، ص 21.

4. عبد العزيز المسلم، التراث الثقافي، ص 105.

5.  علي المغني، معتقدات الحيوان، ص56.

6.  المرجع السابق، ص54.

7. علي المغني، معتقدات الحيوان في التراث االماراتي، ص57.

8. عبد العزيز المسلم، الكائنات الخرافية، ص 135.

9. علي المغني، معتقدات الحيوان، ص38.

10. علي المغني، معتقدات الحيوان في التراث االماراتي، ص71.

11.  المرجع السابق، ص82.

12. المرجع السابق، ص83.

13.  المرجع السابق، ص90.

14. علي المغني، معتقدات الحيوان في التراث االماراتي، ص62.



وتقاليده38 الزواج  معتقدات شعبية قديمة في عادات 

 خالد بن محمد مبارك القاسمي 

الشعوب  حياة  في   
ً
مهما  

ً
دورا الشعبية  المعتقدات  تلعب 

 من مكونات هوية الشعب. 
ً
 مهما

ً
والمجتمعات؛ إذ تعتبر جزءا

أو قوة  بمظاهرها الخارجية،  وهذه المعتقدات تتعدد سواء 
االعتقاد الكامنة في وجدان من يعتقدون فيها، وهي لم تتشكل 
دفعة واحدة، ولكن تشكلت خالل الحقب الزمنية التي مر بها 

المجتمع.

مفهوم المعتقدات الشعبية:
يمكن تعريف المعتقدات الشعبية بأنها عبارة عن مجموعة من 
والتي  التصورات واألفكار الذهنية التي يؤمن أصحابها بصحتها، 
تناقله   

ً
إرثا باعتبارها  بها،  المعتقدين  فيها لدى  تقبل الشك  ال 

األبناء عن اآلباء واألجداد، فالزمهم مسيرة حياتهم، وال زال يشكل 
 من ثقافتهم نحو تلك الحياة التي 

ً
 مهما

ً
في الوجدان الشعبي قدرا

وتعتبر المعتقدات الشعبية  يعيشون فيها داخل مجتمعاتهم)1(. 
 من التراث الشعبي، وتشكل ما تعتقده الشعوب من طقوس 

ً
جزءا

كالتي  أو غير منظورة،  أفكار مرتبطة بظواهر منظورة  أو  دينية 
تتعلق بمعتقدات الشعوب في الحسد، والسحر، والجن، والعالج 
وغير  األولياء  وموالد  والتصوف،  والتمائم،  والرقى  بالقرآن، 
ذلك)2(. والمعتقدات الشعبية ظاهرة اجتماعية تنتج عن تفاعل 
األفراد في عالقاتهم االجتماعية وتصوراتهم حول الحياة والوجود 
وقوى الطبيعة المخيفة والمسيِطرة أو المتحكمة في تسيير الحياة 
الكونية. وألسباب عديدة، أهمها ذلك التراكم االجتماعي للعادات 
والتقاليد واألفكار، يصبح المعتقد ذا قوة آمرة قاهرة)3(. وتنتقل 
ة؛ فتؤمن  هذه المعتقدات إلى األسرة كجزء من الثقافة الشعبيَّ
وتحقق لها رغباتها وتساعدها في   

ً
قويا  

ً
بها وتعتقد فيها اعتقادا

إشباع احتياجاتها، بشرط التسليم بأهميتها في حياتها كاالعتقاد 
ة والتحويطات والحسد وغيرها.  في قدرة األعمال السحريَّ

هذه المعتقدات ترتبط بحياة األسرة بشكل عام في إطار الموروث 

معتقدات شعبية قديمة 
يف عادات الزواج وتقاليده

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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احتياجاتها  إشباع  على  يساعدها  حيث  بها  الخاص  الثقافي 
داخل  النف�ضي  األمان  ببعث  ذلك  مدعمة  ة  والروحيَّ ة  النفسيَّ
األسرة، وكثير من األسر تحاول جاهدة نقل المعتقدات إلى أبنائها 
كلية دون التعديل فيها أو المساس بقيمتها وبقداستها، بما يمثل 
في جوهره عملية صياغة الثقافة للفرد أو نقل التراث االجتماعي 

والثقافي إليه من جيل إلى جيل)4(.

السحر والحسد يف الزواج يف المجتمع اإلمارايت:
في  اإلماراتي  المجتمع  بها  ذخر  التي  المعتقدات  أهم  من  ولعل 
ما  معظم  ورد  والحسد،  السحر  في  القوي  االعتقاد  الما�ضي، 
يصاب به اإلنسان في حياته إلى هذين المعتقدين. وللتغلب على 
كتابة بعض  »المطوع«  أعراض السحر والحسد كان ُيطلب من 

حلية  في  توضع  الورق  من  قصاصة  غلى  الكريم  القرآن  آيات 
 
ً
 اعتقادا

ً
فضية وتعلق في رقبة الطفل المريض أو الذي يبكي كثيرا

في إصابته بعين شريرة أو عين حاسدة. كما ساد خوف عام من 
الجن الذي يسكن بعض األشجار أو اآلبار أو مجاري الماء أو مزارع 
النخيل)5(. ومن أبرز األمثلة فيما يخص معتقد السحر، »سحر 
تعطيل الزواج« أو ما يسمى بتعبير السواد األعظم »الربط« الذي 
يكون من وراء فشل الزواج )ليلة الزفاف( وقد يخص هذا النوع من 
السحر المرأة أو الرجل على حد سواء، وفي الغالب ما يدفع بعائلة 
المتضررين إلى تسديد مبالغ مالية خيالية للسحرة والمشعوذين 
من أجل فك هذا الربط ألن األضرار النفسية الناجمة عنه تكون 
 حرجة)6(. ويعد 

ً
بليغة، تجعل العروس أو العريس يعيشان ظروفا

الزواج من المناسبات االجتماعية في دولة اإلمارات التي ذخرت 
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بالعديد من العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية القديمة؛ 
وبعض هذه  التغلب عليهما،  السحر والحسد ووسيلة  والسيما 
ومن   .)7( وبعضها اآلخر ما زال موجوداً العادات قد اختفى اآلن، 
بين المعتقدات الشعبية في عادات الزواج وتقاليده في الما�ضي، 
عقد القران لحماية العروسين من  ما كان يظهر بوضوح أثناء 
ويهدف  أحدهما،  أو  للعروسين   

ً
أو ممن يضمر شرا الحاسدين 

أهل  ِحرص  والممارسات  اإلجراءات  تلك  ومن  بينهما،  للتفريق 
 
ً
العروسين على أن يكون عدد الحاضرين أثناء عقد القران قليال
بحيث يقتصر على »المطوع« الذي سيعقد القران ووالد العروس 
ووالده.  العريس  إلى  باإلضافة  قبلها  من  الموكلين  والشاهدين 
وبعضهم كان يدخل في غرفة بعيدة عن المكان الذي يجلس فيه 
 أنه تم عقد 

ً
المدعوون وبعد عقد القران يخرج للمدعوين معلنا

 عن ذلك بإطالق أعيرة نارية في الهواء.
ً
القران معبرا

الذي سيعقد القران  »المطوع«  أن يأمر   
ً
ومن اإلجراءات أيضا

الصالة  في  التشهد  جلسة  يجلسوا  أن  المكان  في  الجالسين 
 
ً
من أن يربط أحدهم حبال  

ً
ووضع أياديهم على أفخاذهم خوفا

أو يعقد ُعقدة أو حتى يحك رأسه فيربط المعرس عن عروسه. 
كانوا  المجتمع  من  الفئات  بعض  أن   

ً
أيضا المعتقدات  ومن 

يعطون العروس قطعة من الحلوى تقوم بمصها ثم تعطيها ألحب 
بعدها  ستتزوج  بأنها   

ً
اعتقادا لتمصها  عمها  ابنة  أو  صديقاتها 

ُيعقد قرانها ال  التي  الفتاة  أن   
ً
أيضا المعتقدات  ومن  مباشرة. 

تترك لوحدها أي ال تنام منفردة وال تخرج لوحدها خاصة بالليل 
 عليها من مس الشيطان. كذلك ذكر بعضهم أن أم العريس 

ً
خوفا

فيه آيات من   
ً
مقروءا سقي العروسين ماء 

ُ
في ليلة العرس كان ت

 لهم من المس والحسد)8(. كما أن بعضهم 
ً
القرآن الكريم تحصينا

كان يستخدم المباخر في إشعال »الخلوط«، وهو عود يستخرج 
 من نبات الصحراء، ذلك العتقاد بعضهم أن عود الخلوط 

ً
محليا

يستخدم لكسر العين وتفادي الحسد)9(. 
التي ظهرت  الشعبية  المعتقدات  من  الكثير  إن  القول  ويمكن 
؛ فالمعتقدات خبيئة في صدور 

ً
 في مجتمعنا لم تختف نهائيا

ً
قديما

الناس، وهي ال تلقن من اآلخرين ولكنها تختمر وتتشكل بصعوبة 
يلعب فيها الخيال الفردي دوره  بصورة مبالغ فيها أو مخففة، 
، وهي مع تمكنها في أعماق النفس اإلنسانية 

ً
 خاصا

ً
ليعطيها طابعا

عند غير  عند الريفيين أو الحضر،  موجودة في كل مكان سواء 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث

وتقاليده الزواج  معتقدات شعبية قديمة في عادات 
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المثقفين كما عند الذين بلغوا مرتبة عالية من العلم الثقافة 
وصاروا يخضعون في حياتهم وفكرهم لألسلوب العلمي)10(. 

وعلى ذلك يمكن القول بأن المعتقدات الشعبية القديمة مازالت 
في   

ً
موجودة في مجتمعنا، ولم تندثر كلية، فاالعتقاد بها موجودا

ولكن بدرجات متفاوتة.  كافة الطبقات وعلى كافة المستويات، 
يجب أن نفرق بين وجود المعتقد في  ولكن في هذا الخصوص، 
حد ذاته )مثل االعتقاد في الحسد أو السحر( والوسيلة التي كان 
يتم بها التغلب على األثر السيئ لهذا المعتقد، فإذا سلمنا باختفاء 
بعض العادات في الزواج، والتي كانت ُيعتقد أنها وسيلة للتغلب 
على السحر أو الحسد، فيجب علينا أن نسلم بأن االعتقاد بتأثير 

 
ً
السحر والحسد على أمور الزواج ما زال موجودا

* باحث ومؤرخ في تاريخ اإلمارات
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أوروبا42 في  الشعبية  والمعتقدات  الخرافات  معجم  من  مقتطفات 

 عيل تهامي

في  الشعبية  والمعتقدات  الخرافات  »معجم  كتاب  يسلط 
لـ »بيار كانافاجيو«، وترجمة أحمد الطبال، والصادر  أوروبا« 
في  والتوزيع  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  عن 
الشعبية  المعتقدات  الكثير من  على  الضوء  يسلط  بيروت، 
الطبال،  أحمد  ترجمه  الذي  الكتاب  ويعد  أوروبا.  بلدان  في 
وصدر عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع في 
بيروت، مرجعا أساسيا لكل من يسعى لمعرفة كيف كان يفكر 

األوربيون فى تاريخهم القديم.

والمعتقدات  الخرافات  من  الكثير  الكتاب  صفحات  وتحمل 
وأجاب فيه على  »بيار كانافاجيو«،  الشعبية التي سبق وجمعها 
"بريمار"  إنقالب  "بونابرت"  ولماذا أرجأ  الكثير من األسئلة مثل: 
ولماذا يخ�ضى  الى يوم السبت؟،  يوم الجمعة،   

ً
الذي كان مقّررا

بعض  تتجّنب  ولماذا  قزح؟،  قوس  الى  اإلشارة  النمساوّيون 
الفتيات األوروبّيات المرور بين شجرتي تين؟، ولماذا تنزع خصلة 
من ذنب البقرة، قبل بيعها؟، ولماذا ُيطلق على الهّر األسود، اسم 
في  بقة مّخ ذئب، 

ّ
ولماذا تحمل المرأة الش "الشيطان الف�ّضي"؟، 
؟.

ً
كيس من جلده؟، ولماذا ُعّد العدد )7( سحرّيا

والديني  السيا�ضي  التاريخ  تفسير  فرصة  لقارئه  الكتاب  ويتيح 

وجماعاتها،  أفرادها  وتصّرفات  ألوروبا،  واالجتماعي  والثقافي 
ووجوه إنتاجها األدبّي والفّني والعقلي والروحي، والتعرف على تلك 
وستبقي في  الخرافات والمعتقدات الشعبية التي مازلت باقية، 
  .
ً
 وثباتا

ً
 رسوخا

ّ
النفوس حية وثابتة ودائمة، ال يزيدها تطّور اآللة إال

نختار هنا مقتطفات من بعض ما ورد بكتاب »معجم الخرافات 
والمعتقدات الشعبية في أوروبا« من نصوص وتعريفات.

آبنوس
الخوف،  من   

ً
واقيا باعتباره  أفريقيا،  في  اآلبنوس  ُعِرف خشب 

إلى  المنتمين  األطفال  أّسرة  لُصنع  األوروبيون  فاستخدمه 
العائالت الثرية.

إّبالة )حزمة حطب أو رزمة عيدان(
ر الكثيرات من الساحرات بمظهر النساء الفقيرات، ليخدعن 

ّ
تتنك

فإذا نزعت  حزمة حطب على كتفها،  فتحِمل كل منهّن  الّناس، 
قناعها اختبأت داخل الحزمة.. فإذا أراد امرؤ نقل حزمة الحطب 
هذه، إلى حزمة حطبه كان عليه قبل ذلك، أن يرسم عليها باإلشارة 

، فإذا لم يفعل خاطر باستقبال ساحرة تحت سقفه.
ً
صليبا

إبرة
 يشتد اإلقبال على اإلبر التي تخاط بها األكفان، إللقاء أذى من 
السحر على اآلخرين. ويكفي أن توضع إحداها تحت صحن أحد 
المدعوين الى الطعام، مثال، ليصاب بالشل الحاد السريع. وعلى 
الفتاة التي تتمنى الحصول على زوج أن تغرز سبع إبر في شمعة 
جديدة، بعد إشعالها، وتدعو العذراء إلى إجابة طلبها طوال مدة 

مقتطفات من معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية يف أوروبا

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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االشتعال. فإذا فعلت ذلك فلم تظفر بقلب الرجل الذي تتمناه، 
، النساء األخريات. 

ً
على األقل، تجعله عاجزا

أبسنت )نجم(
إذا سقط النجم أبسنت من السماء إلى األرض، فهذا مؤشر على 

قرب بدء نهاية العالم.
أبو منجل

ومن أصابه مغص والتقى  طائر مائي طويل القائمتين والمنقار. 
 كان نوعه، وتعود قدرة هذا الطائر على 

ً
أبو منقار زال مغصه أيا

الشفاء من آالم المغص بحسب رأي بعضهم، إلى أن منقاره ُيشبه 
الحقنة الشرجية.

أحدب
، كان فأل خير له، ومن لمس حدبته، كان 

ً
من لقي أحدب صباحا

ذلك أدعى إلى فأله وحسن حظه.
أخضر

 إلى 
ً
ُعّد اللون األخضر، باعتباره اللون األثير لدى الشيطان، رمزا

اقّيات الغربية التي يلبسها 
ّ
الخراب والشقاء واأللم، وقد كانت الط

المجرمون، فُيربطون إلى عمود التشهير، ويعرضون على الناس، 
اللون.  وكذلك كانت معاطف المجانين خضراء  اللون،  خضراء 
لو 

ّ
وإذا أحرقت بعض آثار الشيطان في ساحة عامة حمل ممث

 أخضر 
ً
بالحرق، صليبا الكنيسة الذين يشاهدون هذا اإلعدام، 
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 بقماش أسود من الكريب الرقيق. ويرى أشخاص عديدون 
ً
محاطا

)ومنهم الكثيرون من الممثلين الهزليين( أن اللون األخضر يجلب 
الشقاء.

أدوات المائدة )مالعق وشوكات وسكاكين(
ترتيب  خالل  المائدة،  أدوات  إحدى  البيت  ربة  أسقطت  إذا 
وإذا  حضوره.  تنتظر  ال  مدعو  حضور  على  ذلك  دل  الخوان، 
الخوان(، خارج   بشوكة فوق السماط )غطاء 

ً
قاطع امرؤ سكينا

فال  وإذا لم يكن المرؤ أعسر،  فذلك مجلبة للشقاء.  الصحن، 
يستحسن أن يدير ملعقته بيده اليسرى، داخل الفنجان، فذلك 

ينقص حياته سبع سنوات.
أذن

واألذنان  كسالن.  إنسان  أذنا  الغليظتان  الكبيرتان  األذنان 
ومندفع في فعل  حيّي،  الصغيرتان الرقيقتان أذنا إنسان عاقل، 
. وأما األذنان المفرطتان في طولهما فتكشفان 

ً
الجميل خصوصا

في أذنه اليمنى   
ً
ومن سمع صفيرا ويطعن في السن.   

ً
مقداما  

ً
كائنا

أذنه  في   
ً
فإذا سمع صفيرا الغيرة.  بسبب  يغتابه   

ً
أحدا أن  علم 

اليسرى، كان ثمة امرؤ يبيت له السوء. 
أذن الفأر )عشب ذو أزهار(

 كل حياته، كان عليه أن يم�ضي 
ً
 إذا أراد العاشق أن يبقى محبوبا

الموضع  من  الفأر«  »أذن  وأزهار  أعشاب  من  طاقة  ليقطف 
البلوط  شالل  كذلك  )ويسمى  الجنيات«،  »حمامات  المسمى 

 
ً
مختارا لوكسمبورغ،  مدينة  ضواحي  في  يقع  وهو  المسحور(، 

المكان الذي يدله عليه أول مواطن لوكسمبورغي يصادفه.
األربعاء 

وضع يوم األربعاء تحت تأثير »عطارد«: فهو يسهل تنفيذ المشاريع 
واألسفار. ويرتاح فيه النصوص والسحرة؛ فال مجال للخوف منهم 
فيه. ويجب االمتناع يوم األربعاء عّما يلي: تقليم األظافر - الزواج 

ـ لبس القفازين.
أرطاسية )نبتة عطرية( 

بماء  أنبوبها  غسلنا  صيد  بندقية  عن  الّسحر  إزالة  أردنا  إذا 
الشهر  من  الخامس  اليوم  في  عد 

ُ
أ الذي  المغلية  األرطاسية 

النبال  تطلق  الثاني،  كانون  من  األول  وفي  السنة.  في  الخامس 
المزينة باألرطاسية في اتجاه السماء، واألرض، والجهات الرئيسة 

األربع، لطرد التأثيرات السيئة خالل عام كامل.
ارنب بري 

في الجبل كان الشيطان نفسه   
ً
ليال إذا ركض أرنب بري أبيض، 

ووجب االحتراس منه، إال إذا حمل المرء قائمة أرنب تحت إبطه 

أوروبا في  الشعبية  والمعتقدات  الخرافات  معجم  من  مقتطفات 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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األيمن وإذا أكثر المرء من أكل األرنب البري، وبكميات كبيرة، غذا 
، أثناء عودته من 

ً
 بريا

ً
. وإذا التقى موكب العرس أرنبا

ً
خائفا وذكيا

القداس، لم يكن ذلك قال خير للزواج.
إصبع

 ال يشير النمساويون إلى قوس قزح بسبابتهم، على اإلطالق؛ ألنهم 
يعلمون أنهم لو فعلوا ذلك لنمت في طرف سبابتهم بثرة ضخمة 
يرون فيها كل األلوان. فإذا استخدمنا إصبعينا فجسدنا بها قرنين 
)ناصبين السبابة والخنصر وطاوين األصابع األخرى  إلنسان ما 
داخل اليد( ألقينا عليه أذى من السحر. ويمكننا استخدام اليد 

اليمني أو اليسرى، بال تفريق.
إصطبل 

يجب االمتناع عن لمس بيوت العناكب التي تكثر في اإلصطبالت 
والزرائب فهي تبعد عنها الّسحرة.

بغل
إن هذا الحيوان العقيم، ينتقل عقمه، إلى كل من ركبه بال سرج.

ْ
بط

المخدة  كانت  لذلك  أنثاه.  ومعه  إال  يسبح  البط  ر 
َ
ك

َ
ذ نرى  ال 

 للسعادة الزوجية.
ً
المصنوعة من ريش البط ضمانا

أعرج
إذا غادرت منزلك، وكان أول شخص صادفته أعرج، فال تنتظرّن 

 في يومك.
ً
خيرا

بنفسج
من شاء وقاية نفسه من الحّمى، لسنة كاملة، كان عليه أن يأكل 

أول زهرة بنفسج يجدها في طريقه، في فصل الّربيع.
بصل

إن عدد القشور التي تحيط البصالت بها نفسها، عشية اشتداد 
فالبصلة لم تخطئ  يشير إلى ما ُينتظر من فصل الشتاء،  البرد، 

يوما قط.
تمر

إن العقد المؤلف من سبع نوى تمر منظومة في خيط قرمزي، إذا 
في السنة السابعة من عمره، حفظه من الظلم،  حمله الطفل، 

ّنا محيطين.. ولكن نضرب األمثلة 
ُ
مدى الحياة. وما ك



الحصن 46 دبا  الشعبية في مدينة  الحكايات  اطاللة على 

 محمد أحمد القضاة 

مجلة  دعوة  وصلتني  حين  أنه  الطالع  حسن  من 
دولة  في  الشعبية  »المعتقدات  عن  للكتابة  »التراث« 
لسببين؛   

ً
سعيدا كنت  المتحدة«،  العربية  اإلمارات 

األول الختياري أن أكون أحد المشاركين في هذا العدد 
دولة  في  الشعبية  المعتقدات  يتناول  الذي  الخاص 
والدول،  الشعوب  ذاكرة  تعد  التي  العربية  اإلمارات 
والحكايات الشعبية أدب موجود في كل لغات العالم 
وتراث الشعوب وثقافاتها ويرد في صيغ كثيرة ومتنوعة، 
الشارقة  أيام  صاحبت  التي  التراثية  الندوة  في  وجاء 
»المتأمل للحكاية الشعبية يجدها تحتوي  التراثية أن 
المشكالت  حل  على  تساعد  أن  يمكن  كثيرة،  تعاليم 
الداخلية التي يعانيها الناس بشكل عام مهما اختلفت 
البيئات والثقافات التي ينتمون إليها«. وأشارت الندوة 
بتنوع أغراضها،  »الحكايات الشعبية اختلفت  الى أن 
والخرافات  األساطير  أنواع  يقصون  الرواة  كان  إذ 
كما  األبطال،  وسير  التاريخ  قصص  عن  ويتحدثون 
ينشدون القصص الهزلية واألخالقية التي ال تخلو من 
أنواع العبر التي تسهم في تربية النشء، السيما أنها تعبر 
إذ يتعمد الراوي عبر الحكايات إثارة  عن هدف محدد، 
النفوس وتحفيزها وتكوين صورة عامة عن الحياة بما 
فيها من خير وشر. »وتابعت الندوة إشاراتها إلى ضرورة 
الشعبية كضرورة وطنية سيما  بالحكايات  »االهتمام 
من ثقافة المجتمع والموروث الشعبي   

ً
أنها تعد جزءا

في فهم ثقافة   
ً
مهما  

ً
إذ تلعب الحكايات دورا لإلمارات، 

المجتمع، بل ويمكن اعتبارها أحد األنساق االجتماعية 
النسقين  مثل  المجتمعي  البناء  تشكل  في  تسهم  التي 

السيا�ضي واالقتصادي«. 

في  مهمة  علمية  رسالة  ناقشت  قد  كنت  أنني  والثاني 
اللغة  في قسم  السالمي  أحمد  أنوار  للطالبة  الماجستير 
تناولت فيها الباحثة  العربية وآدابها في جامعة الشارقة، 
»الحكايات الشعبية في مدينة دبا الحصن: دراسة ميدانية 

إطاللة عىل الحكايات الشعبية يف مدينة دبا الحصن 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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تحليلية«، حينها قلت إّن من أفضل ما يمكن أن أشارك به إلقاء 
المهمة في االدب الشعبي اإلماراتي   على هذه الحكايات  الضوء 
من خالل تقديم  في مدينة دبا الحصن التابعة إلمارة الشارقة، 
وقد  العلمية،  الرسالة  هذه  إليها  وصلت  التي  النتائج  أفضل 
نالت عليها جائزة أفضل البحوث اإلنسانية في مسابقة مصرف 
أّن  خاصة  /2022؛   2021 الجامعي  للعام  االسالمي  الشارقة 
الشعبي حيث  التراث  عناصر  من   

ً
مهما  

ً
عنصرا يعدُّ  موضوعها 

إضافة  يرسخ القيم األخالقية ويحفظها من الضياع والتال�ضي، 
الى ما تزخر به مدينة دبا الحصن من تراث وقصص شعبية كثيرة 
ومهمة، استطاعت الباحثة أن تجمع نماذج كثيرة من الحكايات 
الشعبية الشفاهية، ثم تقوم بتدوينها ونقلها الى الفصيحة بما ال 
يخل ببنية النص، ثم تصنيفها وتحليل بنيتها الفنية والسردية ثم 

حفظها وتوثيقها. 
ومفهوم الحكاية الشعبية، أنها قصص شفاهية تتناقلها األجيال 
 بعد جيل، وهي من تجارب البشر ومشاعرهم وأحاسيسهم، 

ً
جيال

وترتبط بشكل خاص بشعبها، حيث يقوم الراوي باطالق العنان 
لخياله لكي يروي ما تجول به نفسه بحرية وطالقة، ويكون هو 
في كثير من األحيان بطل الحكاية، وعرفت الشعوب منذ القدم 
مختلفة من القصص الشعبي من مثل االساطير والسير   

ً
أنماطا

واحتلت الحكايات مكانة  واأللغاز واألمثال والحكم والحكايات، 
كبيرة بين أفراد الشعب؛ ألنها ارتبطت في عاداتهم ومعتقداتهم، 

كما أنها وسيلة أو  المهم من ذاكرة الشعب،  وغدت هي الجزء 
اليصال فكرة أو هدف   

ً
طريقة للتعبير عن مشاعر الناس قديما

وخبرات مستخلصة من   
ً
وعبرا  

ً
أو تعديل سلوك وتحوي دروسا

والحكايات الشعبية  في الما�ضي.  تجارب عاشها األجداد واألباء 
في  يحفظونها  متلقين  مجموعة  وسط  الراوي  يرويها  حواديت 
يرويها  وكل  آخر،  أو مجلس  واقعة أخرى،  في  نفوسهم ويرونها 
غير أنه  فال يتقيد بما لفظ به الراوي األصلي،  بأسلوبه ولغته، 
يتقيد بشخصياتها وأحداثها وبنائها العام. وفي تعريف آخر يمكن 
القول إن الحكاية الشعبية هي رواية قصصية شفهية موروثة 
يلح  وقد  ألحفادهم،  واألجداد  ألوالدهن  بروايتها  األمهات  تقوم 

شخصية »بعري بال رأس« الذي ُنحر وفقد رأسه، 
ثم بدأ بتخويف الناس يف أوقات الظهرية، وأبو رأس، 

وسدرة الصنم، وغريها من الشخصيات الخرافية.
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األوالد أو األحفاد على طلبها قبل النوم.
وتمتاز الحكايات الشعبية أنها تروي قصة لها بداية ونهاية وأحداث 
متكاملة، وتتميز بالحبكة الدارمية والبنائية واألحداث التي تشتمل 
عليها، وفي الغالب تكون معبرة عن قصة أو نادرة غريبة، غير أنها 
أو تلك  وليست الصغيرة أو المفصلة،  تعتمد األحداث الكثيرة، 

التي تهتم باالنفعاالت أو المواقف النفسية.
وتوصلت الباحثة في رسالتها إلى أن الحكاية الشعبية تحمل بين 
طياتها الكثير من الوعظ والعبر التي يحاول الراوي إيصالها بشكل 
 ،

ً
أم كبيرا  

ً
أكان صغيرا سواء  أو غير مباشر إلى المتلقي،  مباشر، 

في  يجول  تعبر عما  أو  أو مشكلة،  تعبر عن قضية  فكل حكاية 
نفس الراوي، أو تجربة مر بها، كما أن الحكاية الشعبية قصة لها 
بدايتها المميزة ونهاية رائعة، وتمتاز هذه الحكاية بترابط األحداث 
حتى  الحكايات غريبة ونادرة،  تكون هذه  وغالًبا ما  وتماسكها، 
الشخصيات تكاد تكون غريبة بعض ال�ضيء، من مثل »السعلوة« 
أنها  إال  منظرها،  بشاعة  من  وبرغم  الغوريال،  أنثى  تشبه  التي 
كانت تغري الرجال للزواج منها. وشخصية »بعير بال رأس« الذي 
حر وفقد رأسه، ثم بدأ بتخويف الناس في أوقات الظهيرة، وأبو 

ُ
ن

رأس، وسدرة الصنم، وغيرها من الشخصيات الخرافية. وتتعدد  
بين حكايات خرافية  الحصن  دبا  في  الشعبية  الحكايات  انواع 
غير أنها تحتوي على مضمون أخالقي أو  تنتمي الى عالم الخيال، 
وحكايات شعبية من مثل حكايات الجان والحيوان  هدف ما، 
والواقع االجتماعي، وتهدف جميعها إلى التسلية والترفيه، وبعضها 
يتعلق بظواهر طبيعية من مثل الرعد والمطر والقمر مما يشكل 
 حالة من القلق والخوف لدي بعض الناس. في حين قامت 

ً
أحيانا

حكايات الواقع االجتماعي لسد الفراغ من خالل حكايات التسلية 
ونقدها،  القيم وتصوير االوضاع االجتماعية  وتأصيل  والترفيه 
ومساندة بعض القضايا االجتماعية من مثل الزواج بين الغني 
والفقير وبين الشيخ والشابة وتعدد الزوجات وحكايات اليتامى 

والبخالء والشحاذين.
الوظيفة  مثل  من  الشعبية  الحكايات  بها  تتفرد  وظائف  وثمة 
وتهدف الى تعليم التحلي باألخالق الفاضلة من مثل  التعليمية؛ 
والتمسك  الصغير،  على  والعطف  واالحترام  واألمانة  الصدق 
بالقيم السامية، وتعليم الناس النية الحسنة والتمسك باألخالق 
والوظيفة الترفيهية  الحميدة والسعي للخير واالبتعاد عن الشر؛ 
والوظيفة  وتهدف إلى إسعاد الناس بالفرح والترفيه والتسلية؛ 
والبيولوجية  النفسية  االحتياجات  سد  الى  وتهدف  النفسية، 
والتنمية السيكولوجية، والتنفيس عن المكبوتات والرغبات التي 
ال يمكن ممارستها في الواقع لكونها تتعارض مع القيم المجتمعية، 

الى  نظره  ولفت  الفرد  تثقيف  الى  وتهدف  الثقافية،  والوظيفة 
كيفية  في  المتمثلة  المادية  بمكونتها  السابقة  الحضارات  تلك 
ملبسهم ومشربهم ومأكلهم وأعمالهم وغيرها. وترى الباحثة أنوار 
ا لألجيال المتتالية  ثقافيًّ  

ً
الى أن القصص الشعبية تعد مصدرا

تحمل إليهم العمل والطموح، وتعلمهم قهر المستحيل، وتدربهم 
على التصور الواسع، كما تحمل إليهم القواعد األخالقية والقيم 
الحكايات  جمع  إطار  وفي  عقولهم.  في  لترسيخها  العليا  والمثل 
يختلف عن اآلخر،  لوحظ أن كل راٍو  الشعبية في دبا الحصن؛ 
سواء في طريقة سرد األحداث، أو أسماء الشخصيات، أو الحبكة، 
 إلى حل المشكلة، ووقد استعانت الباحثة أنوار بعدد من 

ً
ووصوال

األحاديث المروية على ألسنة أهل دبا الحصن ومحطيها الجغرافي، 
ومن جهة  الشعبية من جهة،  الحكايات  لجمع نصوص  وذلك 
ثانية الستقصاء المعلومات التفصيلية التي تتعلق بمصادر هذه 
وغيرها من المعلومات  روايتها وطرق أدائها،  وبأجواء  الحكايات، 

المتصلة بالحكاية الشعبية في دبا الحصن ومحيطها.
موروثها  بثراء  تتميز  إلى أن دولة اإلمارات  الباحثة  وقد توصلت 
مجال  في  ا،  دوليًّ لها  مشهود  فعالة،  وباستراتيجيات  الشفهي، 
الشفهي  التعبير  في  الثراء  هذا  ويتبدى  الموروث،  هذا  صون 
لرواتها المتميزين والذين لديهم ذاكرة هائلة على تذكر األحداث 
كما  بل نقلها لألجيال المتتابعة،  الماضية واستحضار الحكاية، 

الحصن  دبا  الشعبية في مدينة  الحكايات  اطاللة على 

المعتقدات الشعبية، الثقافة األزلية بين القديم والحديث
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يتميز هؤالء الرواة بالبساطة في التعبير واألسلوب والمعنى العميق 
ونستشهد في ذلك بعدد وافر من مشروعات  في الوقت نفسه، 
الجمع الميداني للتاريخ الشفهي اإلماراتي، والعادات االجتماعية، 
 عن جمع وتوثيق أنواع األدب الشعبي 

ً
والتقاليد الحرفية، فضال

اإلماراتي، خاصة الشعر الشعبي والخراريف.
خالصة القول إن التعبير الشفهي ورواته في دبا الحصن يتمتع 
فيمكنهم  وبذاكرة فائقة حية في تذكرهم لألحداث،  كبير،  بثراء 
فهم مخزن لحفظ التراث  وبالتالي،  تخزين األحداث والمعارف. 
المجتمعي وتناقله من جيل لجيل مع القدرة العالية على اإلبداع،  
ففي مدينة دبا  عن االختالف في أماكن سرد الحكايات.   

ً
فضال

كانوا يستمعون إلى الحكايات في   - على سبيل المثال   - الحصن 
يستمعن إلى  وكانت النساء  فصل الصيف أمام شاطئ البحر، 
أما في مدينة  هذه الحكايات أيًضا في وقت الظهيرة ووقت الليل. 
خورفكان، كما ذكرت الراوية مريم؛ فهم يستمعون إلى الحكايات 

في المنازل في جميع األوقات صيًفا أو شتاًء، وكانوا يؤمنون أيًضا 
بوجود مثل هذه الشخصيات. كما الحظنا وجود أوجه اختالف 
بين الرجال والنساء في عالم الحكي، خاصة في األوقات التي تروى 
ال يجتمعون   - - حسب طبيعة عملهم  فالرجال  فيها الحكايات، 
للحكايات وقت الظهيرة، فهم يسعون في طلب الرزق، حتى بعد 
عودتهم من العمل، يلجئون للراحة بعض الوقت، وهذا بالطبع 
ولذلك  المنزل،  في  أوقاتهن  أغلب  فهن يجلسن  النساء،  عكس 
يقمن بسرد  ؛ 

ً
فمثال حتى في عملهن،  يتاح لهن سرد الحكايات، 

مثل ما سبق  األشغال اليدوية التي يصنعنها،  الحكايات في أثناء 
ذكره: شغل السفافة والتلي، ومثل هذه الحكايات تطول وتطول، 
ومن يرغب باالستزادة عليه العودة الى رسالة الماجستير المعنونة 
ميدانية  دراسة  الحصن:  دبا  مدينة  في  الشعبية  بـ»الحكايات 

تحليلية« للباحثة أنوار أحمد السالمي 2022 

  * كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة الشارقة



المفتوح  50 الباب  أخالق 

إضاءة

 عبد الفتاح صربي

بنيت على  الباب صنع ليغلق.. هذه فلسفة وجوده وصنعته، 
أداة  أو  فضاء  على  مغلقة  واجهة  ليكون  وظيفته..  أساس 
إلغالق فضاء، هذه وظيفته األساسية والغرض الذي من أجله 
ر صانعه في الباب ليكون وسيلة للستر أو التستر أو االختباء 

ّ
فك

للطمأنينة   
ً
ضامنا الباب  يصبح  هنا  ومن  خلفه،  واالختفاء 

ومنع الولوج إلى فضاء  والتمويه،  من أشكال اإلخفاء   
ً
وشكال

المراد  المساحة  تلك  إلى  العبور  أحد  من حق  ليس  خاص 
إخفاء أسرارها إال بضوابط أو مسوغات معتمدة للعبور إليها.

ولكن شاء الباب أن يدور على عاقبيه ليلبي الغرض منه والهدف 
المنشود كوظيفة، وهو اإلغالق على فضاء بتعمد وقصدية. وإذا 
، وكوة عبور آمن لمن 

ً
دار عكس دورة اإلغالق فإنه سيكون ممرا

يريد، ولكن الباب حين يظل مفتوح أو يفتح بيسر لكل من أراد فإنه 
 عن سلوك أهل المكان وسكان الدار والحالة العامة 

ً
ر أيضا

ّ
سيعبـ

الباب  السائدة في هذه المنطقة أو في تلك القرية أو المدينة.. 
المفتوح يعني أن سكان الدار يتمتعوا بصفات الكرم والترحيب 
بأي وافد أو زائر أو ضيف قريب من األهل والعشيرةأو غريب عنهم 
وعن المكان، حيث إن الفتح يعني عدم توتر القاطنين من حلول 
أي أحد فجأة وبدون ترتيب، مما يعني استعدادهم النف�ضي الذي 
ينم عن بأسهم وقوتهم من ناحية، وعن مدى تمكنهم الذاتي من 
قبول من يحل عليهم طالما أنهم أعلنوا عن ذلك من خالل بابهم 
للمارين بأن هلموا تعالوا   

ً
إعالنا  

ً
المفتوح، وكأن الفتح يعني أوال

يقطنه من هو مستعد  إذا كانت لكن رغبة بالدخول إلى فضاء 
ناحية أخرى  ومن  الستقبالك بسالم وترحيب ويسر وطمأنينة. 
عمق  إلى  دخولك  حال  حاجتك  تلبية  بالداخل  من  استعداد 

المكان المراد دخوله بغرض أو هدف.
الباب المفتوح ال يرد القاصد وال يمنع القادم إلى الداخل، وال حتى 
خروج من بالداخل إلى الخارج، الفضاء األوسع والمكان األرحب 
بمحدودية  المحكوم  الضيق  المكان  خارج  واالنتشار  للسعي 
المساحة وكأنه أي الباب يعبر عن الحرية، وأنه أداتها للتحرر من 
ربقة الضيق وضوابط الحركة المحدودة داخل مكان محدود 
ألنه  الحرية  ويحب  حّر   

ً
إذا الباب  وبصناعته،  وبشكله  بطبعه 

التحرر وسبيله،  وهو أداة  الدار،  يتيحها لآلخرين من أصحاب 

رغم أنه في ذات الوقت أداة اإلغالق واالنغالق، حين يؤمر فيدور 
ليحول المكان إلى مكان مصمت بال مكامن تتيح حرية الخروج أو 
 
ً
الهروب أو االنحالل واالنفكاك من الداخل الذي أصبح مصمتا
بأوامر رب الدار أو صاحب السطوة والسلطة على هذا المكان، 
يرتكنون  الذين  البشر  مثله مثل  المكان  من هذا  والباب جزء 
 
ً
خلفه بأوامر سيد المكان أو طواعية تلبية لرغبة حياتية، وتنفيذا
 لمشيئة حركة اليومي المعي�ضي والحياة وطريقة التواجد 

ً
طوعيا

وآليات التعامل مع الخارج والظروف الحاكمة من ليل أو نهار أو 
سكينة مرغوبة أو عزلة مطلوبة.

 من المكان 
ً
الباب المفتوح الذي ال يرد طالب دخول أو خارج ضيقا

أو رغبة في االنطالق لمساعي الحياة، يعني أنه يتمتع بدفء العالقة 
بين الداخل والخارج والمار  بيسر وهدوء، ألن التعامل بين الباب 
وبين المار ال يشوبه قلق وال يعتريه توتر، إذ إن الباب مستكين في 
وفي نفس الوقت  وداعته لرغبات المارين الخارجين والداخلين، 
يعني أن الباب يتمتع بصفات السماحة والكرم وقبول اآلخر الذي 
والباب مرّحب غير  بالدخول والخروج،  يتصرف وفق مشيئته 
ممانع وغير متوتر من هذا المار مهما كانت صفاته، طويل، قصير، 
من األهل أو غريب عن الدار،  أبيض،  أسمر،  سمين،  نحيف، 

أخالق الباب المفتوح  
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الباب يراقب في صمت ويرى اآلخر في هدوء، الباب المفتوح أكثر 
بالداخلين ومطالع لعيوبهم ولعوراتهم النفسية واألخالقية   

ً
وعيا

قسوتهم  أو  مشاعرهم  ودفء  خصالهم  وجمال  فعالهم  وقبح 
الباب المفتوح في حاالتهم وطباعم  وعنفهم أو طيبتهم وخبثهم، 
لع ويرى ويراقب، ولكنه ال يف�ضي أسرارهم وال يمل من تكرار 

ّ
مط

 وال يضجر وال يشتكي وال يغضب.
ً
 وخروجا

ً
حركتهم عبره دخوال

 وال 
ً
 حارس أسرار العائلة وكأنه يتستر عليهم نهارا

ً
الباب يصبح إذا

عالقته مع  الباب أكثر من البشر في دفء   ..
ً
يفضح أفعالهم ليال

صاحبه عكس اإلنسان مقارنة مع حارس البناية اإلنسان، الذي 
يقف هو اآلخر على المدخل األكبر للبناية يعاين ويرى من الطارق، 
األسرار  ويف�ضي  يسمع،  يشاهد،  الخارج،  أو  للداخل  المار  من 
ويفضح العالقات، ويكشف عن ما ال يجب أن يذيعه على اآلخرين 
وكأنه وكالة أنباء إلذاعة ونشر أخبار السكان وأسرارهم لبعضهم 

.
ً
، عكس الباب الذي ال ي�ضي وال يتكلم وال يذيع له سرا

ً
بعضا

لديه أخالق وقيم ولديه شهامة كتم األسرار والحفاظ   
ً
أيهما إذا

أهل المكان الذي يؤتمن عليهم وعلى حوادثهم  على أهل الدار، 
وعلى أفعالهم وأقوالهم، الباب أم اإلنسان حارس البناية، ال وجه 
للمقاربة أو االستدالل ألن هذا جماد من خشب ومسامير وهذا 
وأكثر   

ً
دفئا أكثر  الباب  ولكن  والعقل،  البشرية  مكتمل  إنسان 

 رغم طبيعته المستمدة من الجماد.
ً
حميمية وأكثر عقال

أنها تشيع الطمأنينة وتفتح  األبواب المفتوحة سر من أسرارها، 
باتجاه األمان، ألنها تعني االستقرار في المكان وتكون عاكسة لحالة 
الدفء اإلنساني المشبع باألخالق وقيم الجيرة وحسن العالقات 
وحسن الظن الذي يشيع في المكان بعامة والذي ينسحب على 
كامل أخالقهم المستمدة من قوانين الجماعة ومن قيمها، والتي 
منها حسن الجوار والمحبة العامة والتسامح اإلنساني والقبول 
المرتكن على أننا قبيلة واحدة ال فرق بين الجميع وال فواصل وال 

تمييز.
الباب المفتوح يتخلص من شيم المكر والخديعة ألنه مفتوح 
ال يداري خلفه لحظة انفتاحه واليختبئ  للجميع وعلى الجميع، 
خلفه لحظة سكونه وهو في حالة االنفتاح أي أسرار أو مخفيات.. 
يستوجب في هذه  ال �ضيء  معلنها بشفافيه،  إنه منير بوضوحه، 
اللحظة الستر أو اإلخفاء ألنها لحظة من النور تعمر المكان داخل 
وهي حالة عامة مشتركة بين جميع  الدار أو المنزل أو خارجه، 
سكان الدار والناس خارج الدار أهل العطفة أو الشارع أو السكيك 
أو الحي أو الفريج، والباب المفتوح يشارك في إضفاء وإشاعة وإثارة 
اللحظة البهيجة التي تنفتح على عالقات حميدة يشارك الجميع في 

 دفئها وجمال فرحها وبهاءها.
ً
إقامتها، وتضفي على الناس جميعا

الباب المفتوح عنصر مهم في بعث الطمأنينة وإشاعة الهدوء ونزع 
التوتر بين أهل المكان ألنه مسبار مهم لصعود هذه العالقات 
اإلنسانية في المكان نحو قمة الحميمية والتواصل اإلنساني بين 
أهل المكان وشرائحه المختلفة على صعيد األعمار والجنس، إنه 
بوابة للدفء والنور والطمأنينة، وسرد مباهج التواصل الحميد.

الباب المفتوح في النهاية سيدلنا على طباع أهل المكان وليس أهل 
الدار فحسب، بل يمكننا من خالل الباب الذي يتحلى بخاصية 
الفتح الدائم سينبهنا إلى سلوك الناس في المكان، فخاصية الفتح 
في  الباب  أن   

ً
سنرى مثاال إلى آخر،  واإلغالق تختلف من مكان 

الريف وفي المناطق الريفية وفي القرى سيكون في الغالب طبعه 
 ،

ً
ما يكون مغلقا  

ً
الذي غالبا المدينة  في  الباب  االنفتاح عكس 

الباب في الريف سيعكس الحالة االجتماعية والتي تنم عن أن 
شريحة المجتمع الريفي متماسكة، ألن المكان فيه أسر متقاربة 
 عنهم، عكس باب 

ً
ومعروفة لبعضها، ومن النادر أن يأتيهم غريبا

المدينة المغلق، حيث إن السكان ال رابط أسري بينهم، إضافة 
إنهم متنافرو المعرفة وال تشكيالت عائلية في المكان عادة أو في 
والمدينة،  المكان  لطبيعة   

ً
نظرا الواحد  البيت  أو حتى  الشارع 

مما يعطي إحساس   
ً
مغلقا  

ً
ولذلك سيكون باب في المدينة دوما

عدم القرابة والمعرفة العميقة والوثيقة بين القاطنين، بينما باب 
القرية المفتوح سيكون داللة على التماسك األسري والترابط بين 

األفراد ألنهم معروفون لبعض ومنكشفين على بعض 



والطير52 الشاعر  بين  محاورة 

قصيدقصيد

القصيدة من ديوان نايفات القوافي الصادر عن نادي تراث اإلمارات للشاعر محمد عايض االحبابي )ابن حلفه(، الذي ولد 

عام 1934 في مدينة العين، والقصيدة عبارة عن محاورة بين الشاعر والطير، ففي ذات يوم مر الشاعر على طائرين أحدهما 

كبير واآلخر صغير وكان الكبير منها يحاول أن يعتدي على الصغير فقام بمنعه وإبعاده عنه وبعد أن غادر المكان استغل الطائر 

الكبير الفرصة فقام باالعتداء عليه وأصابه بإصابات بليغة وبعد ذلك بفترة وجيزة عاد إليه الشاعر فوجده يحتضر فقام 

بتصوير هذا الموقف من خالل هذه األبيات.

محاورة بين الشاعر والطير

يالله إني طالـــــــــــــــــــــب ربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهو الولــــــــــــــــــــــــــــي          ياولي العـــــــــــــــــــــرش فك الضعيـــــــف من القوي

افــــــــرع الطير المغــــــــــربل وعيــــــــــــــــــــــــــــا ما يطيـــــــــع

قلت بالك تقتله قــــــــــــــال أنا لك ما انتـــــــــــــــــــــهي           قلــــــــــــــت أخوك ضعيف جعل مالك ملتقــــــــــــــي

لي قتلتــــــــــــــه يا المغربل جعلنــــــــــــــا فيك ريــــــــــــــع

قال له م الذل خلــــــــــــــني وأجيك بمــــــــــــــــــــــــــــا تبي             قال نفعتـــــــــــــــــــــــــــــــك مالي بــــــــــــــــــــــــــــها غير قتلك لذلي

والله آفيك إن اجعل الموت في عينك سريع

رحت منه ويوم أعينــــــــــــــا فليه يصيــــــــــــــــــــــــــــح لي            جيت أنا أسعى في سنع ذا الضعيف المبتلي

ليه هذا ينتق ويو�ضي تحت عود صريــــــــــــــع

قلت أنا له ويش علمك فقال لي اسقـــــــــــــــــــــني           قمــــــــــــــت أنا عجـــــــل وسقيته شراب مـــــــن روي

كسره عقبي ع�ضى حظ االقشر ما يشيـــــــع

قال عقبكم جاني وأنا قد ومنت ولزمــــــــــــــني           وقلتلـــــــــــــــــــــه ماذا بحق المعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هدنـــــــي

قال المعرفة زلتك واتقى منك المنيـــــــــــــــــــــع
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ارتياد اآلفاق

رحالت رابع الثالثة أسد البحر اهلائج 
»أحمد بن ماجد« 

يز السقا  محمد عبد العز

 



الهائج »أحمد بن ماجد« 54 البحر  الثالثة أسد  رحالت رابع 

ارتياد اآلفاق

يز السقا*  محمد عبد العز
  

عندما كان يسيطر العرب على البحار، كان للتو قد بلغ سنه العاشرة حين اصطحبه والده البحار بالوراثة في رحلة بحرية لم 
تكن تخلو حينها من عظيم المخاطر، وبعدها بأقل من سبع سنوات فقط سيبحر ذلك الفتى على متن السفينة ليس بصفته 
 وكذلك جده، بل ألنه استحق عن جدارة أن يلقب بـ »أسد البحار«، 

ً
 للرحلة، ليس ألن والده ربانا

ً
ابن البحار، بل بصفته قائدا

تعلم ابُن ماجد   .
ً
 وفخرا

ً
إنه »رابع الثالثة« كما كان يتحدث عن نفسه اعتزازا الخليج العربي والبحر األحمر والمحيط الهندي، 

الكتابة والقراءة وأتقن من علوم اللغة العربية ما مكنه أن يكتب بها شعًرا، في حين كان المالحون في بحر الهند تلك األَيام أميين، 
النجوم العربية واليونانية، ويستخدم االسطرالب  بالفلك وتطبيقاته المستخدمة في علم المالحة، يعرف أسماء   

ً
وكان ضليعا

بمهارة ويمكنه الحديث في كتاباته عن الدين والجغرافيا والتاريخ واألدب واألنساب، وتدل آثاره أنه تكلم اللغة التاميلية، وعرف 
السواحيلية السائدة على سواحل شرقي إفريقيا على المحيط الهندي وألّم أيضا باللغة الفارسية. ومن ألقابه: )ريس(، و)معلم( 

و)ربان(، بل إن معاصريه يشيرون إليه بـ )أسد البحار( و )ليث الليوث( و )ابن ربان البرين( أي بر العرب و بر العجم.
في مدينة جلفار على الساحل الجنوبي للخليج العربي إلمارة رأس الخيمة ُوِلَد ابن ماجد )أحمد بن ماجد بن محمد بن أبي الركائب 
904هـ، فيما يقرر  ر وفاته بأّنها كانت بعد سنة  قدَّ

ُ
 إذ ت

ً
70 عاما 836هـ، وعاش قرابة   - 1432م  السعدي الجلفاري( بحدود سنة 

 أن نسبه يعود إلى القصيم، ومسكنه كان جلفار. وفي جلفار أتم ابن ماجد مؤلفاته ومنها ما أثبته في 
ً
الباحثون المحققون مؤخرا

أرجوزته المعروفة باسم السبعية، كتب في خاتمتها:
تمـــــــــــــــــــــــــت لشهـــــــــــــــــــــر الحج في جلفــــــــــــــــار ... أوطــــــــان أسد البــــــــــــر في األقطــــــــــــــــــــــار
 يـــــــــــــــــــــــــــــوم الغديــــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــــرك األيـــــــــــام  ... إذ خص باإلحســــــــــــــان والصيــــــــــــــــــــــام
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فـي الهجـــــــــــــــــــرة يا مــــــــــوالي ...   ستة وستين وثمان مایــــــــــــــــــــه )مائة(

رحالت رابع الثالثة أسد البحر اهلائج »أحمد بن ماجد« 
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أهمية مؤلفات ابن ماجد البحرية
أحمد  ُيعّد  للميالد  الخامس عشر  القرن  في 
وأشهر المالحين البحريين  بن ماجد من أهّم 
والدين  الجغرافيا  علوم  في  وكتب  العرب 
والتاريخ واألدب واألنساب، من بينها »المنهاج 
القصيدة  الزاخر،  البحر  علم  في  الفاخر 
ف ما يزيد على 

ّ
وأل الهمزية، كتاب الفصول، 

المالحة  علم  في  ونثرية  شعرية  قصيدة   34
إلى جانب أنه كان  أبيات،   4603 تضم نحو 
 
ً
ا مهما

ً
 في رسم الخرائط، وقد ترك لنا إرث

ً
ماهرا

من المؤلفات منها:
وهو  حاوية االختصار في أصول علم البحار: 

كتبت في  حول قواعد المالحة البحرّية؛  كتاب يحوي معلوماٍت 
شكل أبيات شعرّية، وقد عارض بها األرجوزة الحجازّية الخاصة 
بوالده من حيث عدد األبيات، وانتهى من كتابتها في سنة 866هـ. 
تتكّون  وهي أرجوزة شعرّية  ألنها عربت خليج عدن،  والُمعّربة: 
فها ابن ماجد لتصحيح القياسات 

ّ
وأل  من الشعر، 

ً
بيتا  178 من 

)رأس  حافون  ومجاريه المائّية من ميناء  الخاصة بخليج عدن، 
 إلى باب المندب، والموانئ الساحلّية الصومالّية 

ً
حافون( وصوال

الذي يقع مقابله.  الخاص بالساحل العربّي  إلى الميناء   
ً
وصوال

واألرجوزة السبعّية: وهي أرجوزة شعرّية، ورد فيها سبعة أنواع من 
فها ابن ماجد في عام 888هـ. وتصنيف الِقبلة: هي 

ّ
علوم البحار، أل

فها ابن ماجد حّتى 
ّ
أل  من الشعر، 

ً
بيتا  295 منظومة شعرّية فيها 

جاهات الِقبلة في دول العالم القديم، وانتهى من تأليفها 
ّ
يصف ات

فها 
ّ
893هـ. وأرجوزة بّر العرب في الخليج: وهي قصيدة أل في سنة 

ابن ماجد في وصف مسالك الخليج العربّي، ووصل عدد أبياتها 
الشعرّية إلى 100 بيت.

على  تتكئ  بأنها  ماجد  ابن  ُمؤلفات  امتازت 
له ثالثة أضالع:  دقيق وواضح،  منهج علمّي 
استخدام الطريف المبتكر والتليد الُمختار، 
صحيح  وانتقاء  الصحيحة،  األصول  وابتكار 
فات 

ّ
ُمؤل إذ لم يذكر ابن ماجد أّن  القديم؛ 

الذين سبقوه خاطئة، بل اختار منها الصحيح 
وابتكر  الالزمة،  ص من اإلضافات غير 

ّ
وتخل

رحالته  من  عليه  وحصل  أضافه   
ً
جديدا

البحرّية ومشاهداته.
 

اخرتاع البوصلة! وآلة الكمال
من  هو  ماجد  ابن  أن  اعتقاد خاطئ  هناك 
علماء  اخترعها  فقد  صحيح،  غير  هذا  لكن  البوصلة،  اخترع 
 لوحة 

ً
صينيون، وطورها هو بأن وضعها في صندوق، طّور أيضا

ستخدم في تحديد دوائر 
ُ
سمى آلة  »الكمال«، التي كانت ت

ُ
خشبية ت

العرض بناًء على مدى ارتفاع النجم القطبي في األفق.

تهمة وابراء
تهمة  خطأ  له  نسبوا  حين  ماجد  بن  أحمد  المؤرخون  ظلم 
يقول إن البحار  نسجوها على خطأ متداول من دون تمحيص، 
أحمد بن ماجد هو الذي أرشد فاسكو دي غاما، حيث ذكر بعض 
المؤرخين مثل النهروالي وفراند أن الرحالة البرتغالي فاسكو دي 
جاما استعان بابن ماجد كّربان في ترحاله وبخاصة في رحلته من 
مالندي على ساحل أفريقيا الشرقية إلى كاليكوت في الهند سنة 
1498م كما اتهم بعض المؤرخين العرب أنه ساعد البرتغاليين 
والحق األبلج أن من يقرأ  العربية!،  الذين قضوا على المالحه 
في  الموزنبيق  جنوب  مرفأ  وهي  سفالة  )من  السفالية  أرجوزة 
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ً
سيدرك تماما مقابلة سواحل جزر القمر( 
أنهم  يعتقد  كان  ممن  ماجد  ابن  موقف 
خطر على أمته وأراضيها وكيف كان يصفهم 
 
ً
ونظرته لإلفرنج والمحتلين وفقا بالمارقين، 
وتأسفه على  لمصطلحات ومقاييس زمانه، 
في  االنحالل  شابها  التي  المسلمين  أحوال 
لها،   اإلفرنج  احتالل  بعد  قاة( 

ّ
)مال ملعقة 

والتاريخ يؤكد أن العداوة كانت ظاهرة لكل 
 مثل حاكم الموزامبيق 

ً
ذي بصر حتى إن رجال

رفض مساعدة فاسكو دي كاما لما اكتشف 
بال  فما  اإلسالمية،  للرسالة  منتم  غير  أنه 
ابن ماجد وهو صوفي متدين يو�ضي تالميذه 

بالتعاليم والتقاليد!  
التاريخ  حكم  أما  براء،  منها  هو  فالتهمة 

ووقائعه وسرد األحداث وتفصيلها فهذه تحتاج إلى مزيد بحث 
وتمحيص وربما يتصدر لها من يكشف النقاب عنها ويكمل ما 
ليجيب عن  بدأه األستاذ عبد الهادي التازي في هذا المبحث، 
 لحق 

ً
السؤال وحقيقة الحال الذي أتركه مفتوح القوسين حفظا

الناس في البحث والتحقيق.

حكم الرباءة بتوقيع سلطان القاسمي
ال يمكنني كباحث أن أنفي أنه ربما استفاد المالح البرتغالي فاسكو 
دا غاما من جهود أحمد بن ماجد بطريقة غير مباشرة والتي كانت 

رائجة بين النواخذة والمعالمة والمرشدين 
في   15 الـ  القرن  منتصف  في  البحريين 
استكمال أول طريق تجاري بحري بالكامل، 
بين أوروبا والهند، باستخدام خريطة عربية 
األوروبيين،  للبحارة  وقتها  معروفة  تكن  لم 
لكن ما يمليه اإلنصاف التاريخي والعلمي أن 
ندفع عن ابن ماجد ما ال يقوم الدليل عليه 
وال يقبله العقل أو المنطق من زعم بعضهم 
فاسكو دا كاما انتزع المعلومات من ابن  أنَّ 
ماجد وهو يتناول معه الشراب وأصبح أحمد 
بها،  لإلدالء  يكفي  بما   

ً
مخمورا ماجد  بن 

أرشد  ماجد  ابن  أنَّ  آخرون  يزعم  في حين 
وكيف يصح ذلك  بنفسه،  البرتغالي  المالح 
وابن ماجد حفظ القرآن الكريم منذ نعومة 
يقول:  بنفسه  في  كتب  وقد  سلوكه  في   

ً
مستقيما وكان  أظافره 

 
ً
وينبغي للمعلم - يقصد ربان السفينة أو قائدها - أن يكون عادال
 الله حق اتقائه 

ً
 على طاعة الله، متقيا

ً
، مقيما

ً
 ال يظلم أحدا

ً
تقيا

تعالى.  ولله در الشيخ والباحث المدقق صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان القاسمي  )حاكم الشارقة( الذي نفض الغبار 
الشك باليقين   

ً
عن عمامة البحارة ابن ماجد عندما قطع جازما

وأكد  التهمة عن ذئب يوسف،  الله  التهمة عنه كما نفى  ونفى 
عقب دراسة استمرت لسنوات  أن الذي أرشده هو شخص غير 
نا، بعد رحلة بحثه الطويلة 

َ
ا
َ
وجرات، ُيسمى ك

ُ
مسلم من منطقة غ

الهائج »أحمد بن ماجد«  البحر  الثالثة أسد  رحالت رابع 

ارتياد اآلفاق



57    /   العدد 274  أغسطس 2022

في المكتبات العالمية للبحث عن الحقيقة في قصة ابن ماجد، 
»ذهبت  يقول صاحب السمو الشيخ الباحث الدكتور سلطان: 
وأخذُت   ،

ً
إذ كنت قد قرأت هناك كتابا إلى المكتبة البريطانية، 

مكتبة بلدية  وإذا به يكتُبه:  المصدر الذي استقى منه الكاتُب، 
ووجدت مخطوطة دفتر  إلى هناك،  فذهبُت  بورتو في البرتغال، 
وكانت اليوميات للسفينة  كتب فيه اليوميات، 

ُ
السفينة الذي ت

الرئيسة لفاسكو دي كاما، وهناك وجدُت موضوع ابن ماجد الذي 
تب في اليوميات: )طلبنا من الملك 

ُ
 ك

ً
، واضحا

ً
ذكرته للطلبة سابقا

 ،
ً
مسيحيا  

ً
ُمرشدا الملُك  فأعطانا  بمرشٍد،  يزّودنا  أن  ميلندي 

يكن  لم  المرشد  أن  واضحة  المعلومة  كانت  معنا...(،  وركب 
 عن أن يكون هو أحمد بن ماجد.

ً
 فضال

ً
مسلما

كتاب الفوائد يف أصول علم البحر والقواعد يف العلــــــــوم 
ّية البحر

من أهم المؤلفات التي أسهمت في تطوير فنون المالحة، رحمانية 
بحرية تسمى )الفوائد في أصول علم البحر والقواعد( وهي كتاب 
الرحمانيات  أوائل  من  وهو   ،1490 عام  ماجد  بن  أحمد  ألفه 
أو  والرحمانيات  قرون،  عبر  البحارة  منها  استفاد  التي  البحرية 
هو دفتر اإلرشادات البحرية الذي البد أن يحتفظ  )الرحماني( 
ويعتقد أن لفظة  رحالتهم وأسفارهم البحرية،  به البحارة أثناء 
)رحماني( هي من )رهمانج( ومأخوذة من الفارسية )راهنامه( وتعني 
تعني  تعني طريق و)نامه(  )راه(  )كتاب الطريق(، حيث إن لفظة 
، وهذه الرحمانيات تستخدم في إرشاد السفن إلى 

ً
أو كتابا  

ً
دفترا

 عن امتدادات الجبال 
ً
الطرق السليمة التي يجب أن تسلكها بعيدا

وقد استعان المؤلف في كتابه  أو الرؤوس والعوارض البحرية. 
بتجاربه الخاصة، وكذلك خبرات والده ومعارف أجيال سابقة من 
البحارة الذين عبروا المحيط الهندي، ويعد الكتاب موسوعة في 
المالحة البحرية، صنفه إلى اثنتي عشرة فائدة، يجب على البحارة 

أن يلموا بها فهي الدليل البحري الذي يعين على ركوب البحار 
العنيدة، وقد شملت التالي:

والفائدة الثانية  )يتحدث فيها عن نشأة المالحة(  الفائدة األولى 
)منازل  الثالثة  والفائدة  المالحية(  واإلرشادات  )المعلومات 
)منازل وردة  والفائدة الرابعة  القمر الفلكية والنجوم المالحية( 
والفائدة الخامسة  الرياح األثنان والثالثون التي تسمى األفنان( 
الكتب والمراجع الفنية  )الجغرافيا الوصفية والفلكية وأسماء 
التي ينبغي على الربان فهمها( والفائدة السادسة )الطرق البحرية( 
والفائدة السابعة )األرصاد الفلكية( والفائدة الثامنة )العالمات 
التي تشير إلى اليابسة( والفائدة التاسعة )الكالم على السواحل( 
الحادية  والفائدة  المشهورة(  الكبرى  )الجزر  العاشرة  والفائدة 
الثانية  والفائدة  البحر(  في  والمواقيت  السفر  )مواسم  عشرة 
)وصف البحر األحمر ومجاريه وجزره وشعابه والمناطق  عشرة 
الخطرة فيه(، تصف رحمانية ابن ماجد تاريخ هذا العلم وقواعده 
بين  والفرق  الثابت،  االتجاه  وخط  القمر،  ومنازل  األساسية، 
اجتياز البحار ذات السواحل والبحار المفتوحة، ومواقع الموانئ 
َرح مختلف 

َ
من شرق إفريقيا إلى إندونيسيا، ومواقع النجوم، وش

أنواع الرياح الموسمية، واألعاصير وغيرها.

أدب الرحلة يف كتاب ابن ماجد
كما تعودنا في هذا الملف الشهري أن يكون عن أدب الرحلة، 
فإن السرد والوصفية هي ما تحدد جنس الكتاب ونسبته ألدب 
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الرحالت، وقد فعلها ابن ماجد، رغم أنه كان يكتب أدلة علمية 
اطالعه  في  ماجد  ابن  أهمية وصف  وتكمن  بحرية،  وإرشادات 
وال  وبلداته وجزائره،  الخليج  بمواضع  التامة  الواسع ومعرفته 
في رحالته  وعمائر   

ً
وجزرا  

ً
مدنا زار  قد  كان  ماجد  ابن  أن  شك 

مرات عديدة ووقف على أحوالها بنفسه، فإخباره عنها نابع عن 
معرفة وخبرة ال عن سماع أو رواية، ما يدفعنا لمزيد من القراءة 
التحليلية لألبعاد الجمالية والعلمية واإلنسانية لنصوص مالح 
جلفار. كما يترك لنا ابن ماجد معلومات تاريخية موثقة كما ذكر 
على سبيل المثال منطقة البحرين في وقته وكيف كانت خاضعة 
لحكم األمير أجود بن زامل الجبري العامري ملك األحساء، وكان 
قد أعطاه إياها مع القطيف السلطان سرغل بن نورشاه ملك 
هرمز مقابل مساعدته ضد أخيه الذي نازعه في الملك سنة 880 

هــ، وغيرها من المعلومات التاريخية الدقيقة.

النواخذة أقسام ثالثة عىل طريقة ابن ماجد
 لنواخذة 

ً
من خالل مشاهدات ابن ماجد وخبرته، ترك لنا تقسيما

يذهب  )رّبان قليل الخبرة:  البحر فقد قّسمهم إلى ثالثة أقسام: 
، ومّرة غير سالم(، و)رّبان حاذق ماهر في كل مكان 

ً
ويأتي مّرة سالما

يسافر إليه(، و)رّبان خبير ال يخفى عليه �ضيء من مشكالت البحر، 
يدّون خبرته في مصّنفات فينتفع بها الّناس(.

ذاتية الوصف الرسدي
والذي يبدو لي أن ابن ماجد من خالل هذا التقسيم إنما يرمي 
إلى ما هو أبعد من التقسيم األفقي، إنني ال أرى الرجل إال يقسم 
منذ   ،

ً
بها أصال والمراحل التي مّر  يعبر عن ذاته،   

ً
رأسيا  

ً
تقسيما

شبابه إلى شيخوخته في طريقه نحو االرتقاء، لقد استصحب معه 
 في األسفار واإلبحار، 

ً
تاريخ جّده، وعمل والده، وكالهما كان خبيرا

فوصف خبرة والده  ما ُيثني عليهما في استشهاداته،   
ً
وكان كثيرا

وجّده بالمالحة في البحر األحمر ومعرفة جزره وِشعابه، واألماكن 
 فيه، وزاد عليه والده بالتجريب 

ً
الخطرة فيه. وكان جّده محّققا

والتكرار ففاق علمه علم أبيه، كما فاق بعلمه علمهما، فهو إذن 
ويعكس صورة مجتمع  العريق،  يقطر لنا ذاتية الربان البحرّيٍ 
م 

َ
بحري بامتياز بحواف ترسم العالئق مع البحر، والتجارة مع العال

)المعالمة(  وعن  وحين يتحدث ابن ماجد عن نفسه،  الخارجي. 
المشهورين في البحر يقول: »غير أن خبرتهم مع ذلك محدودة فهم 
لم يركبوا البحر إال من سيراف إلى بر مكران ، وساروا يسألون عن 
كل بر أهله ويؤرخون ، وكان في زمانهم من المعالمة المشهورين 
بن  وميمون  القندراني  ومو�ضى  المغربي  أحمد  بن  العزيز  عبد 

خليل، فكان في زمانهم من النواخذة المشهورة أحمد بن محمد 
.. فيأخذون من  بن عبدالرحمن بن أبي الفضل بن أبي المصري 
كل أحد بره وبحره ويؤرخونه فهم مؤلفون ال مجربون«... وهو يزن 
»..ونهاية المتقدم في الزمن بداية  نفسه بميزان قسط فيقول: 
وقد عظمنا علمهم وتأليفهم وأجللنا قدرهم  )بعده(  المتأخرين 
وربما في العلم الذي اخترعناه في البحر  أنا رابع ثالثة،  بقولنا: 
ورقة واحدة في البالغة والصحة والفايدة والهداية وعلى الطريق 

والداللة بأكثر مما صنفوه..«.

أسلوب الشعر واألرجوزة يف التدوين
وربما  األوزان  نشأة  منذ  الشعبية  الغنائية  الفنون  أشهر   من 
تطورها  نتيجة  الذي جاء  للشعر  بسبق وجودها   القول  يصح 
هي األراجيز، وقد نشأت علي وزن طرقات قدم الناقة من حركة 
الرجز علي شاكلة  وزن  فجاء  منهما،  وتتاليات متكررة  وسكون 
ومنه جاء  حركة ثم سكون ثم حركة ثم سكون،  ذلك تتاليات: 
بحر الرجز، وهو أحد بحور الشعر العربي المعروفة، و الذي يرد 
6 مرات و لكن  منقوصا علي األغلب، فاألصل تفعيلة مستفعلن 
وتتعدد أغراضه الرجز  علي حسب الوزن،   3 أو   2 ينقص منها 
كتعدد أغراض الشعر ولكن يسهل الرجز لقصر عباراته وخفة 
وقد تميز ابن  على اللسان ويفي باألغراض،   

ً
وزنه فيجري سريعا

وحكمه  وعلومه  مشاهداته  وتدوين  األراجيز  قرض  في  ماجد 
ووصاياه وتعاليمه من خالل نظمها في صورة قصائد أو أراجيز 

ومفردها أرجوزة، بما يجعلها السمة المميزة لمؤلفاته.

جلفار موطن أسود البحر
باستخراج  واشتهرت  باسم جلفار،  قديًما  الخيمة  رأس  ُعرفت 
في  التجارية  المراكز  أبرز  من  وكانت  الثمين،  اللؤلؤ  وتجارة 
وجلفار من المدن اإلسالمية المعروفة الواقعة على  المنطقة، 
 سكنية ومساجد تعود إلى القرن 

ً
شاطئ الخليج، والتي تضم بيوتا

الرابع الهجري، وتعتبر من المواقع األثرية في الخليج، وتمثل نقطة 
ابن ماجد صورة  لنا  المنطقة يعكس  في  تاريخية مهمة  تحول 
»جلفار« موطن أسود البحر وفرسانه،  ويسترشد بحكايا المسّنين 
الذين أعياهم الزمن فأقعدهم عن  الشفهية من أبناء »جلفار« 
فكان يسمع منهم قصصهم وتجاربهم  مواصلة العمل في البحر، 
مع البحر وأهله، فنشأ على حّب البحر، وسمع المسّنين من أهالي 
منذ  م 

ّ
وتعل والمغامرات،  األسفار  عن  يتحّدثون  وهم  »جلفار« 

صباه علم المالحة. وأضاف إلى كّل ذلك ما تلّقاه من علوم الدين 

الهائج »أحمد بن ماجد«  البحر  الثالثة أسد  رحالت رابع 

ارتياد اآلفاق
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اكتسبه من خبرات  بما  د ذلك 
ّ
وأك والفلك،  والحساب  والفقه 

متراكمة عبر الزمن، وما تحّصل عليه من مشاهدات ومشاركات 
ٍم لإلنسان.  ِ

ّ
وهي أكبر معل

ربما سنحتاج إلى وقت طويل لتقييم نظريات ابن ماجد حول 
أسلوبه  وعن  األوقيانوسات،  بين  تصل  التي  المائية  الممرات 
كانوا  الذين  المالحين  سائر  عن  فيه  اختلف  الذي  التجريبي 
وقد تصدى لذلك المهتمون بأمر  يكتفون بالعروض النظرية، 

المالحة وناقشوا معلومات ابن ماجد وقدروا مصداقيتها.
لكن الذي ال يمكن إغفاله أن اسم ابن ماجد ظل على ألسنة 
 
ً
البحارة في خليج عمان والبحر األحمر والمحيط الهندي قرونا
عديدة حتى إن السير ريتشارد بورتون )Sir Richard Burton( ذكر 
 First Footsteps in( الخطوات األولى في شرق أفريقيا  في كتاب: 
East Africa( أنه لما أبحر من عدن عام 1854م تال البحارة سورة 
الفاتحة، قبل اإلقالع ترحما على روح الشيخ ابن ماجد. وهنا في 
مجلة تراث العامرة تلهج الصفحات بذكره وإثبات وثيقته وعلى 
الجميل  القارئ الكريم أن يتفضل بقراءة الفاتحة له منا الثناء 

والفضل الحسن. 
وإلى لقاء جديد مع أدب الرحالت 

*باحث بالمركز العربي لألدب الجغرافي

المراجع:

- فضل العرب في ارتقاء المعارف البحرية، إبراهيم محمد الفحام - طبعة ناشرون 2018م،

- ابن ماجد والبرتغال، الدكتور عبد الهادي التازي طبعة عمان 2005م.

- سلسلة علماء العرب، الشهاب العماني - أسد البحار، د.سليمان فياض.

- األرجوزة العربية.. النشأة والمفهوم - المهدي لعرج - ط محاكاة للنشر 2012م.

- إصدارات المركز العربي لألدب الجغرافي - ارتياد اآلفاق.

الهوامش:

1 - رابع الثالثة يقصد نفسه، والثالثة هم ابن شادان، وابن أبان، وابن كهالن وهم 

محمد بن شاذان وسهل بن أبان وليث بن كهالن، وقد كتب الجغرافي العربي المقد�ضي 

وبمراسيه،  رأيتهم من أبصر الناس به،  فقال:  )الرحمانيات(  في ذكر دفاتر البحارة 

وأرياحه، وجزره.. فسألتهم عنه أي البحر وعن أسبابه وحدوده.. ورأيت معهم دفاتر 

وهذا دليل  ويعولون عليها ويعملون بما فيها،  من ذلك يتدارسونها ويقولون عليها، 

 بفضل تلك المؤلفات التي أسهمت في 
ً
 كبيرا

ً
واضح على أن علم المالحة تطور تطورا

ارتياد البحار والمحيطات مستندين إلى تلك اإلرشادات العلمية التي طورها ابن ماجد 

وقبله أساتذة بن ماجد )محمد بن شاذان وسهل بن أبان وليث بن كهالن(.

 2 - لم يقدر الباحثون على تحديد تاريخ وفاته بدقة.

 على البر األفريقي وتقع في باري في والية 
ً
3 - منطقة رأس حافون وهي أق�ضى نقطة شرقا

بونتالند الصومالية وتعود تسمية حافون للغة اإلنجليزية )هاف مون( وتعني نصف 

القمر لجمال الطبيعة التي تتميز بها حافون.. وهناك أيضا منطقة في مدينة المعال في 

عدن جنوب اليمن سميت بهذا االسم حافون.
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مؤسسات من اإلمارات

الوطنية نموذجًا   والمكتبة  األرشيف  والعشرين  الحادي  القرن  الترجمة في  دور 

 صديق جوهر 
 

في الوقت الراهن يسعى األرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي 
 من خالل مشروع 

ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
لتعزيز حركة الترجمة محليا

 وبدأت مخرجاته وثماره 
ً
)ترجمات( الطموح الذي ولد عمالقا

تلوح في اآلفاق سواء من خالل ترجمة أمهات الكتب التي تروي 
مؤتمرات  تنظيم  أو عن طريق  عديدة  بلغات  اإلمارات  تاريخ 
الترجمة العالمية التي جذبت كبار المتخصصين في دراسات 
لم  السياق  ذات  في  العالمية.  الجامعات  أعرق  من  الترجمة 
يعد ثمة شك في أن الترجمة باتت تشكل اآلن وأكثر من أي زمن 
م�ضى أحد أهم وأخطر التبادالت الثقافية في عالمنا الحديث 
والمعاصر. وآية ذلك أنه ما من ثقافة أمٍة أو شعب ٍمهما كانت 
الحيوي  مجالها  ونطاق  انتشارها  ومستوى  تطورها  درجة 
لمعرفة فكٍر   

ً
اللغوي إال وتأخذ بجانب من الترجمة إما طلبا

 لفكرها وفنها وأدبها 
ً
وفٍن وأدٍب وعلٍم وتكنولوجيا اآلخر أو عرضا

وعلمها وتقنياتها على اآلخر باعتبار المطلوب األول تلبيٍة لحاجٍة 
وتغطية ٍلنقٍص وسٍد لفراغ. 

تلعب  الترجمة  فإن  الوطنية  والمكتبة  األرشيف  رؤية  وفق 
المحلية  والسمات  القومية  بالذات  التعريف  في   

ً
محوريا  

ً
دورا

والمشتركات اإلنسانية عالوة على اإلضافات النوعية الخاصة في 
مجاالت الفكِر والفن واألدب والعلم والتكنولوجيا. لم تعد الترجمة 
مجرد مسألة أسلوبية ولغوية بل صارت مسألة حضارية وثقافية 
بدونها ال يمكن االنفتاح على اآلخر وال معرفته بقصد التعايش معه. 

ولئن كانت الترجمة في عصر ما بعد الكولونيالية مفتاح الشعوب 
المستعٓمرة المتخلفة للولوج إلى عالم المستعِمر المتقدم فإنها في 
األلفية الجديدة وفي ظل عصر مابعدالعولمة والثورة المعرفية 
للتواصل والتثاقف ولم   

ً
 رحبا

ً
الحاسوبية أصبحت تشكل مجاال

لنقل أسرار التكنولوجيا والصناعات المتطورة  تعد مجرد وعاًء 
بل انتقلت إلى مرحلة التفكير االبتكاري والتطوير اإلبداعي. بفضل 
 
ً
مستغنيا  

ً
مكتفيا  

ً
الهوتيا  

ً
الترجمة لم تعد الذات القومية مركزا

المترجم  مهمة  إلى  النظر   
ً
ضروريا بات  ولذلك  المغلقة  بهويته 

والمكانة االعتبارية للغة خارج حدود التفنن التقني الشكلي. كما 
أن الترجمة ذاتها لم تعد مجرد تعبيٍر عن استمرار حالة العيلولة 
الثقافية  على المستعِمر القديم. وبات االنتقال االستراتيجي نحو 
بل  او استثناًء   

ً
أفق عالقة ديناميكية مع اآلخر ال بوصفه حائال

مسألة حياة أو موت بالنسبة  ...أي  
ً
مكافئا  

ً
وشريكا  

ً
بوصفه ندا

أمارة رشٍد  الترجمة  وهكذا أصبحت  القومية.  الثقافات  لكافة 
لقد  التطور ومستوى االرتقاء.  بهما درجة  تقاس  وعالمة نضٍج 
للعلوم اإلنسانية   

ً
انجزت الحداثة الكولونيالية الغربية تقسيما

 داخله ألن هذه الحداثة انبنت بالذات على 
ً
منحت الترجمة موقعا

صراع طبقي ال نهائي بين جماعات بشرية وقد بات يوازيه صراع 
كل واحدة  لغوي بين أقنومات وسنن وطرائق لسانية  متنوعة، 
هنا  تروم أخذ حصتها داخل السوق اللغوية والثقافية الدولية. 
تتموقع الترجمة في نقطة الربط بين ما هو داخلي خاص بجماعة 
بشرية محددة وما هو خارجي يربطها بجماعات ثقافية وبشرية 
من المبادئ المتناقضة التي تتحكم في مسألة   

ً
انطالقا أخرى، 

فردي  في أن عملية الترجمة كفعٍل  السيادة الوطنية.  وال مراء 

دور الرتجمة يف القرن الحادي والعرشين

األرشيف والمكتبة الوطنية نموذجًا  
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التفضيل  صورة  اتخذت  سواء  منضبط،  مؤس�ضٍي  كعمٍل  أو 
وراءها  وقفت  أو  يترجم  وماال  ُيترجم  لما  الشخ�ضي النخبوي 
متغيرات  تتجاهل  أن  يمكن  ال  منهجية  وإدارة  ثقافية  سياسة 
العصر الجيوسياسية واالنفجارات المعرفية المتتالية والتحوالت 
الثقافية الكبرى ومعطيات الثقافة اإلليكترونية الكاسحة كما ال 
عطي ظهرها إلدارة الصراع الترجمي مع المركز الحداثي 

ُ
يمكنها أن ت

وما بعد الحداثي الكولونيالي الغربي من باب المثاقفة والندية 
 
ً
وإذا كانت الترجمة قد لعبت دورا والتكافؤ اإلنساني والثقافي. 
فكانت  العالمي  الثقافي  الحراك  في  األهمية  بالغ  القيمة  عظيم 
نقال المعارف والثقافات بين شعوب العالم القديم مهما شاب 
فإنها كانت  أو تشويه،  أو تحريٍف  هذا النقل من نقص أو تقلقٍل 
في ذات الوقت رسالة مثاقفة وحوار وبناء جسور بين الحضارات 
والثقافات. وعلى ذات الصعيد يسعى األرشيف والمكتبة الوطنية 
وحوار  العالمي  الثقافي  للحراك  كمحفز  الترجمة  دور  لتدعيم 
 لم تشكل الترجمة عبر العصور أي خطابات 

ً
الحضارات. تاريخيا

 نفي لآلخر 
َ
تصدامية غير حضارية مع اآلخر ولم تكن الترجمة رسالة

للترويع والتقتيل والتذبيح على طريقة تنظيم القاعدة   
ً
أو فقها

العالم  عرف  الترجمة  بفضل  حرام.  وبوكو  داعش  وعصابات 
الحضارة الفرعونية في مصر القديمة بذخائر معارفها في الحساب 
والفلك والزراعة والطب والهندسة حيث تلقفها اليونانيون ثم 
تلقف الرومان آداب اليونان وفلسفتهم وعلومهم ويأتي العرب 
فينقلون عن اإلغريقية والالتينية ثم يجيئ دور أوروبا العصور 
الوسطى وعصر النهضة وعصر األنوار في نقل المعارف والعلوم 
عن العرب فتترجم كتب ابن سينا وابن رشد وابن الهيثم والكندي 

والرازي والفارابي لُتدرس في الجامعات األوروبية.
 عن االستعالء 

ً
في سياق تشكيل ديمقراطية دولية للترجمة بعيدا

يقول الشاعر األلماني األشهر يوهان فولغانغ غوته  الكولونيالي، 

السير  لكاتب   1828 العام  في  في رسالة كتبها   )1832  -  1749(
 إلى الصعوبات 

ً
األسكتلندي توماس كاراليل )1795 - 1881( مشيرا

والتحديات التي طالما صاحبت عملية الترجمة على مر التاريخ. 
يقول غوته »مهما قلنا عن عدم اكتمال عملية الترجمة فإن هذا 
النشاط يظل على األقل إحدى المهمات األساسية واألكثر جدارة 

باالحترام في سوق التبادل الدولي«.
الشهير  والمنظر  المترجم  بنيامين،  والتر  يقول  االتجاه  ذات  في 
)1892 - 1940( وهو من ترجم لأللمانية عملين فارقين في تاريخ 
الشر«  للشاعر  »أزهار  وهما  ديوان  واألوروبي  الفرن�ضي  األدب 
الكاتب الكبير مارسيل  الفرن�ضي الحداثي شارل بودلير ومطولة 
والتر  يقول  المفقود«.  الزمن  عن  »البحث  بروست  الروائية 
»إن األعمال األدبية تجد في الترجمة حياة أخروية ألن  بنيامين: 
العمل الذي ُينتج في إطار لغة معينة يفقد بعض سماته وأهميته 
اآلنية بتقادم الزمن لتأتي الترجمة فتعيد إليه الحياة في مكان آخر 
وبروح مختلفة ومن شأن هذا أن يؤدي إلى أن األعمال المترجمة 
من ذلك   

ً
أن تصبح جزءا  

ً
مغايرا  

ً
وأدبيا  

ً
لغويا وقد دخلت فضاًء 

الفضاء بامتصاص اللغة الجديدة لها«. 
، سواء كنا مترجمين 

ً
أما اليوم فدعونا نأمل في أن نستوعب جميعا

فرادى أو مؤسسات ترجمة وصناع قرار، دعونا نستوعب الدرس 
والتفسيرات  والتأويالت  والمحرفة  الملتوية  للترجمات  المرعب 
المغلوطة للكتب المقدسة جميعها وما خلفته وراءها من خراب 
ودمار وماليين القتلى والمشردين. دعونا ال نخون أمانة الترجمة 
 كما يدعي بعض المغرضين. دعونا نبارك كل 

ً
فالمترجم ليس خائنا

المبادرات والمشروعات والهيئات التي تدعم حركة الترجمة في 
 
ً
جميع أرجاء العالم وعلى رأسها مشروع ترجمات الذي يتبناه حاليا
األرشيف والمكتبة الوطنية في أبو ظبي من أجل الحياة والرفاهية 
والتقدم اإلنساني والشراكة البشرية مثلما أراد المخلصون من 

آباء الترجمة المؤسسين 

* أكاديمي وناقد،خبير الترجمة في األرشيف والمكتبة الوطنية )أبوظبي(
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أدب ونقد

الالل« الموروث الشعبي تكشف عنها  روايتا »في فمي لؤلؤة« و»خبايا  البحر والصحراء كنوز من  بين 

 نشوة أحمد 

ثمة  فإن  لألدب،  واألهم  األولى  الغاية  هي  المتعة  أن  رغم 
التوثيق؛  يأتي على رأسها  يلعبها اإلبداع طوًعا،  أخرى   

ً
أدوارا

إن  وما  ثقافتها وهويتها.  األمم،  لتراث  للتاريخ وحده ولكن  ال 
حتى يصبح أكثر قدرة على  يرتدي هذا التوثيق ثوب الحكاية؛ 
دوًرا كبيًرا في  لذا لعبت الرواية اإلماراتية،  واالنتشار،  البقاء 
والتقطت  الالمادي.  التراث  السيما  اإلماراتي،  التراث  توثيق 
له خصوصيته  تفاصيل كثيرة في صورة أشمل لفضاء رحب، 
لتتيح  ثم كسرت حدود الزمان والمكان،  الثقافية والمكانية. 
لكل من أراد أن ُيمعن النظر.  هذه الصورة األكثر وضوًحا؛ 
ولكال  اإلماراتي.  االجتماعي  النسيج  يتناغم  وبادية  بحر  بين 
بشكل  تتصل  التي  ومعتقداته،  ثقافته وخصائصه  الطيفين 
وثيق بطبيعة البيئة حوله. وهناك الكثير من النماذج الروائية 
اإلماراتية، التي اتخذت من الصحراء فضاء لها، وأخرى منحت 
للبحر البطولة المكانية في السرد، لكن ما جمع هذه وتلك كانت 
فاألدب ال يقدم مادة جافة  الحياة التي تنبعث من السطور، 
وإنما يجسد حياة نابضة. وحين يستلهم الكاتب طوًعا بيئته، 
ملمس  للكلمات  فيصبح  الحية.  وثقافتها  تراثها  يرصد  فإنه 

وأبعاد. ويصبح  القارئ أقدر على رؤيتها وإدراكها.

يف فمي لؤلؤة  
عالم  »في فمي لؤلؤة«  اخترقت الكاتبة ميسون صقر في روايتها 
وخصوصيتها،  المهنة  هذه  تاريخ  ورصدت  والغوص.  الصيد 
واألثمان الباهظة التي دفعها اإلمارتيون الستخراج اللؤلؤ، والذي 
كلف بعضهم حياته، في مهنة مثلت عصب الحياة في دولة اإلمارات، 
في حقبة تاريخية انتهت باكتشاف البترول. وعبر األحداث رصدت 
الكاتبة مالمح خاصة للثقافة والتراث اإلماراتي، تجلت في بعض 
فأوردت  والصيادين.  واللؤلؤ،  بالبحر،  التي تتصل  المعتقدات 
اعتقاًدا حول سلوك المحار حين يحس بالخطر، ورحلة صعوده 
»لم ير  من أجل قطرات الندى.  الليلية من القاع إلى السطح، 
أبًدا قوقعة مفتوحة رغم كثرة الحديث عن تفتح المحار كالورد 
سطح  إلى  المحار  صعود  وعن  بالخطر،  يحس  حين  وانغالقه 
كي تسقط قطرة ندى داخلها فتأخذها وتهبط  في الليل،  الماء 
لكنه مجرد حديث ال يدري مدى  بها لتصبح لؤلؤة فريدة النوع. 

كاتبات يوثقن تراثاً شعبياً إماراتياً من المدينة والبادية

بني البحر والصحراء كنوز من الموروث الشعيب تكشف عنها 
روايتا »يف فمي لؤلؤة« و»خبايا الالل«
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فهو وجميع الغواصين الذين معه لم يصادفهم محار  صحته، 
مفتوح كالورد« ص39 رصدت صقر كذلك بعض أساطير اللؤلؤ، 
وحكاياته الشائعة بين اإلماراتيين، مثل قصة الملكة كليوباترا وما 
فعلته بلؤلؤة قرطها، حين سحقتها وخلطتها بقدح النبيذ، وشربتها 
ليصبح مشروبها أغلى مشروب في العالم. ولكي تحصل عبره على 

شباب وبشرة نضرة وناعمة، كما كان السائد في ذلك الوقت .
السائدة حول قرط األمير ذي  أيًضا االعتقادات  الرواية  نقلت 
اللؤلؤ الفاخر، الذي ما إن أحس بالغدر في المعركة، حتى أسقط 
قرطه. ودفنه في حفرة تحت قدميه. وما يحدث من إعادة تدوير 
أو  كلما الحت في األفق لؤلؤة ثمينة مسروقة،  للحكاية نفسها، 
مجهولة المصدر. وكذا االعتقاد السائد بوجود سحر حول بعض 
اختفت،  عليها  العثور  تم  كلما  التي  والغامضة،  الثمينة  الآللئ 
تفيد بأن ملكة  وحول عقد يتداول الغواصون حكايات بشأنه، 
وأن هذا العقد ليس من صنع  أشورية مجنحة كانت تتقلده، 
وأن الملكة التي كانت ترتدي ما يشبه األجنحة المطرزة  بشر، 
كانت  واللؤلؤ؛  والزمرد  والياقوت  والعقيق  والجشمت  بالماس 
رأت  ما  فإذا  العواصف،  فتهب  فيهدر وتضحك  الموج  في  تنفخ 
أو أسقطت لمن فيها بعض فصوص  سفينة اقتلعت شراعها، 
فإذا ما بدأوا العراك نفخت في  هي تعرف كيف تربكهم،  وآللئ. 

الموج وضحكت للرياح واختفت. 

يخ الوجيعة تار
هكذا كانت االعتقادات ببعض أساطير اللؤلؤ جزًءا من نسيج 
ونقلت الكاتبة أيًضا صوًرا أخرى من التراث اإلماراتي،  الرواية. 
الذي ال يليق بها  منها ما يتصل بالعادات كرسم المرأة للحناء، 
ومنها  األقاويل  أثيرت حولها  وإال  في غياب زوجها،  به  تقوم  أن 

وبعض  الهريس،  التقليدي اإلماراتي كوجبة  بالطعام  ما يتصل 
السيوف،  تجارة  الطبول،  صناعة  كالحدادة،  التراثية  الحرف 
والع�ضي، والعسل، والزي التقليدي اإلماراتي »السفرة والعقال«. 
وأبرزت دور الشعر في  واستدعت في بنائها التغرودة اإلماراتية. 
والذي يردده المنشدون على مراكب الغوص،  حياة الغواصين، 
يا سيدي  هيلي  الله  »يا  الشاقة  رحالتهم  عنهم خالل  للتسرية 
ربي  اتكلنا على الله/  هيلي ال والله شلنا اتكلنا/  ويلي يا سيدي/ 
لمهنة  التاريخ اإلنساني  إنها وثقت  كما   .78 ص  اتكلنا«.  عليك 
بداية من تسلط  وجسدت حجم معاناة العاملين بها،  الغوص. 
دين »النوخذة« على رقابهم، مروًرا بسفرهم في البحر بعيًدا عن 
بما يتعرضون له من أمراض ومخاطر، ووقوفهم  وانتهاًء  ذويهم، 
دائًما على حافة الموت، ومواجهة أهواله، بسبب خطورة مهنتهم. 
وقد اختزلت الكاتبة كل هذه المعاناة بوصفها لعقد من اللؤلؤ في 

بداية رحلتها السردية، بأنه »تاريخ الوجيعة«.
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خبايا الالل  
خليفة،  وداد  اإلماراتية  للكاتبة  الالل،  خبايا  رواية  تتعرض 
 

ً
لمجتمع الصحراء وحياة البادية في دولة اإلمارات العربية. وفضال
البريطاني  والوجود  واألطماع،  المعارك،  تاريخ  من  وثقته  عما 
المجتمع،  هذا  لثقافة  حية  صورة  نقلت  فإنها  المنطقة،  في 
»الالل«  كلمة  استخدام  من  بداية  وموروثاته،  واعتقاداته، 
في  الزهد  به من رصد حياة  وما قامت  وتعني سراب الصحراء 
ا وافًرا من 

ً
الصحراء، والترحال للبحث عن الماء. كان لألبل حظ

أتاحت الكاتبة من خالله صورة دقيقة لمكانة الجمال  السرد، 
في المجتمع البدوي، والسائد من االعتقاد بشأن وفائها، وذكائها، 
عند  البالغة  أهميتها  ورصدت  الحيوانات.  جميع  على  وتفوقها 
ما يدفعهم لالعتقاد بأن من ملك ناقة أصاب الدنيا  أصحابها، 
من أطرافها، وعاداتهم في تغيير المرعى مهما كان خصًبا بأعشابه 
أو  حرًصا على صحتها. فال يمكثون في بقعة سوى عشرين يوًما، 
شهًرا على األكثر، ثم يرحلون لبقعة أخرى.  وقد انتهجت »خليفة« 
المشترك  وأبرزت شعورهم  واألبل.  البدوي  بين  التماثل  تقنية 
فهذه الحيوانات كما  والثأر حين التعرض لألذى.  بالعزة واإلباء، 
نقلت الكاتبة ال تن�ضى اإلساءة، وهو ما دفع بعير الشيبة مبارك، 

لمحاولة االنتقام من »طرفوش«، إحدى شخوص الرواية.

القهوة شفيع
حد  لها،  وإجاللهم  البادية  أهل  لدى  القهوة  مكانة  النص  بّين 
االعتقاد بأنها »قناد الرأس«، أي ما يعتدل به المزاج. واستدعت 
أثناء  التي يحرصون خاللها على الصمت  تناولها،  في  طقوسهم 

إرتشافها »ختلة الفنجان«، للوصول إلى الحد األق�ضى من المتعة. 
محدد،  طلب  في  للشفاعة  القهوة  فنجان  استخدام  وكذلك 
حاجة  وقضاء  ما يدفع شيخ القبيلة للنزول على هذا الطلب، 
من أصحاب  وبّين كذلك لمحات من التطير الموروث؛  صاحبه. 
العيون الزرقاء، وعادات البدو في الجود والسخاء واإليثار وإكرام 
قدم للضيف 

ُ
ضيوفهم، بتقديم »المقصورة« وهي الوليمة التي ت

 إذا كانت زيارته؛ هي األولى للقبيلة، في حين يأكل 
ً
بمفرده خصوصا

في وضع سرة  وعادتهم  الضيف،  انتهاء  بعد  العشيرة  أبناء  منها 
بينما  المولودة األنثى في العيبة وهي حقيبة تستخدمها النساء، 
يضعون سرة المولود الذكر في ذروة سنام الناقة. ورصدت أيًضا 
عاداتهم في عالج النزف الناجم عن حوادث البتر بالسمن المغلي، 
واستخدام مغلي أوراق الزعتر في عالج الحمى، العتقادهم –كما 
يقول العرب- أنه عالج لتسع وتسعين علة. والتقطت صور لعادات 
أخرى مثل وسم اإلبل، واجتماع النساء للغزل والحياكة وصناعة 

الالل« الموروث الشعبي تكشف عنها  روايتا »في فمي لؤلؤة« و»خبايا  البحر والصحراء كنوز من  بين 

أدب ونقد
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الخوص، واستقدام راعية الشبر، وهي امرأة تتنبأ باألحداث بناء 
على عملية شبر الذراع، بدًءا من األصبع الوسطى ثالثة أشبار وهي 
عن ابن  والذي يكون عادة استقصاء  تردد المطلوب معرفته، 

غاب وانقطعت أخباره، أو غيرها من شؤون النساء.

أفكار مغلوطة
عمدت الكاتبة لتصحيح ما يعتقده بعضهم من امتهان العرب 
لنسائهم، عبر شخصيتها الرئيسة في النص »الياذية«، وما ميزتها به 
من صفات القوة والصالبة والحكمة. فهي امرأة تجالس الرجال، 
وتدلو بدلوها في شؤون القبيلة، ويعتد بها أهلها حتى باتت مصدر 
فخرهم، فيقول الرجل منهم: »أنا خو الحرة« ويقول الجد: »أنا جد 
الحرة« كناية عنها وعن مكانتها بينهم. ولتحقيق الغاية نفسها من 
إبراز قيمة المرأة في البادية؛ رصدت الكاتبة عادات أهلها في مناداة 
الرجل بلقب أمه تكريًما وتشريًفا له وهذا ما فعلوه مع الميجور 
لويس، حين لقبه شيخ القبيلة بـــــ »ميجور بن ديانا« وثقت الكاتبة 
عر 

َ
مكونات أخرى للتراث الشعبي اإلماراتي المتمثل في بيوت الش

تلك التي تناسب حّر الصحراء، وكذلك الدقة واللكشة، والخرج 
 في تراث 

ً
 أصيال

ً
وطعام اليقط. واستدعت الِشعر الذي يعد مكونا

مجتمع البادية. ومزجت من خالله - في بنائها - بين أكثر من جنس 
أدبي لتعزز قوة النسيج وتستمر في الوقت نفسه، على والئها لرصد 

وتوثيق تراث الصحراء ..

»ال تأخذ على الغريب إبعاده  ترا الغريب منتهاه بالده«  ص 323   
ونقلت صوًرا أخرى من تراث البادية، كالرقص الشعبي في األعياد 

»الرزفة«، وسباقات اإلبل.
كما استدعت منها بعض األمثال الشعبية مثل »ناقة ولو هدرت«، 
لتبرهن عبر بنائها   ولو تظاهر بالقوة. 

ٌ
 ضعيف

َ
وتعني أن الضعيف

الروائي المتماسك على أن لألدب اليد العليا في حفظ تاريخ األمم 
وتراثها 
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 خليل عيلبوين

كان من الواضح أمامي منذ األيام األولى التي سكنت فيها مع 
محدودة  المدينة ستظل  تلك  أن  أبوظبي،  مدينة  في  عائلتي 
ألنها  فيها،  المبنية  المساحة  زادت  أو  نمت  مهما  المساحة 
تقوم فوق جزيرة، والبحر يحيط بها من كل جانب إال إذا قررت 
البحر من جهة جسر المقطع وربط الجزيرة  القيادة إغالق 
 من دون أي 

ً
وبذلك يمكن للمدينة أن تنمو وتكبر أفقيا بالبر، 

عائق جغرافي.

 لدى 
ً
 أن الحفاظ على البيئة كان مبدأ أساسيا

ً
ولكن كان واضحا

ووصلها  فالجزيرة يجب أن تبقى جزيرة،  المرحوم الشيخ زايد، 
أي يمكن إضافة عدة  بالبر يمكن أن يكون بواسطة الجسور، 
جسور إلى جسر المقطع الوحيد الذي كان يربط جزيرة أبوظبي 
بالبر. وكانت الجزيرة نفسها في األيام األولى أي من السبعينيات، 
تبدو جزيرة كبيرة مترامية األطراف، بحيث بدت األحياء األولى التي 
أقيمت فوقها مجرد بقع صغيرة تفصل بينها مسافات طويلة، كان 
 عن الخالدية، وكانت 

ً
حي البطين على سبيل المثال يبدو معزوال

تبدو بقعة منعزلة ال تحيط بها  )البطين(  منطقة المطار القديم 
أي أحياء سكنية، بل كان شارع المطار أشبه بشارع صحراوي ال 
 أن لدى القائد 

ً
 أيضا

ً
يخترق أي أحياء مسكونة. ولكن كان واضحا

خطة تطمح إلى التوسع العمراني ليس في المدينة الجزيرة وحدها 
بل في جميع أنحاء اإلمارة من خالل شبكة الطرق التي واكبتها وهي 

 
ً
وغربا  

ً
أبوظبي بجميع مناطق اإلمارة شرقا لتربط جزيرة  تنتشر 

. وكنت في برامجي اإلذاعية، على وجه الخصوص، أسلط 
ً
وجنوبا

األضواء على مشاريع الطرق، وأرافق ذلك الرجل النشيط الذي 
أطال  اليوسف  حارب سلطان  واسمه  األشغال،  دائرة  في  كان 
المشرفين  المهندسين  ومع  معه  لقاءات  لتسجيل  عمره،  الله 
على العمل حول تلك الطرق وأطوالها ومواعيد االنتهاء منها، وكنا 
تلك الطريق التي تصل اإلمارة بالسعودية  بشوق إلنهاء   

ً
جميعا

وقطر، ليتمكن سكان اإلمارة من المواطنين والوافدين من السفر 
بسهولة إلى األردن وسوريا ولبنان.

كانت المدينة في السبعينيات، تبدو لنا ورشة عمل كبيرة، خاصة 
فهدمت  االختيار،  عليها  وقع  التي  السياحي  النادي  منطقة  في 
 آخر فوقها، 

ً
 وتتجمع حينا

ً
البيوت العشوائية التي كانت تتناثر حينا

 من 
ً
وخطط لها من قبل مجلس التخطيط أن تكون حّيا جديدا

وأن تشمخ المباني فيه لتصل إلى عشرة  السكنية،  أرقى األحياء 
 
ً
أدوار أو أكثر، لم نكن نتخيل أنه يمكن أن تقام بنايات أكثر ارتفاعا
من عشرة أدوار فوق الرمال، بل إن العشرة أدوار كانت تبدو لنا 
ناطحة سحاب في ذلك الوقت، وال أن�ضى ذلك المهندس العربي 
الرحمن مخلوف  الدكتور عبد  وهو  القادم من مصر،  الشاب 

ذكريات زمن البدايات )4(

ً
 جسر المقطع قـــديما

ً
 المواصالت قديما

سيرة الذاكرة
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الذي كان )دينامو( ذلك المجلس الرائد حيث ال يمكن أن ينكر 
أحد فضله على حركة العمران والبناء في إمارة أبوظبي.

 14 بدأ هذا المجلس نشاطه بعد صدور المرسوم األميري رقم 
بإنشائه، وفي مقدمة اهتمامات واختصاصات هذا   1968 لسنة 
المجلس وضع خطط اإلعمار الشامل في اإلمارة. وكان المجلس في 
البداية بمنزلة الجهة الحكومية الرسمية المشرفة على اإلعمار، 
 ،1971 في إمارة أبوظبي في عام  وبعد قيام أول مجلس للوزراء 
انتقلت مهام ذلك المجلس إلى مجلس الوزراء. ولقد وضع مجلس 
التخطيط أول خطة علمية موضوعية سميت الخطة الخمسية 
أي ربطت بمدة خمس سنوات تبدأ من عام 1968 وتنتهي في عام 
1972، يرجع إليها الفضل في بدء دوران عجلة التنمية والتطور في 

اإلمارة على أسس علمية موضوعية.
وكان من الطبيعي أن يتساءل المواطن والمقيم في مدينة أبوظبي 
وأين تذهب األزبال؟  أين تذهب مياه المجاري،  في ذلك الوقت، 
إلى  تحتاج  التي  الكميات  وبساطة  القليل  السكان  وبرغم عدد 
إال أن البحر  من مياه المجاري أو األزبال،  التخلص منها سواء 
 لتصريف مياه المجاري. 

ً
المحيط بالجزيرة لم يكن في يوم ما مجاال

 في كل المواقع واالتجاهات، وكانت األزبال 
ً
 نظيفا

ً
كان البحر دائما

في  لتحرق  الجزيرة  المدينة  خارج  إلى  خاصة  بسيارات  تنقل 
مكان بعيد ال يحيط به السكان وال تقوم قربه القرى أو المدن 
برامجي  من خالل  تابعت  ولقد  باالنتشار.  بدأت  التي  الجديدة 
اإلذاعية وبرنامجي التلفزيوني الذهب األسود، كيف تخلصنا من 
تلك الفضالت واألزبال وحولناها إلى أسمدة مفيدة بعد أن كانت 
تحرق وتلوث الجو. كانت تلك الفضالت واألزبال تقدر عام 1971 

، وهي كمية بسيطة يمكن جمعها بسيارة واحدة 
ً
 يوميا

ً
بتسعين طنا

أو اثنتين، ولكن مع التطور السكاني والعمراني ستتضاعف هذه 
الكمية ويمكن أن تشكل أزمة كبيرة إذا لم يتم عالجها بأسرع وقت.
أعطى القائد هذه المهمة لدائرة البترول، وكان يقودها في ذلك 

العام معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة.
مصنع  إلنشاء  أولية  بدراسات  اإليطالية  اسكو  تقدمت شركة 
يوميا  الفضالت  من  طن  مائة  بطاقة  الفضالت  من  لألسمدة 
واختيرت منطقة المصفح إلقامة هذا المصنع فوقها وتم بناء 
 1976 في عام   

ً
يوميا  

ً
طنا  150 هذا المصنع واإلنتاج منه بطاقة 

وبتكلفة قدرت في ذلك الوقت باثنين وعشرين مليون درهم.
كان الحل األمثل لمشكلة الفضالت هو تحويلها إلى سماد مفيد 
التي  لمشكلة مياه المجاري،   

ً
وكان الحل األمثل أيضا للزراعة، 

تم إنشاء مصنع لمعالجتها، هو تحويلها إلى مياه صالحة للزراعة. 

ً
 الطرق في اإلمارات قـــديما

 مطار أبوظبي القديم

ً
 المركبات القديمة أمام مكتب البريد قديما
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كان  للقائد،  الشاغل  الشغل  هي  الزراعة  كانت  لقد 
رحمه الله يبحث بجد واجتهاد في كل ما وصل إليه العلم 
والتكنولوجيا الحديثة للنهوض بالزراعة وحل مشاكلها. 
اإلمارات  تكون  وأن  ينتشر  أن  األخضر  للون  يريد  كان 
ال تنتج ألبنائها والمقيمين فيها فحسب،  مزرعة كبيرة، 
بل لجميع سكان العالم. حتى الطرق الرابطة بين أنحاء 
اإلمارات كان يزرعها بجميع أنواع األشجار القادرة على 
النمو في جو اإلمارات الحار، خاصة النخيل، حتى وصل 
عدد أشجار النخيل قبل أن ينتقل إلى رحمة الله تعالى إلى 

أكثر من أربعين مليون نخلة في جميع إمارات الدولة.
فالنخلة شجرة مقدسة، وهي صديقة الصحراء ورفيقتها 
الشجرة  هذه  فضل  اإلمارات  سكان  ويعرف  الدائمة، 
التي كانت حليفة رائعة لهم في أيام العسر والجفاف قبل 
حتى مدينة أبوظبي نفسها التي أصبحت  ظهور النفط. 
أشبه بغابة من العمارات الشاهقة االرتفاع أخذت من 
فالنخيل يشمخ  الكثير،  اهتمام القائد بالزراعة ال�ضيء 
لجميع  مبذول  التمور  من  وإنتاجها  في جميع شوارعها 
السكان بشرط عدم اإلساءة إلى النخلة أو إيذائها أثناء 

جمع التمر منها.
لقد كانت النخلة أخلص صديق ألجدادنا الذين تمسكوا 
يشرح  بالوطن وصبروا على شح الرمال سنين طويلة، 
الدكتور مانع سعيد العتيبة  في ديوانه »المسيرة« كيف 

كانت آبار ليوا تسقي النخيل في واحاتها فيقول :
من ترى يـزعـم يومـــــــــــــــــــــــــا أن صحرائي بخيلــــــــــــــــــه

من قـديم أعطــــــــــــــــــت الماء شــربنــا سلسبيلــــــــــــه
جـادت اآلبــــــــــــــــــــــــــــــــــار تروي نخلنـا تشفي غليلــــــــــــــه

إنهـا واحـــــــــــــــــات لـيـوا وروابيـهــــــــــــــــــا الجميلــــــــــــــــــــــــــــــــــه
نخلهــــــــا جـــاد بتمــــــــــــــــــر لم تـر العـيـــــــــــــــــــن مثيلـــــــــــــــــــــــه

وهب القـوم دواء الجســــــــــــــــم والنفس العليلــه

مدينة أبوظبي، عندما أتجول فيها اليوم، أدرك كم كانت 
فالعمران الذي ليس  نظرة ذلك القائد بعيدة وشاملة، 
له مثيل أو ند في أي مدينة أخرى في العالم، لم يستطع 
حدائقها  في  المنتشر  األخضر  اللون  ذلك  يحجب  أن 
ناطحات  تحاكي  النخيل  أشجار  زالت  وما  وشوارعها، 
السحاب بشموخها الذي يضع أمام الحضارة الحاضرة 
صورة اإلنسان العربي العارف قيمة الوطن والمتمسك 

 
ً
 كريما

ً
 عزيزا

ً
به، الذي عاش وَضّحى من أجل أن يظل حّرا

النخلة شجرة مقدسة، ويه صديقة الصحراء ورفيقتها
 الدائمة، ويعرف سكان اإلمارات فضل هذه الشجرة اليت كانت 

حليفة رائعة هلم يف أيام العرس والجفاف قبل ظهور النفط

)4( البدايات  ذكريات زمن 

سيرة الذاكرة
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»نجمي اهلارب« لجهاد أخراس..
عن روايٍة قيمٍة لم تكتمل )2/2(

 اإلمتاَع الروائَي على تقنيِة الوصف، وإضفاء حزمة 
ُ
تبني الروائية

فيصبح كل  المتغيرات من حولها،  النفسية على  المشاعر  من 
�ضيٍء يتم وصفه بما تحققه من رؤيٍة داخليٍة، ومن مشاعَر ترغُب 
 
ً
معتمدة في الوصف،  سهُب 

ُ
ت  

ً
ولكنها أحيانا في إيصالها للمتلقي، 

 
ً
قدرا  

ً
ومحققة والتشبيه المتراكب،  اللغة المحلقة،  على تقنيِة 

من السالسة والتواصل مع القارئ. ومن التقنياِت التي اعتمدت 
المؤلفة عليها ما يمكن أن نسميه »تقنية تخصيص الحكي«، أي 
ليس وفق الحالة النفسية  تغير لهجة وصيغة وخطاب الراوية، 
 ،

ً
فمثال وفق قربها أو بعدها من العاشق،   

ً
وإنما أيضا فحسب، 

 
ً
عندما تقترب لحظة تواصل مع المحبوب، يتحول السرد موجها
وهو قارئها الوحيد،  كأن هذه الرواية كتبت من أجله هو،  له، 
تقول: »وجئت تحت طلبك ألفطر بنظراتك التي كانت تغمرني، ال 
شهية لي إال لك.. ال أريد أن أتناول هذا الصباح غير سكر عينيك.. آه 
 رؤية فلسفية 

ً
كم أسعدتني دعوتك..« ص16 تمتلك الكاتبة أيضا

وتقوم ببث رؤيتها عبر اإلسقاط على الشخصيات  تجاه العالم، 
»علي لم يكن   عن المحبوب بطل الرواية: 

ً
تقول مثال وأحداثها، 

 في كل تفاصيله، قبل أن يحترف 
ً
 كباقي الرجال... بل كان مميزا

ً
رجال

أكمل  الشرطة  أكاديمية  وفي  أمن،  رجل  كان  الصحافة،  مهنة 
 
ً
وتقنيا  

ً
وعلميا  

ً
عسكريا  ،

ً
وصعبا  

ً
شامال  

ً
تكوينا وتلقى  دراسته، 

ما جعل منه  وكان يملك من الفطنة والذكاء   ،
ً
أيضا  

ً
ولوجيستيا

 بمالمح أخرى، لم يكن 
ً
األول على دفعته، لكنه كان يريد مستقبال

يريد أن يحقق مع المجرمين ولكن أن يفضحهم ويجعل الناس 
تكشفهم عن طريق الكتابة عنهم، ألن الكتابة كانت بالنسبة له 
المقال   فتاكا فوق القانون والسجون ومحاضر الشرطة.. 

ً
سالحا

الصحفي يصل بسرعة للعلن، لكن المحاضر تحكمها السرية..« 
ص 17 .

لرؤية،  انعكاٌس  وإنما  هذا ليس مجرد وصف ألحداث وقعت، 
من  الكثير  تحمل  اجتماعية  لوقائع  وتحليل  لمواقف،  واعالن 
المسكوت عنه في ثنايا النص، وهو أمر يتحقق هنا بسالسة ويسر 
من دون أن يشعر القارئ بأنه أمام واقٍع كامٍل من تحليل األفكار 
واتخاذ المواقف المسبقة من الوقائع، وإذا ما كنا نظن للحظة 
أن هناك لغة رقراقة وفيض مشاعر ينساب من بين الكلمات، 
 
ً
فمن الواضح أن وعي الكاتبة يواصل حصارنا ويحضر معنا دائما

في توجيه القارئ، وتوجيه تلقيه. من جهٍة أخرى، عندما يتحول 
السرد لحديث عن الفراق، وعن الرغبة في التالقي، يتغير أسلوب 
الراوية، حتى نشعر بأنه نوع من المناجاة الذاتية، تلك المناجاة 
التقنيات  كل  إن  الفراق،  ألم  من  والنشيج  األ�ضى  تشبه  التي 
الراوية،  تعيشها  التي  النفسية  للحالة  منحازة  تبدو  الروائية 

والصراعات المستمرة بين اإلغواء والمغامرة والمكابرة.
 مفاجئة بموت )علي(، 

ً
إن المخطوط الذي بين أيدينا ينتهي نهاية

بعد انقالٍب في األحداث، تتحول فيه شخصية )ليليا( من شخصية 
 إلى شخصية صحفية، إلى محاولة تعويض نقصان 

ً
ال تفعل شيئا

الحب بالمزيد من النجاح في العمل، وعند اللحظة الحاسمة التي 
يقع  يمكن أن نتوقع فيها اقتراب زوال الخصام بين الطرفين، 
حادث سير يودي بحياة علي، ونتوقف عند دهشة ومعرفة بطلة 
الرواية بهذا األمر، وال نعرف كيف كانت الكاتبة تنوي االستمرار 
في تقديم تنويعات الحبكة، وهنا يجب التنويه بأن ما مر ذكره، 
عميق  يكشف عن حٍس   ،

ً
وما سبق الحديث عنه وتناوله نقديا

في الرؤية، فالعنوان متحقق، والقصة األساسية للصراع قائمة، 
والخلفية التي يتم من خاللها مناقشة األحداث ما بين صراع الخير 

والشر، موجودة، لماذا إذن لم تكمل مبدعتنا روايتها؟ 
المغربية جهاد  الروائية  إكمال  بعدم   

ً
كثيرا أننا خسرنا  أعتقد 

أخراس هذا العمل، وأن هناك متعة سردية كبيرة كانت تنتظرنا،  
على أي حال ال نملك إال أن ندعوها للعودة إلكمال هذه الرواية 
كبير إلى نضج وطفرة في  وهذا العمل الذي يشير بشكٍل  القيمة، 
من الكتابة وتحقق شرطها  ورفيٍع  الرؤية وتحقيق مستوى عاٍل 

 بعدم إكمالها 
ً
الجمالي، فقد خسر القارئ العربي كثيرا

د. حمزة قناوي
شاعر وناقد مصري مقيم في اإلمارات

استراحة النص
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سوق الكتب

زايد للدراسات والبحوث سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز 

 موزة عويص عيل الدريع 

للدراسات  زايد  مركز  في  والبحوث(  الدراسات  )قسم  يسعى 
أهداف  تحقيق  إلى  اإلمارات،  تراث  لنادي  التابع  والبحوث 
القسم من خالل االهتمام بالنشر في موضوعات تتعلق بتراث 
وتاريخ الدولة بشكل خاص ومنطقة الخليج والجزيرة العربية 
، وقد ترجم المركز هذا الهدف إلى واقع ملموس، ونجح 

ً
عموما

عبر مسيرته الطويلة في إصدار المئات من الكتب والدراسات 
وفي مجاالت  في حقول التاريخ عبر مراحلة الزمنية المختلفة، 
التراث الثقافي والشعر النبطي والفن واألدب، والتراث المادي 
هذه  وتأتي  وغيرها،  التراثية  والعمارة  الشعبية  واأللعاب 
»سلسلة  عنوان  تحت  تراث  مجلة  عبر  المنشورة  السلسلة 
نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«، 
لتستعرض نماذج من تلك اإلصدارات المختلفة بهدف تعريف 
وإلبراز دور المركز الثقافي وجهوده الكبيرة  القارئ بمحتواها، 
والمميزة في توثيق عناصر التراث الوطني والعربي واإلسالمي، 
تلك  عبر  االندثار  من  الدولة  وتراث  تاريخ  على  الحفاظ  وفي 
اإلصدارات المهمة التي تعكس رؤية ورسالة وأهداف المركز 
الوطن.  وتاريخ  تراث  حفظ  في   

ً
رائدا  

ً
وطنيا  

ً
مركزا باعتباره 

بإصدار  العدد،  لهذا  المختار  نموذجها  السلسلة  وتستفتح 
يعتبر من ضمن أهم اإلصدارات التي تناولت مسيرة تاريخ إمارة 
)دراسات  كتاب  وهو  التحتية،  بنيتها  تطور  إطار  في  أبوظبي 
تاريخية في تطور البنية التحتية في إمارة أبوظبي »مطار أبوظبي 
«( لمؤلفته: فاطمة مسعود 

ً
وجسر المقطع وميناء زايد نموذجا

المنصوري، وصدرت الطبعة األولى من الكتاب في سنة 2016.

نبذة مخترصة عن الكتاب:
يتناول هذا الكتاب فترة مهمة من فترات تاريخ إمارة أبوظبي، وهي 
فترة انطالقتها الفعلية نحو تأسيس بنيتها الحديثة في المجاالت 
العمرانية واالجتماعية واالقتصادية. وخصص الكتاب للحديث 
عن ثالثة مرافق أساسية وهي: مطار أبوظبي وجسر المقطع وميناء 

زايد. وقد جاء اختيارها وفق عدة اعتبارات منها:
تاريخية  قيمة  الثالثة ومن منطلق حضاري  المرافق  شكلت   •

مهمة تشهد على مسار تطور اإلمارة، فـ المطار شكل بوابة أبوظبي 
كما مثل للقادمين إلى أبوظبي بوابة عبور  الرئيسة نحو العالم، 
إلى الداخل، لذلك جاءت معظم الروايات الشفهية التي سردها 
القادمون إلى أبوظبي في تلك الفترة محملة بأخبار متنوعة عن 
المطار. أما جسر المقطع، البوابة الجنوبية للدخول إلى أبوظبي 
)البري(،  والذي يتوسط البرج أو كما ينطبق في اللهجة المحلية 
 يحكي قصة كفاح أبناء أبوظبي مع الطبيعة. في حين 

ً
يقف شامخا

نافذة  القديم  أبوظبي  لميناء  الطبيعية  التركة  زايد  يعتبر ميناء 
أهل أبوظبي في الشمال، ويحكي قصة إمارة لم تستسلم لقحط 
البر فمدت يدها نحو مغاصات اللؤلؤ والتجارة البحرية لتشكل 

حاضرة بحرية يشهد لها القا�ضي والداني.
 من تاريخ أبوظبي االجتماعي 

ً
 مهما

ً
• رصدت المعالم الثالثة جزءا

عبر القصص والحكايات واألشعار عن تلك المعالم، والتي شكلت 
من  وغيرها  الوثائق  عن  أهمية  يقل  ال   

ً
مهما  

ً
شفاهيا  

ً
مصدرا

المصادر التاريخية.
شكلت المعالم الثالثة بداية أبوظبي األساسية نحو انطالقها   •
أبوظبي  فلسفة  وتختصر  الحديثة،  التحتية  بنيتها  تأسيس  في 

الحضارية في بناء وتأسيس إمارتها الحديثة.
القطع  من  صفحة   263 في  يقع  أيدينا  بين  الذي  والكتاب 
ويتكون من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة  المتوسط، 
إضافة إلى قائمة تضمنت  تحوي أهم ما توصلت إليه الدراسة. 

إصدارات 

سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث
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وجاء  أهم المصادر والمراجع التي استندت إليه مادة الكتاب. 
تاريخ  أبوظبي  في  التحتية  »البنية  بعنوان:  التمهيدي  الفصل 
وفيه عرضت المؤلفة لنماذج مختلفة من أشكال  وحضارة«، 
البنية العمرانية التقليدية التي ظهرت في أبوظبي وواحتي العين 
أبوظبي  أن  على  يدل  مما  والزراعية،  الدفاعية  كالعمارة  وليوا 
عرفت العديد من أوجه العمارة وأن كانت بشكلها البسيط، إإل 
كما بينت   . أنها تفي بحاجة قاطنيها وتتناسب مع فترة ظهورها 
الدراسة في هذا الفصل االهتمام الذي توليه إمارة أبوظبي لتلك 
 
ً
انسانيا  

ً
النماذج العمرانية وسعيها للحفاظ عليها باعتبارها تراثا

أما الفصل األول والمعنون   يشهد على عراقة المنطقة. 
ً
عالميا

بـ »العوامل التي دفعت أبوظبي إلى النهوض التنموي بمفهومة 

ألهم  تحليلية  قراءة  المنصوري  فيه  فقدمت  الحديث«، 
المتغيرات الجوهرية التي دفعت أبوظبي إلى النهوض التنموي، 
والتي ُصنفت على عدة أصعدة منها سيا�ضي، اقتصادي، اجتماعي 
وكان وصول المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن  وثقافي. 
 ،1966 سلطان آل نهيان إلى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 
هذا إلى جانب مشاركة أبوظبي  على رأس المتغيرات السياسية، 
 1951 سس عام 

ُ
أ الذي  المتصالحة  في مجلس حكام اإلمارات 

انعكس على خبرتها التنموية   
ً
سياسيا  

ً
مما أكسب أبوظبي زخما

 
ً
مهما  

ً
كما شهدت العالقة بين أبوظبي وببريطانيا تحوال الالحقة. 

 لشق 
ً
ُمنذ خمسينيات القرن العشرين مما أعطى أبوظبي مجاال

طريقها للتنمية. وكان للعامل االقتصادي دور في تاريخ التنمية في 
أبوظبي السيما مع ظهور النفط وبدء تصديره. أما على الصعيد 
الظبياني  المجمتع  تغير  لطبيعة  فكان  والثقافي،  االجتماعي 
 إلسراع أبوظبي 

ً
وانفتاحه على التجارب الخليجية المجاورة عامال

في تبني المفاهيم الحديثة للبنية التحتية.
وتناول الفصل الثاني »بدايات ظهور الخطط التنوية الظبيانية 
التاريخي  التطور  تتبع  خالل  من  وذلك  الحديث«،  بمفهومها 
اإلداري في أبوظبي، ويعتبر هذا التطور مرحلة مهمة تسبق مرحلة 
الباحثة المراحل اإلدارية التنموية  وقسمت  التطور العمراني، 
التي مرت بها إمارة أبوظبي وهي في طور نشأتها الحديثة إلى ثالث 
مراحل: المرحلة التمهيدية األولى )1961 - 1966( وشهدت والدة 
 -  1966( ومرحلة التطور اإلداري  الخطط العمرانية واإلدارية، 
1968( وضمت التشكيل اإلداري األول وظهور اإلدارات والخطط 
1968. اما المرحلة الثالثة فهي  اإلدارية كالخطة الخمسية لعام 

 الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، أثناء استقباله للوفد المشارك

 في مراسم االحتفال بإفتتاح حقل أم الشيف في بيت الحاكم بجزيرة داس، أكتوبر 1962.

الشيخ زايد يطلع على خطط جديدة لمباني سكنية عام 

1976 ويظهر في الصورة الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان.

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،أثناء إشرافه على الخطط اإلدارية والعمرانية

 التي نهضت بإمارة أبوظبي.
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وشملت   ،)1973  -  1968( الشامل  العمراني  التأسيس  مرحلة 
هذه المرحلة مهام تكوين البنية األساسية العمرانية واالجتماعية 
وتعتبر من أهم المراحل  واالقتصادية جميعها في وقت واحد، 
إإل أنه  للتحديات الكبيرة التي شهدتها المرحلة،   

ً
وأصعبها نظرا

بفضل الله سبحانة وتعالى وتوفيقة ورؤية المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد، استطاعت أبوظبي النهوض في أسرع وقت. 

وتحت عنوان: »قراءة في تطور تاريخ الطيران المدني الحديث في 
الفصل الثالث ليوثق لمفصل مهم من مفاصل  أبوظبي«، جاء 
أبوظبي التنموية الحديثة، والمتمثل في قصة تاريخ تطوير الطيران 
المدني، وذلك منذ توقيع أول اتفاقية جوية بين أبوظبي وبريطانيا 
عام 1935 وإقامة أول مهبط جوي في أراضيها وبالتحديد في جزيرة 
كما تطرق الفصل إلى المفاوضات واالتفاقيات  صير بني ياس. 
والمقترحات الجوية بين بريطانيا والشيخ شخبوط بن سلطان آل 
ولفتت الباحثة أن بداية   .)1966  -  1928( نهيان حاكم أبوظبي 
تأسيس الطيران المدني بمفهومه الحديث والمعاصر في أبوظبي 
بدأ في عهد الشيخ زايد بن سلطان الذي استطاع أن يضعه في 
مسارة الصحيح من خالل القيام بعقد اتفاقية الطيران المدني 
 إلى تأسيس دائرة الطيران المدني 

ً
مع بريطانيا سنة 1966، وصوال

1968. كما تضمن الفصل بعض التفاصيل عن  في أبوظبي عام 
ومطار أبوظبي   ، المراحل الزمنية لتأسيس مطار البطين الدولي 

عام 1983.
تاريخ ونقطة عبور،  »المقطع،  ثم يأتي الفصل الرابع بعنوان: 
ليعطي  قراءة تاريخية في الذاكرة الشفاهية ووثائق التعمير«، 
الذاكرة  في  المقطع ومكانته  أهمية موقع  تفاصيل عديدة عن 

والمعالم الرئيسة للمقطع والمتمثلة في برج وحصن  الشعبية، 
لبري  التاريخية  األدوار  من خالل عرض  وذلك  المقطع  وجسر 
 
ً
وصوال الجسر  بناء  مربها  التي  التاريخية  والمراحل  المقطع 
الستينيات،  أوأسط  في  المقطع  جسر  لبناء  النهائي  الشكل  إلى 
كما  والتجديدات األخرى التي حصلت له في السنوات الالحقة. 
استعرضت الباحثة تقارير وزارة األشغال العامة حول مواصفات 
الوقت  في  بالمقطع  الحكومي  االهتمام  ومظاهر  المقطع  جسر 

الحاضر. 
بينما تناولت الدراسة في فصلها الخامس واألخير والمعنون بــ: 
وثائق  واستقراء  القديم،  »قراءة في الذاكرة الشفهية للميناء 
زايد  على ميناء  لتسليط الضوء  زايد الحديث«،  تأسيس ميناء 
والذي يعتبر أول ميناء حديث تم تدشينه في أبوظبي على أنقاض 
الميناء القديم، وذلك من خالل تقديم إطالله تاريخية على موانئ 
أبوظبي القديمة والعوامل التي أسهمت في نموها، هذا إلى جانب 
ووصف  الشعرية  الذاكرة  في  القديم  الميناء  ذكر  استعراض 
زايد الحديث  بتشيد ميناء   

ً
الرحالة والمسؤولين األجانب، مرورا

أخبار نشأته وافتتاحه على يد المغفور له بإذن الله  واستقراء 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليصبح من أهم الموانئ في 
المنطقة، ومنصة أبوظبي البحرية الرئيسة لالنفتاح على العالم 

الخارجي. 
بشكل   - في خمس صفحات  تقع  والتي   - الكتاب  خاتمة  وتأتي 
مركز استعرضت ألهم ما خرجت به من مالحظات خالل تناولها 
هوامش  وضع  التزمت  الباحثة  أن  بالذكر  والجدير  للموضوع. 
من  فصل  كل  نهاية  في  للصور  وهوامش  والمراجع،  للمصادر 

زايد للدراسات والبحوث سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز 

سوق الكتب

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 

 في 28 يونيو 1971.
ً
لدى افتتاح ميناء زايد رسميا

جسر المقطع تحت اإلنشاء في فبراير 1968
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فصول الكتاب، أما المصادر والمراجع التي اعتمدت الكاتبة عليها 
في كتابها فجعلت لها قائمة شاملة، وصنفتها: المصادر والمراجع 
األرشيف  من  المنشورة  والوثائق  األجنبية،  العربية،الكتب 
العلمية،  والرسائل  الحصن،  قصر  أرشيف  وثائق  البريطاني، 
جريدة  وأرشيف  العامة،  والتقاير  المنشورة،  غير  واألبحاث 
والصحف،  والدوريات،  وأرشيف جريدة أبوظبي نيوز،  االتحاد، 
المصادر  هذا  أهمية  ومع  اإللكترونية.  والمواقع  والمقابالت، 
والمراجع، إال أن للرواية الشفهية التي أخذتها الباحثة من أفواه 
 أو نساء، أو من خالل الذاكرة 

ً
العديد من األشخاص سواء رجاال

تثري  أن  شأنها  من  كان  الدراسة،  موضوعات  حول  الشعرية 
هذا العمل وتضفي عليه طابع األصالة الحضارية. وجاء الكتاب 

النواحي  بالصور والوثائق التاريخية التي توثق مختلف   
ً
مدعما

على التطورات التي   
ً
حيا  

ً
فكانت شاهدا التي تناولتها الدراسة، 

ويمكن  شهدتها أبوظبي وهي تشق طريقها في نهضتها وتطورها. 
عد من الدراسات القالئل التي اهتمت 

ُ
القول، إن هذه الدراسة ت

إمارة  تطور  تاريخ  والحيوية من  المهمة  المظاهر  برصد إحدى 
أبوظبي الحضري والعمراني الحديث. والمكتبة اإلماراتية في حاجة 
ماسة إلى مثل هذه الدراسات التاريخية المهمة في هذا الجانب 
عد هذه الدراسة 

ُ
من جوانب تاريخ إمارة أبوظبي وتطورها. وبذلك ت

التي تضمنها الكتاب إضافة مفيدة ومهمة إلى المصنفات الفكرية 
عن تاريخ إمارة أبوظبي بشكل خاص 

* مركز زايد للدراسات والبحوث

مطار البطين عام 1970الشيخ زايد أثناء افتتاحه لمبنى مطار البطين في مناسبة يوم جلوسه الثالث عام 1970.

 في مبنى شركة أبوظبي لإلعالم
ً
مطار أبوظبي القديم، والذي يقع حاليا
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أدب ونقد

الكتمان!.. إلى  بوحه  العائد من  الزعابي  البكر  ناصر  اإلماراتية  الهايكو في نسختها  قصائد 

 أحمد حسني حميدان
   

ما عادت قصائد الهايكو رهن جذور منشئها الياباني بعد خروجها إلى فضاء أرحب مع شعراء جيل الضياع األميركي 
 بشعراء النزعة الصورية، ثم السوريالية والدادائية بفرنسا، خالل العشرينيات 

ً
في بداية القرن العشرين، ومرورا

الهايكو يحتل مكانة متميزة في المشهد الشعري الغربي حيث أصبح يعتمد من طرف  والثالثينيات، أخذ شعر  
الشعراء كطريقة جديدة لصوغ الصورة الشعرية الجوهرية البسيطة المتحررة من زخرف القول وبلغت هذه 
القصيدة عالمنا العربي خالل سبعينيات القرن الما�ضي وانضمت على استحياء منذ ذلك التاريخ إلى األشكال 
 إلى قصيدة النثر وفي سياق ذلك من األهمية 

ً
الشعرية األخرى للقصيدة العربية العمودية والتفعيلية الحرة وصوال

اإلشارة إلى أن قصيدة الهايكو ال عالقة لها بأنماط الشعر العربي وتحمل في خطابها رؤيتها الخاصة إلى الكون 
والعالم وهي قصائد قصيرة تستخدم لغة حسية في تصويرها األحاسيس والمشاعر اإلنسانية ورغم أنها لم تشغل 
 عبر فضائنا اإلبداعي فقد اختارها الشاعر اإلماراتي ناصر البكر الزعابي ليعبر من خاللها عما يعتمل 

ً
 كبيرا

ً
حيزا

بداخله من مكابدات الحياة المختلفة المتقدة بآمالها وآالمها وأحالمها وانكساراتها واختار عبارة )ال بوح بعد 
 لمجموعته وبوابة مركزية يعلن في بدايتها من دون مواربة عن عدم تكرار اإلفصاح لديه مرة 

ً
 رئيسا

ً
هذا()1(عنوانا

أخرى بعد الذي جاء عليه في قصائده كبيان منه على ندرة بوحه وكاختيار للكتمان وكأنه بذلك يترك لغة الكالم 
لينحاز إلى لغة الصمت التي تعتبر األصعب حسب تعبير الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف وهو ما يجعل القول 
الشعري يتوازى مع القول الفلسفي الذي تتزيا اللغة في مفاهيمه وطروحاته بأشكال متعددة تخرج حروفها من 

الكالم إلى الرمز واإلشارة وإلى اإليماء والتلميح)2(.. 

قصائد اهلايكو يف نسختها اإلماراتية 
نارص البكر الزعايب العائد من بوحه إىل الكتمان!..

ناصر البكر الزعابي
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وإذا كان القول الشعري في مجموعة ناصر البكر الزعابي جاء 
 على عتبته األولى بعدم اإلقدام على البوح ثانية، فإنه من 

ً
واعدا

خالل هذا الفحوى ذاته يكون قد عقد العزم على تقديم أشياء 
بعد هذه  التي سينجزها  المقبلة  في قصائده  البوح  غير  أخرى 
القصائد التي دفع بها إلى القارئ والتي تمثل باكورة تجربته في 
هذا النوع من الكتابة المستقطرة والتي شاء أن يفتتحها بعطر 
األب ودمعة األم الهاطلة بسكون مسالم بينما الغبار يغزو اللوحة 
الزيتية وهذا المفتتح في أولى قصائد مجموعة الزعابي ما كان 
غير بشرى لحياة ال يعرف واقعها أن يترك راهنه على الصراط 
 إلى االختالل الذي و�ضى به 

ً
المستقيم بعد أن بدا كل �ضيء فيه آيال

غبار اللوحة الزيتية للداللة علي عيش متأزم من عالقة إنسانية 
تشكو معادلتها من عدم الشراكة والتفاعل بعد أن غدا عطر األب 
 في تركيبها المتباين مما أصابها بعطالة جراء غياب 

ً
 أوحدا

ً
عنصرا

العناصر األخرى: األم واالبن والحفيد.. ويعبر الزعابي عن المأزق 
 :
ً
الحياتي الذي بلغته المعادلة الحياتية قائال

دمعات أمي في السكون ..(

بيتي الشاحب

يلّون مشاعر المشهد اآلتي
بعض إخوتي واالكتئاب

سحابة ماطرة
طفلتي الصغيرة

ابني العنيد
ال أحد يعرف

لماذا يقطب جبينه باستمرار
وال أحد يدرك

لماذا يحمل بيده لعبة
تشبه خيبات عمري
يقرأ في وجهه الزمن

متناقضان يجمعان المتناقض الفائض 
عطر أبي..()3(
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عبر هذا الفحوى يؤكد ناصر بكر الزعابي بأن عطر األب )البطرك( 
وحده الطاغي في حياة العائلة وذلك بعد غياب عطر بقية أفرادها 
الذين ورث  وهو ما رشح عنه بروز أزمة الحاضر الممثل باألبناء 
األحفاد من أفول فعلهم الخيبة التي أرخت سدولها على آفاق 
المستقبل. ويكرس في غير نص له هذه الهيمنة الذكورية األبوية 
وتبقى هيبة األب متألقة عبرها وصامدة ومحفوظة حتى في غيابه 

الذي تومئ إليه قصيدة المقهى وهي تردد:
)مقعده الخالي

 صامد كالجبل ..()4(
وفي قصيدة )سيام( االسم القديم لتايالند ال يخفي االبن المشتاق 
إلى مالمحه الضائعة رغبته باالنعتاق والخروج من جلباب أبيه إلى 
كينونته ويتساءل عن السبيل إلى الرؤية بعينيه ال بعيني هذا األب 

الطاغي عليه ويقول: 
أبي يحكي عن سيام(

كان يراها
واحة دفٍء وأمان
كيف سأرى سيام
بعد رحيله األبدي

سيام
ال تن�ضى أب

رحل والدي()5(
يوقد  السياق  هذا  في  إليه  يم�ضي  فيما  الزعابي  بكر  ناصر  إن 
سعير  في  الغائب  وجودها  عن  الباحثة  الذات  أسئلة  جحيم 
 منها تركة األزمنة 

ً
الفقد ويكشف في أتونه مكائد األمكنة مستعيرا

الحاضرة من خزائن الما�ضي الناجم عنها المأزق الكبير في راهن 
تأرجحها ضمن عوالمها بين العقلي والعاطفي  الشخصية جراء 
الطفل  حيث  األول  عمرها  إلى  والحنين  الذكريات  فتتجاذبها 
الذي يؤكد نيتشة بأنه ال يغادر الدواخل اإلنسانية وحيث يؤكد 
)6( لكنه في تأرجحه عند  غاستون باشالر بثبات عمره فال يكبر أبداً
ناصر الزعابي يتنازعه الشوق إلى أناه المغيبة بالسلطة األبوية 
فهو المسكون  والحنين إلى األب الراحل صاحب هذه السلطة.. 
الحيز  احتلت  التي  لهالته  واألسير  األب  بحب  المأخوذ  بالطفل 
األكبر في حياته بحكم مكانته األسرية ودوره المناط به والمعقود 
 
ً
إيالما أشد  نحٍو  على  اآلخر  الطرف  على  المسكون  وهو  عليه. 
بذاته اإلنسانية التائقة للتحرر من سطوة هذا األب والعط�ضى 
إلى تجسيد كينونتها وتحقيق وجودها وأثرها وذلك لن يكون إال 
باستقالل مالمحه التي تخصه عن مالمح اآلخر حتى وإن كان أقرب 
إيانا عن   

ً
المقربين إليه. وهو ما انطلق منه ناصر الزعابي محدثا

بطل قصيدته الذي يعيش مأزق الخروج بهذه الذات التواقة 
والخروج بجلده وبحكاياته عنها  )سيام(  إلى الكالم بلسانه عن 
بشكل منفصل عن حكايات أبيه بينما هذه المدن ظلت بأمكنتها 
تقذف في وجهه وفي قلبه حكايات أبيه بعينها التي حفظتها جغرافيا 
الذكريات ملقية به في عقدة السؤال الذي بقي يردد في أصدائه: 
كيف سأرى سيام بعد رحيله األبدي؟. وهو ما يتأكد منه عقده 
العزم على أخذ صوته من حنجرة أبيه ورغبته الجامحة بإبعاد 
 لو لم 

ً
 بآالم فقد هذا األب متمنيا

ً
هيمنته عنه لكنه يظل محاصرا

يتمكن الموت من أن يسدل عليه ستائر الغياب فيبقى وسط 
 بسعير مأزقه الوجودي ويبقى أسير واقع 

ً
تمنياته ونقائضها مكتويا

متأزم ال يبدو فيه نهاية قريبة في األفق. وإذا كان الحلم الراكض في 
رغد العيش والالهث نحو صورته المثلى والحسنى يعتبر دعامة 
أساسية في قصيدة الهايكو، فإن ناصر الزعابي يرى أن هذا الحلم 
مازالت زينته تقيم في البعيد وتسكن في أعالي األمل وما انفك 
سحره عن حبر القلب وبوح األمنيات والتمني وهو في هذا الفحوى 
عنها في واقعه المختل والمتأزم   

ً
يجري إلى فاطمة أحالمه باحثا

 إيانا عن مكان عثوره عليها:
ً
ويقول مخبرا

فاطمة(
أنثى البحث في الوجدان

بين ركام الكتب
وأوراق الصحف

وجدتها..
في خطابات الشعراء

الصغيرة فاطمة تغني

الكتمان!.. إلى  بوحه  العائد من  الزعابي  البكر  ناصر  اإلماراتية  الهايكو في نسختها  قصائد 
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تلّون خريطة بأسلوبها البريء

وتشتهي أن تكون ورقة من زهرة
 من شجرة ..()7(

ً
أو غصنا

إن ناصر الزعابي من خالل هذه األبعاد التعبيرية ُيبقي الجمال 
الحلمي أسير القوام اللغوي ورهن الدورة الحبرية وكأنه بذلك 
 
ً
يحاكي رؤية الشاعر اللبناني المعروف سعيد عقل ويقيم تناصا
مع خطابه الشعري الموجه لشام أحالمه الدمشقية: شام ياذا 
فيتقاطع القوام  ياكالم المجد في الكتب)8(،  السيف لم يغِب، 
الجمالي الحبري للشام وفاطمة في أفق لغوي تتحدد فيه خرائط 
أوراق  )ركام الكتب،  المكان الذي يتم العثور عليهما فيه وهو: 
الصحف، خطاب الشعراء...( وفي الوقت الذي يجعل فيه الشاعر 
سعيد عقل هذه األمكنة منصة انطالق لشامه الحلمية لتتربع 
يدفع ناصر الزعابي فاطمته  كعروس كونية على عرش التاريخ، 
من شجرة كتعبير على   

ً
الشعرية لتكون ورقة من زهرة وغصنا

 مع رؤيةـ 
ً
ْل وخيط في شبكة وهو ما يجعله متوافقا

ُ
أنها جزء من ك

)الكيجو( اليابانيةـ المرتهنة لعناصر الطبيعة وفصولها في تجسيد 
 
ً
بل نوعا  لألشياء 

ً
لحظتها الجمالية التي ال ترى في اإلنسان مركزا

وإذا  من شبكة كونية كلية.   
ً
من الكائنات الحية األخرى وجزءا

)الكيجو( أي أصول قصيدة الهايكو يعتمد التنقل بين  كان بناء 
 لم يخرج عنه ناصر الزعابي ويأخذه بعين 

ً
مسارين، فإن ذلك أيضا

 في قصائد 
ً
االعتبار في قوام العديد من نصوصه ويبدو ذلك جليا

ففي  )إلى فاطمة والمقهى وصديقي القديم والمطار والفاتنة...( 
بصورتها  تزهو  تخييلي  مسار  فاطمة ضمن  يقدم  األول  النص 
ي 

ّ
الحلمية فتكون العروس الساحرة في خطاب الشعراء التي تحل

كؤوس القصائد بعسل سحرها وسكاكر مشاعرها وقبل الختام 
مالبسها  بارتداء  منشغلة  وهي  واقعي  آخر  مسار  يقدمها ضمن 
يقدم في  )المقهى(  وفي النص الثاني  للذهاب إلى مدرستها بفرح. 
مساره األول اجتماع أبيه مع رفاق العمر حول طاولة األلفة التي 
السنين  وتجارب  بالحكمة  المفعمة  أحاديثهم  من   

ً
جماال تقطر 

وعلى المسار اآلخر في القصيدة ذاتها وفي المقهى ذاته يقدم لك 
اجتماع نادل بليد مع نادل قليل الحيلة مع نادل ثالث طموح 
ومهذب وهو بذلك يجعل نصه يتكون من جزأين مستقلين عن 
)9( لكنهما متصالن من حيث المعنى بحيث يغذي  بعضهما عضوياً
هم اآلخر ويسلط الضوء عليه. ورغم أن ذلك يحقق 

َ
كل واحد ف

لقصيدته الشرط الفني الذي تقوم على أساسه أصول بنائية 
نص قصيدة الهايكو، إال أنه يفترق عن بعض توصياتها وشروطها 
أخذت  التي  المضمونية  النواحي  في   

ً
وخصوصا األخرى  الفنية 

. فهو بداية لم 
ً
صبغة محلية إماراتية أوعربية وحتى إنسانية أيضا

يلتزم في بناء نصه على نظام المقطع / ۵-۷-۵ / الذي قامت عليه 
أصول قصيدة الهايكو. كما أنه لم يتوقف عند اللحظة العابرة 
انطلق  بل  الخطاب،  أعطاها روادها جل مساحة  التي  وحدها 
هو على كل ما من شأنه اإلبقاء على أمراض الواقع المزمنة التي 
على آفة العيش وسلب  أسهمت وتسهم إلى حد كبير في اإلبقاء 
في بلوغ ذلك على أنسنة   

ً
الحياة من سيرورتها المشتهاة معتمدا

 في تجسيد 
ً
 فاعال

ً
 ومعينا

ً
 كبيرا

ً
العناصر المختلفة لتكون مساهما

أزمة اإلنسان المعاصر الباحث عن ذاته المصادرة من الذات 
األبوية المستمدة سطوتها من األنا الذكورية االجتماعية العليا. 
 
ً
وُيرجع ناصر الزعابي أساس اعتالل الراهن المعيش. وخصوصا
في مجتمعاتنا ـ إلى عدم امتالك إنساننا مفاعيل واقعه المعاصر 
ْقد مفاتيح خزانة الحياة فيه. ولنا بهذا الصدد أن 

َ
ف وذلك جراء 
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نتساءل أي حياة يمكن أن تستقيم ومفاتيحها ضائعة ومعطلة؟! 
ويأتي الخبر في بيان ذلك:  

)مفاتيح الخزانة
تعودت على الكسل

منذ زمن
لم تستعمل
أوراق مهمة

 كبيرة
ً
تحتاج يدا

ً
وشهودا

)10().. 
ً
 باردة

ً
وقهوة

 
ً
جوهريا  

ً
سببا لتكون  األخالقية  األزمة  الزعابي  ناصر  ويضيف 

عد المختلفة والمتعددة للدورة الحياتية  في خراب الصُّ  
ً
إضافيا

االجتماعية  العالقات  تصدع  مقدمتها  وفي  والعربية  المحلية 
على هذا   

ً
لهشاشتها وفقدان الثقة في لحمتها ووشائجها وتأكيدا

الفحوى يكتب عن لصوصية الجار الجديد:

)جاري الجديد

الذي لم أتشرف باسمه
ً
مرحبا بك جارا

مرحبا بضوضائك
مرحبا بشغبك

كم دجاجة في منزلي!!!
ال أدري

كل ما أعرفه 

)11()..
ً
أنني أصبحت حارسا

 الخوف من الجار الجديد طالما 
ً
 وعربيا

ً
 وخليجيا

ً
من حقنا إماراتيا

أن مفاتيح خزائن حياتنا االجتماعية والعلمية والثقافية ليست 
واستيالء  التخلف  رهن  وباقية  معطلة  فهي  تعمل  وال  بأيدينا 
ولعل ما يلفت االنتباه في هذا السياق اتفاق الشعر  الغيرعليها!. 
اإلماراتي والقصة اإلماراتية على الرمز لهذا الجار الجديد بالقط 
مبني  والذي تظهر مخاطره وتنكشف نزعته العدوانية على نحٍو 
على المفاجأة والمفارقة التي دفعت ناصر بكر الزعابي أن يردد 

في ذروتها:
)من مظاهر الوقاحة

ً
أن ترى قطة

في ساحِة منزلك
 في وجهك!!!(

ُ
تصرخ

وهو ما يعيد إلى األذهان ما قدمه علي أبو الريش في مجموعته 
القصصية )ذات المخالب()12( عن هذا القط الذي يقوم بتهديد 
ونستطيع  عليه!.  أصحاب البيت الذي أقام فيه بعد االستيالء 
القول إن في هذا التناص بين قصيدة الزعابي وقصة أبو الريش 
قرُع جرس المخاطر من اآلخر االستعماري الذي مازالت مطامعه 
قائمة على الخريطة العربية بأسرها وعلى امتداد حدودها البرية 
 
ً
والبحرية التي استخدم الزعابي لغة بصرية في ترسيمها جاعال
إحدى السفن الغارقة في محيطها جملة اعتراضية في نص مياهها 
المتأزم بينما استخدم لغة أخرى حسية وشبه حسية في تصوير 
ـ إضافة للحاسة   عبرها 

ً
راهن الواقع الذي يعج باألزمات معتمدا

عبرها طغيان رائحة عطر األب   
ً
الحاسة الشمية تاركا البصريةـ 

الكتمان!.. إلى  بوحه  العائد من  الزعابي  البكر  ناصر  اإلماراتية  الهايكو في نسختها  قصائد 
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ورائحة قهوته وسطوة جمرة دمع األم وجحيم الذوات اإلنسانية 
المسكونة بالشوق والخيبة والبحث عن مالمحها المأخوذة بحياة 
متأزمة لم يبلغ الواقع فيها الصورة المرجوة والمنشودة)13(. وقد 
راعى في النماذج التي قدمها المستويات اإلنسانية المتباينة في 
النواحي السلوكية والمعرفية. ولم يعلق كثير أمل على المؤسسات 
 بخللها 

ً
التربوية في إصالح ما انكسر وما فسد في هذه الذوات عائدا

 منها على 
ً
إلى بهاء الطبيعة ـ المعادل الموضوعي لفطرتها ـ مستقيا

نحٍو طوباوي العالج فيسعفه ثمر شجرها الذي تمتد األغصان به 
حتى تصل بيت الجار لتقدم له كأّم الثمر المشتهى من عطاياها 
يتلوث  عليها قبل أن  التي جاء  سريرته األولى  بنقاء  إليها  ليعود 
وفي  المزمنة.  أزماته  المتولدة من  الواقع وبانكساراته  بنقائص 

حصاد ذلك تخبرنا القصيدة بأن: 
)شجرة اللوز

في المنزل كبرت أغصانها

مالت على سور جارنا

شجرة اللوز
ال تن�ضى أحد..()14(

الفلسفة التاوية، وفلسفة الزن القائمة على نكران  على أصداء 
)األنا( واالتحاد بالطبيعة، تأتي قصيدة الهايكو عند ناصر الزعابي 
لتتابع في بعض مالمحها المحاولة بإعادة الذات اإلنسانية إلى 
نقائها األول، وفي بعض مالمحها األخرى تخرج عن إسار الخصائص 
الفنية والتوجهات المضمونية لهذه القصيدة سيما وأنها جاءت 
في معظم نصوصها مراعية للقضايا التي نذرت سياقها للتعبير عنها 

اهتمامها  أكثر من انشغالها بتوصيات روداها ومنظروها فجاء 
لم  وكذلك  فقط  العامة  وليس  الذاتية  والهموم  بالمكابدات 
تتوقف عند العابر من األحداث وسعت بدأب على مقاربة األزمات 
اإلنسانية المزمنة في مساحة رحبة منها. ورغم اختالف هذا النوع 
اإلبداعي عن الكتابة الشعرية العربية في أشكالها المختلفة إال 
من   

ً
أن ناصر الزعابي أقام بينها وبين بعض هذه األشكال نوعا

فما استخدمه  إلى عالقة متداخلة معها.  الجينالوجيا المؤدية 
في نصوص مجموعته من بساطة وتلقائية في التعبير وتقشف 
في زخرفة القول أكسب لغته سمة السرد وجعل بنيته النصية 
تتقاطع مع الومضة القصصية ومع ما سمي بالقصة القصيرة 
الشعرية  الومضة  مع  تقاطع  قدمه  مما  الكثير  أن  كما   .

ً
جدا

ناتسوي�ضي أن  بانيا  يلتقي مع مقولة  ما  وهو  النثر)15(  وقصيدة 
ال حدود فاصلة بين مختلف أجناس الشعر وقد استفادت من 
ت في بواكير إصداراته متباينة 

ّ
فحوى هذا الطرح قصائده التي تجل

في توهجها من الناحية الفنية رغم حرص خطابها على الجمع في 
 إلى مكابدات المجتمع 

ً
مضامينه بين صوت الذات واآلخر وصوال

 
ً
المحلي والعربي أيضا
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التاريخ80 التراث وموطن  حارة السدرة في خورفكان: لؤلؤة 

وجهات في اإلمارات

 مّنـي بو نعامه

واحدة من المناطق التاريخية  )اللؤلؤية(  منطقة الولّية  تعّد 
والتراثية المهمة في مدينة خورفكان، والتي تختزن بين حناياها 
رائحة التراث األصيل وصوت الما�ضي الجميل الذي يرتحل 
آالف  إلى  به  تعود  القدم  في  موغلة  عصور  إلى  باإلنسان 
السنين، حيث تكشف التنقيبات األثرية عن تاريخ عريق لهذه 
بحسب القبور والمساكن والشواهد والنقوش  البلدة يعود، 
المكتشفة، إلى األلف الثانية قبل الميالد، حين عمر اإلنسان 

 .
ً
هذا المكان في غابر األزمان، وآنس فيه رشدا

وقد مّرت المنطقة بالعديد من المراحل التاريخية التي أسهمت 
وتكوين أنماط معمارية  في تشكيل معالمها التاريخية والتراثية، 
الدفاعية  العمارة  منها  الممتد،  وتاريخه  المكان  ُهوية  عكست 
والعمارة المدنية ممثلة  ممثلة في الحصون واألبراج واألسوار، 
في البيوت القديمة، والعمارة الدينية ممثلة في المساجد التراثية 
وغيرها من األنماط األخرى.  وتكمن أهمية العناية بهذه المنطقة 
واالهتمام بها في تقديم الصون العاجل للمعالم والمباني ضمن 
التي أطلقها صاحب السمو  مشروعات الحفاظ وإعادة اإلحياء 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى 
لالتحاد حاكم إمارة الشارقة، والرامية إلى المحافظة على الذاكرة 

بإمارة  التراثية  للمناطق  والتأهيل  الحفاظ  وإعادة  المكانية 
وتعتبر هذه  الشارقة تحت إدارة وإشراف معهد الشارقة للتراث. 
المرحلة والمتعلقة بـ»حارة السدرة بمنطقة اللؤلؤية بخورفكان«، 
سم به 

ّ
واحدة من أهم المراحل العملية في هذا السياق لما تت

حيث يعتبر هذا المشروع من أحدث المشروعات  من أهمية، 
، لكون المباني والمعالم المرّممة ال تتجاوز 

ً
 وتاريخيا

ً
التراثية زمنيا

خاصة،  صبغة  عليها  يضفي  مما  المنصرم  القرن  سبعينيات 
الشيخ  سمو  افتتاح  جاء  لذلك  متفّردة؛  خصوصية  ويمنحها 
سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة لهذا المشروع 

 ألهميته التاريخية والتراثية.
ً
التراثي اإلحيائي تتويجا

اللؤلؤية: التسمية والرمزية
تقع منطقة اللؤلؤية في الناحية الشمالية من مدينة خورفكان، 
اللؤلؤية  بمنطقة  وتحيط  ولعوين،  الدورة  عنها جبل  ويفصلها 

حارة السدرة يف خورفكان: 
لؤلؤة الرتاث وموطن التاريخ

 منظر بانورامي لخورفكان من الجبال
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ومن الشرق بحر عمان ومن  الجبال من جتهي الجنوب والغرب، 
وتختلف المصادر التاريخية والمراجع  الشمال الزبارة والبدية.  
االسم،  بهذا  المنطقة  تسمية  المتوافرة حول سبب  المتأخرة 
وعن مدلوله ومعناه، حيث جاء في معجم البلدان لمؤلفه العالم 
الجغرافي ياقوت الحموي: الولّية موضع في بالد خثعم )أوقع بأهله 
قالت  جرير بن عبدالله البجلي حيث حرق ذا الخلصة وخربه؛ 

امرأة منهم في ذلك: 
وبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أمامــــــــــــــــــــــــــــة بالولّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صرعــــــــــــوا

شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يعالــــــــــــــج كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنبوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ة بلدة تقع على الطريق بين خورفكان والبدية في الساحل  والوليَّ
الشرقي، وقد أغفلت المصادر ذكرها، ومع ذلك فلها نظير في بالد 
العرب، كما ذكره الحموي، ويرى الباحث أحمد محمد عبيد في 
المواضع في  التاريخية ألسماء  كتابه: »األصول التاريخية ألسماء 
دولة اإلمارات« أن نطق هذا اسم الولّية قد حّرف في اللهجة؛ إذا 
مثل الواو والفاء،   ،

ً
الحرف األول بعد أداة التعريف شفويا جاء 

ة( و)الفجيرة( التي تنطق )لفجيرة(،  كما في الولّية: التي تنطق )لوليَّ
بناء على توجيهات كريمة  »اللؤلؤية«  إلى  »الولية«  وقد تغّير اسم 
من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
سبب  إن  ويقال  الشارقة.  إمارة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
تسمية هذه المنطقة بالولّية كونها المكان الذي تعقد فيه الوالية 
بينما يرى  من خالل االتفاق والمبايعة للذي سيتولى أمر البلد، 
حيث  النقبيين،  إلى  تعود  التسمية  سبب  أن  الباحثين  بعض 
ينسب النقبيون أنفسهم إلى قبيلة خثعم.  وكانت منطقة اللؤلؤية 

نقطة تجمع لعابري السبيل، ومن القصائد التي كانت تغنى في فن 
الويلية عن منطقة اللؤلؤية:

وقـــصــــــــــــــــــــــــــــد ديــــــــــــــــــــــــــار األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أرض الواليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

يخ عريق تار
 في القدم، وذلك ما 

ً
 وضاربا

ً
 عريقا

ً
تمتلك منطقة اللؤلؤية تاريخا

حيث  المنطقة،  تحيل إليه التنقيبات األثرية في مختلف أرجاء 
)مقابر،  التاريخية  الشواهد  من  الكثير  عن  نتائجها  كشفت 

مساكن(، والتي تعود إلى األلف الثانية قبل الميالد. 
كما توجد في المنطقة الكثير من النقوش الصخرية، والشواهد 
ومنها البيوت القديمة  الدالة على قدم وعراقة هذه المنطقة، 
»البري«،  ومنها  اآلثار  وبعض  المعمرة  التاريخية  والمساجد 
وقد استوطنتها  والعديد من األبراج الحصوية في قمم الجبال، 
العديد من العوائل العريقة من قبيلة النقبيين، ومارس سكانها 

  قلعة نجد المقصر )العمارة اإلماراتية التقليدية(، خورفكان
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أراضيها  تتميز  كما  والسفر.  والرعي  والزراعة  البحرية  المهن 
والمانجو  والليمون  النخيل  شجر  من  الكثير  وبها  بالخصوبة، 
والسدر والسمر والغاف والنباتات الموسمية التي تعتمد في ريها 
على هطول األمطار وبعض اآلبار الجوفية وفيها وديان عميقة. كما 

كانت اللؤلؤية إحدى »المقايظ« المهمة في المنطقة.  

الحصون 
يوجد فوق الجبال الجنوبية والغربية للبلدة عدد من الحصون، 
ومنها ما هو مبني  منها ما هو مبني من الحجارة الجبلية والطين، 
من الحجارة فقط، وأحدها مسقوف، وهو الذي يقع فوق جبل 
وجد بعض الحصون فوق 

ُ
كما ت لعوين وله سلم للصعود إليه، 

جبل الدورة، باإلضافة إلى بقايا سور صخري ما تزال ماثلة أمام 
في المنطقة.  

البيوت الرتاثية القديمة المرّممة
تم بناء بيوت اللؤلؤية على مراحل زمنية مختلفة، منها في مرحلة 
، وفي مراحل ما قبل 

ً
ما بعد قيام االتحاد، والتي تم ترميمها حاليا

االتحاد كانت البيوت من طين وح�ضى، ولم تصل الكهرباء إليها. 
وكانت بيوت اللؤلؤية عبارة عن 6 بيوت، باإلضافة إلى المسجد، 
لم يتم البناء  ففي شمال المسجد توجد مساحة أرض فارغة، 
عليها، امتلكتها آمنة الوالي، وباعتها لنقبي، وبعدها اشتراها عبدالله 
 
ً
بن سعيد، حيث قام بزراعتها وأحاطها بجدار، كان األطفال سابقا

يلعبون في وسط الحارة، والناس يصلون في المسجد.
يوجد بيتان على يسار المسجد من جهة الجنوب، هما بيت محمد 
بن سالم وراشد بن سيف، وهما من أعيان المنطقة وحكامها، 

وبيتاهما  المنطقة،  كبار  من  وهما  والرأي،  الشأن  لهما  ويرجع 
بعد قيام  وتم بناؤها في السبعينيات،  عبارة عن طين وطابوق، 
 
ً
االتحاد، ورجوع أصحاب البيوت من الكويت، وكان آخرهم رجوعا
ولم يتم توصيل  وجميعهم من عوائل معروفة،   ،1973 في سنة 
إلى المنطقة،  و1973   1972 إلى المنطقة ما بين سنتي  الكهرباء 
البيوت  هذه  وجميع  إمكاناتهم،  حسب  على  البيوت  ومساحة 
بنيت بسواعدهم، فكان البناء يعتمد على رمال البحر والطابوق 
 قبل 

ً
، وال يتطلب تخطيطا

ً
وأكياس اإلسمنت. وكان البناء بسيطا

البّناء، أو حتى توصيل الكهرباء بداخل البيت، حيث كانت توصل 
أسالك الكهرباء في خارج البيت، لتصل إلى العمود الخارجي، وكان 
فكان البناؤون من  البيت الواحد ينتهي بناؤه في أسبوع واحد، 
األهالي يقومون بصف الطابوق فوق بعضه، ويوضع الكندل على 

سطح البيت، ويغطى بالليوت والطين.
محمد بن سالم بن عبدالله النقبي،  أما أصحاب البيوت فهم: 

 شاطئ في خورفكان ، الفجيرة ، اإلمارات العربية المتحدة

 شالالت خورفكان

وجهات في اإلمارات

التاريخ التراث وموطن  حارة السدرة في خورفكان: لؤلؤة 



83    /   العدد 274  أغسطس 2022

وراشد بن سيف النقبي،  ومحمد راشد سعيد العثمني النقبي، 
وعلي خلف الفحاح، ومحمد بن راشد عبدالله النقبي. 

البيوت الحديثة
انتقل أصحاب البيوت القديمة إلى بيوتهم الجديدة أو الحديثة 
1976، وهي عشرة بيوت، بناها الشيخ زايد بن  في الشعبية سنة 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وموقعها آخر منطقة اللؤلؤية، 
باإلضافة إلى البيوت  وتبعد مسافة طويلة عن بيوتهم القديمة، 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  بناها  التي 
القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الشارقة، وعددها  بـــــــ 

، وكان انتقالهم إليها أواخر التسعينيات. 
ً
40 بيتا

المساجد الرتاثية
يوجد في المنطقة مسجدان:

صالة  فيه  )تصلى  األقدم  وهو  وح�ضى،  طين  من  مسجد   -  1
عة(. الجمعة والتراويح ويعرف بمسجد الجامع )المربَّ

بحيث  اللؤلؤية؛  في وسط منطقة   
ً
مهما  

ً
المسجد موقعا يحتل 

ه من الجنوب قلعة أثرية ُبنيت منذ  يعتبر المركز الرئيس لها، وتحدُّ
القدم، وقد ُمحيت معالمها اآلن، ولم يبق لها أثر.

، حيث يتسع 
ً
 تقريبا

ً
 مربعا

ً
تبلغ مساحة المسجد نحو: )376( مترا

ة. ، وتعلوه مئذنة متوسطة االرتفاع على شكل قبَّ
ً
لـ 150 مصليا

يعتبر المسجد الجامع من أقدم المساجد في منطقة اللؤلؤية؛ 
عة« لقربه من  فقد بني في عام 1920م، ويطلق عليه مسجد »المربَّ
الحصن، وقد بناه سالم بن عبدالله بن سالم النقبي رحمه الله، 
ورّممه ابنه عبدالله بن سالم النقبي،  1950م،  ثم هدم في علم 
تقام فيه   

ً
ويقع المسجد في وسط المنطقة حيث يعتبر جامعا

اخي رحمه  صالة الجمعة. وكان إمام المسجد وخطيبه هو: علي النَّ

 ينوب عنه: علي بن عبد الرحمن النقبي.
ً
الله، وأحيانا

أهالي  هجرة  بسبب  وذلك  ؛ 
ً
مهجورا طويلة  فترة  المسجد  ظل 

المنطقة إلى مساكنهم الجديدة والتي بنيت لهم من ِقَبل الحكومة، 
ر أهالي المنطقة ترميم المسجد وبناءه من  2010م قرَّ وفي عام 
 منهم على إحياء بيوت 

ً
جديد على نفقتهم الخاصة، وذلك حرصا

له، حتى يحيى من جديد وتقام  وإبقاًء  الله تعالى وعدم هجرها، 
رُه األجيال على مر السنين واأليام.

َّ
فيه الصلوات الخمس، وتتذك

فيه  )تصلى  الطابوق  من  االتحاد  فترة  أول  بني  مسجد   -  2
وهو المسجد الخارجي الكبير الذي  الفروض الخمسة فقط(، 

  .
ً
تم ترميمه مؤخرا

الخطة التشغيلية
ضمن الخطة التشغيلية الرامية إلى إعادة إحياء وتأهيل المباني 
المرّممة في حارة السدرة التراثية باللؤلؤية، سيتم توزيع البيوت 

على النحو: 
- مركز فعاليات التراث الثقافي

- مركز الحرف اإلماراتية
- مرصد التراث )مركز التراث العربي(

- بيت األلعاب الشعبية
- المجلس

- ركن المكتبة والهدايا التذكارية 
- مطعم ومقهى 

* كاتب وباحث أكاديمي

 سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح حارة السدرة التراثية بمدينة خورفكان

  مسجد اللؤلؤية،  شارع أبو نايلة، خورفكان
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بالرازي في مدينة الري  المعروف   ولد أبو بكر محمد بن زكريا  
 
َ

. وُعِرف
ً
التي تقع في دولة إيران حاليا 864م،    - 250هـ  نحو سنة 

إلى  مبكر  وقت  منذ  فاتجه  للعلم؛  بحبه  أظفاره  نعومة  منذ 
الفالسفة  أعمال  الموسيقى والرياضيات والطب ودرس   تعلم 
قبل أن يبلغ الثالثين من  اليونانيين في الفلسفة والطبيعيات.  
العمر، تعلم فنون الموسيقى  حتى برع في العزف على آلة العود.  
ولم يمنعه عشقه للفنون دراسة الطب والصيدلة. فكان  يدرأ له 
  من العزف والتجارة وفي نفس الوقت يكمل ممارسة  دراسة 

ً
دخال

طيلة  والنسخ  والبحث  القراءة  يفارق  ولم  والكيمياء،  الطب 
حياته. كان يزاول مهنة الطب ويداوم النظر بالبحث والتدوين في 
صناعة  األدوية، والكشف عن حقائقها وأسرارها. كتب أبو بكر 
الرازي في الطب والفلسفة والكيمياء وعلم األخالق والميتافيزيقا 
خدمات  يقدم  كان  أنه  عنه  اشتهر  بالموسيقى.  والمعالجة 
كان  الخاصة،  نفقته  من  والمحتاجين،  الفقراء  لعالج  مجانية 
فهو أشبه بمصطلح الذي استخدم  »بطبيب المساكين«  يعرف 
في مصر المرحوم  في عصرنا هذا أمثال الشهير »طبيب الغالبة« 
للفقراء.  مجانية   قدم عالجات  الذي   مشالي  محمد  الدكتور 
 لمستشفى 

ً
 بعد يوم إلى أن أصبح مديرا

ً
وبدأت  شهرته تزداد يوما

الري في بالد فارس. والجدير بالذكر أن الرازي استفاد من تجربته 
البحوث  مجال  في  العزف  فنون  من  تعلمه  وما  عود  كعازف 
الطبية، وأعتقد أنه عندما يركز المريض في األلحان الموسيقية  
بتباين مقاماتها تعمل كُمسكن في الجسد فهي تشغل المرض 
عن آالمه النفسية والعضوية والذي يعرف بعصرنا الحالي أدوية 
للمعالجة   

ً
أنشأ قسما أنه  كما   .»pain killers« أآلالم  لتسكين 

نفسية.  أمراض  يعاني من  لمن  الري  في مستشفى  بالموسيقى 
أمثال الكندي الفارابي وابن  واتفقت كتابات الكثير من العلماء 
:  يقوم 

ً
سينا على توظيف الموسيقى في الطب النف�ضي  كعالج أوال

الطبيب بالتحدث مع المريض لدرء األلم بسماع الموسيقى أثناء 
 معينة لمر�ضى من أصيب بخلل عقلي  ما 

ً
العالج. وخصص ألحانا

يعرف بــ»الماليخوليا« )المجانين( هو التركيز عن نوع من األلحان 
الطربية والشجية )على مقام الرست والصبا(  تعمل على تسكن 
يقول الرازي  اآلالم وتعالج آالم النفس ويطيب الروح ويبهجها. 
لها أثر سحري تقي المر�ضى من تأجيج أزمتهم  »إن الموسيقى 
النفسية«.  يقول أبو حامد محمد الغزالي: »من لم يحّركه الربيُع 

كانت  المزاج ليس له عالج.  فهو فاسُد  وأوتاره،  والعوُد  وأزهاره، 
مدينة الري في ذلك الحين مدينة علم ومقصد الطالب، تعلم فيها 
الرازي الطب والموسيقى وقليل من الفلسفة؛ لذا  قرر أن يرتحل 
بغداد منارة الفنون والعلوم في  إلى عاصمة الخالفة اإلسالمية، 
ظل  حكم  هارون الرشيد، وازدهرت عندما  بنى الخليفة المأمون 
أخذت سمعته في  الذي يعد مركز بحوث علمية.  بيت الحكمة؛ 
تنتشر وبلغت سمعته اآلفاق  حتى أطلق عليه  الطب والكيمياء 
»أبو الطب العربي«. ومن بين القصص المحكى أنه تم استشارته 
في أنسب المكان ببغداد لبناء  مستشفى المقتدري، فقام الرازي 
بتعليق قطع من اللحم  في عدة مناطق  من المدينة، وبعد أسبوع 
. حسب رايه  األنسب  موقعا للبناء  كان في  قرر الرازي الموقع 
  للمستشفى 

ً
.  تدرج الرازي إلى أن أصبح رئيسا

ً
أقل المناطق تلوثا

وهي فترة اإلنتاج العلمي والبحثي، حيث أتيحت له الفرصة لتطوير 
بحوثه  في  المر�ضى.  مع  والتعامل  األمراض  معالجة   أساليب 
الطبية وضح بشكل نظري مستفيض  منشأ األمراض واألسباب 
الدخلية والخارجية المحفزة لها. واعتبر الحالة النفسية مؤججة 
ورفع  للمريض،  النفسية  بالنواحي  اهتم  العضوية.  األمراض 
معنوياته ومحاولة إزالة مخاوفه من خالل استخدام األساليب 
المريض   للطبيب أن يوهم  »ينبغي  في ذلك:  فيقول  النفسية.  
بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك، فمزاج الجسم تابع 
ألخالق النفس«. اهتم بتاريخ المريض وتسجيل تطورات المرض؛ 
حتى يتمكن من مالحظة الحالة، وتقديم العالج الصحيح له. كما 
أجرى العديد من التجارب على الحيوانات كالقرود، فكان يعطيها 
كان  فإذا نجح طبقه على اإلنسان.  ويالحظ تأثيره فيها،  الدواء، 

نورة صابر المزروعي
أكاديمية من اإلمارات

إضاءة
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المركبة  األدوية  تحضير  استطاع  الكيميائية  بالمركبات   
ً
خبيرا

وتركيب  تجاربه  ولخص  المختلفة،  األمراض  بعض  لمعالجة 
األدوية أثارها الجانبية في كتابه »األسرار«.. بشكل عام فهو يفضل 
األطعمة الصحية على األدوية وذكر: »إذا تمكن الطبيب من عالج 
فسيكون قد قدم أفضل ما  الدواء  من   

ً
بدال بالغذاء  المريض 

لديه«. كان يفضل  العالج بالدواء المفرد )طب األعشاب(، وعدم 
اللجوء إلى الدواء المركب إال في الضرورة، وفي ذلك يقول: »مهما 

قدرت أن تعالج بدواء مفرد، فال تعالج بدواء مركب«. 
 ،

ً
116 كتابا : منها 

ً
146 مصنفا وقد بلغت مؤلفات أبو بكر الرازي 

حتى  والتصنيف،  القراءة  بين  حياته  وظل طوال  رسالة،  و30 
قيل إنه إنما فقد بصره  آخر أيامه من كثرة القراءة، وأثر إجراء 
تفرد في الكثير من الجوانب من  التجارب الكيميائية في المعمل. 
الناحية الطبية:  يعد مبتكر خيوط الجراحة المعروفة بالقصاب، 
 ألمراض األطفال 

ً
 مفصال

ً
وهو أول من صنع مراهم و قدم شرحا

والنساء والوالدة واألمراض التناسلية وجراحة العيون وأمراضها. 
واعتمدت عليها  ترجمت العديد من كتبه إلى اللغات األوروبية، 
القرن  حتى  الطب  في  األول  مرجعها  وظلت  أوروبا،  جامعات 
السابع عشر مثل كتابه الحاوي في علم التداوي ويرجع أهمية 
هذا الكتاب أنه ضم كل المعارف الطبية في الحضارة اليونانية 
واكتشافات الرازي حتى عصره(. والذي ترجم إلى الالتينية وطبع 
ألول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 891هـ - 1486م، قسم 
 .
ً
كتاب الحاوي في الطبعة الالتينية إلى خمسة وعشرين مجلدا

فيقول:  الرازي  على  النبالء  أعالم  الذهبي في سير  يعلق االمام 
محمد بن زكريا الرازي الطبيب،  »األستاذ الفيلسوف أبو بكر، 

زمانه،  أهل  أذكياء  من  التصانيف،  صاحب 
وكان كثير األسفار، وافر الحرمة، صاحب مروءة 
المعرفة،  وكان واسع  بالمر�ضى،  ورأفة  وإيثار 
وقد كان  مليح التأليف...  على االشتغال،   

ً
مكبا

 يجيد ضرب العود«. 
ً
في صباه مغنيا
أهم مؤلفاته: 

• كتاب الشكوك على جالينوس.
• كتاب الحاوي في الطب.

• كتاب الجامع الكبير.
• كتاب في الفصد والحجامة.

.
ً
• كتاب إن للعبد خالقا

• كتاب المدخل إلى المنطق.
• كتاب هيئة العالم.

• كتاب طبقات األبصار.
• كتاب الكيمياء، وأنها إلى الصحة أقرب.

• مقالة في اللذة.
• كتاب الطب الروحاني.
• رسالة أخالق الطبيب.

»أنه   على ما تضمن في كتابه »الطب الروحاني«  ص20، 
ً
تعليقا

إنما هو عالج  األمراض  وعالج هذه  المرض،  الجسد  ينتج عن 
لألخالق« يشرح في هذا الكتاب ماهية األدوية الروحية  لألمراض 
الغم،  البخل،  الكذب،  الحسد،  )العشق،  التي تنتج عن الفكر 
الضار من الفكر، حب الرئاسة، األنانية ، الغضب، والخوف من 
وكيف يمكن لإلنسان أن يحصن العقل من الوقوع في  الموت( 
هذه األمراض الروحية.  وبعض ما ذكر في »رسالة أخالق الطبيب«  
وهي رسالته  موجهه إلى تالميذه يشرح فيها األخالقيات  التي يجب 
أن يتحلى بها الطبيب،  وتتضمن نصائح عامة  لمن يستحق لقب 
»الطبيب«. ذكر في ص27: »اعلم يا بنى أنه ينبغي للطبيب أن يكون 
 ألسرارهم ربما يكون ببعض 

ً
رفيقا بالناس، حافظا لغيبهم، كتوما

الناس مرضا  ما يكتمه عن أخص الناس به«.  في آواخر عمره لم 
يسلم من انتقادات  المتطرفين اإلسالميين الذين نادوا  بإحراق 
بسبب أفكاره الفلسفية التي تنادي بتحرير العقل من  مؤلفاته  
وفي  بغداد وانتقاداتها.   

ً
إلى مدينة الري مودعا رجع   المسلمات، 

نهاية حياته  تراجعت أحواله المادية والصحية،  وقد زاد األمر 
 بإصابته بالعمى، مما صعب عليه العمل 

ً
سوءا

في   925 مات سنة  لتدبير أمور حياته اليومية، 
مدينة الري 

المصادر والمراجع: 

أبو بكرالرازي، رسالة أخالق الطبيب إلى تالميذه، تحقيق   .1

المصرية،  النهضة  مكتبية  العبد،  محمد  اللطيف  د.عبد 

القاهرة، 1977.

أبو بكر الرازي، الطب الروحاني، تحقيق د. عبد اللطيف   .2

محمد  العبد، مكتبية النهضة المصرية ، القاهرة،  1978  

/https://www.rqiim.com/salsabilehanan
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دراسات

الفكرية؟ الملكية  حقوق  قديمًا  النبط  شعراء  حفظ  كيف 

 قاسم بن خلف الرويس

لقد كثرت األحاديث عن بعض الظواهر السلبية التي تفشت في 
الساحة الشعبية خالل القرن الخامس عشر الهجري كظاهرة 
السرقات األدبية بأنواعها وظاهرة بيع الشعر وظاهرة التقليد 
وغيرها إال أننا عندما نرجع إلى أدبنا الشعبي الخالد بأصالته 
عبر التاريخ نجد نماذج لعدد من الشعراء األفذاذ الذين عرفوا 
بقدراتهم الفائقة وقرائحهم المتوقدة فال يحتاجون معها إلى 
دعم فكري ولكنهم عندما يضطرون إلى تضمين لفظ أو اقتباس 
معنى أو استقطاب فكرة قدر سبقوا عليها وهم يعلمون عنها، 
فإنهم يبادرون مباشرة إلى ما تقتضيه األمانة العلمية باالعتراف 
، ثم حفظ حقوق الملكية الفكرية، 

ً
بفضل الشاعر السابق أوال

 بذكر اسمه بل إنهم يشيرون إليه حتى وإن كانوا يجهلون 
ً
ثانيا

إسهام سجلته  القديم  في  النبط  لشعراء  كان  هكذا  اسمه؛ 
أشعارهم في حفظ الحقوق الفكرية لزمالئهم قبل أن تنبري لها 
الهيئات والمنظمات الدولية التي لن تستطيع حماية الشعراء 
تلك  النبط  لدى شعراء  كان  لقد  نعم  الشعر،  من لصوص 
المبادئ األخالقية التي ال يعترف بها كثير من الشعراء المحدثين 
وعلى  الذين يحاولون تورية سرقة األفكار بطريقة أو بأخرى، 
أي حال سنعرض هنا لبعض النماذج التي إضافة إلى حمايتها 
لألفكار فهي ال تخلو من دالالت تاريخية في معرفة الفترة الزمنية 
التي عاش خاللها الشعراء ومعرفة المتقدم منهم والمتأخر في 
ظل غياب المصادر التي تؤرخ لذلك. قال منديل الفهيد رحمه 
الله )ج10/160(: »من حرص العرب تجنبهم عن نسبة شعر 

غيرهم لهم وال يأخذون من األشعار التي قيلت من قبل«.

العبارات المستخدمة لحماية الملكية الفكرية
درج الشعراء النبطيون على طبع عبارات في سياق قصائدهم التي 
يستفيدون فيها من أفكار زمالئهم الشعراء اآلخرين؛ هذه العبارات 
تشير إلى المصدر األصلي للفظ أو المعنى أو الصورة واستخدمها 
شعراء النبط لتحقيق هدفين: الهدف األول: كما أشرنا في مدخل 
أن  الثاني:  والهدف  لآلخرين،  الفكرية  الحقوق  حفظ  حديثنا 
الشاعر بهذه الطريقة ينّزه نفسه عن تهمة السرقة األدبية التي 

ربما يصفه بها اآلخرون، ومن هذه العبارات: 
أحد  سجلها  العبارة  هذه  سمعته(:  قديم  بيت  على  )قلته   .1
الشعراء حين استشهد بكالم لشاعر سبقه ولكنه يجهل صاحبه، 
قال  حيث  اآلخرين،  حقوق  سلب  في   

ً
سببا الجهل  يجعل  فلم 

اإلمام عبد  في رثاء  )ت1265هـ(  الشاعر األحسائي مهنا أبو عنقا 
العزيز بن محمد )ت1218هـ(:

قلتــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــى بيت قديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سمعتــــــــــــــه 
واألمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تّرث مــــــــــــــــــــــــــــن قديــــــــــــــٍم غرايبــــــــــــــه

)نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إذا حدثتهــــــــــــــــــــــــــــا أريحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
شياطينهــــــــــــــا عن المــــــــــــــرّوات غايبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة()1(

قال إبراهيم اليوسف البيت للشاعر راشد الخالوي من قصيدة 
طويلة منها:

نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إلى حدثتهـــــــــــــــــــــا أريـحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
شيــــــــــــــطانهـــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــد المــــــــــرّوات غايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيرت  أبـــــــــــــــــــــو كلمـــــــــــــــــــــٍة ال قالهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا تغــ
كنك على مـــــــــــا قال بالخمـــــــــــــــــــــس قاضـــــــــــــــــــــب )2(

وهو بذلك يشير إلى قول ابن عبد الرحيم المطوع التميمي:

كيف حفظ شعراء النبط قديماً حقوق الملكية الفكرية؟
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االقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جزا االقفـــــــــــــــا وال خـــــــــــــــير في فـــــــــــــــتى
يـــــــريــــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــوى من ال يــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــواه
لقد كان بإمكان الشاعر بركات التحايل أو التجاهل ولكن مبادئه 
األخالقية فرضت عليه هذا التوثيق باإلحالة إلى مصدره الحقيقي 

وهو الشاعر الذي سبقه إلى هذا المعنى.
حين  الشعراء  الصيغة استخدمها  هذه  بيت....(:  )قلته على   .2
يكونون على علم باسم الشاعر فيشيرون إليه بهذه العبارة بل 
هم يؤكدون أن األشعار الحكيمة ال يستوعبها ويستفيد منها إال 
الفطين من الناس، ومن األمثلة على ذلك ما جاء في شعر رميزان 

التميمي )1079هـ(، حيث قال: 
قلتـــــــــــــــه على بــــــــــــــــــــــــــــــيت الجميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيصـــــــــــــــل

واألمـــــــثــــــــــــــــــــــــــــــال يرثاها من النــــــــــــــــــــــاس فاهـــــمـــــــــــــــه
يعــــــــــــــــــــــــــــد ألٍف بالمالقــــــــــــــــــــــــــــــى وكــــــــــــــــــــــــــــــم وكــــــــــــــــــــــــــــــم

قرى األلف في عســـــــــــــــــــــــــر من الدهـــــــــــــــر زاحمـــــــــــــــه
وكذلك نجدها في شعر شاعر آخر مغمور في حياته وشعره ولكنه 

مشهور بأمانته وفكره وهو الشاعر ابن عجالن، حيث قال:
فقلتــــــــــــــه على بــــــــــــــيت ابن مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي مهمــــــــــــــل

واألمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ما تغبــــــــــــــــــــــــــــــا فطيٍن مجيبهـــــــــــــــا
األجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد أمثـــــــــــــــال الجبـــــــــــــــال الذي بهـــــــــــــــا 

شــــــــــــــــــــــــــــــراٍب وزبٍن للذي يلتجــــــــــــــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وابن عجالن ال يكتفي بذلك بل يكرره مرة أخرى وبنفس الطريقة 

بل في نفس القصيدة:

ذرى الجـــــــــــــــار عيـــــــــــــــد الضيـــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــزة 
إلــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــل من در الخاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حليبــــــــــــــــــــــــــــــها

فقلتــــــــــــــــــــــــــــــه على بيت ابن عثمـــــــــــــــان راشــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
يمينــــــــــــــــــــــــــــــه ما يشكــــــــــــــــــــــــــــــي عياهـــــــــــــــا قريبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لهم كـــــــــــــــل درٍب يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الحمـــــــــــــــد منهـــــــــــــــج
وعن كل ضيــــــــــــــــــــــــــــــٍم جارها يتقـــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)3(
)قلته على ما قال...(: فهذه العبارة من العبارات الجارية على   .3
القرن الثالث عشر الهجري كانت أشبه ما تكون  ألسنة شعراء 
اآلخرين  بعالمة تطبع في ثنايا القصيدة لحفظ حقوق الشعراء 

مثل قول الشاعر الخمعلي:
وإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حصـــــــــــــــل مّس الرشـــــــــــــــا واكترابـــــــــــــــه 

ال أقفـــــــــــــــيت واستسلمت نفسك به عــــــــــــــــــــــــــــــيب
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قلته على ما قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال متعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ركابـــــــــــــــــه
رايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحّل محلـــــــــــــكمات اللوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 
ً
وحديثا  

ً
قديما إلى بيت شهير استلهمه الشعراء  وهو هنا يحيل 

نردفه هنا بأخيه البيت المكّمل له وهما للشاعر المعروف عبيد 
العلي الرشيد:

أضرب على الكايــــــــــــــــــــــــــــــد إلى صـــــــــــــــرت بحـــــــــــــــــــالن
وعلى الولـــــــــــــــي وصـــــــــــــــل الرشـــــــــــــــا وانقطاعــــــــــــــــــــــه

إّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــيب عقـــــــــــــــود حّصٍ ومرجـــــــــــــــان
وإال إبليـــــــــــــــس العــــــــــــــــــــــــــــــود طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بشعــــــــــاعه
وبخصوص بيتي عبيد الرشيد فقد ذكر منديل الفهيد رحمه الله 
أن حمود العبيد الرشيد في إحدى قصائده استشهد ببيتي أبيه 

 أن الذي لوالده له الحق فيه، حيث قال:
ً
هذين وبّين ذلك زاعما

ن
ّ

يقطعـــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــاٍس ضعـــــــــــــــوف وذال
ما يجدعــــــــــــــــــــــــــــــون نفوسهـــــــــــــــم بالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

إما يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب عقـــــــــــــــود حّصٍ ومرجـــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــــــــــــــــــه للعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والذاللــــــــــــــــــــــــــــــِف

ّ
وإال لعل

في قصة ليس هنا مجال  )نايف بن شعالن(  والمقصود بنايف 
لبيانها، وبغض النظر عن فلسفة حمود العبيد فهو في الحقيقة قد 
. والحقيقة أن أغلب 

ً
التزم األمانة العلمية ولم يترك األمر مفتوحا

ما يكون التضمين واالقتباس في الشعر النبطي في أبيات الحكمة 
الشهيرة والتي تسير بين الناس كاألمثال التي يستشهدون بها إذا 
دعت المناسبة لذلك كأبيات عبيد الرشيد السابقة وغيرها من 
األبيات، وال غضاضة على الشاعر في تضمينها في قصيدته ولكن 

ينبغي على الشاعر مراعاة مقت�ضى األمانة وحق الشاعر اآلخر.
4. )قلته بأثر...( أو )البيت قبلي بداه...(: أو ما شابههما من العبارات 
التي لجأ إليها الشعراء كأحد الشعراء المتأخرين عندما استشهد 
ببيت أشبه بالمثل للشاعر راكان بن حثلين )ت 1313 هـ(، حيث 

قال فهد بن صليبيخ يمدح عقيل الجربا:
يــــــــــــــــــــــــــــــا شيخ علمــــــــــــك سار بــــــــــــــــــــــــــــين الديـــــــــــاوين 

وجينــــــــــــــــــــــــــــاك يا جــــــــــــــزل العطــــــــــــــا والحميــــــــــــــدي
قلت: اقرضونــــــــــــــي، قال: ما تعطين شـــــــــــــــــــــــــــــــين

يا شيخ وصلــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــوق حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الوريِد
والهــــــــــــــــــــــــــــرج يكــــــــفي عــــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــــــــــــيره نياشــــــــين

مــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل دّل وزبدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للمـــــــــــــــــفيِد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

ّ
قلتـــــــــــــــــــه باثــــــــــــــــــــــــــــر راكـــــــــــــــــان زبن المقف

ثانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ورا الصـــــــابور عنــــــــــــــق الفريــــــــــــــــــــــــــــــــــِد
ـــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــين البــــــــــــــيت قبـــــــلي قد بــــــــــــــــــــــــــــداه أبو حثــ

يـــــــــــــــــــا شــــــيــــــــــــــخ وردنا المـــــثــــــــــــــل بالقصيــــــــــــــــــــــــــــِد)4(

وهو يعني بيت راكان الشهير:
مـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــّل دّل وزبــــــــــــدة الهرج نيشـــــــــــــــــــــــــــــــــان 

والهــــــــــــــــــــــــــــرج يكفــــــــــــــــــــــــــــي صامـــــــلــــــــــــــه عن كثـــــــــــــــــيره
النبط حين عنوا بحفظ حقوق  شعراء  وفي الختام فإن قدماء 
مهر  إلى  سباقين  كانوا  فقد  حقوقهم،  عن  يغفلوا  لم  اآلخرين 
لضياعها أو   

ً
لها ومنعا  

ً
قصائدهم بأسمائهم منذ بدايتها توثيقا

سرقتها كقولهم: )يقول الخالوي والخالوي راشد( أو )يقول جري 
وأشرف اليوم مرقب( وغيرهما من الصيغ األخرى التي درجوا عليها 
وأما اليوم فنحن في زمن العلم والتوثيق  في مطالع قصائدهم، 
إلى  في الشرق تصل  تقال  التي  فالقصيدة  والتقنية واالتصال، 
الغرب في دقائق معدودة، بل تصل إلى العالم بأسره، فيجب على 
كل شاعر محدث أال يستغفل الناس ويلتزم بما تمليه عليه األمانة 
العلمية، وال يزعم أنه أتى بما لم يستطعه األوائل واألواخر وهو قد 
 وليعلم أن الكالم بعضه من بعض كما 

ً
 مكشوفا

ً
استلبه استالبا

ويتصرف  »...وأكثر ما يجتلبه الشعراء  قال صاحب العقد فريد: 
ن األول«. 

َ
فيه البلغاء فإنما يجري فيه اآلخر على سن

وقلَّ ما يأتي لهم معنى لم َيسبق إليه أحد، إما في منظوم وإما في 
َمنثور، ألن الكالم بعضه من بعض، ولذلك قالوا في األمثال: ما 
عيل   أال ترى أّن كعب بن ُزهير، وهو من الرَّ

ً
ترك األول لآلخر شيئا

األول والصدر المتقدم، قد قال في شعره:
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــقول إال ُمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورا  
ْ
 من قولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َمك

ً
أو ُمعــــــــــــــــــــــــــــادا
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وجوه ال تغيب

 مريم النقيب

من شعراء منطقة الظفرة الشباب الذين كانت لهم بصمة في 
األنشطة  والركض وغيرها من  والمقناص  الشعرية  الساحة 
اإلمارات وأهالي منطقة الظفرة على وجه  التي اشتهر بها أبناء 
الخصوص. رحل عن عالمنا في الحادي والعشرين من مارس 
 من الذكر الطيب و القصائد الجزال .

ً
 خلفه إرثا

ً
الما�ضي ، تاركا

اشتهر - رحمه الله - بقصائده الوطنية، وقصائده في الشيوخ 
 فيهم أجزل القصائد وأصدق 

ّ
قادة الوطن ووالة األمر، فخط

األبيات ، وله الكثير من القصائد في الطير و المقناص والركض، 
كما تغنى بأبياته عدد من المنشدين.

 بها هذه الحياة 
ً
آخر ما كتبه الشاعر الراحل عن حال الدنيا مودعا

الفانية :
الوقــــــت مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع والمخاليـــــــــــــــــق سالـــــــــــــــين

والعمــــــــــــــــــــــــــــــر يم�ضي والمنايــــــــــــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّراه
يامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقدنـــــــــــــــــــــــا من قرايـــــــــــــــــــــــب وغالـــــــــــــــــــــــين

وقال في الوطن :
ة القلـــــــــــــــــــــــب للشريــــــان

ّ
غال عيـــــــــــــــــــــــال زايد ضخ

ويمـــــــــــــــــــــــيٍن تخون العهـــــــــــــــــــــــد بالغدر مبتــــــــــــــــــــــــــوره
وتبقى إمـــــــــــــــارات الفخـــــــــــــــــر في حما الرحمـــــــــــــــــــــــن

تعيـــــــــــــــــــــــش بأمن وأمـــــــــــــــــــــــان والناس مســـــــــــــــروره
يعيش الوطن ويعيش راسك يا بو سلطــــــــــــــــــان

وتمـــــــــــــــــــــــوت العدا بالحقد والغبن مقهـــــــــــــــــــــــــــوره

وله في الطبيعة :
يعل السحـــــــــــــــــــــــاب الذي منشاه من قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يسقـــــــــــــــــــــــي مزونه على الظفـــــــــــــــــــــــره ويسقيهـــــــــــــــــــــــــــا
ياخـــــــــــــــــــــــذ له أيـــــــــــــــــــــــام ما ينقطـــــــــــــــــــــــع وبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

حتى ربـــــــــــــــــــــــوع المحــــــــــــــــول السيـــــــــــــــــــــــل يرويهـــــــــــــــــــــــا
اقرب مثـــــــــــــــــــــل ال انتـــــــــــــــــــــحى سيله يناســـــــــــــــــــــب له

يهـــــــــــــــــــــا
ّ
ـــــــــــــــــــــه اْمتقف

ْ
امـــــــــــــــــــــــــــــزاول الـــــــــــــــــــــداب صيَدت

من الفــــــــــرح كل بْدو الدار تحســـــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
متشوقـــــــــــــــــــــيٍن علـــــــــــــــــــــى الدار ومراعيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

يظهــــــــــــــــــــــــر زهرهـــــــــــــــــــــا مع العنقـــــــــــــــــــــود والعبلـــــــــــــــــــــه
ينـــــــــــــــــــــوي لهـــــــــــــــــــــا الذي عقب االمطـــــــــــــــــــــار هاويها

تشكيل عشبـــــــــــــــــــــه زوالــــــــــــــــي الترك تقـــــــــــــــــــــرب له
سبحـــــــــــــــــــــان رّبٍ بذي الصـــــــــــــــــــــوره مسويهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الشـــــــــــــــــــــاف نبٍت قد لــــــه اسنين يرقـــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــه
مدهـــــــــــــــــــــال ذوٍد من الشيبـــــــــــــــــــــان مغليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مرتع جميـــــــــــــــــــــع ْبـــــــــــــــــــــدوي عاشـــــــــــــــــــــٍق إلبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ويرتع بهـــــــــــــــا الصيـــــــــــــــــــــد في منـــــــــــــــــــــــزح مفاليهـــــــــــــــــــــا 

الشاعر مبارك بن ثعيليب المزرويع
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اإلماراتي النبطي  الشعر  في  المنسوبة  القصيدة 

 فهد عيل المعمري

للشعر   
ً
متوازيا  

ً
وامتدادا  

ً
أصيال  

ً
جزءا النبطي  الشعر  يبقى 

 
ً
العربي الفصيح، يحمل بين ثناياه روح الشعر العربي، مشتركا
معه في ألفاظه ومفرداته ومعانيه ومبانيه وأساليبه وتراكيبه 
إضافة إلى عروضه الشعرية  ومحسناته اللفظية والبديعّية، 
ليشكل بذلك أحد روافد الشعر العربي الفصيح،  وقوافيه، 
ويقوم بكل ما يقوم به األصل، فقد حفظ لنا الشعر النبطي 
في حياتنا كل ما حفظه الشعر العربي الفصيح لألمم السابقة، 
فنونه  كل  في  العربي  للشعر   

ً
محاكيا النبطي  الشعر  ويبقى 

 من الزمن.
ً
الشعرية خالل خمسة عشر قرنا

النبط اإلماراتيون في القصيدة  من األساليب التي اتبعها شعراء 
القصيدة  وهو شكل من أشكال بناء  النبطّية أسلوب التكرار، 
النبطّية اإلماراتية من خالل تكرار كلمة القافية في أول البيت الذي 
يليه، وكذلك تكرار أول كلمة في القارعة ـ صدر البيت ـ من البيت 
الثاني في أول كلمة في الناعشةـ عجز البيت ـ من البيت الذي يليه، 
»القصيدة المنسوبة«،  وتسّمى القصيدة التي تبنى بهذا الشكل 
 ما يأتي في 

ً
 ما يأتي هذا الشكل في القصائد المربوعة، ونادرا

ً
ودائما

القصيدة المثناة.
وأقصد هنا باألصل هو الشعر العربي  وإذا ما رجعنا إلى األصل، 

في   
ً
كان حاضرا األسلوب  هذا  أو  البناء  هذا  أن  نرى  الفصيح، 

مختلفة،  ولكن بأسماء  وفّنا من فنونهم الشعرية،  قصائدهم، 
يقول ابن أبي اإلصبع في كتابه تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنثر: هذا باب سّماه األجدابّي: التسبيغ، وفّسره بأن قال: هو أن 
زيادة في  والتسبيغ:  يعيد لفظ القافية في أول البيت الذي يليها. 
إذا كانت طويلة األذيال. وعلى  الطول، ومنه قولهم درع سابغة، 
هذا ال تكون هذه التسمية الئقة بهذا المسّمى، فرأيت أن أسّمي 
هذا الباب تشابه األطراف، ألن األبيات فيه تتشابه أطرافها وما 

قلته في هذا النوع:
خليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي إن لــــــــــــــــــــــم تعذرانـــــــــــي فــي الهــــــــــــــوى

ي اذهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودعانيــــــــــــــــــــــا
ّ
ولــــــــــــــــــــــــــــــم تحمـــــــــــال عن

دعانــــــــــــــــــــــي إليــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــّب فالحـــــــــــّب آنفـــــــــــــــــــــــــــــــــا

دعانـــــــــــَي قلــــــــــــــــــــــبي إذ دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه جنانيـــــــــــــــــــــــــــــــــا

جنانــــــــــــــــــــــَي في سكـــــــــــــــــــــــــــــــــٍر فـــال رعــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــــــــــده

بكأٍس بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ساقــــــــــــــي الغــــــــــــــــــــــــــــرام سقانيـــــــــــــا
سقانــــــــــــــــــــــــَي مــــــــــــــن لم يْعِنــــــــــــــــــــــــــــِه من صبابــــــــــــــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــني وعنانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
ووجــــــــــــــــــــــــــــدي به مــــــــــــــــــــــــــــا شف

ومنه قول الشاعر:      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بيني وبيَنهــــــــــــــــــــــــــــا 

َّ
ُر الل

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــِني وِست

ْ
رَمت

 آراِم الِكنــــــــــــــــــــــــــــاِس رميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عِشيَّ

القصيدة المنسوبة يف الشعر النبطي اإلمارايت
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 لجاراِت بيِتهــــــــــــــــــــــــــــا 
ْ

رميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم التي قالــــــــــــــــــــــــــــت
 يزاَل يهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم

ّ
 لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أال

ُ
ت

ْ
ضِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ومنه قول ليلى األخيلّية :
 
ً
 مـريضـــــــــــــــــــــــــــــة

ً
إذا نـــزل الحــجـــاج أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أق�ضى دائهــــــــــــــــــــــــــــا فشفاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
شــفـاهـــــــــــــــا من الـداء العضـــــــــــــــــال الـذي بـهــــــــــــــــــــــــــــا 

غــــــــــــــــــــــــــــالم إذا هـــــــــــــــّز القنــــــــــــــــــــــــــــاة سقاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

من النهر  ورافٌد  من البحر الكبير،  وبما أن الشعر النبطي خليٌج 
البناء  أو  األسلوب  أو  الفن  هذا  من  نصيب  له  فكان  الكبير، 
الشعري، فجاء شعراء النبط اإلماراتيون به في أشعارهم النبطّية 

وأطلقوا عليه اسم »القصيدة المنسوبة«.
ومن الشعراء من التزم بهذا الفن والبناء المحاكي للشعر العربي 
الفصيح بحيث جعل الكلمة التي تتكرر هي كلمة القافية؛ ويكررها 
في أول كلمة من البيت الذي يليه، الشاعر راشد الخضر، ويقول:

إذا هّبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يا شرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المطالــــــــــــــــــــــــــــع
ِعسفت النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لي ف القلــــــــــــــب طالــــــــــــــــــــــــــــع

أطالــــــــــــــــــــــــــــع عين يميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني والشمايــــــــــــــــــــــــــــل
واعيد النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــوب الشرق أطالــــــــــــــــــــــــــــع

أطالـــــــــــــــع عصبــــــــــــــــــــــــــــتي واهــــــــــــــــــــــــــــل الحماســــــــــــــــــــــــــــه
ولــــــــــــــو هــــــــــــــــــــــــــــم كّدروا قلبــــــــــــــــــــــــــــي حماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

إذا ّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا صّبحــــــــــــــــــــــــــــت بالخــــــــــــــــــــــــــــّل ماســــــــــــــــــــــــــــه
ك مطامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ّ
وال يلهيــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــل
مطامــــــــــــــع غيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مالــــــــــــــــــــــــــــي ومجـــــــــــــــــــــــــــــــــــري

سفينــــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــوح والطوفــــــــــــــــــــــــــــان مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
لكن الكــــــــــــــــــــــــــــون وســــــــــــــــــــــــــــط اللوح مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

بمـــــــــــــــــــا ياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وماضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومضــــــــــــــــــــــــــــارع
مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع يرح قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي م انت بـــــــــــــــــــــــــــاري

تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولدفعاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن تبــــــــــــــــــــــــــــاري
ك من تبــــــــــــــاري

ّ
وموي البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ّ
بدالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍب يزاغن

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق والفــــــــــــــــــــــــــــح
ّ
طوالــــــــــــــع زف

ــــــــــــــي أخــــــــــــــــــــــــــــط الخيــــــــــــــــــــــــــــط والفـــــــــــــــــــــح
ّ
وانا ْبشط

ولو مــــــــــــــا المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتري وْمــــــــــــــــــــــــــــيزّع الفــــــــــــــــــــــــــــــــــح
نــــــــــــــــــــــــــــون من قــــــــــــــــــــــــــــْرب الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارع

ْ
لكــــــن ظ

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارع ديرتــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــا هــــــــــــــوب داري
أطــــــــــــــــــــــــــــوف ْمن الطـــــــــــــــــــــــوف ومــــــــــــــن المــــــــــــــداري

أالطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل مخلــــــــــــــــــــــــــــوٍق وداري
وال ف القــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــي خــــــــــــــــــــــــــــّلٍ مسانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

مسانــــــــــــــع لــــــــــــــــــــــــي لقــــــــــــــــــــــــــــيت الخّل ظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ولــــــــــــــي فّزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بين النــــــــــــــــــــاس ظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أجلــــــــــــــــــــــــــــب في الورى باطــــــــــــــــــــــــــــن وظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍي ما تحّييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المسامــــــــــــــــــــــــــــع

ْ
ِبَحك

ــــــــــــــــــــــــــــت
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــت ومل

ّ
مسامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع للخضــــــــــــــــــــــــــــر كل

ــــــــــــــــــــــــــــت
ّ
ي ألسنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م اْستمل

ْ
مــــــــــــــن البـــــــــــــذ

ــــــــــــــــــــــــــــت
ّ
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّرف ِشْرِعهــــــــــــــــــــــــــــم م الكذب مل

ــــــــــــــــــــــــــــي الصدق معهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دوم ضايــــــــــــــــع 
ْ
وحك

ومنه قول الشاعر حسين بن ناصر بن لوتاه:
ـــــــــــــــــــــــــــيت

ّ
ــــــــــــــة من ندمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وون

ّ
ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت ون

يت
ّ
أبكــــــــــــــي زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍن مّر مــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ون

أمشــــــــــــــي بصحـــــــــــــــــة والطــــــــــــــــــــــــــــرق والنواميــــــــــــــس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت

ّ
 لي رايــــــــــــــح خلــــــــــــــي فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ون

ّ
وان لذ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت من عوٍق دعــــــــــــــــــــــــــــا الحال مبــــــــــــــراي
ّ
ون

ــــــــــــــــــــــــــــى ف الحشا هوب مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــراي
ّ
عوٍق تسط

يا زيــــــــــــــن من رّبــــــــــــــــــــــــــــك ْمسامــــــــــــــح ومبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراي
لــــــــــــــــــــي عــــــــــــــاد وصــــــــــــــلك ينفــــــــــــــع الحّي والمــــــــــــــيت

الميــــــــــــــــــــــــــــت يستنفــــــــــــــــــــــــــــــع إذا ييــــــــــــــــــــــــــــت حولــــــــــــــه
حتى المريض ْيصــــــــــــــح لو حــــــــــــــال حولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

شوفك شفـــــــــــــــــــــــــا م البعد لو طفت حولـــــــــــــــــــــــــــــــــه
يصحــــــــــــــــــــــــــــــــى ولو مــــــــــــــــــــــــــــّد النظــــــــــــــر عنه مّريــــــــــــــت

ّمــــــــــــــش وِصّوبت باعيــــــــــــــــــــــــــــان
ّ
مّريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مط

ال بالسحــــــــــــــــــــــــــــر يرمــــــــــــــي وال هــــــــــــــــــــــــــــوب عّيــــــــــــــــــــــــــــان
فّزيــــــــــــــــــــــــــــت من شفتــــــــــــــه وعايــــــــــــــنت باعيــــــــــــــــــــــــــــان

نهار مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مريــــــــــــــت في رايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح البيـــــــــــــــــــــــــــت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ومصكــــــــــــــــــــــــــــوك بابــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
البيــــــــــــــت متغل
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ال ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قفــــــــــــــــــــــــــــٍل له وال ريـــــــــــــــــــــــــت بابــــــــــــــــــــــــــــه
يا غــــــــــــــــــــــــــــير في راس الرقم ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

دانــــــــــــــــه عشــــــــــــــــــــــــــــر حّبات ف الراس لي ريــــــــــــــــــــــــــــت
ــــــــــف هوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
ريت الغضــــــــــــــــــــــــــــي واقف ووق

ف هوايــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
وطِمعــــــــــــــت من شوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ووق

وهــــــــــــــذاك مــــــــــــــــــــن زّد الخاليــــــــــــــــــــــــــــق هوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ليتــــــــــــــــــــــــــــه يزاورني على الحــــــــــــــول يــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــــــــــت

يا ليت خلــــــــــــــق الله تشــــــــــــــوف الذي شفــــــــــــــــــــــــــــت
ال ف العرب مثلــــــــــــــه وال ف المهــــــــــــــا شفـــــــــــــــــــــــــــــــــت

سبحان لــــــــــــــــــــــــــــي صاغة صياغة فال شفــــــــــــــــــــــــــــت
يــــــــــــــــــــــــــــت

ّ
مربـــــــــــــــــــــــــوع ف الغايــــــــــــــــــــــــــــة على مــــــــــــــا تمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فوق عــــــــــــــوي العراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب
ّ
ين

ّ
من

ْ
مت

عقب الحكــــــــــــــــــــــــــــر يصبح براس العراجــــــــــــــــــــــــــــيب
مدماي ساقــــــــــــــه واجدمــــــــــــــه والعراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

يـــــــــــــــــــــت
ّ
واال الخصــــــــــــــر بقيــــــــــــــــــــــــــــاس فتريــــــــــــــن حط

يت راســــــــــــــي خاضــــــــــــــــــــــــــــٍع لــــــــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــــــــــــايس
ّ
حط

متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلٍل لــــــــــــــه دون غــــــــــــــــــــــــــــيره وبايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

شــــــــــــــــــــــــــــوف حالــــــــــــــي منتكــــــــــــــر ثــــــــــــــم بايــــــــــــــــــــــــــــس
ْ
م ت

وعقب العوافــــــــــــــــــــــــــــي انظــــــــــــــروا كيف تّميــــــــــــــــــــــت

تّميــــــــــــــــــــــــــــــــت أخاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي من وداده وحيــــــــــــــــــــــــــــِد
أبغيــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــن زد الخاليــــــــــــــــــــــــــــج وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد

ليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يطــــــــــــــاوع في وداده وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد
يـــــــــــــــــــــت

ّ
ِلفــــــــــــــواد ول

ْ
واال ان ع�ضى محبــــــــــــــــــــــــــــوب ا

ومنه قول الشاعر سالم الجمري:
 المغــــــــــــــــــــــــــــيِب

َ
إذا هّبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ع البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذكِر ال يغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم أناحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نوح راعبــــــــ

وعيــــــــــــــــــــــــــــــــني دمعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دايم سكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِب
سكبت الدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ع الوجنات جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

 واهل داري
ّ

ــــــــــــــــــــى فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األحــــــــــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أالطفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وداري

ّ
يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّق إن

مــــــــــــــــــــــداراة الجريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريِب
غريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب في حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حّيٍ وديـــــــــــــــــــــــــــــــــــره

أنــــــــــــــا عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بدار وهــــــــــــــــــــــــــــــــم بديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
وحاير فكــــــــــــــــــــــــــــر قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي كيف أديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

شــــــــــــــــــــــــــــرا اللي بايٍت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب
عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب عن معازيــــــــــــــــــــــــــــبي وناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وخالن الصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وناســــــــــــــــــــــــــــي
أراعي عهدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ما هوب ناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

مــــــــــــــــــــــــــــداراة الثريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِب
ــــــــــــــــــــب نباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أراجب للرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وارقـــ

وعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني دايــــــٍم تربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جداهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

دراسات إماراتية

اإلماراتي النبطي  الشعر  في  المنسوبة  القصيدة 
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وقلــــــــــــــبي حــــــــــــــــــــــــــــّن مشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍق يباهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
حنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الذود والخلي النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِب
أّما تكرار أول كلمة في القارعةـ صدر البيت ـ من البيت الثاني في أول 
ـ من البيت الذي يليه في القصيدة  كلمة في الناعشةـ عجز البيت 

المربوعة، فمنه قول الشاعر محمد بن سوقات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وال رّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ّ
رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عن

وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده مضّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
أجــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح واتوّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

نحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وحاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
نحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم واون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي النفــــــــــــــــــــــــــــس بالغن

ّ
واسل

ى 
ّ
ودمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يتثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن
ّ
علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الخّديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هت

علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الخديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ياريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ميــــــــــــــاريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
وال حف

ونفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يعّزيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ِلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق يا ثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ْ
علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ا

ِلبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفرقــــــ

حرْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاِد

ّ
وحت

وال لــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك ترانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد باخّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وانـــــــــــــــــــــــــــــــا لك بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح القّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
حديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث بحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

جــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ماضــــــــــــــــــــــــــــي أزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن 
ويقول الشاعر محمد بن صقر بن جمعة:

تصافحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وصـــــــــــــــــــــــــــارت عندنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وقبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برى يرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداِع

ُ
ل
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق ا

ْ
نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ف

ِلْمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره
ْ
نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ْوداع ا

وصابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره
وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ما عرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره

وفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري يا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حايــــــــــــــــــــــــر وفكــــــــــــــــــــــــــــري يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــ

نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت الريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لمذايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــي ْيسايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ّ
تمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّز مــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِع
ّ
لكن

ويقول الشاعر محمد بن سوقات:
يا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بشوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا الضنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ْوزرتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أول النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـيـتـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي متعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــِل
ّ
خل

تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبيـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
خل

كاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــرح غبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـور عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب نــوم ولـــــــــــــــــــــــــــــذ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب شربــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وال شفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ّبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواة

والعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرف بعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
خـذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بعطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يا ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

خذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي معـــــــــــــــــــــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــدم
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان انشــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا قلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  
ُ
خادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  قّل ل

سـافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وتـّوا  رّد لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
سافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاود للوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  الهدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وال يبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ّ
من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  معنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يا هـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
خل  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه يسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عندنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
خل

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بّيهّمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  حشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وضيفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
الن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل
ّ
فاهـــــــــــــــــــــــــــــــم م هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ْمغف  

فاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف ونجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنير
عنــــــــــــــــــــــــــــــده شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات وخبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بصــــــــــــــــــــــــــــــير   مخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص للموتـــــــــــــ
وآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ْدريـولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــه دليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ّ
وآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عرفت أن

هــــــــــــــــــــــــــــــادي ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عقـــــــــــــــــــــــــــــــٍل ثجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
راضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي معانـــــــــــــــــــــــــــــــا بالجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

لـــــــــــــــــــــــــــــــي  بــــــــــــــــــــــــــــــانحسـب لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل
ــــــــــــــــــــــــــــــــا نرتحـــــــــــــــــــــــــــــــــل  لــــــــــــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بغينـــــــــــــــــــــــــــــ

مشــــــــــــــــــــــــــــــي وال نخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل
َ
ن

خّريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــدل   
جليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل

جليـــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــا نلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه 
راضـــــــــــــــــــــــــــــــي ونحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـي رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه    وغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره مــ
ً
أبدا

ِل 
ّ
رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

وقول الشاعر غيث جمعة بو جمهور القبي�ضي :
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

وألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
وشرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دوح
وال افضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح

أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذال 

علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
بداهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اشتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

بهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه معيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
صديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍج رفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍل همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم الرسايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

علـــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد حايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مخايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام

زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت باليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد
ورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّص البعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ّ
تبل

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيٍب أديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

شقانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيب
وباجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب
ومنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ومنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي السحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
ووقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الزحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

من خالل هذه األشعار النبطّية نرى كيف أن الشعر النبطي كان 
 من الشعر العربي الفصيح، يحاكيه في 

ً
وال يزال وسوف يبقى جزءا

بنائه وفنونه وأغراضه ومحسناته اللفظية والمعنوية، وال ينفرد 
الشعر العربي الفصيح ب�ضٍئ إال وتبعه الشعر النبطي فيه، ليبقى 
على أن الشعر العربي الفصيح والشعر النبطي   

ً
ومؤكدا  

ً
شاهدا

يجريان في مضمار واحد 

دراسات إماراتية

اإلماراتي النبطي  الشعر  في  المنسوبة  القصيدة 
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إعادة تدوير النفايات عند سكان 
اإلمارات األوائل

ابتكر سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ القدم، أساليب 
 مختلفة إلعادة تدوير مخلفاتهم من مواد صلبة وغيرها قبل 

ً
وطرقا

فرغم شح  والسيا�ضي،  واالجتماعي  االقتصادي  التطور  مرحلة 
اإلمكانيات المادية ومحدوديتها في تلك الفترة اهتموا بعدم رمي 
أي من مخلفاتهم من دون إعادة استخدامها مرة أخرى وبطريقة 
مختلفة.  والحقيقة ولضعف اإلمكانيات لم يتوفر لهم أي قمامة أو 
مادة يمكن رميها وقتئذ إال ما ندر، فقد كان الجميع يستهلك بقدر 
ورغم ذلك كله كان ُيخصص  حاجتهم وبدون إسراف أو تبذير. 
 أو قرية أو بيوت 

ً
مكان يبعد مسافة من المساكن إن كان فريجا

الشعر في البيئة البدوية، قبل أن تبنى الشعبيات الحديثة، مكان 
يبعد مسافة عن المساكن ترمى فيها المخلفات، ويسمى )ِصنَيه( 
أما الساحل   ،

ً
عند سكان الساحل الغربي ومناطق البدو أيضا

وكان  )ِكَساحه(.  باسم  المكان  هذا  يسمون  فكانوا  الشرقي 
سكان دولة اإلمارات يرمون فيها مخلفات الزراعة من أخشاب 
يقع بجانب المزارع أو  )الَمكب(  وأعواد وأوراق في مكان يسمى 
تسيج  كانت  وعادة  لها،  تخصص  المزرعة  زوايا  من  زاوية  في 
وذلك  ويقصد به الحضائر،  )الحضار(،   

ً
بسياج يسمونه أحيانا

عبارة عن عدة أنواع فهناك  و"المكب"  لحماية الموا�ضي منها.  
وآخر  البيوت،  لمخلفات  وآخر  المزارع  لمخلفات  مكب خاص 
بحيث أن المكب الزراعي تكب  لحضائر األنعام بشتى أنواعها، 
وتسيج بسياج  به مخلفات الزراعة من أخشاب وثمار فاسدة، 
يسمى )حضار(.  وكانوا يأخذون منه األخشاب )الحطب( ألغراض 

ويسمى)رخيص(  الرماد  أما  وغيرها،  الطبخ 
طبيعي  كسماد  يستخدمونه   كانوا  فقد 
والنخيل.   الموز  أشجار  وخاصة  لألشجار 
واذا ماتت األشجار أو سقطت بفعل الريح أو 
ثقل حجمها وهرمت فيستعملونها في البناء 
وكذلك  َبه(، 

ْ
)َوك ويسمى  كوتد  يستخدم  أو 

وهناك  هنا  المتناثرة  األخشاب  تستغل 
في صناعة   ) )ِيريبي  على األرض والتي تسمى 
ومن الطرق  )صخام(.  الفحم والذي يسمى 
التي  النفايات  تدوير  إعادة  في  المختلفة 
، بعد أن يقطع عذق الموز 

ً
استخدمت قديما

بحيث يطبخ  للحيوانات،   
ً
من عوده تموت الشجرة وتؤخذ علفا

األوراق بطريقة بدائية مع بعض اإلضافات من أعالف وغيرها 
على حسب خبرة ورغبة من يقوم بهذه العملية وما يتوفر لديه 
خارة ( 

َ
في محيطه لهذه الخلطة الغذائية المفيدة للبقر وتسمى )ف

أو)المغبرة ( ويقال بأنها مغذية وتساعد في در الحليب.  كما أنهم 
 من شجر النخيل، فهم يستخدمون من جذوعها 

ً
ال يرمون شيئا

مادة في بناء المساكن، كما يقومون بتنظيف جوف الجذع ليتم 
استخدامه في عملية الري في المناطق الجبلية، وقد استخدمت 
هذه الطريقة في "وادي ميدق" و"وادي سهم" و"وادي مدوك" وهي 
من الوديان التابعة إلمارة الفجيرة.  وفي بعض المزارع الواقعة على 
المنحدرات الجبلية ولتسهيل عملية جريان الماء ألغراض الري 
قاموا بحفر الحقول الزراعية بمسارات وهذه المسارات تعرف 
باسم )الوعوب(، مستخدمين بقايا من جذوع أشجار النخيل أو 
من أشجار أخرى ومدها بين هذه الوعوب، بشكل انسيابي ودقيق 
بحيث إن زادت نسبة المياه مع نزول األمطار 
المنساب  المياه  كمية  في  التحكم  يمكن 
ورغم أن  "الصودق".   في الجذع من خالل 
 إال أنها تضفي على 

ً
هذه الطريقة قديمة جدا

من خالل صوت خرير الماء.    
ً
المكان جماال

وتستخدم في وقتنا الحالي في الحدائق العامة 
 من شكلها 

ً
والخاصة ولكن بشكل أكثر تطورا

وألوان  وأنواع  أشكال  وباستخدام  السابق 
المعالجة  المحلية  األخشاب  من  عديدة 

لضمان دوامها 

جميع سالم الظنحاني
باحث في التراث الشعبي

استراحة النص



العبودية  96 مرونة 

مرونة العبودية  

وال هي قيمة فكرية مثالية  اإلنسانية ليست مجرد شعار فارغ، 
يتم تداولها عبر صفحات الكتب والمقاالت وصفحات التواصل 
االجتماعي.. بل هي القيمة األعظم التي يجب أن نؤمن أنها مشتركنا 
 عن كل التنظيرات والفلسفات التي حاولت 

ً
البشري األكبر. بعيدا

من زاويتي كإنسان عادي يعيش في زمن  الخوض في مفهومها، 
مضطرب القيم، أرى أنها أكبر من كونها مدرسة فكرية أو فلسفية 

أو أخالقية. 
ببساطة هي القيم اإليجابية واألخالقية التي تعكس أفكار الفرد 
فهي  الفرد والمجتمع،  علي من قيمة 

ُ
وت والمجتمع تجاه اآلخر، 

قيمة روحية وأخالقية تحكم العالقات بين الناس، تحوي المحبة 
والتعايش والعطاء والحق في السلم وأن نعيش كبشر. ولكن تظل 
البشرية صاحبة تاريخ عميق مع العديد من السلوكيات والقيم 
وليس هناك أسوأ من   .. لها   

ً
معتما  

ً
التي تعكس وجها السلبية 

العبودية كنموذج سلوكي بشري يجمع كل القيم المظلمة في تاريخ 
البشرية.

العبودية كمفهوم بسيط هي حق امتالك إنسان إلنسان آخر 
 
ً
 .. قديما كانت العبودية هي امتالك اإلنسان كامال

ً
إمتالكا تشيئيا

بصورة مباشرة فالسيد يمتلك الجسد و العقل والروح والمصير 
عبيد  هم  ينجبون  حين  أبناءه  حتى  بالعبد  يرتبط  �ضىء  وكل 

بتبعيتهم.
العبودية سلوك يختص به البشر فقط فالحيوانات - التي ندعي 
 تشبيه الجانب المظلم في اإلنسان أنه جانب حيواني-  ليس 

ً
ظلما

لها وجوه متعددة هي صاحبة وجه واحد ال تخدع وال تستعبد 
غيرها لخدمتها، أما اإلنسان فهو صاحب وجوه متعددة ومتغيرة 
إنها  تبعا للهدف الذي يدور في عقله الالواعي أو عقله الواعي.. 
من  كثير  وفي  وأنانيته  فرديته  تحكمها  التي  اإلنسان  تعقيدات 

األحيان يكون للقيم السلبية الصوت األعلى في سلوكه.

اإلنسان األول وتطور العبودية
لم يكن اإلنسان البدائي الجامع يعرف العبودية و ال التقسيم 
الجندري بل كانت الحياة قائمة على التعاون من أجل تحقيق 
وكان ال  داخل المجموعة الواحدة.  الذاتي من الغذاء  االكتفاء 
 .
ً
يعرف الملكية الفردية أو حتى الجماعية بل كانت الملكية مشاعا

و في حالة حدوث أي صراع بين فردين أو جماعتين ينتهي برحيل 

أحدهما إلى منطقة أخرى.  مع تطور الحياة االجتماعية لإلنسان 
وتعرفه على الزراعة واالستقرار ونشوء القرى تعرف اإلنسان على 
مفهوم الملكية الفردية.وأصبح هناك فائض من اإلنتاج يحتاج 
لإلدارة ومن هنا بدأت تظهر الحاجة إلى العمالة التي تعمل على 
فالحة األرا�ضي وكل ما يرتبط معها من أنشطة وأعمال ومعها 
بدأت الصراعات والحروب فكان أسرى الحروب هم المادة الخام 

إلنتاج العبودية.
األخالقية  بالقيم  العبودية  امتزجت  اإلنسان  رحلة  تطور  مع 
الطبقي الطبيعي للمجتمعات حتى إن  من البناء   

ً
وصارت جزءا

يتعاملون  كانوا  وغيرهما  وأرسطو  كأفالطون  الفالسفة  بعض 
تصاعدت  وحين  مستهجنة  غير  مجتمعية  طبيعة  وكأنها  معها 
الثورات األخالقية في العالم سواء كان مصدرها األديان أوالضمير 
اإلنساني وانتباهة المفكرين والفالسفة إلى قيمة الحرية الفردية 
العبودية  يلفظ  الحضاري  التطور  وبدأ  لذاته  الفرد  وامتالك 
بشكلها الذي استمرت عليه آالف السنين وتم تجريم العبودية مع 
بدايات القرن الما�ضي فقط. ولكن هل توقف الوجه المظلم عند 
اإلنسان من البحث عن تحور ما ليشبع النهم البشري المتالك 

مصير اآلخرين؟.

العبودية تغري وجهها
لَغ 

ُ
ت )لم  النشر  دور  أصحاب  ألحد  رسالة  في  بوكوفسكي  قال 

األعراق(  جميع  لتشمل  فقط  توسعتها  تمت   ،
ً
أبدا العبودية 

 ان العبودية لم تنته بل تحورت 
ً
والمتأمل لتلك الجملة يدرك فعال

 متعددة فعرفت بالعبودية الحديثة والتي 
ً
فصارت تلبس وجوها

شريف مصطفى محمد
كاتب وقاص مصري

إضاءة
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أشارت إليها االتفاقية التكميلية إللغاء العبودية، وتجارة الرقيق، 
والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق التي صدرت من األمم 
العبودية  مظاهر  بعض  صنفت  والتي   1956 عام  المتحدة 
الحديثة مثل عبودية الَدين والزواج القسري واستعباد األطفال 

واالستغالل الجن�ضي للنساء والعمل القسري أو السخرة.
من  المرأة  جسد  تسليع  الحديثة  العبودية  مظاهر  أسوأ  من 
خالل آلة إعالنية ضخمة تتعامل مع جسد المرأة على أنه سلعة 
 في 

ً
ووسيلة لتسويق السلع فإن كان الشرق يستغل المرأة جسديا

إشباع النهم الجن�ضي للمجتمع الذكوري تحت وصاية دينية فإن 
في إشباع نهم المجتمع الذكوري   

ً
الغرب يستغل المرأة جسديا

تحت وصاية الحرية فإما أن يباع جسد المرأة بعقود الزواج أو 
بعقود الدعاية واإلعالن والشهرة وال يمكن أن نلوي رقابنا عن 
عالم األفالم اإلباحية الذي يستعبد جسد المراة من أجل إشباع 

النهم الجن�ضي.
زواج األطفال وجه متحور من أوجه العبودية الحديثة والذي 
أي الزواج   - عبرت عنه اليونسيف مشيرة إلى أن زواج األطفال 
من  الرغم  وعلى  اإلنسان.  لحقوق  انتهاك  هو   -  18 سن  قبل 
القوانين المناهضة له، فال تزال هذه الممارسة الضارة واسعة 
االنتشاروالتي أشارت منظمة اليونسيف في إحصائية منشورة 

على صفحتها الرسمية إلى أن هناك 12 مليون فتاة في جميع أنحاء 
الحال  العالم يتزوجن قبل عيد ميالدهن الثامن عشر كل عام. 
وخاصة أن بعض رجال الدين   

ً
في منطقتنا العربية ليس ورديا

ال يجدون أي أزمة في زواج القاصرات ويعيش معهم المجتمع 
الحقوقي سجاالت مطولة حول هذه اإلشكالية.

وتفاقم أزمات الالجئين حول العالم يسهم بصورة كبيرة في انتشار 
الكثير من مظاهر العبودية الحديثة مثل عمل األطفال وزواج 
القاصرات واالستغالل الجن�ضي لألطفال والنساء وكلما تفاقمت 
تلك األزمة كلما ضخت في سجل العبودية المزيد من الحكايا التي 

تسجل في دفتر التاريخ األسود للبشرية.

أصفاد أخرى ناعمة
يحاول العالم أن يتخلص من أصفاد العبودية بصورتها التقليدية 
والحديثة ويتسارع في سن القوانين والمبادرات من أجل التحرر 
من تلك األصفاد. لكنه يضع يده في أصفاد جديدة خفية وتصنع 
نعيش اليوم عصر  من الحرية الزائفة.   

ً
جديدا  

ً
العبودية قناعا

السيد الجديد الذي سقطت في عبوديته كل البشرية إنه )الهاتف 
وقاعدة  وبرامجه  منصاته  يمتلك  من  صار  الذي  المحمول( 
البيانات الضخمة التي ترتبط به عبر شبكة اإلنترنت هم السادة 
الجدد الذين يمتلكون األصفاد التي تلتف حول رقاب البشرية 
 من العبودية ناعمة 

ً
 مختلفا

ً
ولكنها أصفاد ناعمة تخلق نوعا

مبهرة األلوان وكأنها صندوق العجائب الذي يسلب عقولنا. 
ومن أهم األصفاد التي يمتلكونها مواقع التواصل االجتماعي 
فما هي إال واحدة من العبوديات المختبئة تحت وهم الحرية 
و التحررمن قيود المجتمع وكل تلك الكلمات والجمل الرنانة 
التي تدغدغ مشاعرنا وتوهمنا بالحرية وهي في الحقيقة مجرد 
قناع لعبودية جديدة فصار رواد مواقع التواصل االجتماعي 
عبيدا لها ولمشاهيرها مغيبين داخل نفق من األوهام اللذيذة.
للتوائم مع  أقنعتها  تتحور وتغير  تنتهي وستظل  العبودية ال 
روح العصر ولكن هذا ال يدفعنا إال إلى المزيد من محاولة 
الفهم والدق على جدران العقول الواقعة في فخ العبودية بكل 
نتوقف عن  لن   .. والمستقبلية  القديمة والحديثة  أشكالها 
محاولة إعادة الوجه اإلنساني للبشرية والتخلص من تلك 

العبودية بكل ميراثها األسود وقادمها األسوأ  
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تراث السيرة

النبيل الصعلوك  الورد..  عروة بن 

 حماده عبد اللطيف

عروة بن الورد، شاعر من قبيلة عبس، من شعراء الجاهلية، 
المعدودين  صعاليكها  من  وصعلوك  فرسانها،  من  فارس 
الذين كان لهم أثر بالغ في تكوين أتجاه  المقدامين األجواد، 
وأسلوب مميز للشعراء الصعاليك، حيث أضفى على الصعلكة 
، أرتفع بها عن النظرة المتدنية التي شابتها، 

ً
 وقيميا

ً
 فكريا

ً
بعدا

كما كان له دور بارز في ترسيخ  وخاصة في البعد االجتماعي، 
مفهوم شعر الصعاليك كاتجاه شعري له مقوماته الخاصة 

التي يتفرد بها ، و تميزه عن غيره .      
 

الشعراء الصعاليك  
ردوا من قبائِلهم بسبب 

ُ
الصعاليك  مجموعة من الشعراء مّمن ط

تمّردهم على قوانينها، وبعضهم كانوا من أبناء الحبشّيات الذين 
 بنسبهم إليهم، وقد كان بعض الصعاليك 

َ
رفض آباؤهم االعتراف

يسرقون األغنياء ليعطوا األموال للفقراء، أّما شعرهم فقد امتاز 
بالحديث عن فروسيتهم، وانتشرت عندهم ظاهرة المقطوعات، 
لطبيعة حياتهم التي لم يكن يسوُدها   

ً
التي ربما تكون انعكاسا

يعكسون  كانوا  فقد  بالواقعية؛  شعرهم  سم 
ّ
وات االستقرار، 

ثر 
ُ
ك وبرز منهم شعراء  معاناتهم وحياتهم وغزواتهم في أشعارهم، 

ا وعروة بن الورد الذي   شرًّ
َ
ط أبَّ

َ
من أشهِرهم: الشنفرى األزدّي وت

نحن بصدد الحديث عنه.  
هو ُعروة بن الورد بن زيد بن عبد الله بن ناشب بن هريم بن 
لديم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن الحريث 
كان  يس بن غيالن بن مضر بن نزار، 

َ
بن غطفان بن سعد بن ق

ب بأمير الصعاليك،  طويل القامة، قوي البنية، شاعٌر جاهلّي ٌيلقَّ
الصعاليك ويقوم  ألنه كان يجمع الشعراء  أو عروة الصعاليك؛ 
بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم ولم يكن لهم معاش وال مغزى، 
نراه يقول غنهم :                                                                                                                                

ــــــــــــــه 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا جــــــــــــــنَّ ليل

ً
لحـــــــــــــــــى اللُه ُصعلوك

ــــــــــــــــــــــــــــا كلَّ مجــــــــــــــَزِر 
ً
مضـــــــــــــــــــــــــــى في المشــــــــــــــاِش آلف

يعدُّ الِغــــــــــــــنى ِمن َدهــــــــــــــِرِه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر أصــــــــــــــاَب ِقراهــــــــــــــا ِمن َصديــــــــــــــٍق ميسَّ
وقد أضفى ُعروة بن الورد على الصعاليك احتراًما وتقديًرا، فقد 

العون  يد  وَمّد  المحتاج  إلى مساعدة  يسعى  وكان  ا،  َسِخيًّ كان 
الناس   

ّ
فقد كان يحث ه يكره القعود؛ 

ّ
وقد ورد عنه أن للفقراء، 

وقد  على االكتساب وطلب العيش واإلصابة من خيرات األرض. 
عر ومراجع األدب 

ّ
الش الذي فاضت كتُب  كان لعروة بن الورد، 

للحياة  نظرة  وكرِمه،  بطوالِته  الحديث عن  في  العربّي  والتاريخ 
تعكس فلسفة عميقة، استطاع من خاللها أن يتغلب على كثير 
ُدهاة  يكون من  أن  استطاَع  كما  واجهته،  التي  المصاعب  من 
جعانها المعروفين. ليس هناك قول قاطع ومؤكد بشأن 

ُ
العرب وش

تاريخ وفاة عروة بن الورد، ولكن تفيد أغلب المصادر أنه توفي في 
عام  15 ق . ه /607 م.                   

 صاحب كتاب 
ً
وذكره أيضا وقد ذكَره األقدمون في مجالِسهم،   

الشاعر  ُينبئ عن أخالق هذا  وما قيل فيه من مديح  األغاني، 
 قوُل 

ً
منها مثال وقد قيل في عروة بن الورد أقوال كثيرة،  البطل. 

أن  بن الورد ولٌد ألحببُت   
َ
معاوية بن أبي سفيان: »لو كان لعروة

أتزّوج إليهم«، وقول الحطيئة عندما وصف حروَبهم في الجاهلّية: 

عروة بن الورد.. الصعلوك النبيل
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وقول عبد الملك بن مروان:  بشعر عروة بن الورد«،  »كّنا نأتمُّ 
 بن الورد«.  كما 

َ
»من قال إّن حاتًما أسمُح الناِس فقد ظلَم عروة

أن األصمعي قد وصَفه بأنه شاعر كريم، قيل لعمرو بن معد: هل 
يصرعك من العرب أحد؟  فقال: ال .. مالم يبرز لي حراها وعبداها.. 
فأما حراها فعامر بن الطفيل وعروة بن الورد وأما عبداها فعنترة 

والسليك بن السلكة.
علي من قيم  التضحية والفناء في 

ُ
ت كانت أشعار عروة بن الورد  

التي  الحكمة  أشعار  من  و  والمظلومين،  الفقراء  إسعاد  سبيل 
قالها عروة بن الورد وصارت بعد ذلك من النصائح التي ُينصح 
  يثّمن قيمة 

ً
 فلسفيا

ً
بها،  هذه األبيات التي ُيستشف منها مضمونا

السعي :
 لنفســــــــــــــه

ً
إذا المرء لم يطلــــــــــــــــــــــــــــب معاشــــــــــــــــــــــــــــا

شكا الفــــــــــــــــــــــــــــقَر، أو الَم الّصديَق، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكثرا
 
ْ

، وأوشكــــــــــــــــــــــــــــت
ًّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
 ك

َ
ين

َ
وصــــــــــــــاَر على األدن

صــــــــــــــــــــــــالت ذوي القربــــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــه أن تنكــــــــــــــــــــــــــــرا
وماطالــــــــــــــــــــــــــــب الحاجــــــــــــــات من كــــــــــــــــــــل وجهــــــــــــــة

مــــــــــــــن النــــــــــــــاس إال مــــــــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــــــــــد و شمــــــــــــــرا
فســـــــــــــــر فــــــــــــــي بالد اللــــــــــــــه والتمــــــــــــــــــــــــــــس الغــــــــــــــنى

را
َ
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ُ
 فت

َ
ِعــــــــــــــش ْ ذا َيســــــــــــــاٍر، أو تمــــــــــــــوت

َ
ت

 قصائد في الكرم والشهامة والدفاع عن الفقراء 
ً
كما كتب أيضا

والمظلومين:
ــــــــــــــــــــــــــــْن

َ
غ

ّ
، فبل

َ
أيا راِكًبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا! إّما عَرضــــــــــــــــــــــــــــت

بــــــــــــــــــــــــــــــني ناشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عني ومــــــــــــــن يتنشــــــــــــــــــــــــــــب
آكلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مختــــــــــــــار دار يحلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــُب 
َّ
وتارُك ُهـــــــــــــــــــــــــــْدٍم ليس عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُمذن

 
ً
وابلـــــــــــــــــــــــــــغ بني عـــــــــــــــــــــــــــوذ بن زيـــــــــــــــــــــــــــــــــد رسالـــــــــــــــــــــــــــة

بآيـــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــا إن َيقِصبونـــــــــــــــــــــــــــَي يكِذبـــــــــــــــــــــــــــوا 

ــــــــــــــــــــم َسفيَهكـــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــ
ُ
هيت

َ
فـــــــــــــــــــإن ِشئتـــــــــــــــــــــــــــُم عني ن

وقـــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــه ذو حلمكـــــــــــــــــــــــــــم أين تذهـــــــــــــــــــــــــــب
مونـــــــــــــــــــــــــــي إلى َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًدى

ُ
وإن شئتـــــــــــــــــــــــــــُم حاربت

فَيجَهُدكـــــــــــــــــــــــــــم شأُو الِكظـــــــــــــــــــــــــــاِظ المغــــــــــــــــــــــــــّرُب
:
ً
وقوله أيضا

إذا المرء لـــــــــــــــــــــــــــم يبعث سواًمــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــــم يرح
عليــــــــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــــــــم تعطـــــــــــــــــــــــــــف عليه أقارُبـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــــــــــــْن َحياِتـــــــــــــــــــــــــــِه
َ
 خـــــــــــــــــــــــــــيٌر للف

ُ
لَموت

َ
فل

ى تِدبُّ عقاِرُبـــــــــــــــــــــــــــْه
ً
فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيًرا، ومن مـــــــــــــــــــــــــــْول
وسائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٍ: أيَن الّرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل؟ وساِئــــــــــــــــــٍل 

ومـــــــــــــــــــــــــــــت يسأل الصعلــــــــــــــــــوك أين مذاهُبــــــــــــــــــه

 الِفجــــــــــــــــــاَج عريضــــــــــــــــــة ٌ
ّ
َمذاِهُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه أن

عـــــــــــــــــــــــــاِل، أقارُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــّن عنه، بالف ـــ

َ
إذا ض

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أترك اإلخــــــــــــــــــوان ما عشــــــــــــــــــت للردى

كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنه ال يترُك المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء شارُبـــــــــــــــــــــــــــه

ديوان عروة بن الورد 
حوى ديواُن عروة بن الورد أشعاَره التي تتحلى بروح التضحية 
هذا  ونصرة المظلومين،  نفسه في سبيل سعادة الفقراء  وإفناء 
ق فيها كرمه 

ّ
الفارس النبيل الذي كتب عدًدا من القصائد التي وث

وشهامته، حتى إن قبيلته بني عبس كانوا يأتّمون بشعره مع أنهم 
قبيلة عنترة بن شّداد الشاعر الجاهلّي المعروف.                                                                                                         
ربما يتبادر الى الذهن تساؤل عن سبب صعلكة عروة بن الورد، 
وابتعاده عن القبيلة بالرغم من كّل صفات الفروسية والشجاعة 
والبطولة الموجودة فيه، ويرجع السبب في ذلك إلى معايرة قبيلة 
عروة بن الورد العبسّية بأّمه، إذ يرجع نسب أّم عروة بن الورد إلى 
قبيلة ضعيفة وقليلة المجد، ولكن  أبى عروة أن ينتقص أحد من 
ا لها وقدمها في شعره بأجمل صورة وإن كان  ا بها وفيًّ أّمه، وبقي بارًّ
في بعض مقطوعاته يتمّنى لو أنَّ أخواله كانوا من قبيلة غير تلك 
ه كان 

ّ
القبيلة ،  ومن يطالع شعر عروة بن الورد يجد في شعره أن

ت مشاعر حبه ألّمه في 
ّ
يفاخر بأّمه أمام كل من ينتقص منها، وتجل

كثير من قصائده ومقطوعاته الشعرية .              
 استطاع عروة بن الورد وباقتدار، التعبير عن القيم التي يتحلى 
بها من خالل أشعاره التي تناولت جوانب شتى، والتي مازالت تحمل 
على  الرّد   

ً
كما استطاع أيضا مضامين أخالقية وإنسانية راقية، 

ا منيًعا وشخًصا َمهيًبا، واستطاع  كل من ينتقص منه، فكان سدًّ
 اإلنسان تكمن 

َ
د أنَّ قيمة

ّ
ر مواقف مشرفة في حياته تؤك

ّ
أن يسط

في منظومة القيم التي يتبناها، وليست بنسبه أو بما يمتلكه 
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ترجمات

    شعب البيداهان  الحياة واللغة في أدغال األمازون

 ترجمة: الفاضل أبوعاقلة

واألدب  اللغات  قسم  رئيس  ايفريت،  إل  دانييل  يسّجل 
االمريكية،  المتحدة  بالواليات  الينوي  بجامعة  والثقافات 
المفارقات الحياتية والعلمية والثقافية بين شعب البيداهان 

واألوروبيين، وكيف أدى ذلك لتعميق فهمه للحياة.
واحدة من هذه المفارقات التي ذكرها إيفريت في مقدمة كتابه 
»ال تنم.. هناك أفاٍع« )دار فيتينج بوكس - 2008(؛ أن البيداهان 
 في الغابة وفي الشاطئ، ويشيرون إليها ويتحدثون 

ً
يرون أرواحا

 اقناعهم بذلك، 
ً
، ويحاول جاهدا

ً
عنها، بينما ال يرى دانييل شيئا

يقول  والتدقيق.  الرؤية  على  حثه  جاهدين  يحاولون  وهم 
مرة  »الموضوعية هي أعمق القيم المتمسك بها.  عن ذلك: 
أعتقدت أنه يمكننا رؤية العالم كما يراه اآلخرون وأن نتعلم 
لكن أثناء  احترام وجهات نظر بعضنا باستعداد وجهد أكبر. 
البيداهان وجدت أن توقعاتنا وثقافتنا وتجربتنا  تعلمي من 
قد تنتج مفاهيم عن البيئة هي أقرب إلى أن تكون غير عابرة 

للثقافات«.

بطريقة  األشياء  يقولون  »البيداهانيون  ذلك:  دانييل  يوضح 
ليذهبوا إلى أسرتهم،   

ً
 عندما يغادرون خيمتي ليال

ً
مثال مختلفة، 

 لي في البداية، وبعدها أصبح 
ً
 كان مفاجئا

ً
 ما يستعملون تعبيرا

ً
غالبا

)ال تنم هناك  وهو:  )تصبح على خير(،  طريقتي المفضلة لقول 
يقولون هذا ألنهم يرون أن قلة النوم تقوي النفس، ألن  أفاٍع(. 
النوم العميق يجعلهم بال دفاعات من المفترسات والمخاطر التي 
، يضحكون ويتحدثون 

ً
تحيط بهم في الغابة. إنهم ال ينامون طويال

في الليل أو ألحظ   
ً
 ما تكون القرية هادئة تماما

ً
أكثر الليل، ونادرا

فالحياة  هذا درس جيد،  ينام لعدة ساعات متواصلة.   
ً
شخصا

صعبة وهناك الكثير من الخطر، هذا يجعلنا نفقد بعض ساعات 
 ولكننا نستمتع ونستمر في الحياة«.

ً
النوم أحيانا

بداية الرحلة
زار دانييل شعب البيداهان سنة 1977 بطائرة وكالة تبشير تسمى 

لزيارة الناس   
ً
وكان ذاهبا )اس اي ال(،  المعهد الصيفي للغات 

ويتحدثون أكثر اللغات غرابة  الذين حظوا بأقل نسبة دراسة، 
اإلنسان والمبشرين  مجموعات من اللغويين وعلماء  في العالم. 
فلغة البيداهان  غادروا منذ بداية عملهم معلنين استسالمهم، 

معروفة بأنها غير ذات صلة بأي لغة بشرية حية أخرى.
عندما خرج دانييل من الطائرة الصغيرة التي بها ستة أشخاص، 
يبتسمون  عال،  بصوت  يتسامرون  البيداهان،  بهم  أحاط 
ويشيرون إلى من يعرفونهم منهم، قام زمالؤه بإخبارهم أن دانييل 
وقام  بلغة برتغالية ركيكة،  وذلك  حل محل ستيف شيلدون، 

شيلدون بإخبارهم أن دانييل يريد أن يتحدث مثلهم.
وال أحد بينهم  يبدون سعداء   

ً
أول ما الحظه دانييل أنهم جميعا

حانق أو منزٍو، يرتدي بعض الرجال قبعات بها شعارات وأسماء 
رياضية  وأردية  األلوان  مشرقة   

ً
وقمصانا برازيليين  سياسيين 

فيرتدين نفس  النساء  أما جميع  النهر،  تجار  حصلوا عليها من 
بألوان وأشكال  حدوده فوق الركبة،  الفستان بأكمام قصيرة، 
بها بقع بنية من تراب األرض في األكواخ.  لكن جميعها  براقة، 
يجري األطفال دون العاشرة عراة. الجميع يلمسون دانييل بلطف 

ويبتسمون ويخبرونه بأسمائهم.
األجنبية،  األسماء  نطق  يحبون  ال  ألنهم   

ً
اسما دانييل  اعطوا 

تغير  واالسم يكون اسم واحد منهم يعتقدون أن األجنبي يشبهه. 
.
ً
اسمه بعد ست سنوات إلى اسم رجل أخر منهم أكبر سنا

انتهت زيارة دانييل األولى للبيداهان بعد أيام قليلة ألن الحكومة 
قام  البرازيلية أمرت كل المبشرين بمغادرة المحميات الهندية. 
المعهد الصيفي للغات بالبحث عن طريقة لاللتفاف على قرار 

    شعب البيداهان
   الحياة واللغة يف أدغال األمازون
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لذلك طلبوا منه التقدم لدراسة ماجستير اللغويات  الحكومة، 
بجامعة كامبينوس الحكومية بوالية ساوباولو، على أمل أن تؤمن 

 لزيارة البيداهان لمدة طويلة.
ً
 حكوميا

ً
له الجامعة إذنا

لغة البيداهان
 قام رئيس المؤسسة البرازيلية الهندية القومية باستخراج تصريح 
لدانييل من أجل زيارة البيداهان لمدة ستة أشهر مع أسرته، 
كل ما يحتاجونه هو وزوجته كارن من بورتو فيلو،  فقام بشراء 
كما أنهما كانا مسؤولين عن شراء األدوية ألسرتهما وللبيداهانيين، 
. كان األمر 

ً
كما أخذا الكتب الدراسية ألطفالهما لتعليمهم منزليا

.
ً
 في البداية ولكن تأقلموا سريعا

ً
صعبا

أخذ دانييل في تعلم اللغة حسب خطة يتبعها، حيث بدأ بحفظ 
كمجموعة  الكلمات بعد أن وضعها في عائالت حسب المعنى، 

أعضاء الجسد على سبيل المثال.
لغة البيداهان لغة صعبة ألنها تفتقر إلى أشياء كثيرة تحظى بها 
»أكبر من«  ال توجد صيغة مقارنة مثل   

ً
فمثال اللغات األخرى، 

و»أصغر من«، ال توجد كلمات لأللوان هناك فقط تعبيرات مثل 
»لون الدم« لألحمر، و»لون نبات غير ناضج« لألخضر، هذا األمر 

 يبحث فيها عن �ضيء غير موجود.
ً
معقد، ألن الدارس يق�ضي شهورا

من القواعد   
ً
فريدا  

ً
ونوعا  

ً
وأفعاال إال أن لدى البيداهان أسماء 

فالصوت  التعقيد يكمن في األصوات،  البسيطة غير المعقدة، 
 ويغير ذلك في 

ً
 والصوت عالي النبرة يعني شيئا

ً
الهامس يعني شيئا

معنى الكلمات.
فهم  والمفرد،  الجمع  خاصية  البيداهان  لغة  في  ليست   

ً
أيضا

سمكة سمينة تعني أكثر من سمكة.   
ً
فمثال ال يعرفون األرقام، 

ق�ضى دانييل ثمانية أشهر يعلمهم األرقام واستسلموا بعد جهد 
جهيد، وقد كان دافعهم من تعلم األرقام هو رغبتهم بفهم العمالت 
 يجعل تجار النهر يحتالون 

ً
النقدية، حيث كان جهلهم باألرقام سببا

عليهم.
تدحضها  اللغة  قواعد  نظريات  الكثير من  أن  دانييل  اكتشف 
مما  وتأكدوا  إليها  اللغة  أنظار علماء  البيداهان مما جلب  لغة 
إدعاه، حيث ال ترتبط  لغة البيداهان بباقي اللغات في المنطقة، 
لذلك هناك رأي بأنهم جاءوا من منطقة أخرى بسبب انعدام 
بعض الكلمات ألنواع مختلفة من القردة حول نهر ماي�ضي )والية 
األمازون(، واستلفت لغتهم أسماءها من اللغة البرتغالية، وليس 
تم  قد  القرود  لهذه  البيداهانية  الكلمات  أن  على  دليل  هناك 
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التخلي عنها. وبما أن لغة البيداهان ال ترتبط بأي لغة أخرى حية 
فالعمل على دراستها ليس بالمهمة الصعبة، ولكنه عمل فريد.

ثقافة بسيطة
وال  معقدة  طقوس  لديهم  وليست  الريش  البيداهان  يلبس  ال 
يرسمون على أجسادهم وليس لديهم أي تماثالت ثقافية غريبة 
مثل المجموعات األمازونية األخرى، فثقافتهم بسيطة لكن قوية 
في أيام كثيرة الرجال يجلسون قرب النار  في قيمها المحافظة. 
ويأكلون البامبي )البطاطا الحلوة( ويضحكون، وقد يصاحب هذا 
الروتين أن يقوموا بلمس أعضاء بعضهم التناسلية ويضحكون 
ليست  القرية  أن  لدانييل  بدا  قد  ذكي.  بفعل  يقومون  كأنهم 
منظمة، بها حشائش ممتدة تجذب الحشرات والثعابين، وتساءل 
ينامون ويشخرون  فهم  واألوساخ  الحشائش  ينظفون  لماذا ال 

والحشرات تم�ضي فوقهم.
ال تحتاج منازل البيداهان لحوائط ألن القرية تمثل الحماية لهم 
المنازل ألن جميعهم  وال يحتاجون ليظهروا ثراءهم من خالل 
متساوون في االقتصاد وال يحتاجون الخصوصية ألن األدغال هي 
مكان اختبائهم إذا أرادوا التواري عن األنظار ويمكن أن يغادروا 
للنوم بحماية معتدلة من  على متن مركب فالمنازل هي مكان 

المطر والشمس.

ثقافتهم المادية هي من أبسط الثقافات حيث يصنعون أقواس 
 
ً
 من السعف ال تدوم طويال

ً
الصيد من الخشب ويصنعون سالال

بشراء  ويقومون  أخرى.  بواحدة  وتستبدل  إال  تجف  أن  فما 
 صنعها ألنهم يرفضون محاكاة 

ً
المراكب البرازيلية ويرفضون تماما

دانييل أحضر مدربين وعلمهم  أن  برغم  الخارج،  من  أي �ضيء 
والمراكب  صناعتها لكنهم رفضوا صناعة المزيد بعد الورشة، 

 للقرية.
ً
 مشاعا

ً
تكون ملكا

البروتين  من  كبيرة  كميات  فيأكلون  غريبة  الطعام  في  ثقافتهم 
والنشا في الوجبة األولى وذات ال�ضيء في الوجبة الثانية إلى أن تنفد 
الكمية وعند الوجبة الثالثة يبدأون باالستياء ويسألون في حيرة 
فالممارسة التي تق�ضي بأكل الطعام عندما  »هل سنأكل ثانية« 
يتوفر تتعارض مع الظروف التي يوجد فيها الطعام طيلة الوقت، 
يعود  أسابيع  ستة  أو  ثالثة  مدة  المدينة  أحدهم  زيارة  فعند 
، وتحمل الدهون في بطونهم 

ً
نحو ثالثين رطال  

ً
زائدا  

ً
وزنا  

ً
مكتسبا

وأفخاذهم وبعد شهر أو أقل يعودون لطبيعتهم نحو 100 إلى 125 
يشبهون الدراجين الفرنسيين أما  فرجالهم لينون وأقوياء   

ً
رطال

 من الرجال لكنهن رشيقات وقويات.
ً
نساؤهم فأسمن قليال

المستمرة  الضوضاء  بسبب   
ً
جيدا النوم  الغريب  على  يصعب 

التي يحدثونها وقد حذروا دانييل من الشخير قائلين »الجاغوار« 
 بالقرب منه ويأتي ألكلك.

ً
سيعتقد أن خنزيرا

    شعب البيداهان  الحياة واللغة في أدغال األمازون

ترجمات
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موتاهم  دفن  عند  بها  يقومون  جنائزية  شعائر  هناك  ليست 
فأحيانا يدفنونهم في وضعية الجلوس مع الكثير من مقتنياتهم، 
 
ً
هذا إن كان الميت كبير الحجم ألن هذه الوضعية تتطلب حفرا
أقل ويدفنون مباشرة في مكان قرب النهر ويقوم اثنان من األقربين 
الذكور بالحفر ويغطونه بالحشائش وأوراق الموز وبعده التراب، 
البرازيلية  القبور  ذلك  في  محاكين  بالنحت  يقومون  ما   

ً
ونادرا

وينحتون كتابة الحظوها على قبر برازيلي.
مناسبات الزواج ال يصاحبهما أي طقوس فبرغم من أنهم يترددون 
في الحديث عن تفاصيل ممارساتهم الخاصة لكنهم تحدثوا في 
ويقومون  بالحيوان  عندهم  متصلة  وهي  المناسبات،  بعض 
بمحاكاة الحيوانات ألنهم يعتقدون أن الحيوانات تعيش بشكل 
جيد. نقصان الشعائر النسبي لدى البيداهان يعود لمبدأ التجربة 
غير مشاهدة  المباشرة حيث يرفض هذا المبدأ اإلشارة ألشياء 

ويتمثل هذا المبدأ في لغتهم وشعائرهم.

التجربة المبارشة
البيداهانيون يضحكون على أي �ضيء حتى على مصائبهم، عندما 
تطير خيمة أحدهم في العاصفة فسكان الخيمة يضحكون أكثر من 
البقية، يضحكون عندما يصطادون الكثير من السمك وعندما ال 
يصطاودن، يضحكون عند الشبع وعند الجوع عندما يكونون في 

 متطلبين أو وقحين. سعادتهم المتغلغلة 
ً
كامل وعيهم ال يكونون أبدا

من الصعب شرحها. هم واثقون من قدرتهم على التصرف في أي 
�ضيء ترميه عليهم بيئتهم ويستطيعون االستمتاع بأي �ضيء يأتي في 
طريقهم. ليس ألن حياتهم سهلة ولكن ألنهم جيدون فيما يقومون 
عند  وفي المساء  يحبون لمس بعضهم برقة بشكل متكرر.  به. 
 األطفال فإنهم يربتون على 

ً
الظالم يلمسون دانييل أيضا خصوصا

يديه وشعره وظهره ويتفادى النظر إليهم ألن ذلك يحرجهم.
 
ً
اختالفا مختلفة  والمرض  والموت  للحياة  البيداهان  نظرة  إن 
يسيطر عليها  فهي أرض بال أطباء،  عن الثقافة الغربية،   

ً
جذريا

»إنهم  قال دانييل:  فكرة أنك يجب أن تخشوشن أو أن تموت. 
يستطيعون رؤية الموت والصحة في أعين الشخص قبله«.

اللغة  إلى  المقدس  الكتاب  المسيحي  المبشر  دانييال  ترجم 
محاولة  وكانت  بالمسيح  اإليمان  إلى  ودعوتهم  البيداهانية 
مستحيلة. فقام بتسجيالت صوتية  لبعض القصص من الكتاب 
المقدس بصوت أحدهم ولكن لم يفهموها وكانوا يعتبرون أن 
هذه األفكار غير منطقية، العتمادهم على مبدأ التجربة المباشرة، 

ويسألون دانييل إذا كان قد شاهد بعينه كل هذه القصص.
شعب  وسط  مقيمين  وأسرته  دانييل  قضاها   

ً
عاما ثالثون 

البيداهان، سجل في كتابه تفاصيلها الثرية ومالحظاته المقارنة 
التي أجراها في تلك الفترة عن حياتهم ولغتهم الفريدة 
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الشاعر رسول حمزاتوف..

صاحب اإلبداعات اإلنسانية والُثمانيات الشعرية الفلسفية

 رسول حمزاتوف

 مروة صديق

وأدبية  فكرية  منارة  توف  حمزا  رسول  شاعرية  شكلت 
حاز  حيث  عالمية  شهرة  نال  وقد  الداغستاني،  للشعب 
األلقاب،  من  العديد  على  حمزاتوف  الداغستاني  الشاعر 
منها على سبيل  والجوائز األدبية في موطنه وروسيا والعالم. 
القرن  في  شاعر  »أفضل  الدولية  الجائزة  الحصر  ال  المثال 
العشرين« وجائزة كتاب آسيا وأفريقيا »لوتس« وجائزة »نهرو« 
و»الفردو�ضي« وغيرها. ترجمت مؤلفات حمزاتوف للعديد من 
اللغات بما فيها اللغة العربية. يعتبر رسول الفائز بجائزة لينين 
للشعر والذي كّرم بإعطائه لقب شاعر الشعب في داغستان 
شخصية جماهيرية معروفة وكان قبل وفاته قد شغل منصب 

رئيس اتحاد الكتاب في داغستان.

»داغستان  وقد ولد رسول حمزاتوف صاحب المؤلف الشهير  
بالد  إحدى   )1923 سبتمبر   8( في  داغستان  قرية  في  بلدي« 
إلى موسكو لاللتحاق  وصل رسول   1945 العام  وفي  القفقاس. 
واألدب  الروسية  اللغة  هناك  ودرس  لألدب،  جوركي  بمعهد 
تحت  الشباب  الشعراء  من  مجموعة  مع  الشعر  وفن  العالمي 
إشراف كتاب متمرسين. كما عمل في مسرح متجول في داغستان، 
حمزة  والده  وكان  ويلق   ويحاضر،  ويمثل،  يكتب،  كان  حيث 
ويكتب  الداغستانيين،  ، وأحد الزعماء 

ً
، وشاعرا

ً
أديبا تساداسا، 

.
ً
الشعر باللغة العربية أيضا

كان  والنثرية.  الشعرية  المؤلفات  من  كبير  عدد   ولحمزاتوف 
باحترام وتقدير عظيم.. وكان يستمع لساعات  ينظر إلى الشعراء 

متواصلة لقصص وأساطير وحكايات اآلفاريين التي 
كان يرويها والده. وكان يتسلق الجبال نصف يوم 
لالنضمام إلى الرعاة في الجبال ويم�ضي نصف يوم 
في رحلة العودة كي يسمع قصيدة واحدة فقط، 
وكان في الحادية عشرة عندما كتب أول أشعاره، 
كان والده أول من علمه فن الشعر. أما كتابه األول 
الملهم والغضب  »الحب  بعنوان  للقصائد فكان 
المتقد«. وظل رسول طيلة نصف القرن من أكثر 

إذ كتب قصائد غنائية  السوفييت الخصيبي اإلنتاج،  الشعراء 
غزلية وقصائد قصصية طويلة وأغاٍن شعبية وقصائد قصيرة، 
مانيات )مقطوعات شعرية ذات 

ُ
مختتمة بأفكار بارعة أو ساخرة وث

لقد  نالت إعجاب الماليين من القراء.  فلسفية،  ثمانية أبيات( 
اجتمعت في إبداعه عدة عناصر شعرية: الشعر الغنائي، واألدب 
الملحمي والتأمالت الفلسفية بخصوص الزمن والذات ... وهذا ما 
نلمحه على سبيل المثال في قصيدته »اللقالق« والتي ينشد فيها :

واني اليوم أبصر ساعة الغسق
طيور لقالق بيضاء تسرب في الغيوم

وتتبع نفس ما الفت تسير به من النسق
قديما حين كانت بشرا تم�ضي على نحو نظيم

وها هم يقطعون طريقهم في األفق ممتدا
ينادون بأسمائهم بعض األهالي

فما أشبه لهجاتنا الجبالية مدا ،
بأصوات اللقالق وهي تصرخ في األعالي

وذاك مثلث من طيرها ضفرا
ليذرع في الغروب السحب وهو مهلهل جهدا

وأبصر في صفوف الطير موقع طائر صفرا
لعل الموقع الخالي مكان لي أعدا

وحين يحل ميقاتي سأم�ضي
أطير مع اللقالق في العتمة الزرقاء

القلق من وراء األفق في حزن أناديكم
بأسمائكم ويا كل من خلقت فوق األرض من أحياء.

وفي كتاب النثر الحديث الذي كتبه عن تأمالته وذكرياته بعنوان 
»داغستان بلدي« يرسم صورة إنسانية رائعة صادقة عن األرض 

التي ولد عليها وعن شعبها، فهو يقول في كتابه:
أغري  الطيور،  أعشاش  إلى  أتسلل  كنت  »أمس 
الحب  وأتي  الجبال،  بصعود  األطفال  أصدقائي 
 .
ً
 أزرق العينين، فجعلني، دفعة واحدة، كبيرا

ً
عنيفا

 
ً
، أشيب، وحكيما

ً
 راشدا

ً
أمس كنت أحسبني كبيرا

وابتسم في بساطة،  وأتى الحب،  حتى آخر أيامي، 
أوروبا  إلى   

ً
كثيرا سافر  وقد  صغير.  ولد  أنا  فإذا 

األصلية  بلغته  يكتب  وكان رسول  وأميركا.  وآسيا 

إضاءة
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ومع  500,000 شخص.  اآلفارية التي يتحدث بها ما ال يزيد عن 
ذلك فإن اآلفاريين والدارغنيين واللزغنيين والكمكيين من بين 
أكبر المجموعات العرقية في داغستان التي يصل تعداد سكانها 
إلى مليوني نسمة ويتحدث فيها السكان ستة وثالثين لغة مختلفة. 
لألسطورة القديمة فإن الفارس الذي ركب الجواد عبر   

ً
وطبقا

العالم وهو يوزع لغات قام بإلقاء ملء كيس في الممرات الضّيقة 
لذلك  في الجبال وقال للناس »صنفوا هذه الكلمات بأنفسكم« 
فإن مشكلة الترجمة تعتبر من العوائق المألوفة في داغستان إذ 

تكتب الكتب وتنشر بتسع لغات مختلفة.
 بمترجميه الروسيين )نوام جربنف وياكوف 

ً
كان رسول محظوظا

أدبية   
ً
أعماال الرائعة  نسخهما  أصبحت  اللذين  كوزلوفسكي( 

رائعة في الشعر الرو�ضي.فلقد كانت النسخ المترجمة رائعة حتى 
اآلفارية  باللهجة  الجمهور  أمام  قصائده  ينشد  كان  رسول  إن 
ذات اإليقاع القوي مع ترجمة فورية سلسة باللغة الروسية التي 
وقد فازت مجموعته الشعرية   .

ً
كان يعرفها عن ظهر قلب أيضا

االتحاد  لجمهوريات  الدولة  بجائزة  ميالدي«  »عام  بعنوان 
1952. وفاز حمزاتوف كذلك بجائزة  السوفيتي االشتراكية العام 
العام  الشامخة«  »النجوم  بعنوان  الشعرية  لمجموعته  لينين 
 ،)1952( 1962. وله قصائد أخرى مثل: »كلمة عن األخ األكبر« 

»الربيع الداغستاني« )1955(، »عامل المنجم« )1958(، »فؤادي 
ورد  )1963(، »حديقة  الشالين«  »رسائل   ،)1959( التالل«  في 
النساء«  »جزيرة   ،)1978( المدفأة«  »بجوار   ،)1968( السنين« 
القصة  إلى  باإلضافة   ،)1987( الحياة«  »عجلة   ،)1983(
الحماسية »بالدي داغستان« )1967 - 1971( وصدر له أول ديوان 
حيث كانت بالده تخوض حرب تحرير عالمية لتطهير األرض من 
الفاشية عام1943. نعم كانت الحرب مشتعلة األوار ضد ألمانيا 
و)بنت الجبال   )1953 )حوار مع أبي  النازية كما نشر ملحمتين: 
 
ً
وديوانا  

ً
كتابا األربعين  ناهزت  أخرى  وكتب  دواوين  وله   )1958

 )1964 و)نجم يهمس لنجم   )1950 )عام والدتي  أهمها ديوان: 
غير أن قصته   )1973 )قالدة السنين  1966( وكذلك  و)السمراء 
الشعرية المنظومة بعنوان داغستان بلدي كانت األكثر شهرة في 
بالده والخارج حيث حول الشاعر الموهوب عواطفه الوجدانية 
 لوطنه 

ً
إلى كلمات تصدح كالموسيقى وترى كاأللوان وتذوب عشقا

داغستان وتثير ذات العشق لدى أي قارئ لوطنه الخاص. كما ال 
نن�ضى ديوانه الطافح بحب األرض الداغستانية )قلبي في الجبال( 

و)أنا والجبال( وغيرهما. 
ضمت   

ً
مجلدا  18 بـــ  وصدرت مؤلفات الشاعر حمزاتوف كاملة 

هي نصف عدد سنوات عمره باللغة األم اآلفارية   
ً
أربعين مؤلفا

و8 مجلدات باللغة الروسية هذا الشاعر المبدع واالنسان الثري 
بالروح الفذة. يعرف الشاعر القصيدة بأنها صنعة شعرية حيث 
ال وجود لهذه الحرفة كما جاء في قصيدته »طالما األرض تدور« 
العالم  في  األحاسيس  يرى كل  الحقيقي هو من  الشاعر   

ً
معتبرا

وليس من الضرورة االنطالق في أيما اتجاه لكي يكتب القصيدة 
فهو قادر على رؤية كل األعاجيب قريبة منه وال يحتاج إال لبذل 
ولعل شهرة رسول حمزاتوف إلى أن نصوصه الشعرية  الجهد. 
تعبر عن حاالت إنسانية مشتركة بين كافة شعوب األرض، كالحب 
والكراهية والشجاعة، كما أن حبه لوطنه كان له الدور األصيل 

في ذيوع شعره ونصوصه   رسول حمزاتوف يتقلد جائزة من الرئيس بوتين
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دراسات

الحموي وموسوعيته   ياقوت  الرحلة والوراقة في نبوغ  دور 

 عبد هللا يحىي الرسييح

العوامل  أبرز  أحد  المجلة  أعداد  من  سابق  عدد  في  ذكرنا 
التي  626هـ/1229م(  المؤثرة في شخصية ياقوت الحموي )ت 
أسهمت في صقل موهبته ووسعت مداركه حتى غدا في مصاف 
نوابغ األدباء العرب، وفي هذا العدد نتحدث عن العامل اآلخر 

الذي كان له أبلغ األثر في شخصيته وهو )الوراقة(.

596 حرفة  امتهن ياقوت - لشغفه بالعلم - بعد نيل حريته سنة 
ة 

َّ
ب بنسخها. وعلى الرغم من قل »الوراقة«، يتاجر بالكتب ويتكسَّ

أن عائدها المعرفي عليه كان   
َّ
المردود المادي لهذه الحرفة إال

، حيث أقبل عليها بهمة عالية، ذكر ابن الشعار)1( أنه نسخ 
ً
كبيرا

بيده خالل فترة الجفوة التي وقعت بينه وبين مواله واستمرت سبع 
وحصل من خاللها على معارف واسعة،  مجلد)2(.   300 سنوات 
ي الكتب،  زت صلته بالعلماء واألدباء ومحّبِ بت إليه العلم، وعزَّ حبَّ
للرزق   

ً
الكتب أداة ومصدرا بالوراقة ونسخ  ولم يكن اشتغاله 

بل كانت وسيلة للعلم والمعرفة  فحسب مثل معظم النساخ، 

في  يشتغل  كان  التي  والمعاجم  للكتب  العلمية  المادة  ولجمع 
تأليفها، وسأكتفي هنا باالستشهاد بكتابين من الكتب التي نسخها 

ياقوت بخطه، وأفاد منها في جمع مادة بعض مؤلفاته:
في  ياقوت  قال  األصفهاني،  الفرج  ألبي  األغاني«  »كتاب  األول: 
عند   )1708/  4( في معجم األدباء  ترجمة أبي الفرج األصفهاني، 
القدر،  لجليل  الكتاب  هذا  إن  »ولعمري  )األغاني(:  كتابه  ذكر 
شائع الذكر، جّم الفوائد، عظيم العلم، جامع بين الجد البحت 
 
ً
والهزل النحت، وقد تأملت هذا الكتاب وعنيت به وطالعته مرارا
ي في عشر مجلدات، ونقلت منه إلى كتابي 

ّ
وكتبت منه نسخة بخط

في  أيضا  منه  أفاد  كما  فأكثرت«.  الشعراء(  )أخبار  بـ  الموسوم 
)معجم األدباء( فهو من مصادره المهمة.

نسخ أكثر من نسخة من كتاب األغاني،   
ً
الظاهر أن ياقوتا قلت: 

يد الرسولي، َداُود بن ُيوُسف بن 
َ
إذ تذكر المصادر أن الملك الُمؤ

عمر بن علي بن َرُسول )المتوفى سنة 721هـ(، اقتنى في أوائل القرن 
الثامن في اليمن نسخة من كتاب األغاني بخط ياقوت الحموي )في 
مجلد واحد كبير( بذل ِفيَها مائتي ِديَنار مصرية، كما قال ابن حجر 
والشوكاني في ترجمة الملك المؤيد، وخمسة آالف درهم في رواية 

دور الرحلة والوراقة يف نبوغ ياقوت الحموي وموسوعيته  
2 - )الوراقة(
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اشتملت خزائنه  للكتب،   
ً
محبا المؤيد  الملك  وكان  الصفدي، 

َفاء«  ِ
ّ

الش »كتاب  من  نسخة  ووصلت  مجلد)3(.  ألف  مئة  على 
ط ياقوت الحموي، في مجلد كبير أيضا إلى خزانة 

َ
اِلبن سيناء ِبخ

وتغلق( شاه  )ويكتب أيضا: طغلق،  د بن طقلق  ملك الِهْند ُمَحمَّ
 للعلم، 

ً
 ومحبا

ً
 عالما

ً
الدهلوي)4( )المتوفى سنة 752هـ(، وكان أيضا

ُه شخص عجمي 
َ
نه أْهدى ل

َ
قال الشوكاني)5(: و»من محبته للعلم أ

َجاَزُه 
َ
أ
َ
ط ياقوت الحموي ِفي ُمَجلد َواِحد ف

َ
َفاء اِلبِن سيناء ِبخ ِ

ّ
الش

كثر«.
َ
و أ

َ
ال ا

َ
ق

ْ
َتا ألف ِمث

َ
ن قدره ِمائ

َ
ال ِبأ

َ
ِبَمال َعِظيم ُيق

وقف عليه ياقوت بخط  لألزهري،  »تهذيب اللغة«  كتاب  الثاني: 
األزهري بمكتبة آل السمعاني بمدينة مرو الشاهجان، وتقع تلك 
وكانت هذه النسخة محط إعجاب   ،

ً
النسخة في عشرين مجلدا

ياقوت لقيمتها العلمية، وألنها ما تزال بخط 
والظاهر أنه نسخ منها عدة نسخ  مؤلفها، 
لرزقه   

ً
مصدرا جعلها  بمرو  إقامته  أثناء 

كوّراق، وبقيت من هذه النسخ نسختان:
األولى أكمل نسخها سنة 614هـ، وعن هذه 
أتّمها  أخرى  نسخة  استنسخت  النسخة 
ناسخها في 29 جمادى اآلخرة سنة 1139هـ، 
وهي محفوظة في خزانة مكتبة حجي بشير 

616هـ،  والنسخة الثانية فرغ من نسخها سنة  آغا في استنبول، 
سخت نسخة أخرى في القرن التاسع 

ُ
وعن هذه النسخة أيضا ن

أو العاشر، وهذه النسخة محفوظة حاليا بمكتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة، وعلى هذه النسخة اعتمد محققو تهذيب اللغة 
بإشراف األستاذ عبد السالم هارون، ألنها كانت النسخة الوحيدة 

التامة من الكتاب، المعروفة آنذاك)6(.
ثبته هنا ألهميته(: 

ُ
وجاء في خاتمة نسخة مكتبة عارف حكمت )أ

وافق  »وقال كاتب األصل المنقول منه هذه النسخة المباركة: 
الفراغ من كتابته صبيحة الجمعة الثامن من ذي الحجة سنة 
للهجرة المباركة على يد العبد الضعيف ياقوت بن عبد   616
تجاوز  الحموي المولى،  البغدادي المنشأ،  الله الرومي األصل، 
الله عن سيئاته وغفر له خطيئاته، وكتب 
مجلدة من خط مصنف الكتاب   15 منه 
أبي منصور، جزاه الله خيرا، ثم حيل بينه 
رئت على 

ُ
سخ قد ق

ُ
وبين الباقي فأتّمه من ن

وبلت بأصله، وقد كتبها على 
ُ
المصنف أو ق

»كذلك  المصنف:  بخط  كانت  لفظات 
صح« لئال يظن أنها من وهم الكاتب )يقصد 
خر: »صح« لُيعرف 

ُ
الناسخ(، وعلى لفظات أ

امتهن ياقوت - لشغفه بالعلم 
يته سنة 596 حرفة  - بعد نيل حر
ب  »الوراقة«، يتاجر بالكتب ويتكسَّ

بنسخها. وعىل الرغم من قلَّة 
المردود المادي هلذه الحرفة إالَّ أن 

عائدها المعريف عليه كان كبرياً، حيث 
أقبل عليها بهمة عالية
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والنسخ  المصنف  خط  من  الكتبة  حال  ينظر  وكان  صحتها، 
خر فوجدت فيها زوائد كثيرة جيدة مفيدة 

ُ
والمقابلة بها في نسخ أ

فكتب بعضها في المتن وأعلم عليه عالمة الزيادة، وكتب بعضها 
الثواب  الله  من  الفائدة ورجاء  لتكملة   

ً
الكتاب طلبا على ظهر 

وهو حامد لله شاكر آلالئه  ممن نظر في هذا الكتاب،  والدعاء 
مبتهل إليه أن يصلي على خيرته من خلقه وصفوته من عباده 

محمد النبي األكرم والرسول المبجل األعظم وعلى آله«.
 617 سنة  وأوائل   ،616 سنة  أواخر  في  الحموي  ياقوت  وكان 
كما بّين ياقوت في معجم البلدان في رسم  في منطقة خوارزم، 
نسخ  أتّم  ولعله كان قد  إقليم خوارزم،  حاضرة  ة(،  )الُجْرجاِنيَّ
 من الكتاب في مدينة مرو على نسخة األزهري التي كانت 

ً
15 جزءا

بخطه في مكتبة آل السمعاني قبل رحلته إلى خوارزم، ومن المرّجح 
أنه حمل معه األجزاء المنجزة من التهذيب واستكمل نسخ األجزاء 
الخمسة المتبقية من الكتاب بخوارزم على نسخة أو نسخ أخرى 
وبلت على أصله، ولذلك فهي تلي نسخة 

ُ
رئت على األزهري، أو ق

ُ
ق

األزهري في األهمية. ويظهر أن النسخة التي أتمها ياقوت في خوارزم 
كانت عزيزة على نفسه فحملها معه إلى حلب، فقد ذكر القفطي 
الشيباني أن هذه  أبي عمرو  في ترجمة  الرواة(  )إنباه  في كتابه 
النسخة التي بخط ياقوت كانت معه عند وصوله إلى حلب، قال 
مولى عسكر  واسمه ياقوت الرومّي  »أخبرني ياقوت،  القفطي)7(: 
الحموي، قال: شاهدت بمرو نسخة من الكتاب، بخط األزهرّي 
عند بني السمعانّي... وكتب هذا المذكور )أي ياقوت الحموي( من 
هذه النسخة نسخة، وأحضرها في صحبته من خراسان«. وربما 
اضطرته ظروف معيشته في حلب إلى بيع تلك النسخة في آخر 
سنوات عمره )ربما في مرحلة مرضه(، أو أنها لم تصل إلى مكتبة 
التي أو�ضى ياقوت بوقف كتبه عليها،  )الزيدي ببغداد(  مسجد 
ألنها لو كانت ضمن مقتنيات تلك المكتبة ببغداد لكانت تلفت مع 
خراب بغداد وحرق مكتباتها بعد سقوطها في يد التتار سنة 656هـ.

ولعل النسخة األخرى التي أتم ياقوت نسخها في 
من بالد  اشتراها أحد العلماء  614هـ  مرو سنة 
التلف  من  األخرى  هي  فنجت  مصر  أو  الشام 
اللغة  تهذيب  من  ياقوت  أفاد  وقد  والضياع. 
فائدة جليلة في معجم البلدان، فما يقارب من 
في  ياقوت  اعتمد  )العربية(  المواضع  نصف 
تفسير معناها ومدلولها وبيان أصلها واشتقاها 
على تهذيب اللغة، كما أفاد منه - كما سيأتي - في 
ذكر المواضع الوقعة في شرقي الجزيرة العربية 
التي وصفها أبو منصور األزهري وصف معاينة 

ومشاهدة أثناء إقامته الطويلة في تلك المنطقة خالل فترة أسره 
على يد القرامطة، وأفاد منه ياقوت كذلك في )معجم األدباء( في 
تراجم علماء اللغة المتقدمين على عصر األزهري الذي نقل عنهم 

وترجم لهم في مقدمة التهذيب. 
وأستطيع الجزم بأن ياقوتا كانت قد ترسخت في ذهنه من خالل 
ونسخه لعدد كبير من الكتب فكرة أن يعمل  قراءته الواسعة، 
بالتزامن في تأليف مجموعة من المؤلفات ذات 
»معجم  مثل:  والموسوعي،  المعجمي  الطابع 
 :
ً
والمعروف أيضا و»معجم األدباء«،  البلدان«، 

و»معجم  األديب«،  معرفة  إلى  األريب  بـ»إرشاد 
المتأخرين  الشعراء  »أخبار  أو  الشعراء«، 
والقدماء«، و»المبدأ والمآل في التاريخ« وغيرها 
من الكتب، فكان يستفيد مما يقرأ ومما ينسخ في 
جمع المادة التي يحتاجها لهذه المؤلفات، وأنه 
كان يستخدم نظام )البطاقات( أو )الجذاذات( 
في جمع وتبويب وترتيب مواد هذه الكتب، ويوزع 
)بطاقات(  أو  بين مسودات  يفيده  ما  حصيلة 

دراسات

الحموي وموسوعيته   ياقوت  الرحلة والوراقة في نبوغ  دور 
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)مرو  مدينة  في  استقر  وعندما  الكتب،  هذه 
من  المدينة  به  تزخر  كانت  وما  الشاهجان( 
في المدن  خزائن الكتب التي ال يوجد لها مثيٌل 
فكرة  تنفيذ  في  قناعته  زت  َعزَّ فإنها  األخرى 
جمع المادة لعدد من المؤلفات في وقت واحد، 
وهذا ما رّجحه الدكتور إحسان عباس، رحمه 
حيث  )معجم األدباء(  في مقدمة تحقيق  الله، 
تتقيد  ال  المشروعات  هذه  مثل  »إن  قال)8(: 
بزمن محدد، وتتطلب سنوات وسنوات في جمع 
مادتها، وتتقبل اإلضافة المستمرة، والعمل على 
تأليف مثل هذه الكتب في إطار زمني واحد أفيد 
وأكثر اختصارا للزمن ألن المؤلف قد يقع على 

غير  البالد،  وتعريف بأسماء  وشعراء  مصدر يمّده بتراجم أدباء 
أّن اجتماعها معا في زمن التأليف يتطلب قدرة تنظيمية فائقة، 
وذاكرة قوية، ولهذا تعد المعاجم شاهدا على حقيقة ما كان يتميز 

به ياقوت«.
وذكر ياقوت في مقدمة كتابه »معجم األدباء«)9( أنه جمع مادته 
متزامنة مع كتابه اآلخر »أخبار الشعراء«، قال: »وكنت قد شرعت 
»أخبار  في جمع كتاب في  أو قبله،  عند شروعي في هذا الكتاب، 
المنوال،  هذا  على  ونسجتها  والقدماء«،  المتأخرين  الشعراء 
فرأيت  والوضع والتبويب،  وسبكتها على هذا المثال في الترتيب، 
أكثر أهل العلم المتأدبين، والكبراء المتصدرين، ال تخلو قرائحهم 
فأودعت ذلك الكتاب كّل من غلب  من نظم شعر، وسبك نثر، 

وشاع بذلك ذكره  عليه الشعر فدّون ديوانه، 
وتأليفها،  الكتب  برواية  يشتهر  ولم  وشانه، 
وأما من عرف بالتصنيف،  واآلداب وتصنيفها. 
وشاعت  روايته،  وصّحت  بالتأليف،  واشتهر 
الكتاب  فهذا  نثره،  وكثر  شعره،  وقّل  درايته، 
يكون  وفيه  ووكره،  ه 

ّ
عش األدباء(  معجم  )أي 

ثناؤه وذكره، واجتزىء به عن التكرار هناك، إال 
ت 

ّ
النفر اليسير الذين دعت الضرورة إليهم، ودل

عنايتهم بالصناعتين عليهم، ففي هذين الكتابين 
أكثر أخبار األدباء، من العلماء والشعراء« 

 * دار الكتب )دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي(

الهوامش:

1. قالئد الجمان 7 /197.

فإذا  يدل هذا الرقم على الطاقة العجيبة والهمة العالية التي تمتع بها ياقوت،   .2

حسبنا متوسط الوقت الذي استغرقه ياقوت لنسخ المجلد الواحد خالل هذه 

المدة: يكون المتوسط 8 أيام للمجلد. ومن خالل ِقطع المخطوطات التي بقيت لنا 

شيكل والضبط والزخرفة واأللوان. 
ّ
بخطه نعرف أنه كان يعتني بجودة الخط والت

اإلسالمي  العربي  التاريخ  في  المبرزين  العلماء  القيا�ضي ألشهر  الرقم  هذا  وينافس 

597هـ(،  )المتوفى سنة  المكثرين في التأليف والنسخ وهو أبو الفرج بن الجوزي، 

فقد ذكر سبطه شمس الدين أبو المظفر يوسف، المعروف بـ »سبط ابن الجوزي« 

في ترجمة   )22/94( مرآة الزمان في تواريخ األعيان  في كتابه:  654هـ(  )المتوفى سنة 

دة«. 
َّ
ه: »وسمعته يقول على الِمْنبر في آخر عمره: كتبُت بأصبعيَّ هاتين ألفي مجل جّدِ

وهذه المجلدات تشمل مؤلفاته وما نسخه لنفسه من الكتب. فإذا حسبنا مدة عمره 

)97 سنة(، وقّدرنا أنه بدأ النسخ وعمره 15 عاما فيكون متوسط مدة نسخ الكتاب 

الواحد 15 يوما. مع األخذ في االعتبار أن بعضها من مؤلفاته.

3. أعيان العصر وأعوان النصر، للصفدي، تحقيق علي أبو زيد، )وآخرين(، بيروت: 

والدرر الكامنة في أعيان المائة   ،351 /2 /1998م(،  )1418هـ  دار الفكر المعاصر، 

الثامنة البن حجر العسقالني، مراجعة محمد عبد المعيد خان، الهند )حيدر أباد(: 

2/225، والبدر الطالع  1972م(،  مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط2، )1392هـ/ 

بمحاسن من بعد القرن السابع، بيروت: دار المعرفة، )د.ت(، 1 /248.

2 /180، ونزهة  5/ 204، والبدر الطالع،  4/ 485، والدرر الكامنة  4. أعيان العصر 

الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي الحسني الطالبي،   2 /196 - 199.

5. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 2 /180.

بقلم األستاذ عبد السالم هارون،  انظر: مقدمة تحقيق تهذيب اللغة لألزهري،    .6

القاهرة: 1964م، 1 /26، 32.

7.  إنباه الرواة 1 /261.

8. معجم األدباء 7 /2914.

9. معجم األدباء 1 /8.



التراث 110 سوسيولوجيا 

سوق الكتب

 فاطمة مسعود المنصوري 

لمؤلفه الدكتور فردريك معتوق  كتاب سوسيولجيا التراث، 
عالم االجتماع العربي والكاتب والمفكر اللبناني، هذا الكاتب 
يأتي من ضمن   ،2010 عام  في  المعارف  الصادر عن شبكة 
األدبيات المهمة المتعلقة بمفهوم التراث وإشكالية التعاطي 
الموسوم  الكتاب  هذا  خالل  من  الكاتب  يطرح  حيث  معه، 
الشعوب  تربط  التي  العالقة  شكل  التراث(،  بـ)سوسيولجيا 
بتراثها العمراني والثقافي. من خالل مقدمة تحمل سؤال التراث، 
ويطرح الكاتب من خاللها عدة موضوعات تتمثل في إشكاليات 
التراث، وأشكال تعامل الشعوب مع تراثها، ويسرد أمثلة حول 
عالقة الغرب والتراث، وبعض بلدان الجنوب والتراث، والعرب 

والتراث.

حيث يبين الكاتب أن الشعوب تتعامل مع تراثها بأشكال مختلفة 
كذلك من أحكامها ومفاهيمها،   

ً
لبناها المعرفية وانطالقا  

ً
طبقا

عالقة  بتراثها  تربطها  المثال  سبيل  على  األوروبية  فالشعوب 

فعلى سبيل المثال عندما تحافظ  جمالية نقدية علمية فقط، 
مدينة كولونيا في ألمانيا أو مدينة تور في فرنسا أو مدينة أمستردام 
في هولندا على ما تطلق عليه تسمية »المدينة القديمة«، وتعمد 
إلى ترميم األبنية القروسطية ضمن المعايير الجمالية المعتمدة 
يأتي ضمن عملية روحية حديثة،  فهذا   

ً
تقريبا منذ ألف سنة 

والمحافظة على الذاكرة فتقديرهم للما�ضي ال ينم عن انبهار أكثر 
من كونه نظرة احترام للما�ضي، فاإلرث الثقافي في الغرب يعامل 

على أساس: 
ال يتجزأ من الما�ضي وال تحصل تعابيره على القبول إال  جزء   •

بشكل انتقائي ونقدي. 
 
ً
 استعاديا

ً
• جزء من الذاكرة الجمعية األمر الذي يستتبع تعامال

لمحتوياته ومكوناته. 
 يحتذى به لزمن فاضل أو ذهبي. 

ً
• ال يشكل نموذجا

• ال يستدعي سوى الزيارة فالغربي ال يتنكر إلرثه الثقافي لكنه يقيم 
مسافة بينه وبين هذا التراث. 

فينابيع النماذج التي تقوم عليها  ال يشكل عودة إلى الينابيع،   •
حياة اإلنسان الغربي المعاصر موجودة كلها في المرحلة الحديثة. 

سوسيولوجيا الرتاث 
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ثم ينتقل الكاتب إلى بعض بلدان الجنوب في آسيا وافريقيا، ويبين 
هذه المناطق ال يفصلون فيه بين الما�ضي والحاضر،  أن أبناء 
ويستمد  فالقطيعة مع التراث غير واردة بالمعنى الغربي للكلمة، 
هذا التواصل بين ما عيش في السابق وما يعاش اليوم، شدته من 
عدم حدوث ثورات أو ما يشبه الثورات على مفاهيم الما�ضي، 
بحيث تبقى مفاهيم التراث ومفاهيم المعاصرة تنتمي كلها إلى 
بنية واجدة، يسودها قانون واحد، وهذا ما ينطبق عليه ما نعته 
األمريكي توماس كوهن بالتفكير الدائري. ويذهب الكاتب للحديث 
إن  حيث  عضوية  عالقة  بأنها  ويبين  بتراثه  العربي  عالقة  عن 
هويته القومية برمتها تتغذى من التراث، الرتباطه في وعيه بأبعاد 
فتعلقه بما  حضارية وتاريخية ودينية وسياسية على حد سواء. 
يختزنه ماضيه من إنجازات علمية وفلسفية وفكرية وأدبية أشد 
فمن الممكن أن تبتر   ،

ً
وغربا  

ً
من تعلق أي إنسان بتراثه شرقا

 ،
ً
االنسان األفريقي أو االسيوي عن تراثه من دون أن يموت حضاريا

أما العربي إن قطعته عن تراثه، حكمت عليه بالموت، ذلك أن 
 ،

ً
وعصبيا  

ً
اجتماعيا  ،

ً
دينيا  

ً
العربي مدلوال للتراث عند اإلنسان 

حياته المعاصرة مبنية على هذه المعادلة الموروثة والمعيشة 
من  مقاربة  المؤلف  يقدم  ثم  واحد.  آن  في 
تسهم في تفعيل التراث  منظور علم االجتماع، 
وإدخاله في حياة جديدة غير حياة الصورة التي 
هو مسجون عليها، وتسهم هذه المقاربة في ربط 
أعمال التراث بحياتنا المعاصرة، وتقت�ضي هذه 

المقاربة اعتماد الخطوات التالية: 
• التعامل مع كنوز التراث على أساس أنها جزء 
بالحياة  ربطها  إلى  يعمد  حيث  الحاضر،  من 
اليومية والعملية للمجتمعات العربية فتغدو 
ال صورة  من مشهد معيش وحي،   

ً
بذلك جزءا

جامدة وقابعة في الما�ضي الغابر، فعلى سبيل 

على  اإلطالع  في  يفيد  والسير  الطبقات  كتاب  دّونه  ما  المثال 
الما�ضي كما يفيد في المقارنة مع الحاضر. 

خارج   
ً
نظريا فالوقوف  التراث،  أعمال  عن  القدسية  نزع   •

من دون  دائرة التراث نستطيع أن نتعامل معه بشكل حر وحي، 
ممنوعات أو محظورات، فما قدمه ابن سينا على سبيل المثال في 
زمنه أق�ضى ما يمكن تقديمه آنذاك، لكنه ليس أق�ضى ما يمكن 
 
ً
ما يق�ضي بمتابعة ما طرح في الما�ضي طبقا أن نقدمه اليوم، 

لحاجات الحاضر. 
وليس  والمقارنة،  والتحليل  للفحص  األعمال  هذه  إخضاع   •
فأساليب  فقط،  والمراجعة  والتبويب  والفهرسة  للتعقيب 
المقاربة المنهجية الحديثة هي التي تضفي على العمل التراثي 
قيمة علمية إضافية، كامنة فيه لمن يعمل على عصر معطيات 
فاللجوء  األزمنة الغابرة عصرة تستخرج ما تختزنه من دالالت. 
إلى اإلحصاء متاح، واالعتماد على المقارنة مفتوح، والشروع في 

التحليل واجب علمي ال مساومة فيه.  
• اعتماد ما يمكن من التقنيات العلمية الحديثة في هذه العملية. 
أن  بإمكانها  التراث  كتب  تتضمنه  لما  المعلوماتية  فالمعالجة 
للوهلة  بالنا  ال تخطر على   

ً
تكشف فيها أمورا

على مستوى تركيب البنية االجتماعية  األولى، 
ببعضها،  األحياء  وعالقة  فيها،  المهن  وموقع 
وحركة التجارة داخل المدينة وخارجها، إلى ما 

هنالك من مسائل ال حصر لها. 
هذا  خالل  من  الكاتب  يتوصل  لذلك 
التراث  حقل  استثمار  إلى  الدعوة  إلى  الكتاب 
ويؤكد حول ذلك على أهمية   

ً
معرفيا  

ً
استثمارا

 
ً
مفتوحا  

ً
بابا باعتبارها  التراث  سوسيولجيا 

وبإمكانه أن يصبح ذات يوم إحدى العالمات 
الفارقة للسوسيولوجيا العربية العتيدة 



التاريخ112 عبر  والوثائقية  التسجيلية  بين  المسرح 

 د. هيثم يحىي الخواجة

إقناع  في  بسهولة  والوثائقي  التسجيلي  المسرح  يأخذ  لم 
المتلقي، ألن بعضهم تغافل عن الدراما ولهث وراء الوثيقة أو 

الحكاية التاريخية بأسلوب مباشر بعيد عن الفن.
وبالعودة إلى مسرحنا العربي نجد عدم انتشار هذا الفن في 
المسرح ،ومهما تحدثنا عن ظروف وعوائق الفن المسرحي في 
واقعنا العربي ، فإننا ال نعدم تجارب مهمة قفزت فوق األسالك 
وأثبتت حضورها سواء أكان ذلك على صعيد النص المسرحي 

الناضج أم على صعيد القراءة اإلخراجية .

 و... إلخ - مهمة صعبة 
ً
 ومخرجا

ً
وال ريب في أن مهمة المبدع - مؤلفا

، لما للمسرح من قدرة فائقة على الدخول في 
ً
وعظيمة في آن معا

األوراد وولوج النسيج اإلنساني، وبهذا يظل المسرح فن التثاقف 
ويظل  واألقوام،  الشعوب  بين  والتقارب  والتحريض  والوعي 
والتالقح  التأثير  على   

ً
وقادرا  

ً
عميقا  

ً
فكريا  

ً
بوحا يحمل  المسرح 

لخلق التوازنات مع الفنون األخرى.
وتبقى إشكاليات التأصيل والتواصل واللغة من أهم مشكالت 
واختالف المذاهب  بسبب تعدد األفكار وتنوع اآلراء  هذا الفن، 
واتجاه بعضهم اآلخر  وعدم إيمان الكثيرين بضرورة التأصيل، 

نحو مسرح النخبة وإهمال الفرجة المسرحية بكل أشكالها.
وعلى الرغم من تنوع االتجاهات واألساليب في الكتابة المسرحية 
وتثبت  نفسها  تفرض  المتفوقة  المسرحية  فإن  واإلخراج، 

حضورها. ولئن كان الحديث عن التجريب في المسرح السيا�ضي 
يحتاج إلى أسفار بسبب تعدد المحاور )مسرح الصحف الحية - 
المسرح الملحمي - المسرح الوثائقي.. إلخ( وبسبب غنى التجارب 
كان  ولئن  ضعفها،  من  جودتها  ونسبة  واختالفها  وائتالفها 
موضوع حديثنا عن المسرح الوثائقي المرتبط بالتراث بعالئق 
الوثائقي  المسرح  أن رواد  إلى  فإن اإلشارة  وشيجة ومتشعبة، 
وبرتولدبريخت،  وبيترفايس،  وفالذر،  كيبارد،  أمثال  الغرب  في 
إلخ يعد ضرورة ألهميتها،  وجنترجراسوبسكاتور، وهاينزمولييد... 
خاصة و أنه ينظر إلى أن مسرحية )مارا - ساد( لبيتر فايس هي بداية 

المسرح التوثيقي السيا�ضي ، الذي تطور على يد بيتر بروك)1(.
أو   

ً
أو سياسيا  

ً
تاريخيا  

ً
والمسرح الوثائقي هو الذي يقدم حدثا

يسميه  وبعضهم  درامي.  بأسلوب  واقعة  أو  قصة  أو   
ً
اجتماعيا

لكون  خاصة،  وسمات  المسرح صفات  ولهذا  الوقائع،  مسرح 
 
ً
ماضيا  - الحقيقية  الوثيقة  إلى  يستند  فيه  المسرحي  الشكل 
 - وحتى يغدو هذا الشكل مهاد العرض أو المادة األولية 

ً
وحاضرا

له .
لقد ازدهر المسرح الوثائقي في ستينيات القرن الما�ضي وخاصة 
في ألمانيا ليقدم قراءة جديدة لما هو موثق في التاريخ من خالل 

المزج بين ما هو وثائقي وما هو إبداعي في إطار الدراما.
من  يقترب  في جوهره  الوثائقي  المسرح  بأن  بعضهم  رأى  ولئن 
إال أن الكثير من الدارسين والمبدعين خالف  الفيلم الوثائقي، 
يقدمان  والتلفزيون  السينما  ألن   ،

ً
وتطبيقا  

ً
تنظيرا الرأي  هذا 

 عن الفن، وإن حدث 
ً
المادة الوثائقية كما هي وبشكل حرفي بعيدا

المرسح بني التسجيلية والوثائقية عرب التاريخ

 مسرحية )مارا - ساد(احياء ذكرى النكبة بعروض مسرحية تحاكي االم الفلسطينيين

دراسات
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تغيير طفيف )تمييز أوإنقاص أو اختيار( فيكون ذلك عبر المونتاج 
الوسيلة الفنية المستخدمة في فني السينما والتلفزيون.

 
ً
واألمر يختلف في المسرح إلى حد كبير، ألن المسرح يبقى مسرحا
فهو  االشتغال عليها فيه،  وهو الذي فجر الوسائل األخرى و تّم 
والداللية  السيميائية  عبر  ويوظفها  الوثائقية  المادة  يستوعب 

وأساليب أخرى تحقق التواصل مع المتلقي.
وهنا نشير إلى طرق ووسائل استخدام الوثيقة في المسرح عبر 
على رؤية المخرج  وقد تنوعت واختلفت وتعددت بناء  التاريخ، 

 - إلى األفضل وإلجادة المنجز.
ً
وقراءته التي تنطلق - حتما

فبعضهم استخدم فن خيال الظل وبعضهم اآلخر استفاد من 
المخترعات المعاصرة، والبعض اآلخر اعتمد السينما و التلفزيون 
وآخرون اعتمدوا المؤثرات السمعية أو الكتب أو المنشورات أو 
الصحف أو الفانوس وغيرذلك وهذا هذا كله - أي تعدد أساليب 
أغنى هذا المسرح ونوع التجارب    - تقديم الوثيقة إلى المتلقي 
وتوضيح  واألحداث  األفكار  ترسيخ  في  الوثائق  على  تعتمد  التي 

درامي  ببعد  العرض  وإغناء  المصداقية 
عميق. ويكفي هنا أن أشير إلى إرفينبسكاتور 
الذي  الوثائقي  المسرح  مؤس�ضي  أحد 
مسرحه  إيضاح  في  السينما  من  استفاد 
وأدوات  آالت  من  استفاد  كما  الوثائقي، 
حديثة ومعقدة إلقناع المتلقي وإدهاشه. 
وأذكر في هذا المجال الناقد جون جيرسون 

تعبير مسرح  الذين استخدموا  أوائل  يعتبر من  الذي   j.jerison
الذي رأى أن المسرح الوثائقي انبثق عن    - وثائقي أو تسجيلي 
تقنية مسرح الجريدة الحية في أمريكا, وأنه تطور لصيغ وتوجهات 
مسرحية سابقة، وأن هذا المسرح مسرح مؤثر إذا ما استخدم 

بأسلوب إبداعي .
من أشكال   

ً
باعتباره شكال الوثائق  الغربيون مسرح  لقد عرف 

إلى  تعود  الوثائقي  للمسرح  مالمح  فهناك  السيا�ضي،  المسرح 
تكون  قد  ألسخليوس  )الفرس(  ومسرحية  اإلغريقي،  المسرح 
بداية مالمح هذا المسرح، ولكن المسرح الوثائقي لم يأخذ شكله 
وكان للحرب العالمية  المستقل إال على يد أروين بسكاتور)2(، 
األولى دور بارز في تأسيس هذا المسرح، وذلك بغرض إدانة هذه 
الحرب عبر تقديم مجموعة من اإلحصائيات من مثل: عدد القتلى 
و نسبة الدمار و عدد العدد المدمرة و نسبة العتاد المستخدم، 

وعدد الجرحى و حجم الخسائر ... إلخ .
كل هذا غايته إدانة الحرب عند بسكاتوروإيقاظ وعي المتلقي 
بمآ�ضي الحرب والدمار الذي تلحق باإلنسان 

والمكان.
معلومات،  مسرح  الوثائقي  المسرح  إن 
للمعلومة،  الحقة  فتأتي  النظر  وجهة  أما 
تقدم  فيما  محق  جيرسون  بأن  وأعتقد 
باعتبار أن المسرح الوثائقي إذا لم يدرك 
المؤلف والمخرج كيفية استخدام الوثائق 

لقد ازدهر المرسح الوثائقي يف 
ستينيات القرن المايض وخاصة يف 
ألمانيا ليقدم قراءة جديدة لما هو 
يخ من خالل المزج  موثق يف التار
بني ما هو وثائقي وما هو إبدايع

 يف إطار الدراما
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الفجاجة  إطار  في  يدخل  فإنه  وتوظيفها، 
والمباشرة باعتباره يصدم المتلقي ويضعه 
عن  البعيدة  الطروحات  أمام  لوجه   

ً
وجها

ذلك،  وغير  واإليماءات  واإلشارات  الترميز 
بما  الحدث  تجزيء  على  أصر  إذا  خاصة 

يتالءم مع الوثيقة ويتناسب مع الطرح.
المهم  األلماني  المخرج  نجح  وقد 

في تقديم المسرح   E. Piscator )1893 - 1966( إروينبيسكاتور 
الوثائق  تماهي  على  فعمل  التاريخ  على  انفتح  عندما  الوثائقي 
من خالل جعل الوثيقة   

ً
لكي يتبدى الحدث مقبوال مع التاريخ، 

بالمسار  المسرحي  الحدث  لربط  والتاريخية وسيلة  السياسية 
السيا�ضي )مسرحية النائب - مسرحية قضية روبرت أوبنهايمر(

إن المسرح التسجيلي الوثائقي هو الذي ينقل الواقعة التاريخية، 
قيمة  أم   

ً
تقريرا أكانت  سواء  التاريخية  الواقعة  هذه  ويوثق 

ومع تطور الفكر اإلخراجي الذي  سياسية أم حادثة اجتماعية. 
صاحبه تطور بالتقنية اإلخراجية سحب المسرح الوثائقي من 
 و إعادة إنتاج 

ً
تجريدية المعلومة إلى إعادة تأويل المعلومة دراميا

التاريخ من جديد، وليس أدل من ذلك ما قدم الكاتب السويسري 
بعنوان  بعرض مسرحية  التاريخ  إنتاج  أعاد  الذي  روالندميرك 
 
ً
على مسارح العاصمة بيرن وفق هذه الرؤية مستفيدا )النكبة( 
 إلى حرب غزة األخيرة 

ً
من تاريخ فلسطين منذ عام 1948م وصوال

 على البيانات وبذلك يجعل التاريخ 
ً
 على الوثائق ومعتمدا

ً
ومستندا

 والوثائق أداة فعالة لإلنارة على الفكرة ودالالتها قي التطور 
ً
مهادا

وتعميق األحداث.
إننا عندما نقدم المسرحية الوثائقية بصورة سائغة من دون 
المتلقي تكون كبيرة مثال  فإن درجة إقناع  فجاجة وخطابية، 
كايغي  ستيفان  عرضها  التي  المؤذن(  )الراديو  مسرحية  ذلك 
مخرج فرقة ريميني بروتوكول للفن والمسرح في برلين فأيقظ بها 
اإلحساس بالواقع السيا�ضي لدى المتلقي، ومثال ذلك مسرحية 
القضية تأليف يسري الجندي وإخراج حسن الوزير, ومثال ذلك 
 مسرحية )فجر المسرح المصري( لنعمان عاشور ومسرحية 

ً
أيضا

سهرة مع أبي خليل القباني وحفلة سمر من أجل خمسة حزيران 
لسعد الله ونوس.

في  ويدخلها  الوثائق  يركب  أن  عاشور  نعمان  استطاع  لقد 
 ،

ً
 متكامال

ً
الحديث من خالل قالب درامي جعل المسرحية عمال

كما استطاع سعد الله ونوس أن ينسج من الوثائق مسرحية لها 
.
ً
أبعادها السياسية والتاريخية معا

ومما تقدم نعرف كيف يتجاوز المسرحيان عاشور وونوس الغاية 

خالل  من  مهمة  فضاءات  إلى  التوثيقية 
تركيبة وصياغة النص المسرحي السيا�ضي 
 نعرف 

ً
ذي المهاد التاريخية. ومما تقدم أيضا

أن الوعي الفني لدى الكاتبين دفعهما لإليغال 
التاريخ وإنما من  التاريخ ليس من أجل  في 

أجل تمرير الفكر الناهض والمحرض.
األدوات  استخدام  إلى  ننوه  أن  هنا  والبد 
التوثيقي  المسرح  في  المعاصرة  والتقنيات  الحديثة  واآلالت 
الذي يسهم  المسرحي،  المنظر المسرحي وتشكيل الفضاء  لبناء 
جمالًيا، كما يعمل على تعميق المدلوالت ليجعل لهذا النوع من 
العام  لإلطار  المعرفي  النسق  تعكس  متفردة  أبجدية  المسرح 
للعرض ورؤية العاملين فيه، وهذا يعني أن هذا المسرح استفاد 
من التكنولوجيا والمعطيات العلمية والتقنية ووظفها واستثمر 
التي  الوشيجة  العالقة  إلى  يقود  وهذا  فيها لخدمة أهدافه.  ما 
نلحظها في المسرح الوثائقي بين المنظر المسرحي وبين النص 
باعتباره من أهم   - األدبي، كما يقود إلى تبيان المنظر المسرحي 
عناصر التعبير في العرض - في توضيح المعاني و في إثراء العرض 
كما يعكس دور السينوغرافية وتوظيفهابشكل عام في النهوض 
السيميولوجيا دوره المشروع  ويأخذ علم    .. بالعرض ونجاحه 
في المسرح الوثائقي لما في الوثائق من عناصر تعكس إشارات 
ودالالت تحلل الفعل المسرحي وتبين أهدافه، خاصة وأن أسس 
علم العالمات يشتغل على ما تشعه اللغة من فضاءات تخصها 
من جهة وتطال الفعل الدرامي من جهة أخرى، ألن السيميولوجيا 
- كما تقول الدكتورة منى صفوت في مقدمة كتاب مدخل إلى علم 
)التعني فقط التعرف إلى المعنى   - العالمات في اللغة والمسرح 
وإنما تعني  باستخالصه فتلك مهمة علم التأويل والنقد األدبي، 
 سبل إنتاج هذا المعنى طول السياق المسرحي الذى يمر 

ً
أساسا

من قراءة النص بوساطة المخرج ليصل إلى المتلقي/المفسر له 
ا في آن واحد ففكرة 

ً
وبذلك تعد السيميولوجيامنهًجاقديًما وحديث

السياق والمعنى دائًما في قلب أي  تساؤل فلسفي، ولكن الدراسة 
السيميولوجية بمعناها المباشر تعود إلى كل من بيرس وسوسير، 
وهذا األخير كان قد لخص برنامجه الضخم في محاضراته على 
بيئتها  في  العالمات  حياة  بدراسة  يقوم  علم  »هو  التالي:  النحو 

االجتماعية«)3(
إن المسرح الوثائقي مسرح إشكالي من حيث  نعود إلى القول: 
النجاح وعدمه، ولهذا البد أن نربط النجاح بمقدار فهم المخرج 

وقدرته اإلبداعية وقراءته اإلخراجية الخالقة
وإن أقرب تعريف عالمي شائع للمسرح الوثائقي هو قول بيتر 

إن المرسح التسجييل الوثائقي 
يخية،  هو الذي ينقل الواقعة التار

يخية  ويوثق هذه الواقعة التار
يراً أم قيمة  سواء أكانت تقر
سياسية أم حادثة اجتماعية

التاريخ عبر  والوثائقية  التسجيلية  بين  المسرح 

دراسات
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والمحاضر  السجالت  تقرير  التسجيلي مسرح  )المسرح  فايس: 
والتقارير  البورصات  ونشرات  اإلحصائية  والبيانات  والرسائل 
الحكومية  والبيانات  الصناعية  والشركات  للبنوك  السنوية 
بها  تدلي  التي  والتصريحات  والمقابالت  والخطب  الرسمية 
واإلذاعية  الصحفية  والريبورتاجات  المعروفة  الشخصيات 
والصور واألفالم والشواهد األخرى للعصر الحاضر هي التي تكون 

أساس العرض .
موثوق  مادة  وكل  اكتشاف  كل  يستوعب  التسجيلي  فالمسرح 
بها ثم يعكسها مرة ثانية على المسرح بعد التعديالت الالزمة في 
المسرحي  الكاتب  يدي  )بين  التاريخ  وقائع  ومادامت  الشكل()4( 
تشبه عينات من المواد الكيميائية التي يضعها في مختبره  الدرامي 
وسائله   

ً
مستخدما اإلبداعية  رؤيته  وفق  تجاربه  عليها  ليجري 

وأدواته الفنية المبتكرة ليصل من خاللها إلى نتائج غير متوقعة 
و إلى خلق مدهش جديد()5( فإن النظر إلى المسرحية الوثائقية 
من منظار القدرة اإلبداعية وأسلوب التصدي للتاريخ و مكنته في 
تقديم مايثير ويقنع دون تناقض أو مبالغة أو تزييف هو الفيصل 
في مناقشة أي عرض من هذا النوع. وبناء على ما تقدم البد من 
اإلشارة إلى أهمية السينوغرافيا في المسرح الوثائقي باعتبار أن 
المنظر المسرحي ليس مجرد لوحة ثابتة و أن المسرح الوثائقي 
يحتاج إلى تقنيات خاصة: )إن التغير الحادث في المنظر المسرحي 
يكشف عن التغير الحادث في الشخصيات دونما حاجة ألن نقول 
ذلك مثلما هو الحال مع تغير مالبس الشخصيات أو بهتان ألوانها، 
لهذا اليمكن أن تتطور دراما النص المسرحي مع ثبات العالم  

التشكيلي الذي يعبر عن هذا النص()6(.
دالالت  تتضمن  التي  المهمة  بالوثائق  مفعم  العربي  تراثنا  إن 
وإيماءات يمكن إسقاطها على الواقع ليس إلعادة إنتاجها فقط، 
طالما أن التاريخ  وإنما من أجل ترسيخ الوعي وتعزيز المعرفة، 
يعيد نفسه بصورة أو بأخرى ، وطالما أن العبرة تكمن في الما�ضي 
والحاضر، ومن مهمات الفنون المساهمة في عكس وتجسيد ذلك 

بعيدا عن الخطابية والمباشرة 

الهوامش :

1952، ومارا  1949، والضمان  البرج   /  )1916-1982( 1. من مسرحيات بيتر فايس 

- ساد 1964، تروتسكي في المنفى، غول لوزيتانيا ، كيف نخلص السيد موكينبوت 

من آالمه ، التحقيق .

 
ً
2. يعتبر المسرحي األلماني إروينبيسكاتور من أهم المخرجين الذين قدموا مسرحا

فيها  التي كتبها األلماني رولفهوضموت واستحضر  )النائب(  مثل مسرحية   
ً
وثائقيا

 حقيقة، ومسرحية )قضية روبرت أوبنها يمر( التي كتبها األلماني هاينركيبهارت 
ً
أحداثا

حول اختراع القنبلة الذرية.

3.  عصام الدين أبو العال، مدخل إلى علم العالمات في اللغة والمسرح، الهيئة العامة 

لقصور الثقافة ، 1996، ص9 .

4.  بيتر فايس، أنشودة أنغوال، تر: يسري خميس، سلسلة المسرح العالمي ، الكويت، 

1970، ص 1 - 20.

بحث مقدم في ملتقى   ، التاريخ كلعبة مسرحية   ، . محمد أبو العال السالموني  أ   .5

الشارقة السادس للمسرح العربي 2008، ص3 .

بحث مقدم في  السينوغرافيا وإشكاليات التعامل مع التاريخ،  عايدة عالم،  د.    .6

ملتقى الشارقة السادس للمسرح العربي 2008، ص5 .
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تراث الغذاء

اإلماراتية القهوة  كالم عن 

كالم عن القهوة اإلماراتية

 ندى زهري األديب

يعتبر تقديم القهوة العربية التقليدية من الطقوس االجتماعية 
 عن جيل رغم 

ً
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويتوارثها جيال

ما شهده تاريخ وثقافة الطعام في دولة اإلمارات من تغير جوهري 
منافس  مشروب شعبي  أهم  القهوة  وتعد  عدة.  بمراحل  مر 
والحليب  الزنجبيل  وشراب  والزعتر  واللبن  الشاي  ذلك  في 
أن  إلى  األثرية  البحوث  وتشير  الما�ضي.  الزمن  في  المشهورة 
العرب في شبه الجزيرة العربية قد اعتادوا على شرب القهوة 
وقد عثر على حبوب قهوة في دولة اإلمارات  منذ زمن بعيد، 
قرب إمارة رأس الخيمة وتعود إلى  »كوش«  في الموقع األثري 
فترة ما قبل ألف عام. وتقدم القهوة التقليدية في اإلمارات في 
فناجين القهوة العربية الصغيرة غير المزّودة بمقبض، أو تقدم 
عند من يفضل تحضير الداكنة والمّرة المذاق منها، في فنجان 
صغير فمه أوسع من قاعدته.  وعادة تحضر القهوة التقليدية 
الذي  في اإلمارات الخفيفة وتطعم بالزعفران وبحبات الهال، 
هو عماد إعداد القهوة اإلماراتية ومحسن طعمها ودليل كرم 

المضيف العربي واحتفائه بالضيف.

فوائد وأرضار تحميص القهوة
تختلف درجة التحميص لحبوب القهوة من منطقة ألخرى في 
دولة اإلمارات، فهناك من يفضل التحميص الخفيف أو المائل 
إلى اللون الذهبي، ويفضل بعضهم اآلخر تحميصها إلى أن يصبح 
لونها مائل إلى البني الداكن.  وهنا نقول أنه كلما زاد وقت تحميص 
فالقهوة ذات الحبيبات  القهوة كلما قلت نسبة الكافيين فيها، 
القهوة ذات الحبيبات  البنية الداكنة أقل محتوى كافيين من 
البنية الفاتحة. وقد بدأ البعض، في اآلونة األخيرة، تحميص حبوب 
وتعد هذه الخطوة خطيرة على الصحة   

ً
 شديدا

ً
القهوة تحميصا

العامة؛ ألن الجزء المحترق من حبوب القهوة المحمصة تحتوي 
على مادة االكريالميد المسرطن وهو عديم اللون والرائحة. ورغم 

أن القهوة اإلماراتية تحتوي على نسب كافيين أكثر من القهوة 
التركية الثقيلة المركزة غير أن ذات اللون الخفيف ال تسبب األرق 

أو السهر.
كما أن الكافيين قد يقلل خطر اإلصابة بالسرطان لدى المرأة؛ إذ 
وجدت دراسة منشورة في سرطان الرحم أنه يزداد خطر السرطان 
في بطانة الرحم عند السيدة التي تشرب 4 وأكثر أكواب من القهوة 
8000 وفاة بسبب سرطان بطانة الرحم،   

ً
، وتحدث سنويا

ً
يوميا

وفي المقابل هناك دراسة أخرى تؤشر أن شرب القهوة بأكثر من 
 %  25 يخفض خطر السرطان بنسبة   

ً
أكواب بانتظام يوميا  4

دون معرفة السبب في ذلك. ولكن المشكلة في االلتباس الظاهر 
فهنا الحديث حول القهوة الثقيلة العربية أو  في نوعية القهوة، 
الغربية وليست القهوة اإلماراتية التي تمتاز بكثرة محتواها من 
الماء وقلة الكمية المستخدمة من القهوة لذلك فإن الدراسات 

تلك تنطبق على األنواع األخرى من القهوة.
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فوائد اهليل يف القهوة
مساعد فعال في مقاومة  »الهيل«  أثبتت األبحاث المخبرية أن 
اإلسهال لذا نجده يدخل في كثير من المركبات الدوائية المقوية 
للجسم واألدوية المساعدة في عالج اإلسهال واألدوية المسكنة 
األدوية  في  وكذلك  الهضم،  عملية  وتنشيط  المعوي  للمغص 
صغيرة  »الهيل«  حبة  كانت  وكلما  القلب،  لنبضات  المحسنة 
الجسم  في  مفعولها  ويكون  أجود  كانت  الرائحة  قوية  الحجم 

أفضل من »الهيل« ذي الحبة الكبيرة. 
 وغير 

ً
كما أن أفضل أنواع »الهيل« هو ما كانت حبته مغلقة تماما

مفتوحة من أحد جوانبها والتي تميل إلى اللون األصفر الباهت، 
وهو دليل تمام النضج، وبتحليل حبات »الهيل« وجد أن المائة 
غرام منه تحتوي على 42 0/0 سكريات ونحو 10 غرامات بوتين 
ميلغرام كالسيوم المفيد للعظام   130 ونحو  دهون،   

ً
غراما  2.5

 230 و5 مليغرام حديد المفيد للدورية، كما أنه يعطي الجسم 
.
ً
 حراريا

ً
سعرا

استهالك القهوة يوميًا يقلل خطر السكري
2012 ظهرت دراسة حول مرض السكري والقهوة، جاء  في عام 
 
ً
فيها أن األشخاص الذين يتناولون بمعدل 4-3 أكواب قهوة يوميا
لديهم خطر أقل في تطور السكري النوع الثاني، وأن شرب القهوة 
يقلل من خطر تطور السكري بما يعادل 25 % لمن يشرب بمعدل   
  .
ً
أكواب يوميا  3 مقارنة بمن يشرب أقل من   

ً
أكواب يوميا  4  -  3

وهناك دراسة أخرى تقول، يقل الخطر المرتبط بتطور السكري 
 يستهلكه الفرد وبنسبة 7 - 8 %.

ً
نوع ثاني لكل كوب يوميا

كما أن شرب القهوة باعتدال يقلل من خطورة فشل القلب، 
القلب،  وأمراض  الدم  ضغط  ارتفاع  بخطر  ارتباط  له  وليس 
كما هو شائع.  ويقترح أن الكافيين في القهوة تزيد طاقة الجسم 
تقدم  على  يساعد  مما  األي�ضي  النشاط  وتقوي  المستخدمة 
القهوة  في  الكيميائية  المواد  وتعمل  أفضل،  بطريقة  السكر 
كما تحسن  مباشرة على التأثير على اتزان الجلوكوز في الجسم، 
الهرمونات  على  كتأثيره  األنسولين  حساسية  الكيماويات  تلك 
والحد من كم مخازن الحديد وتعديل  والتوسط لخاليا التوتر، 

االلتهابات.

فوائد تفل القهوة
يعتبر »تفل القهوة« سماد طبيعي يزيد من خصوبة تربة النبات 
 
ً
طبيعيا  

ً
آمنا  

ً
طاردا ويعتبر  والنيتروجين،  بالبوتاسيوم  غني  فهو 

للحشرات وحتى النمل والصراصير.  كما أنه مزيل للروائح الكريهة 

 ثم غسلهما 
ً
التي تعلق باليد، وذلك بفركهما »بتفل القهوة« جيدا

في الثالجة فإنها  »تفل القهوة«  بينما لو توضع كمية من  بالماء، 
تعمل على إزالة الروائح غير المستحبة وذلك بعد تجفيفه ووضعه 
 للبشرة من 

ً
ي وطبيعيا

ً
 صحا

ً
داخل كيس صغير.  كما يعتبر مقشرا

خالل تحضيره بخلط مع نصف كوب من الملح الخشن أو السكر 
زيت جوز  من  وكوب  الجاف،  القهوة«  »تفل  من  وكوب  البني، 

الهند، ومن 5 إلى 15 نقطة من زيت ليمون الحامض.

التوصيات
الشراب  من  المصنوعة  القهوة  مشروبات  تناول  ب  تجنُّ يجب 
السكري أو من القشدة الكريمية أو الكريمة المخفوقة أو الحليب 
ويجب اختيار الحليب قليل أو خالي الدسم في  الكامل الدسم، 

شراب القهوة 
* األمين العام لجمعية اإلمارات للتغذية 
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مرصد

بالكويت..  الحر  المرسم 

 عيل تهامي

اهتمام  على   
ً
تقف شاهدا التي  التاريخية،  المباني  هي  كثيرة 

لتحكي  بقيت  والتي  القدم،  منذ  العمارة  بفنون  الكويتيين 
لألجيال تاريخ العمارة في وطنهم الكويت، وهي العمارة التي يرى 
باحثون أنها ليست ببعيدة في الكثير من مالمحها عن عمارة 

محيطها الخليجي، والمدن المطلة على الخليج.
، حمل 

ً
 معماريا

ً
وبجانب تلك المباني التاريخية التي صارت تراثا

 للزوار، هناك مباٍن 
ً
معالم وتفاصيل فريدة جعلت منها مقصدا

فجمعت في تصميماتها  أخرى تمزج بين األصالة والمعاصرة، 
في ظل توجه كويتي للحفاظ على تاريخ  بين القديم والجديد، 
ومالمحها  تفاصيلها  من  بالكثير  البالدواالحتفاظ  في  العمارة 
باعتبار  التراثية خالل تشييد المنشآت المعمارية الحديثة، 
أن العمارة التراثية هي أحد صور الحفاظ على الهوية الوطنية 

الكويتية.

نموذج للعمارة الكويتية القديمة
ومن بين تلك المباني التاريخية واألثرية، يأتي مبنى المرسم الحر، 
الكويت وفي  في  المعاصرة  التشكيلية  للفنون   

ً
الذي صار مركزا

منطقة الخليج العربي. ولمبنى المرسم الحر تاريخ يعود ألكثر من 
 
ً
مائة عام مضت، حيث جرى تشييده عام 1919، وكان وقتها منزال
الذي كان أحد تجار اللؤلؤ  للسيد جاسم محمد الغانم الجبر، 
وبعد أكثر من أربعة عقود من تشييده تحول  بالكويت آنذاك.. 
المبنى من منزل إلى مركز للفنون التشكيلية الكويتية، وصار اسمه 
 من بيت الغانم، وذلك في العام 1960، وصار 

ً
»المرسم الحر« بدال

، فيما جذبت 
ً
 سياحيا

ً
المرسم الحر كمبنى تاريخي وتراثي، مقصدا

أنشطته الفنية من معارض وورش فناني الكويت وبلدان الخليج 
.
ً
العربي، وفنانين من مختلف القطار العربية واألجنبية أيضا

واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  للمجلس  دراسة  وبحسب 
بالكويت، فإن بيت الغانم، والذي صار يطلق عليه اسم المرسم 
المالمح  وتلمس  لرؤية   

ً
وصالحا  

ً
متميزا  

ً
نموذجا ُيعتبر  الحر، 

البيت  تكوين   
ً
وتحديدا القديمة،  الكويتية  للعمارة  األساسية 

الكويتي القديم.
بيوت  الحر كمعظم  المرسم  مبنى  فإن   ،

ً
أيضا للدراسة   

ً
وطبقا

الكويت في تلك الفترة يتكون من دور واحد.. حيث تم استخدام 
كما  بنائه،  في  األبيض  بالجص  المغلف  البحر  وصخر  الطين 
استعمل الجندل والباسجيل والبواري المنقور في تقوية وتجميل 
مجمل أسقف غرف البيت. وكأي بيت عربي قديم، فإن الغرف 

المرسم الحر بالكويت.. 
معلم عمراين ترايث.. وشاهد عىل تطور الفنون التشكيلية الخليجية
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تتوزع على امتداد أضلع محيط البيت، وتطل بأبوابها وشبابيكها 
ما تزدان بشـجرة   

ً
والتي غالبا الداخلية على األحـواش المربعة، 

السدر أو النخل أو أي أشجار معمرة أخرى.

عراقة تشكيلية 
عضو  العصفور،  ابتسام  الكويتية،  التشكيلية  الفنانة  وقالت 
على   

ً
إن مبنى المرسم صار بجانب كونه شاهدا المرسم الحر: 

مراحل  على   
ً
أيضا  

ً
شاهدا الكويتية،  العمارة  وأصالة  عراقة 

ومسيرة أجيال من الفنانين  تطور الفنون التشكيلية الكويتية، 
التشكيليين الكويتيين في شتى المجاالت من رسم ونحت ومدارس 
فنية متنوعة عرفها الكويتيون عبر رحلتهم مع الفنون.. وهي رحلة 
متواصلة منذ جيل الرواد وحتى اليوم، حيث تعاظم دور الفنون في 
المجتمع الكويتي، وتزايد دور المؤسسات الكويتية في دعم ورعاية 
 ،

ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
الحركة التشكيلية ليس محليا فقط، بل وخليجيا

 يخدم 
ً
حتى صار المرسم الحر منصة فنية تقدم في كل عام جديدا

الحركة التشكيلية، خاصة بعد أن صار المرسم أحد مؤسسات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت.

واليوم وبعد عقود من انطالق المرسم الحر في مبناه التراثي، 

في  الفنية،  وورشه  معارضه  عبر  أسهم   
ً
فنيا  

ً
مركزا المبنى  صار 

لفنانين كويتيين وخليجيين وعرب،  تقديم أعمال فنية متميزة 
وتدور موضوعات تلك األعمال التي نظم لها المرسم الكثير من 
وبخاصة العمارة الكويتية   - في فلك التراث والعمارة  المعارض، 
والخليجية - والتعبير عن االنتماء الوطني، والتعلق بالوطن وحبه 

والزود عنه بكل غاٍل ونفيس.
ومن المعارض التي احتضنت فيها الكويت الفنانين العرب، وبقيت 
في سجل أنشطة جمعية الفنون التشكيلية الكويتية، والمجلس 
ذلك المعرض الذي  الوطني الكويتي للثقافة والفنون واآلداب، 
 لعدد 105 

ً
 تشكيليا

ً
أقيم في العام 1979، واحتوى على 141 عمال

والجزائر،  وتونس،  والبحرين،  لإلمارات،  ينتمون  فنانين عرب، 
ولبنان،  وقطر،  والعراق،  وسوريا،  والسودان،  والسعودية، 
والمغرب، واليمن بشطريه الشمالي والجنوبي آنذاك.. واستلهمت 

لوحات ذلك المعرض من التراث والبيئة العربية.

 ابتسام العصفور
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جيل الرواد 
الحر نشاط  المرسم  في  كان هناك  أنه  إلى  »العصفور«  وتشير 
الفت لجيل من الفنانين الكويتيين الرواد، الذين أثروا بأعمالهم 
 من األلق 

ً
التشكيلية، المشهد التشكيلي الكويتي، ومنحوا مزيدا

.
ً
 وعربيا

ً
 وخليجيا

ً
للدور الفني للمرسم الحر محليا

وكان من ين تلك الوجوه الرائدة الفنانون: أمير عبدالرضا، وسامي 
محمد، وخليفة القطان، وعي�ضى صقر، وبدر القطامي، وجاسم 
ومحمود الرضوان،  وعبدالله القصار،  خالد القعود،  بوحمد، 

ومحمد الدمخي، ومساعد فهد.
وبحسب »العصفور «، فقد توالت أجيال على المرسم الحر، من 

فناني جيل الرواد، بالكويت، والذين تبعتهم أجيال أخرى.
وعلي  أشكناني،  محمود  بالمرسم:  الحاليين  الفنانين  بين  ومن 
العمر،  وجاسم  البقصمي،  وثريا  السمحان،  ومحمد  النعمان، 
ونواف األرملي، وجاسم مراد  ومحمد الشيباني عبدالرضا باقر، 
مرزوق القناعي، وفاطمة مراد، ومني الغرابللي، وعبدالله الجيران، 
والدكتور  وفوزية حياة،  العصفور،  الجيران،وابتسام  ويعقوب 
ونورة العبد  وبدر المنصور،  والدكتور عنبر وليد،  وليد سراب، 
وسميرة  وأحمد دشتي،  وفهد الهاجري،  وشيخة سنان،  الهادي، 

اليعقوب، وفاضل الريس، ونواف الحملي، وأحمد األيوب.
يأتي  ومن بين تلك الوجوه التشكيلية الكويتية بالمرسم الحر، 
األسا�ضي  العنصر  اللون  ل 

ّ
يشك أشكناني،الذي  محمود  الفنان 

وتتوزع أعماله ما بين المدرستين التعبيرية  في تجربته الفنية، 
والتجريدية.

بتنوع  أعمالها  تتفرد  التي  البقصمي،  ثريا  التشكيلية،  والفنانة 
التكنيك الفني وتعدد الخامات، بجانب تأثرها بما تختزنه ذاكرتها 

من موروث أدبي ولغوي وشعري.
الذي بدأ مسيرته الفنية بمحاكاة الواقع  والفنان علي النعمان، 
عبر رسم البيئة المحيطة به، ثم توجه للسريالية، ثم التجريدية، 
واستحواذ المرأة بجانب التراث والموروثات الشعبية الكويتية 

على جانب كبير من أعماله الفنية.
والفنان محمد الشيباني، الذي تتميز أعماله التي تنتمي للمدرسة 
بميزة خاصة في إطار سعيه لالبتعاد عن الذوبان في  السريالية، 
كما  المتلقي،  لدى  الوجداني  الجانب  لطرق  وتعمده  الخيال، 
تتميز أعماله الفنية التي تأثر فيها بالمدرسة الواقعية، بالتركيز على 

عناصر فنية تبرز الحالة الوجدانية وقوة التعبير لديه.
والفنان الدكتور وليد سراب، الذي ُعرف بدمجه للعناصر ذات 
الدالالت من أجل ابتكار اشكال فنية مختلفة، وتقديم مضامين 
ويتميز  بالدهشة،  يتسم  باتساق فني  تتفرد  تشكيلية جديدة، 
جاذبة  جمالية  قيم  لخلق   

ً
سعيا وتفاوتها،  األلوان  بتدرجات 

للمتلقي.

      نواف األرملي                                                ثريا البقصمي  شيخة سنان الفنان علي النعمان        الدكتور وليد سراب

بالكويت..  الحر  المرسم 

مرصد
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الذي تتجسد في أعماله مظاهر عشقه  والفنان نواف األرملي، 
كل  في  الصغيرة  بالتفاصيل  االهتمام  وذلك  العربية،  للخيول 

أعماله، في إطار سعيه الدائم لتجسيد الروح العربية األصيلة.
التي ترصد عبر أعمالها مسيرة الكويت..  والفنانة فاطمة مراد، 
الما�ضي والحاضر.. وترسم المرأة الكويتية بزيها التراثي، وغير ذلك 

من الموضوعات المتعددة التي تطرحها عبر أعمالها التشكيلية.
أعماله  تتسم  الذي  العمر،  محمد  جاسم  التشكيلي  والفنان 
وتتفرد أعماله بألوانها الزيتية والمائية،  بالواقعية الكالسيكية، 

وتعبيرها عن البيئة والتراث في الكويت.
بالفنون  االهتمام  بين  جمعت  التي  سنان،  شيخة  والفنانة 
للفنون  العالي  المعهد  عمادة  وتولت  والمسرح،  التشكيلية 
المسرحية بالكويت، وتتسم أعمالها التشكيلية باألصالة وترسم 
يوسف  الله  عبد  والفنان  الكويتي،  والتراث  والطبيعة  البحر 
الجيران، الذي يجمع في أعماله بين الفن السريالي وفن الكاركاتير.
إلى  التي دفعها عشقها لأللوان الزيتية،  والفنانة مني الغرابللي، 

التفرغ للرسم والتحول من الهواية إلى االحتراف.
التراث  عاشقة  العصفور،  ابتسام  التشكيلية  بالفنانة  ونختتم 
والتي تواصل مشروعها الخاص لتوثيق التراث الكويتي  الكويتي، 
من عمارة وغناء وموسيقى وفنون مختلفة، وكذلك الشخصيات 

بجانب األلعاب  من ساسة وفنانين،  البارزة في التاريخ الكويتي، 
والرقصات وصور شتى من الفلكلور الكويتي.

وغيرهم من الفنانين التشكيليين الكويتيين، الذين عايشوا مسيرة 
المرسم الحر، منذ انطالقته قبل أكثر من مائة عام وحتى اليوم.. 
وأسهموا  بالكويت  الفني  المشهد  تشكيل  في  أسهموا  والذين 
الكويتية  التشكيلية  الحركة  تطور  مسيرة  رسم  في  بأعمالهم 

والخليجية والعربية 



اليابان  في مدرسة  قطاع الطرق المحترمين122 قصة من تراث الساموراي في 

ترجمات

 ترجمة: عادل خزام 

رجال  حفنة  من  طابور  كان  القمر،  شاحبة  ليلة  منتصف  في 
في  ياهاجي  نهر  يرتدون مالبس داكنة يسيرون على طول ضفة 
أوكازاكي  يبدأ من جسر  الرجال  كان خط سير  أواري.  مقاطعة 
الضيق، عندما توقف زعيمهم فجأة في مكانه. توقفت المجموعة 
خلفه وكأنهم رجل واحد. كانوا قد وجدوا على ألواح الجسر هناك 
وقد استخدم صرته كوسادة.  يرتدي مالبس رثة،   ،

ً
نائما  

ً
مراهقا

لكز قائد رجال الساموراي الصبي بقدمه إليقاظه.
»ابتعد عن الطريق ودعنا نعبر!«

حدق الصبي بعينيه الصغيرتين وفرك وجهه العبوس لكنه بقي في 
وضعيته ولم يتحرك.

»هل أنت أصم؟ تحرك من هنا، نحن على عجلة من أمرنا!«
امتثل الشاب على مضض، زحف إلى جانب الجسر على ركبتيه 

وسحب صّرته خلفه. وما أن مر بجانبه آخر رجل في الفرقة حتى قفز 
 على قدميه وركض خلفهم وصاح "أي نوع من التصرفات 

ً
واقفا

غير الالئقة هذه؟ إيقاظ شخص في عّز نومته، وممارسة البلطجة 
عليه من دون حتى كلمة )لو سمحت(. أنتم تّدعون أنكم لوردات 
ولكن تصرفكم ي�ضي بأنكم حفنة من قطاع  من طبقة عالية، 

الطرق. 
أحدهم بالفعل رمحه وكان  التفتت الفرقة على أعقابها واستّل 
على وشك معاقبة الشاب األبله الذي تجرأ على إهانة مجموعة 
من الساموراي. رفع القائد ذراعه ليوقف الرجل وأعلن بصوت 
 ،

ً
عاٍل، وكان يتحدث إلى كل من يستطيع أن يسمعه، »أنتم جميعا

قصة من تراث الساموراي يف اليابان  يف مدرسة
 قطاع الطرق المحرتمني

باسكال فوليوت*
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هو بالتأكيد ليس  هل رأيتم مثل هذا الفتى المفعم بالحيوية؟! 
. يتطلب األمر الكثير من الشجاعة للتحدث إلينا 

ً
 أو جبانا

ً
ضعيفا

بهذه الجرأة!«.
سار القائد نحو الصبي، الذي ال يمكن أن يكون عمره أكثر من اثني 

 ومقوس الجسم كما الشمبانزي.
ً
 وكان هزيال

ً
عشر عاما

»هل يمكن أن يعفو عنا الرجل الكريم الذي تحدث بمثل هذه 
الكلمات العادلة بعد أن أزعجناه! أنا معجب بك. أنت فتى جريء 

 لنا. ماذا يمكنك أن تفعل؟
ً
ربما تكون مفيدا

»أعرف الكثير عن الكثير من األشياء«.
»ماذا، على سبيل المثال؟«

عملت  الصفقات.  من  العشرات  أنجزت   ،
ً
كثيرا سافرت  »لقد 

ثم كبائع  ثم مع خّزاف،  في مزرعة والدي ثم تدربت مع حّداد، 
 القراءة، 

ً
متجول. ال أستطيع أن أعدد كل األمور. أنا أعرف أيضا

.»
ً
 مبتدئا

ً
ألنه في وقت ما كنت راهبا

، مهال، أنت ال تستقر في مكان واحد، أليس كذلك؟«
ً
»حسنا

»هذه حقيقة نعم. أتعلم بسرعة ثم أشعر بالملل بسرعة«.
»وماذا تفعل اآلن؟«

»أنا بائع متجول«
»أال تريد أن تتعلم فعل �ضيء آخر؟«

»لم ال؟ حلمي أن أعمل لصالح الساموراي«.
»آه، حسنا إذن« أجاب المحارب بمرح، »لقد وصلت الى المكان 
المناسب. نحن رونين )مجموعة من السامواري الجوالين الذين 
أما في الليل فنعمل  ولكن هذا فقط في النهار.  ليس لهم سّيد( 
ونعيد  في أواني الفقراء   

ً
بقي الطعام متدفقا

ُ
في أمور أخرى لكي ن

ارتفعت  المرتبك«.  العالم  في هذا  العدالة  القليل من  تأسيس 
الجسر  فوق   

ً
مدوية الرجال  أفواه  من  الضحك  من  عاصفة 

وامتزجت بتموجات النهر، التي بدت وكأنها هي األخرى تصّفق.
جميعكم.  ترتدونها  التي  المالبس  من  ذلك  استنتجت  »لقد 
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سأنضم لكم كلص متدرب؟ لم ال؟«.
»لكني أحذرك يا فتى، عليك أن تتعلم هذه الحرفة بسرعة. وال 

مجال للخطأ. قل لي اآلن: ما هو اسمك؟
»هيو�ضي«

المتحان،  سأخضعك  هيو�ضي،  يا   
ً
جيدا إلّي  استمع  »حسنا، 

 أو 
ً
 ال بد أنك لمحت بيتا

ً
 متجوال

ً
وسوف تبدأ الليلة. وكونك مسافرا
بيتين ألسٍر ثرية في هذه المنطقة«.

حّك الصبي رأسه، ثم أجاب: »اتبعوني«.
وبما أن جدار  قاد المراهق المحاربين الخمسة إلى قصر قريب. 
وفي  البوابة.  التحقق من  في  بدأوا  ما،   

ً
نوعا  

ً
كان مرتفعا الفناء 

هيو�ضي  همس  بعمود،  البوابة  بفتح  فيها  فكروا  التي  اللحظة 
رأيت شجرة كاكي لها  »توقفوا، هذا سيثير الكثير من الضوضاء. 
سأتسلقها وسأفتح  فروع تمتد داخل القصر من فوق الجدار. 

لكم البوابة من الداخل«.
 كالقرد، تسلق الشجرة وعبر 

ً
أشار القائد بموافقته للشاب. خفيفا

وفتح قفل البوابة. دخلت عصابة  فوق الجدار وقفز الى الفناء، 
السوداء  باألوشحة  ووجوههم  رؤوسهم  أن غطوا  بعد  الرونين 
ظالل  مجرد  وكأنهم  وصمت  بهدوء  القصر  يسرقون  وراحوا 
 
ً
القصر جزئيا باب  فتحوا  للقمر.  الساهرة  العين  تتحرك تحت 
دقائق  بضع  في  هكذا  واالشباح.  النينجا  مثل  بداخله  وتناثروا 
كانوا قد وضعوا أيديهم على كنز حقيقي عبارة عن أردية كيمونو 
اليشم،  وتماثيل  وكوريا،  الصين  من  وخزفيات  لالحتفاالت، 
وهي اللوحات المرسومة  )الكاكيمونو(  وبعض  ومواقد البخور، 
 بعد اآلخر 

ً
على الحرير وأشياء أخرى. بعدها تسلل اللصوص واحدا

خارج القصر مرة أخرى ودخلوا في عتمة الليل منتشين بنجاحهم. 
وكان الشاب هيو�ضي آخر واحد دخل القصر، وانتهى به المطاف 
في نهاية ممر منجذبا الى صندوق خزانة خشبي. وكان على وشك أن 
، كراك كراك، 

ً
يفرغ محتويات ذلك الصندوق عندما أصدر صوتا

مباشرة بعد  فانغلق عليه باب الصندوق بفعل الريح.   
ً
وصريرا

ذلك ارتفعت صرخة في المنزل بصوت عال: »لصوص! لصوص!«
في  جديد  من   

ُ
الحياة دّبت  اآلذان،  تصم  وبأصوات  لحظة،  في 

المنزل وبدأ سكانه يركضون في كل اتجاه في محاولة للعثور على 
الدخالء. تراجع هيو�ضي إلى الوراء يمكن أن يؤدي للقبض عليه، 
فكر الصبي المشاغب أن ال حيلة له سوى االختباء في الصندوق! 
المنزل كله  البيت والخدم حول  الساموراي من حّراس  هرول 
أراد هيو�ضي أن يستفيد  ثم خرجوا الى الباحة ليواصلوا بحثهم. 
من هذه اللحظة للهرب لكنه لم يتمكن من فتح الصندوق الذي 
تلك  في   .

ً
محاصرا كان  لقد   ،

ً
أرضا المزالج  عليه وسقط  انغلق 

وفي ومضة  تقترب.  الخادمات  اللحظة سمع وقع أقدام إحدى 
لتقليد صوت  الصندوق  يخدش خشب  أن  قرر  الحدس،  من 
لتتحقق  جاءت  في يدها،  بشمعة  المرأة،  الفأر للخشب.  قضم 
دفع   ،

ً
الصندوق فقفز هيو�ضي خارجا رفعت غطاء  من الصوت. 

 وركض في الممر. مصابة ببعض الخدوش وبالهلع، 
ً
الخادمة بعيدا

صرخت المرأة: »ساعدوني هناك واحد آخر من اللصوص هنا«
لكن هناك لمح ظالل بعض  نجح الفتى في الوصول إلى الفناء، 
وهي تفتش  البوابة من خارج الفناء  االشكال التي ال تزال وراء 
المكان ملوحين بأسلحتهم المخيفة. تراجع الى الجزء الخلفي من 
 
ً
كبيرا  

ً
عندها حمل حجرا ودار حول المنزل فرأى بئر ماء.  الفناء 

وحين وصل  البئر ثم أطلق صرخة وواصل االختباء،  وألقاه في 
داخله  في   

ً
فانوسا أحدهم  ى 

ّ
ودل البئر  حول  قوا 

ّ
تحل المطاردون 

وفي ظل  أما الشاب،  فاكتشفوا أنه فارغ وال يوجد أحد داخله. 
.
ً
عدم وجود من يطارده، تمكن من الفرار بعيدا

عندما انضم أخيرا الى بقية الفرقة في   
ً
 جدا

ً
كان هيو�ضي غاضبا

المتفق عليها. وما كاد يصل حتى خاطب زعيمهم  نقطة االلتقاء 
لقد علقُت  لقد كانت تلك لعبة قذرة تلعبها معي.  »أنت،  بحّدة: 

هناك وبالكاد نفدت بجلدي!«
بنجاح  اجتزت  لقد  الشكوى؟  »لم  الرونين،  أجاب   ،

ً
ساخرا

أليس  للغاية،  فعال  التعليمي  أسلوبي  بك.  الخاص  االمتحان 
كذلك؟ لقد هيأتك للدخول لفن السرقة في ليلة واحدة!

»سّيان، ولكنك تخليت عني!«
بابتسامة غامضة، وضع الساموراي يده على كتف تلميذه. وقال: 
م ملزٌم 

ّ
»من األفضل أن تفكر مرة أخرى يا فتى. صحيح أن الُمعل

 لديك أنه لم يوجد أحد 
ً
بمساعدة طالبه، ولكن ألم يكن مستغربا

الحارس  أفقد  الذي  من  بهروبك؟  البوابة عندما قمت  يحرس 
رى؟ ثم أكمل:

ُ
الوعي يا ت

 منا اآلن، يجب أن تعرف اسمي. أنا 
ً
»حسنا، بما أنك صرت واحدا

هاشيسكا كوروكو«.
تحقق حلم هيو�ضي اآلن بأن يعمل في خدمة الساموراي، بل إن 
أثناء   

ً
خادما سّيده الجديد طلب منه أن يعيش معه في منزله. 

 في الليل.
ً
النهار، ولصا

أراه  غرفته.  إلى  هيو�ضي  باستدعاء  كوروكو  قام  يوم  ذات 
أنظر كم  جيد.  )واكيزا�ضي(  هذا  وقال:   

ً
قصيرا  

ً
الساموراي سيفا

قبل  من  استنساخه  تم  لقد  النصل.  هذا  ومتوازٌن  جميٌل  هو 
لقد حان الوقت اآلن أن يكون لك  السياف العظيم موراماسا. 
سيفك الخاص، ولكن لتفوز به عليك أن تسرقه مني، سأمهلك 
ثالثة أيام فقط. ثم وضع الساموراي السيف في حزامه وم�ضى. 

ترجمات

اليابان  في مدرسة  قطاع الطرق المحترمين قصة من تراث الساموراي في 
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منذ تلك اللحظة، كان السيد يرتدي هذا السيف باستمرار. وال 
 إال في الليل، ولكن حتى في الليل، كان يبقيه 

ً
ينزعه ويضعه أرضا

الساموراي الحقيقي ينام بعين واحدة مفتوحة،  تحت وسادته. 
الجميع يعرف هذا. واللص، الذي هو دائما في حالة تأهب، ينام 
. لذا، وبأدنى ضوضاء، سوف يستيقظ كوروكو. 

ً
بدرجٍة أخف وزنا

أدرك هيو�ضي هذا ووضع خطته. طوال ساعات الليل، راح الشاب 
 ،

ً
يصول ويجول في غرفته ما يجعل ألواح األرضية تصدر صريرا

 الم�ضي على الح�ضى مع 
ً
أو انه يخرج ليتجول في الخارج، متعمدا

إصدار صوت، ثم يعود إلى الفراش.
إلى  ذهب  أثمرت استراتيجيته.  الرابع مباشرة،  اليوم  قبل فجر 
بسهولة على سحب السيف من   

ً
الساموراي وكان قادرا غرفة 

 لمدة 
ً
 جراء بقائه مستيقظا

ً
تحت وسادته. كان الساموراي منهكا

وكان شخيره قد غطى على صوت خطوات دخول  ليال.  ثالث 
في  استيقظ  حين   

ً
تماما اندهش  لقد  الماكر.  الشاب  المتدرب 

الصباح ليكتشف أن السيف اختفى من تحت الوسادة.
نادى على هيو�ضي، الذي جاء إلى غرفته والسيف في حزامه. هنأه 
الساموراي وقال له، »لم يستطع أحد من قبل أن يفعل أي �ضيء 
لي أثناء نومي. من دون شك يا بني أنت تلميذ استثنائي. أنا متأكد 
منذ اللحظة التي التقيتك فيها،  من أنك ستحقق مكانة عالية. 

 سيكون بانتظارك.
ً
 عظيما

ً
عرفت أن مصيرا

ّدر لهذا الصبي، الذي كان 
ُ
. فقد ق

ً
في الحقيقة، كانت تلك نبوءة حقا

 
ً
 استثنائيا

ً
يعرف لفترة طويلة باسم الخادم القرد أن يعيش مصيرا

أكثر من أي شخص في تاريخ أرض الشمس المشرقة. وعلى الرغم 
من كونه ابن مزارع فقير، فقد تمكن من تسلق جميع الطبقات 
من التسلسل الهرمي الياباني. بداية من مستوى المتجول الرّحال 
على   

ً
كان قادرا وبفضل تتلمذه على يد الرونين اللص،  واللص. 

اقتحام مجال الفنون القتالية والدفاع عن النفس. وارتقى ليصبح 
 أصبح 

ً
حامل راية الحاكم العسكري العظيم أودا نابوغادا، وأخيرا

أحد جنراالته. وعندما اغتيل قائده، انتقم له هيو�ضي ثم واصل 
عمله الى أن أصبح موحد اليابان العظيم الذي جلب السالم إلى 
 من الحرب 

ً
البالد. ونجح وحده في وضع حد لمائة وخمسين عاما
األهلية في فترة السنغوكو. وصار يلّقب بـ )هيديو�ضي(.

لم ينس هيديو�ضي الدروس التي تعلمها في مدرسة قطاع الطرق 
المحترمين ولم يتخل عن شعوره باالمتنان تجاه المحارب الذي 
بل إنه جعل من قائد الرونين أحد مساعديه، وجعل من  قاده. 

 اقطاعيا على مقاطعة آوا 
ً
 حاكما

ً
ابن معلمه أيضا

*باسكال فوليوت: مدرس فنون قتالية فرن�ضي وراٍو متخصص في إعادة سرد فنون 

الدفاع عن النفس اليا بانية التقليدية وحكايات وأساطير زن الحكيمة. ألف ثمانية 

عشر كتاًبا، نشرها في فرنسا وترجم بعضها الى لغات عدة. القصة هنا مترجمة من 

النسخة اإلنجليزية.
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 الفاضل أبوعاقلة

ة  بين الِحرف اليدويَّ ة شيخة العلي،  تمزج المصممة اإلماراتيَّ
التراث  مفردات  من  حاذقة  إفادة  في  ة،  العصريَّ والتصاميم 
لها،  المعتاد  المنظور  كسر  أجل  من  وتطويعها  اإلماراتي 
تقع في الجانب المهمل  ة،  مستعينة في ذلك بمواد غير تقليديَّ
األسا�ضي  الخط  ويكمن  الممكنة.  الوظيفية  احتماالتها  من 
من بيئتها وروحها القاّرة  في طرح جزء  في موضوع التصاميم، 
الشخصية  ركائز  إحدى  لة 

ّ
مشك اإلمارات،  إنسان  وجدان  في 

تعمد العلي، وعبر التجريب الذي هو ديدن  لذا،  الجمعية له. 
إلى تقديم الموروث الحرفي  الفنان وطريقه لتحقيق أهدافه؛ 
 
ً
ومحاِفظة غير مبتعدة عن روحه األصيلة،  اإلماراتي والبيئي، 

.
ً
على عراقة األسلوب أيضا

للتراث  تعّبر شيخة عن حبها  »تراث«،  لمجلة  بداية حوارها  في 
وتأثيره  واهتمامها به منذ النشأة والمراحل المبكرة من الحياة، 
هي التي  »مرحلة الطفولة والبيئة التي نشأت فيها،  تقول:  عليها. 
ة التي امتازت  وسمتني، هي األهم، أتحدث عن الحياة االجتماعيَّ
ة، عن البيوت المفعمة بالتراث، وعن كونه  بالبساطة والحميميَّ

ة عايشتها وال أزال«.  سيرورة وخبرة إنسانيَّ
»أحببت مجال التصميم ورغبت بشدة في  وعن بداياتها تقول: 
ة، لذا حرصت على التطور  أن أتمكن من تنفيذ أفكاري اإلبداعيَّ
ة في التعلم،  في المجال بالدراسة والقراءة والتجربة واالستمراريَّ
دبي  بمعهد  التحقت  كما  والتسويق،  التصميم  درست  حيث 
للتصميم واالبتكار، بجانب االطالع، والمتابعة لتجارب الفنانين 
استفدت   

ً
وأيضا والمشاركات في المعارض،  في مجال التصميم، 

 من المناخ اإلبداعي الذي توفره الدولة، والدعم الكبير لبيت 
ً
كثيرا

الحرفيين، على سبيل المثال ال الحصر«.
ة،  ة والواقعيَّ تقف أعمال شيخة العلي بين المدرستين التعبيريَّ
 يستغنى به عن الشرح 

ً
 قد يكون عفويا

ً
فهي تقدم في عملها تعبيرا

والكتابة لتسجيل التراث اإلماراتي أو مفرداته، وفي الوقت نفسه 
فهو يبتعد بطريقة ما عن مبدأ المحاكاة األرسطي الجامد، فتقدم 
»إن  شيخة:  تؤكد   .

ً
أحيانا »الموضة«  قالب  في  األعمال  هذه 

التجربة العميقة والخبرة الطويلة للفنان؛ ركن أساس في جدران 
المتوالية  والقراءة  المتابعة  نن�ضى  أن  دون  من  الفني،  العمل 
ة، هذه كلها تسهم في البناء المعرفي«. ة والمجتمعيَّ للثقافة الفنيَّ

وعابر  مفتوح  إنساني  مشترك  الفن  أن  العلي،  شيخة  ترى 
فهو إلى حد كبير اللغة األولى  لالنعزاالت والتقسيمات الضيقة، 
وإن تعددت لهجاتها بين الحقول الفنية المختلفة، إال أن الجذر 
، ثم تأتي في 

ً
، بالتأكيد تأتي األصالة أوال واحد. تقول: »بالنسبة إليَّ

 ومسعى. يجب أال نن�ضى أن الحداثة 
ً
الرتبة الثانية الحداثة خيارا

في اإلنجاز المعرفي للفنان  ة،  هي توأم الذائقة البصريَّ  -  
ً
فهما  -

.»
ً
وللموسيقي وللمثقف عموما

تصاميم روحها الرتاث
في أعمالها، تبدو شيخة العلي مهمومة بإتقان معادلة المزج بين 
عبر   

ً
تراكميا إليها   

ً
ومضافا منقولة  ة  عمليَّ خبرة  بوصفه  التراث 

الفنانة اإلماراتية شيخة العيل: تصاميمي روحها الرتاث..
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والحداثة بما تحمله من تطوير في المفاهيم النظرية  األجيال، 
والعملية لتلك الخبرات، وإعادة توظيف كل ذلك في ثوب جديد. 
دون  من  وتنفيذه،  الموضوع  لدراسة  ة  »األولويَّ شيخة:  تقول 
في  وتأثيرهما  والتكوين،  ة،  األوليَّ للمادة  المركزي  الدور  إهمال 
اإلبداع  مفاتيح  أعدها  الثالثة  المكونات  هذه  العمل.  إخراج 
اإلماراتي،  التراث  إبراز  بعين  أعمالي  إلى  أنظر  الفكرة.  إليصال 
ة  وتعريف الجمهور به عبر رؤيتي الخاصة، السيما الحرف التراثيَّ
)أستوديو قصة(  ولذلك أطلقت مشروعي  التي تحملها ذاكرتي، 
»تتميز دولة اإلمارات بطبيعة خالبة  وتضيف:   .»2017 في العام 
ذلك  كل  بالقصص،  اإلمارات  في  الحياة  وتمتلئ  أصيل،  وتراث 
أحاول أن أرويه عبر منتجات تجمع بين القديم والحديث؛ أهتم 
ة لخلق عمل جديد يبتعد عن السائد، مع  بتوظيف الحرف التراثيَّ
ثب( الذي استلهمت تصميمه 

ُ
الحفاظ على روحها، مثل حذاء )ك

اإلمارات والمنطقة،  ة التي تتميز بها صحراء  من الكثبان الرمليَّ
التي  دبي،  من صحراء   

ً
يحتوي رماال شفاف،  ويتميز بكعب عاٍل 
ة الفريدة«. تتميز بتشكيالت كثبانها الرمليَّ

على عدة مستويات،  المزاوجة بين ما هو تراثي وما هو حديث، 
هي لب التجربة بالنسبة إلى شيخة العلي، توضح: »التراث عنصر 
 الخامات كونها من بيئتنا الخاصة 

ً
أسا�ضي في تميز تصاميمي، وأيضا

للغاية، الجزء األصعب في عملي هو تنفيذ التصاميم التي أضعها، 

بطبيعة  يتطلب  ما  بين خامات مختلفة،  تقوم على مزج  والتي 
 
ً
الحال االستعانة بحرفيين مهرة، وعلى سبيل المثال قضيت عاما
ثب(«. 

ُ
، وأنا أجري التجارب ألصل إلى تنفيذ تصميم حذاء )ك

ً
كامال

تعدها شيخة العلي  التي تواجهها في عملها،  إال أن الصعوبات 
وربيب  فالفن وليد التجريب،  فرصة الكتساب الدربة والخبرة، 
الصبر على المحاولة. لذا فهي تؤكد أن العقبات التي تقابلها تعد 
وأنها تعلمت أن تستفيد من أخطائها وتستخدمها   ،

ً
طبيعيا  

ً
أمرا
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 لتطوير الذات. وفي السياق نفسه الذي يخص المزاوجة بين 
ً
أداة

ما هو عملي، تراثي، جمالي، حداثي؛ ال تقتصر منتجات شيخة على 
ثب« 

ُ
»ك إذ قدمت خمسة تصاميم جديدة من  الموضة فقط، 

 مميزة، مثل حقائب 
ً
بعد النجاح الذي حققته، كما قدمت قطعا

المرسومة  ة ونقوش الحناء  ة التقليديَّ تدمج بين الثقافة اليابانيَّ
من  رمال  به  للصور  وإطار  ة،  اإلماراتيَّ ة  التقليديَّ بالطريقة 
ومداخن بخور مشغولة من حجر الترافرتين النقي  الصحراء، 
وغير  مختلفة  أخرى  تصاميم  جانب  إلى  األصفر،  والنحاس 

ة. مألوفة للعباءة التقليديَّ

مشاركة عالميَّة
تشاركيتها  في  المشتركة؛  العالمية  اإلنسانية  اللغة  إطار  وفي 
ضمن  العلي،  شيخة  شاركت  الفن؛  وهي  للتقوقع،  العابرة 
في  أبوظبي،   - التابع لدائرة الثقافة والسياحة  »بيت الحرفيين«، 
للمهن  الدولي  »البينالي  معرض  من  الخامسة  الدورة  فعاليات 
الذي نظم في قاعة عرض   ،»2022 في باريس  ة،  ة والحرفيَّ الفنيَّ
في يونيو  باريس  ة  الفرنسيَّ العاصمة  في  إيفيمير«  باليه  »جراند 
بعنوان   

ً
»قدمت تصميما وعن مشاركتها تقول شيخة:  الما�ضي. 

ة في منطقة  ة الكثبان األحفوريَّ )استصالح(، استلهمته من محميَّ

حوار خاص

التراث.. روحها  تصاميمي  العلي:  شيخة  اإلماراتية  الفنانة 
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ة تتخللها كربونات الكالسيوم،  الوثبة بأبوظبي، وهي تشكيالت رمليَّ
ة تتوسط صحراء  تكونت بفعل الرياح، مشكلة بذلك لوحة فنيَّ
مهمين  عنصرين  بين  الجمع  »اخترت  العلي:  وتشرح  أبوظبي«. 
ة  التقليديَّ الصناعات  أقدم  من  يعد  الذي  الفخار  التراث،  من 
)فترة  عام   2500 التي بدأها اإلنسان اإلماراتي قبل  في اإلمارات، 
وأشارت  اإلبل«.  جلود  مع  التقليدي  السفيفة  وفن  النار(،  أم 
شيخة إلى أنها استعانت بحرفيات من مدينة العين لتنفيذ فكرة 

التصميم بهذه الخامات المختلفة، فالمهمة التي لم تكن سهلة.
تؤكد شيخة العلي، ومن خالل تجربة المشاركة في معرض دولي 

أن التراث الشعبي وفنونه وسيلة من وسائل الكشف عن  مهم، 
وشكل من  التاريخ،  التي صاغها اإلنسان عبر  ة  الحضاريَّ القيم 
لذا  بيئاتها،  مع  المجتمعات  تكيف  طرق  على  التعرف  أشكال 
تسعى - حسب قولها - وبوساطة اإلبداع، إلى خلق حلقات اتصال 
متجددة بين ما هو أصيل يستمد وجوده من الحياة وتجاربها، 
وما هو حديث يستلهم هذه األصالة ويروضها في توظيف حياتي 

معاصر.
بينالي باريس مع  إلى أن شيخة العلي شاركت في  تجدر اإلشارة 
وسبق أن شاركت في مهرجان  بيت الحرفيين في نسخة سابقة، 
باإلضافة  للثوب اإلماراتي،   

ً
وعرضت تصميما »قصر الحصن«، 

إلى مشاركتها في المعرض الدائم ببيت الحرفيين، بتصميم حذاء 
ة  البحريَّ الفنون  من  مستوحى  السواحل«،  »عبور  اسم  يحمل 
 ُجمع 

ً
ة والصيد بالقرقور، واستخدمت في تصنيعه محارا التقليديَّ

من مختلف إمارات الدولة. تطمح العلي إلى افتتاح أستوديو لبيع 
اإللكتروني فقط،  التسويق  االعتماد على  من   

ً
وبدال منتجاتها، 

 للتجربة الفنية بالجمع 
ً
يكون لها تعامل مع زبائنها في الواقع، تعزيزا

بين الفنان وجمهوره في مساحة عرض مخصصة، وإن كانت لها 
وظيفتها التسويقية األخرى 

يف أعماهلا، تبدو شيخة العيل 
مهمومة بإتقان معادلة المزج بني 
الرتاث بوصفه خربة عمليَّة منقولة 
ومضافاً إليها تراكمياً عرب األجيال، 
والحداثة بما تحمله من تطوير يف 
المفاهيم النظرية والعملية لتلك 
الخربات، وإعادة توظيف كل ذلك

يف ثوب جديد
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ما بعد العود قعود

فعرفه الفراعنة  استخدم اإلنسان البخور منذ قديم األزمان، 
العبادة  أماكن  في  ويستخدم  األخرى،  للحضارات  انتقل  ومنهم 
ولطرد األرواح الشريرة  في جلسات التأمل؛  في معظم الديانات، 
الرائحة العطرة  وللوقاية من الحسد، ولتعقيم األماكن وإضفاء 
، ومازال 

ً
عليها، وفي استقبال الضيوف خاصة عند العرب قديما

يستخدم في شبه الجزيرة العربية. عرف العرب العود وأصناف 
فالمصادر القديمة تذكر أن  الطيب والعطور منذ عدة قرون، 
العود ُعرف في البالد العربية في أواخر العصر األموي، وأن خالًدا 
أبوجعفر المنصور،  البرمكي وأخاه الحسين قد أهديا الخليفة  
ثاني الخلفاء العباسيين، العود الهندي من نوعية المندلي، وهو 
أفضل من القماري الذي كان يتبخر به المنصور. إن العود يؤخذ 
من األشجار المعمرة، التي تنمو في جنوب وشرق آسيا، مثل الهند 
وأندونيسيا وتايلند والصين، لكن اشتهرت الهند به شهرة فاقت 
غيرها من الدول، وبتصديرها ألفضل األنواع، ومنها المندلي الذي 
قد يرد أحياًنا في الكتب وفي الشعر باسم العود الهندي، هو أفضل 
فالعود القماري،ثم السمندوري  واألمراء،  األنواع لدى الخلفاء 
في تفضيل نوع على  ويتفاوت الناس،  وأحسنه األزرق واألسود، 
اآلخر. هناك أنواع أخرى منها القاقلي، الصنفي، والصندفوري، 
والعود الصيني، وغيرها. وتعود مسميات هذه األنواع إلى أماكن 
ما فّضل العرب العود المزروع في جبال الهند   

ً
وغالبا زراعتها، 

وأغالها  المرتفعة أكثر مما زرع في سفوحها، هو بذلك أفضلها، 
ثمًنا. لعل ما يلفت االنتباه إلى نوع من العود، ورد في كتب التراث 
العربي القديمة، اسمه المحّرم؛ ألن الناس شكت فيه، إن كان 
أصلّيا وجيًدا؛ لذلك حّرمه أحد السالطين، فُسّمي المحّرم! ومن 
معايير تقييم العود لونه،وزنه، رائحته، مدة بقائه، وعدم تحوله 
عند قرب احتراقه تماًما إلى دخان عديم الرائحة يحرق العيون. 
العود  فذكر  القديم،  العربي  الشعر  في  بكثرة  العود  لفظ  ورد 
الهندي، أال وهو المندلي، الذي قيل إن رائحته تبقى في المالبس 
ا بذكر أنواع 

ً
 والقماري، وقد يأتي ذكره أحياًنا مرتبط

ً
أسبوًعا كامال

الذي أشار إلى  ومنها قول سحيم بن عبد الحسحاس،  الطيب، 
غالء ثمنه:

بعــــــــــــــــــــوٍد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهنـــــــــــــــاد عنـــــــــــــــــــــــــــد التجـــــــــــــــــار
ا ُمدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ً
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل يخالــــــــــــــــــــــــط مسك

وقول النابغة الشيباني:
وقــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــق العبير بهــــــــــــــــــــا والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

يخالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّي عـــــــــــــــــــــــــود   
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إذا مــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــادى بما في ثيابهــــــــــــــــــــــــــــــا
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فأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره أن أكــــــــــــــــــــــــــــــون ُمجيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ورد وعــــــــــــــــــــــــــــــود
حــــــــــــــــــــــــــــــالك كالغــــــــــــــــــــــــــــــداف جثل جحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي

أثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جعــــــــــــد بال تجعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
هنا المتنبي يصف شعر محبوبته بأنه معطربماء الورد والعنبر، 
تدل على عناية المرأة  فما أجملها من صورة؛  وبخرته بالعود، 
بجمالها وخاصة شعرها! ومن عادات الضيافة في اإلمارات، عند 
بعض القبائل، بعد تقديم القهوة والتمر، أن تقدم المبخرة التي 
لكن معظم األسر تقدم العود  تفوح بالعود للترحيب بالضيف، 
حيث  واالستئناس بالحديث مع الضيف،  بعد تقديم الطعام، 
يكون آخر �ضيء من واجبات الضيافة؛ لهذا قالوا في األمثال ما بعد 

العود قعود، كإشارة إلى ختام الزيارة وانتهائها 

برزة تراث

فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات
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إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت

العود قعود ما بعد 
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 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



شمسة حمد العبد الظـاهري

العمـارة
 التقليدية والحضرية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

كتاب يتناول اهتمام دولة اإلمارات بتراثها املعماري  »العمارة التقليدية والحضرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة« 
والعمراني والذي يتكون من ثنائية نمطيها املتمثلة في العمران التقليدي واآلخر النمط الحضري الذي شاع تنفيذه في كل 
أرجاء العالم بعد اكتشاف واستخدام العديد من مواد البناء الحديثة. ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمفردات التراثية التي 
تستخدم في العمارة التراثية والحديثة، وذلك ملا يحتويه من أبواب وفصول وموضوعات مختلفة غطت جوانب مهمة من 
تاريخ وثقافة العمارة في الدولة. ومن أهم املوضوعات التي يستعرضها الكتاب، عمارة سعف النخيل، وعمارة املساجد 
وكذلك يتناول العمارة الحضرية والتخطيط والتطوير و مشاريع الطرق واملواصالت في  والقصور والعمارة الدفاعية. 
إمارة أبوظبي منذ التأسيس وحتى  استشراف املستقبل، فيستعرض على سبيل املثال مجموعة من املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية واملعمارية التي شهدتها إمارة أبوظبي منذ أواخر ستينيات القرن املا�ضي، كمصنع اسمنت العين ومشروع مركز 

أبحاث األرا�ضي القاحلة في جزيرة السعديات.


