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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

السيارات الكالسيكية في اإلمارات
وثائق قديمة وقطع أصيلة

ال تزال السيارات القديمة الكالسيكية تحف ميكانيكية فنية تثير عشق الهواة لجمال تصاميمها التي 
تروي حقب تاريخية مختلفة تحمل العديد من تفاصيل أصالة الما�ضي الجميل. فتحكي بعض أنواع 
هذه السيارات الكالسيكية تاريخ من عالمها ووقتها وزمنها، فمنها من شاركت في العديد من السباقات 
وحازت على المراتب األولى، ومنها ما تم استخدامه في إخراج فيلم من األفالم القديمة الشهيرة، أو قد تقرأ 

في بعضها األخطاء الفادحة التي حصلت في تاريخ عالم السيارات.  
وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة يزداد هواة السيارات الكالسيكية والمغرمين باقتنائها عامًا بعد عام 
حتى أصبحت مصدر فخر  في امتالكها، ورغم أن معظمها تخلو من وسائل الراحة والتقنيات الحديثة إال 
أن أسعارها باهظة لقيمتها التاريخية، فسعرها مرتبط بندرة نوع السيارة أو بعدد السيارات التي أنتجت 
منها.  وتعزز الدولة ثقافة السيارات الكالسيكية من خالل وسائل اإلعالم، حتى بات األمر اعتياديًا أن 
ترى في شوارع الدولة الرئيسة تسير هذه األنواع من السيارات بجانب الحديثة.  وتسجل هذه األيقونات 
حضورها في مختلف المهرجانات، أهمها المهرجانات التي تسلط بها الضوء على تطور المشهد الحضري 
ويتولى  إلى السيارات الحديثة.   للمدينة والتي من ضمنها التحول من وسائل التنقل البدائية وصواًل 
نادي »اإلمارات للسيارات والسياحة«، الذي تأسس في عام 1965، وله فروع منتشرة في الدولة، إجراء 
الفحص الفني لهذه السيارات والسيارات المعدلة، فلديه خبراء مختصون في صيانتها، كما أوكل للنادي 
مهمة اإلشراف على جميع الفعاليات المتعلقة بالسيارات الكالسيكية وتنظيم المهرجانات السنوية 

المخصصة لعرضها بشكل مستمر في جميع أنحاء اإلمارات.  
كما تشكل المتاحف الخاصة بالدولة والمخصصة لتلك السيارات، واجهة سياحية مهمة تجذب إليها 
باإلضافة  مئات المهتمين لمشاهدة وفحص السيارات الكالسيكية ألشهر المصنعين على مر التاريخ، 
إلى ما تحويها هذه المتاحف من وثائق مهمة بالنسبة لقراءة تاريخ السيارات في الدولة، كالتعرف على 
سبيل المثال على أول الوكالء للسيارات في اإلمارات، ووثائق ومراسالت متعلقة بالسيارات في ثالثينيات 
وأربعينيات القرن الما�ضي، وأخرى تم البحث عنها من قبل مختصين في هذه المتاحف وكان الوصول 
إليها أمرًا صعبًا، كوثيقة تثبت أول سيارة دخلت إلى اإلمارات وكان ذلك في عام 1927، وغيرها العديد من 

الموضوعات الشيقة المتعلقة بهذا النوع الكالسيكي من السيارات. 

تمنياتنا لكم بقراءة مفيدة وممتعة عبر مواضيع عددنا هذا. 

مركز زايد للدراسات والبحوث

   /   العدد مارس 

 صدق الله العظيم.
كلمتي في المغفور له بإذن الله تعالى سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمة الله تعالى.

"رحمك الله يا سلطان الخير، رحمك الله يا أبو هزاع، كنت لي معزباً وأخاً وأباً حنوناً ومعلماً وموجهاً، رحمك الله أيها 
قصدهم  لمن  الخير  وقدموا  وأمتهم،  ومواطنيهم  وشعبهم  وطنهم  خدمة  في  حياتهم  قضوا  الذين  الرجال  بين  النادر 

ورسموا في القلوب محبة لهم بتواضعهم وعطائهم المتدفق وغير المنقطع.
أشهد الله أنك من النوادر بين الرجال ومن نوادر ما يجود به الزمان، يا راعي الجمايل واأليادي البيضاء الكريمة، وأشهد 
الله أنني عشت معك أجمل أيام حياتي، تعلمت منك الكثير، كنت متواضعاً للصغير والكبير والغني والفقير، وكنت كلما 
أراك وأرى أفعالك الطيبة كأنني أرى فيك أباك ومربيك ومعلمك وقائدك المغفور له بإذن الله تعالى سيدي  الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، كنت أراك تقتدي به وبصفاته التي تعلمتها منه، وعلمتنا منها الكثير والكثير.
رحمك الله واسكنك الفردوس األعلى، ونسأل الله تعالى ان يبارك له في أنجاله سيدي سمو الشيخ هزاع بن سلطان 
بن زايد آل نهيان وسيدي سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وجميع االسرة الكريمة أهل العز والناموس، 
ونسأل الله تعالى ان يبارك ويطول بعمر إخوانه وابنائهم وكافة آل نهيان الكرام حفظهم الله معازيبنا ويديمهم تاجاً 

على رؤوسنا.
وحفظ الله لنا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة أطال الله بعمره، وسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد نائب القائد االعلى للقوات المسلحة – أطال الله بعمره، وجميع 

اصحاب السمو الحكام وأولياء العهود في إمارات الخير والعطاء.
وختاماً تعجز الحروف والكلمات عن وصف هذا الرجل العظيم في اخالقه ومعانيه وتواضعه وعلمه وحكمته وبعد نظره 

وحبه لشعبه وقيادته ولالمة العربية واالسالمية، رحمك الله يا أبا الفقراء والمساكين. رحمك الله يا أبو هزاع.

رحمك ا� يا أبا هزاع

 تراثية ثقافية منوعة  تصدر عن                                نادي تراث ا�مارات العدد 245 مارس 2020

اللدرههم ا�مارراتي 
بين التاريخخ والتراث

الخدمات المصرفية 
في إمارات الساحل المتصالح

سييارة االجيبب
 في الشععر النببطي ا�ماراتيي

الناي
 قطعة قصب برائحة ا�ساطير

يين حكككاييةةة الجِجِ

ا�بداع البشري 
قود َسة الن� في مؤسَّ

ععااااممم المصصصارففف فيي أأبوظظبي
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إصدارات 
مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث ا�مارات، أبوظبي

د�إبراهيم أحمد ملحم

قاسم بن خلف الرويس
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ارتياد اآلفاق

حوار خاص

برهان غليون: كل تراث هو ثقافة كاملة

وإنما كعناصر  التراث كواقع منفصل،  إلى  السوري برهان غليون  المفكر  ينظر  ال 
إذا  ويقول في حوارنا التالي معه:  متشربة في وعينا وثقافتنا وفكرنا الجماعي القائم. 
شعرنا أن هناك قطيعة بيننا وبين التراث، فألننا لم ننجح في ترتيب عناصر هذا الوعي 
االجتماعي التاريخي ذاته. ويضيف: ال يمكن أن نعيش في التراث من دون أن نحكم على 
أنفسنا بالموت في الحاضر، كما أننا ال يمكن أن نتخلى عن التراث من دون أن نشوه 
ذاتنا. ومن يعيش الحداثة ال يطرح مشكلة التراث، ألنه يكون قد استوعبه ووضعه 
في مكانه الصحيح. والذي يطرح مشكلة التراث ويحوله إلى مشكلة هو تعثر الحداثة أو 
أزمتها التاريخية. كما هو عليه الحال في مجتمعاتنا، التي قطعت مع الما�ضي وقيمه ولم 

تنجح في الربط مع الحاضر وقيمه أيًضا... حوار د. أنس الفياللي 
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شبح كوفيد يحاصر نيويورك

أهم ما يعجبني هنا أن الناس ال ينظرون لك، ليس إهمااًل وإنما احتراًما للخصوصية، 
أنت في حالك وهم في حالهم، ال ينظرون لك إال في حالة من اثنتين: أن تكون محتاًجا 
تحمل طفاًل وبعض  ثقيل مثاًل،  تحتاج إلى نقل �ضيء  لمساعدة رغم أنك ال تقول؛ 
 Can I Help األشياء مما يرهقك.. إلخ، وقتها سيقترب منك شخص عارًضا المساعدة
HELP ME، ساعتها ستجد من يسعى إليك  أو أن تطلب المساعدة بنفسك  You؟، 
ليساعدك دون أن يطرح عليك أي سؤال من تلك التي تعودتها في مصر: إنت رايح فين؟ 

شايل الحاجات دي كلها ليه؟ بيتك قريب وال بعيد؟ إلخ إلخ إلخ... سمير درويش



67    /   العدد 254  ديسمبر  2020

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

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

االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دوالر.

8

محتويات العدد

   ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء الكتاب وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو نادي تراث اإلمارات

أدب ونقد

مرصد

صفحات من حياة »الصقر«

في اليوم التالي، تناقلت الصحافة العالمية اقتراحي. حظي باإلجماع ليس فقط من قبل 
قُت  جيراننا العرب، ولكن أيًضا من لدن العديد من الدول األوروبية واآلسيوية. صدَّ
الفرصة  هذه  أن صدام سينتهز  حقا  اعتقدُت  ذلك سيحدث.  أن  أسابيع  لبضعة 
للخروج من الفخ. لألسف، ذهبت كل جهودي سدى. وإلنقاذ ماء وجهه، تمنى الرئيس 
أن توجه له الجامعة العربية دعوة رسمية ليحل بين ظهرانينا. لم ترسل هذه الدعوة 

أبدا... ترجمة - عبد الرحيم نور الدين

تشكيليون إماراتيون بالكويت

شارك الفنانون التشكيليون اإلماراتيون عبدالقادر الريس، وعبيد سرور، ومنى خاجة، 
تضمنت  بأعمالهم في معرض العمارة والتراث في دولة الكويت.  وفيصل عبدالقادر، 
المشاركات أعمااًل فنية أبرزت تاريخ العمارة اإلماراتية والتراث اإلماراتي بكل صوره، 
منها لوحات لحي الفهيدي التراثي، واألبواب التراثية والبلكونات واإلطالالت التي تجسد 
العمارة التراثية اإلماراتية بجانب مباِن تاريخية، وقال نقاد إن األعمال عبرت بصدق 
المرتبطة  تاريخها وتفرد فنونها  وعن أصالة  القديمة،  تراث اإلمارات وعمارتها  عن 

بالعمارة... حجاج سالمة 

62

126

رئيس التحرير 

شمسة حمد الظاهري

مدير التحرير 

وليد عالء الدين 

اإلرشاف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 
موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتري إدراي وشؤون الكّتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

مصورون: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة - ابوظبي

waleedalaa@gmail.com  :مدير التحرير 
هاتف: 022223000  

اإلمارات للتوزيع

عناوين املجلة

العدد محتويات 
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نادي تراث اإلمارات

 إعداد - قسم اإلعالم بالنادي

شهدت الفترة الماضية باقة من األنشطة والفعاليات النوعية 
ضمن أجندة نادي تراث اإلمارات الهادفة إلى توثيق التاريخ 
والتراث والحياة االجتماعية والثقافية لدولة اإلمارات العربية 
لألجيال،  والتراثية  التاريخية  المعارف  هذه  ونقل  المتحدة، 

إرث اآلباء المؤسسين.
      
وإبراز

مقدمة  في  السويدي  خليفة  بنت  عوشة  الشاعرة  وكانت 
الحكمة  منهل  عوشة،  »أشعار  بعنوان  ندوة  في  األنشطة 
إلى جوار ورش األنشطة والبرامج التراثية  والجمال والقيم«، 
والمشاركة  الدورية.  التراثية  األكاديميات  برامج  وحلقات 
الشارقة  معرض  في  اإلمارات  تراث  لنادي  المميزة  النوعية 

الدولي للكتاب.

يوم العلم
الما�ضي  الثالث من نوفمبر  احتفل نادي تراث اإلمارات صباح 
للوطن وقيادته  عن الوالء  تعبيرًا  في مقره الرئي�ضي بـيوم العلم، 
والتمسك بقيم االتحاد التي أرساها مؤسس الدولة  الرشيدة، 

المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«.
حضر مراسم رفع علم دولة اإلمارات سعادة حميد سعيد بوالحج 
الرميثي المدير التنفيذي لألنشطة والفعاليات في النادي، وسعادة 
واإلعالم،  للدراسات  التنفيذي  المدير  الرميثي  الله  عبد  علي 

ومديرو اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفو النادي.
وهنأ سعادة حميد سعيد بوالحج الرميثي دولة اإلمارات قيادة 
وشعبًا بيوم العلم، وقال إنه يوم يفخر فيه اإلماراتيون بإنجازات 
وطنهم، ووصفه بأنه مناسبة تحتفي بالوحدة والمحبة بين أبناء 
فيما وصف السيد  اإلمارات وتدل على عمق انتمائهم لوطنهم. 
االحتفال  النادي  في  األنشطة  إدارة  مدير  المناعي  علي  سعيد 
برمز  »احتفال  بأنه  نوفمبر كل عام  الثالث من  في  العلم  بيوم 
عزتنا وكرامتنا وانتمائنا لهذا الوطن«، وترحم على مؤسس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رفع بيديه الكريمتين علم 
الدولة معلنًا تأسيس االتحاد. وجرت مراسم االحتفال بيوم العلم 
وفق اإلجراءات االحترازية الصادرة من المكتب اإلعالمي لحكومة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة لالحتفال بهذا اليوم الوطني.

أشعار عوشة.. منهل الحكمة والجمال والقيم
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات 
)فتاة  السويدي  خليفة  بنت  عوشة  مؤسسة  مع  بالتعاون 
العرب(، أمسية شعرية في الرابع من نوفمبر الما�ضي، عبر تطبيق  
Microsoft Teams، جاءت بعنوان »أشعار عوشة.. منهل الحكمة 
محمد البريكي،  شارك فيها كل من الشعراء  والجمال والقيم«، 
وأدارها األستاذ  ومريم النقبي،  ومؤيد الشيباني،  ومحمود نور، 
رفعت أبو عساف. وجاء تنظيم األمسية في إطار اهتمام مركز زايد 
للدراسات والبحوث التابع للنادي بالشعر الشعبي ورموزه حيث 
ظل صاحب تجربة غنية في هذا المضمار وكان من أولى المؤسسات 
التي شكلت لجان الشعر وأصدرت الدواوين ونظمت األمسيات، 
ليتواصل دوره من خالل تنظيم هذه األمسية التي تحتفي بأعمال 
تجربتها  شكلت  التي  السويدي،  خليفة  بنت  عوشة  الشاعرة 

الشعرية شعرًا نادرًا وفريدًا وأصياًل بأصالة هذا المجتمع وأصالة 
الدكتور حامد بن محمد خليفة  قال  شعبه وتراثه وحضارته. 
)فتاة  السويدي مؤسس مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي 
العرب(: »سعدنا بالتعاون مع نادي تراث اإلمارات في تنظيم هذه 
األمسية الشعرية للشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي 
تكريمًا لها على ما قدمته من مسيرة شعرية نبطية ما زالت حاضرة 
في قلوب الجميع، وما زالت جميع المؤسسات التي تعنى بالشعر 
تحتفي بذكراها من خالل الفعاليات واألمسيات الشعرية التي 
وقالت  التي تعنى بالشعر بين الحين واآلخر«.  بها المراكز  تقوم 
الشاعرة مريم النقبي إن عوشة بنت خليفة السويدي رحمها الله، 
منهل الحكمة والجزالة واإلبداع، التي أضفت على الشعر النبطي 
في اإلمارات حالوة وطالوة ورّقة ونداوة، كما لم يفعل أحد مثلها 
من قبل، وجعلت من هذا الشعر موئاًل للنفوس الحائرة، وملجأ 
للقلوب النازفة، وبيتًا يرّن فيه صدى األيام ورجع الذاكرة وجرح 
الغياب. وأضافت »إنني سعيدة بالمشاركة في هذه الفعالية التي 
تستحضر شعر عوشة وشموخها وحكمتها وإبداعها بمعية إخواني 
األساتذة الكرام، أمسية جميلة تحمل الكثير من الجمال بتطوافنا 
الشعر  من  عظيمًا  إرثًا  لنا  التي تركت  العرب،  في بساتين فتاة 

قال الشاعر محمد البريكي إن فتاة العرب شاعرة من  واألدب«. 
الرعيل األول، رفدت الشعر العربي والمحلي بقصائدها المفعمة 
بروح الصحراء، وأصالة اإلنسان اإلماراتي بما تحمله من مفردات 
وصور لغوية.  وتناول الشاعر محمود نور بصمة الشاعرة معتبًرا 
حضورها في القصيدة النبطية راسخًا في الوجدان المحلي، وقال 
إنها خلقت حالة من الحراك والجدل واالنتباه لنتاجها الشعري 
في  المتميز والراصد لتحوالت اجتماعية وأدبية وتاريخية كبيرة 
الشاعرة  مسيرة  الشيباني  مؤيد  الشاعر  واستعرض  اإلمارات. 
عوشة التي اعتبرها رمزًا ثقافيًا اجتماعيًا وسياسيًا ذات حضور في 
المجال الثقافي والديني والسيا�ضي واالجتماعي، وقال إنها تفاعلت 
إذ كانت تلقب بفتاة الخليج،  مع الرموز السياسية في اإلمارات، 
طيب الله  وكتبت قصيدة خاصة عن المغفور له الشيخ زايد، 

ثراه. 

مشاركة متميزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب
من  والثالثين  التاسعة  الدورة  في  اإلمارات  تراث  نادي  شارك 
الشارقة  هيئة  نظمته  الذي  للكتاب،  الدولي  الشارقة  معرض 
للكتاب، تحت شعار »العالم يقرأ من الشارقة«، في الفترة من 4 

إصدارت حديثة ومشاركة نوعية في معرض الشارقة للكتاب 

»فتاة العرب« محور ندوة في مركز زايد 

للدراسات والبحوث  
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إلى 14 نوفمبر الما�ضي. وقدم جناح النادي عددًا من اإلصدارات 
وتراثها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تاريخ  تتناول  الحديثة، 
وهويتها الوطنية، وأربعة دواوين جديدة من الشعر النبطي. وقال 
مسؤول جناح النادي في المعرض، بدر األميري، مدير مكتبة زايد 
والمعارض في نادي تراث اإلمارات: إن جناح النادي هذا العام وفر 
أكثر من 120 عنوانًا، تغطي كافة الجوانب في تاريخ وتراث الدولة 
في إطار رسالته الحضارية في حفظ تراث وتاريخ وهوية الوطن من 
خالل رفد المكتبة اإلماراتية بالعناوين المهمة التي تنقب في تاريخ 

وتراث دولة اإلمارات العربية المتحدة.

إصدارات نوعية 
ومن ضمن اإلصدارات الجديدة التي احتواها جناح نادي تراث 
اإلمارات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، كتاب »العين مدينة 
التاريخ والحضارة« للباحثة شمسة الظاهري، الذي يتناول مدينة 
بجانب  العين ويستعرض الحياة االقتصادية واالجتماعية فيها، 
التوثيق لسير عدد من الشعراء وأعالم العين ممن كانت لهم أدوار 

واالقتصادية  السياسية  الحياة  في  مشهودة 
في  »وقفات  وكتاب  والثقافية.  واالجتماعية 
تاريخ اإلمارات« للدكتور سيف البدواوي، الذي 
يغطي فترات مختلفة في تاريخ اإلمارات ارتبطت 
البريطانية على  الهيمنة  بمرحلة ما بعد  زمنيًا 
1819 وما تبعها من اتفاقيات  الساحل في عام 
لجمع  السبل  الشرقية  الهند  لشركة  هيأت 
وسكانه،  العربي  الساحل  عن  المعلومات 
كما يتناول الكتاب المسح الجغرافي للساحل 
البويات  وإنارة الخليج العربي وإنشاء  العربي، 
والغوص،  الليلي،  اإلرشاد  وسفن  والعوامات 

أسباب  عن  ويتحدث  االتحاد،  قيام  قبل  اإلمارات  في  والطرق 
وكتاب  لعدة وثائق لم تنشر من قبل.  استمرارية االتحاد وفقًا 
المعمري،  لفهد  النبطي«  الشعر  في  اإلماراتية  الوطنية  »الهوية 
وكتاب  الذي يتناول تعبير الشعر الشعبي عن الهوية اإلماراتية. 
»مالبس وحلي سكان إمارة أبوظبي« لبثينة سالم القبي�ضي، الذي 
يستعرض ثقافة الحلي والمالبس الخاصة بسكان أبوظبي في الفترة 
الممتدة من بدايات القرن التاسع عشر وحتى النصف األول من 
القرن العشرين، حيث استندت الباحثة على روايات شفاهية من 
سيدات المجتمع الظبياني باإلضافة إلى المصادر التاريخية وما 
نقلته الكاميرا من صور توثق للعديد من قطع الزينة النادرة في 
المجتمع. وكتاب »البلديات في اإلمارات نشأتها وتطورها« لخالد 
يحيى البكيل، الذي يستعرض التطوير في اإلمارات، في ما يتعلق 
بالنواحي الخدمية، حيث ظهرت الحاجة إلى إنشاء إدارة حكومية 
تقوم على خدمة سكان الحواضر، فكان المبادر بالخطوة الشيخ 
راشد بن سعيد بتأسيسه بلدية إلمارة دبي عام 1957 تقوم على 
النظم الحديثة، ثم تتابعت البلديات في اإلمارات األخرى. وكتاب 
لعبد الله يحيى السريحي، ويضم  »مع المخطوطات والمصادر« 
تعِرّف  التي  واألبحاث  المقاالت  من  مجموعة 
منه،  نشر  ما  وبعض  العريق  العربي  بتراثنا 
بجانب مقاالت عن المخطوطات العربية وما 

يتعلق بعلومها وفنونها وتحقيقها.
اإلماراتي«  الشعبي  الشعر  في  »قراءات  وكتاب 
للدكتور فاروق اسليم، الذي يضم أربع قراءات 
تشمل نقد  أدبية في الشعر الشعبي اإلماراتي، 
موقفًا  للشعر  اإلماراتيين  الشعبيين  الشعراء 
الشعبية  القصيدة  بناء  في  والغزل  ووظيفة، 
والديار في الشعر الشعبي اإلماراتي  اإلماراتية، 

في  والمالد  نموذجًا،  العقيلي  مبارك  الشاعر 
يتسم  حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
الكتاب بطرقه مجاالت غير شائعة وبعضها غير 
ومن الكتب المهمة ضمن اإلصدارات  مسبوق. 
العربية  الدوريات  »مجموعة  كتاب  الجديدة، 
  - والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  مكتبة  في 
نماذج مختارة« من إعداد موزة عويص الدرعي 
في نسختين  وجاء  وفاطمة مسعود المنصوري، 
نماذج  على  الضوء  ليسلط  وإنجليزية،  عربية 
المختصة  العربية  والدوريات  المجالت  من 
التي تحتويها مكتبة  بالثقافة والتاريخ والتراث، 

مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، وتأتي 
أهمية هذه الدوريات من كونها أحد مصادر البحث ومرجعًا مهمًا 
لتوفير المادة العلمية للباحثين والدارسين، حيث تحتوي مكتبة 
المركز على دوريات نادرة من مختلف الدول العربية واألجنبية، 
باإلضافة إلى الدوريات المحلية. وصدر للباحثتين أيضًا في نسخة 
للدراسات  زايد  مركز  »مقتنيات  كتاب  إنجليزية  وأخرى  عربية 
والبحوث من العمالت اإلسالمية« الذي يعرف بأهم المجموعات 
إلى  وتعود  المركز  يقتنيها  التي  اإلسالمية  العمالت  من  المميزة 
فترات تاريخية مختلفة بدءًا من العصر األموي والدولة العباسية 

والدويالت اإلسالمية وغيرها من العصور المختلفة.

حفالت توقيع 
الدولي  الشارقة  معرض  في  الكتب  توقيع  منصة  وشهدت 
عدد  توقيع  الما�ضي،  نوفمبر  من  العاشر  الثالثاء  يوم  للكتاب 
من اإلصدارات الجديدة، وهي كتاب »وقفات في تاريخ اإلمارات« 
»الهوية الوطنية اإلماراتية في  وكتاب  للدكتور سيف البدواوي، 
الشعر النبطي« لفهد المعمري الكاتب والباحث في التراث الشعبي 

إمارة  سكان  وحلي  »مالبس  وكتاب  اإلماراتي، 
لبثينة سالم القبي�ضي   »1950  -  1850 أبوظبي 
وكتاب  الكاتبة والباحثة في تاريخ إمارة أبوظبي، 
لعبد الله يحيى  »مع المخطوطات والمصادر« 
المخطوطات  تحقيق  في  المتخصص  الباحث 
ووصفت  بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. 
زايد  مركز  مديرة  المنصوري  فاطمة  الباحثة 
الشارقة  معرض  دورة  والبحوث،  للدراسات 
بكل  بالناجحة  العام  هذا  للكتاب  الدولي 
بسبب  االحترازية  الظروف  رغم  المقاييس 

المعرض  »تنظيم  وأضافت  كورونا.  جائحة 
دليل على أهمية الرسالة الحضارية والثقافية 
لدولة اإلمارات، ودورها المهم في تأصيل رسالتها 
وقالت  الثقافي«.  العمل  واستدامة  الثقافية 
متميزة  جاءت  النادي  مشاركة  إن  المنصوري 
الجديدة  الكتب  من  العديد  النادي  بإصدار 
والمهمة في مجال تراث وتاريخ الدولة، مشددة 
على  على أن نادي تراث اإلمارات حريص دائمًا 
المشاركة في جميع المحافل الثقافية والتراثية، 
وأن مشاركة النادي في معرض الشارقة الدولي 
للكتاب تتسق مع أهداف ورؤية النادي الرامية 
إلى حفظ ونشر وتوثيق تراث الوطن من خالل إصدارات الكتب في 

مختلف المجاالت.

تواصل برنامج الورش التراثية 
اختتم برنامج أكاديمية بوذيب للفروسية الذي يبث على منصة 
النادي الرقمية موسمه األول من البرنامج الذي يقدمه المدرب 
الحلقة الختامية لتشرح مهارات  وجاءت  القايدي،  محمد علي 
رياضة التقاط األوتاد لهدفين معلقين وهدف أر�ضي، حيث بين 
المدرب أنواع األهداف المعلقة والمسافات بينها وارتفاعها من 

األرض وطريقة حساب النقاط.
كما شرح استخدام الرمح اللتقاط األهداف المعلقة )الحلقات( 
والهدف األر�ضي ووضعية الرمح عند االنطالق وتكنيك االلتقاط، 
واستخدام السيف لقطع األهداف المعلقة )ليمونتين( والهدف 
األر�ضي ووضعية استخدام السيف لهذا الغرض. وبثت المنصة 
ورشة عن أنواع المحامل  الرقمية لنادي تراث اإلمارات أيضًا 
التراثية وطريقة بنائها، قدمها المستشار التراثي حثبور الرميثي، 

وحاوره المدرب بدر الحسني من مركز أبوظبي الشبابي. 
اإلمارات  تراث  بنادي  اإلعالم  أطلق قسم  كما 
فقرة  النسائي،  السمحة  مركز  مع  بالتعاون 
)المفردات التراثية( التي تبث يوم السبت من كل 
أسبوع على حسابات النادي في مواقع التواصل 
االجتماعي، وتعّرِف بمفردات التراث اإلماراتي في 
العادات والتقاليد والملبس واأللعاب الشعبية 
والحرف اليدوية والبيئات المحلية المختلفة، 
وترسيخه  بتراثهم  النشء  ربط  بغرض  وذلك 
ودوره  النادي  رسالة  مع  اتساقًا  نفوسهم  في 

االجتماعي 

نادي تراث اإلمارات

"فتاة العرب" محور ندوة في  مركز زايد للدراسات والبحوث  
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تراث الشهر

وغيرهم  المتصالحة  اإلمارات  لجنة  سكرتير  الصوان  ومحمود 
الكثير.  

مبارك  عبد الله بن ذيبان،  الشعبيين:  كما التقت مع الشعراء 
أحمد بن دري  المزروعي، عتيق بن ضاعن، ومحمد بن نعمان، 
وعفراء  وعلي بن رحمة الشام�ضي،  وعبيد بن معضد،  الفالحي، 
سلطان  بن  وعبيد  قذالن،  بن  ومبارك  المزروعي،  سيف  بنت 
حاضر،  بن  خليفة  بن  ومحمد  صندل،  بن  وعبيد  الظاهري، 

وكتبت عن الشعراء راشد بن طناف وعتيج بن ضاعن وغيرهما.
ومن العلماء المسلمين كتبت عن: الشيوخ: الطنطاوي واأللباني 
ومن القادة  والشافعي،  ومصطفى الزرقا،  والغزالي والشعراوي، 
والمؤرخين والعلماء: صالح الدين األيوبي وابن خلدون وابن حزم 
الحمداني  فراس  وأبو  العظمة  ويوسف  والرافعي،  والفراهيدي 
وابو  والعقاد  شوقي  وأحمد  والبارودي  الجزائري  القادر  وعبد 

القاسم الشابي.
وكانت هناك سلسلة من القضايا التي أثارتها »تراث«  ومن أبرزها 
دفاعها عن اللغة العربية التي هي في مهب الريح والتي وصلت إلى 
60 حلقة شهرية، وهناك قضية: آثارنا المعرضة للضياع وقانون 
اآلثار الغائب الحاضر، والمباني الحكومية بال هوية تراثية وغيرها 

من القضايا المتعلقة بالتراث والتاريخ.
الجلوس ورمضان  الوطني وعيد  اليوم  ملفات  الملفات:  ومن   
ومواسم  وعن الغوص وتاريخه ورحالته والمغاصات،  والعيد، 
المطر والبحر والرياح والرطب، وملفات: العمارة الطينية،  التحية 
والسالم في الوطن العربي، والفنون الشعبية والهجن والفروسية 

واألنساب في بالد العرب، و االستشراق والمستشرقون.

والعراق  ومصر  والشام  اإلمارات  في  الحج  ومحامل  وقوافل 
األبواب  وملفات  واليمن،  العربي  المغرب  وبالد  والسودان 
وغطاء  الزواج،  وعادات  وتقاليد  العربية،  البالد  في  التاريخية 
الرأس في البالد العربية واإلسالمية، وطقوس االستسقاء والمطر 

في الموروث الشعبي، وملفا عن هرمجيدون أكذوبة التاريخ.
ومرامس،  العرب،  نوادر  والموضوعات:  المقاالت  ومن سلسلة 
ومسكوكات، ومن خزانة التاريخ، وغريب في الصحراء، وسوالف 
بو راشد، ومفردات تراثية، ومن أدب التراث، ومن عيون التراث، 

ومن روائع الشعر الفصيح، ومواقع ووقائع. 
العمارة  الخاصة مثل:  عدًدا من األعداد  »تراث«  كما أصدرت 
تقاليد الزواج  األسواق الشعبية في البالد العربية،  اإلسالمية، 
بن  زايد  الشيخ  وفاة  لمناسبة  وعدد خاص  العربية،  البالد  في 
وكذلك  وعن المخطوطات،  - طيب الله ثراه،  سلطان آل نهيان 
رياضة الصيد بالصقور، واأللعاب الشعبية، والقالع والحصون 
في العالم العربي. وأصدرت »تراث« عددا من البوسترات الملونة  
له  المغفور  ووفاة  الجلوس،  وأعياد  الوطني،  اليوم  بمناسبات 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعن: تمور اإلمارات، واألعشاب 
والمواقع  النخلة،  عمتنا  الطواش،  أدوات  الطبية،المحامل، 

األثرية والتاريخية في العراق، والمسجد األق�ضى المبارك.
اليمن  الموضوعات عن:  العديد من  ونشرت  اليمن  زارت  كما 
متحف التاريخ المفتوح ونشرت استطالعًا ميدانيًا عن سد مأرب 
بناءه على نفقته  نهيان  الذي أعاد الشيخ زايد بن سلطان آل 
الخاصة وحضر افتتاحه، وبالمناسبة فإن يوم 21 من هذا الشهر 

يوافق ذكرى مرور 34 عاًما على افتتاح السد بعد إعادة بنائه 

تضيء عامها الثاني والعشرين

 حمدي نصر 

شموع عامها  »تراث«  ت�ضيء  الحالي،  مع بداية شهر ديسمبر 
بما  فخورة  الله.  بإذن  المديد  عمرها  في  والعشرين  الثاني 
حققته خالل الفترة الماضية من جهد في سبيل الحفاظ على 
وتسجيل التاريخ وترسيخهما في نفوس وعقول أبناء  التراث، 
فكره  خالصة  القديم  الجيل  من  مستمدة  الجديد،  الجيل 
باحثة في زوايا التاريخ وعلى رفوفه وخزائنه  وعميق تجربته، 
روى مكتوبة بأيدي أبناء المنطقة. وهو هدف 

ُ
حكى وت

ُ
عن مادة ت

سام سعت إليه بعد أن كانت كتابة  التاريخ في معظمه خالل 
الكثير من  وهو ما كان عليه  الغرباء.  بأيدي  الماضية  الفترة 

التحفظات.

وإذا كانت »تراث« قد حملت على عاتقها أن يكون اهتمامها بالتراث 
والتاريخ على المستويات المحلية والخليجية والعربية اإلسالمية 
فإن الجهد المبذول وإن أشادت به كافة الفعاليات  والعالمية. 
إال أنها كانت وما تزال يحدوها  الثقافية والمهتمة المتخصصة. 
أمل كبير في تحقيق المزيد ألن الطموحات ال تحدها حدود. وهي 

ُتعد إن ما تحقق ما هو إال خطوة على طريق األلف ميل. 
يتوافق سنويًا مع مناسبة عزيزة  »تراث«  وما نسعد به أن مولد 
ذكرى  بأسره.  والعالم  العربية  األمة  أبناء  وقلوب  قلوبنا  على 
اليوم  وهي  الحبيبة.  إماراتنا  في  المناسبات  أغلى  هي  متجددة 
الوطني التحاد اإلمارات الذي أر�ضى قواعده وقاد سفينته بنجاح 
منقطع النظير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
هو يوم لم الشمل  هو يوم العزة والكرامة والرفاهية.  الله ثراه. 
يظللها علم واحد.  ألسرة اإلمارات لتجتمع تحت سقف واحد. 
نحو  بجهد متوحد.  ويحدوها أمل واحد.  ويقودها زعيم واحد. 

مستقبل واعد واحد. وخالل مسيرتها خالل تلك السنوات التقت 
»تراث« مع العديد من رواد حركة النهضة في اإلمارات والعالمين 
العربي واإلسالمي. وبحثت في ذاكرة كبار السن من أبناء اإلمارات 
ومطويات  ودرر التراث.  لتكتشف ما لديهم من كنوز الذكريات. 
مع المغفور له الشيخ  فنشرت على سبيل المثال لقاء  التاريخ. 
فيه:  صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة وكان من أبرز ما جاء 

التاريخ يؤكد حقنا في الجزر. 
بن محمد  الشيخ حمد  السمو  مقابلة مع صاحب  كما نشرت 
الشرقي حاكم  الفجيرة وكان من أبرز ما جاء فيه: االتحاد عالمة 

فارقة في تاريخ األمة العربية. 
كما نشرت العديد من اللقاءات مع كبار الشخصيات والسن منها 
على سبيل المثال:  إبراهيم بن محمد بن عبد الله المدفع،  وفقيد 
واألديب الداعية  التراث محمد بن أحمد بن مطر السويدي،  
الشيخ محمد بن علي المحمود، وسلطان العويس ودرويش بن 
كرم، والشيخ أحمد عبد العزيز المبارك، وحديث الذكريات مع  
الغواصين والنوخذا: سيف بن غانم  السويدي، وخميس بن زعل 
الرميثي، وخليفة الفقاعي، إضافة إلى الوسوا�ضي أول معلم في أبو 
وذكريات العين مع   وجمعة الدرمكي أول معلم في العين،  ظبي، 
حبروت بن سلطان الكتبي، وذكريات البحر والغوص مع: خليفة 
وشمسة المري أول امرأة تمارس  بن قصمون وجمعة خلفان، 
الغوص في أبوظبي، ولقاءات مع علي بن حسن وعبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن و سعيد محمد سالم المحيربي، والشيخ 
ولقاءات حول  ومبارك بن لندن،  أحمد بن إبراهيم بن طاهر، 
اليوم الوطني،  والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
محمد بن سالم الظاهري وكيل الدائرة الخاصة  الله ثراه مع: 
والشيخ أحمد بن محمود سكرتيره الشخ�ضي قبل  للشيخ زايد، 
قيام دولة االتحاد، وسهيل المهيري قائد شرطة أبوظبي األسبق، 
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القصيدة من ديوان الشاعر سعيد بن محمد بن هالل الظاهري الذي ولد في منطقة 
من األشعار  كبيرًا  وترك الشاعر إرثًا   .2001 وتوفي عام   ،1918 بالعين عام  »الجيمي« 
المكتوبة والقصائد في المدح والغزل والتغرودة وشعره يحفل بالعديد من المظاهر 
االجتماعية والفنية، ويمتاز بتعبيراته التي يتناولها من حيث البيئة البدوية.  ترأس الشاعر 
مجلس شعراء العين وقدمه في التلفزيون وظل عضوا فيه حتى آخر سنوات حياته، وكان 
الشعراء من المنطقة الشرقية من أبوظبي يعدونه زعيمهم في الشعر ورائدهم ووالدهم.

الجيب: سيارة الجيب،  رجاب: اإلبل،    رزفه وتشبيب: المقصود فيها رزفة الحربية
ما يوا: ما جاؤوا،  نزوه، ولهباب: مناطق تقع في اإلمارات الشمالية على طريق دبي العين 
في الما�ضي،  بدع العيم: ويسمى بدع هل بالخيل وكان يطلق عليه بدع العيم حيث كان 

يعيش عليه بعض البدو ممن ال يتكلمون.

التاريخ من عيون السيارات القديمة 
16 السيارات الكالسيكية، وتطور اإلمارات - جمال مشاعل 

18 السيارة في الشعر النبطي اإلماراتي - فهد المعمري 

24 سيارات هتلر المشؤومة - خالد بيومي 

26 رّحالة في سيارة - د.علي عفيفي علي غازي 

33 السيارات والتغيرات الثقافية - فاطمة المزروعي 

34 متاحف الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان - سعيد الجنيبي 

38 أول مصنع سيارات في الشرق األوسط - خالد بيومي 

42 العندليب األسمر وحكايات مع السيارات - حاتم عبدالهادي السيد 

قصيد

ملف

الجيب فيه املدح ما خاب

خــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــا  المـــــــدح  فيـــــــه  الجيـــــــب 

رجـــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــــــــــلى  يلـــــــو روح  أحســــــــــــــن 

واطيـــــــــــــــــــــاب خــــــــــــــير  فــــــــــــــي  نوخــــــــــــــوا  إن 

و»لهباب« »نــــــــــــــزوه«  مــــــــــــــا يــــــــــــــوا عــــــــــــــلى 

وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيب صلـــــــــــــــــــــف  ســــــــــــــيره  لكــــــــــــــن 

اللواهــــــــــــــــــــــــــــيب شـــــــــــــــــــــرتا  هـــــــــــــــــــــبته  لــــــــــــــو 

وتشــــــــــــــــــــــــــــبيب رزفـــــــــــــــــــــه  روحـــــــــــــــــــــوا  وان 

»بــــــــــــــدع العــــــــــــــــــــــــــــيم« درب المحـــــــــــــــــــــابيب
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التاريخ من عيون السيارات القديمة 

 جمال مشاعل

شهدت منطقة اإلمارات وصول أول سيارة إليها في عشرينيات 
تتوافد  السيارات  أخذت  الحين  ذلك  ومنذ  الما�ضي،  القرن 
الما�ضي  القرن  ستينيات  مطلع  مع  سيما  وال  المنطقة،  إلى 
تاريخ السيارات الكالسيكية في  حتى اليوم ولعله في استقراء 
اإلمارات تعبير عن الحنين إلى الما�ضي، وإماطة للثام عن جانب 
وفي الوقت نفسه فيه توثيق لقصة  مهم من التراث المحلي، 
تطور النقل في اإلمارات، ومن يقارن األمس باليوم يعرف مدى 
التطور واالزدهار والرفاهية التي بلغتها دولة اإلمارات في مجال 

وسائل النقل ومستلزماتها. 
، ولكن 

ً
 خاصا

ً
 أو كتابا

ً
لم ُيفرد األرشيف الوطني للسيارات بحثا

في معظم كتبه كانت السيارة موجودة بصورها، أو بجوانب من 
أهميتها في تاريخ البالد، أو توثيق لمدى االهتمام بها وبما قدمته 
لإلنسان القاطن على هذه األرض الطيبة، وباإلضافة إلى ذلك 
فقد اهتم قسم التاريخ الشفاهي بالسيارات، فكان يحصل من 
أحاديث الرواة على بعض الجوانب من تاريخ السيارة الحافل 

في منطقة اإلمارات.

شفرولية 1948 
وُعمان(  اإلمارات  دولة  في  األولى  األيام  عن  )ذكريات  كتاب  في 
يقول إدوارد هندرسون الموظف لدى مؤسسة »تطوير البترول 
1948 عقدنا  في الساحل المتصالح«: بعد ظهر أحد أيام نوفمبر 
العزم على التوجه نحو بدع الفرس عبر أبوظبي في أربع سيارات نقل 
خفيفة من طراز شفروليه، والتي تسير على قوة الدفع بعجلتين، 
 ... نجتاز فيها الكثبان الرملية،  مياًل،   120 وكان علينا أن نقطع 
وقد اعتمدنا على خبرة سائقينا وخبرتهم في عبور الصحراء... وفي 
 ... ثقياًل  مفرق أبوظبي غرزت إحدى سياراتنا وهي تحمل حماًل 
وبمساعدة بعضنا استطعنا أن نخرج السيارة من الرمال بإزالة 
الرمال من تحت العجالت، وتخفيض ضغط الهواء في العجالت، 

وباستخدام ألواح الصفيح.

»الجيب« 1955
األرشيف  إصدارات  من  وهو  الذهبية(  )الفقاعة  كتاب  وفي 
الوطني، يقول المؤلف رودريك أوين الذي ق�ضى في الخليج العربي 
من أبريل عام 1955إلى ابريل عام 1956: إنه حين سافر إلى جزيرة 
وجد فيها  مطار فيها،  داس لمعرفة فيما إذا كانت صالحة لبناء 
وأنه  واحدة تعود إلى رئيس العمال أو المقاول،  »جيب«  سيارة 
وكانت السيارة تقبع  فأخبروه بأنها ال تعمل،  أراد أن يستعيرها، 
في حفرة قد علقت فيها، فأعّد لها مسارًا مزدوجًا من األلواح إلى 
مكان مستٍو، من األرض، وقد دفعها عشرة رجال حتى أخرجوها 
من الحفرة، ودار محركها بسهولة، ولكنها أصدرت ضجة غريبة، 
واهتزت، لم يكن بها عداد أميال، وهو ما كان مصدر إزعاج للسيد 
أوين، لذا كان يجب تقدير المسافة سيرًا على األقدام، ومع ذلك 

كانت تسير بطريقة ما، فانطلق بها بجولة في الجزيرة.

الالندروفر ..األقرب إلى الذاكرة 
وفي إطار حرص األرشيف الوطني على توثيق الذاكرة الشفهية 
مبخوت  الراوي  قال  الما�ضي،  في  الحياة  جوانب  لمختلف 
كانت  البداية  في  أذكر  المنصوري:  الربيعي  صالح  الله  عبد 
)الشاحنة(،  و»اللوري«  الوانيتات«،  و»الفروت  »الالندروفر«، 
و»الر�ضي بيت فورت«، ولم تكن السيارات كثيرة. وكانوا يسافرون 
إلى الحج بسيارات »وانيتات« )pick-up باإلنجليزي وهي الشاحنة 
الصغيرة لديها حوض خلفي مكشوف لنقل البضائع(. وفي كتاب 
أنتوني جيمس  يتذكر المؤلف  أيامنا الخوالي(  كل  )اإلماراتيون: 
رندل في النصف األول من ستينيات القرن الما�ضي السفر من 
ما يجعل الرحلة طويلة  العين إلى أبوظبي عبر الكثبان الرملية، 
تستغرق نحو سبع ساعات، ولقد كان لكل قائد سيارة »طريقته 
كلها  األحوال  وفي  حولها،  االلتفاف  أو  الرمال  الجتياز  المثلى« 
لقد انحرف القائد  ويتابع رندل:  كان األمر ينطوي على مغامرة. 
فأوقف المحرك فجعل مركبة الالندروفر  في اللحظة الحرجة، 
ولذا فقد تعين عليه أن  تستقر في وضع يصعب انتشالها منه؛ 
يقوم بالحفر، ويزيح أكبر قدر ممكن من الرمال من تحت المركبة، 

السيارات الكالسيكية 
شاهد على تطور اإلمارات وازدهارها

كانت قيادة المركبات على  حقًا  وكانت تلك عملية شاقة حقًا! 
الكثبان الرملية عملية تحتاج لخبرة ومهارة كبيرتين، وكان السائق 
يفرغ إطارات المركبة من بعض هوائها لتخفيف الضغط عليها 
المنهالي  بن مرزوق  مبارك سعيد  الراوي  وأما  أكبر.  نطاق  على 
فيقول: ظهرت في الستينيات السيارات، وأول سيارة كانت سيارة 
»الندروفر« رأيتها في ليوا، وعندما أتينا من ليوا إلى أبوظبي ركبنا في 
ا )غير  سيارات، ولم يكن هناك جسر فوق الماء، إذ كان الشارع رمليًّ
معبد( والمياه تضرب به، وحين أرادوا تحسينه وضعوا له »قار« 
)مادة سوداء اللون من مخلفات تقطير البترول الخام، تستخدم 
في تعبيد الطرق( فظهرت معالم الشارع، لكنه كان في بدايته رماًل 
ا واحًدا، وبعدها أصبح خطْين. تذهب من العين إلى أبوظبي  وخطًّ
الكبيرة المكشوفة  »الالندروفر«  في سيارة  وتسكن مدة يومْين، 
من األعلى. ويتذكر الراوي راشد سيف ربيع بالحايمة الظاهري في 
كتاب )ذاكرتهم تاريخنا( الصادر عن األرشيف الوطني - أول سيارة 
كانت عند الشيخ زايد بن  فيقول:  شاهدها أول مرة في حياته، 
سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - عندما كان ممثاًل للحاكم في 
مدينة العين، والسيارة كانت من طراز الالندروفر، وكانت محليًا 
في ذلك الوقت تسمى »وْسط«، وسميت »وسط« ألنها ذات بابين، 
وحجمها أصغر من الجيب العادي األكبر حجمًا، وله أربعة أبواب.
الصادر عن  اإلمارات(  )ذكريات  كتاب  في  ووكر  ويروي جوليان 
 -  1953( اإلمارات  في  ذكرياته  بعض   - أيضًا  الوطني  األرشيف 
1972( فيقول: »... كرُم الضيافة عند البدو وفضولهم تغلبا على 
عداواتهم، أذكر أن امرأة عجوزًا أقبلت، وهي ترتدي ثيابًا سوداء، 
وقد خرجت من ملجأ في جرف أعلى وادي »سدر«، وكانت تحمل 
حزمة من القش، ووضعتها على األرض أمام سيارتنا الالندروفر 
وظلت تحدق فيها. وسألت: أهي ذكر أم أنثى؟! ولم تكن قد شاهدت 

من قبل أي مركبة ذات محرك.

بيدفورد واالستيشن والكرافان
سيارة  أول  إن  فيقول:  الكتبي،  مطر  بن  حياب  الراوي  ويتذكر 
شاهدتها كانت سيارة »الند روفر موديل 1957 بريطانية الصنع«، 

ورأينا أيًضا سيارات »بيد فورد«. 
وأول من شاهدت  السابق.  في  رأيتها  التي  السيارات  أنواع  هذه 
عنده السيارات هو الشيخ زايد - طيب الله ثراه - فقد كان لديه 
ولم  طويلة.  أمريكية  سيارة  اقتنى  وبعدها  »الندروفر«،  سيارة 
يكن هناك شارع بل كانت السيارات تم�ضي فوق الرمل و»الرقاة« 
)مكان مرتفع(، فكان سيح »صحراء« ورمل »كثيب رمل«. وفيما 
يسرده من ذكريات لقسم التاريخ الشفاهي في األرشيف الوطني، 
يقول الراوي ناصر نخيرة الخييلي: في البداية كنا نسير في سيارات 
»بسط استيشن« )السيارات التي ليس بها قمرة للقيادة وهي أشبه 
وكانت  وكانت السيارات مكشوفة،  بسيارات النقل المكشوفة(، 
)قمرة قيادة(  »قبة«  والسيارة التي كانت لها  »سلندر«،   6 بقوة 
كانت للقائد المؤسس الشيخ زايد - طيب الله ثراه - ولم يكن أحد 
غيره يملك سيارة فيها »قبة«، وحين صارت رحلتنا مع الشيخ زايد - 
جعل الله مثواه الجنة - »طماشة« )متعة وترفيًها( بحيث أصبحت 
»كرفانات«  بها  السيارات  وقد صارت  بالمخيم،  رحالتنا شبيهة 
)جمع كرفان وهو البيت المتنقل المؤقت( وقد وفر لنا الشيخ زايد  

رحمه الله - كل �ضيء. 
وقد أسفر اهتمام دولة اإلمارات بالسيارات الكالسيكية القديمة 
مميزة  بأساليب  لعرضها  وصاالت  معارض  عدة  تخصيص  عن 
وتجدر اإلشارة إلى أن جميع المراجع التي استقينا منها  وجذابة. 
وكل ما  المعلومات الواردة هي من إصدارات األرشيف الوطني، 
ورد على ألسنة الرواة هو من المقابالت التي أجراها قسم التاريخ 

الشفاهي في األرشيف الوطني 
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المتصالح  اإلمارات  ساحل  منطقة  إلى  السيارة  دخول  منذ 
حيث شهد هذا التاريخ وصول ودخول  للميالد،   1924 سنة 
حتى  وتتابع وصول ودخول السيارات،  أول سيارة للمنطقة، 
السيارات  من  الكثير  العشرين  القرن  ستينيات  في  أصبح 
الشعراء  مرأى  أمام  فكانت  واأللوان،  األشكال  المتعددة 
 
ً
جديدا  

ً
رافدا السيارات  هذه  فكانت  اإلماراتيين،  النبطيين 

لهم في أشعارهم النبطية، فمنها استلهموا مفرداتهم اللفظية 
وأساليبهم الشعرية وتراكيبهم اللغوية.

لقد  َذَكَر الشعراء النبطيين اإلماراتيين في شعرهم عن السيارات 
الكثير من التفصيالت، ومنها ذكر أسم بلد الصنع وسنة الصنع 
التي  الدول  أسماء  وّثقوا  أشعارهم  ومن خالل  السّيارة،  ولون 
كانت توّرد لهم السيارات، وفي بداية دخول السيارة إلى المنطقة 
لم يكن هناك الكثير من األسماء فقد ذكر الشعراء اسم كل من 
وإن  ـ  واليابان  ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وبعضهم يسميها لندن، 
ـ مع الدول الثالث السالفة الذكر، وهناك  كانت حديثة نوعا ما 
للميالد   1932 فرنسا بسيارتها رينيو والتي دخلت المنطقة سنة 
سوى  تسبقها  ولم  للمنطقة،  دخواًل  السيارات  أوائل  من  وهي 
دخلت  سيارة  أول  تعد  التي  األمريكية   T موديل  فورد  سيارة 

أما اليوم فهناك الكثير من الدول  للميالد.   1924 المنطقة سنة 
كوريا،  إيطاليا،  فنهاك  اإلمارات،  لدولة  السيارات  تصدر  التي 
إسبانيا، تركيا، روسيا، السويد، كندا، وغيرها، فسوق السيارات 
هي  والتنافسية  على مصراعيه  مفتوح  اإلمارات  دولة  في  اليوم 
السيارات  أشكال  أن  كما  السيارات.  وشراء  اقتناء  في  األساس 
تطور اليوم بشكل كبير عّما كان عليه في السابق، فكان الصنع ال 
يتعدى أنواعًا وأشكااًل قليلة، أما اليوم فهناك عشرات األشكال 
للنوع الواحد من السيارات، والمزايا العديدة والكثيرة من خالل 
سعة المحرك وعدد األحصنة وعدد الغيارات والفخامة الداخلية 
قديما كانت أفكارهم وألفاظهم  لذا فالشعراء  وغيرها.  للسيارة، 
متقاربة إلى حد بعيد، وذلك نظرًا لتقارب السيارات فالجيب مثاًل 
هناك الجيب ذو البابين والجيب الوسط ذو الباب الواحد، وهذا 
نرى  وسوف  تقارب األشعار.  إلى  الحال  بطبيعة  يؤدي  التقارب 
كيف تناول الشعراء ذكـر بلد الصنع واسم الوكيل وسنة الصنع 
ولون السيارة في أشعارهم؟ فحفظوا لنا في شعرهم األبيات الدالة 

على تاريخ السيارات في البدايات.
يقول الشاعر محمد بن صبيح في السيارات األمريكية الصنع:

وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات م الجيبـــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــا زانـــــــــــــي

يها
ّ
صبغتــــــــــــــــــــــــــــــــه روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــص مــــــــــــن وْرد البريطانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ْ
شــــخ

ع واليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ْ
والمكينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــن

ويتابعه الشاعر عبدالله بن عمير الشام�ضي:
على متــــــــــن جيٍب يطوي البيد والقفـــــــر

صنعـــــــــة مريكــــــــــا ف السباريت زرفــــــــــــالي
وأنه  المرسيدس  في  الشام�ضي  راشد  بن  رحمه  الشاعر  ويقول 
وذكر وادي القور ألنه الطريق المؤدي قديمًا  من صنع ألمانيا، 
وهناك يقع المنفذ الحدودي بين الدولتين،  إلى سلطنة عمان، 
ثم تطورت الطرقات فأصبح الطريق من حتا،  ويسمى باألسود، 

وبها يقع المنفذ الحدودي:
مبخــــــــــــــــــوت مــــــــــن أنــــــــــــوى يبا ْعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

طـــــــــوى المرســــــــــيدس الزين
ْ
وســــــــــــــــــــــط خ

تــــــّوه نــــــــــــــــــــــــــــوى مــــــن صــــــــــــــــــــــنع االلمـــــــــــــــــــــــان

هــــــــــــين
ْ
واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يسوقـــــــــــــــــــــــــــه كّيــــــــــــس ذ

ــــــــــــــــــف بـــــوادي القــــــــــــــــــــــــــــــــــور ثــــــــــــــــــم الن
ّ
خط

ض ع المحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ل وفيَّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ
ويقول الشاعر علي بن شمسه في السيارات األمريكية:

 مجــــــــــــدوٍل أسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ّ

فــــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــف
الزيــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــو عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍن غضّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

لــــــــــــــــــــــــــــــــــه بنحضــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي دوٍج أخضـــــــــــــر
وْرد األمــــــــــــــــــــــــــــــــيركـــــــــــــــــــــــــــــــــــا األولّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ْمــــــــــــــــــطْربــــــــــــــٍل مــــــــــــــــــــــــــــــــــا يلحقـــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــــــه االكروّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ْ
مــــــــــــــــــــــــــــن قْبــــــــــــــل من

اللي ســــــــــــــــــرح مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقفــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــر
البْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قّصــــــــــــــــــــــــــــه بالوحّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

السيارة في 
الشعر النبطي 

اإلماراتي 

التاريخ من عيون السيارات القديمة 
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ودريــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــه يفــــــــــــــــــــــــهم ويفــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــر
طرّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ْ
والســــــــــــــــــــــــــــيره السرعــــــــــــــــــــــــــــة خ

ويتابعه الشاعر أحمد الكندي:
يت عندي من أمريكا رفيع الصوت

ّ
تمن

سريع ْدورانه وان بدا بالمشــــــــــــــــــــــــــــــاريفي
طعامه يجّرونه من األرض حسب القوت

ب عــــــــــــــــــلى بيبه ولوٍف مراضيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
يرك

الشاعر ربّيع بن ياقوت يذكر السيارات اليابانية الصنع، يقول:
حــــــــــــــــــــــــــــي مـــــن يتــــــــــــــــــــــــــــني مراسيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

صاحــــــــــــــــــــــــــــبي بفــــــــــــــــــــــــــــزع علــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــانه
فــــــــــــــوق مــــــــــــــن يقطــــــــــــــــــــــــــــع مساييلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي الريــــــــــــــــــــــــــــدا وكــــــــــــــــــــــــــــثبانـــــــــــــــــــــه
مــــــــــــــا تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون فــــــــــــــــــــــــــــي تباديلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وارد اليــــــــــــــــــــــــــــابان نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــه
الشاعر سالم الدهماني يذكر سيارته بأنها موديل سنة 1960 وأنها 
جديدة وواردة من بريطانيا، وأشار إليها بكلمة لندن، وِذْكر سنة 
ع مع  ح كذلك أن الشعراء أقرنوا ذكر البلد الُمَصِنّ الصنع، وَيتَوضَّ

ذكر سنة الصنع في كثير من المواضع، فيقول الشاعر:
وارد الستــــــــــــــــــــــــــــين بْعـــــــــــــــــــــــــد أنه وشــــــــــــــــــــــــــــار

م لنــــــــــــــــــــــــــــدن وّردوه الصانعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
ْ
رق

ويقول الشاعر خميس السماحي:
إْبِشر محمــــــــــــــد كان مــــــــــن ضّدك شــــــــــــــقي

يّي فــــــــــــــي جيبـــــــــــــــــــاٍت شــــــــــــــرا العقبــــــــــــــاني
ْ
بن

وارد أربعــــــــــــــــــــــــــــه ْوسبعين في لوٍن وبــــــــــــــــــــــــــــي

صبغــــــــــــــــــــــــــــه حليــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وارد الزيــــــــــــــــــــــــــــاني
وفي هذا البيت يقول الشاعر بأنه اشترى السيارة وهي مويل 1974 
ولونها حليبي وهي واردة من وكالة الزياني الذي كان وكياًل لسيارات 

الجيب في ذاك الوقت.
وبها   1960 أما الشاعرة فتاة العرب فتقول إن سيارتها موديل 
نقش في األلوان وواردة من أمريكا، وربما أرادوا الفخامة في ذكر 

السيارات األمريكية فكانت تصدر الشفرليت والكدلك والدوج:
وارد الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتين منقوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

مــــــــــــــــــــــــــــن مريكــــــــــــــــــــــــــــا صاحبــــــــــــــه يابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ويقول الشاعر سعيد بن كلفوت:

وقــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا محمد ثيب باســــــــــــــراع
قم رّد لي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أحســــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــوع

كدلك جديــــــــــــــــــــــــــــد ْويقطع القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
وارد مــــــــــــــــــــــــــــن أمريكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومصنــــــــــــــــــــــــــــوع

ب لــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــن يــــــــــــــاه مطــــــــــــــــــــــــــــالع
ّ
يـــــــــــــــــــــــــــذ

ســــــــــــــــــــــــــــريع يقطــــــــــــــــــــــــــــع رْمــــــــــــــل وْهــــــــــــــــــــــــــــزوع
بنكــــــــــــــــــــــــــــا�ضي الحّيين فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــاع

ي الّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
ّ
نــــــــــــــــــــــــــــاس تخــــــــــــــّوز مــــــــــــــــــــــــــــن

ويقول الشاعر راشد بن عبالن ذاكرا الالند كروزر وبلد الصنع 
الجيب  بجانب  الصنع  حديث  ُيَعدُّ  كروزر  والالند  اليابان، 
والكدلك والشفر والدوج، كما أن السيارات اليابانية هي حديثة 

إذا ما قورنت بأمريكا وألمانيا وبريطانيا:
شــــــــــــــّد كْرٍز قشط مــــــــــــــن وْرد اليبـــــــــــــــــــــــــاني

يقطــــــــــــــع الريــــــــــــــــــــــــــــدا وحي يسبق غــــــــــــــباره

في أشعار السيارات،  جديدًا  الشاعر سالم الجمري يذكر شيئًا 
ع، بل يذكر اسم الوكالة التي تصنع  فهو ال يذكر اسم البلد الُمَصِنّ

أنواعا من السيارات وهي وكالة التويوتا اليابانية، فيقول: 
راكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب تويوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خضــــــــــــــــر 

يدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع إن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
مــــــــــــــن إشــــــــــــــــــــــــــــاراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــــــــــــّواق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزه
ويقول الشاعر عي�ضى بن سعيد بن قطامي:

ركبنــــــــــــــــــــــــــــا فوق لــــــــــــــي سيتــــــــــــــه نعيـــــــــــــــــــــــــــــــــم
اع الهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ّ
جديــــــــــــــد الطــــــــــــــــــــــــرز قط

يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــّرج هــــــــــــــــــــــــــــّم من بونه سجــــــــــــــــــــــــــــيم
يــــــــــــــــــــــــــــلي قّد له م المحــــــــــــــــــــــــــبوب عــــــــــــــــــــــــــــام

ٍر بهيــــــــــــــــــــــــــم
ْ
ولــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــا سايقه خــــــــــــــط

عــــــــــــــلى ســــــــــــــيره يخالــــــــــــــط ف الغمــــــــــــــــــــــــــــام
طـــــــــــــــــــراز ألمانيــــــــــــــــــــــــــــا صنعــــــــــــــــــــــــــــه عديــــــــــــــم

على خمســــــــــــــــــــــــة وخمســــــــــــــة بالتمــــــــــــــــــــــــــــام

الشاعر سالم الدهماني يذكر اسم الوكيل لسيارات الجيب وهو 
الزياني، كما ذكر لون السيارة وهو اللون الحليبي نسبة إلى لون 

الحليب، فيقول:
ِلْعقبــــــــــــــــــــــه

ْ
فــــــــــــــي خّن جيــــــــــــــٍب مــــــــــــــا تهّمه ا

أبيــــــــــــــــــــــــــــض حلــــــــــــــــــــــــــــيبي وّرده الّزّيانــــــــــــــــــــــــــــي
سيارات  وكيل  المسعود  فيذكر  عبالن  بن  راشد  الشاعر  أما 

النيسان، كما يذكر لون السيارة وهو اللون الذهبي، فيقول:
وشــــــــــــــــــــــــــــار

ُ
ل
ْ
رّوحــــــــــــــت ف النيســـــــــــــــــــــــــــــــــان ا

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وارد المسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ْ
لــــــــــــــون ذ

ويقصد بالوشار أي أن السيارة جديدة وعدادها ما يزال صفرًا، 
والكلمة مأخوذة من المحمل الوشار وهو المحمل الذي يدخل 

البحر ألول مرة.
ويقول الشاعر ثعيلب بالحاي المزروعي وأشار إلى اسم الوكيل 

وهو بن حمودة:
وين الدريعي وويــــــــــــــن الوقــــــــــــــت لــــــي طّره

ي ْمرّيش العــــــــــــــــــيني
ّ
يشهد حمــــــــــــــوده وحت

سنة الصنع شعًرا!
وتناولهم لسنة الصنع  وسنة الصنع كانت كثيرة في أشعارهم، 
كانت لها دالئل كثيرة أهمها اإلشارة إلى أن السيارة جديدة الصنع 
وموديل السنة ذاتها، وهذا يعني أنها جديدة ولم يتم سياقتها من 
قبل، كما أن ذكر سنة الصنع رأى الشعراء فيه فنًا جديدًا حين 

يذكرونه في أشعارهم.

اإلماراتي  النبطي  الشعر  في  السيارة 

التاريخ من عيون السيارات القديمة 
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يقول الشاعر محمد بن راشد الشام�ضي:
يــــــــــــــا نديبي قــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــادر واستجيــــــــــــــــــــــــــــد

خـــــــــــــــــّل سيرك مــــــــــــــن بعد وقــــــــــــــت الدوام 
فــــــــــــــوق لي تّوه مــــــــــــــن المصنــــــــــــــع جديـــــــــــد

ه ْوسبعين ف الصــــــــــــــبغة غــــــــــــــــــــتام 
ّ
ســــــــــــــت
ويقول الشاعر سلطان الزعابي:

ي تحّيــــــــــــــه
ّ
قــــــــــــــم يا نديــــــــــــــبي شــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــن

فــــــــــــــوق الذي جــــــــــــــاهز وكامل تمـــــــــــــــــــــــــارين
ٍج مــــــــــــــلك االوصــــــــــــــاف مــــــــــــــا ريت زّيــــــــــــــه

ْ
رن

راز سبــــــــــــــعة وتــــــــــــــسعين
ْ
أخضر البويه ط

ويقول الشاعر خميس السماحي
شروى الذي هازف وناوي ع المشــــــــــــــام

ل الرنــــــــــــــج ومــــــــــــــنتهى ْدياره بعــــــــــــــيد
ّ
شــــــــــــــغ

ه الويــــــــــــــل هاجــــــــــــــس م الغــــــــــــرام
ّ
ْمداخلن

يــــــــــــــدوس بترولــــــــــــــه وســــــــــــــيره مــــــــــــــا يبيــــــــــــــد 
قــــــــــــــم يا نديــــــــــــــبي بالعجــــــــــــــل رد الســــــــــــــالم

في تسعــــــــــــــه وسبيعــــــــــــــين لي الفــــــــــي جديد
مدبــــــــــــــول كّبه ولــــــــــــــه مكّيف واحتـــــــــــــــــرام 

سر واتكل ع الواحــــــــــــــد الفــــــــــــــرد الوحيد
ويقول الشاعر سطالن الزعابي:

سايق الكــــــــــــــدلك التسعين السمــــــــــــــاوي
ني

ّ
لــــــــــــــــــــــــي سمحــــــــــــــت انقــــــــــــــل ثوابي شــــــــــــــل

ويقول الشاعر سلطان بن يافور الهاملي
خمســــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــتين ْمبريــــــــــــــــــــــــــــل جــــــديد

ــــــــــــــــه والتوايــــــــــــــر لــــــــــــــه كبــــــــــــــــــــــــــــار
ّ
مــــــــــــــاس كل

جــــــــــــــا علــــــــــــــى المطلوب غايــــــــــــــة مــــــــا تريد
فــــــــــــــي دكوتــــــــــــــا زّرقت به ف المطــــــــــــــــــــــــــــار

ويقول الشاعر سلطان بن وقيش الظاهري، ذاكرًا موديل السيارة 
سنة 1965:

قــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــا نديبــــــــــــــي رد مرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
خمســــــــــــــة على الســــــــــــــــــــــــــــتين تبغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ويقول الشاعر حمد بن علي بن مدحوس المري:
ل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج

ّ
راكــــــــــــــب اللي ما بعــــــــــــــد دخ

 الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــرام
ّ

وارد الســــــــــــــــــــــــــــبعين في شف
لــــــــــــــي مشــــــــــــــــــــــــــــى وافتر ويلــــــــــــــه واستــــــــــــــدار

يسبــــــــــــــق الشــــــــــــــاهين وفروخ الحمـــــــــــــــــــــام
منــــــــــــــوة الطارش إلي نــــــــــــــّوى المســــــــــــــــــــــــــــير

يقطع الفــــــــــــــــــــــــــــرجه وسّواقــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــالم

ألوان السيارات 
بالقليل،  ليس  نصيبًا  أشعارهم  من  أخذت  فقد  األلوان  أما 
وذكروا ألوان السيارات، وبعضهم يذكر السيارة بأنها ذات لونين 
فبعضهم أراد اللون األحمر  بالتشبيه،  وبعضهم جاء  مختلفين، 
فقال: »تشبه على بنت المطر« وكذلك »الرعاف« تشبيها بالدم، 
»مثل لون الليت ف الليلي«،  واآلخر أراد اللون البرتقالي فقال: 
وكثرت األلوان عندهم، فذكروا األلوان التالية: األبيض، األحمر، 
الحليبي إذا كان يميل إلى قليل من  الذهبي،  األصفر،  األخضر، 
اإلصفرار، جاهي حليب إذا كان اللون يميل للبني أكثر من األصفر 
وهو ذو  المخطط،  األسود.  تشبيها له بلون جاهي مع الحليب، 
ويكون على شكل خطوط عرضية في السيارة  األلوان المتعدة، 
تبدأ من الخلف وتم�ضي إلى األمام، وتأتي أحياني بلون واحد وأحيانا 
بعدة ألوان مختلفة، وكانت أكثر في سيارات الفور ويل مثل الالند 
كروزر والنيسان والجمس، السماوي، البرتقالي، األزرق، األبيض 
مع األسود، األزرق مع األخضر، األدهم وهو اللون األبيض الذي 

به قليل من السواد، أي أنه ليس ناصع البياض، البيج، الرمادي.
وفي اللون الحليبي يقول الشاعر سلطان الزعابي:

ت رّبك
ْ
يت قـــــــــــــــــــلبي ْويــــــــــــــاك مــــــــــــــا خف

ّ
شل

يــــــــــــــــــــــــــــا راكــــــــــــــب البنز اليديد الحلـــــــــــــــــــــــــــيبي
ويقول الشاعر محمد بن صقر بن جمعة:
مرسدس أبيض شرى شكــــــــــــــل الحليب

ينثــــــــــــــني بالســــــــــــــيد والسيد ازدحــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ويقول الشاعر سلطان الزعابي

قــــــــــــــم يــــــــــــــا نديبي ع قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي الطــــــــــــــرز
لكــــــــــــــزس حليــــــــــــــــــــــــــــبي يسبــــــــــــــق الريــــــــــــــــــــــف

لــــــــــــــــــــــــــــي دســــــــــــــت له بترولـــــــــــــــــــــــــــــــــه ْيفــــــــــــــــــــــــــــز
ــــــــــــــــــــــــــــه الكيلو علــــــــــــــى الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف 

ّ
ْيلف

بالشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والهيكــــــــــــــل ّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك تكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ْ
ف

ّ
جــــــــــــــديد م ْيكل
تــــــــــــــّوه نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ْمــــــــــــــــــــــــــــوّرد ْمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّهز

أوصــــــــــــــاف لــــــــــــــه جْيــــــــــــــده وتكييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
وفي لون جاهي حليب يقول شاعر مجهول:

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليتني فــــــــــــــي جيــــــــــــــب طايــــــــــــــــــــــــــــف
جــــــــــــــاهي حــــــــــــــليب ْوســــــــــــــــــــــــــــيره ْمريــــــــــــــــــــــــــــف

وادريــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــه ما هــــــــــــــــــــــــــــوب خـــــــــــــــــــــــــــايف
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي روس المشــــــــــــــــــــــــــــاريف

ّ
يلــــــــــــــف

وفي اللون األحمر يقول الشاعر محمد بن صبيح:
سرْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــا في موتر ْرعــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

وعليــــــــــــــه مــــــــــــــن بنت المطــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
ويقول الشاعر سالم الدهماني:

ح عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًب حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َروَّ
مضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون والبســــــــــــــــــــــــــــتن مكــــــــــــــــــــــــــــين

ويقول الشاعر محمد بن سعيد بالهلي:
بانشــــــــــــــــــــــــــــوم ْويــــــــــــــــــــــــــــاك في دوٍج حمــــــــــــــــــــــــــــر

ق لــــــــــــــه يدوس األرض حيـــــــــــــــــــــل
ّ

يوم أعش
ويقول الشاعر راشد بن عبالن:

ياللي صبغتــــــــــــــــــــــــــــه لونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــــــــــــر
مذكــــــــــــــــــــــــــــور لــــــــــــــــــــــــــــه بالثمــــــــــــــن غــــــــــــــالـــــــــــــــــــــي
وفي اللون األخضر يقول الشاعر سلطان الزعابي، وقد نّوه إلى أن 
اللون األخضر ليس باللون الطبيعي بل هو لون عجيب، وُمَرّكب 
من عدة ألوان أنتجت بالتالي اللون العجيب الذي ذكره الشاعر 

في القصيدة:
هات القلم يا حمــــــــــــــــــــــــــــيد والدفتر ْويــــــــــــــاه

ته عجيبــــــــه
ْ
والرنج الخضــــــــــــــر لــــــــــــــي صبغ

ويقول الشاعر ثاني أحمد بن عبود:
يـــــــــــا راعي الرنج المخطط لون أخضــــــــر

ــــــــــــــه 
ّ
ـــــــــــــوا متّيم رمـــــــــــــــــاه الوّد فــــــــــــــي فن

ّ
شل

اإلماراتي  النبطي  الشعر  في  السيارة 

التاريخ من عيون السيارات القديمة 
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يحكى أن هتلر أهدى الملك المصري فاروق سيارة مرسيدس 
بنز، فكاد أن يموت بسببها، كما أهدى هتلر أيًضا سيارة فولكس 
فلقي األخير مصرعه  فاجن للملك غازي األول ملك العراق،  

بداخلها. فما قصة سيارات هتلر المشؤومة؟ 

فاروق وحادث القصاصين
في العشرين من يناير سنة 1938 تزوج الملك فاروق،  ملك مصر 
والسودان - آنذاك - من صافيناز ذو الفقار،  وغّير اسمها إلى فريدة 
لتصبح الملكة فريدة ملكة مصر. في ذلك اليوم فتح قصر القبة 
العربي  والشرق  أوروبا  ملوك  من  والهدايا  التهاني  لتلقي  أبوابه 
والغرب،   الشرق  عظماء  من  وغيرهم  واألمراء،  الدول  ورؤساء 
الحظوة  لنيل  الدولة  كبار رجال  قيمة من  إلى هدايا  باإلضافة 
لدى الملك،  وقرر زعيم ألمانيا النازي أودلف هتلر إهداء الملك 
770،  وهذه السيارة لم يسبق   فاروق سيارة مرسيدس بنز طراز 
تصنيع سوى نسختين منها فقط  على مستوى العالم،  األولى كان 

يستخدمها هتلر نفسه،  والثانية أهداها لشاه إيران.

أما سيارة الملك فاروق فكانت تتميز بأنها مصفحة ومزودة بزجاج 
طول  وكان  الرصاص،  طلقات  من  يقودها  من  يحمي  سميك 
السيارة يبلغ نحو ستة أمتار،  وعرضها أكثر من مترين،  وارتفاعها 
7655 �ضي �ضي،  6 سلندرات،  بسعة  1,8 متر، أما محركها فكان 
ويتصل بنظام نقل ذي خمس سرعات، ووصل وزن تلك السيارة 
السيارة  تلك  أن  البعض حينها  واعتقد  كيلو جرام،   4800 إلى 
مشؤومة؛ ألن الملك تعرض لحادث سير وهو يقودها بنفسه، كاد 
أن يودي بحياته، وتردد أنه كان عملية اغتيال مدبرة، حيث كان 
الملك عائدًا من رحلة صيد بقرب محافظة اإلسماعيلية، وكان 
يقود السيارة بسرعة جنونية بجوار ترعة اإلسماعيلية، وفوجيء 
بالسيارة  باالنحراف  فقام  أمامه،  إنجليزية  بمقطورة  الملك 
المقطورة  مقدمة  فاصطدمت  الترعة،  في  السقوط  لتفادي 
الملك فاروق وسط  وسقط  األمامي،  الباب  بسيارته وحطمت 
هذا  وسمي  عفوك«  يارب  عفوك،  »يارب  يردد:  وكان  الطريق 
الحادث بـ»حادث القصاصين« إذ تم نقل الملك إلى المستشفى 

العسكري في القصاصين.
لم تعرض هذه السيارة في أول مزاد أقيم لبيع السيارات الملكية 
لم  خاصًا  إذ اعتبرتها لجنة المزاد ملكًا   ،1952 بعد ثورة يوليو 

وتحكي مصادر أن السيارة بيعت لتاجر  يتم حسم أمرها بعد. 
رغم أن بعض األلمان حاولوا  في مزاد الحق بسعر زهيد جدًا، 
لكن تاجر خردة من  السيارة بمبلغ يصل إلى مليون جنيه.  شراء 
 70( واشتراها بمبلغ زهيد  وكالة البلح بوسط القاهرة سبقهم، 
جنيهًا مصريًا( وسارع بشحنها على مراكب متجهة إلى إيطاليا فقد 
إحدى الحفالت  أثناء  التالي،  في اليوم  كان يدرك قيمتها جيدًا. 
التي كان يحضرها الزعيم جمال عبد الناصر مع مجلس قيادة 
الثورة حضر السفير األلماني إلى مصر لتهنئة جمال عبد الناصر 
وكان قد عرف بقصة  بمناسبة توليه مقاليد السلطة في مصر، 
السيارة المرسيدس التي بيعت بثمن زهيد، وقدم السفير هدية 
غير مألوفة عبارة عن شيك على بياض من المستشار األلماني إلى 
الجيش المصري بأي مبلغ يطلبه عبد الناصر في مقابل استرداد 
السيارة! التفت عبد الناصر إلى المشير عبد الحكيم عامر وسأله 
لقد ُشحنت بالفعل على مركب في  فقال المشير:  عن السيارة، 
السيارة.   الناصراستعادة  عبد  فطلب  إيطاليا.  إلى  اآلن  طريقها 
عضو  البغدادي  اللطيف  عبد  من  عامر  الحكيم  عبد  فطلب 
مجلس قيادة الثورة وأحد قدامى الطيارين المشهورين بالكفاءة 
لكن  في مصر أن يقود طائرة ويلحق بالمركب ويعيد السيارة،  
األوان قد فات ووصلت المركب إلى السواحل اإليطالية وضاعت 

على مصر فرصة الحصول على شيك بمبلغ مالي ضخم كانت في 
الطريف في األمر أن  أشد الحاجة إليه في تلك الفترة العصيبة. 
مقتيات متحف خاص  في روسيا ضمن  اآلن  السيارة موجودة 
يملكه ملياردير رو�ضي، ويقدر خبراء التحف الملكية ثمن السيارة 

بمبلغ 300 مليون يورو.

الخنفساء ومصرع غازي 
لعدم وجود  كانت سيارات الجيش األلماني تتعطل في الصحراء 
المياه الكافية لتبريد المحركات، فألح الزعيم النازي )هتلر( على 
وكان له ما أراد،  أن ُتصنع سيارات تعمل دون الحاجة للمياه، 
الوحيدة في العالم  )الخنفساء(  لتصبح سيارات فولكس فاجن 
في تبريد المحرك وتصدرت أكثر السيارات  التي ال تعتمد الماء 
. وقد أهدى هتلر الملك غازي األول  العملية في القرن العشرين 
ملك العراق سيارة  فلوكس فاجن،  فلقي األخير مصرعه بداخلها. 
وهناك الكثير من التكهنات حول وفاته بسبب الدالئل التي تشير 
لوجود من يحاول التخلص منه بسبب تقربه من حكومة هتلر 
بين  التناقض  ومنها  بالعراق.  الواسع  النفوذ  ضد اإلنجليز ذوي 
الطبية  اللجنة  وتقرير  الجثة  عاينوا  الذين  األطباء  تصريحات 
الخاص بوفاته، والذي كان برئاسة الطبيب البريطاني »سندرسن« 
ومنها إصابته المباشرة خلف الرأس بآلة حادة وهو يقود سيارته 
»الفولكس فاجن« في حين أعلن رسمًيا أن سبب الوفاة كان جراء 

اصطدام سيارة الملك بعمود كهرباء 

سيارات هتلر المشؤومة
هتلر وسط الجنراالت يتأمل نموذج فولكس فاجن

التاريخ من عيون السيارات القديمة 



27 رّحالة في سيارة    /   العدد 254  ديسمبر  262020

 د. علي عفيفي علي غازي

ويقف لُبرهة  قد يتعجب قارئ عنوان المقال للوهلة األولى، 
ا، هل ما تراه عيني صحيح؟ نعم صحيح، ومقصود تماًما. 

ً
صامت

لكن كيف يكون رحالة في سيارة، فالصورة النمطية للرحالة في 
الذهنية المتخيلة، هو من يرتحل على ظهور اإلبل أو الخيول، 
لكن  األهوال.  وُيعاني  وُيقا�ضي  والمشاق،  الصعاب  ويتكبد 
هذا المقال سوف يغير وجهة نظرك بعض ال�ضيء، فقد جاب 
السيارات،  في  العربية  الجزيرة  الغربيين شبه  الرحالة  بعض 
منذ العشرينيات وحتى الستينيات من القرن العشرين؛ بهدف 
بهم  وتقطع  عنهم،  العناء  بعض  لتخفيف  وسيلة  تكون  أن 
المسافات الطويلة في وقت قيا�ضي جًدا مقارنة بسرعة الناقة 
ومع  التقليدية،  فليس جميعهم ارتحل بالطريقة  أو الفرس، 
غطي 

ُ
مثل رافًدا مهًما للكتابة التاريخية، وت

ُ
ذلك قدموا كتابات ت

جوانب متعددة سياسية ثقافية آثارية اجتماعية اقتصادية 
جغرافية، وغير ذلك.

واألعجب من ذلك؛ أن بعض الرحالة أشاروا إلى امتالك بعض 
شيوخ القبائل والعشائر العربية لسيارات، كانت بمفهوم الوقت 
حينئذ »أحدث موديل«، فمثال األختان األمريكيتان روث وهيلين 
هوفمان تذكران أن الشيخ طاهر ابن شيخ عشيرة شمر العراقية 
في  »كل هذا يحدث  تتعجبا  ثم  »سيارة جديدة المعة«،  يمتك 
بيل  جيرتروود  البريطانية  الرحالة  تذكر  كما  بدو«)1(.  مخيم 
شيخ عشيرة  أن سالم الخيون،   Gertrude Bell 1868 -1926
ثم ُتعقب بقولها  اشترى سيارة غالية جًدا،  الجبايش العراقية، 
»إن اقتران شيوخ العشائر بالسيارات من آخر طراز هو اقتران أجد 
من الصعب علي أن أوطن نف�ضي له«)2(. وفي عام 1908 وصلت إلى 
أرض الكويت السيارة األولى، وكان مالكها الرحالة البريطاني وليم 
شكسبير )William Shakespear )1878-1915، مساعد المقيم 
البريطاني)3(. وفي 14 نوفمبر 1920 انطلقت جيرتروود بيل بصحبة 
جون فيلبي، وروبرت تشيزمان في رحلة بالسيارة إلى تل عقرقوف 
األثري بالعراق، كما استقلوا السيارة، وراحوا يتعقبون أسراب 
الطيور، وأثناء مرورهم في ديرة قبيلة زوبع انفجر أحد إطاراتها؛ 

ما اضطرهم إلى التوقف من أجل إصالحه، وفي طريق العودة انفجر إطار آخر«)4(. وتشير بيل 
إلى ارتحالها إلى الكثير من المدن والبوادي العراقية بالسيارات، وتذكر أن فيصل، ملك العراق 
حيث اصطف رجال  مر بموكبه بالفلوجة،  بعد تنصيبه ملًكا على العراق،   ،)1933  -  1921(
القبائل »بمسافة ستة أميال تقريًبا، وأحاطت خيالتهم بسيارته، وسارت وراءها، وكانت هي وراء 
سيارته مباشرة«)5(. وُيشير الرحالة البريطاني جيرار دي جوري Gerald de Gaury إلى أن غازي، 
ملك العراق )1933 - 1939(، توفي في حادثة سيارة)6(. ويصف الرحالة البريطاني روبرت تشيزمان 
1923، رد  )Robert  Cheesman )1878 - 1962، الذي قام برحلته إلى الجزيرة العربية في عام 
فعل الشارع األحسائي تجاه مشاهده السيارة بقوله: »كان هناك �ضيء مثير جًدا، كانت الناس 
تصرخ، وتجري...، وكان كل شخص يمد رقبته من النافذة أو من خارج الباب، بعد انتظار طويل 
جاء الصوت المعروف لمنبه سيارة فورد، ويلحقها جمع مبتهج من الرجال واألوالد، حتى النساء 
والفتيات شاركن في ذلك«. وقد انفرد هذا الرحالة بهذا الوصف الطريف لهذا التغير في وسيلة 
النقل والمواصالت، الذي لم يتمكن هو من التمتع بها أثناء رحلته، ولكنه أصبح أمًرا طبيعًيا 
 Hary St. John( وأدخل الرحالة البريطاني هاري سنت جون فيلبي .)لمن أتى بعده من الرحالة)7
Philby )1885 - 1960، أو الشيخ عبد الله فيلبي السيارات إلى المملكة العربية السعودية في 
عام 1924، إذ أسس شركة تجارية صغيرة في جدة، التي اتخذها مقًرا له، واستورد السيارات. 
إلى البحرين بنهاية عام  »فورد«،  كما أدخلت اإلرسالية التنصيرية األمريكية سيارة من نوع 
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1923، وظل أعضاء اإلرسالية يتباهون بسيارة »فورد« السوداء 
دالنبيرج  كورنيال  األمريكية  الرحالة  وتذكر   الجديدة؛  اللماعة 
»فورد«  السيارات  أن   ،Cornelia Dalenberg )1893-1988(
كانت أكثر سيارات البحرين استعمااًل، فهى دائًما على الطرقات، 
وتتجول في المدن والقرى، وتشير إلى أن سيارة اإلرسالية سرعان 
إذ كانت تتسع  لُتستخدم كمستوصف متنقل،  ما تّمت تهيئتها؛ 
وتؤكد أن الرحالت  بالداخل،  لخمسة ركاب وحقبيتين طبيتين 
الكثيرة،  والخرائط  الضخمة  التجهيزات  تتطلب  لم  بالفورد 
والحقائب وأكياس التموين الهائلة، ولذلك تّم تخصيص أسبوع 
وعند وصولها إلى  للقيام برحلة إلى القرى البعيدة عن المنامة، 
مع  بيوتهم  إلى  فروا  األهالي،  وشاهدها  القريبة،  القرى  إحدى 
سماع بوقها المزعج. وفي كل صباح كانت سيارة »الفورد« تخرج 
وهو  وتسير قلياًل لتقف في المكان المخصص لها،  من الكراج، 
مستعدة  عند بوابة المستشفى؛  عبارة عن كراج من السعف، 
كما يقف السائق العربي  لالنطالق في رحالت وجوالت ال تنتهي. 
»سالم«  والسائق  للقيادة.  بجانبها كل صباح مستعًدا  »سالم« 
ُيحب عمله بشكٍل كبيٍر. ففي الصباح الباكر يقوم بتجهيز ماكينة 
السيارة، ووضع البنزين فيها، ثم تنظيفها من الغبار؛ لتبدو وكأنها 
أحضرت من أمريكا لتوها، وفي كل يوم تم�ضي في الطرق، وتدخل 
األزقة، وُتسافر إلى المدن والقرى ناقلة األطباء والمبشرين)8(. وفي 
 Freya Stark( عبرت الرحالة البريطانية فريا ستارك   1929 عام 
من الشام إلى العراق بواسطة سيارة  الصحراء   )1893 - 1993
مع ثالثة مسافرين، وسائق أرمني)9( وتابعت الترحال خالل عمرها 
الطويل عبر العالم اإلسالمي على قدميها أو على الجمال أو الحمير 
العشرين)10(.  القرن  من  الثمانينيات  أواخر  حتى  بالسيارات  أو 
 Wilfred Thesiger( ثيسجر  ويلفريد  البريطاني  الرحالة  وقام 
شبه  الرحالت واألسفار عبر صحراء  من  بعدٍد   )1910 - 2003
1950(، وضمنها   -  1945( الجزيرة العربية في السيارة بين عامي 

1930 قام جون فيلبي برحلة  وفي عام  كتابه«الرمال العربية)11(. 
بالسيارة عبر الجزيرة العربية من الخليج العربي إلى البحر األحمر، 
 1931 وفي نهاية عام  وبمساعدة جهاز تحديد االتجاه فقط)12(. 
استأنف فيلبي رحالته في الجزيرة العربية، منطلًقا من الهفوف، 
العربية  المملكة  ملك  سعود،  بن  العزيز  عبد  زوده  أن  بعد 
السعودية )1902 - 1953(، بمؤن تكفيه لمدة ثالثة أشهر، حيث 
وفي إحدى  تمت معظم رحالته فيما بعد باستعمال السيارات، 
هذه الرحالت، اصطحب زوجته معه، وكانت أول سيدة أوروبية 
تقطع الجزيرة العربية من الخليج إلى البحر)13(. ولم يتوقف فيلبي 
عن رحالته في الربع الخالي، لكن بالسيارة، لكي يستطيع اإلصغاء 
إلى تعليقات اإلذاعة على مباريات »الكريكت«. وفي عام 1937 كان 

أول من قطع شبه الجزيرة بالسيارة من الشمال إلى الجنوب)14(.
إلى  عدة  برحالت   Gerald De Gaury جوري  دي  جيرالد  قام 
من أهمها رحلة على السيارة سنة  المملكة العربية السعودية، 
1934 من جدة مروًرا بالرياض، ومنها إلى الكويت، وها هو يقطع 
المسافات على السيارة، التي وإن أصبحت مألوفة نسبًيا، إال أنها 
ما زالت تثير فضواًل لدى الناس، وعلى الرغم من أن الجمل كان 
حينئذ ما يزال سيد الصحراء، ولكن السيارة كانت تنافسه بشكٍل 

قوي، والطائرات تعبر أجواء الجزيرة العربية، وإن لم تستعمل فيها 
بعد)15(. وقد زار وفد من وزارة الخارجية اليابانية المملكة العربية 
وسجل تفاصيل تلك الرحلة إيجيرو   ،1939 السعودية في عام 
ناكانو، فيذكر أنهم وصلوا إلى مدينة جدة في 4 صفر 1358هـ/ 26 
مارس 1939م، وفي 31 مارس بلغوا مدينة الرياض، حيث قطعوا 
البلجيكي  الرحالة  ويذكر  بالسيارة)16(.  الجزيرة  وسط  الطريق 
الجزيرة  في وسط  استكشافية  برحلة  قام  الذي  ليبنز،  فيليب 
العربية في عام 1951، أنهم ساروا بالسيارة، التي كانت تقلهم في 

حيث كانت توجد نباتات كثيفة من الطماريس،  وادي نجران، 
ويواصل وصفه  باإلضافة إلى النعناع والقصب وصغار النخيل، 
»يحدث أحياًنا أن نسير كما تسير الفيلة فاتحين  لترحاله يقول 
كانت األعشاب تنثني تحت السيارة محتكة  ممرات في النباتات، 
بعنف مع أسفل إطار السيارة«، ويشير إلى تتبع غرابان لهم  »يقفان 
بعيًدا منا بنحو خمسين متًرا، ويتبعان سيارة الجيب«، التي كانوا 
1953، وجه سعيد بن تيمور، سلطان  يرتحلون بها)17(. وفي سنة 
1970( دعوة لزيارة سلطنة عمان إلى الرحالة   -  1932( مسقط 
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البريطاني نيل مكليود إنس، وأثناء سنواته الخمس، التي قضاها 
»الند  في السلطنة تمكن من السفر في معظم مناطقها بسيارة 
وفي عام  مقدًما قّصة تجربته في البحث عن النفط)18(.  روفر« 
1953 ارتحل الرحالة اآلثاري الدنمركي بيتر غلوب Peter Glob في 
»الجيب«؛ متنقاًل بين مضارب  البريمي وأبوظبي والعين في سيارة 
»في ساعات  ويكتب عن ذلك يقول  وخيامهم السوداء،  البدو، 
رحلتنا في السيارة كان عقاب الصحراء  وأثناء  الصباح الباكر، 
وفي واحة ضاهد توقف  يقتفي آثار سيارة الجيب بدون تهيب«. 
ألق�ضى  »الجيب«؛  »لُبرهة من أجل نفخ دواليب سيارة  وفريقه 
حد؛ ألجل أن تكون قادرة على التحرك على أرض صخرية، حيث 

ال تحتاج العجالت في الصحراء إال إلى نصف كمية الهواء الالزمة، 
وذلك لتالفي االنغراز في الرمال«، ومن ثم فإنه يو�ضي الرحالة من 
بعده قائاًل: »تتطلب الصحراء قيادة السيارة بسرعة قصوى؛ لئال 
تنغرز عجالتها في الكثبان الرملية، كما يجب مراعاة الحذر؛ ألن 

الكثب الرملي ُيمكن أن ينحدر بشكل عمودي حاد«)19(.
قام  الذي   ،lohar stein شتاين  لوثر  األلماني  الرحالة  ويذكر 
 ،1962 في عام  قبيلة شمر  الجربا شيخ  بزيارة مشعان فيصل 
أن شيخ قبيلة شمر أرسل أمرين من أمراء شمر الكبار، فرحان 
إال أن أوالدهما الذين ُيسايرون العصر الحديث بعثوا  وفيصل، 
بسياراتهم لنقلهم. ثم يذكر أنهم غادروا قرية »الركبة«، وكان على 

رأس القافلة سيارة تقل الشيخ مشعان الجربا والشيخة زوجته 
وخادمة سوداء مع أربعة أطفال صغار، وكان ذياب يسوق سيارة 
تعرضهم قطيع فيه آالف من  وفي صبيحة اليوم التالي،  الشيخ. 
جمال عبدة. الرعاة، الذين كانوا يعرفون سيارة رئيسهم عن بعد، 
وبينما جلس الركب في البرية  فتوقفوا،  فأقبلوا عليهم مسرعين. 
ُيدخنون ويتحاورون، تناول شتاين آلة تصويره، وتجول في غابة 
والتقط صورًا عديدة لها، ومن زوايا  اإلبل ُيرافقه أحد الرعاة، 
ثم قفلوا راجعين إلى السيارة، وبعد أن شقوا طريقهم  مختلفة، 
وسط األعداد الهائلة من الجمال، التقوا براٍع لم يكن قد تجاوز 
الثالثة عشرة من العمر مع قطيع من الجمال، ولوح الصبي لهم 
بذراعيه، وهو يقبل مسرعًا نحو السيارة، وعندما توقفنا لنعرف 
خبره، كانت عيناه تذرفان الدموع، ثم سألهم وهو يلهث إن كانوا 
قد التقوا بعشيرته، وقال بصوت متهدج: »عدت من المرعى فلم 
أجد شخًصا واحًدا في المخيم القديم«. »اهدأ يا ولدي«، قال له 
حميد، »اتبع هذا األثر باستمرار، وسوف تجد أهلك ثانية، فهم ال 
شك لم ينتقلوا بعيًدا من هنا«)20(. كما يتحدث الرحالة النمساوي 
التي قام بها بسيارته الخاصة  أرنست وايز عن تفاصيل الرحلة، 
بصحبة األميرة النمساوية أوديسكال�ضي في زيارة إلى السعودية عام 
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السيارات والتغيرات 
الثقافية

يرجع الكثيرون ومنهم ماري بيليس في كتابها الذي حمل عنوان: 
تاريخ السيارات، تاريخ صناعة أول سيارة إلى عام 1769م على يد 
عندما نجح في توظيف  المهندس الفرن�ضي نيكوالس جوزيف، 

الطاقة البخارية لتحريك السيارة التي كانت من ثالث عجالت. 
ومن المفارقات أن هذا المخترع بعد نحو العامين وخالل قيادته 
بها في جدار فكان أول حادث يسجل  ارتطم  لسيارته الجديدة 
سيارة في التاريخ. من دون شك أن هذا المهندس الفرن�ضي يدين 
توماس  يد  على  اختراعه  تم  الذي  البخاري  للمحرك  بالفضل 

سافري، الذي حصل على براءة االختراع في عام 1698م. 
واستمرت السيارة البخارية تجد المزيد من المبتكرات والتطوير 
دخلت صناعة  عامًا   117 وبعد نحو  التحسينات.  والمزيد من 
األسود  الذهب  بدخول حقبة  ومهمًا  حيويًا  منعطفًا  السيارات 
ومشتقاته من البنزين والديزل وغيرهما، فتم عام 1886م اختراع 
السيارة التي تعمل على البنزين على يد كل من كارل فريدريش بنز، 
وحصال على براءة اختراع السيارة التي تعمل  وغوتليت دايملر، 

على البنزين. 
تستخدم  التي  السيارات  دخلت  الثانية  العالمية  الحرب  وبعد 
وفي منتصف التسعينيات أعلنت شركة تويوتا  الديزل كوقود، 

عن أول سيارة تعمل بالكهرباء.
وكما نعايش اليوم ونشاهد فإن السيارات الكهربائية تتزايد وفي 
المجمل فإن التقنيات والمبتكرات في مجال صناعة السيارات 
لم تتوقف، ويوجد تنافس كبير وال يتوقف في هذا المجال، حتى 
بتنا نسمع عن السيارات الطائرة. لكن الذي يجب التوقف عنده 
مليا أن السيارة واختراعها ومختلف مراحل تطورها أدت إلى تغير 
كبير في رتم الحياة االجتماعية للناس، وأيضا أسهمت في تغييرات 
ظهرت  السيارات  صناعة  مجاالت  في  للتوسع  وتبعًا  ثقافية، 
صناعات موازية ال تقل حيوية وال تقل أهمية عن السيارة نفسها، 
فقد أنشئت الطرقات وتم التطوير فيها واالبتكار، وظهر مجال طبي 
جديد المعني بعالج اإلصابات من الحوادث المرورية، فضاًل عن 
هذا ظهرت تشريعات قانونية وأنظمة مرورية، وتطورت صناعات 
ودفعة قوية،  كانت قائمة لكن بوجود السيارات وجدت زخمًا 
فهذه  والبالستيك،  وااللمنيوم  والخشب  الحديد  صناعة  مثل 
وتطورت  عند صناعة السيارات،  مهمًا  باتت جزءًا  الصناعات 

علوم مثل الهندسة الكهربائية واألنظمة الذكية التي نراها اليوم 
السيارات  أيضا أسهمت  الحديثة.  السيارات  في تشغيل  تدخل 
كما سبق وذكرت في ازدهار صناعات مختلفة لكن في مجال آخر 
إذ دخلت الشاحنات وبدأت في عمليات النقل إلى  وهو النقل، 
مسافات بعيدة عن مقر صناعتها وانتاجها، وهذا مّكن التجار من 
فتح أسواق جديدة والتوسع في تجارتهم وقد كان للسيارة الفضل 
بطبيعة الحال أسهمت السيارات في المزيد من التواصل  األول. 
بين الناس وربطت االرجاء البعيدة بعضها ببعض، وسهلت تنقل 

القوى البشرية الباحثة عن العمل ومصدر الرزق. 
ومع الفوائد الجمة والتي ال تح�ضى لدخول السيارات في حياة 
ولكن هذه  ومعارضة،  إال أنها كأي مخترع واجهت نقدًا  الناس، 
األصوات الناقدة تزايدت منذ عام 1920م وهو العام الذي يعتبره 
بشكل  السيارات  فيه  انتشرت  الذي  المختصين  من  بعضهم 
كبير، ومن أهم مواضيع النقد أنه السيارة ملوث متحرك للبيئة، 
وبسببها أيضا يموت الكثير من الناس نتيجة للحوادث المرورية، 
لدى  الفردية  النزعة  من  تزيد  أنها  للسيارة  الموجه  التهم  ومن 

اإلنسان. 
أو  أي خطر  تشكل  األصوات ضعيفة وال  مثل هذه  أن  أعتقد 
تزايد  مع  خاصة  والحيوية،  المهمة  الصناعة  هذه  على  تهديد 
وأيضا مع صرامة األنظمة  االعتماد على المركبات الكهربائية، 
السرعات.  تراقب  التي  اآللي  الرصد  كاميرات  وانتشار  المرورية 
لتبقى السيارات واحدة من أهم المخترعات البشرية التي اشتغل 
اإلنسان لعقود طويلة على المزيد من التطوير واالبتكار فيها، حتى 
باتت جزءًا من حياة كل إنسان، والسؤال البدهي في هذا السياق 

أين نحن من هذه الصناعة؟ 

إضاءة

فاطمة المزروعي
كاتبة من اإلمارات 

 -  1953( 1965، ولقائه فيصل بن عبد العزيز، ملك السعودية 
1975(. وُيشير وايز إلى أنه قام بقيادة السيارة في واحة الدرعية بين 
أشجار النخيل، التي قد تمتد لعدة أميال، والذي رآه أمًرا ُممتًعا 
في تلك األيام الحارة)21(. وارتحل جامع األشعار الرحالة الهولندي 
مارسيل كوربر شوك Marcel Kurpershoe )ولد 1949(، في شبه 
»ذكرتني سيارة  حيث يقول  الجزيرة العربية وهو يقود سيارته، 
»البيك آب«، التي كانت ُتقلنا ويتصاعد منها الدخان أمامنا على 
التي كانت مثل هذه  )الشاعر البدوي(،  بالدندان  نحو ال يقاوم، 
األمور تحدث دائًما له«. ويذكر شوك أن النوق ُتساق إلى الصحراء 
كل صباح. وهناك ترعى على التبن تحت أنظار راع سوداني ُيالحق 
»نيسان  طراز  من  مغلقة  آب«  »بك  بسيارة  متخبًطا  الدواب 

هيلكس«)22(  
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 سعيد حمد الجنيبي

تعد هواية اقتناء السيارات الكالسيكية من أشهر الهوايات في 
 
ً
كبيرا  

ً
وتجذب كل عام عددا دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

السيارات القديمة  ورغم أن هواية اقتناء  من الهواة الجدد، 
الكثيرون  يعتبر  العالم،  في  تكلفة  الهويات  أكثر  من  واحدة 
حقيقية.  »سيارات«  لكن تحفهم هنا  أنفسهم جامعي تحف، 
وقد أتاح تنظيم معارض للسيارات الكالسيكية تشجيع مقتني 
هذا النوع من السيارات على امتالكها واستخدامها في الدولة، 
ومن أشهر مقتني هذه السيارات في إمارة أبوظبي الشيخ حمد 
بن حمدان آل نهيان الذي لديه شغف كبير في جمع السيارات 
الكالسيكية والنادرة في العالم ومن أجلها افتتح عدة متاحف 
داخل وخارج الدولة. ويقول عن نفسه: »في البداية كنت أهوى 
الدفع  ذات  السيارات  جمع  إلى  انتقلت  ثم  السيارات،  جمع 

الرباعي ألتخصص فيها، هذا باإلضافة إلى شغفي بالتعديل«.
وماذا عن  ولكن من هو الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان؟؟ 

متاحفه الشخصية التي افتتحها للزوار؟

الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان
يعد الشيخ حمد بن حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان من 
وهو  العالم،  في  والكالسيكية  النادرة  السيارات  مقتني  أشهر 
مملوءة  كبيرة  ويمتلك صالة عرض  للسيارات  بعشقه  مشهور 
َحّوله فيما بعد إلى عدة متاحف.  بالسيارات النادرة والغريبة، 
يقول عن بداياته في إحدى المقابالت الصحفية: بدأ شغفي بعالم 
السيارات عندما كنت طفاًل في الثانية من العمر واشترت لي والدتي 
سيارة »سوزوكي« ألقودها في فناء منزل العائلة الواسع لتبدأ معها 
رحلتي في هذا العالم الذي لطالما استهواني، لكني لم أتفرغ له إال 
عندما تقاعدت من الجيش... فعندما تقاعدت صار لدي الوقت 
الذي يعتبر ضروريًا لرعاية أي هواية أو حلم، مع توفر المال طبعًا، 
أما الخيال فهو نتيجة الحياة الزاخرة التي مررت بها خاصة عندما 
وأيضًا  كنت في مدرسة الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، 
وطالما أن هذه الهواية ليس فيها ضرر علي  الحياة العسكرية، 
أو على الناس، فال بأس باالنشغال بها، ووفقني الله بفريق عمل 
ممتاز أستطيع االعتماد عليه، ويستطيع فهم ما أريده منه عندما 

اطرح فكرة جديدة«.

متحف تاريخ الدفع الرباعي
متحف تاريخ الدفع الرباعي هو أحد المتاحف المهمة التي افتتحت 
مؤخرًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 6 يناير 2020 في المدام 
بإمارة الشارقة، ويعد أول متحف متخصص بفئة السيارات ذات 
للطرق  المخصصة   4×4 سيارة  بها  نقصد  والتي  الرباعي  الدفع 
سيارة،   300 الجبلية أو الرملية وهو يضم أكثر من  الوعرة سواء 
بن  حمد  الشيخ  مقتنيات  من  هي  المعروضة  السيارات  وجميع 

حمدان آل نهيان.
ويهدف هذا المتحف إلى تثقيف الزائر حول تاريخ بدايات السيارات 
نماذج  عبر  تطورها  مراحل  تاريخ  ويوثق  الرباعي،  الدفع  ذات 
معروضة لمجموعة من السيارات األمريكية والبريطانية واأللمانية 
واليابانية بمختلف أنواعها باإلضافة إلى السيارات المعدلة داخل 
الدفع  سيارات  »اخترت  حمد:  الشيخ  يقول  وخارجها.  الدولة 
الرباعي والشاحنات ألنها األكثر طلبًا في اإلمارات كونها مالئمة للبيئة 
السيارات وأفضلها  أنواع  بين  يميزوا  لهذا أردت أن  الصحراوية. 
ويعرفوا عن تاريخها وسبب تميز شركات معينة عن غيرها... وحاولت 
أن أضع خبرتي على مدار أربعين عامًا في مجال السيارات ألوفر للناس 
هذا النوع من الثقافة، وأعرفهم على المواصفات التي تمتلكها هذه 
السيارات.... وعند التجول في متحف التاريخ ستجد أنه من أصل 
األمامي  »الدفريشن«  تعتمد  فقط  شركات   6 بقيت  شركات   10

مركبات وتاريخ ومعلومات 
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ويضم المتحف عدة قاعات يعرض كل منها مجموعة  الثابت«. 
مختلفة وغريبة من السيارات وهي بالشكل التالي:

القاعة األولى: تضم مجموعة كبيرة من السيارات المعدلة، وتقع 
أضخم  القاعة  هذه  في  الزائر  وتستقبل  الرئيس  المدخل  عند 
باألساس  كانت  والتي  »ظبيان«  المتحف وهي  في  مركبة معدلة 

شاحنة عسكرية ثم ُعدلت وأصبح شكلها مختلفًا.
الرباعي  القاعة لسيارات الدفع  خصصت هذه  الثانية:  القاعة 
ومما  لتصنيعها واستخداماتها،  التاريخية  والمراحل  العسكرية 
الشيخ  السمو  لصاحب  صورة  القاعة  هذه  في  االنتباه  يلفت 
في معسكر  الشارقة  إمارة  حاكم  القاسمي،  سلطان بن محمد 
للكشافة عام 1955، وتظهر في خلفية الصورة شاحنة عسكرية 
وهي ذات الشاحنة المعروضة في المتحف باإلضافة إلى أنواع 
مختلفة من شاحنات للجيش البريطاني )البدفور( والتي كانت لها 
شهرة واسعة في منطقة ساحل اإلمارات والخليج وأطلقوا عليها 
فقد كانت  فقد احتلت مكان قوافل اإلبل،  »العريبي«؛  مسمى 
»العريبي« تقوم بدور القافلة التي تحمل األمتعة والناس وتختصر 
ويستوقف زائر  لهم المسافة التي كانت تستغرقها قافلة اإلبل. 
المعرض شاحنة كان لها شهرة واسعة في المنطقة وهي من نوع 
الظفرة بإمارة  مع صورة قديمة لها وهي تعبر صحراء  »الدوج« 

أبوظبي، وهي نفس الشاحنة المعروضة في المتحف. 

القاعة الثالثة: وأهم ما تضمه هذه القاعة سيارة من نوع فورد 
وسيارات من نوع   ،1914 وهي الوحيدة في العالم صنعت عام 
تويوتا الند كروزر النادرة والتي كانت تستخدم في السبعينيات 
ويمكن لزائر المتحف أن يشاهد أيضًا سيارة من  والثمانينيات. 
طراز »كروس«، ُتعد أول مركبة تخرج من ألمانيا مصدرة لتدخل 
السيارات  من  العديد  إلى  باإلضافة   .1979 عام  اإلمارات  دولة 
النادرة التي يمكن كمشاهدتها وتعد األولى من نوعها في العالم 
وهي أول شاحنة دفع رباعي ويعود  »اف دبيلو دي«  ومنها سيارة 
 ،1919 إلى  تاريخها  يعود  »ناش«  وسيارة   ،1918 إلى  تاريخها 
وهي أول سيارة   1960 يعود تاريخها إلى عام،  »باترول«  ونيسان 

من فئة نيسان باترول والوحيدة في الدولة، باإلضافة إلى سيارة الرك 
60 ويعود تاريخ صنعها إلى عام 1958 وتعد أكبر سيارة دفع رباعي في 

العالم.

متحف اإلمارات الوطني للسيارات
وأشهر  أهم  من  واحدًا  نهيان  آل  بن حمدان  الشيخ حمد  يمتلك 
المتاحف الجميلة والمميزة في إمارة أبوظبي، فهو يتميز بتصميم رائع 
ومميز ليكون من أهم المتاحف الخاصة بالسيارات في العالم. فقد 
40 كلم جنوب مدينة أبوظبي  بني على طراز هرم ويقع على بعد نحو 
ويضم نحو 230 سيارة. وقد دشن أنموذج من السيارات ذات الدفع 
الرباعي بالمتحف في أول إضافة للمتحف منذ افتتاحه العام 2004. 
مختلفة من السيارات المعروضة  وأشكااًل  ويضم المتحف أنواعًا 
والتي تشتمل على مجموعة كبيرة من مركبات الطرق غير المعبدة 
إلى جانب مجموعة من سيارات  والسيارات األميركية الكالسيكية 
وأكبر شاحنة على مستوى  المرسيدس الملونة بألوان قوس قزح، 
أضعاف حجم   8 »دوج« ضخمة والتي يبلغ حجمها  العالم ومركبة 
يضم  كما  األرض.  على وجه  أكبر سيارة  وتعد  الطبيعية،  المركبة 
المعرض الهودج العمالق والذي سجل كأكبر بيت متحرك في العالم 

في موسوعة جنس لألرقام القياسية. 

متحف المغرب الوطني للسيارات
يمتلك الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان متحفًا للسيارات في المملكة 
»متحف المغرب  في مدينة الرباط يحمل اسم  المغربية وتحديدًا 
الوطني للسيارات«، ويضم هذا المتحف أكثر من 70 سيارة مختلفة 
األشكال، انطالقًا من سيارة »كاديالك سيدان دوفيل« طراس 1957 
إلى »كريزلر ديسوتو فايفاليت« من طراز 1957، و»شوفيغلو كابريس 
وأصغر سيارة سجلت في موسوعة جينيس وهي سيارة  كالسيك«، 
1962 وغيرها الكثير من األنواع الرائعة. كما  بريطانية ابتكرت سنة 
يضم المتحف قاعة خاصة باإلبداع والصناعة الميكانيكية يشرف 
عليها طاقم محترف ومتخصص تحت قيادة الشيخ حمد بن حمدان 

آل نهيان 

المصادر والمراجع:

1 . ولي عهد الشارقة يفتتح متحف تاريخ الدفع الرباعي، البيان، 7 يناير 2020.
2. حمد بن حمدان: السيارات الهيدروجينية األفضل والكهربائية بال مستقبل، 

صحيفة الخليج، 24 فبراير 2020.
 22 بالفيديو...متحف السيارات بالرباط... سفر عبر الزمن،  3. سيارات سيدتي، 

يناير 2019.
Tarik Benaouisse :4. موقع اليوتيوب

متاحف الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان
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 خالد بيومي

يرجع الفضل إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في إنشاء أول مصنع للسيارات في مصر والشرق األوسط »النصر للسيارات« 
عام 1960، والذي يندرج ضمن مشروع »من اإلبرة للصاروخ« من أجل ترسيخ الصناعات الوطنية.

الشركة في  وبدأت فكرة إنشاء  كان حلم الزعيم جمال عبد الناصر إنشاء شركة لتصنيع سيارات بمكونات مصرية خالصة، 
 بتشكيل لجنة لبحث متطلبات المشروع واتخذت اللجنة 

ً
 وزاريا

ً
الظهور أواخر عام 1957، حين أصدر الرئيس عبد الناصر قرارا

 بإسناد المشروع إلى شركة »دويتز« األلمانية وتم توقيع العقد معها في فبراير عام 1959.
ً
قرارا

913 بتأسيس شركة النصر لصناعة السيارات كأول شركة في صناعة السيارات في  1960 صدر القرار الجمهوري رقم  في العام 
 
ً
قوميا  

ً
 وطنيا

ً
وتمر هذه األيام الذكرى الخمسون على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذي كان زعيما مصر والعالم العربي. 

وأمتنا العربية اليوم في أمس الحاجة إلى استنهاض الحالة القومية للرد على  لألمة العربية،   
ً
نهضويا  

ً
حمل مشروعا  ،

ً
عروبيا

مشاريع التفكك االستعمارية اليوم.
 بالجيش المصري، قبل اندالع ثورة 23 يوليو 1952، 

ً
وقد امتلك الرئيس جمال عبد الناصر سيارة خاصة به عندما كان ضابطا

وكانت السيارة من ماركة »أوستن« موديل عام 1947، وظلت هذه السيارة معه حتى رحيله في 28 سبتمبر 1970، ولم يفكر في شراء 
غيرها أو استبدالها، وهذه السيارة مرفوعة على رصيف متحف الزعيم الراحل بحي منشية البكري في مصر الجديدة، والذي 

افتتحه الرئيس عبد الفتاح السي�ضي عام 2016 في احتفال كبير.

يرتدي  كان  حيث  الراحل،  الزعيم  تواضع  على  تدل  والسيارة 
البيجامة الكستور في منزله، وتم تصنيع أثاث منزله بمركز التأهيل 
المنهي، ورحل ناصر وعليه دين لبنك مصر قيمته 7 آالف جنيه، 
وظلت زوجته تدفع باقي أقساطه بعد رحيله، في فترة حكم الرئيس 
السادات، من دون أن يصدر السادات قراًرا بإعفائها من سداد 
باقي القرض. وتعد سيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رمزًا 
باإلضافة إلى ما  لنمط الحياة المتواضعة لزعيم األمة العربية؛ 
لكن مصر اختارت أن  كان يتمتع به الزعيم من كاريزما قوية. 
يكون المقام الرفيع الخاص برئيس الجمهورية دعاية مباشرة 
للتطور الصناعي للدولة ومدى تفوقها في مجال اقتصادي مهم 

وهو صناعة السيارات. فهي سيارة تعبر عن ثقافة وتوجهات البلد 
فالرئيس عبد الناصر لم يكن بحاجة إلى الرفاهية التي تشغل 
الرؤساء اآلخرين ألنه كان زعيمًا للبسطاء، وقد حول الفالح من 

أجير ومستأجر إلى مالك لألرض. 
ومن المتعارف عليه أن معظم سيارات الزعماء تكون مصفحة 
حيث تمتلك تقنيات ومواصفات  بدون اإلعالن عن هذا األمر. 
قد  التي  والمخاطر  بهم،  المحيطة  الظروف  بسبب  فريدة 
لذلك يكون لهذه السيارات المكانة األعلى بين  يتعرضون لها، 

مثيالتها على مستوى العالم. سيارات جمال عبد الناصر 
وأول مصنع سيارات في الشرق األوسط

الناصر  سيارات جمال عبد 

التاريخ من عيون السيارات القديمة 
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ومن الطبيعي أن يمتلك أي رئيس أو زعيم أسطواًل من السيارات 
وحفاوته  واستقباله  منصبه،  وحساسية  تنقالته،  كثرة  بسبب 
اقتناء  على  رئيس  كل  يحرص  لذلك  األخرى،  الدول  برؤساء 
السيارة التي تناسبه والتي تليق به، وكل سيارة من سيارات رؤساء 
وملوك العالم مزودة بمميزات وتقنيات يغلب عليها طابع السرية.

السيارات  هي  الرسمية  السيارات  أن  معرفة  الضروري  ومن 
الرسمية  المناسبات  في  الدول  زعماء  الستعمال  المخصصة 
وافتتاح المشروعات القومية،  األجانب،  مثل استقبال الزعماء 
وتجول الرؤساء داخل الدولة سواء لالستجمام أو مطالعة أحوال 
 »8 »أوستن  الزعيم  يقتنيها  سيارة  أول  وكانت  قرب.  عن  البلد 
 4 1947، والسيارة ذات بابين، مزودة بمحرك قوته  موديل عام 

سلندر، 900 �ضي �ضي، وناقل حركة يضم 4 سرعات.
إنتاج  باكورة  وهي   »1100« موديل  فكانت  الثانية  السيارة  أما 
وكانت السيارة المفضلة للزعيم وكان  مصنع النصر للسيارات، 
يتجول بها بمفرده، وهي سيارة رباعية األبواب. أما السيارة الثالثة 
أمتار   6 طولها  ويبلغ   ،1964 عام  موديل  فليتوود«  »كاديالك 
هذه  وظلت  الرئيس،  بحرس  خاصة  وكنبة  تكييف،   2 وتضم 
السيارة مالزمة للرئيس طوال فترة حكمة، كما إنها كانت السيارة 
المفضلة لدى الملوك والرؤساء خالل حقبة الستينيات. ويحكي 
له مع عبد الناصر في بداية مشواره  الزعيم عادل إمام موقفًا 
المهندس  فؤاد  مع  وهي«  وهو  »أنا  مسرحية  في  النجومية  مع 
في  أفندي«  »دسوقي  دور  إمام  وجسد   ،1964 عام  وشويكار، 
عرض المسرحية عاد عادل إمام  حيث بعد انتهاء  المسرحية، 
حيث  األقدام،  على  بالجيزة سيرًا  منزله  إلى  الجديدة  من مصر 
وكان إمام  لم يكن يملك نقوًدا كافية تسمح له بركوب سيارة، 
وألقى  صغيرة تقترب منه،  »سيات«  وفجأة وجد سيارة  شاردًا، 
ويكتشف أن الذي يشير إليه هو الزعيم  قائدها عليه التحية، 

عبد الناصر وكان جالًسا بجواره المشير عبد الحكيم عامر، بدون 
موكب أو حراسة، وهنا صرخ إمام مرددًا اسم الزعيم، وانخرط 
وكانت الجماهير تردد جملة عادل  في بكاء ألسباب غير مفهومة، 
إمام الشهيرة في المسرحية »بلد شهادات صحيح« وعندما توثقت 
العالقة فيما بعد بين إمام وعبد القادر حاتم وزير إعالم وثقافة 
عبد الناصر، حكى له أن عبد الناصر اتصل به ذات مرة يسأله: 
األوالد عندي بيحبوا مسرحية الجدع بتاع بلد شهادات صحيح، 
هو يقصد إيه بالجملة دي! وعندما زار عبد الناصر سوريا للمرة 
وبمجرد أن نزل الزعيم بمطار المزة   ،1958 فبراير   24 األولى في 
بالزعيم سيارته  في دمشق حملت الجماهير السورية المفتونة 
الوحدوي  للتالحم  على األعناق تجسيدًا  السوداء«  »الكاديالك 
بين الشعبين المصري والسوري عقب إعالن الجمورية العربية 
1958، وكان هذا االستقبال األسطوري  فبراير   22 في  المتحدة، 
ونفس  العالم.  حديث الصحف ووسائل اإلعالم في كافة أنحاء 
الموقف تكرر في مدينة »حمص« حيث حمل الناس سيارة الزعيم 
الميدان  وسمي  »تيتو«  اليوغسالفي  الزعيم  يرافقه  كان  الذي 
الذي شهد الواقعة باسم الزعيم الراحل. ولم يكن عبد الناصر 

منه على الجماهير  المبالغ فيه إشفاقًا  راضيا عن هذا االحتفاء 
»ارحمونا من  وكان لسان حاله مقولة محمود درويش الشهيرة 
ولذلك عندما وطئت أقدام الزعيم أرض  هذا الحب القا�ضي« 
ولكنه رفض  حاولت الجماهير رفع سيارته،  »السويداء«  مدينة 
ذلك، واستجابوا تحقيقًا لرغبته. وعندما زار عبد الناصر االتحاد 
1965 ركب سيارة  السوفياتي »روسيا« حالًيا، في أغسطس عام 
وتجول  بريجينيف  ليونيد  السوفيتي  الزعيم  بجوار  مكشوفة 
الزعيمان في شوارع موسكو واصطف الشعب الرو�ضي على جانبي 
الطريق لرؤية وتحية الزعيم جمال عبد الناصر، الذي زار روسيا 
من أجل تحديث نظام التسليح في مصر، ورافقه في هذه الزيارة 
واستقبل الزعيم استقبااًل  وزكريا محي الدين،  أنور السادات، 
حافاًل في مطار موسكو. وكانت الزيارة األولى للزعيم عبد الناصر 
1958، حيث شهد االستعراض  لالتحاد السوفيتي في إبريل عام 
1958، وقد  العسكري في الميدان األحمر في األول من مايو عام 
وجه نيكيتا خروتشوف الزعيم السوفيتي سؤااًل إلى عبد الناصر 
في ساعات  ناصر:  فأجاب  فراغك؟  وقت  تق�ضي  كيف  مفاده: 
الفراغ القليلة أمارس التصوير السينمائي، وامتد الحوار ليخبره 
خروتشوف أن التصوير الملون أفضل من األبيض واألسود، وهنا 
نطق الزعيم بعفوية شديدة: لكن التصوير الملون مكلف وغاٍل 
وهنا تكشفت صورة الحياة الحقيقية لرئيس مصر الذي  علّي! 
كان يعيش كأحد أبنائها البسطاء، وينفق من راتبه البسيط على 

أسرته وهواياته الشخصية. وتعد سيارة »شيفروليه كروز بالير« 
8 سلندرات موديل عام 1958، تبلغ سعة محرك اسيارة 3 آالف 
�ضي �ضي، وقدرة 167 حصانًا، يتراوح لونها ما بين األخضر البترولي 
مزودة  كيلومترًا/ساعة،   120 وتبلغ سرعتها القصوى  والكرمبي، 
السيارة  والرابع خلفي(  أمامي،   3( 4 سرعات  بناقل حركة يدوي 
التي قادها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خالل تفقده ألعمال 
وكانت السيارة خاصة  تدشين السد وتحويل مجرى نهر النيل، 
المهندس محمد صدقي سليمان،   - آنذاك   - بوزير السد العالي 
وقامت وزارة الري المصري بإعطائها قبلة الحياة مرة أخرى في 
يناير 2019، بعد مرور أربعين عامًا على تكهينها، بوضعها في مقر 
بجوار السد  جمعية الصداقة المصرية السوفيتية في أسوان، 
العالي، حيث تمثل حقبة زمنية مهمة من تاريخ مصر. وكان قد تم 
تحميل السيارة بعد إجراء عمليات الصيانة الالزمة لها وشحنها 
بالسد  المفتوح  المتحف  مقتنيات  ضمن  لوضعها  أسوان  إلى 
العالي، بحيث يتاح للزوار والسائحين مشاهدتها والتقاط الصور 

التذكارية بجوارها.
تعتبر تحفة فنية  »بيل أير«  جدير بالذكر أن سيارات شيفروليه 
زالت صورتها  وما  بها،  العهد  تقادم  كلما  بريقا  تزادد  أمريكية 
تستخدم في الوقت الراهن في لعب السيارات، اللوحة التصميمية، 
الموسيقى، األفالم والتلفاز، وما زال صدى هذه السيارة يجوب 

اآلفاق حتى عصرنا الحاضر 

الناصر  سيارات جمال عبد 
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 حاتم عبد الهادي السيد

قصصها،  السيارات،  من  التاريخ  مواد  نستقى  أن  نستطيع 
بتلك  ارتبطت  التي  التاريخية  المواقف  وأشهر  حكاياتها، 
السيارات، فكما استقينا تراثنا التاريخي من الشعر الذي يعد 
فإننا نستقي المواقف التاريخية من قصص  ذاكرة العرب؛ 
السيارات وعالقتها باألشخاص واألزمنة واألمكنة، وتلك لعمري 
وصفحات مجيدة تنقل لنا  التاريخ،  جوانب جديدة ت�ضيء   -
به،  المرتبطة  المواقف  ونتذكر  لنستذكره،  القديم،  التاريخ 
والحضارات،  الشعوب  ذاكرة  في  أهمية  من  للسيارات  ولما 
لنقرأ التاريخ  وهي فرصة الستعادة الذاكرة الوطنية كذلك، 
واالقتصادية  الثقافية  الجوانب  من  الشعوب  في  وتأثيراته 
، لذا سنركز في مقالنا هنا 

ً
والسياسية، بل وتاريخ الفنون أيضا

على حياة مطرب عربي، عالمي؛ هو عبدالحليم حافظ؛ الذي 
، واستنهض األمة في حقبة تاريخية صعبة، 

ً
غنى للعرب جميعا

وعاصر تحوالت شهدها العرب غيرت مسار تاريخهم، فقد غنى 
ولقضايانا المصيرية  وللوحدة،  عبدالحليم للقومية العربية، 
وللثوار وألحرار  الوطن العربي الكبير،  الكبرى في كافة أرجاء 
التي  الوسائل  أحد  والغناء  وتاريخ،  رسالة  الفن  إذ  العالم، 
تستنهض الشعوب، وتنعش الذائقة الوطنية في كافة مجاالت 

.
ً
الحياة، والفن أحد الوسائل الحقيقية لكتابة التاريخ أيضا

ولكننا هنا سنأخذ طريقًا مغايرة؛ من خالل استقاء مادة التاريخ 
من خالل عالقة السيارات وارتباطها بالفن والفنان بغية استقاء 
ولعل هذا  مادة التاريخ السيا�ضي واالجتماعي لألمم والشعوب، 
التراث الثري يشكل إضاءة جديدة، ومائزة، ومتعة مغايرة لنعرف 
واألشخاص،  األماكن  وتاريخ  والشعوب،  الدول  بين  العالقات 
القاسم  السيارة هي  ومواقف كانت  إلى رموز وطنية،  والتعرف 
ولتذكر األجيال ما  المشترك الجتزاء جانب من تاريخنا الجميل، 
قدمته الشعوب، وما كان من أحداث عبر قاسم يمثل البطولة في 
المواقف أال وهو السيارة التي تحكي التاريخ، وكما تقدم الصورة 
التاريخ، فإن السيارات تقدم التاريخ الطريف، والحقيقي، وربما 
والمواقف واألحداث الجسام في عمر األمم  القصص والنوادر، 
وأحبه  اآلفاق،  »العندليب األسمر«  لقد بلغت شهرة  والممالك. 
الملوك والرؤساء، وكانت عالقة الجمهورية العربية المتحدة في 

العصر الملكي بالمملكة المغربية في أشد قوتها، وكان عبدالحليم 
يغني في مصر والمغرب وجميع الدول العربية التي كانت تربطها 
وفاروق والسلطان أحمد حسين عالقات متينة،  بالملك فؤاد، 
وتعاون في المجاالت االقتصادية والسياسية كذلك مع المملكة 
تتشكل  بدأت  التي  العربي،  الخليج  ودول  السعودية  العربية 
وتزدهر، وكان الفن أحد الوسائل للترابط والوحدة، وإظهار أواصر 
المحبة والتعاون والتشارك بين الشعوب - كما تفعل كرة القدم 
وكان  بالسيارات وأحبها،  افتتن عبدالحليم حافظ  ولقد   - اآلن 
يقتني السيارات المميزة، أو النادرة، ولعل ولعه الشديد بها أكسبه 
محبة الملك الحسن الثاني - ملك المغرب آنذاك - فقام بإهدائه 
سيارة إيطالية مميزة، ويقال ثالث سيارات، وكانت من طراز فيات 

130 موديل 1969م.
واحدة لدى الرئيس  وكان يوجد منها في مصر أربع نسخ فقط: 
وأخرى  السادات وواحدة يمتلكها صاحب توكيل شركة فيات، 

عند السفير البريطاني، والرابعة كانت بحوزة العندليب األسمر.
ولعل هذه السيارة قد أنقذت حياة الفنان عبدالحليم حافظ 
»إن  يقول:   - كما يقول ابن شقيقه محمد شبانة   - من الموت 
تلك السيارة قد أنقذت حياة النجم الراحل، حيث كان في فيلته 
وكان معه السائق الخاص به عبد  وحدث له نزيف،  بالعجمي، 
الفتاح، فأسعفه بالذهاب للدكتور ياسين عبد الغّفار في ساعتين 

وربع تقريبًا بالهرم لسرعة السيارة«.
ملك المغرب السيارة لعبدالحليم حكاية وطنية  ولقصة إهداء 
عظيمة من جانب الفنان؛ ألنه عند قيام الجنرال أوفقير بانقالبه 
ضد الملك الحسن الثاني، بحث عن شخص محبوب؛ وله شعبية 

وكان عبد الحليم  لدى المغاربة ليعلن نبأ االنقالب في االذاعة، 
فطلب منه الجنرال اوفقير أن يعلن نبأ  وقتها في زيارة للمغرب، 
االنقالب في بيان للشعب، ولكن عبد الحليم بذكائه رفض، وقال 
له إنه ليس مغربًيا؛ وال يليق أن يعلن مواطن مصري نبأ انقالب 
على ملك المغرب، وعندما انتصر الملك على االنقالب وعاد إلى 
السلطة وعلم ما فعله عبد الحليم، ارتفعت مكانته لديه بشدة، 
ومكانة مصر كذلك، وأصبح عبدالحليم من أقرب المقربين إليه«. 
فماذا لو أعلن عبدالحليم  ولنا أن نلحظ حصافة الفنان هنا، 
نبأ اإلنقالب؟ ونقول بالطبع ستتوتر العالقة بين مصر والمغرب، 
أو تقوم حرب بين البلدين بسبب  بل ولربما قد تنشب كراهية، 
ذلك، ولكن هذا الموقف التاريخي ساعد على مد أواصر الصداقة 
 - ما حدا بملك المغرب  القوية بين المملكة المغربية ومصر، 
عن حبه لمصر وللمصريين وشخص عبدالحليم الوطني  تعبيرًا 
 - ابن مصر   - أن أمر بصنع بدلتين خاصتين به وبعبدالحليم   -
عالمي  حيث أرسل الملك الحسن الثاني إلى أشهر مصمم أزياء 
للرجال واسمه »سمالتو« وطلب منه أن يصمم بدلتين من نفس 
للعندليب،  واألخرى  له  واحدة  والتصميم،  والشكل  القماش 
وجعل المصمم يوقع على تعهد يمنعه من تصميم بدلة مثلها قبل 
عاًما وهو ما حدث. كما أهداه سمو األمير طالل بن منصور   30

صورة  عليها  مرسوم  الصنع  سويسرية  ساعة  العزيز  عبد  بن 
العندليب بمناسبة عيد ميالد حليم، وكان عبدالحليم يصر على 

ارتداء البدلة والساعة في أغلب حفالته الوطنية.
ولقد كان العندليب يعشق التصوير، خاصة وهو يقود السيارات 
العديدة التي يمتلكها، ومن بينها سيارة من طراز إيطالي حرص على 
وفاتن حمامة وشادية،  تصوير عدة أفالم بها مع سعاد حسني، 
وغيرهن، وكانت السيارة هي مكان الغناء، أي يغني وهو في السيارة، 
كما صاحبته السيارات في غالبية أفالمه، وكانت آخر سيارة اقتناها 
1977، قبل رحيله بشهور وهي سيارة  العندليب األسمر، موديل 
بيضاء تويوتا سبور، كما كان بحوزته كاميرا شهيرة تصاحبه، وكان 

يعشق التصوير ويفضل تسجيل اللحظات السعيدة في حياته.
وكانت له عالقات  1952م،  وعبدالحليم حافظ مطرب الثورة 
يضايق  كان  ما  هذا  ولعل  عبدالناصر،  جمال  بالرئيس  وثيقة 
العديد من السياسيين وأهل الفن كذلك، مثل أم كلثوم، ولكن 
عدم  من  عبدالحليم  بضيق  عبدالناصر  الرئيس  علم  حينما 
إذاعة أغانية في اإلذاعة اتصل به شخصيًا، حيث فوجيء بجرس 
التليفون يرن وكان الصوت يقول: أنا جمال عبدالناصر.. وارتبك 
في  متاعبك  يا عبدالحليم  الرئيس:  له  وقال  أذنه،  ولم يصدق 
اإلذاعة سوف تنتهي وأنا سمعت أنك متضايق إلن أغانيك مش 
فشكر  ألنك ثروة قومية.  وأنا ال أر�ضى عن ذلك،  بتتذاع كتير، 
فقال  بمسؤوليته.  يشعر  وأنه  وتقديره  اهتمامه  علي  الرئيس 
أنا رأيي إنك تتجوز  بس الزم تحافظ علي صحتك.  عبدالناصر: 
أوامرك ياريس.. فضحك  وقال عبدالحليم:  علشان حد يرعاك، 
االستقرار..  لك  أتمنى  وإنما  باألمر  مش  الجواز  قائال:  الرئيس 

وإغرورقت عيناه بالدموع من عطف الزعيم واهتمامه.
الشعوب،  وحكايات  الزعماء،  ومواقف  التاريخ  نستقي  هكذا 
وعالقات األمم والممالك من خالل حكايات السيارات التاريخية، 

وهو موضوع طريف وجديد كذلك 

العندليب األسمر وحكايات مع السيارات

التاريخ من عيون السيارات القديمة 
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الموت  اللتين أخمد  التي شوهها الطاعون وعينيه  أن مالمحه 
قد بدا عليها االهتمام بابتهاجنا،  نيران الطاعون بهما إال قلياًل، 
مثلما قد يدرك الموتى بهجة هؤالء الذين سيموتون الحًقا. ولكن 
كنت أشعر أن عيون الراحلين مسلطة  أنا أوينوس،  رغم أنني، 
فقد أجبرت نف�ضي على تجاهل نظرات المرارة التي بدت   ، عليَّ
ا في سطح المنضدة الالمع، رحت أغني  ومحدقًّ في تلك العيون، 
بينما تردد  بصوت عاٍل ورنان. ولكن غنائي توقف شيًئا فشيًئا، 
ا.  ليتال�ضى بعد ذلك تدريجيًّ صداه بعيًدا بين الستائر السوداء، 
حيث تال�ضى صوت  من بين تلك الستائر السوداء،  ويا للعجب! 
يشبه  ظالًّ   - قاتًما غير محدد المالمح يتقدم  رأيت ظالًّ  غنائي، 
الظل الذي يصنعه ضوء القمر إلنسان عندما يكون القمر قريًبا 
من األفق: ولكنه ليس ظل إنسان، وال ظل إله، وال أي كائن من 
الكائنات المعروفة. ثم أخذ يتردد برهة بين ستائر الغرفة ليستقر 
أخيًرا بهيئته كاملة على سطح الباب النحا�ضي. ظل مبهم، ال شكل 
له، وال حدود، ليس ظل إنسان، وال إله - ليس ظل واحد من آلهة 

وافترش مدخل  المصريين.  وال قدماء  الكلدانيين،  وال  اإلغريق، 
البوابة النحاسية، وقمة العامود، ثم استقر ساكًنا ال تصدر عنه 
حركة، وال صوت. والباب الذي استقر عليه ذلك الظل كان، على 
ما أذكر، قريًبا من قدمي جثة الشاب زويلوس الملفوفة في الكفن. 
أما نحن السبعة المتجمعين هناك، حين رأينا الظل يزحف نحونا 
فأرخينا  فلم نجرؤ على التحديق فيه بثبات،  من بين الستائر، 
وبعد فترة،  نواظرنا محدقين باستمرار في أعماق مرآة األبنوس. 
أخذُت، أنا أوينوس، أتكلم بصوت خفيض سائاًل الظل عن اسمه 
ومحل إقامته. فأجابني: »أنا الظل، وأسكن بالقرب من سراديب 
ا من تلك البراري المظلمة  الموتى بمدينة بطليموس وقريًبا جدًّ
ثم نهضنا  الكريهة الرائحة«.   ’Charon‘ التي تحدها قناة خارون 
فنبرات  نحن السبعة من مقاعدنا ونحن نرتعد في فزع رهيب، 
صوت الظل لم تكن لشخص واحد، وإنما هي أصوات العديد من 
الناس، يتغير إيقاعها من مقطع لمقطع وهي تتساقط كئيبة على 

مسامعنا، حاملة أصوات اآلالف من أصدقائنا الراحلين 

الظل
 بقلم: إدجار آالن پو
      ترجمة: صالح صبري

SHADOW :العنوان األصلي للقصة      

»وكذلك إذا سرُت في وادي ظل الموت...« مزامير داود.                
أما أنا الذي أكتب،  ترزقون؛  أنتم يا من تقرؤون ما زلتم أحياء 
إلى  طريقي  يكون قد م�ضى منذ قطعُت  فال بد أن وقًتا طوياًل 
وادي الظالل. في الواقع، ال بد أن تحدث أشياء غريبة، وتنكشف 
وتمر قرون عديدة قبل أن يقرأ الناس هذه المذكرات.  أسرار، 
غير أن  ويتشكك بعضهم،  سيكذبها بعضهم،  وعندما يقرؤونها، 
ا هم الذين سيجدون الكثير مما يستحق التأمل في هذه  قليلين جدًّ

األحرف المحفورة بقلم من حديد. 
كان العام عام رعب، ومشاعر أشد وطأة منه، مشاعر ال وصف 
لها على وجه البسيطة. تحققت نبوءات كثيرة وعالمات. وفي كل 
السوداء.  أجنحته  الطاعون  نشر  واليابسة،  الماء  فوق  مكان، 
لم يكن خافًيا عليهم أن  في النجوم،  الخبثاء  فهؤالء  ومع هذا، 
أوينوس  أنا  لي،  بالنسبة  الشرير؛  سمتها  اتخذت  قد  السماء 
اإلغريقي »Greek Oinos« ورفقتي، كان واضًحا أننا قد بلغنا سنة 
سبعمائة وأربع وتسعين حيث يلتقي - في أول برج الحمل - كوكب 
القانية.  المشتري بكوكب زحل الرهيب ليشاركه حلقته الحمراء 
وإذا لم أكن مخطًئا، فإن ذلك الوجه الغريب للسماء قد تجلى، 
ومخيالتهم  وإنما على أرواح البشر،  ال على مسار األرض وحده، 
وتأمالتهم كذلك. حول بضع قناٍن، بين جدران حجرة أرستقراطية 
كنا  سهرتنا؛  قضينا  المظلمة،  »بطليموس«  مدينة  في  فخمة، 
لم يكن ثمة مدخل سوى باب نحا�ضي شاهق:  سبعة. ولغرفتنا، 
أبدعه كورينوس »Corinnos«، وكونه نادًرا في صنعته، فقد كان 
تحجب عن  كانت الستائر السوداء  كذلك،  ًرا من الداخل.  ُمَسكَّ
- غير  نواظرنا ضوء القمر، والنجوم الالمعة، والشوارع الخاوية 
كانت  وذكراه.  الشر،  رابطة  لتحجب  تكن  لم  الستائر  أن هذه 
هناك أشياء حولنا ال أستطيع أن أصفها بوضوح - أشياء مادية 
 - القلق   - الشعور باالختناق   - الثقيل  الهواء   - روحانية  وأشياء 
وفوق هذا كله، تلك الحالة الفظيعة من الوجود التي تكون فيها 
الحواس يقظى ونابضة بالحياة، بينما تقبع ملكات الفكر هامدة 
بال حراك. ثقل فادح جاثم فوقنا.. جاثم على أطرافنا، وعلى أثاث 

وعلى الكؤوس؛ وهكذا صار كل �ضيء خامًدا يرزح تحت  البيت، 
وطأة هذا الثقل.. كل �ضيء فيما عدا ألسنة اللهب المترائية على 
المصابيح التي ت�ضيء احتفالنا الصاخب. مرتفعة عالًيا في خيوط 
وفي  تحترق جميعها شاحبة ساكنة؛  ظلت  الضوء،  من  نحيلة 
على سطح المائدة األبنوس  المرآة التي صنعها انعكاس الضوء 
رأى كل منا شحوب وجهه،  المستديرة التي كنا نجلس حولها، 
ومع ذلك،  والنظرات القلقة في عيون رفاقه المرخاة الجفون. 
بهجة أقرب  وكنا مبتهجين على طريقتنا الخاصة..  كنا نضحك، 
قصائده   ..»Anacreon لـ»أناكريون  نغني  ورحنا  الهيستيريا؛  إلى 
ضرب من الجنون؛ ثمة ساكن آخر يشاركنا غرفتنا، هو زويلوس 
ى؛ هو حارس المكان  الصغير »Zoilus«. ميًتا، يرقد ممدًدا، مسجًّ
وشيطانه. وا أسفاه! لم يكن يشارك في احتفالنا بأي نصيب سوى 

ترجمة
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سماء العالم
كثير منا سبق له أن استقل طائرة - أو أكثر- عبر حياته، وأكثر منهم 
لم يسبق لهم خوض هذه التجربة المثيرة، بعض المنتسبين إلى 
الجماعة األولى معتادو الصعود إلى الطائرات، حتى إنهم أصبحوا 
وتنتهي لديهم واحدة من  ا في حياتهم،  يرون األمر روتيًنا اعتياديًّ
المتع الكبرى التي يحلم بها معظم أبناء الفريق الثاني، وبعضهم 
يظل قابًضا على وهج المغامرة التي تترك المرء سابًحا في الفضاء، 
كبرت أو   - طائًرا داخل تلك العلبة المعدنية  قريًبا من السماء، 
صغرت - فوق السحاب، الذي يراه قريًبا وهو على األرض، بينما 
الفريق  ا أبناء  أمَّ ا...  ولو يوميًّ مهما سافر،  في األعالي-  هو هناك، 
اآلخر - الذين لم تمس أقدامهم سراديب الدخول إلى هذا الطائر 
تشغلهم السحب التي في الجو،   - إال قلياًل   - هم  فكلُّ  - المعدني 
بيضاء،  ندًفا  باألسفل:  وهي  فوقها،  يكونون  يوًما  وينتظرون 
ن ترفوهم  ولم أكن يوًما واحًدا ممَّ تشتعل بالوميض المتأللئ. 
رات الصوت الداخلية، وال  هدهدات األصوات المنبعثة من ُمكّبِ
َحْزُم أصحابها إذ ينادون: »سنصل إلى... في الـ... وعشر دقائق!"؛ إذ 
من أين تأتي الثقة المطلقة في هذه النبرات، ومن أين حلَّ الهدوء 
النابض في ذبذباته! في الجّوِ ال �ضيء يبقى مضموًنا، وال استيثاق في 
وصوٍل إال بالوصول! خضُت غمار هذه التجربة عشرات المرات، 
بينا يعلو شخير  ألّم!«،  "منع عني الكرى طيٌف  وفي كل مرة منها 
الكثيرين، ال بد هناك سرٌّ لديهم، جعلهم يتجاهلون هذا الوشيش 
، الذي يصحبني على الدوام طيلَة وجودي في جوف  الناعم، المملَّ

طالما  الذي  أنا  بإرادتي،  ابتلعني،  ما  كأنَّ ذلك،  المعدني  الطائر 
خشيت ركوب الجياد، والبغال، والحمير! لكن: ما هو السر الذي 
آبهين  غيَر  تساقطوا،  إلى أن ناموا هكذا؟  أ بالهم،  وهدَّ طمأنهم، 
لتي، والسيناريوهات العجائبية  فت في مخّيِ بكل الخياالت التي طوَّ
التي يصنعها خيال أر�ضّيٍ سرى به القدر إلى الفراغ السديمّيِ هذا؟ 
أم استباق الحلم  جاُهل؟  أم هي الرغبة في التَّ هل هو التسليم؟ 
بالوصول، فيذهبون إلى نقطة الوصول قبل حلولها عبر األحالم 

التي - ال ُبدَّ - تنسرب عبر هذا النوم العميق...
شدَّ ما يغيظني أمٌر شديد الغرابة: ماذا تأكل؟! باإلنجليزية -غالًبا- 
ما  وبعربية مألوفة -أحياًنا-! سؤاٌل يحمل إليَّ إحساًسا غامًضا، كأنَّ
ساق إلى مقصلتي، وها قد أتوا ليسألوني إن كنت أرغب ب�ضيء 

ُ
أ

أخير! أرغب على الدوام في إجابة رزينة، تحمل حكمة ما يعتمل 
بداخلي من مراجعة شريط حياتي، لكن الردَّ الهادئ الذي يخرج 
على الدوام: »أشكرك، أنا بخيِر!« يهدم كل محاولة لتقمص دور 

الُحكماء.
»ولست إخال أدري« أسفٌر هو، أم غياب!

ما قلت "ال أعود"، ُعدُت، مفعًما بشغور الروح من نزق التجربة،  كلَّ
ومدفوًعا بأمل َصيٍد جديد، ألتقيه على الضفة األخرى، أقول: لو 
-فقط- تغمض عيناي، ال تنفتحان سوى على أرض أخرى! لكنه 
قتين باللبني الفاتح الذي يحوط  ال يحدث، تبقيان يقظتين، معلَّ
ترتدان سريًعا  المكان، ولو َسَرَحتا في سطور ما أحمل من ُكُتٍب 

ة، هناك، باألسفل. لسهوب السحب القطنيَّ
فسنبدأ بالهبوط«،  في المقاعد؛  والبقاء  ربط األحزمة،  »الرجاء 
هذه الجملة األحبُّ من بين ما يخترق أذنيَّ في أي وقت صعدت فيه 
ًدا: هل هذا طبيعي؟  ب، وأطير مجدَّ إلى متن طائرة. أنا أطير، وأتعذَّ

وجهة سفر

محمود شرف
شاعر وإعالمي

ارتياد اآلفاق

شبح كوفيد يحاصر نيويورك
كيف أعادت المدينة اكتشاف نفسها في الوباء؟

 سمير درويش
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ارتياد اآلفاق

 سمير درويش

لم يحدث أن غبت سنة ونصف السنة عن نيويورك كاآلن، 
2013، كنت أظن أن طول  منذ ذهبت إليها أول مرة في فبراير 
المدة سيجعلني أستغرب مالمحها ومعالمها، أنا الذي يمكن 
- بالضبط  أن يتوه عن بيته لو غاب عنه شهرين! لكنني اآلن 
كالمرة األولى - لم أستشعر أي غربة، كنت كمن يسير في محيطه 
والسيارات  المباني  وال  الناس  تستغرب  ال  عيني  المعتاد، 
ربما  وإشارات المرور والمحال التجارية واألرصفة الواسعة، 
ألن هذه هي المدينة التي تسكنني، المدينة التي أتمنى العيش 
بها، ليس في أمريكا بالضرورة، لكنها مواصفات مطلقة أتمنى 

أن توجد بالقرب من بيتي في »بنها«.

أهم ما يعجبني هنا أن الناس ال ينظرون لك، ليس إهمااًل وإنما 
أنت في حالك وهم في حالهم، ال ينظرون  احتراًما للخصوصية، 
لك إال في حالة من اثنتين: أن تكون محتاًجا لمساعدة رغم أنك 
تحمل طفاًل وبعض  ثقيل مثاًل،  تحتاج إلى نقل �ضيء  ال تقول: 
وقتها سيقترب منك شخص عارًضا  إلخ،  مما يرهقك..  األشياء 

Can I Help You؟، أو أن تطلب المساعدة بنفسك  المساعدة 
HELP ME، ساعتها ستجد من يسعى إليك ليساعدك من دون 
إنت  أن يطرح عليك أي سؤال من تلك التي تعودتها في مصر: 
بيتك قريب وال بعيد؟  رايح فين؟ شايل الحاجات دي كلها ليه؟ 

إلخ إلخ إلخ.
ا  في نيويورك أم�ضي ضعف المسافة التي أمشيها في مصر يوميًّ
منها أن الرصيف  لعدة أسباب:  وفي زمن أقل كثيًرا،  للتريض، 
ا ونظيف وليس به أي إشغاالت، وال حتى أوراق شجر  واسع جدًّ
فال ورش سمكرة وال ميكانيكا  والجو نقي بشكل كبير،  جافة، 
وباعة ورد  يقتعدون األرض،  وال شحاذون  أو دوكوا سيارات، 
ونعناع وأكياس ليمون! وألن الشوارع مشجرة مما يجعل نسبة 
ما يعترضك   - إن لم يكن منعدًما   - ونادًرا  األوكسجين عالية، 
حتى أنك تستطيع أن تفتح صندوق  أحد للسؤال عن �ضيء.. 
بريدك على الموبايل وترد على بعض رسائلك من دون خوف من 

سيارة تصدمك، أو طوبة طائشة تستقر بين عينيك!

بسبب كوفيد - 19
فقد   ،19 هذه المرة يختلف األمر قلياًل بسبب فيروس كوفيد- 

مثل  الناس،  يرتادها  التي  للمحالت  المدينة  سمحت سلطات 
لوضع  الرصيف  من  أجزاء  باقتطاع  والمطاعم،  الكافيهات 
مغلقة،  أماكن  في  الرواد  ينحشر  ال  حتى  متباعدة،  مقاعد 
فقد فرشت بنجيل صناعي  وبالطبع تم تجهيزها بشكل جميل، 
ممتاز، وأحيطت بأحواض زهور طبيعية، وكل ذلك من دون أن 
تؤثر هذه االقتطاعات على حركة المرور، ألن عرض الرصيفين 

على الجانبين أكبر من عرض نهر الشارع المخصص للسيارات.
سويت  ارتداء  إلى  فاضطررت  سبتمبر  في  أننا  رغم  بارد  الجو 
الطبيب   office إلى  يوصلني  أقرب طريق  من  ومشيت  شيرت، 
وقتها  حتى ال أصل مرهًقا كما حدث في مرة سابقة،  الممارس، 
أتوا  وجدت كل موظفات االستقبال حولي كأنني سأموت فوًرا، 
زيارتي،  سبب  عن  واستفسروا  وعصائر،  بارد  بماء  -وقتها-  لي 
هذه المرة ال أريد أن أرى مشاهد  ولبوا لي ما أريده في الحال! 
ا الذي أمر  حتى لو ضحيت بالطريق الطويل نسبيًّ الفزع تلك، 
عبره بتمثال كريستوفر كولمبس الذي يقف عند تقاطع شارعي 
أحب  أنا  فوقه.  القطار  يمر  الذي   31 بوليفار وشارع  أستوريا 

كريستوفر كولمبس.
الماشون  عظيم،  اء  بمشَّ يليق  كما  جميًعا  الطرق  أعرف  أنا 
على أقدامهم يعرفون معالم الطرق بشكل أفضل من قائدي 
الشوارع  تفريعات  حسب  مساراتها  للسيارات  ألن  السيارات؛ 

وامتدادات األرصفة وتقاطعاتها، لذلك أم�ضي من دون أن أنظر 
خرج 

ُ
أ وأنا  مشاهدته  فاتني كثير مما يجب عليَّ  هل  للبنايات.. 

لهذا  ربما،  هاتفي المحمول كلما سمعت تنبيًها ألقرأ الرسائل؟ 
أعيد تفرس الواجهات والمربعات وأحواض الزهور واألشجار 
الخضراء، وتلك المستطيالت المقتطعة من األرصفة والشوارع 

بسبب فيروس كوفيد - 19.
أستمتع  أن  المرة  هذه  أحاول  الخضراء،  األشجار  بمناسبة 
بألوانها، وأن أغرسها في ذاكرتي عن نيويورك، بدياًل عن شكلها 
2013، حيث كانت  الخالب الذي رأيته في المرة األولى في فبراير 

شبح كوفيد يحاصر نيويورك
كيف أعادت المدينة اكتشاف نفسها في الوباء؟
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التي تحول  ال تلك التي تعرفها؛  منها قطرة واحدة على األرض، 
والتي تتسبب  الشوارع إلى بحيرات من الطين والبرك المتناثرة، 

في شلل المرور.
ليس  وفي أمريكا كلها،  المباني في الحيز الذي أتحرك فيه هنا، 
علب مستطيلة مستوية واجهاتها من الطوب بني  بها بلكونات، 
على   - والشبابيك مصنوعة من األلومنيوم الذي يفتح  اللون، 
ففي  تفتح،  ما  ونادًرا  بروز،  دون  من  ألعلى   - جانبية  جرارات 
الشتاء يكون الجو قارس البرودة يصل إلى 18 درجة مئوية تحت 
الصفر، ما يستلزم إغالقها لعمل التدفئة المركزية التي تجعل 

مغلقة  تظل  المعتدل-  القليل   - الصيف  وفي  حارة،  البيوت 
الغسيل،  لتنشيف  مناشر  توجد  ال  وبالتالي  المكيفات.  لعمل 
هناك  ببساطة ألن البيوت في أمريكا ليس بها غساالت مالبس، 
بأكياس كبيرة  الناس  إليها  يذهب  للغسيل،  محال مخصوصة 
توضع في غساالت كبيرة تغسل حجًما  من المالبس المتسخة، 
كبيًرا من األقمشة في المرة الواحدة، وتعمل بالعمالت المعدنية 
كلما وضعت قطعة   ،- مثل تليفونات الشوارع التي انقرضت   -
وعندما  بالدقائق.  زمًنا محدًدا  الربع دوالر أعطتك  نقود ذات 
مخصصة  عربات  على  المبلولة  المالبس  تنقل  الغسل  ينتهي 

نيويورك يحاصر  كوفيد  شبح 
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وعارية تماًما تليق باللوحات الرومانتيكية التي تتحدث  سوداء 
عن الفراق والوحشة.. ماله االخضرار؟ جميل االخضرار.

الفتاة الراقصة 
-تبدو عشرينية-  فتاة  رأيت  وبرودواي   25 تقاطع شارعي  عند 
الباليه:  رقصات  تشبه  رقصة  الواسع،  الرصيف  على  ترقص 
وتدور حول جسدها بخفة،  تقفز في مكانها على قدم واحدة، 
على بعد خطوات قليلة  بينما ذراعاها ممتدان في وضع أفقي.. 
تصورها بكاميرا تليفونها  فقط صديقتها،  منها تقف صديقتها، 
إلى  يذهب  كل  يكترثون،  ال  قليلون  مارة  الشارع  في  المحمول! 
وجهته. خمنت أنها تسجل فيديو قصير، نحو 15 ثانية، لتنشره 
الموقع ذاته الذي قاد فتيات مصريات  على موقع تيك توك، 
إلى النيابة والمحكمة والسجن بتهم نشر الدعارة والفجور.. إلخ.
كأنها ماكيت مصغر للكرة األرضية،  مدينة نيويورك مفتوحة، 
واليابان،  الصين  من  األصفر  واآلسيوي  واألسود  األبيض  فيها 
والالتين  وبنجالديش،  وباكستان  الهند  من  األسمر  واآلسيوي 
وداخل  يهودية،  وأخرى  عربية  وجالية  الجنوبية،  أمريكا  من 
المخلطين  فيهم  مثاًل  فالسود  أخرى،  تمايزات  العرقيات  هذه 
وفيهم أصحاب المالمح  الذين مالمحهم منمنمة مثل البيض، 
الغليظة، شفاه كبيرة وفك أسنان بارز، والصينيون كذلك فيهم 

مخلطون بعيون ليست ضيقة.. وهكذا..
ا إلى أجواء الشتاء التي طالما  الجو يزداد برودة، وندخل تدريجيًّ
خاصة حين يغطي الثلج األبيض كل  تعلقت بها في نيويورك، 
وتتجه نحو  الشوارع وتتخلص األشجار من أوراقها الخضراء، 
الصور الرومانتيكية التي تعبر عن الفراق!! األوراق بدأت تصفر 
والغصون  اإلسمنية،  الرصيف  بالطات  على  وتتساقط  وتذبل 
إحساس  تناسب  رومانتيكية  صلبة  سوداء  تنكشف  بدأت 
فالشوارع  أستطيع أن أراها جميًعا على مدد الشوف،  الفراق. 

واسعة ومستقيمة كأنها مرسومة بقلم رصاص على ورق أبيض، 
الحظت هذا منذ زيارتي  واألشجار مغروسة بهندسة مقصودة. 
األولى لنيويورك حين دخلتها مساء يوم شتوي من فبراير 2013، 
والحظت أن أمام كل بناية مربًعا محاًطا بسياج حديدي، مزروع 
كما الحظت أن  بأنواع وألوان مختلفة من الورود واألعشاب، 
الكهرباء  وأسالك  البيوت  أسوار  على  بوداعة  يقف  الحمام 
ال يقر في قراره أي خوف من أي  وحوامل الكباري العمالقة، 

تهديد!

هندسة المدن الرومانتيكية 
عرفت أن الحي الذي أسكن فيه هنا -واألحياء المجاورة، وأمريكا 
ا، أي أن أجداد األجداد فكروا في هندسية تلك  كلها- قديم جدًّ
 500 عن  يزيد  زمن،  منذ  الرومانتيكي  الشكل  بهذا  المدينة 
فحين تشيخ يضربون  من يومها لم يتغير شكل أي بناية،  عام، 
ويرممونها على شكلها نفسه،  ا حولها،  ا أو خشبيًّ سياًجا حديديًّ
فالسياق  وإن احتاجت للهدم يبنون مكانها بناية مطابقة لها، 
المعماري ثابت، ال يستطيع مالك أن يغيره، حتى إنني عرفت أن 
لذلك مهما  وأن األرض ملك للوالية..  المالك منتفعون فقط، 
غبت عن نيويورك ستجدها كما تركتها في المرة األخيرة، فقط 
تغييرات طفيفة حسب الحركة التجارية، يعني السوبر ماركت ال 
يربح بشكل ير�ضي مالكه فقرر أن يبيعه، وقرر المالك الجديد 

أن يحوله إلى محل لبيع المالبس.. وهكذا.
خرجت من المبنى  المطر الخفيف اليوم هو األول منذ أتيت. 
ابني  فوجدت  الهضمي  الجهاز  على  المنظار  فيه  أجريت  الذي 
ا من الباب، ربما ظن أن اإلعياء  حرك السيارة لتكون قريبة جدًّ

سيمنعني من السير إلى مكانها القديم. 
 - كهذه   - طبًعا أألمطار النظيفة   ، األمطار ترتبط بالبهجة لديَّ
يتبقى  وال  السيارات  وأسطح  والواجهات  الشوارع  تغسل  التي 
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وتعمل بالعمالت  تشبه الغسالة،  لذلك إلى ماكينة التنشيف، 
المعدنية كذلك، وبعد انتهاء الوقت تحصل على غسيل نظيف 
العملية تستغرق نحو ساعة ونصف  هذه  ا.  ا وناشف جدًّ جدًّ
فإن كنت مشغواًل يمكنك ترك كيس المالبس لعامل  الساعة، 
بالغسل والتنشيف والتطبيق،  ليقوم عنك  المحل،  أو عاملة 
لتتسلمها بعد ساعتين فقط وترصها في الدوالب  فئات فئات، 

من دون جهد، طبًعا مقابل مبلغ مالي معلوم.
من  بواجهات  مستوية  علب  هنا،  متششابهة  المباني  معظم 
يصعب أن تعرف بيت الغني من  الطوب بني اللون كما قلت، 
قال لي:  فقد أخذني ابني إلى بروكلين بسيارته،  بيوت الفقراء، 
هذا حي اليهود، أغنى أغنياء أمريكا، وعندما دخلت الحي وجدت 
المميز تلك المباني التي يطلقون  المباني نفسها بالشكل نفسه. 
 ،basement وهو بيت من دورين وبدروم  »بيت عائلي«،  عليها 
وسقف مائل من القرميد، وجراج جانبي للسيارة، أو السيارات. 
ألنه  بالخشب،  كلها  الداخل  المنازل من  أن تقسيمات  المهم 
بطيء في توصيل درجة حرارة الشارع، ويحتفظ بحرارة المنزل في 
الصيف والشتاء، فيعمل نظام التدفئة أو التبريد بكفاءة أكبر، 
ويراعى عند البناء أن تكون الدواليب جزًءا من تصميم الحوائط 
غالًبا،  إضافية  دواليب  لشراء  يحتاج  ال  فالساكن  الخشبية، 
من  والمطبخ جزء  للمعيشة،  وأنتريه  لينام عليها،  فقط أسرة 
تأسيس المنزل، فحين تؤجر شقة ستجد بها المطبخ بالبوتاجاز 
والثالجة. كل بناية فيها عامل يقوم على خدمتها، خدمة البناية 
ينظف الرصيف أمامها، ويكحت كتل الثلج  ال خدمة السكان، 
ويجمع أكياس  ليكون هناك ممر آمن لسير الناس،  في الشتاء 

 - بإحكام  كبيرة  براميل  في  توضع  التي   - المنزلية  المخلفات 
المخلفات،  جمع  سيارة  لمرور  المحدد  الموعد  في  ويخرجها 
تلك التي تمر حسب جدول محكم كذلك، وستجد الفتة بجوار 
هذا  محدد،  توقيت  في  أمامها  السيارات  ركن  تمنع  الرصيف 
التوقيت هو الذي ستمر فيه تلك السيارة، فتجد مكانها خالًيا، 
تتوقف ببساطة، ويأخذ العمال األكياس البالستيكية السوداء 
المخلفات  تلك  من دون أن تشكل  في ثوان،  النظيفة  الكبيرة 
أزمات كالتي نشاهدها في مدننا الجنوبية. في كل مكان أرتاده ثمة 
أناس ينزهون الكالب: فتيات وشبان، رجال ونساء، بيض وسود 
الواحد منهم يمسك طرف حبل ينتهي برقبة كلب،  وملونون، 
الكالب الكبيرة  وأحياًنا حبلين لكلبين بأحجام وألوان متباينة، 
القصير،  والشعر  الطويل  الكثيف  الشعر  ذوات  والصغيرة، 
وستجد  العادية،  واألنوف  كاألسود  المرتفعة  األنوف  ذوات 
الواحد منهم يرتدي قفاًزا وينتظر الكلب الذي يق�ضي حاجته 
بجوار شجرة، فيضع يده - بالقفاز - في كيس بالستيكي ويلتقط 
ويتخلص منه في أي مكان لجمع  الجاف غالًبا،  إخراج الكلب، 

القمامة.

أرصفة تنساب بنعومة 
الذي  اليومية  رياضتي  طريق  في   21 شارع  رصيف  على  أسير 
يمتد لعشرة كيلومترات، أمشيها كلها على رصيف واحد عريض 
ونظيف، من دون أن أضطر - كما يحدث لي في مصر - أن أغادره 
وجدته!   إن  إليه  أعود  ثم  اإلشغاالت  بسبب  الشارع  لعرض 
ونصف  سم،   30 ومن دون أن أصعد أو أهبط علًوا يزيد على 

فالرصيف هنا  ال يستطيعه كبار السن والمر�ضى،  متر أحياًنا، 
ينساب بنعومة عند التقاطعات حتى يصل إلى النقطة صفر مع 
ثم يعود للصعود في الناحية الثانية من الشارع من  اإلسفلت، 
نقطة الصفر إلى االرتفاع األصلي للرصيف، الذي ال يزيد على 10 
سم من دون أن يجرؤ سائق سيارة على صعوده، فكل خطأ هنا 
له ثمنه الباهظ. هذا االنسياب يساعد ذوي االحتياجات الذين 
وتنتقل بخفة  تعمل بالموتور،  كهربائية،  يتحركون على كراٍس 
الشوارع  كأنها تم�ضي على أرض مستوية!  من رصيف إلى آخر، 
سة، عالية من المنتصف ومنخفضة من الجانبين، بومبيه،  مقوَّ
 20 حاولت تقدير مقدار االرتفاع فوجدته ينحصر بالتقريب بين 
للنقطة  تصل  حتى  الشارع  ناحية  تميل  واألرصفة  سم،  و40 
صفر في بعض األماكن كما ذكرت، لكن مقدار ميلها يزيد قلياًل. 
هذا التصميم للشوارع واألرصفة يجعل األمطار - مهما اشتدت- 
الرصيف،  عن  اإلسفلت  يفصل  الذي  الشريط  ناحية  تجرى 
وثمة فتحات على بعد مسافات قليلة تسحب هذه المياه تحت 

األرض ليتم تجميعها واالستفادة منها. 
إلى أق�ضى درجاتها من دون أن تترك حبة  لهذا تشتد األمطار 
األشجار  وأغصان  الشوارع  تغسل  فقط  اإلسفلت،  على  ماء 
إلى  يضطرون  التي  األشياء  اللون.  بنية  البنايات  وواجهات 
وضعها على الرصيف تصطف كلها على خط واحد في نصف 
األشجار  للمشاة:  الرصيف  فضاء  تاركة  منه،  األيسر  المتر 
باللون األصفر  أوراقها  تكت�ضي  التي  القوية  القديمة بجذوعها 
األعمدة الحديدية  أعمدة اإلنارة،  الذابل كمقدمة لسقوطها، 
حديدية  خوازيق  المرورية،  اإلرشادات  عليها  يعلقون  التي 

الناس  فيها  يربط  رأسية  دائرة  تتوسطها  واحد  متر  بارتفاع 
المخلفات،  دراجاتهم لحمايتها، صناديق البريد، صناديق إلقاء 
محددة  أماكن  في  السيارات  ركن  مقابل  تحصيل  ماكينات 
راوترات  المعدنية،  العملة  بقطع  أو  الذكية  بالكروت  وتعمل 
طولها ثالثة  عمالقة لتغطية الشارع بشبكة اإلنترنت المجاني، 
لونها أزرق جميل  سم،   30 وسمكها  أمتار وعرضها متر تقريًبا، 
وفيها شاشة إعالنات، ويمكنك أن تشحن هاتفك فيها وأن تجري 
مكالمات وتتصل بالشرطة )911( بالضغط على زر أحمر، كما 
المكان  إلى  الوصول  على  تساعدك  للمدينة  بخريطة  تزودك 
في  اإلطفائيون  يستخدمها  التي  المياه  طلمبات  تريده،  الذي 
حاالت الحريق، وُيمنع ركن السيارات لثالثة أمتار أمامها ومثلها 
الدراجات.  ومواقف  بسهولة،  المطافي  عربة  تقف  كي  خلفها 
المدينة، كسلطة إدارة حكومية، تضع مجموعة من الدراجات 
في موقف كل مسافة كافية، عبارة عن صناديق حديدية تدخل 
يستطيع من يريد أن  ا،  إليكترونيًّ الدراجة وتغلق  فيها مقدمة 
يستأجر واحدة لتوصله إلى وجهته أن يحررها بكارت البنك أو 
من أبليكيشن خاص على الهاتف - لتخصم منه القيمة المالية 
وإن أراد مدة  دقيقة،   45 لتكون في حوزته لمدة   - لالستئجار 
وهكذا،  إضافية فليدخلها في موقف آخر ويحررها من جديد.. 
واحد  لفرد  صغيرة  وسيارات  موتوسيكالت  هناك  أن  وعرفت 
تتعامل بالمثل، تركبها من الشارع لوجهتك، ثم تتركها في الشارع 
المدينة  سلطات  تضع  الجمعة  صالة  وقت  تبلغها.  أن  بعد 
مسجد  أشهرها  هنا،  القليلة  المساجد  أمام  مرورية  حواجز 
من  المصلون  ليتمكن  أستوريا،  أهم شوارع  شارع ستانواي، 
االلتقاء أمام المسجد بعد انتهاء الصالة وتبادل األحاديث على 
مهل. صليت في هذا المسجد جمعة واحدة، يأتي الناس فرادى 
الحريرية المصنوعة  وجماعات بالجالبيب السعودية البيضاء 
بينما المسلمون من  العرب على وجه الخصوص،  في الصين، 

شرق آسيا يرتدون أزياءهم الوطنية أو الزي الغربي. 
تغلق   - اإلسالمية  وغير  اإلسالمية   - الدينية  المناسبات  في 
السلطات جزًءا كبيًرا من أي شارع تختاره الجالية التي تتقدم 
وغالًبا يكون الشارع القريب من تجمع هذه  بطلب االحتفال، 
وُتنصب في هذا المكان مظاهر العيد العادية  الجالية أو تلك، 
يفرشون  باعة  لألطفال،  وألعب  مراجيح  بالدنا،  في  نراها  التي 
بهذا  المرتبطة  األغاني  تذيع  ميكروفونات  وربما  بضاعتهم، 
قبل  أما  بالفعل.  هنا  األعياد  بعض  حضرت  وقد  الطقس، 
فالشوارع تبث موسيقى خافتة  الكريسماس وبعده بعدة أيام، 

مريحة، وتعلق أقواًسا مضيئة تنشر البهجة بين الناس 

نيويورك يحاصر  كوفيد  شبح 

ارتياد اآلفاق

بانوراما جسر بروكلين عند غروب الشمس
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كان ياما كان في سالف العصر واألوان، وما يحلى الكالم إال بذكر 
النبي عليه الصالة والسالم. في الحلقة الماضية: حكينا أن جندبة 
ونصروهم،  كالب  بني  حي  أهل  عن  دافعوا  الشجعان،  وقتالة 
فلما فرغوا مما فعلوا رجعوا إلى جندبة وزوجته، وسلموا عليهما 
فحكي لهم  وأكرموهما وسألوا جندبة من أنت يا فارس العرب، 
قصته وأظهر لهم نسبه الذي ينتمي إليهم، فصاح الرجال وفرح 
الجميع بأن المياه عادت لمجاريها، وقال مشايخ الحي أنت أميرنا 
وليس لنا اآلن أمير سواك، وذكروا  وابن أميرنا الحارث الكالبي، 
فلما مات أبوه تفرقوا في البالد وبعد  له أنهم كانوا خلفاء ألبيه، 
ذلك اجتمعوا في هذا الحي، وجعلوا لهم أميًرا كبير السن يسمى 
)جابر بن حنظله العامري(، وكان أبغض الناس عنده من يذكر 
ما كان إال قاطع طريق  ويقول لهم:  الحارث بالخير والشجاعة، 
وخائن، فلما رآهم الشيخ جابر التفوا حول جندبة، اغتاظ غيًظا 
شديًدا وبات ليلته في َهم وَغم، ولما َحل الصباح اجتمع بهم جابر 
م الله 

َ
وسألهم عن حالهم، فذكروا له أنهم في أحسن حال بعد أن ل

شملهم على ابن أميرهم، فقال لهم: إن كان األمر كذلك فليخرج 
لقتالي فإن غلبني صار أميركم وإن قهرته أقمت موضعي، فقالوا 
له: لقد أشرت بالصواب، فلما بلغ األمر إلى جندبة وافق على رأي 
وبعد ساعة ظهر جابر وعليه درع من الذهب وعلى رأسه  جابر، 
ليس مثلها  )ُحجَرة(  عمامة خضراء، متقلد برمح وسيف، يركب 
مليحة  إن أشار إليها تقدمت وإن أشار أخرى توقفت،  حصان، 
تلك  إلى  جندبة  نظر  فلما  والظاهر،  الباطن  وحسنة  الحوافر 
وما هى إال ساعة حتى  الفرس أعجبته وشغلته عن قتال جابر. 
فضرب  ودارت بينهما حرب ال توصف،  اجتمع القوم حولهما، 
جابر جندبة بسيفه ضربة سمعها كل من حضر، فصدها جندبة 
وبعدها غافله جندبة وضربه بالسيف  بحسن صنعته وقوته، 
بين كتفه وعنقه ففلقه نصفين، فق�ضى نحبه في ساعتها. فصاح 
أما هذه الُمهَرة التي  يا بني كالب إن أموالكم لكم،  فيهم جندبة: 
لجابر فإنها صارت لي وال يركبها غيري، فقالوا له: هى لك فلو فتشت 
والله  فقال لهم:  جميع األقطار لم تر مثلها فهى فريدة عصرها، 
من وقت أن رأيتها فتنت بها وقسوت على جابر، فقد كانت نيتي 
لكنه طلب قتلي فقابله الله على  أن آخذه أسيًرا وآخذها منه، 

دب  فلما ركب جندبة المهرة ورأى أصحاب جابر ذلك،  بغيه، 
بين أصحاب  الغيظ في نفوسهم وبدأوا في قتاله وسالت الدماء 
وعاد جندبة  حتى انهزمت رجال جابر.  جابر وأصحاب جندبة، 
وأصحابه إلى مضارب الحي، وقدموا له األموال وقدموا لزوجته 
الحلل الفاخرة وصار رئيس القوم وأميرهم، وعاش هو وزوجته ألذ 
العيش وأطيبه بينهم، وأطاعته البالد واجتمع على محبته العباد، 

وصار يشن الغارات ويترأس الغزوات.
وكان جندبة قد تعلق قلبه بالمهرة التي أخذها من جابر بعد قتله، 
)ُمزَنه(، وكان كل يوم يركبها ويخرج بها  وتلك المهرة كانت تسمى 
للصيد والقنص، وفي يوم من األيام خرج للصيد بصحبة زوجته 
فطاردوا غزالة في  قتالة الشجعان ومعه جماعة من الفرسان، 
فقرروا  فلما يئسوا من صيدها اشتد عليهم الحر،  صدر البر، 
الرجوع إلى ديارهم، وبينما هم كذلك حتى الح لهم من بعيد لمعان 
فتبين لهم أن  وأطفال،  سيوف وازدحام صفوف وصياح نساء 
فتقدم إليهم جندبة ومن معه  األسرى هم من بنو كالب،  هؤالء 
من الفرسان وقاتلوهم بالسيوف حتى شتتوهم وخلصوا األهل 

واألموال من أسرهم.
فقد كان  القوم من أتباع جابر الذي قتله جندبة،  وكان هؤالء 
لجابر أخ يسمى )كاِسر( فلما سمع بمقتل أخيه سار لديار بني كالب 
يطلب ثأره ويأخذ الحكم مكانه، فجمع القوم من هنا وهناك حتى 
بلغ األمر أصحاب العبد سالم الذي قتله جندبة، فأتوا للمشاركة 
في القتال حتى بلغ عددهم ستة آالف فارس، وأثناء سيرهم إلى بني 
كالب قابلوا قافلة تخص الخليفة، فنهبوا ما بها وقتلوا عبيدها، 
الحي  ونهبوا  فقتلوا  يجدوا جندبة،  فلم  بني كالب  لحي  وذهبوا 
وأسروا النساء واألطفال والشيوخ، وأثناء عودتهم قابلهم جندبة 

وجنوده وأذاقوهم البأس الشديد وخلصوا ِحْمل الخليفة من بين 
أيديهم، وفك أسر القافلة وعاد بالجميع إلى مضارب بني كالب، 
غريبة  مالبسهم  كاسر  أسرهم  الذين  الرجال  رأى جندبة  فلما 
عبدالملك  أصحاب  من  إنهم  له:  فقالوا  موطنهم،  عن  سألهم 
فقابلهم كاسر  وأنهم أخذوا الخراج طالبين دمشق،  بن مروان، 
أسرى،  وأخذوهم  منهم جماعة  وقتلوا  أموالهم  ونهبوا  وجنوده 
وأن الصناديق التي معهم بها ستون ألفًا من الذهب غير الجواهر 
فلما سمع جندبة كالمهم وفتح الصناديق،  والتحف والياقوت. 
أراد أن يوزع ما بها من أموال وجواهر على رجال الحي، فأشار إليه 
يا أمير الصواب أن تأخذ تلك األموال  بعض المشايخ وقالوا له: 
أنك خلصتهم  الرجال  ويشهد لك هؤالء  إلى دمشق،  بها  وتسير 
من األعداء، فإذا سمع الخليفة ذلك يخلع اإلمارة من بني سليم 
وأخذ األموال  فوافق جندبة على رأيهم،  ويجعلها في بني كالب. 
والرجال ومعه زوجته قتالة الشجعان وسار في طريقه حتى وصل 
فلما أتي  إلى دمشق، وكان الخليفة قد وصله ما حدث للقافلة، 
وكان لعبد الملك  إليه جندبة وأعطاه المال فرح فرًحا شديًدا. 
بن مروان ولد يقال له هشام، وكان يميل إلى الصور الحسنة من 

النساء، فنظر إلى قتالة الشجعان زوجة جندبة فأعجبته وأرادها 
لنفسه، وتمكن من قلبه الحب فصام عن الزاد، فدخل عليه أبوه 
يسأله عن حاله، فذكر له أنه هام بزوجة ذلك البدوي، وأنه ال 
يطيق فراقها وإن لم يصل إليها هلك من الموت كمدًا، فقال له 
الخليفة: إن ذلك الرجل فعل معنا الخير، وخلص مالنا ورجالنا، 
فقال له هشام:  فال ينبغي لنا أن نكسر حرمته ونأخذ زوجته، 
وإال أخذتها منه  بها ويعطيني زوجته،  يأخذ هو األموال التي جاء 
غصًبا، فاغتاظ منه أبوه وخرج من عنده غاضًبا. غير أن هشام 
جمع أصحابه وأخذ منهم مائة فارس وخلع عليهم الغالي والنفيس، 
يتبعوه ويأخذوا  أن  منهم إن خرج جندبة قاصًدا بالده  وطلب 
فقالوا له: سمًعا  زوجته ويقطعوه بالسيوف ويعودون بها إليه، 
وطاعة، ولكن من األفضل أن ترسل إليها من خلف زوجها، فإن 
وإن رفضت فعلنا ما طلبت منا.  رضيت أن تبقى معك كان بها، 
ثم  جندبة،  زوجة  في  برغبته  وأخبرها  لمربيته،  هشام  فأرسل 
منحها تحفًا عظيمة وأموااًل كثيرة لتغري بها قتالة الشجعان. فلما 
لزوجة جندبة في  ذهبت مربية هشام بن عبدالملك بن مروان، 
الشجعان  قتالة  اغتاظت  برغبة هشام،  الضيافة وأخبرتها  دار 
جندبة  زوجي  علم  إن  لها:  وقالت  بالسيدة،  تفتك  أن  وكادت 
فحاولت  فسوف يهلك هشام ومن يناصره،  بما أخبرك هشام، 
السيدة اقناعها بكل الطرق، ولكن بال فائدة، وفجأة دخل عليهما 
ولما رأى زوجته غاضبة وبجوارها تلك السيدة،  زوجها جندبة، 
وأمسك  جندبة  فغضب  باألمر،  فأخبرته  السبب  عن  سألها 
فطلب  الحياة،  بلحمها وفارقت  فخلط عظمها  بيديه،  السيدة 
ولما يئس هشام من  من غلمانه أن يرموها خارج البلد ففعلوا. 
عودتها، أرسل ألصحابه وأطلعهم على األمر، وذكر لهم أن مربيته 
فاتفق رأيهم أن يأخذوا زوجة جندبة غصًبا.  ال بد وأنها قتلت، 
ومكث جندبة بعد تلك الواقعة في ضيافة الخليفة لخمسة أيام، 
ثم اجتمع برجاله وقرر العودة لدياره في الحجاز، وفي اليوم التالي 
ذهب للخليفة يستأذنه في الرحيل، فأذن له الخليفة وأعطاه من 
المال الكثير هو ورجاله وشكرهم وأكرمهم، غير أنه لم يخلع عليه 
باإلمارة. ثم خرج جندبة ورجاله وزوجته في طريق العودة لديارهم 
من دمشق للحجاز. وفي الحلقة القادمة بإذن الله، نروي ما حدث 

لجندبة وزوجته، في طريق عودتهم 

السيرة الشعبية

محمد شحاته العمدة
حكواتي مصري
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حوار خاص

 حوار د. أنس الفياللي

كواقع  التراث  إلى  غليون  برهان  السوري  المفكر  ينظر  ال 
وفكرنا  وثقافتنا  وعينا  في  متشربة  كعناصر  وإنما  منفصل، 
إذا شعرنا أن  ويقول في حوارنا التالي معه:  الجماعي القائم. 
ترتيب  في  ننجح  لم  فألننا  التراث،  وبين  بيننا  قطيعة  هناك 
عناصر هذا الوعي االجتماعي التاريخي ذاته. ويضيف: ال يمكن 
أن نعيش في التراث من دون أن نحكم على أنفسنا بالموت في 
كما أننا ال يمكن أن نتخلى عن التراث من دون أن  الحاضر، 
نشوه ذاتنا. ومن يعيش الحداثة ال يطرح مشكلة التراث، ألنه 
والذي يطرح  يكون قد استوعبه ووضعه في مكانه الصحيح. 
مشكلة التراث ويحوله إلى مشكلة هو تعثر الحداثة أو أزمتها 
التاريخية. كما هو عليه الحال في مجتمعاتنا، التي قطعت مع 

الما�ضي وقيمه ولم تنجح في الربط مع الحاضر وقيمه أيًضا.

كيف ينظر برهان غليون إلى مسألة التراث؟
يبقى التراث من حيث هو ذاكرة تاريخية إشارة إلى امتدادنا أو 
تمامًا  والمعاني  الرموز  مستوى  على  التاريخي  عمقنا  باألحرى 
كما تمثل جذور الشجرة عمقها الحيوي الذي من دونه تطيح 

فالهوية ليست عنصًرا واحًدا  بها أي عاصفة وال يبقى منها أثرا. 
فيها  تضع  التي  بالخزانة  تشبيهها  يمكن  ولكن  خالًصا  وجوهًرا 
أو  وتستعيدها  الجزئية  وثقافاتها  وأرصدتها  أغراضها  الشعوب 
تنهل منها وتعيد ترتيبها واستخدامها حسب الحاجة. وغنى الخزانة 
التاريخية الثقافية والحضارية يعكس غنى الشخصية القومية 
وعمق انزراعها في التاريخ واتساع عتبة إدراكها وهامش مبادرتها 
الثقافية. وبفضل هذا الترتيب والتوضيب الذي ذكرت لعناصر 
الثقافة/الثقافات التي تمر على الشعوب، أمكن لألمة االمريكية 
التي  النظير،  المنقطعة  الجماعية  اإلبادة  ثقافة  تستوعب  أن 
شكلت التراث القومي لها في مرحلة والدتها، وتتجاوزها نحو ثقافة 
جديدة متأثرة بالفكر التنويري واإلنساني الذي انتشر في أوروبا 
الحديثة.  اإلنسانية  القيم  من  عليه  انطوى  وما  النهضة،  منذ 
األصليين  السكان  من  األمريكيين  الهنود  قرى  حرق  يمنع  ولم 
باسم الصليب والمسيح من أن تتحول هذه األمة القاتلة إلى أول 
ديمقراطية في العالم وتلهم شعوب األرض فيما بعد قيم الحرية 
حتى لو ان هذه الثقافة  الفردية وحكم القانون والمؤسسات، 
الوحشية ما تزال تشكل في مكان ما عنصرًا قويًا في وعي هذه األمة 
وشخصيتها وهويتها الكلية. وينطبق هذا على أوروبا راعية الحروب 

الصليبية لما يقارب أربعة قرون أيًضا.

التراث والواقع
والواقع  التراث  بين  العالقة  عن  الحديث  إلى  يقود  حديثك 

الحالي؟
أنا ال أنظر إلى التراث كواقع منفصل عنا، وإنما كعناصر متشربة 
وإذا شعرنا أن هناك  في وعينا وثقافتنا وفكرنا الجماعي القائم، 
قطيعة بيننا وبين التراث، فألننا لم ننجح في ترتيب عناصر هذا 
الوعي االجتماعي التاريخي ذاته. فال ينبع ذلك من نقص التراث أو 
ضعفه أو سوئه وإنما من فشل وعينا الراهن في أن يوحد عناصر 
وخلطه المستمر بين  الثقافة الممتدة عبر التاريخ،  هذا التراث/ 
الما�ضي  تأويل  مفاتيح  غيره  يملك  ال  والتي  وأهدافنا  أولوياتنا 
والحاضر على ضوئها. وهذا يعني أننا ال يمكن أن نعيش في التراث 
كما إننا ال  من دون أن نحكم على أنفسنا بالموت في الحاضر، 

يمكن أن نتخلى عن التراث من دون أن نشوه ذاتنا.
 

ً
فعال استوعبنا  هل  الحداثة«،  بعد  »ما  عن   

ً
كثيرا نتحدث 

الحداثة لنمر إلى ما بعدها؟
مصطلح ما بعد الحداثة صيغ من أجل التعبير عن تلك الظواهر 
التي تعكس تراجع فعالية مفاهيم ومؤسسات الدولة الحديثة 
والتاريخي  السيا�ضي  مسارها  وانتظام  أفرادها،  وتضامن  األمة، 
حسب الخط الذي كان مرسوًما لها في الفكر السيا�ضي الكالسيكي. 
المدنية  المجتمع الحديث ومؤسساته  وينطبق األمر ذاته على 
ممارسات  بروز  ثم  ومن  وتطلعاته،  وعاداته،  تفكيره  ونمط 
واتجاهات وسلوكات وأفكار مناقضة أو مخالفة لتلك التي كانت 
تعتبر من سمات الحداثة الكالسيكية أو الصحيحة. وقد عبر بعض 
الكبرى،  السرديات  أثر  تراجع  إلى  باإلشارة  ذلك  الفالسفة عن 
المرتبطة بااليديولوجيات الكالسيكية أيًضا كالقومية والشيوعية 
لصالح السرديات الصغيرة والجزئية وبروز  والنزعة اإلنسانية، 

كما يشير المصطلح  دور الفرد وحياته وسيرته مقابل الجماعة. 
إلى تراجع أثر القيم الكبرى الحديثة واالنكفاء على الذات وسيطرة 
ربما  والهامشية كمواقع تحمل  والهشاشة  القصير  الزمن  وتيرة 
أو غاية ألي  ليست مطلًبا  الحداثة  بعد  ما  لكن  قيمة خاصة. 
فلسفة أو أيديولوجية. هناك من يؤكد وجودها كظاهرة وهناك 
من ينكره ويرى فيما يحصل من تبدالت في سلوك األفراد وتراجع 
وعلى  ذاتها.  الحداثة  أزمة  تعبيًرا عن  الكالسيكية  القيم  مكانة 
العموم العالم يغلي باألفكار، وهذا �ضيء طبيعي وإيجابي. وال يعني 
ذلك أن كل ما يقال ويكتب يعبر عن وقائع واضحة المعالم وثابتة 
الواقع العالمي واالجتماعي في  أو يترجم حاالت مستقرة ونهائية. 
تغير مستمر وعلى المفكرين أن يتابعوا حركته ويصوغوا مفاهيم 
وإشكاليات  مفاهيم  وهي  التغيرات.  هذه  تستوعب  وإشكاليات 
متغيرة وقد تكون ذات حياة قصيرة جًدا. لكن الفكر ال يكف عن 

التساؤل وطلب اللحاق بالواقع وتلمس الجديد.
في رأيك هل يمكننا أن نعيش في حيواتنا بشخصية حداثية 

وبشخصية تنهل من التراث اإلسالمي؟
على  باألحرى نحن ال نستطيع أن نعيش ونستمر من دون ذلك، 
شرط أن نفهم التراث كإرث حي ومتجدد كما هي اللغة متجددة وال 

المفكر السوري برهان غليون: 

كل تراث هو ثقافة كاملة

ال ينظر المفكر السوري برهان غليون إلى 
التراث كواقع منفصل، وإنما كعناصر 

متشربة في وعينا وثقافتنا وفكرنا الجماعي 
القائم. ويقول في حوارنا معه: إذا شعرنا 
أن هناك قطيعة بيننا وبين التراث، فألننا لم 

ننجح في ترتيب عناصر هذا الوعي االجتماعي 
التاريخي ذاته
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نفهمه كعقائد وأفكار وعادات محنطة ومتحجرة ال تنطق.
هل يمكننا أن نتقدم بالفصل بين التراث والحداثة في حياتنا؟ 

الجوانب  عن  منفصاًل  االجتماعية  الحياة  في  جانب  يوجد  ال 
األخرى وإال فنحن في حالة فصام أو على األقل عدم انسجام. 
والمهم أن نعرف عن أي تراث وأي حداثة نتحدث. والواقع أن من 
يعيش الحداثة ال يطرح مشكلة التراث، ألنه يكون قد استوعبه 
والذي يطرح مشكلة التراث ويحوله  ووضعه في مكانه الصحيح. 
عليه  هو  كما  التاريخية  أزمتها  أو  الحداثة  تعثر  هو  مشكلة  إلى 
الحال في مجتمعاتنا التي قطعت مع الما�ضي وقيمه ولم تنجح في 
وفيما يتعلق باإلسالم ال أعتقد  الربط مع الحاضر وقيمه أيًضا. 
أنه يمكن أن يكون أو يظل، مثل أي عقيدة أخرى، حتى العقائد 
العلمانية مثل الماركسية، أحادي التفسير طالما بقي حًيا يغذي 
عقول الناس ومخيلتهم وضميرهم، ويعيش بينهم ال قطعة أثرية 
في مجتمعاتنا التي ال تملك للحداثة،  ثم إن اإلسالم،  في متحف. 
بسبب بؤس أنظمتنا ودولنا، أي سردية ايجابية حية، ليس مجرد 
ولكنه أيًضا ثقافة حية تتجاوز  إيمان وعقيدة دينية فحسب، 
بل  من المؤمنين وغير المؤمنين،  وتلهم وتوجه األفراد،  الدين، 
من المسلمين أو غير المسلمين في تكوين مواقفهم ومشاعرهم 
ويعمل كمستودع رموز ومعاٍن  ومرجعيتهم الفكرية واألخالقية، 
وقيم وذاكرة ومخيلة تساعدهم على التواصل فيما بينهم، مثل ما 
هو أيضا تاريخ، وفن وعمار وأيًضا رباط أو ارتباط جماعي يعوض 
القومي. وال يستطيع أحد حتى غير  عن فشل أو ضعف االنتماء 
الثقافة  أعني  ثقافته  عن  ينخلع  أن  الدينية  بعقيدته  المؤمن 
اإلسالمية. وال يعني بقاؤه حاضنة ثقافية في العديد من مجاالت 
العصر  قيم  دخول  على  المجال  إغالقه  االجتماعية  الحياة 
الفراغ  بالعكس إن التشبث به غالًبا ما يكون لدرء  والتأثر بها. 

وخطر االنزالق نحو الوحشية بسبب نقص االندراج في المدنية 
الحديثة وقصور النظام االجتماعي القائم عن ضمان تعميمها. 
إن التطلع إلى قيم العصر وفي مقدمها الحرية والعدالة والمساواة 
اإلنسانية التي أصبحت شرط الوجود ورمز السيادة والكرامة ألي 
في الوقت نفسه،  إنسان اليوم في جميع أقطار العالم واليأس، 

الثقافة  إحياء  إعادة  الى  يدفع  الذي  هو  عليها،  الحصول  من 
»التاريخية« أو التراث وتوظيفها أو تجنيدها في الصراع من أجل 

هذه القيم العصرية ذاتها.

إشكالية إدوارد سعيد
أن الثقافة  »الثقافة واإلمبريالية«،  يرى إدوارد سعيد في كتابه 
مفهوم ع�ضّي على اإلدراك، فهي مخزون كل مجتمع من أفضل 
أال يمكن من خالل هذا  والتفكير فيه.  ما تحققت المعرفة به، 

المفهوم أن ُنقيم رابطا بين التراث الثقافي والسلطة السياسية؟
هذا  ال يوجد تراث ثقافي قائم بذاته ومستقل وجامد ال يتغير. 
أحد أوهام بعض التيارات الفكرية الدينية والثقافوية. وال يوجد 
تراث ثقافي أيًضا ذو بعد واحد. كل تراث هو ثقافة كاملة، يمكن أن 
يجد فيه كل إنسان، ما يستجيب لحاجاته، السيا�ضي المحافظ 
في  المساواة  أجل  المكافح من  والديمقراطي  للحرية  والرافض 
والمحتاج الستخدام العنف للتعبير عن احتجاجه  المواطنية، 
بوضعه  والتسليم  والسكينة  السالم  إلى  والميال  وإحباطه 
واالستكانية لألمر الواقع. ومن أكبر األخطاء في فهم إشكالية التراث 
والحداثة التي شغلت مفكرينا في الحقبة السابقة تحنيط التراث 
والنظر إليه كماهية ثابتة وجامدة موروثة في مقابل ماهية ثابتة 

ومحنطة وجاهزة وكاملة نسميها الحداثة أو المعاصرة.
على  النقد  تمارس  التي  األنسنية  بنزعته  إدوارد سعيد  يتميز 
األنسنية األوروبية بالمفهوم نفسه، وذلك ما اصطلح عليه في 
آخر مؤلفاته بـ »النقد الديمقراطي«، في هذا اإلطار، أين يمكن 

وضع التراث الثقافي للشعوب؟
ما سعى إليه ادوارد سعيد هو نقد المركزية األوروبية التي ال ترى 
الثقافات والمجتمعات األخرى إال بداللة ثقافتها هي وال تعرف 
االنفتاح الحقيقي على اآلخر. إشكالية سعيد هي بالدرجة األولى 
العالقة مع اآلخر ومحاولة فهم هذه »األخروية« كيف تعمل وكيف 
تتكون. ومثال ادوارد سعيد دليل على أن الثقافة ليست تراًثا، وأن 
مثقًفا عبقرًيا، واستثنائًيا في استيعابه ثقافة الغرب، لم ينس مع 
ذلك انتماءه العربي والفلسطيني، وعاد لتعلم العربية من جديد 
من أجل أن يعبر عن مقاومته نزعة المركزية واالمبريالية الثقافية 
الغربية. هذا أفضل مثال على العالقات المعقدة بين الثقافات في 

عالم مفتوح على الصراعات جميعا.
في رأيك ما الدور الذي يمكن أن يضطلع به التراث اإلسالمي في 

بناء الدولة الحديثة؟
بناء الدولة الحديثة ال يحتاج التعريف إلى تراث الدولة القديمة 
السلطانية أو اإلمبرطورية. لكن التراث الحي أي المجسد في ثقافة 
الشعب يلعب دوره على مستوى المجتمع والعالقات االجتماعية 
لكن مهما كانت طبيعة التراث  ومستوى القيم واألخالق العامة. 
الدول إلى شروط سياسية  يحتاج بناء  والثقافة لدى شعب ما، 
من  في صراعهم  البشر  يطورها  ونظريات  وأفكار  وجيوسياسية 
أجل ترسيخ أسس الدولة وحكم القانون ونظام العدالة وشروط 
طبيعة  يحدد  وهذا  القرار.  واستقالل  واألمن  السيادة  ضمان 
من  لهم  يتوفر  ما  باستخدام  إقامتها  الناس  يريد  التي  الدولة 

الرصيد االستراتيجي والسيا�ضي والثقافي القديم والجديد 

الضيف في سطور

برهان غليون )مايو 1945(، مفكر فرن�ضي سوري وأستاذ علم االجتماع السيا�ضي 
ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية 
دكتور دولة في العلوم  خريج جامعة دمشق بالفلسفة وعلم االجتماع،  باريس. 
االجتماعية واإلنسانية من جامعة السوربون، ولد في مدينة حمص ألسرة عربية 
، كان يعمل في مجال التدريس قبل أن يهاجر في عام 1969 إلى فرنسا وعاش هناك 
منذ ذاك الوقت. توجهاته الفكرية قومية عربية تدعو إلى الديمقراطية واحترام 

حقوق اإلنسان وبناء دولة المواطنة العصرية. 
و»ثقافة العولمة وعولمة  »المسألة الطائفية ومشكلة األقليات«،  من مؤلفاته 
و»النظام السيا�ضي في اإلسالم«،  أيلول«،   11 و»العرب وعالم ما بعد  الثقافة«، 
و»المأساة  و»اغتيال العقل/مجتمع النخبة«،  و»بيان من أجل الديمقراطية«، 

العربية: الدولة ضد األمة«، و»نقد السياسة: الدولة والدين« 

السوري برهان غليون: كل تراث هو ثقافة كاملة المفكر 

حوار خاص
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أحمد فرحات
شاعر ومترجم لبناني

»تريترة« وحذاقة 
فن القّص عند العرب

ما يقال إن فن القص عند العرب القدامى كان  ليس صحيحًا 
النقاد  من  العديد  زعم  بحسب  وذلك  فنيًا،  به  ُيعتّد  ال  أمرُا 
والدارسين الغربيين، ممن كّرسوا مثل هذا المفهوم الخاطىء، 
ودرج عليه - مع األسف - بعض نقادنا العرب الحديثين، ومعهم 
فلدى حديثهم،  نسبة ال بأس بها من أجيالنا األدبية الجديدة. 
أن العرب  من الغمغمة،  يذكرون وب�ضيء  مثاًل، عن فن القّص 

عرفته، ولكن ليس في سياق فني راسخ  ُيبنى عليه. 
ويذكرون في هذا اإلطار العابر »مقامات« بديع الزمان الهمذاني 
المعري  العالء  ألبي  الغفران«  و»رسالة  1007م.  المتوفي عام 
البن طفيل المتوفي  و»حي بن يقظان«  1059م.  المتوفي عام  
1886م؛ ويرون فيها مجرد سرديات تفتقد أنموذج العمارة  عام 

األدبية والفنية المطلوبة لفن القص.
فيرجعون أصلها إلى  »ألف ليلة وليلة«،  أما بخصوص مرويات 
التراث الفار�ضي فقط، وال يأبهون بالفضاءات الثقافية العربية 

المكّونة لها. 
إلى  ينسبونها  التي  ودمنة«  »كليلة  على  ينسحب  عينه  واألمر 
وأنها منقولة من اللغة السنسكريتية إلى اللغة البهلوية  الهند، 
السحيق  العمق  بذلك  متجاهلين  العربية،  لغتنا  إلى  ومنها 
اإلسالمية على ثقافات الشعوب   - للتأثيرات الحضارية العربية 
البادية  في  الشعبي  القّص  فن  تراث  إلى  رجعنا  ولو  اآلسيوية. 
العربية القديمة، لوجدنا أن نماذجه ال تفتقر البتة لما ُيزعم أو 

ُيقال عنها، فنّيًا وإبداعّيًا. 
تنّم  كما أن أساليب التعبير والتتابع الدرامي لبنى هذا القّص، 
البادية  إلمام حاذق لجهة مطابقتها تصوير عالم  بدورها عن 
االجتماعية  بعالقاته  وكذلك  وحادثاته،  وحوادثه  بأحداثه 
السائدة، وصراع اإلنسان فيه مع الطبيعة القاسية وتحوالتها، 
القصة  فإّن  مجتمعة،  الدواعي  لهذه  ونتيجة  وروحيًا.   ماديًا 
والزمنين  الداخلي،  بالمونولوج  حافلة  جاءت  البدوية  العربية 
واألسئلة الوجودية التي تقلق اإلنسان في  النفساني والتاريخي، 
يلجأ  التي  والفانتازية،  الخيالية  العناصر  على  عالوة  صميمه، 
ليعود ويوظفها في خطاب توّجهه  إليها السارد بعفوية مطلقة، 

الواقعي في عملية القّص. 

 السرد
ّ
اللهجة البدوية على خط

القص  فن  في  العرب  المتبّحرين  من  عددّا  نرى  وهكذا صرنا 
البدوي، بينهم الكويتي خلف بن حديد، ينقل القصص البدوي 
في أسلوب ال يخضع خالله السرد للتراكيب الفنية المستحدثة، 
الشعبية  الحكاية  واقع  من  قريبة  القصص  تأتي  أن  بهدف 
فيها من  أن يدخل  الوقت عينه،  في  كما كان يخ�ضى  البدوية. 
أهل  لدى  طبيعتها  عن  يبعدها  ما  المتراكمة،  البدوية  ثقافته 
للقّصاصين  بات  أنه  والبادية«  »البدو  كتابه  في  وبّين  البادية. 
اللهجة  عليه  دخلت  وقد  بهم،  الخاص  الفني  نثرهم  البداة 
تطّور  ألدب أهل البادية،  جديدًا  مبلورة منه مفهومًا  البدوية، 
خالله القاص إلى التداعي  ماَل  عنه تيار وعي لما فوق الواقع، 

الباطني والنهايات المفتوحة على التعدد التأويلي.
عن البال أن هناك الكثير من قصص البادية التي  وال يغربّن 
التاريخي  وجداننا  فضاء  وتحتل  العربي  التراث  كتب  تتضمنها 
نذكر،  القصص  هذه  ومن  جّد.  عن  أبًا  اإلبداعية،  وذاكرتنا 
»داحس  وجديس«،  »طسم  سالم«،  »الزير  حصرًا:  ال  مثااًل 
»الرجل  والقافلة«،  »الثعلب  هالل«،  بني  »سيرة  والغبراء«، 
»سنمار«،  الزباء«،  »قصص  »السعالة«،  والثعلب«،  واألسد 
واألخيرة عبارة عن قصة خرافية  »تريترة«..  »الغراب والديك«، 
نجد؛  شمال  في  خصوصًا  البدو،  عند  ومعروفة  مدهشة 
بقدوم  َعِلم  البادية،  في  العرب  أحياء  من  حّيًا  أن  وملخصها 
للنجاة  الرحال  فشّدوا  مدمرة،  دموية  غارة  ُيغيرعليهم  من 
عربية  بدوية  أسرة  نسيت  العاجل،  الهروب  غمرة  وفي  منها.  
اإلفالت  تحاول  منهن  واحدة  كل  وصارت  الحي.  في  بنات  ثالث 
آكلة  »تريترة«،  تحضر  ذلك  أثناء  وفي  األسر على طريقتها.  من 

وفجأة تقع عينها  عن فريسة لها؛  بحثًا  لحوم البشر إلى الحي، 
إن عندي طهور،  قائلة:  تتقدم منهّن  على البنات المذعورات. 
فهّيا بنا للرقص والطرب والمدح والفرح بهذا الطهور. صّدقت 
وكلما كانت تقطع بهن مسافة  فتبعنها.  »تريترة«  البنات مزاعم 
»تريترة«؟.  وأين دارتك يا  كانت ُتسأل من واحدة منهن:  معينة، 
من  المرتفع  المكان  هو  )البطين  البطين  هذا  وراء  فتجيب: 
إلى  وصلت  أن  إلى  طويلة  مسافات  »تريترة«  وقطعت  األرض(. 

دارتها، فسّلمت البنات إلى ابنها المدعو »سعر«، وركبت 
حمارها وتوّجهت لبرد أسنانها بالِمبرد حتى يسهل عليها 
أكل البنات. بعد ذلك جرت دردشة بين البنات والشاب 
باسم  إحداهن  سألته  أمه.  بسّر  العارف  »سعر«، 
أخواتها: عزيزي »سعر«، دعنا نخرج من البيت كي نجمع 
على  »سعر«  وافق  بسرعة.  ونعود  الزهر  من  باقة  لك 
االقتراح. غير أنهّن ما إن خرجن حتى لذن بالفرار. وكانت 
فلم تستطع اللحاق بأختيها؛  إحداهن تعاني من عرج، 
البنات  وقطعت  بداخله.  فاختفت  ُجحرًا  وشاهدت 
وحينما عادت  »تريترة«،  بيت  بعيدة عن  مسافة كبيرة 
ممنّية نفسها بوجبة لذيذة،  آكلة لحوم البشر إلى بيتها، 
أين البنات؟.  فسألت ولدها:  لم تجد البنات في دارتها، 
لقد انصرفن إلحضارالزهور لي. غضبت  أجابها »سعر«: 
صدتها  صيدة  »يا  تمتمت:  ثم  شديدًا  غضبًا  »تريترة« 
وغّربت عنها«. وركبت حمارها وراحت تقتفي أثر البنات. 
وبعدما قطعت، هي وحمارها، مسافة طويلة من البحث 
وكانت  فتوقف عنده،  شاهد الحمار جحرًا  والتفتيش، 
البنت العرجاء قد اختفت فيه. ظّل الحمار يشّم الُجحر 
فنزلت  باالختباء،  »تريترة«  إلى أن علمت  ويحوم حوله، 
وكلما مّر  عن الفتاة،  وشرعت تحفر بحثًا  عن حمارها، 
بها قوم سألوها: »ويش تحفرين يا »تريترة«؟، فترّد عليهم: 
َعِلم شقيق البنات بما حصل  »أحفر ضب وال له رب«. 
عن  يبحث  للتو  فعاد  الناجيتين،  أختيه  من  ألخواته 
أخته المفقودة، ومّر على »تريترة« فسألها سؤال القوم 
سمعت  ذلك  أثناء  في  نفسها.  اإلجابة  فأجابته  نفسه، 
ال  تستغيثه:  فصرخت  أخيها،  صوت  المختبئة  البنت 

والله يا أخي، إنها تفتش عني لتأكلني، فأنقذني منها بحق السماء.
وضرب  سيفه  فاستّل  »تريترة«،  قصد  األخ  أدرك  الفور  على 
وأخرج أخته من داخل الُجحر وعاد  عنقها الضربة القاضية، 
لـ»تريترة«  األسطورية  القصة  باختصار  هي  هذه  الحي.  إلى  بها 
آكلة لحوم البشر، والتي كان الناس يستمعون إليها بشغف من 
رواتها في البوادي العربية، وعلى لسان أكثر من راوية حصيف.. 

لتتناقلها األلسن بعد ذلك وتدّونها أيدي النّساخ 

قلب الكالم
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أدب ونقد

 ترجمة - عبد الرحيم نور الدين

صدر مؤخًرا عن دار غاليمار، كتاب حمل غالفه صورة رجل 
ويبدو أن االثنين  يقف على يده اليسرى صقر فخور وجريء. 
 في اتجاه معين وإلى نقطة محددة. وفي الخلفية رمل 

ً
ينظران معا

وسماء. عناصر تشير بما ال يدع مجاال للشك، إلى فضاء مميز 
وشخصية كان لها أثرها البالغ في صنع تاريخ ومجد، ألمة لم 

 في تحدي ظروفها المناخية الصعبة. 
ً
تتردد يوما

رواية بطلها موحد  كتاب جيلبير سينويه المعنون بـ»الصقر«، 
اإلمارات العربية المتحدة، ُيحدث من خاللها القراء عن إنجازاته 
مستقبل أمة موحدة  والصعوبات التي اعترضته في طريق بناء 
ومتضامنة. ليس البطل سوى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
وما الرواية سوى سيرة هذا البطل  »طيب الله ثراه«،  آل نهيان 
لحكاية  »وفقا  للبلد:  المؤسسة  بالقصة  الكاتب  يفتتحها  التي 
وكان صياد يطارد ظبيًا،  قديمة، ساد في ذلك اليوم حر شديد. 
وعندما عثر  بئر.  فذهب يبحث عن  لكن العطش اشتد عليه. 
اكتشف الناس  بعد مدة زمنية من ذلك،  عليها وجدها جافة. 
مات االثنان من الظمأ.  جثة القناص ممددة قرب جثة الظبي. 
وفي مكان موته شيد الناس برج مراقبة، ولما لم يتذكر أحد اسم 
وفي ما بعد صار هذا اللقب لقب  »أبو ظبي«،  لقبوه بـ  الرجل، 

جزيرة، ثم لقب بلد«.
 لنطالع كقراء في الصفحات التالية:

»متى خرجت من رحم أمي؟ أي أمير، أي ملك يقتلع جذوره حقًا، 
يحيا البشر  العين.   ،2004 أكتوبر  من هذه المملكة؟«.  ونهائيًا 
ويموتون، ها أنذا في آخر عمري. ولدت يوم 6 مايو 1918، عمري 
86 عاما، أو أكثر؟ أو أقل؟ تكمن إحدى مزايا الشيخوخة في قدرة 

الذهن البشري على أن ال يحتفظ إال بما هو أسا�ضي
لديَّ يقين: أمتلك ألف سنة من الذكريات. في هذه الساعة التي 
فوق  مثلما كنت أفعل خالل فترة شبابي،  متربعًا  يتوارى النهار، 
أراها وهي تمر في موكب على خط  هذا الكثيب، هذه الذكريات، 
األفق. وجوه محبوبة، جميعها محبوبة، محبوبة إلى حد الجنون.
واسعة  شوارع  ذات  مدن  الزمن.  جمة  في  متشابكة  مدنًا  أرى 

مستوحاة من مدن أخرى،  والتي تنتصب من اآلن فصاعدا هنا،  
أرى ناطحات  على أر�ضي حيث لم يكن يوجد سوى طرق الريح. 

سحاب وحدائق، حيث لم يكن ينبت سوى األحجار.
 نخيل، غابات نخيل كثيفة. مدارس، وجامعات، ومستشفيات، 
حجرًا  بات  سراب  تحققت.  التي  األحالم  من  وعدد  ومتاحف، 

وفوالذًا.
استخلصت من أحشاء  ولكنه كان محمسًا.  لم يكن ذلك يسيرًا 

الصحراء بلدًا يعرف ناس الغرب اسمه. 
عرفكم به: اسمي زايد بن سلطان آل 

ُ
لكن هل تعرفون اسمي أنا؟ أ

نهيان. أنا من عائلة آل نهيان، من قبيلة بني ياس.
أنجزت  لقد  الفخار.  الخزفي  ُيشكل  مثلما  أمة  صنعت  لقد 
ووصلت إلى الشواطئ التي قال الجميع إنه يتعذر  المستحيل، 
بلوغها. أبدا لمجد شخ�ضي، ولكن لمجد مواطنيي. لم أكن وحدي. 
لقد رافقتني ذاكرة آبائنا، الذين عانوا بصبر آالم الحياة القاسية، 
في بيئة معادية، ومناخ ال يعرف الرفق.اسمي زايد بن سلطان آل 

نهيان، أنا حفيد زايد الكبير«.

الروح التي جعلت الصحراء خضراء
تأتي الصفحات األخيرة من الرواية مليئة باألحداث والذكريات، 
وعاكسة لخصال البطل: التمسك بالدين، واإلنسانية، والحكمة، 

والرؤية الثاقبة للوقائع، وااللمام بالتفاصيل ودقائق األمور: 
مثل  القاسية،  وحدها الصحراء،  يمر الرجال.  »الطبيعة باقية. 

الوقت، تعرف الحقيقة.

كليفالند، أوهايو، 6 فبراير 2003.
عواقب  فمي.  في  مر  بطعم  الفور  على  وشعرت  عيني  فتحت 
التخدير، من دون شك. ولكن، بصرف النظر عن هذا االنزعاج، 
إلى شخص خضع لجراحة  شعرت بكوني في حالة جيدة قياسًا 
دامت ساعتين. قبل ثالث سنوات، أجريت لي عملية زرع كلى وكان 
من الضروري إجراء عملية جديدة. ما الذي يمكن أن يكون أكثر 

شيوًعا من التذكير بقيمة الصحة؟ 
كان النشيبي جالسًا في زاوية الغرفة. كان يقرأ.

ولكن لم يكن ذلك سهال مع  أردت ضبط وضعي على السرير، 
الطبية واألقطاب  القطارة  بي.  المحيطة  التكنولوجيا  كل هذه 
عليها  تتراقص  كانت  التي  الصغيرة  الشاشة  وهذه  الكهربائية 
الرسومات على إيقاع نبضاتي. بيب، بيب، بيب. الصوت الصغير 

المطمِئن والرتيب الذي يخبرك باستمرار نبض الحياة. 
في  كان السؤال األول الذي طرحته على األستاذ جون تريفور، 
اليوم الذي أخبرني فيه أن عملية الزرع باتت حتمية:  »من هو 

صفحات من حياة »الصقر«
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المتبرع؟ ال بد أنه وجد السؤال بريئًا، ما دامت ابتسامة لطيفة 
أضاءت وجهه: »صاحب السمو، ليس لدينا أي فكرة. ال يمكننا 
أن نعرف هويته مقدما« منذ ثالث سنوات، يعيش في بدني جسم 

غريب. ولم يكن يهمني كثيرا الكائن البشري الذي أخذ منه.
-  هل أنت بخير يا صاحب السمو؟

-  نعم يا صديقي. أشعر أنني بخير قدر اإلمكان، شكرًا لله. ما هي 
األخبار؟

أغلق النشيبي كتابه واقترب من السرير.
-  أخمن أنك تريد الحديث عن العراق؟

-  طبعا. ما الوضع؟
 - لألسف، فما أخشاه هو أن الحرب باتت حتمية. منذ مأساة 11 
سبتمبر، كان األمريكيون يبحثون عن كبش فداء. ولقد وجدوه في 

شخص الرئيس العراقي.
كان النشيبي على حق. إنه لمحزن جدا، لكن يحدث أن تكون لغة 
بعض السياسيين مصممة لجعل الكذب يبدو صحيًحا ولجعل 

المعدن يبدو مثل الذهب.
- لقد استمعت أمس إلى كالم كاتب الدولة في الدفاع كولين باول 

على شاشة التلفزيون. كان يتحدث في األمم 
وأكد بثقة في النفس استثنائية،  المتحدة. 
امتالك  عن  الدليل  على  تتوفر  بالده  أن 
لوح  إنه  حتى  شامل.  دمار  ألسلحة  صدام 
بقارورة خاصة بالتربية البكتيرية يعتقد أنها 
بهذه  ينخدع  أحد  ال  العراق.  من  حضرت 

ُ
أ

السهولة.
يتكلم المتحدث باسم البيت األبيض عن   -
 Operation Iraqi( العراق  تحرير  عملية 

Liberation(. هذا مضحك…
- مضحك؟

- الحروف األولى لكلمات هذه الجملة هي »OIL« أي »زيت«. بترول.
- منذ اليوم األول الندالع هذه األزمة، لم أتوقف عن التفكير في 
حل قد يهدئ النفوس. يكفي أن يتخلى صدام عن السلطة ويغادر 

العراق.
- وإلى أين سيذهب، يا صاحب السمو؟

- عندنا. أنا مستعد الستقباله هو وجميع أقاربه، وإذا لزم األمر، 
بتجنيبهم أي مالحقات  أيًضا  وسأتعهد  مالي.  تمكينهم من دعم 
قانونية ضدهم. سيتمكن هو وعائلته من االستفادة من أفضل 
هي  هذه  تعليمي.  نظام  بأفضل  أطفاله  وسيحظى  طبية  رعاية 
دامت  التي  العراقي  الشعب  معاناة  إلنهاء  الوحيدة  الطريقة 

وبعد ذلك يمكن  لسنوات ولتجنب الحرب. 
المتحدة  األمم  والية  تحت  البلد  وضع 
تشكيل  انتظار  في  العربية  الدول  وجامعة 

حكومة جديدة.
وافق النشيبي بإشارة من رأسه.

ولكن كيف سيتم  تبدو لي الفكرة ممتازة.   -
إقناع صدام؟

من  الهاتف  جهاز  أعطني  بالعرض.  بإبالغه  البدء  خالل  من   -
فضلك، ونادي على ابني خليفة.

في اليوم التالي، تناقلت الصحافة العالمية اقتراحي.حظي باإلجماع 
ليس فقط من قبل جيراننا العرب، ولكن أيًضا من لدن العديد 
قُت لبضعة أسابيع أن ذلك  من الدول األوروبية واآلسيوية. صدَّ
سيحدث. اعتقدُت حقا أن صدام سينتهز هذه الفرصة للخروج 
من الفخ. لألسف، ذهبت كل جهودي سدى. وإلنقاذ ماء وجهه، 
تمنى الرئيس أن توجه له الجامعة العربية دعوة رسمية ليحل بين 

ظهرانينا. لم ترسل هذه الدعوة أبدًا.

.. في اليوم الذي غادرت فيه كليفالند كلينك، بتاريخ  20 مارس، 
وكانت  كان صدام قد انتهى.  »الحرية للعراق«.  انطلقت عملية 
هذه نهاية حقبة. وفًقا لتعليماتي، تم جلب أنقى كتل الرخام في 
ومن مقدونيا وحتى من الصين،  العالم من كاراري في إيطاليا،  
وكان أكثر من 2000 عامال مشغولين في تجميع عناصر هذا اللغز 
كانت أمنيتي أن يصمد هذا المسجد في اختبار الزمن  العمالق. 
وأن ال يتصدع مثل العديد من اإلنشاءات األخرى بعد م�ضي 

بضعة عقود.
كانت غالبية  العثور على موقع مناسب.  المعقد هو  كان األمر 
الجزيرة مغطاة بالمباني، فاخترنا أرًضا لم يتم استغاللها بعد في 
ومقابلة لحي المقطع.  غير بعيدة عن البحر،  الطرف الجنوبي، 
تلة اصطناعية  أقيمت  متر مربع،   22000 على مساحة  هناك، 
بارتفاع 9 أمتار لكي يشرف المسجد على المناطق المحيطة. ومما 
أن األشغال التي بوشرت قبل عشر سنوات  كان مدعاة ليأ�ضي، 
قد توقفت بسبب نقص التواصل بين الفرق الدولية المعنية 
هالكرو  بجديتهما:  معروفتين  شركتين  استدعاء  فقررت  بها. 

وإمبرجليو. األولى كانت بريطانية، أما األخرى فكانت إيطالية. منذ 
تلك اللحظة، سارت األمور على أحسن ما يرام..

كانت المشكلة الرئيسة التي واجهها المهندسون هي ملوحة باطن 
األرض والهواء. إذا لم نرغب في أن يتسبب الملح في تآكل األسس، 
فإن علينا إيجاد طريقة لبناء دعامات شديدة المقاومة لتسرب 

الماء. كان عمل عمالقة.
ما زالت كلمات فارس تتردد على مسامعي:

- هل تتذكر الفترة الذي قررت فيها حفر األفالج في العين؟ في اليوم 
رأيتك تستخدم عصا لرسم أشكال على الرمل، وكنت  السابق، 
في يوم ما، ستكون مدرسة،  »هنا،  كنت تقول:  تخاطب نفسك. 
أراك  وبعد سنوات،  وهنالك مدرسة أخرى.  وهناك مستشفى، 
تفعل ال�ضيء نفسه بالضبط، إال أن األمر يتعلق اآلن بأكبر مسجد 

في العالم! بكيفية ما، أنا مطمئن: أنت لم تتغير«.. 
لم يكن لدي أي نية  كان مخطًئا بخصوص نقطة واحدة فقط: 
ولكن النبيل أكثر والخالص أكثر.  أكبر مسجد في العالم.  لبناء 

منجز فني.

جيلبير سينويه
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بالفعل، كانت المآذن األربعة الطاهرة تسمو بأبراجها على ارتفاع 
470 مترًا، وفي أيام معينة، كان في المستطاع رؤيتها وهي  تداعب 
اثنان وثمانون في  أو تلقي بظاللها على القباب.  بطون الغيوم، 
أكدت أيًضا على أن تحتوي  المجموع وبسبعة أشكال مختلفة. 
على رسوم عرف  المدعمة لألقواس،   1000 أطراف األعمدة الـ 

أشجار النخيل.
هي  امرأة  تكون  بأن  فخور  وأنا  بسرعة،  اآلن  المشروع  يتقدم 
مديرته: خولة سليمان السليماني. كما ازدادت سعادتي بمعرفة 
أنها حصلت على درجة الهندسة من جامعة العين التي أسستها 
منذ ثالثين عاًما تقريًبا. وكما آملت، كان االعتراف بالنساء كتكملة 
لقد تفوقت حبيبتي فاطمة على  للرجل يزداد يوًما بعد اآلخر. 
والتي كانت بالكاد  التي عرفتها عندما كنت صغيرة،  هي،  نفسها. 
تعرف القراءة والكتابة، صارت النجوم مألوفة لديها اآلن. عملت 
في فلسطين  بال كلل، ودعمت السكان المحتاجين في كل مكان، 
وكوسوفو أو في العراق. وتقديرًا لعملها، تم تكريمها في وقت واحد 
من قبل خمس منظمات تابعة لألمم المتحدة، بما في ذلك منظمة 

اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. الحياة معجزة.
وقاتلت   .2007 رمضان  شهر  في  العمل  من  االنتهاء  تحديد  تم 
لألسف،  بهذا الموعد النهائي.  خولة السليماني من أجل الوفاء 
كان هناك صوت داخلي يهمس لي أنني قد ال أكون حاضرا في ذلك 

اليوم. كانت صحتي تتدهور تدريجيا.
القول بأن أيامي باتت معدودة ال يعني ال�ضيء الكثير. فاألمر كذلك 
منذ والدتنا وبالنسبة لنا جميعًا. ولكن عدم اليقين في ما يخص 
التي نتقدم  الذي يمنعنا من تمييز الواحة  والتوقيت،  المكان، 

نحوها، كان يتضاءل كلما تقدم المرض الذي ألم بي.
يرى  الذي  الكثبان،  بين  بحصانه  لياًل  السائر  الفارس،  ومثل 
الخط الرمادي لألفق،  فشيئًا  ويكتشف شيئًا  الشمس تشرق، 

بدأت ألمح اقتراب نهايتي.
بعيد عودتي من كليفالند ذهبت للصيد. كانت المتعة في الموعد، 
تلك المتعة التي ال توصف والتي استمتعت بها كثيًرا طوال حياتي. 
أدركت أن حصاني  فقد افتقرت إلى مقاومة التعب.  وبالمقابل، 
أحس بذلك. لقد شعر بتلك اللحظة التي انفصلت فيها إرادتي عن 

قوتي.
الطبيعة باقية.

يمر الرجال.
فقط الصحراء، التي ال تتأثر بالزمن، تعرف الحقيقة.

وفاتي،  بعد  عني  سيتحدثون  الذين  أولئك  يتخيل  أن  أخ�ضى 
أنني كنت كائًنا  وسيجمعون المديح الذي سيوجه إلى شخ�ضي، 
مثالًيا، وخالًيا من العيوب. سيكون ذلك خطأ. أخ�ضى التقديس. 
ر من ِقبل من يرى.  وأنا أفضل أن أقدَّ التقديس هو حب أعمى، 
هل سيقال عني أنني كنت وطنيا، أو متشبثا بأمتي، أو مدافعًا عن 

اإلسالم، أو إنسانيًا؟ لقد كنت كل هذا في الوقت نفسه.
كانت لدّي لحظات ضعف.

لقد عشت أوقات الشك ونفاد الصبر ولحظات التضايق.
ال أعرف ما إذا كنت األب الكامل والزوج المثالي. وحدها عائلتي 
تعرف الجواب. من الممكن أن أكون ارتكبت بعض األخطاء، من 
دون وعي تام بها. كال. أنا لست إنسانًا كاماًل. الكمال لله وحده. إذا 
»كان  فاألفضل أن يقال:  كان من الالزم االحتفاظ بذكرى عني، 

الروح التي جعلت الصحراء خضراء«.
 في هذا المساء، وبينما يمر الوقت، أصلي. أدعو الله تعالى أن يهبني 

الجنة ويقبلني فيها، وأن يسود العالم السالم.
اسمي زايد بن سلطان آل نهيان وأنا من عائلة آل نهيان، من قبيلة 
بني ياس. في تلك الليلة، همس فارس: تذكروا اسمه، تذكروا، ألنه 

سماكم« 
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ياسر شعبان
روائي ومترجم، مصر

التعميد بالنار
صفحة من   304 في   ،Thomas Dunne Books عن دار نشر 
 Baptism By Fire: Eight القطع المتوسط، صدر كتاب بعنوان
ـــ التعميد   Presidents Who Took Office in Times of Crisis
بالنار: ثمانية رؤساء ألميركا في عهود األزمات( للكاتب والصحفي 
األميركي »مارك ك. أبدجروف Mark K. Updegrove«، المحرر 
وعند تطبيق المنهج المعروف  النيوزويك والتايم.  السابق في 
أحد  العنوان  اعتبار  بإمكانية  يقول  الذي  النص«  بـ»عتبات 
مكون  عنوان  أمام  أنفسنا  فسنجد  ما،  نص  قراءة  »عتبات« 
بما   »Baptism by Fire بالنار  »التعميد  التالية  العناصر  من 
تحمله من خلفية دينية، و»ثمانية رؤساء تولوا رئاسة الواليات 
المتحدة األميركية« بما يطرح تساؤاًل حول أسباب اختيار هؤالء 
 in Times »في عهود األزمات  وأخيًرا  من دون غيرهم،  الرؤساء 
of Crises« بما يشير إليه ذلك من تساؤالت حول مفهوم األزمة 
وتقييم مستوى إدارتها  داخلية كانت أو دولية،  وكيفية إدارتها، 
التحكم  في  ورئيسها  األميركية  اإلدارة  فعالية  تقييم  وبالتالي 
بمقاليد األمور للوصول بالبالد إلى بر األمان مهما كانت شدة 
لهذا  الديني  البعد  أحد  على  يخفي  وال  حلها.  وصعوبة  األزمة 
والجملة   ،Baptism of fire أو   Baptism by fire المصطلح 
ترجمة  وهي   ،1822 العام  منذ  اإلنجليزية  اللغة  في  معروفة 
للجملة الفرنسية baptême du feu، وتشير إلى تجربة قيام أحد 
الجنود بإطالق النيران ألول مرة وهو في ميدان المعركة. وهذه 
 baptisma اإلغريقي  الكن�ضي  التعبير  من  مستنبطة  الجملة 
»نعمة  وفيه يتم استخدام كلمة نار أو حرق لإلشارة إلى   pyros

والحقًا  حلول الروح القدس عبر التعميد«. 
تّم استخدامها لإلشارة إلى االستشهاد خاصة 
بالحرق كما في حالة »جان دارك«. أما اليوم 
فيتم استخدامها لإلشارة إلى أي شخص يمر 
بتجربة صعبة ألول مرة في حياته، وال يكفي 
غمار  يخوض  كي  لتأهيله  الجيد  التدريب 
الجندي  أتقن  )فمهما  بنجاح  التجربة  هذه 
إطالق النار في التدريبات، تظل تجربة إطالق 
القتال هي األولى بكل معنى  في ميدان  النار 
إلى  الموجز  التعريف  هذا  ويحيلنا  الكلمة(. 
المد  تزايد  أولها  مجموعة من االحتماالت، 

الديني اليميني في الواليات المتحدة األميركية بداية من بوش 
مما  األب إلى بوش االبن الذي وصل معه هذا المد إلى ذروته، 
جعل مؤلف الكتاب، يميل إلى استخدام هذا المصطلح كعنوان 
رئيس بهدف لفت انتباه شريحة عريضة من القراء في المجتمع 
وال يتعارض هذا مع احتمال آخر بأنه استخدم هذا  األميركي. 
التعبير لإلشارة إلى صعوبة التجربة األولى خاصة في وقت األزمة. 
الثمانية يعود إلى سبب  الرؤساء  من المرجح أن اختيار هؤالء 
رئيس وهو تزامن دخول البيت األبيض مع وجود أزمة أو أزمات 
فعند تنصيب جورج واشنطن كأول رئيس للواليات  عاصفة، 
المتحدة األميركية، واجه أزمة أن يكون أول رئيس. وكان توماس 
يتم  رئيس  وأول  األبيض،  البيت  يدخل  رئيس  أول  جيفرسون 
الرئيس  تايلر،  جون  أما  انتخابية.  معركة  خالل  من  انتخابه 
دستورية  أزمة  تايلر  فواجه  الكتاب،  يتناوله  الذي  الثالث 
بسبب عدم وجود نص دستوري واضح بشأن الوضع حال وفاة 
أبراهام  وجاء  رئاسته.  فترة  انتهاء  قبل  الرئيس 
الواليات  تاريخ  من  عاصفة  مرحلة  في  لينكولن 
المتحدة األميركية شهدت الحرب األهلية. وتولى 
الرئاسة األميركية خالل فترة  فرانكلين روزفلت 
الكساد العظيم 1929. وجاء هاري ترومان قبيل 
القنبلتين  بإلقاء  ليأمر  العالمية  الحرب  نهاية 
وتولى جون  الذريتين على هيروشيما وناجازاكي. 
كنيدي الرئاسة في فترة حرجة من صراع الحرب 
الباردة. أما جيرالد فورد، فكان أول رئيس أميركي 
ال يتم انتخابه وفًقا لنظام االنتخابات الوطني، 

بل وفًقا  للتعديل 25 من الدستور األميركي 

أثر الكتابة
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سوق الكتب

 هاني القط

إن استشراف موت الناقد، ينبني عليه انزياح مفاهيم قديمة 
ْم الذي يحدد 

َ
وتجلي أخرى، وذلك بأن ال يعود الناقد ذلك الَحك

جودة العمل أو يقود الجمهور للمعنى، لقد منحت التكنولوجيا 
فقد  فغير أنها حررته،  فاعلية ومساحة كبيرة للفرد المتلقي، 

فتحت له األبواب لالنغماس في متع التأويل والُحكم.
لقد أصبح المتلقي الفرد، مساهًما بفاعلية الدفع بنص نحو 
االنتشار. فمنذ السبعينيات والثمانينيات، وكتب النقد األدبي 
وحتى في  تتراجع وتنحصر داخل أسوار المؤسسة األكاديمية، 
ففي الوقت الذي سعى فيه الشعر لكسب مصادقة  الشعر، 
انسحب نقد الشعر واستغرق في اللغة األكاديمية،  الجامعة، 
تجذب  قد  التي  العامة  النقدية  الثقافة  من  يعد جزًءا  ولم 
وإذا كان النقد األكاديمي بما لديه  غير المتخصصين.  القراء 
قد انسحب من الميدان عائًدا  من عدة نظرية واصطالحية، 
فإن هناك قوة بديلة تمتلك قوة طرد مركزي  إلى الجامعة، 
لذا قد يبدو الحديث عن موت  قد صنعت منا جميًعا نقاًدا. 
في الوقت الذي يقوم  ا، 

ً
من وجهة نظر البعض سخف الناقد، 

فيه الجميع بدور النقاد. 

وسط انتشار نوادي الكتب والمدونات وتشجيع القراء على كتابة 
آرائهم حول الكتب يبدو أن حقبة الخبراء، تلك الفئة العالمة التي 
قد جرى  كانت آراؤها وأذواقها بمثابة النجم الهادي للجمهور، 
التخلص منها من قبل هذا الجمهور الذي أصبح يدعي القدرة 

على تقويم ما يستهلكه على الصعيد الثقافي.وقد نعثر بالطبع على 
كتابات رديئة وأحكام انطباعية غائمة في المدونات األدبية، لكننا 
قد نعثر في الوقت نفسه على نقد عميق متبصر. لكن هل تجعل 
الخبرة والتدريب العملي من رأى ناقد أفضل من رأي شخص 
آخر؟ وهل يجوز الحديث عن أن عماًل أدبًيا »أفضل« من عمل، 
هل ُتقيم قيمة  وكأن في اإلمكان قياس القيمة الفنية وعّدها؟ 
الفن داخل العمل الفني أم أنها ببساطة تتمثل في رد الفعل الذاتي 
الخاص بالناظر؟ هل ُيَقيم الجمال هناك في الخارج قبالة الرائي؟
انفعاالته  في  اآلخرين  يشرك  الذي  الناقد  حل  لقد  الواقع  في 
الشخصية وحماسته الذاتية محل الناقد المعلم. رغم أن الناقد 
القدير الذي يتمتع بقدر من االحترام والمرجعية ضروري في أن 
عمل غريب غير معروف فرصة ثانية ليرو  باعطاء  يقنع القراء 
فيه مالم يستطيعوا رؤيته في المرة األولى، إذ يقدم النقد الصحي 
المتوجه للجمهور خدمة مفيدة للفنون، ألنه يعيد النظر في اآلراء 

المتداولة واألشكال المستهلكة ويقدم وجهة نظر عكس السائد.
ربما ال أحد يزدري الناقد أكثر من الفنانين »المبدعين«، فيقول 
سيبيليوس Sibelius في نصيحته التي تتكرر على الدوام، »لم نر 

يوًما نصًبا يقام لناقد.
فأحياًنا ما ينظر إلى الناقد بوصفه متطفال يعتاش على حساب 
بخصوص  النقاد  يسوقها  التي  القرائن  ورغم  المبدع،  الفنان 
فإنه ينظر إليهم في أحسن األحوال،  مكانتهم الثقافية الرفيعة، 
على أنهم مجرد شراح تابعين يعتمدون على الفنون اإلبداعية، 
وإنهم يعوضون عن فقر الموهبة واألصالة لديهم بالتقليل من 

شأن من لديهم القدرة على اإلبداع بأنفسهم.

الرجال  من  النوع  ذلك  هم  المسرح  نقاد  إن  برناردشو:  يقول 
الذين ال يدعون مكاًنا ال يمطرونه بالحجارة. ويدمج توماس ديكر 
»هذه المعاني في مسرحيته أخبار من جهنم   Thomas Dekker
يعضون أي  إنهم مثل األسماك،  قائاًل: خذو حذركم من النقاد: 

�ضيء، خصوًصا الكتب«. 
فهل يمكن أن نعتمد على المدونين لكي تتعرف الجماهير العريضة 
إن القول بأن الذائقة الثقافية هي مجرد  على صدمة الجديد؟ 
وإن علينا أن  متساوية في القيمة،  وإن كل اآلراء  حيلة نخبوية، 
إناس  على  فقط  باالعتماد  الحياة  في  الثقافية  مواقفنا  نأخذ 
يشبهوننا صارت من المقوالت المتداولة لدى شريحة متنامية 
يظهر جلًيا الحجم الحقيقي لتأثير الناقد في الترويج  من القراء. 
oprah يؤدي  لعمل أدبي، عندما نرى أن تنويًها من أوبرا وينفري 
إلى النجاح التجاري لرواية ما أكثر بكثير من أي رد فعل نقدي! 
في أوساط أصحاب الثقافة الرفيعة  رغم أن ذلك قد يثير ازدراء 

إال أنه الواقع.
إلى  ظاهرًيا،  الناقد  موت  تتبع  التي  العامة،  السلطة  أدت  لقد 
موت عملية االختيار في الحقيقة، كما أدى اتساع ردود األفعال 
إلى تضيق إمكانات التمييز والمفاضلة، وسهل عمليات المناورة 
التجارية، وبهذا يتم تجاوز الكّتاب األقل شهرة ممن كتبوا أعماال 

مهمة وأكثر إثارة للدهشة وقرًبا للفن.
الواضحة  غير  الملتبسة  التراتبيات  صياغة  من  البد  لذلك 
آخذين في االعتبار  لعالقة الثقافة الرفيعة بالثقافة الشعبية، 
المتحضرة  للطبيعة  معادية  الجامدة  العتيقة  التراتبيات  أن 

المنفتحة واسعة األفق.
هو اتهام ورفض قوي  »ما نفع الفنون؟«  إن كتاب جون كيري 
للتمييز والمفاضلة بين الثقافة الرفيعة وتلك التي تنتمي للعامة، 
مشدًدا على القول إن القيمة الفنية هي في رمتها ذات طبيعة 

فردية وذاتية، وهو يدعي أنه من المستحيل 
بالنسبة لعمل فني أن يوصف بصورة دالة 
أنه األفضل من عمل آخر. حتى أنه يقول"ال 
أعرف الكثير عن الفن لكنني أعرف ما أحبه" 
»إن  حتى أنه يوسع مساحة الذائقة ويقول 
العمل الفني هو أي �ضيء يمكن ألي شخص، 
عمال  يعده  أن  األوقات،  من  وقت  أي  وفي 
يكون  قد  الشخص  ذلك  أن  رغم  فنيا، 
الوحيد الذي يعده عمال فنيا« وكأن القناعة 
لقد  والصواب.  االختيار  منبع  هي  الذاتية 
من  أصبح النظر إلى القيم الجمالية ك�ضيء 

أعمال الخيال، ك�ضيء شخ�ضي على أحسن األحوال.
لربما تكون دمقرطة المعايير النقدية الموضوعية قد انبثقت، 
للسلطة،  المناهضة  الثقافية  التيارات  من  جزئية  بصورة 
العشرين  القرن  ستينيات  في  االجتماعية  للهرمية  والمعادية 
بالغيبيات،  اإليمان  واحتقار  السلطة  ازدراء  لكن  وسبعينياته، 
والقول بأن دور الناقد األسا�ضي هو النفاذ إلى طبقات السحر 
إلى  أيًضا  قادت  المقدس،  أستار  ونزع  الثقافة،  في  والغموض 
االبتعاد عن الفكرة القائلة بأن العمل المتخصص للناقد يتصل 
إلى حد بعيد بعملية التقويم وإصدار األحكام. قد يبدو انسحاب 
في تعارض مع تزايد مراجعات  النقد األكاديمي، وتقلص دائرته، 
الكتب والفنون، فتم ربط أحكام القيمة الجمالية بعمليات التلقي 
الشخصية التي تقع خارج دائرة التفحص الثقافي، والبعيدة عن 
أية معايير مشتركة متفق بشأنها. إن العالقة التي مازالت متوترة 
بين الناقد والفنان تتخذ اآلن بداية جديدة 
سيئة السمعة وهكذا فإن تأمالت أفالطون 
من  الفنانين  طرد  تأييد  إلى  قادته  النقدية 

جمهوريته المثالية.
يتصل النقد بصورة يصعب فصم عراها، 
القيمة  بأحكام  ال  متغيرة،  متحولة  بقيم 
المفردة  الفنية  األعمال  على  يصدرها  التي 
فقط - هل هي جيدة أم سيئة؟ - بل بالمعايير 
والقواعد التي تصاغ منها تلك األحكام، وهي 
في العادة تتكون من األفكار العامة عن الفن: 

فكلما خدم العمل الفني غايته كان أفضل  لد
ونا

كد
ما

ن 
ونا

ر

موت الناقد ميالد القارئ
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سوق الكتب

 سامر أنور الشمالي 

تيري إيغلتون )Terry Eagleton( المولود عام 1943، وعضو 
جامعات  أهم  في  المحاضر  واألستاذ  البريطانية،  األكاديمية 
األدبي  والنقد  األدبية  النظرية  في  الباحثين  أهم  من  أوروبا، 
الحديث. وقد صدر له أكثر من أربعين كتابا، منها: )إيديولوجيا 
علم الجمال - أوهام ما بعد الحداثة - مقدمة النظرية األدبية(. 
ترجمة أسامة منزلجي، صادر عن  )حارس البوابة(،  أما كتابه 
دار المدى لإلعالم والثقافة والفنون، فمختلف عن سائر كتبه 
ألنه دون على صفحاته سيرته الذاتية منذ سنوات طفولته 
أنه  حينها،  له  يخطر  لم  الكاتب  أن  فيه  ومما الشك  األولى. 
سيصبح من المشاهير، وسيكتب عن حياته التي لم يكن فيها 
ما يدعو إلى الدهشة والعجب. ولعل هذا الكتاب سيكون أقرب 
الكتب إلى قلبه - كما أرجح - فكتب الدراسات النقدية بعيدة 

عن القلوب - حتى قلب مؤلفها - أغلب األحيان.

نظرة من الباب
فيها  عرض  التي  الموضوعات  بحسب  الكتاب  فصول  توزعت 
)إيغلتون( حياته، والحياة العامة من زاويته الخاصة، وبذلك كان 
الكتاب بابًا مفتوحًا للقارئ ليلقي ببصره على الشوارع التي مر بها 
وعلى األفكار  وعلى البيوت التي عاش فيها،  صاحب المذكرات، 
فالكتاب لم يكن مجرد مذكرات  أبغضها.  أو  التي أحبها  واآلراء 
تقليدية كما عهدنا في كتب مماثلة، بل كانت ذكريات عن عصر 
عن  بعيدة  بطريقة  عنه  وكتب  المذكرات  صاحب  فيه  عاش 
رصانة أسلوبه في كتبه األخرى، لهذا نلحظ وهو يروي لنا ذكرياته 
أنه صاحب لسان سليط، وأن ال �ضيء ينال رضاه، وذلك من دون 
التخلي عن سخرية الذعة، وإن كان فيها إساءة أو فجاجة ال مبرر 
لها: )لقد كانت فكرة إشعال سيجارة في المكان ال تصدق كفكرة 
مشاهدة رئيس الجامعة يثب بخفة في أرجاء الحرم وهو يضع ثديي 

امرأة مزيفين ويرتدي جوارب من شبك الصيد( ص159.

مذكرات الفقراء
لم يقض )إيغلتون( طفولة سعيدة. ومن الجدير بالذكر أن أكثر 
من كتبوا مذكراتهم عاشوا حياة مثقلة بالشقاء، ولكنه خالفهم 

ال يرى في ذلك ميزة حسنة لتعليم الحياة بطريقة جيدة: )إن الفقر 
بهذا المعنى  التي فينا.  ليس أفضل مدرسة لتعلم تذوق األشياء 
هو غير جميل، وليس فقط بغيضا. كانت حياتنا في المنزل مقفرة 
أو  أو تسلية،  أو رحالت،  بال أصدقاء،  العضل،  كحياة حيوان 
ويبدو أن مرارة تلك األيام مازالت  ص112.  مهارات اجتماعية( 
المزعجة،  األشياء  من  بالكثير  تحتفظ  التي  بذاكرته  ملتصقة 
والمثيرة الشمئزازه. وقد عمل ابن األسرة الفقيرة في دير لم يخلف 
ألنه  في قلبه أدنى تعاطف مع المكان البارد وسكانه البائسين، 
برأيه تسوده الصرامة والقسوة دون مبرر، وتعيش فيه راهبات ال 
معنى لحياتهن. وليست هذه النظرة السوداوية لطفل في العاشرة 
من عمره، بل نظرة الذي لم يعد طفاًل، ولم يعد يرى في طفولته 
إال المعاناة والحرمان العاطفي والمادي. وفي تلك الكنيسة كلف 
في مناسبات  وبفتح األبواب  المصلى،  في  بالعمل كخادم مذبح 
وال شك في أنه لم يكلف بعمل الحراسة،  ال تدعو إلى السرور، 
فاألطفال ال يكلفون بمثل هذه األعمال الخطيرة في سن صغيرة، 
ورغم ذلك أطلق )إيغلتون( على نفسه لقب )حارس البوابة( وهذا 
اللقب وضعه عنوانا لمذكراته!. ولكن هل المقصود من العنوان 
السخرية المبطنة المريرة من سيرة صاحب المذكرات التي بدأت 
أو أنها طريقة فيها الكثير من الغرور  بداية ال تدعو إلى الفخر؟! 
للمؤلف يجد نفسه موكال باألدب وحارسًا على بابه!؟. من الصعب 
موضوع  يعالج  لم  الكاتب  ألن  يقينا  السؤال  هذا  على  اإلجابة 
العنوان بما يكفي، رغم أنه في كتابه هذا يميل إلى الثرثرة كأغلب 
كتاب المذكرات. فهو كما يبدو من كلماته المطبوعة نزقا بامتياز، 
وال يتحدث بجدية، وال ينال إعجابه أي �ضيء آخر، ويهاجم الجميع 
بال استثناء، ومن دون الكف عن االستهزاء باستعالء رجل يعيش 
حياة رغيدة هادئة بعدما تقدمت به السن وامتلك الكثير من 
المعارف، ونال حظه من الثروة، ولم تعد الحياة تبهره بما يكفي كي 
يبدي استحسانه بصمت لبعض الوقت، فهو كثير الكالم، وكثير 
عن تأليف الكتب،  )وبدل أن أجد نف�ضي عاجزًا  الكتابة أيضا: 
إلى درجة أن بعض الناس تساءلوا  وجدتني عاجزا عن التوقف، 
إن كنت في الحقيقة أشكل لجنة( ص63. وهذا األمر يروقه جدا 
ويعتز به، فهو يجد الكتابة الغزيرة تدل على إنسان يمتلك ثقافة 
واسعة تؤهله للكتابة عن أي �ضيء، وعندما يكتب عن كل �ضيء 

يكتب من زاوية فوقية ال تخلو من غرور باذخ.

الخطوة في شارع األدب
اتجه الطفل الحارس إلى األدب من دون إيراد أسباب هذا التحول 
في شخصيته: )في نحو عمر التاسعة أو العاشرة تملكني يقين بأن 
عليَّ أن أقرأ الكالسيكيات، مع أنه لم تكن لدي أي فكرة عن معنى 
الكالسيكيات، وما إذا كانت عبارة عن كتاب أم عدة كتب، كتبًا 
من تأليف كاتب واحد أم عدد من الكتاب أم ماذا. رافقتني أمي، 
التي كانت مثلي ليس لديها أدنى فكرة عن الكالسيكيات، إلى دكان 
يبيع الكتب المستعملة( ص60. وهناك اختار المجموعة الكاملة 
ومازال يحتفظ بتلك  وسددت أمه ثمنها على دفعات،  لـ)ديكنز( 
والتي أضاف إليها  الكتب القديمة على رفوف مكتبته الفخمة، 
كتبه المؤلفة. لعله صار كاتبا شهيرا مثل الكاتب اإلنجليزي الشهير 
بعد رحلته الشاقة التي تذكرنا براويات )ديكنز( التي تتحدث عن 
وينالون  حظوظهم  تتبدل  ما  سرعان  الذين  األشقياء  األطفال 
الذي  )إيغلتون(  الحياة  أخذت  هانئة.  حياة  ويعيشون  الثروة 
اشتغل في مهن بسيطة في دروب كانت أبعد ما تكون عن االشتغال 
في األدب ودراسته: )كنت أم�ضي صباح يوم في األسبوع أنقل معي 
الجاهزة الكريهة  عامال مساعدا وأوزع كمية من وجبات الغداء 

الرائحة في أرجاء المدينة. 
وهذا جعل مني امرأة شرفية، بما أن العملية كانت تديرها جمعية 
الخدمة التطوعية للنساء( ص146. ونلحظ أسلوبه الساخر حتى 
في الحديث عن حياته الشقية، أو حتى بعدما استقرت به الحال 
وعمل أستاذًا في الجامعة العريقة: )شاب مثله ذو نسب عريق ال 

ينتقي عادة أن يقرأ اإلنكليزية في جامعة أكسفورد، وحتما ليس 
مع مدرس يساري سيئ السمعة في جامعة متميزة اجتماعيا وذات 

اسم شائع كمخزن بيت التجزئة( ص164.

تاريخ الفرد وتاريخ العالم
فحسب،  الداخلي  عالمهم  عن  نقرأ  ال  المثقفين  مذكرات  في 
تلك  لهذا نجد غنى  الذي يعيشون فيه،  العصر  بل نطلع على 
المذكرات بمناقشة الكثير من األفكار التي تجول في رأس كاتبها، أو 
المطروحة على النقاش في عصرها. وصاحب المذكرات يقتنص 
بعض األفكار المهمة ليعالجها بطريقته الخاصة، ويتناولها بيسر، 
ويتحدث عنها بمرح، دون أن تفقد عمقها بالضرورة: )معروف أن 
ماركس الحظ أن التاريخ ينحو إلى تكرار نفسه، وال �ضيء يفوق هذا 

التصريح صحة إال إعالنات نهاية التاريخ.
العهد  منذ  كثيرة  مرات  صدرت  هذه  النعي  رسائل  أشباه  إن 
الجديد وحتى هيغل. وإعالن موت التاريخ يضيف ببساطة قلياًل 
من التاريخ إلى ما يتوفر بين أيدينا أصاًل، ويساعد في اإلبقاء على 
وهكذا يتضح أنه يدمر نفسه بنفسه( ص111.  حيوية التاريخ، 
أو عندما يتحدث  نفسه بأنه يساري،  )إيغلتون(  وعندما يصف 
فهذا ال يعني أنه يلزم نفسه بأيدولوجيا معينة،  )ماركس(  عن 
وخارج كل  فهذا الكاتب المشاكس بعيد عن االلتزام المؤطر، 

المنظومات الفكرية الجاهزة.

خاتمة غير لطيفة
يجب علينا ونحن نقرأ كتاب )حارس البوابة( أن نحاول التفكير 
بطريقة مؤلفه العزيز )تيري( لعلنا نفهم تلك المذكرات بطريقة 
أفضل، وال بأس من التشكيك فيما ورد فيها، كما يشكك كاتبها 
بكل ما حوله. وال مانع من السخرية بطريقة ما من بعض ما ورد 
فيها، فكاتبها لم يتحرج من السخرية حتى من مقدسات اآلخرين 
وربما هذه السطور غير  من دون أن يأبه لمشاعرهم الرقيقة! 
ضرورية للتعبير عن رأيي بطريقة غير صادمة للقارئ، فقد ال يكون 
من المتوقع أن أقول جهرا: إن هذا الكتاب غير ممتع، وال يترك في 
نفس قارئه أثًرا طيًبا بعد االنتهاء من قراءته ووضعه على الطاولة. 
فصاحب المذكرات أفرغ ذكرياته وأفكاره بطريقة استعراضية 
أنه ال بد  ولكن هذا ال يعني  للما�ضي.  العودة  إلى حنين  تفتقد 
من قراءته لفهم المؤلف بطريقة أفضل عند االطالع على كتبه 
األخرى! وربما لو أن مؤلفه اطلع عليه - من دون أن يكون هو من 

كتبه- لقال ال�ضيء نفسه! 
* أديب وناقد سوري

تيري إيغلتون.. بوابة مفتوحة على األدب
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اإلشاعات واإلعالم 
الثقافي

في محاولة لإلجابة على السؤال )ماذا علينا أن نفهم من اإلعالم؟( 
يقدم دومينيك وولتون في كتابه )اإلعالم ليس تواصال( مجموعة 
من األطروحات تجعل اإلعالم أمام إشكاالت الرسالة والمعرفة 
اإلنترنت  عصر  في  سيما  )تواصال(،  بوصفها  بينهما  والعالقة 
»يعرفون  الجميع  يجعل  الذي  الضخم،  المعلوماتي  والتسارع 
ويرون كل �ضيء بشكل متزامن مع الحدث تقريبا« - على حد قوله-. 
  إن وولتون في هذا الكتاب ال يناقش محتوى الرسالة اإلعالمية 
إال بوصفها سلطة قادرة على توجيه المتلقي باعتبارها ضمانة 
للحقيقة ووجودها في الواقع، ولهذا فإنه يعتبر أن زيادة )اإلشاعات 
واألسرار( من أهم إخفاقات اإلعالم؛ ذلك ألنه - كما يقول - »إذا 
كان يعرض علينا المزيد من األخبار والمعلومات فذلك ألن هناك 
يجعل من وسائل  الذي  األمر  أيضا«،  علينا  ُيخفى  مما  المزيد 
اإلعالم المفتوحة فضاء عموميا الستضافتها وانتشارها. وإذا كان 
اإلعالم ليس تواصال كما يقرر وولتون فألنه ال يقوم على التعايش 
االجتماعي المباشر وإنما على الشرعية المهنية التي تأسس عليها 
ضمن المواثيق العالمية. إن موضوع )التمكين العام( في اإلعالم 
)الجمهور(  الذي أحدثته الثورة التكنولوجية والذي يجعل من 
البطل اإلعالمي الجديد جعل مجلة )تايم( تمنح لقب )شخصية 
األمر الذي يؤسس  2007م؛  في العام  الجمهور(  )أنت،  لـ  العام( 
فكرا جديدا في التوجيه اإلعالمي؛ فعلي الرغم من رأي وولتون في 
التفريق بين اإلعالم والتواصل إال أن المنظور اليوم قد اختلف، 
فلم يعد اإلعالمي هو من يقوم بالمهمة وحده، بل هناك آالف بل 
ماليين الناس الذي يبثون األخبار والتغطيات وغيرها أثناء الحدث 
المهنية  المحطات  قبل  وربما  اإللكترونية  اإلعالم  وسائل  عبر 
)اإلعالم والجمهور(  في كتابة  والمؤسسات اإلعالمية المختلفة. 
الصادر عام  )دان جيلمور(  يحدثنا ستيفن كولمان عن كتاب 
والذي   ،2007 والذي فاز بجائزة التايم الثانية في العام   ،2004
»أن التكنولوجيا  حيث يؤكد فيه  )نحن اإلعالم(؛  بعنوان  جاء 
أعطتنا األدوات التي تساعد أي شخص أن يكون صحفيًا بتكلفة 
قليلة، وتمكنه من الوصول لكل الناس«، هكذا أيضا بنى بولمان 
المشاهدون مستقبل  يشكل  كيف  نحن:  )إعالمنا  كتابه  وويلز 
اليوم  اإلعالم  من  يجعل  الذي  األمر  وهو  والمعلمات(.  األخبار 

بحيث  ينفلت من ُربقة الرقابة الصارمة التي كانت في الما�ضي، 
أعطى مساحات واسعة أمام )العامة( - بتعبير كولمان - »للتفاعل 
والتعبير عن رأيهم والتأثير من العالم حولهم«، وبالتالي فإن هذه 
الماليين المؤثرة إعالميًا قادرة على بث العديد من األخبار سواء 

أكانت حقيقية أو محض )إشاعة(. 
  ولهذا فقد ارتبطت اإلشاعة باإلعالم بوسائله المختلفة ألسباب 
متعددة عبر تاريخ ظهورهما معا؛ ذلك ألنها - أي اإلشاعة - تقوم 
-؛ حيث تؤسس لتيار  - إن صح ذلك  )المضاد(  بالدور اإلعالمي 
التيار الشعبوي مغري لتلك  وألن  التيار المنهي،  شعبوي مقابل 
العالية من  النسب  بتحقيق  ترغب  التي  المؤسسات اإلعالمية 
المتابعات أو المشاهدات، األمر الذي يجعلها تنجرف نحو اختالق 
الحقائق  ولكشف  ناحية،  من  الجماهيري  للكسب  اإلشاعات 
ولعل من األسئلة الملحة  واالستفزاز اإلعالمي من ناحية أخرى. 
هنا هو السؤال عن ارتباط اإلشاعة بالمفهوم اإلعالمي سواء أكان 
غير أن األمر هنا ال يتعلق  على المستوى المنهي أم الجماهيري، 
باإلجابة بقدر تعلقه بمدى قدرة هذا السؤال على تفسير الحدث 
اإلعالمي بشتى وسائله. إنه يعيد ضمن مفهوم )اإلعالم الجديد( 
تنظيم العالقة بين اإلعالم والجمهور في عالقة تبادلية تواصلية، 
الناس  تبادل  في  بالمشافهة  بدأت  قد  )اإلشاعات(  كانت  وإذا 
أخبارهم؛كما يقول جان نويل كابفيرير عندما أراد تعريفها في كتابه 
)اإلشاعات .الوسيلة اإلعالمية األقدم في العالم(، بأنها »افتراض 
يرتبط باألحداث القادمة«، فإنها اليوم في اإلعالم الجديد القائم 
على )الجمهور( نفسه ُتعد افتراضات ناتجة من التأويل والتفسير 
في  )معلومة غير مثبتة(  وبالتالي فإنها  ومحاولة التحليل لألحدث، 

أقل تصوير لها. 

 إن هذه )المعلومة غير المثبتة( تنشأ اليوم في ظل وسائل اإلعالم 
المؤثر  المباشر بين اإلعالمي/  اإللكتروني المتعددة والتواصل 
المجموعة  هذه  بقدرة  سيتعلق  األمر  فإن  وبالتالي  وجمهوره، 
 - تفسير مرٍض  إيجاد  أجل  الفكرية من  مواردها  »تشارك  على 
للمجموعة بشكل خاص - للحدث« - كما يقول كابفيرير، ما يجعل 
من اإلشاعة نتيجة فكرية هادفة إلضفاء معنى )مقنع( للمجموعة 
المجتمعية لحقائق معينة، ولربما هذا ُيفسر سر انتقال األخبار/
اإلشاعات وسريانها بين أفراد المجتمع أكثر من الخبر الموثوق 
الذي قد ال يتوافق مع قناعاتهم حتى وإن كان مصدقًا من قبل 
اإلعالم الرسمي، باإلضافة إلى »التراجع الحتمي لقيمة المعلومة« 

- بحسب كابفيرير - في ظل االنفتاح الهائل للقنوات المعرفية.
في عالقتها  )األخبار/اإلشاعات(  ولهذا فإننا عندما نتحدث عن 
إليها بوصفها أداة وليست إخفاقًا؛  باإلعالم الثقافي فإننا ننظر 
الذي يتشكل وفق  ذلك ألنها تأتي ضمن مفهوم التأثير والتأثر، 
معارف المجتمع وقدرته على التحليل وتقييم األخبار التي يسمعها 
بثقافة هذا  »محملة  تظهر  اإلشاعات  فإن  وبالتالي  ُيطلقها،  أو 
- بتعبير أحمد نوفل في كتابه )اإلشاعة( - ألنها متأثرة  المجتمع« 
بعاداته وتقاليده وقيمه وأنماط حياته، وألنها كذلك فإنها سُتؤثر 
ولعل  الفردية والجماعية،  بشكل مباشر على سلوكه ومواقفه 
من الغريب القول أن اإلشاعات يصنعها المجتمع وفق معارفه 
ينقاد  أو  يعارضها  من  أيضا  وهو  ما(،  جماعة  أو  )فردا  وقيمه 
إن انتشار األخبار/اإلشاعات اليوم في ظل  إليها ويعزز انتشارها. 
)اإلعالم الجديد( المنفتح بقنواته المتعددة، يقدم صورة ثقافية 
ال تؤثر على المستوى المعرفي للمجتمع وحسب بل أيضا على 
ُهويته الثقافية؛ ذلك ألن األخبار/اإلشاعات في عالقتها بالمجتمع 
ومنطلقات  فردية  مصالح  ذات  جماهيرية  لمستويات  تؤسس 
من  الذي سيجعل  األمر  ما.  أو جماعية  أيديولوجية مؤسسية 
المجتمع جمهورًا متلقيًا يقدم نفسه بوصفه إعالمًا مواجهًا سواء 
اإلشاعات  األخبار/  فإن  الحالتين  وفي  الموافقة  أو  بالمعارضة 
ستعيش دورتها الطبيعية في حالة من االنتعاش الثقافي المؤثر.  
ولألثر الثقافي البالغ الذي ُتحدثه األخبار/ اإلشاعات في المجتمع 
سنجد أن المؤسسات اإلعالمية الرسمية ُتخصص الكثير من 
بصرف  جهدها وأعضائها في الرد على تلك اإلشاعات وتكذيبها، 

النظر عن القيمة المنطقية لذلك إال أن اإلشاعات ستظل قادرة 
على اختراق المجتمعات بوصفها ذات سلطة جماهيرية. غير أن 
األمر الالفت هنا هو تأثير تلك اإلشاعات على المستوى السيا�ضي 
من الثقافة وقدرة العديد من وسائل اإلعالم الجديد على مجاراتها 

باعتبارها أداة ناجعة لتحقيق األهداف المرجوة.
أو  الحقائق  قلب  في  تكمن  ال  اإلشاعات  األخبار/  خطورة  إن 
انتشارها  في  مؤثرة  لتكون  الجماهير  توجيه  في  وإنما  اختراقها، 
وترويجها، كما هو الحال في وسائل التواصل االجتماعي باعتبارها 
وسيلة إعالمية يقودها الجمهور، األمر الذي سيغير في قادم األيام 
الفكري  اإلنتاج  وطرائق  للمجتمعات،  الثقافية  الُهوية  أنماط 
وحقوله المعرفية، ولعل من األهمية هنا أن يتم نقد مثل هذه 
مرتبطة  ألنها  ذلك  الرسمي؛  بتكذيبها  وليس  وتحليلها  األخبار 
بالمجتمع  مرتبط  التكذيبي(  )الخبر  بينما  الشعبوي  بالمجتمع 
النقد  على  القادرة  الثقافية  المجتمعات  فإن  ولهذا  الرسمي، 
والتحليل هي األكثر حفاظًا على ُهويتها الثقافية وقيمتها المعرفية 

أكثر من غيرها 

سيمياء

عائشة الدرمكي
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان
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سوق الكتب

 سعاد سعيد نوح

للباحث  يحاول كتاب »الجهل المقدس.. زمن دين بال ثقافة« 
والمفكر الفرن�ضي أوليفيه روا، ترجمة صالح األشمر، الصادر 
عن دار الساقي، إلقاء الضوء على أزمة األديان في التعامل مع 
ليست  المد األصولي،  الواقع الحديث، خاصة بعد استشراء 
إنما األصوليات الدينية قاطبة  األصولية اإلسالمية وحدها، 
والتي ظهرت أزماتها من خالل االنفصال المتزايد بين الدين 
 ،

ً
إذا جاز التعبير، معزوال )الثقافات(. فبقى الديني،  والثقافة 

 أيًضا عن 
ً

بعيًدا عن الثقافات التقليدية التي ولد فيها، ومعزوال
الثقافات الجديدة التي من المفترض أن يندمج فيها.

ومن هذا االنفصال بين ما هو ديني وما هو ثقافي نشأت معظم 
الظواهر التي تحدثت باسم األديان، ونهضت أفكار انحرفت كثيرًا 
بمفهوم الدين عن معناه القويم بما فيه من تسامح وقبول اآلخر 
إلى معان أخرى أقل تسامًحا وأكثر عنصرية في التعامل مع اآلخر.

جوهرية  أسئلة  مع  الدينية،  للظاهرة  جديدة  مقاربة  الكتاب 
ما العالقة بين الدين والثقافة والدين  تثيرها شؤوننا الحالية: 
والحضارة؟ لكن أواًل: ما الثقافة وما الحضارة؟ هل يجب أن تكون 
ماذا نفعل  الثقافة معارضة أم متوافقة مع الحقيقة الدينية؟ 
بثقافة الشخص الذي يقوم بتحويل اعتقاده الديني؟ ماذا يحدث 
لدين انقطع عن ثقافته األصلية؟ كيف تحول الثقافة المعولمة 
الدين؟ توضح األمثلة العديدة المأخوذة من اإلسالم والمسيحية 

الدينية  الظروف  يفسر  انعكاًسا  واليهودية 
سؤااًل  الكاتب  يطرح  عصرنا.  في  الغريبة 
جوهرًيا عن حقيقة تحول عشرات اآلالف 
من المسلمين ليصبحوا مسيحيين أو شهود 
الشباب  أن  نفسر  أن  يمكننا  كيف  يهوه؟ 
السلفية  للعقيدة  انجذاًبا  أكثر  األوربي 
عدد  يلتحق  لماذا  المتشددة؟  اإلسالمية 
قليل جًدا من الشباب الكاثوليك بالمدارس 
الدينية بينما يتجمعون حول البابا في يوم 
المدافعون  يكون  كيف  العالمي؟  الشبيبة 
عن التقليد األنجليكاني المحافظ هم - اليوم 

- نيجيريون أو أوغنديون أو كينيون، بينما يوافق رئيس الكنيسة 
في إنجلترا على استخدام قانون الشريعة للمسلمين البريطانيين؟ 
المبشرين  من  عدد  أكبر  نسبًيا  الجنوبية  كوريا  تقدم  لماذا 
البروتستانت في العالم؟ كيف يمكنك أن تكون »يهودًيا ليسوع«؟ 
كيف يتم انتخاب أول مسلم وبوذي في الكونجرس األمريكي عام 

2006 كالهما من السود المتحولين إلى اإلسالم؟
ال تسمح نظريات فكرية كثيرة، لعل أبرزها »صدام الحضارات« 
تعبيًرا عن  يكون  أن  بعيًدا عن  ألنه  الظواهر.  هذه  مثل  بفهم 
نتيجة  هو  الديني  اإلحياء  فإن  التقليدية،  الثقافية  الهويات 
لما  أوليفيه  معارضة  أسباب  ومن  الثقافات.  وأزمة  للعولمة 
الكوكبي الحتمي بين الثقافات  طرحه هنتنجتون عن »الصدام« 
المعادية، ألنها مغطاة بعباءة دينية، يرى أوليفيه، أنه يتم »إعادة 
معتنقين  وتجذب  وتنتشر،  لتعمم  باستمرار  األديان  تنسيق« 
جدًدا، وإضفاء الطابع اإلقليمي على الدين يتخذ خطوات كبيرة. 
متميزة عن  »مجتمعات إيمانية«  تميل األديان اليوم إلى تشكيل 
الثقافات المحيطة. يطرح السؤال اآلن لجميع الحركات الدينية: 
كيف وماذا تنقل؟ ويشير المؤلف إلى أن النقل »لم يعد مضموًنا 
باألدلة االجتماعية والثقافية للدين. ومن هنا جاء عنوان الكتاب 

مستحضًرا هذا »الجهل المقدس«.
سيتم  الذي  النقي  المتدين  أسطورة  هو  المقدس«  »الجهل 
تحيي هذه األسطورة األصولية الحديثة،  بناؤه خارج الثقافات. 
وتتنافس في سوق األديان التي تؤدي إلى تفاقم اختالفاتهم وتوحيد 
ممارساتهم. يرى الباحث أنه من المهم المعرفة التي يجب أن تكون 
األديان  بين  المعقدة  العالقات  عن  لدينا 
والثقافات والمجتمعات الوطنية والعولمة. 
يأخذ  السطحيين،  الباحثين  عكس  على 
المؤلف بجدية ما تكشفه الظاهرة الدينية 
عن مستقبل عالمنا. ويتطرق المؤلف لجميع 
والمسيحية  )اليهودية  التوحيدية  الديانات 
واإلسالم(، ومعها العقائد الوضعية، لم يترك 
أي عقيدة دينية من دون أن يبحث في نسقها 
العولمة،  جدلية  عن  ويكشف  الفكري، 
كما إنه يتطرق لموضوع التحوالت الدينية 
من هذا الدين إلى دين آخر. من الصفحات 

األولى من الكتاب نكتشف أن أوليفيه عاش جداًل فكرًيا في أواخر 
ثورة  في  حيث شارك  الباريسيين،  الطالب  عالم  في  الستينيات 
الطالب عام 1968، كما أنه انطلق من خلفية دينية بروتستانتية. 
وقد أتاحت له هذه الخفليات الفكرية ثراء وذهنية متوقدة وعقاًل 
نقدًيا واعًيا، فجاء الكتاب غنًيا بنتائج االستطالعات، من قراءات 

شخصية عديدة حتى في المجاالت المتخصصة للغاية. 
مع أسئلة أساسية  إنها مقاربة جديدة للغاية للظاهرة الدينية، 
مما يشكل انعكاًسا يفسر  تطرحها أحداثنا الحالية المعاصرة؛ 
الوضع الديني الغريب في عصرنا. أسس أوليفيه روا نفسه كواحد 
هنا يخطو خطوة  من أفضل المتخصصين في العالم اإلسالمي. 
إلى األمام من خالل االهتمام بمصير األديان في العولمة. يحتوي 
الكتاب على مقدمة شرح فيها عالقة األصوليات الدينية بالحداثة 
»الحداثة والعلمنة  المدخل تحت عنوان:  بينما جاء  والعولمة، 
وعودة الديني« ثم قسم الكتاب إلى سبعة فصول، قّسم بناءها 
على قسمين، حيث جاء القسم األول تحت عنوان: »اندراج الديني 
عندما  إلى مجموعة من الفصول هي:  وقد قسمه  الثقافة«  في 
يلتقي الديني الثقافة؛ من الحضارة إلى التعددية الثقافية، دين، 

عرق، أمة؛ الثقافة والدين: القطيعة.
والذي  »العولمة والديني«  بعنوان:  الثاني فقد جاء  أما القسم 
قسمه إلى عدد من الفصول هي: السوق الحرة أم الهيمنة بواسطة 

السوق؟، سوق الديني، توحيد نمط الديني .
إن المنهج الفكري الذي اتخذه الباحث هو نقد جميع األديان، 

نقد فيه تفنيد كثير من المقوالت  السماوية الثالثة والوضعية، 
الجريء  نقده  بل  هّياب،  وغير  واع  نقدي  عقل  إلى  وإخضاعها 
دفعه كذلك إلى تفنيد نظريات فكرية استشرت في نظم العولمة، 
ومن أشهر هذه النظريات  بل وقامت عليها حروب وصدامات، 
 - كما أشرنا   - بتعبير صامويل هنتنجتون  »صدام الحضارات« 
حيث اعتبر  بتعبير المهدي المنجرة(،  »الحرب الحضارية«  )أو 
أوليفيه روا أن نظرية صدام أو حوار الحضارات ال تتيح فهم هذه 
والهويات،  واألقاليم  الخرائط  تخلط  التي  المزعزعة  الحركات 
وتحطم الروابط التقليدية القائمة بين الدين والثقافة، ُمطالبا 
مروجي هذه األطروحات بالحفر النقدي في مآالت انفصال الدين 
عن الثقافة، أو انفصال الدين عن جذوره الثقافية؟ أو على نحو 
تظهر األديان اليوم وكأنها هي التي  ِلَم  كما يتساءل روا:  أبسط، 
تضطلع بإعادة ترتيب للهويات؟. يرى أوليفيه أن العولمة أسست 
سوًقا عالمًيا للديني، فيدور الكالم إًذا على »مستهلكين« أي أناس 
ويجدون  الروحية  الحاجات  بصدد  تلبيته  تتعين  طلب  لديهم 
أمامهم تشكيلة من المنتجات متنوعة يسهل الحصول عليها، 
ا حتى في مجال المعتقدات واألفكار.كذلك يرى  فالسوق صار حرًّ
أن فقدان الهوية الثقافية هو فقدان للبعد االجتماعي للدين، 
منغلقة  مجتمعات  في  يعيشون  الجدد  المؤمنون  أصبح  فقد 
ثقافًيا، وال يرغبون في االندماج بالثقافة الدنيوية المحيطة بهم 
والتي يرونها ثقافة إباحية أو ملحدة. إن »الجهل المقدس« يراهن 
على تفكيك مجموعة من الخطابات العنصرية والطائفية بغية 
تقديم مفاتيح مفاهيمية نوعية تساعد على فهم الصراع العولمي 

الي ينطلق من خلفيات أيديولوجية متعددة 

الجهل المقدس صراع الديني والعولمي

أوليفيه روا
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مقهى أوبرا
جورج  الفنان  جاء  الما�ضي  القرن  خمسينيات  منتصف  في 
وشوارع  حواري  في  الفن  ربة  عن  باحًثا  القاهرة  إلى  بهجوري 
العاصمة، بعد أن ندهته النداهة من صعيد مصر، فجاء محماًل 
ولم يكن يملك إال ريشة وورقة  بموروث ثقافي متعدد المالمح. 
بيضاء. زاده اليومي التجول في الشوارع والتأمل في وجوه البشر 
بحًثا عن فضاءات لخطوط تشكيلية مغايرة. وذات ظهيرة قائظة 
أخذته قدماه إلى مقهى »أوبرا« بميدان العتبة وهناك اختار ركنا 
قصًيا، لخجله الريفي، ربما، وربما أيًضا ليرصد تفاصيل المكان 
اندماجه في رسم  فإذا به أثناء  من دون أن يراه أحد أو يزعجه، 
الذي كان يدوام على  »نجيب محفوظ«  لوحاته تقع عيناه على 
الذهاب للمقهى صباح كل يوم جمعة ويتحلق من حوله المريدون 

من األدباء والمثقفين.
عن  عبارة  كانت  والتي  ورسومه،  بأوراقه  البهجوري  فتقرب 
الحرافيش  من  روايته  أبطال  لبعض  تشكيلية  تخطيطات 
- وبعد أن تعمقت العالقة بينهما  والجبالوي. وفي إحدى المرات 
- اقترب بهجوري من األستاذ بعد أن انفضت الندوة اإلسبوعية 
وقال له: أنا مسافر باريس أرسم هناك من أجل العالمية. فأجابه 

محفوظ: خليك محلي هنا وكلما زادت المحلية أصبحت عالمًيا.
ومنذ منتصف األربعينيات كان نجم نجيب محفوظ األدبي قد 
بدأ في التصاعد خاصة بعد خروجه من مرحلة كتابة الروايات 
برواية  بدأت  والتي  الواقعية  الروايات  مرحلة  إلى  التاريخية 
»خان الخليلي«  ثم   ،)1945( التي كتبها عام  »القاهرة الجديدة« 
عام )1946(، و»زقاق المدق« عام )1947(، وهو ما لفت إليه نظر 
القراء والنقاد على حد سواء نظًرا لحسن تصويره لحياة الناس في 
هذه المنطقة من القاهرة على حد تعبير الدكتورة فاطمة مو�ضى 
في كتابها »نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية« إذ استطاع أن 
ينقل إلى القارئ صورة حية لجو حي خان الخليلي، أضحت خالدة 

في ذاكرة قراء العربية.
ونتيجة للشهرة التي حصلت عليها هذه األعمال انجذب عدد من 
الشباب الذين كانوا يحاولون الكتابة في ذلك الوقت - منتصف 
األربعينيات - إلى جلسته بكازينو أوبرا والذي كان يطل وقتها على 

ميدان إبراهيم باشا - بالعتبة. 

بداية  عن  يحكي  الذي  الشاروني  يوسف  القاص  هؤالء  ومن 
»في منتصف  تعرفه بنجيب محفوظ وبندوته األسبوعية قائاًل: 
األربعينيات من القرن الما�ضي، وعقب تخرجي من قسم الفلسفة 
تعرف جيلي من طلبة الكلية وطلبة كلية  بكلية آداب القاهرة، 
الحقوق المجاورة: بدر الديب، محمود العالم، توفيق حنا، عباس 
أحمد، أحمد بهاء الدين، فتحي غانم، مصطفى سويف، فاطمة 
مو�ضى، لطيفة الزيات، أنجيل بطرس، محمد عودة، حسن فتح 
الباب على نجيب محفوظ من رواياته التي كانت تنشرها تباًعا 
الجديدة  القاهرة  ثم  الثالث  التاريخية  الروايات  مصر:  مكتبة 
وخان الخليلي وزقاق المدق والسراب وبداية ونهاية. فانبهرنا بهذا 
الكاتب الذي يقدم لنا مصر المعاصرة بإيجابياتها وسلبياتها بهذا 

األسلوب المتميز.
ونما إلى علمنا أنه يلتقي بأصدقائه صباح كل جمعة بكازينو أوبرا. 
فسعينا إلى لقائه واستمتعنا بصحبته التي كانت تتميز بضحكته 
عبدالحميد  منهم:  أذكر  المبدعين  أصدقائه  وسط  المجلجلة 
»األديب وأحد الممولين للجنة النشر للجامعيين  جودة السحار 
عفيفي،  محمد  الفكاهي  والكاتب  السحار«  سعيد  شقيقه  مع 
بزيه  يحضر  كان  الذي  السباعي  ويوسف  المعداوي،  وأنور 
العسكري وينتحي جانبا بنجيب محفوظ أو عبدالحميد جودة 

السحار يتناقشان فيما ال نعرفه ثم ينصرف. 
المراهقة  يتجاوز سن  لم  ربما  شاًبا  فكان  الحضور  أصغر  أما 
قد  اإلعدادية  المرحلة  تكن  ولم  الثانوية  المرحلة  في  طالب   -
بشغف لما يدور من مناقشات  يحضر مستمعًا   - اخترعت بعد 
ويلقي من نكات يقهقه لها نجيب محفوظ قهقته العالية المرحة 
- هذا الشاب كان ماهر شفيق فريد الذي أصبح فيما بعد أحد 

نقادنا ومبدعينا الكبار. وهذا ما حدث أيضا مع األجيال التالية 
مثل جيل الستينيات ومنهم الناقد د. صبري حافظ الذي يشير 
الكاتب  عن  معرض حديثه  في  ورق«  من  »سرداقات  كتابه  في 
ندوة  في  كانت  عليه  تعرفه  بداية  أن  إلى  مر�ضي  الراحل صالح 
»بدأت معرفتي بصالح مر�ضي في  يقول:  محفوظ في كازينو أوبرا، 
أواخر الخمسينيات في ندوة نجيب محفوظ في كازينو أوبرا الذي 
كان وقتها في ذروة عطائه األدبي وقد فرغ من نشر إنتاجه الصرحي 
وتربع معها بحق على عرش الرواية العربية.  »الثالثية«  العظيم 
وكانت ندوته بؤرة االستقطاب الرئيسة لكل المتطلعين إلى أدب 
ولكل الذين يدركون قيمة الكتابة الجادة واألدب الجيد  جديد، 

األصيل«.
ويضيف: "كانت هذه الندوة مدرسة كاملة بأي معيار من المعايير 
أشعر أنها قامت  وحينما أسترجع دورها في تكويني الثقافي اآلن، 
الوقت،  هذا  في  المثقفين  شباب  من  كبير  وقطاع  لي  بالنسبة 
عن  التخلي  في  بدأت  قد  الجامعة  كانت  حينما  الجامعة  بدور 
والحوار  دورها كمؤسسة لتعليم الطالب أسس التفكير الحر، 
فبينما  بالحجة.  الحجة  الرأي ومقارعة  واستقالل  الموضوعي، 
وتميل نحو  كانت الجامعة تنحو صوب االعتماد على التلقين، 
الرأي الواحد أو انعدام الرأي وتعادي أصحاب الرأي المخالف، 
كانت ندوة نجيب محفوظ ومعها ندوات أخرى وبؤر كثيرة للثقافة 

في هذا الوقت، ساحة للحوار الجاد والرأي الحر«.
هذه شهادة د. صبري حافظ وأظن أنها تعبر عن رأي جيل بأكمله 
حيث لم تكن الندوة مجرد مكان للتعارف بقدر ما كانت مجااًل 
والحياة،  والفن  واألدب  السياسة  في  والرؤى  األفكار  لتالقح 
المغتربين  أحداق  واتسعت  للكتابة،  أخرى  آفاق  فانفتحت 
القادمين من القرى والدساكر لتواجه اتساع المدينة وشهوتها في 
احتواء العابرين. ومع صدور رواية »بين القصرين« )1957( فوجئ 
محفوظ بمقال منشور في يوميات األخبار للمفكر الكبير سالمة 
ناشر  أول  ومو�ضى هو  بالرواية.  يشيد   )1958  -  1887( مو�ضى 
لنجيب محفوظ، نشر له رواية »عبث األقدار«: في دار »المجلة 
الجديدة« التي كانت يملكها، وأعطاه أجره عن تأليفها - كما ذكر 

محفوظ في أكثر من موضع.
وجلس  »أوبرا«  الكبير بزيارة لشلة  المفكر  قام  وفي تلك األثناء 

وحول  التقدمية  أفكاره  حول  فيه  تناقشوا  طوياًل  وقًتا  معهم 
إبداعهم الجديد. وقد حضر »مو�ضى« لينهئ تلميذه القديم الذي 

كان هو أول من اكتشف موهبته الروائية.
محفوظ بناقده األول سيد  أيضا كان لقاء  »أوبرا«  وعلى مقهى 
في  األسبوعية  الندوة  حضور  على  يواظب  كان  الذي  قطب 

األربعينيات. 
كتب قطب أول   )1944( عام  »كفاح طيبة«  فمع صدور رواية 
وكان من الممكن أن يستمر تجاهل  مقالة نقدية عن محفوظ، 
الحياة الثقافية - ببعدها النقدي ألعماله، لوال هذه المقالة التي 
التلميذ   - في ذلك الوقت   - كتبها قطب الذي كان يعده بعضهم 

األنجب في مدرسة العقاد األدبية.
فقد أعلن فيها عن ميالد روائي يملك ناصية الكتابة وتحريك 
على  الثناء  في  قطب  أعلنه  ما  وهذا  باقتدار،  الروائي  الحدث 
القصة إذ قال عنها: »تغلبني حماسة قاهرة لها، وفرح جارف بها، 
أطالع به القارئ من أول سطر واستعين على رد  هذا هو الحق، 
هذه الحماسة، والعودة إلى هدوء الناقد واتزانه! ولهذه الحماسة 
قصة ال بأس من إشراك القارئ فيها: فاليوم أتلفُت فأجد بين يدّي 
القصة والملحمة، في عمل فني واحد في »كفاح طيبة« فهي قصة 
بنسقها وحوادثها، وهي ملحمة ـ وإن لم تكن شعًرا وال أسطورة ـ بما 

تفضيه في الشعر إلى ملحمة«.
وأضاف قطب في مقاله: »ولو كان لي من األمر �ضيء لجعلت هذه 
القصة في يد كل فتى وكل فتاة ولطبعتها ووزعتها على كل بيت 
حفالت  من  حفلة  أعرفه  ال  الذي  لصاحبها  وألقمت  بالمجان 
التكريم، التي ال عداد لها في مصر، للمستحقين وغير المستحقين«.
فور  الجديدة«  »القاهرة  وقد كتب قطب بعد ذلك عن رواية 
األولى  العتبة  بمثابة  الرواية  أن  مؤكدا   )1945( عام  صدورها 

للرواية الواقعية التي صار محفوظ عميدا لها..
في بداية  هكذا كانت العالقة بين نجيب محفوظ وسيد قطب، 
األمر عالقة أدبية تقوم على فهم األفكار وسبر أغوارها وتفحص 
داللتها ومعانيها، لكن بعد تحوالت قطب الفكرية، وتزعمه لحركة 
انقطعت  الكبرى-  مراجعها  أحد  باعتباره   - المسلمين  اإلخوان 
عالقة محفوظ به، ولم يزره إال مرة واحدة بعد عودة قطب من 

رحلته إلى أمريكا والتي تغيرت فيها أفكاره مائة وثمانين درجة 

إضاءة

عيد عبد الحليم
روائي وباحث من مصر
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أدب ونقد

 د محمود فرغلي 

الطويلة  لوحيد  حمدي(  لعماد  جديدة  )جنازة  رواية  تقوم 
حيث  والبناء،  النقض  قوامه  أداء  بوصفها  المعارضة  على 
المسكوت عنه له حضور المنطوق، وفي المعارضة قسط من 
المحاكاة التي قد تنقلب إلى هزء وسخرية، وفيها أيضا قسط من 
التنابذ بين عالمين أو قل ثقافتين، مع غياب الحوارية لصالح 
وما ينجم عن ذلك من تشوه مجتمعي  النفعية واالستغالل، 
يصل إلى حد الفو�ضى، ويعبر عن تعارض ثقافي واجتماعي، يصل 
أحيانا إلى تعارض أنثربولوجي في الرواية بين عالمين وثقافتين 
ويصلح   ،

ً
المسجل خطرا وإنسان  السلطة  إنسان  وإنسانين، 

 أخرى أن نطلق 
ً
 أن نطلق عليهما المتن والهامش وأحيانا

ً
أحيانا

عليهما الثقافة الرسمية والثقافة الشعبية، فالمعارضة تقوم 
على الثنائيات، والثنائيات الضدية و المتقابلة تحمل العديد 
والفنية،  األدبية  األعمال  في  والجمالية  التعبيرية  القيم  من 
جمالية  عن  التعبير  في   

ً
مهما  

ً
مرتكزا الثنائية  هذه  تشكل  إذ 

التشكيل على نحو يؤدي إلى اإلدهاش والتأويل عند المتلقي 
أي أن »الثنائية الضدية تنشأ من شعورين مختلفين يوقظان 
الثنائيات  في  لما  تجسيد  العالمان  فهذيان  اإلحساس«)1(، 
الضدية  من  نظرة فلسفية عميقة، تتجاوز الجمع المباشر، 
هي  رابطة  تربطهما  الطرفان  وهذان  طرفين،  بين  والسطحي 
أو الظالم والنور في  إذ يجتمع الخير والشر،  رابطة التضاد؛ 
المتضاّدين  بين  عالقة  فثمة  متناقضة،  ال  ضدية  ثنائيات 
المجتمعين في ثنائية، فال ينفي أحدهما اآلخر، بل يدخالن في 
عالقة تواز، وبهذا الشكل ال يتناقضان، بل يتكامالن،  فحقيقة 
الوجود تنطوي على تقابل دائم بين طرفين، لكّل منهما قوانينه 
الخاصة)2( في ظل غياب شبه تام للشعب الحقيقي الذي يمثل 

رمانة الميزان وأقصد الطبقة الوسطى. 

 - )السلطة  وإذا كانت الرواية قد بدأت باالنفصال بين الطرفين 
والمعارضة الذي تتحول إلى وسيلة دعائية لتأكيد  الخارج عنها( 
المسافة  فإن  للرواية؛  منطلقا  يمثل  الذي  االنفصال  هذا 
تنفي  التي  بالتداخالت  بين الطرفين تمتلئ عن آخرها  الممتدة 
)نعم-  لتتبدى العالقة بينهما قائمة على ثنائية  هذا االنفصال، 

ال( عالقة مشوهة كرنفالية االزدواج هو لحمتها وسداها، تنتظم 
بداخله كل تجليات الكرنفالية على مستوى القصة في شخصياتها 
ومجازتها،  وأسلوبها  لغتها  في  الخطاب  مستوى  وعلى  وأفعالها 
فالكرنفال هو»الجسر الذي يربط بين المحفلين في انفصامهما، 
إال في  ويجد كل طرف منهما فيه نفسه«)3(، وأنت لن ترى ناجحًا 
ولن ترى فجنون إال من خالل  مرايا صديقه الضابط فجنون، 

الراوي اآلخر ذي الصوت الشعبي المتماس معه.    
وهذا التعارض ال يتوقف عند عالمين متداخلين متنافرين عالم 
بتعارضات  الرواية  تمور  إنما  عليها،  الخارجين  وعالم  السلطة 
أو  متناقضين  بين  جمعه  في  ذاته  )فجنون(  الضابط  داخل 
أنموذجين متنافرين للحياة، حياة وظيفية مستقرة كأبيه أسرة 
العريق،  الشرطي  الدم  فيه  يجري  ونسل  شرطية  وأخالقيات 
حياة الفن والتشكيل والحرية يقرر من خاللها الضابط خيارته 
ال  طرفين،  بين  حياتية  معركة  أمام  فنحن  جميعا.  الحياتية 
تنتهي بانتصار أحدهما على اآلخر وإن كانت تقت�ضي تنازالت من 
الطرفين للتعايش وهو ما حدث مع خروج فجنون من الوظيفة 
هذه  هوجان،  وبموت  مع مسجلين خطرا  بإقامة عالقة  متهما 
التناقضات ال تتوقف على مستوى شخصية فجنون إنما تظهر في 

طريقة سرده لألحداث ووصف شخصيات المسجلين خطر، فهو 
ذو نزعة تشككية تظهره بمظهر الراوي غير الموثوق به.

للرواية  التخييلي  الخطاب  يتمظهر  األسلوبي  المستوى  وعلى 
بوصفه عملية تناص وامتصاص للمجمل الخطابات السائدة: 
الشفاهية والمكتوبة السبطوية والشعبية، المبجلة والمسفلة، 
والسياسية والدينية، وهي ال تتناص معها بوصفها مجرد تقنيات 
فنية تستدعي دراسة أشكالها وأنواعها، إنما تتعامل معها الرواية 
من منظور حواري قائم على استيعابها ومحاكاتها محاكاة ساخرة 
للكشف عن تناقضاتها ومفارقاتها التي هي مفارقات وتناقضات 
وعليه فال وجود لصوت فردي داخل  المجتمع المصري ذاته، 
باإلزدواجية  محكومة  الرواية  إن  إذ  أحادي،  معنى  أو  النص، 
بوصفها قيمة كرنفالية أساسية تثير السخرية المضادة لكل تلك 

الثنائيات.
ووراء المعارضة يقف الصراع على المعنى بوصفه معنى أساسيًا 
»حقل معرفي فيه يتم الصراع  باعتبار أنها  من معاني الثقافة، 
المستديم على المعنى«)4( وفي مقامنا هذا نجد أن هذا التعارض 
بين الطرفين مشوها قائما  حين يكون الحوار  بالخطورة،  ينذر 
على االنتهازية واالستغالل، هنا يتضح دور الكرنفال في المقاومة 

ومحاولة التحرر والفضح، ومنه تظهر الرواية الكرنفالية بأسلوبها 
على نمط من البشر يعيش بين  كي تسلط الضوء  التصويري، 
ظهرانينا، يؤسس دولته الخاصة قوانينه وشرعته. بل إن الصراع 
أقصد الراوي  يتم على مستوى الخطاب السردي والمنتج له، 
فثمة صراع خفي على مستوى الخطاب يشبه هذا  والضابط، 
الصراع بين السلطة والمسجلين خطرًا / المرشدين، فمن يمتلك 
وهي سلطة ليست مطلقة بل متنازع  الخطاب يمتلك السلطة، 
عليها، فكما يقول نورمان فيركلف »إن أّي قطعة من أي خطاب 
يمكن أن تكون في الوقت نفسه جزءًا من صراع موقفي، وصراع 
فإذا  )بما في ذلك الصراع الطبقي(...  مؤس�ضي، وصراع مجتمعي 
في داخل الخطاب،  كان الصراع على المستوى الموقفي صراعًا 
فإن الصراع على المستويين اآلخرين قد يكون على السلطة من 
وراء الخطاب«)5(، ولذا نجد أن الراوي يكاد يكون مناوئًا للضابط 
في كثير من اللحظات، هذا راوي أقرب للراوي الشعبي الخارج من 
البيئة الشعبية نفسها التي تشكل مجمل شخصيات الرواية »وإذا 
كنت قد تركت هذا الضابط يتكلم طويال، فالسبب أنني أردت أن 
أعرف خبيئته... ال  لم تنته، ال تصدق الضابط على طول الخط، 
ضابط طري، هو حائر مشوش بعض ال�ضيء وعذره معه حسب 

المعارضة السردية
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ظني، لكنه ضحك علينا جميعا، وربما كان يتوهم كل ما سبق، 
أو ال تتأكد«)6( فعالقة  سوف نتأكد من ذلك في نهاية المشهد... 
الراوي بالضابط ملتبسة تقوم على ذات العالقة بين السلطة 
والتعدد،  المغايرة  دليل  االلتباس  هذا  مرشديها،  ومسجليها/ 
بل إن مستوى الخطاب السردي يكشف عن هذا النمط من 
الرواة الشعبيين بما وضعه الكاتب من عالمات لغوية وتهجيات 
أسلوبية نضرب منها مثااًل واضحًا وهو منذ العتبة األولى للنص 
يوجه الطويلة األهداء إلى المسجلين خطرا: »إلى المسجلين خطرًا 
وليس األمر محض تعاطف مع هذه  وحيد.  تصحبكم السالمة« 
الفئة التي يتم تشكيلها واستغاللها من قبل السلطة في مواطن 
كثيرة، وربما كانت عين الكاتب ترنو إلى ما حدث إبان ثورة 25 يناير 
من استغالل للبلطجية والسجناء والمسجلين خطرًا في تخويف 

الجماهير الثارة وموقعة الجمل ليس منا ببعيد.
 فاألمر يتجاوز التعاطف إلى معارضة هذا العالم من خالل تعريته 
العالقة  نماذج مختلفة عن طبيعة  من دون رتوش من خالل 
الملتبسة بين السلطة والمجرم أو القامع والمقموع الذي بدوره 
يكون قامعًا لغيره، فالسلطة تجند هؤالء لقمع الشعب وتقمعه 
هي إن أرادت، ومن ثم تتحول التراتبية االجتماعية للمجتمع برمته 
القامع والمقموع أو الجالد  قائمة على هذه الثنائية البغيضة، 
والضحية. رواية )جنازة جديدة( - من حيث الزمن - رحلة قصيرة 
ال تتجاوز عدة ساعات من قبل الضابط فجنون بعد خروجه من 

لحضور جنازة هوجان ابن ناجح المرشد والمسجل  الشرطة، 
الشرطية،  الوظيفة  من  لخروجه  السبب  كان  والذي  خطرًا، 
وهي في الوقت ذاته رحلة للبحث عن معنى وعن عالقة إنسانية 
تمور  ولذا  واالنتهازية،  والنفعية  االستغالل  عن  بعيدًا  حقة 
ألنها دخول  النفس بالحيرة والتردد حول تلك الرحلة الخطرة؛ 
إلى عالم غرائبي مغاير في لحظة حاسمة من لحظات ناجح رئيس 
إمكانية اتهامه هو ذاته  جمهورية المسجلين، والخوف نابع من  
التي يصحبنا فيها صوتان،  بقتله لهوجان، وخالل هذه الرحلة، 
الرواة،  من  طبقات  أمام  أننا  يبدو  حتى  متصالن،  منفصالن 
أنه له خاصة  واضحًا  فقد يخلص الصوت للراوي ويأخذ سمتًا 
ويحذرنا من هذا  حين يتكلم عن الضابط ذاته بضمير الغائب، 
الضابط  وخداعه لقارئه، وقد يخلص الصوت السارد للضابط 
ويصل إلى ذروة أحاديته وذاتيته حين يتكلم بضمير األنا، ومن دون 
ومن خالل  السائد،  المزدوج هو  الحالتين نجد الصوت  هاتين 
كاميرا تتلصص على سرادق العزاء يتم تناول صنوف البشر داخل 
هذا السرادق الكرنفالي في اختالطه وتنوع مرتاديه ممن يشاركون 
في العزاء، من لصوص وبصاصين وشهود زور ومرشدين ومزورين 
على هذه األخالط  وبناء  إلخ.  وأصحاب سوابق وتجار مخدرات... 
نجد أنها تمثل عالمًا خاصًا له سطوته وله تشابكاته مع السلطة 
السلطة جيشا  تجيش  حيث  النفعية،  القائمة على  ومعامالته 
من البلطجية والمسجلين خطرًا وأرباب السوابق لضبط الشارع 
والسيطرة على مفاصل الدولة، لكل واحد منهم خٌط ال يتجاوزه، 
ولكن  واإلفساد  والقتل  المخدرات  في  بالتجارة  لهم  فيسمح 
فإذا استفحل األمر وصار أقرب للخروج عن السيطرة،  بقدر، 
تم التخلص منه فالسلطة ال تعرف الرحمة، وهذا ما حدث مع 

هوجان ابن ناحج 
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السردية المعارضة 

أدب ونقد

فاروق خلف
الراعي المنحاز للرعية 

طنطا  ثقافة  قصر  األولى  للمرة  ذهبُت   1990 عام  آواخر  في 
تمرين  بعد  الغربية،  محافظة  المتحف،  أول شارع  في  الكائن 
يومي لوجداني على الكتابِة، وتمزيق ما أكتب. كان ضمن لفيف 
يجلس  لي فيما بعد الشاعر الكبير فاروق خلف.  من أصدقاٍء 
يترقبون  وهم  باهتمام،  يتأمل  لهم،  ُينصت  دائرة،  في  الجميع 
إشارة توضيحية في قصٍة أو قصيدة، ينتظر الكل لفتته الطيبة 
التي كانت »تنّور« العمل اإلبداعي؛ ودوًما في محّلها من النصح، 
والتعليم الذي لم يكن متاًحا بهذا اإلخالص. انتظمُت فترًة كبيرة 
كل ثالثاء في القصر، ثم انقطعت بعد افتتاح فرع اتحاد الكتاب 
ورأسه الشاعر فاروق خلف،   ،2003 تقريًبا في عام  في طنطا، 

لدورتين. كل يوم أحد لقاء أسبوعي. 
أتمنى أن تطول هذه  وكنت  هكذا أحّدثني،  ضالتي«؛  »وجدُت 
األيام والندوات المستمرة والمناقشات اإلبداعية التي خصصنا 
للموسيقى،  وأخرى  للسينما،  مرة  األربعاء  فكان  آخر  يوًما  لها 

والنقد األدبي.
على  حصل   ،1939 »بسيون«  قرية  مواليد  من  خلف  فاروق 
وحصل على   ،1961 بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية عام 
وزارة  وكيل  منصب  شغل   .1981 عام  االقتصاد  ماجستير 
مجلس  عضو  فكان  السيا�ضي  العمل  في  وانخرط   الشباب؛ 

شعب دورتي )1987 - 1990( و)1990 - 1995(. 
منذ  يكتبها  العربي،  والعالم  مصر  في  النثر  قصيدة  رواد  من 
وعشرين  من خمسة  أكثر  له  صدر  الما�ضي،  القرن  ستينيات 
القنديل،  إرهاق  المكان،  ضبط  »إشارات  منها  شعريا  ديوانا 
بيٌت  سراب القمر،  أقود أحجاري،  أحالم يقظة،  النار،  وردة 
»مدخل لوصف  وأربعة كتب دراسات أدبية منها  يمر بالبراري« 
في  كتب  »وثالثة  الصورة  وحضارة  الشعر  الحديث،  الشعر 
لم  بالعامية المصرية.   » »إالَّ وديوان  ريم«،  »بهية،  المسرح منها 

يكن للنشر الحكومي دور بارز في نشر هذه الدواوين. 
غير ما تركه مخطوًطا قبل َسفره األخير إلى دولة اإلمارات يق�ضي 
 29 في  هناك  ودفن  توفي،  ثم  »أمير«،  ابنه  مع  طويلة  أجازة 
 1983 رأس تحرير مجلة الرافعي التي بدأت عام   .2017 مارس 
كرمته وزارة الثقافة المصرية على   ،1999 واستمرت إلى عام 

2012، إالَّ أنه من  27 عام  هامش مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ 
الذين لم يأخذوا حقهم في الوسط الثقافي، ولم يكن يشغله غير 

اإلبداع في صمت.
يقول في قصيدته »روح الراعي الصالح« من ديوان إيزيسيات.

الراعى المنحاز للرعية 
عرشه على مياه المجاري

يحفُّ به جرُب الطحالب، 
انظروا قدميه

يضيق عليهما نعاله 
ورًما سرطانيا يظنه من أثر النعمة، 

انظروا ثمار يديه،  
فاكهته مشربة برواسب الكيماويات 

تفوُح منها رائحُة العطن 
منذ البراعم، 

اسمعوا صوته ينادي على الرعية:
جوعوا، تعروا فقد كثرتم 

كلوا، كلوا من فضالت الديمقراطية 
حثى تموتوا بضغط العدم.

انظروا عصاه..
فوق الرؤوس، ال تحت اإلرادة.

تكتمل التجربة بموت صاحبها، ولآلن لم ُتطبع أعماله الشعرية 
الكثير  يضيف  بأنه  أجزم  الذي  مشروعه  أمامنا  صار  بعدما 
قبل رحيله كان يرتب لطباعة  للمكتبة العربية ولقصيدة النثر. 
وحتى هذه  أعماله الكاملة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

اللحظة لم يلتفت أحد لها 

إضاءة

هاني عويد
شاعر وكاتب - مصر
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سوق الكتب

 محمود قنديل

الموسوم  كتابها  في  الجندي  أماني  الدكتورة  الباحثة  بدي 
ُ
ت

بسوريا  الحوار(  )دار  عن  ا 
ً
حديث الصادر  الشعبي«  »األدب 

ا شعبًيا 
ً
حرصها على تناول كافة األوجه لهذا األدب باعتباره تراث

فهو تاريخ أمة نستطيع من  ال يمكن تجاهله أو التخلي عنه، 
ى، ومعرفة التطور اإلنساني  خالله تفسير ظواهر اجتماعية شتَّ
يشكل  ما  أهم  على  والوقوف  وخصوصياته،  بخصائصه 
وما يمتلئ به التراث من فلسفات وعقائد  الوجدان الجمعي، 
وتراكمات فكرية وخيالية تنبثق من الضمير اإلنساني الحي، 
كما  وتحدياته،  معاناته  ر  صّوِ

ُ
وت وأحالمه،  طموحاته  وتترجم 

تؤكد الباحثة في مستهل مقدمتها.

عنواًنا  قسم  لكل  اختارت  قسًما،  عشرين  إلى  الكتاب  ينقسم 
شيًقا يعبر عن المضمون؛ ففي )الفرجة الشعبية( تبدأ بتعريفها 
كوسيط ثقافي متكامل يقدمه أفراد قالئل ينتمون - في األغلب - إلى 
الفئات الدنيا في المجتمع، وتؤكد على أن فنون الفرجة تتضافر 
الموسيقي والرقص والغناء  في أدائها أشكال مختلفة من األداء 
وإنشاء سرد وحكي، وهو األمر الذي يجذب جمهوًرا كبيًرا، ويشبع 

احتياجاته المختلفة، والهدف - في كل األحوال - هو التسلية.
خيال  يعتبر   : تقول-   )- واألراجوز  الظل  خيال  )-عرائس  وعن 
الظل من أقدم مظاهر الفرجة الشعبية التي عرفتها مصر، والتي 
تعتمد على التقليد والتحاور بين عدد من الشخوص متوسلة 
بالحركة واإليماءة للتعبير عن معنى ما بقصد إيصاله للمتلقي، 
وتغوص المؤلفة  وترى فيه شكاًل من أشكال العرض المسرحي. 
أنها فرعونية  إلى  فتذهب  وأصلها،  )األراجوز(،  في تعريف كلمة 
قديمة، وتعني )يصنع كالًما معيًنا(. وتقدم قسًما عن الرواة، وهم 
َير )الهاللية، وعنترة بن شداد، والظاهر بيبرس(  الذين يروون الّسِ
وغيرها، ويستخدمون الربابة أثناء رويهم، وتصنفهم إلى أصناف 
منشدون،  عناترة،  شعرا،  ثون،  ُمحّدِ محترفون،  )هواة،  تسعة 
جوقة، مدائح نبوية، ألف ليلة وليلة(. وفي الصنف األخير )ألف 
ُمثنية على قوة  شهر زاد،  تنحاز الباحثة إلى المرأة/  ليلة وليلة( 
ذكائها وقدرتها على إثناء شهريار/ الرجل عن ممارسة جرائمة في 
قتل النساء ثأًرا من امرأته الخائنة، وإقراره بشهر زاد زوجة وأًما 

ألوالده. ويخوض بنا البحث غمار »الضحك في الثقافة الشعبية« 
مبيًنا ضرورته السيكولوجية والسسيولوجية من حيث قدرته على 
إعادة التوازن النف�ضي لدى الفرد والمجتمع، وأن الضحك ظاهرة 
ويقودنا الكتاب  حبا الله بها اإلنسان على كثير من المخلوقات. 
إلى أجزاء شديدة التأثير، تحفل بعبق التراث الشعبي كالتصوف 
الون ومقامات الوجد(، والموسيقى في  في الجزء المعنون بـ )القوَّ
)على األرغول(، واألغاني في )أغاني الصباح في الوجدان الشعبي(، 
وهي - بذلك - ترصد مدى احتياج النفس للصفاء والنقاء، وحب 
الغناء  ذلك  الغناء،  في  والرغبة  إيقاعات العزف،  إلى  االستماع 
الذي من شأنه التخفيف من وطأة العمل، وشحذ الهمم، والتعبير 
عما يجيش بأعماق البشر. وتخرج بنا د. أماني الجندي إلى مؤثر 
بل  فحسب،  مجتمعنا  على  ليس  سطوته  يفرض  ومازال  كان 
ْحر كمعتقد ورد ذكره  أال وهو الّسِ على كثير من شعوب العالم، 
 - في العديد من سور القرآن الكريم، والسحر في التراث الشعبي 
ويتبني قدرات غامضة.  يأتي بأفعال خارقة،   - ة.. والسبيل يا عطشان( تسعى المؤلفة إلى رد اللفظة كما تشير الباحثة  وعن )التكيَّ

ى  إلى أصولها عبر مفاهيم كانت مطروحة في عصور شتَّ )تكية( 
وُيقَصد بها البنايات الدينية التي  المملوكي(  األيوبي،  )العثماني، 
يتعبد فيها المتصوفة، ويرتادها عابرو السبيل. ويطوف بنا البحث 
أروقة )االستبداد والسلطة في الثقافة الشعبية( و )قيمة الوفاء 
ير الشعبية (، وتتطرق إلى )الجذام في المعتقد الشعبي( وهو  في الّسِ
المرض الذي ألح عليها لتقترب منه من خالل تواجدها بالقرب 
من مستعمرته بـ )أبي زعبل( تلك المدينة التي تقطنها، وهي تعتبره 
كغيره من األمراض رغم ضراوته، وأن هذا المرض يمكن الشفاء 

منه تماًما.
وترى الباحثة أن قصة الجذام محفورة في الوجدان الشعبي، 
تراوح  وإْن  معه  التآلف  استطاعوا  الناس  من  كثيًرا  أن  رغم 
عن  تتكلم  وحين  معه.  للتعايش  وقبول  رفض  بين  إحساسهم 
تقول إن خوف اإلنسان البدائي من الموت  )الخلود والنشور( 
من هنا نعرف سر  هو أحد العوامل في خلق العقيدة الدينية، 
تحنيط الموتى في زمن الفراعنة رغبة منهم في عودة الروح ثانية 
ر قديم  لذا فقد عرض الكتاب لمتصوَّ إلى األجساد في توابيتها. 
والعالم العلوي الذي هو  )األرض التي نحيا عليها،  لعوالم ثالثة 
وقد كان اإلغريق  والعالم الثالث السفلي(،  جنه تأوي األرواح، 
والرومان يعتقدون بأن الفتحة المؤدية إلى هذا العالم السفلي 

فتح  يمكن  واالحتفاالت  األعياد  بعض  في  وأنه  بصخرة  مغلفة 
وكلها تصورات صنعها  الطريق لألرواح لتعود إلى عالم األحياء، 
الخيال الشعبي في بقاع عديدة وأمكنة كثيرة تمت اإلشارة إليها. 
وال يفوت الباحثة طرح )صلة الدم والرحم في المعتقد الشعبي( 
والغول  الفرعونية،  الثقافة  في  والنيل والمواسم  الحيوان،  وال 
إننا  والمالئكة والشياطين.  واإلنس والجن،  واإلنسان والوحش، 
كما  بصدد كتاب عميق ُيعد إضافة حقيقية لمكتبتنا التراثية، 
أننا أمام باحثة استطاعت أن ُتِلم - بحصافة - ما تناثر في أجواء 

معتقداتنا الشعبية.
العادي،  القارئ  يلبي ذائقة  البحث  بأن هذا  ولنا أن أن نجزم 

بالقدر الذي نراه مقدمة قوية ألي باحث عاشق لهذا اللون     

جولة في عوالم »األدب الشعبي«
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مكانة األدب في 
الحضارة السومرية

الرافدين  تاريخ بالد  في  حظيت النصوص األدبية بمنزلة مهمة 
حيث دونت العديد من األشعار والتراتيل والمناحات واألساطير 
باللغة المسمارية على األلواح والجدرايات، كانت المادة األساسية 
كانت  واعتمدت عليه المدونات األدبية.  في التدوين هي الطين، 
تحفظ النصوص األدبية، بوضعها في حجرات خاصة في المعابد 
النص  كان  األلواح(.  )بالبيت  تعرف  وكانت  والقصورالملكية 
المطول يدون على عدة ألواح ترتب على شكل سلسلة متتابعة 
ويعنون كل لوح بعنوان مع رقم تسلسله وبداية السطر الذي يبدأ 
به اللوح التالي، وكل سلسلة من هذه المجموعة تحفظ في فخار. 
وبهذه الطريقة دونت محلمة جلجامش على 12 لوحا. كان الغرض 
الرئي�ضي من التدوين هو حفظ تاريخ وتراث المجتمع السومري. 
على  »ألواح سومر«  بعنوان  كتابه  في  الكاتب صموئيل  يوضح 
ثراء الحياة األدبية والفنية في الحضارة السومرية وأوضح في هذا 
كتاب تفاصيل القصص والمالحم والتراتيل والترانيم واألساطير 
المتداولة  المواضيع  كانت  استخداماتها.  وأغراض  والقصائد 
المجتمع  حياة  من  هاما  جانبا  تمثل  األدبية  النصوص  في 
والترانيم  القصص،  حيث كانت القصائد والمالحم،  السومري. 
والتراتيل فى بالد سومر تصف واقع الحياة السياسة واالجتماعية 
فكان إرث العمل األدبي  واالقتصادية والثقافية وصفة دقيقة. 
للمجتمع السومري تعبيرا مجمال ومفصال عن الحياة االجتماعية 

والدينية السائدة بعاداتها وثقافتها. 

أنواع األدب السومري
يوضخ الباحثان علي وعبد العزير في كتاب تاريخ العرق القديم أن 
األدب السومري مقسم إلى تراتيل وأناشيد مغناة. وتعد صياغة 
التراتيل السومرية فنًا مؤثرا، وتضم االبتهاالت واألدعية واألناشيد 
ق.م(،   2350  -  2900( التراتيل  أقدم  اكتشفت  وقد  الدينية.. 
وترجع أهمية التراتيل في المجتمع السومري إلى أن الغرض منها هو 
مناجاة ومخاطبة اآللهه. وتقسم التراتيل-إستنادًا إلى محتوياتها - 
إلى أربع مجموعات رئيسية: تراتيل لتمجيد اآللهة، تراتيل تمجد 
أناشيد  على  تحتوي  التي  الترتيلية  واألدعية  واألبطال،  الملوك 
شكر واعتزاز وتبركات لآللهة، وتراتيل ترفع من شأن كهنة المعابد، 

وهي الفئة المختصة بالتراتيل والمناحات واالبتهاالت واألناشيد 
يذكر الباحث زياد الديليمى مدير آثار الفلوجة و منقب  الدينية. 
الكثير من  أن هناك  التراث والمتاحف،  مختص بشؤون  آثار، 
المكتشفات األثرية التي عثر عليها منقوشة على ألواح الطين، 
الثاني  األلف  منتصف  إلى  يعود  المسماري  بالخط  لوح  ومنها 
نشودة دينّية، كانت تنشد في المعابد أثناء تقديم 

ُ
قبل الميالد أل

توثق  أدبية  موسوعة  المغناة  األناشيد  وتعد  لآللهة.  القرابين 
لقد أسهم فن الشعر في اهتمام ملوك سومر  تاريخ الحضارات. 
بالمغنين، فارتفع شأنهم في المجتمع، لغنائهم القصائد بأصوات 
في  ترفيهي  دور  للمغنيين  كان  كما  العامة.  قلوب  تالمس  نديه 
في  الشعرية  القصائد  يقدمون  المغنون  كان  الملوك.  بالط 
الزواج  مراسيم  وفي  والملكية  العامة  والمناسبات  االحتفاالت 
الملكية والعامة. استطاع علماء اآلثار التعرف بدقة على تفاصيل 
النصوص المدونة في األلواح السومرية، حيث كان السومريون 
الخطاطين  الملحنين وأسماء  القصائد وأسماء  يعنونون أسماء 
أمجاد  إظهار  الشعر  تدوين  من  الغرض  كان  النص.  نهاية  في 
أبطالهم، وتعلم مكارم األخالق واتباعها في سلوكهم، ونشر مبادئ 
والقوانين الدولة، والتواصل مع إرث أجدادهم. وتؤكد النصوص 
خاصة  األدبية  النصوص  استخدام  أهمية  على  المسمارية 
الشعر في عدة جوانب خاصة في االحتفاالت الملكية والطقوس 
وكانت تستخدم أثناء  الدينية واألعياد واحتفاالت رأس السنه، 
الفالحة، والمعارك لتحريك عزائم الجنود فضال عن استعمالها 
»ألواح  كتابه  في  صموئيل  الكاتب  ويوضح  الدفن.  طقوس  في 
سومر« اهتمام الملوك االستثنائي بالشعراء، وذلك ألن مواضيع 
القصائد المنظمة تشيد بأعمال الملوك وأمجادهم، ونال ملوك 

سومر شهرة واسعه نتيجة مدح الشعراء لهم. وجدت الكثير من 
القصائد المدونة على األلواح السومرية، تحكي بطوالت الملوك 
وأهمها ملحمة جلجامش التي تعد من أشهر المالحم الشعرية في 
العصر السومري. وكانت القصائد تلحن باستخدام آالالت ومنها 
والغرض من تلحين القصائد وغناؤها بشكل متكرر،  »القيثارة« 
غرس الرسالة الشعرية في ذاكرة المجتمع السومري التي تحمل 
الباحثون  قام  الخ.  ووطنية...  واجتماعية  أخالقية  مواضيع 
بتفكيك لغة الشعر المدونة باللغة المسمارية على الجداريات 
والمصطلحات  المستخدمة  اللغوية  التراكيب  لفهم  واأللواح 
ويمكن إيجاز أبرز إشاراتهم  في كل نوع من األشعار السومرية، 
برتبة كاهن يلجأون إلى استخدام تراكيب لغوية  في أن الشعراء 
غامضة الهوتية ذات طابع روحي، مع اإلكثار في استخدام أسماء 
االلوهية. كما استخدم الشعراء في المرثيات لغة حزينة مأساوية. 
أما اللغة المستخدمه في قصائد الفخر فتتسم بالصالبه والجرأة. 
ويميل شعراء الغزل إلى استعمال لغة بسيطة بعيدة عن األلفاظ 
في  بـ»غزل  المعروفة  الحب  بقصيدة  الحال  هو  كما  المعقدة، 
اللغوية  التراكيب  ذات  المكتشفه  النماذج  من  وهي  الملك«، 
العاميةمحفوظة بمتحف استنبول بتركيا وترجع إلى  البسيطة/ 
الحضارة السومرية. وقصيدة الحب »العروس المختارة للملك«، 
وهي من القصائد المغناة، غنيت في االحتفال الملكي عند عقد 
والملكة،  الملك  بين  المقدس«  بـ»الزواج  عرف  الذي  القران 

وتحمل عبارات الغزل والغرام في حب الملك ومطلع القصيدة: 
»أيهــــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــريس الحبيــــــــــــــــــــب إلى قلـــــــــــــــــبي، 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــالك باهــــــــــــــــــــــر، حــــــــــــــــــــــلو، كالشهـــــــــــــــــــــــــــد، 
أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا األســــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــبيب إلى قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــي،

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك باهـــــــر، حـــــــــــــــــــــــلو كالشهــــــــــــــــــــــد« 
في دراسته للحضارة السومرية إلى  ويشير الباحث زهير صاحب، 
»القصب« وهي إحدى القصائد المغناة التي عثر عليها في  أغنية 
ألواح سومر، نشيد الحب الوطن، وهي ذات لغة بسيطة تبتعد 
النشيد  وهو  الفخر  قصائد  من  وتعد  اللغوية  التعقيدات  عن 

الوطنى السومري: 
»يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أيها البلد العظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــظم بلــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــــــــالم
لقـــــــــــــــــــــــــــــــــد غمــــــــــــــــــــــرتك األضـــــــــواء المستديمــــــــــــــــــــــة 
والنــــــــــــــــــــــاس مــــــــــن مشــــــــــــــــــــــرق األرض ومغربهـــــــــــــــــــــــــــا 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــم طــــــــــــــــــــــوع شرائعـــــــــك المقدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
إن شرائعــــــــــــــــــــــك ساميـــــــــــــــــــــــــــــــــة وقلبـــــــك عميــــــــــــــــــــــق 
الملك الذي لدينــــــــــــــــــــــه يزين نفســــــــــــــــــــــه بالحــــــــــلي
والرب الذي تعبدينه يضع التاج على رأسه« 
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• زهير صاحب 9 اغنية القصب دراسة في الحضارة السومرية - اصدار دار الجواهري 
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تاريخ العراق  • عبد العزيز إلياس الحمداني، وعلي شحيالت مختصر تاريخ العراق: 
لبنان،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  المعالم الحضارية،  السادس،  الجزء  القديم، 

1971 فصل :الفن والموسيقى في الحضارة السومرية.

• شيماء عصام، حسن جاسم، الموسيقى والطرب في العراق القديم، مجلة مركز 
دراسات الكوفة، العدد، 46 2017 جامعة الكوفة ، ص 100 - 101(.

،بغداد،  دار الوراق للنشر  ترجمة طه باقر،  من آلواح سومر،  • صموئيل كريمر، 
الطبعة األولى، 1956، 2010.

•زياد الدليمي، مدير آثار الفلوجة و منقب آثار، مختص بشؤون التراث والمتاحف، 
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أدب ونقد

 سيد الوكيل

تمكنهم من صناعة  ملكة خاصة  لديهم  الكبار  كتابنا  بعض 
الحكايات عن أنفسهم. ربما نجيب محفوظ وحده صنع حكايته 

بالصمت، فسارع عشاقه بنسج الحكايات عنه. 
حلقة  تكون  الخاصة  الجلسات  فإن  الغالبة  القاعده  أما 
عن  حكايات  كونها  السرد،  قوانين  خارج  األدباء  لحكايات 
، الحكايات المروية ال دليل على صدقها، لكن 

ً
أنفسهم. علميا

المرويات  تحول  المحكي عنه،  الحكاية وقوة حضور  منطق 
إلى حقائق نتذكرها في   - ومهما كانت شخصية المروي عنه   -
مناسبة ما، وربما نعيد إنتاجها على نحو مختلف يجعلها أكثر 

 .
ً
 وتحققا

ً
شيوعا

كان ال يفوت  سعيد الكفراوي هو آخر الحكائين الذين عرفتهم. 
فرصة لقاء بال حكاية. يمكنك مالحظة أن بعض حكاياته تتكرر. 
هذا التكرار يدعم صدقها، كونها سكنته وحددت هويته المكانية 
وممارساتها  وطقوسها،  عاداتها،  الشفهي:  وخطابها  بالقرية، 
أبرز  هي  الشعبية  وممارساتها  القرية  كانت  هكذا  الشعبية. 
موضوعاته السردية. حتى عندما يكتب عن المدينة، فهي ال تبدو 
أكثر من النموذج الضد، أو النظير الشارح لعالم القرية الجميل، 

وحكاياته الصغيرة.  
المغزى هنا أن حكايات سعيد الكفراوي العفوية والمرتجلة - ابنة 
حدس اللحظة كما يسميها باشالر - ال تبتعد كثيرا عن قصصه. 
إلنها عن عالمه الحميم، القرية، ومفرداتها الصغيرة التي علقت 
بذاته مهما طالت رحالته بعيدا عنها. وربما لهذا أخلص الكفراوي 

عالمه  تجسيد  على  األقدر  الفن  كانت  إذ  القصيرة.  للقصة 
الشخ�ضي الذي يحضر بطفولته وتلقائيته وغنائيته. هكذا يحضر 
أيقونة  بوصفه  المصري  األدبي  المشهد  في  الكفراوي،  سعيد 

القصة القصيرة.
بدأ الكفراوي بكتابة القصيرة في الستينيات من القرن الما�ضي، 
وفي أول السبعينيات،  وهي الفترة التي شهدت ازدهار هذا الفن. 

قبيل وفاة عبد الناصر بأيام قليلة، اعتقل بسبب 
أنه بعد خروجه من المعتقل، حكى تجربة  قصة كتبها. ويذكر، 
اعتقاله لنجيب محفوظ، وأن )محفوظ( استوحى  وقائع وأحداث 

رواية الكرنك من حكايات الكفراوي عن المعتقل. 
الروايات،  بكتابة  اآلخرين  تلهم  الكفراوي،  فإن حكايات  هكذا 
حتى بعدما تحولنا إلى  بينما هو استمر يكتب القصة القصيرة. 
القصيرة،  القصة  الكفراوي عن كتابة  يتخل  لم  الرواية،  زمن 
فبمجرد أن نتكلم عن القصة  على اآلخر.  فصار كل منهما دااَل 
نتكلم عن  وإذا ما ذكرنا الكفراوي،  نذكر الكفراوي،  المصرية، 

القصة القصيرة في مصر.
في ظني أن عالقة الكفراوي بالقصة القصيرة عالقة عاطفية، 
المعنى  إلى  تف�ضي  الشخصانية  وهذه  عشق خاص وشخ�ضي. 

الصوت  فن  بأنها:  القصيرة  القصة  )أكونورو(  به  الذي وصف 
إلى  عندما تشعر الذات الساردة باالغتراب إذا ذهبت  المنفرد. 

عالم ال يخصها، وال يحمل رائحتها ومالمحها.
إنها وجود  المعنى،  الساردة ليست مصطلحا فارغا من  الذات 
ولديها خطابها المنتج عبر واقعها المعيش،  حبلى بالكالم،  حي، 
وهي بالضرورة منحازة له، كما يقول بول ريكوار:)1(»ليس هناك 
الزمنية  لهويتها  تنحاز  الساردة  الذات  أخالقًيا«.  محايدة  قصة 
والمكانية، باعتبار الهوية مكوًنا ثقافًيا ونتاج محيطها االجتماعي. 
وتشعر باالغتراب إذا هجرته. فهي ال تكتب عن موضوعات تأباها، 
أو تكرهها. وعندما تجد موضوعها الحميمي، تتدفق بسخاء. ألنها 
تعرفه جيًدا، بكل تفاصيله الصغيرة وظالله الشجية التي تتغذى 
فتبدو راغبة في اإلقامة  منه وجدانًيا وجمالًيا إلى حد اإلشباع، 
إنها  والغرام بكل مالمحه.  والتغني به،  واسترجاعه،  فيه دائًما، 
إنها ذات  وال تتحقق إال فيه.  وغير راغبة في هجره،  مكتفية به، 
لصيقة بحرمها، شديدة الحساسية تجاه كل ما يهدد  )جنينية( 
تتعارض  عندما  باالغتراب  تشعر  أنها  بمعنى  الداخلي،  عالمها 
وسوف  تصوراتها ومثالياتها مع واقع مختلف أو مفروض عليها. 
نرى، أن االغتراب موضوع يتردد عند الكفراوي، سواء بمواجهته، 

رحيل آخر الحكائين 
سرد الحكايات في عالم سعيد الكفراوي

إن حكايات الكفراوي، تلهم اآلخرين 
بكتابة الروايات، بينما هو استمر 

يكتب القصة القصيرة. حتى بعدما 
تحولنا إلى زمن الرواية، لم يتخل 

الكفراوي عن كتابة القصة القصيرة، 
فصار كل منهما داالً على اآلخر
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أو بالهروب منه إلى عالم الطفولة، حيث الزمان 
الساردة  الذات  فيهما  تكونت  الذي  والمكان 
الدفء،  يجد  فقط،  هناك  جمالًيا،  وتربت 

واألمن النف�ضي واإلشباع الجمالي.
يقول الكفراوي في مدخل مجموعته القصصية 
األولى: »مقدر على أن آتى بالما�ضي وأثبته على 
هل هو الصوت الذي  صفحات هذه الحكايا.. 

يأتي من اآلماد البعيدة. 
صحيح  ربما..«)2(  الذاكرة؟  وكهف  الحلم  عبر 
مفرداته  من  وكثير  ومحدود،  صغير  عالم  هو 
تتشابه فيما بينها. لكنه كاف ليلبي كل الحاجات 
الساردة.  الذات  إليها  تطمح  التي  الشعورية 

يمكنه أن  والمتأمل لقصص الكفراوي،  فيبدو عالًما ال ينضب. 
يالحظ هذا النزوع الوجداني الشخ�ضي، حيث الحنين إلى أزمنة 
لواقعها  الساردة   الذات  وانحياز  الحميمة،  الطفولة وعوالمها 
المعيش وتجاربها الشخصية ذات الطابع اإلنساني، وتغنيها  بالقيم 
الوجدانية والجمالية التي أهدرتها تحوالت الزمان من الما�ضي إلى 
الحاضر، أو المكان من القرية إلى المدينة، أو من دفء الوطن إلى 
وحشة الغربة.. وكل هذه السمات، تتبدى بوضوح منذ مجموعته 
التي تتناول  1985م(.   - القصصية األولى )مدينة الموت الجميل 

أق�ضى صور االغتراب الزمني والمكاني. 
عن  تتخلى  الكفراوي،  قصص  من  كثيًرا  أن  مالحظة،  يمكن 
مركزية الحدث، بمعنى أنه ال يستهدف الحبكة كضامن أسا�ضي 
وربما  الموضوعية والشعورية،  ومؤِطر للوحدتين:  الفني،  للبناء 
أن  يعنيه  فال  يكتب،  لما  النوعي  بالتوصيف  متمسك  غير  هو 
القصيرة،  للقصة  المدر�ضي  بالمعنى االصطالحي  تكون قصًصا 
مدخل  في  نرى  كما  )حكايا(  بوصفها  إليها  يشير  نفسه،  هو  بل 

بمعنى  الوعي  وهذا  الجميل(.  الموت  )مدينة 
رواية  أو  قًصا  وليس  حكايات  كونه  السرد، 
تمنحه حرية البوح الذي يف�ضي إلى مغامرات 
أسلوبية، مثل االستفادة من األغاني والمقوالت 
ومفردات  الشعبية،  والتعبيرات  واألمثال 
الطفلية،  والممارسات  واأللعاب  الطقوس 
على  الدينية،  واألدعية  واألذكار  واألناشيد 
"يا  نحو ما نجد فى ختام قصته البورصا نوفا: 
عدرا..يا أم المسيح.. كيرياليسون.. يارب ارحم.. 
كيرياليسون..المجد لله في األعالي وعلى األرض 
نصوصة  تنمح  انحرافات  وهى  العوض«.)3( 

وتكسبها فضاءات داللية أكثر  حركية مميزة، 
تعلن عن نوازعها  تتسع لذات ساردة،  رحابة، 
تضمن  جمالية  بطاقة  وهواجسها  وأحالمها 
للغة مستوى من التناسق الشعوري بين الذات 
والعالم واألشياء. أو بمعنى آخر، تذيب مساحة 
فتقترب  والموضوع(  )الذات  بين  االغتراب 
- مًعا  التجربة المعيشة من الشعر، ويعيشان 
الذي ال  واحد من الحكي والغناء،  في فضاء   -
يخلو من الشجن، والسيما عندما يتجه السرد 
إلى استعادة الما�ضي، وصقله، بحيث يبدو كل 
مافيه جمياًل، وقاباًل للعمل في اآلني. إنه يشمل 
الدافئ.كذلك  األمومي  الحنين  من  بنوع  قراءه 
الطفل الذي نراه في بعض قصصه، كلما غضب أو تألم، يرتمي في 

أحضان جدته، العامرة بروائح الحياة والزمن واألرض.
وهو نزوع يختلف في أهدافه عن الرومانسية األولى كمالذ )يوتوبي( 

من قبح الواقع. 
ألن  ربما  للواقع.  الذاتي  المعنى  في  استغراق  هو  بالعكس،  بل 
المعنى االجتماعي العام استهلكته الخمسينيات والستينيات في 
النزعة  تأتي  بالجفاف.عندئذ  اإلبداع  أصابت  سياسية  رهانات 
لتبرر ارتباطنا بواقعنا الخاص والشخ�ضي، وتجدد  المشاعرية، 

ارتباطنا بالواقع المعاش. 
المعاش هو ما يتبقى في ذاكرتنا  الواقع   في قصص الكفراوي، 
ويظل قادًرا على تحريك مشاعرنا، فما يعيش بداخلنا فعاًل، هو 

واقعنا الذي يخصنا.
جزء  هو  بل  الذات،  عن  بمنأى  يعيش  أن  يمكنه  واقع  ال  إذ 
وبهذه الطريقة يندمج مفهوم الواقع  ومكون أسا�ضي فيها.  منها، 
الشخصية،  كالخبرة  ذاتية،  أكثر  أخرى  بمفاهيم  الموضوعي 
والعمق  اليقظة،  وأحالم  والخيال،  والذاكرة، 
يونج(  )كارل  يوليه  الذي  البدئي،  األسطوري 
ويمنح أحالمنا  دوًرا مهًما في تشكيل الالوعي، 

شعريتها، فتتجلى غناًءا وسردًا.
وبهذا المعنى يصبح الواقع أكثر شعرية ومن ثم 
أكثر انكشافأ وألقًا بما يتيح لنا رؤيته على نحو 
أكثر عمًقا. ألن الواقع الخارجي سطحي وخادع، 
الظاهر من جبل الجليد اليمثلة أبًدا،  فالجزء 
ألن ما خفي، دائًما أعظم. وبهذا المعنى، يصبح 
اإلدراك نوًعا من االستبطان كشًفا وبصيًرة. إنه 
نفس معنى الواقعية، الذي راهن عليه الشعر، 

في تحوالته األخيرة، وابرزه أدونيس في تنظيراته 
تشكياًل  ليست  هنا،  الشعرية  أن  إذ  وشعره. 
بقدر ما هي قدرة على احتواء  لغوًيا فحسب، 
السردي  التماس  هذا  ولعل  للعالم.  الذات 
هو المسؤول عن الحضور الصوفي  بالشعر، 
الشفيف في تجربة سعيد الكفراوي على نحو 
)كشك  مجموعته  قصص  بعض  تمثله  ما 
الموسيقى()4( منها قصص: )تلة المالئكة(، )في 

حضرة السيدة(، )بيت للعابرين(.
من  مختارات  احتوت  الموسقى(  )كشك 
قصصه التي كتبها على مدار ما يقرب من ربع 
ومن ثم فهى تمثل مشروعه السردي  القرن، 

وظل يعمل  )مدينة الموت الجميل(  الذي تشكلت مالمحه منذ 
من  مجموعة  إلى  انتهى  حتى  بإصرار،  وتطويره  صقله  على 
الخواص المميزة، التي تجعل القاريء، يفطن بقليل من الجهد، 
إلى أن سعيد الكفراوي واحد من الكتاب - القالئل - الذين امتلكوا 
والتصاقه بذاته،  على الرغم من خصوصيته،  مشروًعا سردًيا، 

ومحدودية جغرافيته. 
ويأتي  يبرز على نحو خاص في تجربة الكفراوي،  عالم الطفولة، 
ممارسات  تسم  التي  والدهشة،  والعفوية،  بالطزاجة،  مفعًما 
البسيطة  وأحالمهم  وتشوفاتهم،  وأغانيهم،  وألعابهم،  األطفال، 
واألسرار الصغيرة،  وعالقاتهم المشتبكة باألماكن،  المستحيلة، 
إلى  العادي  من  المخيلة  بفعل  تتغير  التي  الخاصة  واألشياء 
المقدس. هذه القداسة تمتد إلى بعض الشخصيات التي يرتبط 
التقدير  من  هالة  عليها  الخيال  يضفي  نحو   على  الطفل  بها 
شيخ  أو  القرية،  شاعر  أو  الرباب  عازف  كشحصية  والبهجة، 
وتنسب له  أو الجد الذي يحاط عادة بهالة أسطورية.  الكّتاب، 

إلى  به  تقترب  التي  الخاصة،  القدرات  بعض 
يتعلق  فيما  والسيما  أحياًنا،  الخوارق  منطق 
بقواه الجسمانية وشجاعته في منازلة الجان 
هذه  مثل  تحمل  وهكذا  الطرق.  لصوص  أو 

الشخصيات بعدًا أسطورًيا.
والراوى في قصص المجموعة، قد يكون طفاًل 
الطفولة  تبدو  إذ  الطفولة،  يستدعي  كبيرًا  أو 
ومحرك  السردي،  اإللهام  في  السر  كلمة  هي 
بالعفوية.  المتسم  اللعوب  السحرى  الخيال 
ففي قصته المدهشة )تلة المالئكة( نجد هذا 
وهو يحكى عبر مخيلة مفعمة  الراوي الطفل، 

بالدهشة عن عالم الغجر الذين يسكنون التلة 
في  والهواجس،  المخاوف،  ويثيرون  البعيدة، 
وأهازيجهم  الغامض  بعالمهم  الصغار  نفوس 
الساحرة. إنه عالم يثير دهشة وفضول الراوي 
ويم�ضي  الفانوس  يضيئ  الذي  الطفل،   /
وفى هذه القصة  الكتشاف عالم التلة المثير. 
على  الدينية  بالثقافة  التخييلي  البعد  يمتزج 
فالطفل يم�ضي إلى تلة الشياطين/  نحو رائع، 
الغجر، مدفوًعا بالفضول الذاتي، لكنه يحتمي 
فى فضوله بفكرة أن فانوس رمضان، له القدرة 
الشياطين،  وقهر  الظالم،  وحشة  تبديد  على 
بعمقها  الدينية  فالثقافة  المالئكة.  ورؤية 
التراثي، تغمره بيقين، أن شهر رمضان يسجن الشياطين، ويضعها 
يجسد رمضان  الشعبي هو خيال طفل،  فالخيال  في األصفاد. 
التي يمتلكها الجد في مواجهة  له هذه القدرة،  شخًصا مقدًسا، 
األشرار وقاطعي الطريق، حتى إن الناس - في رمضان - تنام وتترك 

أبوابها مفتوحة وهي آمنة. 
وهناك يتجسد المعتقد  وبهذا اليقين يذهب الطفل إلى التلة،   
ويتحول الخيال إلى حقيقة، حيث يجد التلة تعج بالمالئكة فعاًل، 
تستقبله المالئكة في طقس تطهير مستمد من الثقافة الدينية 
أيًضا، عندما تنزع قلبة وتغسله ثم تعيده، ليم�ضي بعدها الطفل، 

أكثر يفاعة وثقة فيما يعتقد.
إن الخيال الذي يثري وجدان الطفل، له جذوره التراثية والبدئية 
في  في األساطير والثقافة الشعبية والدينية، يمثل قاسًما مشتركًا 
قصص الكفراوي، مهما استمدت موضوعاتها من الواقع، ليتأكد 
للكفراوي،  المميز  الوعي  عن  إليه مسبًقا،  أشرنا  الذي  المعنى 
أبناء  من  كثير  على  مبكًرا،  سبًقا  فيمنحه  الواقعية.  بمعنى 
الواقعية  استغرقتهم  الذين  الستيني،  جيله 

االجتماعية، وروافدها السياسية.

* أديب وناقد مصري 

الهوامش: 
ترجمة   - الخطاء  اإلنسان  اإلرادة،  فلسفة  ريكوار:  بول   .1
عدنان نجيب الدين - المركز الثقافي العربي- بيروت - 2003م.
ـ دار كتب خانة  : مدينة الموت الجميل  2.  سعيد الكفراوي 

للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ  1985
3.  نفسه

 - 4. سعيد الكفراوي: كشك الموسيقى )مجموعة قصص(  
مكتبة األسرة - القاهرة - 2003م

الكفراوي الحكايات في عالم سعيد  سرد 

أدب ونقد
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تراث الشعوب

 منير عتيبة

الطويلة،  القصة  إلى  أقرب  السوسن«  »زهرة  رواية  ستجد 
قصة منزلية بسيطة ذات إيقاع سردي بطيء، ليس بها أحداث 
غريبة، وال كفاح ُمضٍن، وستخالف ما توحي لك به المقتطفات 
الموضوعة على ظهر الغالف الخلفي للكتاب بأن البطلة تكافح 
مجتمًعا ذكورًيا لتحقيق ذاتها وتغيير قدرها، بالعكس فالبطلة 
وتكافح في داخل نفسها كفاًحا قصير  مستسلمة لهذا القدر، 
بل  وتتقبله،  الواقع،  لألمر  لتمتثل  سريًعا  تعود  ثم  النفس، 
وتسعد به أيًضا. فما الذي يجعلك؛ مع كل ذلك، تواصل قراءة 
هي  »زهرة السوسن«  مؤلفة رواية  هذه الرواية حتى نهايتها؟ 
الكاتبة الصينية »ما جين ليان« المنتمية إلى إحدى األقليات 
الرواية  صدرت  بدر«،  »براء  والمترجم  »هوي«،  قومية  وهي 
2018م عن بيت الحكمة للصناعات الثقافية بالقاهرة.  عام 
وفي اإلشارة إلى قومية »هوي« الصينية المسلمة يكمن مفتاح 
بل واالستمتاع بها  إذ سيواصل قراءتها،  قراءة هذه الرواية، 
من يهوى معرفة تفاصيل الحياة اليومية والعادات الشعبية 
للشعوب بصرف النظر عن كون الرواية متميزة سردًيا وبها 

درجة عالية من التشويق واإلبداع السردي أم ال.

الفقر،  شديدة  أسرة  من  فتاة  بالعربية،  سوسن  أي  »ماالن« 
أبوها  الثانوية.  المرحلة  إلى  في دراستها حتى تصل  تجتهد  لكنها 
ثم  الشهير باألعسر مدمن قمار، خسر كل ما ورثة عن أجداده، 
خسر المال التي كانت »ماالن« ستكمل به تعليمها، ففقدت أملها 
يرسل إليها  ولم يعد أمامها سوى الزواج.  في مستقبل مختلف، 
القدر شاًبا طيًبا من أسرة شبه ميسورة الحال مقارنة بحال أسرة 
»ماالن«، هذا الشاب »آرسا« من قرية »وونبوتشوان« التي ال تبعد 
كثيًرا عن قرية »ماالن«، وقد وصل »آرسا« إلى المرحلة الثانوية في 
التعليم مثلها، وهو يعمل مع أبيه وأخيه األكبر في الحقل شتاٍء، 
وفي الصيف يذهب األخوان إلى المدينة للعمل مع عمال البناء 
والمقاوالت إذ ال تحتاجهما األرض في الصيف، والبيت يحتاج إلى 
دخل إضافي لنفقات األسرة. تسرد الكاتبة تفاصيل الزواج كاملة 

خالل الرواية، ونعرضها فيما يلي:
كعكة العروس

تتحدث الكاتبة عن عادة أساسية للعروس وهي الكعكة قائلة: 
»وقد كان من عادات قومية هوي أن الفتاة قبل أن تتزوج وترحل 
ف ضفاُئرها المرسلة، وترتدي  عن دارها إلى دار زوجها، البد أن ُتلَّ
وشاحا فوق رأسها؛ حيث ال يمنها الخروج من الدار كاشفة الرأس؛ 
ويسمى هذا العرف:طعقد الكعكة«، وقد اصطبغ هذا العرف في 

قدمتها رواية »زهرة السوسن«

طقوس الزفاف في قومية »هوي« الصينية 

وذلك  الهان،  السنوات األخيرة بنكهة قومية 
الشعر،  وتسريحة  الكعكة  شكل  حيث  من 
كذلك ُرصت الكعكة بكثير من الورود« ص27.

موكب العروس 
ُرفعت  حتى  قادمة،  العربة  الحت  إن  »وما 
يعلوها  مربعة،  طاولة  الكبير  المدخل  أمام 
وعلى وجه السرعة  مفرش بالستيكي أحمر، 
قدم أحدهم يحمل بين يديه صينية خشبية 
موضوع عليها تسعة صحون صغيرة،  كبيرة، 
سودانيًا  وفواًل  هند  جوز  بداخلها  تحوي 
ومعجنات  وحلو،  الشمس،  دوار  وُلب  وتمرًا 
مقلية، وغيرها صنوًفا من الفواكه المجففة. 

ووقف إلى جانبها بضعة  ُوضعت الطاولة أمام موكب الزفاف، 
رجال مسنين، يستقبلونهم بوجوه ضاحكة؛ هكذا كانت مراسم 
استقبال العروسين، يكتنفها ترحيب واحترام تبديه عائلة الزوج 

لموكب الزفاف الذي يضم الزوجة وعائلتها« ص31.
اللهو الخشن 

»أحاط جمع من الفتيان بالعريس »لي آرسا« واجتذبوه لكي يحمل 
أحدهم  فدفع  خجاًل،  رفضه  أبدى  لكنه  ظهره:  على  العروس 
ويناغشونه.  مؤخرته  من  يخزونه  وراحوا  فوق ظهره،  »ماالن« 
صاح أحدهم: احرقوا الفلفل الحار، احرقوا الفلفل الحاّر وكما 
هو متوقع، رفع أحدهم عنقوًدا من الفل الحار األحمر المجفف، 
وحالما أشعله؛ أخذت رائحته تطارد أنوف الحاضرين، ثم عمد 

ذلك الشخص فألى عنقود الفلفل الحار نحو 
محدًثا  يحترق  العنقود  وكان  ماالن،  رأس 
فوق  العروس  حاماًل  آرسا  فأسرع  طقطقة، 
ظهره، ثم هرول مسرًعا كالريح صوب حجرتهما 

- أي حجرة العروسين - وهو يترنح«ص31.
عقد القران 

تصف الكاتبة مراسم عقد القران والتي يتم 
معظمها باللغة العربية التي ال تفهمها »ماالن«  
ألفاظ  تالوة  من  البد  »كان  فتقول:  أصاًل، 
والنكاح  الوليمة،  في  الشروع  قبل  النكاح 
يتعين  هوي،  قومية  لدى  المراسم  من  نوع 
وهو أيًضا برهان على  مباشرته حال الزواج، 
ثبوت هذا الزواج، وإجراء هذا المرسم هو إشارة إلى إقرار الزواج 
ومشروعيته وقبوله ضمن إطار الدين. في هذه األثناء نودي على 
آرسا فجلس على ركبتيه أمام اإلمام، وكان شيًخا مسًنا ذا لحية 
تنجنج اإلمام،  اتخذ مجلسه فوق مقعد الشرف؛  وقد  بيضاء 
نشهد على  حماًل لكلمة الله؛  واستتبع قائاًل:  ثم تال الشهادتين، 
الله  وقبول  وتوفيقه  بمشروعيته  وُنِقر  الشابين،  هذين  زواج 
فقال  أومأ آرسا برأسه موافًقا،  يا آرسا أتقبل زواج الفتاة؟  له.. 
أحد الحاضرين: »أسرعوا فنادوا على العروس، البد من سؤالها 
تي بماالن، فكانت ال ترفع راسها من شدة الخجل، 

ُ
هي األخرى«. أ

وعيناها مصوبتان على أطراف أصابع أقدامها، ثم وقفت ذاهلة 
إذ سمعت صوت شيخ كبير فوق مقعد الشرف يسألها، فقد كان 
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تنحنح ذلك الشيخ  الشيخ يحكي بالعربية التي ال تفهمها ماالن، 
العمر  أتودين الزواج بآرسا وقضاء  الكبير وقال: »بعبارة أخرى.. 
معه في تآلف وسعادة؟«. استرسلت ماالن في ذهولها، لكن أحًدا ما 
دفعها من الخلف بقوة، فلم يتسن لها أن تومئ برأسها، بل قالت 
بصوت خفيض: »أود ذلك«. سأل اإلمام عما إذا كان هناك من 
شهد على الزواج، وإذا كان المهر قد سلمته عائلة الزوج كاماًل إلى 
عائلة الزوجة.. إلخ، وفي النهاية سأل عن وثيقة الزواج: »أوثيقة 
كانت ماالن قد غادرت حينها، فسمعت شيًخا  الزواج لديكم؟« 
لقد أتممنا اإلجراءات القانونية  لدينا،  »لدينا،  من ورائها يقول: 

منذ وقت، وكل �ضيء على ما يرام« ص33.
مآدب الزفاف

هناك أكثر من مأدبة تعد أثناء الزفاف، وكذلك طقوس وكلمات 
والتقدير  الفرحة  عن  تعبر  العروسين  عائلتي  ممثلي  من  تلقى 
المتبادل بينهما، فعن مأدبة الشاي تقول الكاتبة »هي في الواقع 
مأدبة أعدت بعناية، فيها من اللحم والخضراوات وصنوف كثيرة 
من الطعام، هي األفضل بين األطعمة الشعبية التي ُيكرم بها بنو 
قومية هوي ضيوفهم، ومأدبة »الشاي« ُتعنى عموًما باجتماع أهل 
أهل العروس  كما حلَّ  واليوم؛  الزوج مع أقربائهم وأصدقائهم، 
ممن جاؤوا لزفافها على وليمة العرس ضيوًقا كراًما، يحل عوائل 
عمومة آرسا هم اآلخرون على مأدبة الشاي ضيوًفا كراًما، وعليه 
حوت مأدبتا الرجال ستة عشر رجاًل في المجمل، وحوت مأدبتا 
ف الجميع  وقد ُضّيِ أيًضا ست عشرة امرأة في المجمل،  النساء 
وال ينتهي الزفاف بمأدبة   .35 ص  تقريًبا«  »شاي«  بثالث والئم 
أدخل  العادة؛  جرت  »وكما  أخيرة  مأدبة  هناك  لكن  الشاي، 
الرجال الحجرة الرئيسة، واستقبلت النسوة في حجرة العروسين، 
وقد كانت مملوءة بالطعام أكثر من  كانت هذه المأدبة األخيرة، 
وضع على المنضدة ثالثة عشر طبًقا ملؤوها بشرائح  سابقتها، 

لحم بقري، بعضه ساخن، وبعضه بارد مغطى بـ»الصوص«، وفي 
الوسط وضعت دجاجة مطهوة كاملة، ُنثرت فوقها عيدان الكزبرة 
وقطع الفلفل األحمر المرشوشة بالزيت، فبدت الدجاجة مشهية 
ومأدبة  »الزهور الثالث عشرة«  سميت هذه المأدبة  مقرمشة، 
كهذه كانت ال تقام إال على شرف كبار الضيوف، وعقب االنتهاء 
منها ينهض أهل العروس مستأذنين باالنصراف؛ بهذا يكونون قد 

أتموا مهمة الزفاف على الوجه األكمل« ص36.
حيث يقوم  فهناك طقس أخير،  لكن األمر ال ينتهي عند ذلك، 
ممثل ألهل الزوج يتحدث عن مكانة أهل الزوجة ووجاهتهم، 
ويتهم نفسه وأهل الزوج بالتقصير في حقهم دليل على التواضع: 
والطهو متوسًطا،  يسيًرا،  والطعام  الدار متواضعة،  كانت  »قد 
ونحن نستميح أهل العروس الكرام عذًرا« ص37. فيقوم ممثل 
يرد على هذا التواضع واألدب بتزكية أهل الزوج  ألهل الزوجة، 
ونحن قد  »قد جهزتم صحوًنا وأعددتم أطباًقا،  عليهم:  والثناء 
يفوق أزهار اللوتس  خبًزا مطهًوا على البخار،  أكلنا حتى شبعنا، 
لن  وفيرة..  ووليمة  كبيرة  ومأدبة  مقلًيا،  مملًحا  وكعًكا  حجًما، 
نن�ضى مشاعركم الطيبة هذه أبًدا« ولما انتهى من كلمته، انحنى 

»السالم  عال:  بصوت  وقالوا  وتبسم،  تحية  في  مًعا  الجانبان 
عليكم!« ص37.

ليلة الزفاف
من عادات القرويين الصينيين في ليلة الزفاف، أن تقوم جماعة 
بعض  وصوغ  والممازحات  النكت  بعض  بحياكة  الفتيان  من 
عنهما،  الترويح  بقصد  العروسين،  لكال  والمداعبات  الخدع 
وإزاحة الحرج وإذابة الحواجز بينهما، حيث إن كثيًرا من األزواج في 
الريف ال يتعرف بعضهم بعًضا إال ليلة الزفاف!« - هامش ص39.
فإذ ينتهي دور الكبار بالتحية والسالم، نجد الشباب يبدؤون دوًرا 
من اللهو بكل من في دار الزوج حتى األب واألم »ال يبدأ لهوهم إال 
مع حلول الليل واشتداد الظالم، حيث »مداعبات ليلة الزفاف« 
وتجمع بين المتعة والترفيه،  وهي أكثر العادات شيوًعا هاهنا، 
وكال العروسين ال شك ستنال منه إحدى هذه الممازحات. قبل 
بالناس،  العروسين  حجرة  اكتظت  أطنابه،  الليل  يضرب  أن 
وأخو  ماالن  حما  اختبا  وجلبة،  غوغاء  تصحبهم  شتى  رجال 
زوجها األكبر وأترابهم بعيًدا، ففي األيام الثالثة األولى من الزواج 
آداب أو ذوق، السيما في تلك الليلة، حيث يسحب  ال ُتراعى أّي 
وهو مدفاة ريفية   - حما العروس نحو الكانغ  الفتيان األشقياء 
 - شاع استخدام ظهرها للجلوس أو مضجًعا للنوم/هامش ص5 
يهرول بها حول الكانغ،  ويجعلون منه حصاًنا تمتطيه العروس، 
من أجل ذلك يختبئ حما العروس في حجرة الدار الرئيسة وال 
»التنصت على  وهناك عادة أخرى تسمى  يظهر له أثر« ص39. 

»وقد ساد هذا العرف من قديم في ذلك المكان؛  العروسين« 
وهو أن مجموعة من عائلة الزوج وآخرون من دونهم بعد أن 
ياوى العروسان إلى مخدعهما، يتجمعون كالبوم خلسة عند كوة 
حجرة العروسين، أو عند الباب، أو تحت الشباك يتنصتون على 
ما يحدث في الداخل، وعادة ما يصدر عن بعض العرسان ليلة 
الزفاف أصوات وألفاظ بفعل القلق والتوتر، هذه األصوات ما 
إن ُتسمع حتى تصير أضحوكة الجميع في اليوم التالي، بل إن بعض 
العبارات تصير فيما بعد مثاًل شائًعا، وفي النهاية يتناهى إلى مسامع 
العروس ما يتناقله الناس من كالم، فال تجد مفًرا من تورد وجهها 
خجاًل، لكن ليس عليها أن تغضب، فالذوق واآلداب ال محل لهما 

في األيام الثالثة األول من الزواج« ص41 و42.
االستيقاظ مبكًرا 

»كان من أولويات العروس أن تستيقظ باكًرا، ويتعين هذا عموًما 
ذلك ليتسنى لها أن تغتسل  على العروس التي تزوجت حديًثا، 
وتمشط شعرها، وتهندم هيئتها، وتكنس أرضية الحجرة وتمسحها، 
وتحشو الكانغ فحًما في حجرتها وحجرة حماها وحماتها، ومن ثمَّ 
األقارب،  الدار بعض  في  لبث  وقد  تكنس حجرتهما وتمسحها، 
الذين أخذوا يحدقونهم باعينهم خلسة إلى ماالن لحظة رؤيتها، 
يتفحصون حال تلك العروس، أكسولة هي أم نشيطة؟ أبليدة هي 
كانوا ُيطلقون األحكام عليها،  وإذ كانوا ينظرون إليها،  أم ذكية؟ 
لذا كان االنطباع األول مهم جًدا، حيث غالًبا ما يؤثر في سمعة 

العروس وسيرتها بين الناس بعدئٍذ« ص44 

الصينية  الزفاف في قومية »هوي«  طقوس 

تراث الشعوب
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يوم االتحاد

 د. وائل إبراهيم الدسوقي

كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دائم الحديث 
كما اهتم منذ األيام  المناسبات تقريبا.  في كل  عن الشباب 
األولى لرئاسته للدولة بجميع العمليات والجهود التي تؤثر في 
مظاهر حياتهم بطريقة إيجابية، سواء من النواحي العقلية أو 
لمساعدتهم على إيجاد  السلوكية أو النفسية أو االجتماعية؛ 
حياة سوية وناجحة، يكتسبون في أثنائها الخصائص النفسية 
كان  واالجتماعية واألخالقية التي تعود على المجتمع بالنفع. 
يرى في الشباب الثروة الحقيقية، ودرع األمة وسيفها والسياج 
الذي يحميها من األطماع، فالثروة ليست في اإلمكانات المادية 
وحدها، وإنما الثروة الحقيقية لألمة هي في شبابها، وهم الذين 
يصنعون مستقبل أمتهم. لم يهمل شيخنا في مباحثات االتحاد 
خالل ستينيات القرن العشرين، االستماع إلى رأي الشباب في 

الوحدة وضروراتها وما يجري في االجتماعات.

وكان شباب الساحل العماني جميعهم يقدرون ما يفعله زايد   
البداية  منذ  ويعرفون  المباحثات،  يلعبه إلنجاح  الذى  والدور 
فال خالف على قيادته ورئاسته  أنه بحكم مركزه بين إخوانه، 
لدولة االتحاد الجديدة، فهو الذي أخذ على عاتقه إزالة العقبات 

وتقريب وجهات النظر بين الحكام.
كان دور الشباب فاعال منذ انعقاد الدورة األولى للمجلس األعلى 
لقد وزعت  التى انعقدت فى أبوظبي.   1968 مايو   25 للحكام في 
 - الساحل  إمارات  شباب   - العماني«  »الشباب  بتوقيع  مذكرة 
ألمحت إلى أن النظرة الموضوعية لجماهير اإلمارات التى يتشكل 
البحرين،  هي:  رئيسة  وحدات  ثالث  إلى  تقسمه  االتحاد،  منها 
وقطر، وإمارات الساحل العماني السبع، وأن هذه األخيرة تربط 
بين أبنائها وحدة جغرافية طبيعية واجتماعية، وتربط عناصرها 
على مستوى الحكام والشعب روابط القربى والمصاهرة ووحدة 
وأن الشباب العماني يرون ضرورة قيام وحدة شاملة  األصل، 

ألن  شعبها  تدفع  السبع،  الساحل  إمارات  بين  وكاملة 
يتقدم ويتحقق له من فرص التطور ما يتكافئ به مع 
إلى هذه الخطوة  وأنه ال مجال للنظر  قطر والبحرين. 
باعتبارها معوقا لقيام اتحاد أكبر مستقبال، إذ إن قيام 
الوحدة بين أجزاء صغيرة تشكلها اإلمارات، بما فيها من 
بناءة  يعتبر خطوة  إنما  واقتصادية،  بشرية  إمكانيات 
نحو دعم االتحاد وإبراز كيانه إلى الوجود قويا، كدولة 

متحررة مستقلة. 
لنجاح  أدعى  وحدات  ثالث  اتحاد  أن  البديهى  ومن 
اتحادها من أن يقوم بين تسعة عناصر غير متكافئة 

العدد واإلمكانيات والقدرات.
فلم يعارض  لقد كانت تلك وجهة نظر شيخنا أيضا، 
ولم يسمح  أي فكرة عرضتها مذكرة الشباب العماني، 
ألحد بفرض وصايته عليهم، فواضعيها ال يرون تعارضا 
بين المشروعين، ورأى بدوره أن مشروع اتحاد إمارات 
ساحل عمان السبع من الممكن أن يكون بديال فى حالة 
الفشل فى إتمام االتحاد التساعي. وعندما سئل الشيخ 
زايد بن سلطان عن رأيه فى هذه المذكرة خالل مؤتمر 
1968 ذكر بذكاء من دون أن  28 مايو  صحفى عقد فى 
أو يقوم بالحجر  يفرض وصاية أبوية على رأي األبناء 
مؤكدا أنهم كانوا عازمين على قيام اتحاد  على رأيهم، 
ولكن  الشباب،  هؤالء  رأى  كما  السبع  اإلمارات  بين 
عندما رغبت الشقيقتان قطر والبحرين فى قيام اتحاد 
الترحيب  إال  وجدنا  ما  التسع،  اإلمارات  يضم  أشمل 
أدلى  ثم لم يلبث الشيخ زايد أن  وجيران.  بهما أشقاء 
أكتوبر   9 في  اإلنجليزية  التايمز  صحيفة  إلى  بحديث 
1968، يؤكد فيه على تالقي وجهة نظره مع رأي الشباب 
لكنه يؤيد بقوة قيام اتحاد وثيق في الخليج  العماني، 
استحالة  ثبت  إذا  ولكن  التسع،  إماراته  العربي يضم 
ذلك، فإنه سيؤيد الرأي القائل بضرورة قيام اتحاد بين 
وإذا فشل ذلك  السبع وحدها،  إمارات ساحل عمان 
فإنه سيؤيد قيام اتحاد بين أبوظبي وبين ثالث إمارات أو 
أربع كنواة التحاد أكبر. وهكذا كان شيخنا يقدر عقول 
فكان يقول  الشباب ويدرس آراءهم باهتمام ويتبناها، 
دائما: »إننا ال ننظر إلى الشباب على أساس أن هذا ابن 
لكننا ننظر إليهم على أساس ما  فالن أو قريب فالن، 

يقدمونه من جهد لوطنهم« 
* باحث في التراث والتاريخ الثقافي - مصر

زايد والشباب 
في يوم االتحاد
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 فلسطين - ميسون عبد الرحيم

في سنوات قحط المطر وتأخره يعمد الفالحون الفلسطينيون 
بنزول  تعجل  أنها  يرون  التي  واألهازيج  األغاني  بعض  لترديد 
المطر في الموسم لكي يقوموا بري أراضيهم، وتكثر محاصيلهم 

التي يخزنون منها ويبيعون، ومن هذه األغاني واألهازيج:
يــــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــه الغيــــــــــــث يـــــــــا ربـــــــــــــــي        تنســــــــــــــــقي زرعنـــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــربي
يــــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــه الغيث يــــــــــــــا رحمن       تنســــــــــــقي زرعــــــــــــنا العطشـــــــــــان
يـــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــــه الغيث يا دايــــــــــــــــــــم       تنســــــــــــــقي زرعنــــــــــــــا النـــــــايــــــــــــــــــــــــــــم
يـــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــــه الغيــــــــــــــث يـــــــــا ربـــــــي      خــــــــــــــبزي قــــــــــــــــــــــــــــرقد فــــــــــــــي عــــــــــــــّبي
التنبؤ  عن طرق  البحث  عن  الفلسطيني  الفالح  يتوقف  لم 

ولذلك  يزرعها،  التي  بأرضه  يرتبط  فالمطر  الخير،  بموسم 
ولم يشأ أن يستوعب أن هناك   - كانت له طرقه منذ القدم 
ا حديثة للتنبؤ بموسم الشتاء - وظل يستخدم طرق اآلباء 

ً
طرق

واألجداد. والسبب في رأيه أنها لم تخب ظنه يوًما. 

التشريب بالملح
التشريب بالملح طريقة قديمة تعتمد على استخدام الملح في 

الموسم خصًبا  كان  إن  ومعرفة  القادمة.  المطر  بكمية  التنبؤ 
أو قاحاًل. وتستخدم في قرى فلسطين البعيدة التي تحافظ على 

أصالتها مثل بلدة سلفيت، قضاء نابلس. 
هناك إشارات إلى أن جذور طريقة التشريب فرعونية، انتقلت إلى 

العراق وفلسطين. 
بعينها.  ليلة  على  تعتمد  وهي  يستخدمونها.  الناس  زال  وما 
والتشريب في اللغة يعني اإلشباع، وتشريب الملح يعني »إشباعه 
أشهرها  ولطقس التشريب شكل عام وأنشطة متعددة،  بالماء« 
وضع أكوام صغيرة من الملح في العراء لياًل - بالعادة سبعة أكوام 
- تمثل كل كومة تمثل شهًرا من األشهر المطيرة في فلسطين )من 

أكتوبر حتى أبريل »نيسان«(.
وكل كومة من  يدل على المطر،   - أو بعضها   - وذوبان األكوام 
الملح تشير إلى مقدار المطر في الشهر الذي تمثله. يتم التشريب 
أيلول.  - السابع والعشرين من شهر سبتمبر/  في »ليلة الصليب« 
وهي ليلة ذات داللة تاريخية، تعرف بعيد رفع الصليب، يحتفل 

بها المسيحيون. 
وترتبط بعض األعياد المسيحية بهطول المطر في فلسطين، منها 

في مدينة اللد الفلسطينية  )الخضر(  عيد القديس جوارجيوس 
- ويعرف بـ»عيد لد« )16 تشرين ثاني/ نوفمبر( ويقول المثل: »في 
يا قبلو بعشرة يا بعدو بعشرة يا عّز  اللي ما شّد يشد،  عيد لّد، 
الوسم عليه«. ومعنى ذلك أن المطر يهطل إما قبل العيد بعشرة 

أيام، أو بعد عشرة أيام، أو في اليوم نفسه. 
وعيد البربارة )17 كانون األول/ديسمبر( الذي يوافق ذكرى قطع 
رأس قديسة مصرية. ويقال: »في عيد البربارة تطلع المّي من خزوق 
الفارة« إذ يفترض أن يكون المطر غزيًرا، فمع هطول أولى مراحل 
يبدأ العام الجديد،  )الموسم البدري(  المطر التي يحبها الفالح 

وقد تسمى »شراقي الخريف«.
 ويقول المثل الشعبي »صّلب وخش وخّمس واطلع« يعني أن شهر 
بوابات  هو  )نيسان(  الخميس  وشهر  الخريف  بدايات  الصليب 
الصيف في فلسطين. وفي موسم الصليب، أي أول نزول المطر 
أي قبل قطف ثمار الزيتون  »الجداد«،  يرجو الفالح نزوله قبل 
حتى يغسل األشجار والثمار من غبار الصيف ويزيل الجفاف من 
آثار الريح الشرقية. وهنا يردد المثل الشعبي»لما يصلب الصليب 

ما ترفع عن زيتونك القضيب«.

توقعات الحاج يوسف
يقول الحاج »يوسف الحج حسين« من بلدة سلفيت إنه يمارس 
طريقة التشريب منذ سبعين عاًما، وال يذكر أن توقعاته لم تكن 
صحيحة إال في سنة واحدة، وقد اعتمد أهل البلدة عليه في معرفة 
موسم المطر القادم، وبالنسبة لهذا العام فيرى الحاج يوسف - 
وقد قام بالتجربة في ليلة السابع والعشرين من أيلول هذا العام 
- أن توزيع وكمية المطر في فلسطين سوف تكون كالتالي ومعقًبا 

بقوله »هذا والله أعلم«:
• في شهر نوفمبر سوف يكون الجو ماطًرا إلى حد ما.

• في شهر ديسمبر سوف تسقط األمطار خفيفة.
• في شهر يناير سوف تكون األمطار غزيرة.

• في شهر فبراير سوف تكون األمطار متوسطة.
• في شهر مارس سوف تكون األمطار غزيرة.

• في شهر أبريل سوف تكون األمطار أقل من شهر فبراير.

الستة اآلبّيات
كان الفالح الفلسطيني ينتظر ستة أيام من شهر أب/ أغسطس، 
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منها »التشريب«

طقوس فلسطينية 
لتحديد كمية األمطار المقبلة
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حيث يعتقد أن  كل عام وهي الستة أيام األولى منه بالتحديد، 
كمّية الندى التي تهطل كل صباح من هذه األيام مرتبطة بكمية 
األمطار في الموسم القادم، والمعادلة بسيطة: »كلما زاد الندى.. 
رصد  بعمليات  الفالح  ويستمر  صحيح«  والعكس  المطر،  زاد 
في  ويبدأ  أيلول  تقريًبا حتى يحل شهر  آب  طيلة شهر  »الندى« 

استخدام طريقة التشريب.

التنبؤ بالمطر من البيئة
تزخر البيئة المحيطة بالفالح الفلسطيني بالكثير من الظواهر 
والحيوانات والطيور والحشرات، التي استفاد منها الفالح على مر 
العصور في التنبؤ بكمية األمطار القادمة للموسم، وبعض هذه 
الظواهر تعتبر من باب الخرافات إال أنها ما زالت متداولة حتى 
اليوم مثل ربط كمية المطر بزهرة تنمو في فلسطين، وهي زهرة لها 
أسماء كثيرة مثل العيـرون أو الباصـول أو العنصـل أو الغيصالن، 
وهي زهرة خريفية تظهر في بداية شهر أيلول تستخدم في الموروث 
الزراعي الفلسطيني لالستبشار بقدوم المطر ولذلك تسمى »عود 
الري« أو »مبشرة الشتا«. وكلما كانت أكثر طواًل، كلما كان متوقًعا 
وفي الحقيقة هي نبتة سامة  أن يكون موسم المطر أكثر غزارة، 

للحيوانات، وُتستخلص منها أدوية للتقرحات الجلدية.
الموسم  في  القادم  المطر  كمية  بين  الفلسطيني  الفالح  وربط 
أنه  التي الحظها  السلوكيات  بيئته ومن  في  الحيوانات  وسلوك 
رافًعا رأسه إلى أعلى فهذا يبشر بالمطر،  إذا تنّشق البقر الهواء 
وإذا هجمت األغنام على الوعر تأكل وتخّزن فالمطر أصبح قريًبا، 
وإذا حمل العنكبوت صغاره على مؤخرته في الخريف فهذا مؤشر 
بتأخر المطر. وقد تشاءم الفلسطيني منذ القدم من العنكبوت 
عامة في كل أحوال حياته رابًطا ذلك بالقرآن الكريم وقوله تعالى 

»إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت«.

المطر والفلك
كما ربط الفالح الفلسطيني بين المطر والفلك حيث قال المثل 
الشعبي »دار القمر قّمارة، ودار الشمس مّطارة« فإن ظهرت الهالة 
حول القمر فال يسقط المطر، أما إذا ظهرت الهالة حول الشمس 

فإن المطر سيكون وفيًرا.

والدة البنات مطر وفير
ربط الفالح الفلسطيني بين الشهر الذي تكثر فيه والدة البنات في 
الخريف مثل شهر أيلول وبين موسم شتاء وفير قادم، في حين رأى 
أن الشهر الذي يولد فيه الذكور سوف تكون سنته الشتوية قليلة 

المطر وقاحلة، وربما عمد إلى ذلك للترغيب بحب البنات حيث 
تسيد الثقافة الذكورية التي تفضل إنجاب الذكور في فلسطين 
ردده  الذي  الشعبي  فالمثل  ولذلك  العربية،  البالد  ومعظم 

الفلسطيني يقول »سنة الفحول محول.. وسنة البنات نبات«.

طائر الزرزور
شهر  نهاية  منذ  أوروبا  من  الزرزور  طائر  هجرة  موسم  يبدأ 
وهذا الطائر الذي يتميز بألوانه  أغسطس وحتى شهر ديسمبر، 
البّراقة والجميلة، ويمكن رؤية ريشه األخضر الالمع واألسود مع 
الكثير من الُبقع البيضاء الصغيرة، ومنقاره طويل نسبيًا، يبحث 
عنه الصيادون، ويستبشر به المزارعون في فلسطين، ويطلقون 
األمثال الشعبية التي تؤكد ارتباط قدوم الزرزور بأسراب كثيرة 
في  الزرزور  وتكثر أسراب  الموسم،  في ذلك  المطر  بكثرة ووفرة 
األغوار وأريحا، والمناطق الجبلية التي تحتوي على أرا�ضي زراعية 
واليرقات،  الديدان  تتغدى على  الطائر  أن أسراب هذا  خاصة 

وتنتشر أيضأ في بيت لحم ونابلس وجنين.
من  بالكثير  الزرزور  طائر  هجرة  الفلسطيني  الفالح  تناول  وقد 
األمثال الشعبية مثل »في سنة الزرزور، إحرث األرض البور« داللة 

على االستعداد لمطر وفير في حال وصلت أسراب كثيرة من الطائر 
الجميل لهذه المناطق الزراعية، وقد استبشر الفالح الفلسطيني 
منذ القدم بهذا الطائر وربط طريقة مشيته على األرض أو طيرانه 
في الفضاء وقيامه بحركات بهلوانية مثيرة بالكثير من المعتقدات 
الطيبة التي يتفاءل بها خاصة أنه من الطيور الجميلة المهاجرة 
التي تعبر سماء فلسطين في أوقات معينة من السنة، ورغم أنه 
يتغذى على الزيتون وبعض الثمار في شهر سبتمبر ويلحق بالمزارع 

بعض الخسائر إال أنه ال يتوقف عن التفاؤل به 

المقبلة األمطار  كمية  لتحديد  فلسطينية  طقوس 

تراث الشعوب
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كونها  ساٍق،  كّلِ  على  ُلغويٍة  داللٍة  من  الكلمُة  تحمُله  ما  برغِم 
البدائيِة  اآللِة  تلَك  ن صورَة 

َ
إال أ سَقى؛  من الفعِل  فاعٍل  اسَم 

التي يستخدُمها الفالُح في رّيِ حقِله هي التي َتتبادُر إلى ذهِنَك فوَر 
الريِف  سكاِن  من  كنَت  إذا  خاصًة  اِقَيِة(،  )السَّ كلمَة  سماِعَك 
هّمِ 

َ
من أ واحدًة  فقد كانت الساقيُة  الذين عاصُروها،  المصرّيِ 

لرفِع  القدماُء  ابتكَرها المصريوَن  منُذ  ِب  جماِله الخالَّ مفرداِت 
النيِل  عن مستوى مياِه  المرتفعِة  الزراعيِة  إلى األرا�ضي  المياِه 
ا ُعرَف  ا عمَّ أساسيًّ بدياًل  ولتكوَن  أو الَحميِر،  األبقاِر  باستخداِم 
ال  وهي طريقٌة  احِة(،  )بالرَّ َحى  بالرَّ أو الّرّيِ   ، الَحو�ِضّيِ قبَلها بالّرّيِ 
ُتستخدُم فيها آالٌت، بل تعتمُد على فيضاِن النيِل وارتفاِع منسوِب 
على  الممتدِة  ا إلى اليابسِة  تلقائيًّ الماُء  َينساُب  ومن َثمَّ  مياِهِه، 
إلى أن شرَع الفالحوَن  جانَبي النهِر وفروِعه. ومنُذ ظهوِر الساقيِة 
الزراعّيِ  ّيِ  للرَّ همَّ وسيلٍة 

َ
أ السنيَن  ت آلالِف  عنها ظلَّ في االستغناِء 

في ِمصَر، ورغَم ِقَدِمها فقد ظهَرت في أشكاٍل محدودٍة، ولم َتدخْل 
ر كثيًرا من أجزاِئها األساسيِة أو  عليها ِسوى تعديالٍت طفيفٍة لم ُتغّيِ
طريقِة عمِلها، وُيالحُظ ذلَك عنِد المقارنِة بين أشكاِلها التي ُعرفت 
المصريِة  اآلثاِر  من  عدٍد  على  ورسوِمها  األخيرِة  القروِن  في  بها 
ا، أو  فقيًّ

ُ
القديمِة. بدأت الساقيُة على شكِل عجلٍة خشبيٍة تدوُر أ

ُه في الجهِة  ا، تحمُل آنيًة ُفخاريًة تمتلُئ بالماِء من جهِة ِلَتصبَّ رأسيًّ
رت إلى استخداِم  ت هكذا لفترٍة من الزمن، ثم تطوَّ األخَرى، وظلَّ
تسميُته  إذ تختلُف  اَرِة،  أو التَّ أو التابوِت  أو القادوِس  اِس(  )الَكبَّ
ُحو كّلِ منطقٍة عن  من منطقٍة مصريٍة ألخرى َحسبما توارَثها فالَّ
همُّ أجزاِء الساقيِة - مصنوٌع من 

َ
أ  - آباِئهم وأجداِدهم، والكباُس 

مٌة إلى  ، وُمقسَّ ها ُدوالٌب دائريٌّ فٍة كأنَّ الحديِد على شكِل عجلٍة ُمجوَّ
ٍة  ها أوعيٌة فارغٌة، هذه األوعيُة ذاُت فتحاٍت خارجيٍة ُمَعدَّ ُغرٍف كأنَّ
بقضيٍب  ًقا من ِمحورِه  ُمعلَّ ا،  رأسيًّ الكباُس  وُينصُب  لالغتراِف، 
وقد  ُممتلئ بالماِء،  الشكِل،  بئٍر مستطيِل   

َ
يحمُله وسط حديدّيٍ 

وِب المحروِق لَيمنَعها من االنهياِر، وماُء البئِر  ُبنَيت جوانُبه بالطُّ
ُه بِه عن طريِق  رعِة( التي َتُمدُّ ُمواٍز - دائًما - لمستَوى ماِء النهِر أو )التُّ
ماسورٍة مدفونٍة تحَت سطِح األرِض َتِصُل بينهما، وَيدوُر الكباُس 
بِه،  لتمتلَئ  البئِر؛  فتحاُته بالتوالي في ماِء  محوِره فَتغطُس  حوَل 
ُقطُرها أقلُّ  دائريٍة  إلى فتحٍة  الماُء  َيصُل  ومع استمرار الدوراِن 

من نصِف متٍر تقع في ِمحوِر الكباِس، ُتفرُغ الماَء في َحوٍض صغيٍر 
حِد جانَبيِه الستيعاِب الماِء المتدفِق، الذي ينطلَق منه 

َ
ُبنَي على أ

بيَن  ها الفالُح  ، عبَر قناٍة صغيرٍة شقَّ بالّرّيِ المستهَدِف  إلى اليابِس 
به،  المحيطِة  األرِض  عن سطِح  بُمرَتَفٍع  الكباُس  ُيحاُط  حقوِله. 
متاٍر، 

َ
ال يزيُد ارتفاُعه عن متٍر، وَيتراوُح ُقطُرُه ما بيَن أربعِة وستِة أ

ُيعرُف هذا المرتَفُع  الذي يتوسُطه،  البئِر  مع حجِم  بما يتناسُب 
باْلَمداِر )اسُم مكاٍن من الفعِل داَر(، لكونِه دائريَّ الشكِل، تدوُر 
فوَقه البقرُة - أو بديُلها - لتحرَك الساقيَة، عن طريِق ِعرٍق َخشبّيٍ 
ُيرَبُط أحُد طرَفيِه على  اْف(،  َيصُل بينهما ُيسمى )الُهوْدَية( أو )النَّ
ٍة بالُقماِش السميِك ِلئالَّ  كتِفها في حلقٍة خشبيٍة أو حديديٍة َمكسوَّ
ُت الطرُف الثاني أعَلى قضيٍب  ُقه، بينما ُيثبَّ َتجرَح ُعنَقها الذي ُتطّوِ
فقّيِ الوضِع، َيستِلُمُه 

ُ
ا في محوِر ِترٍس أ حديدّيٍ أو خشبّيٍ مثبٍت رأسيًّ

ا بالكباِس عند محورِه، هذان  صغُر حجًما ُمتصٌل رأسيًّ
َ
ِترٌس آخُر أ

تاِن في الجهِة المقابِلة لجهِة حوِض الماِء الذي أشرُت  الترساِن ُمثبَّ
إليِه آنًفا، ومَع كّلِ دورٍة كاملٍة للبقرِة في َمداِرها َيدوُر الكّباُس دورًة 
إلى  تشبُه  في عمليِة  الترَسيِن،  أسناِن  عدِد  أو أكثَر حسَب  واحدًة 
عن  الساقيِة  أجزاِء  كلُّ  وتتوقُف  الساعِة،  تروِس  ما حركَة  حّدٍ 
الفالُح على َعْصِب  البقرِة عن الدوراِن، ويحرُص  بتوقِف  العمِل 
َة(،  )اْلُغمَّ ُيسميها  من القماِش  دوراِنها بقطعٍة  أثناَء  َعيَني بقرِتِه 
مع ما قد ُيفاجُئها  أو تتفاعَل  وخة(،  )الدُّ بالدواِر  حتى ال ُتصاَب 
الساقيِة حتى  ِلتشغيِل  بديٌل  فُيفزُعها، ولم يُكن لألبقاِر والحميِر 
الفالحيَن  بعُض   

َ
بدأ الما�ضي، حيَن  بِع األخيِر من القرِن  الرُّ َمطلِع 

ها،  اراِت الزراعيِة والمواتيِر التي تعمُل بالوقوِد محلَّ في إحالِل الجرَّ
باستخداِمها  تسمُح  تعديالٍت  بعد إجراِء  والراحِة،  طلًبا للسرعِة 
من  مصنوٍع  )ِسير(  ِبـ  بالكباِس  اتصاِلها  خالِل  من  كمحركاٍت 

البالسِتيك أو نحِوه. كان المزارعوَن المصريوَن 
بامتالِكها،  ويتباهوَن  السواقي،  بإنشاِء  َيحتفوَن 
)ذكوًرا  األبقاَر  وَن  وُيربُّ لتجديِدها،  ويبتهجوَن 
وكانت  جِلها، 

َ
أ من  والحميَر  وجاموًسا(  وإناًثا 

صحاِب 
َ
أ من  لعدٍد  ِملًكا  الغالِب  في  الساقيُة 

في  يَتشاركون  المتجاورِة،  الزراعيِة  األرا�ضي 
فَيقِسُمون  استخداَمها؛  وُينظموَن  إنشاِئها، 
َشريٍك  لكّلِ  )بالّدوِر(،  بينهم  والساعاِت  األياَم 
وكثيًرا ما جلَس  محدٍد،  أو وقٍت  يوٍم  في  َدوُرُه 
هؤالِء الشركاُء بجواِرها نهاًرا، أو َسهروا لمتابعِة 
طراَف 

َ
أ وَيتجاذبوَن  َيتسامروَن  وهم  عمِلها 

الحكاياِت واألساطيِر، تلك الجلساُت والسهراُت 
المغلّيِ  اِي  الشَّ احتساُء  لها  َتخلَّ ما  كثيًرا  التي 
ِة  المشويَّ رِة  الذُّ ِكيزاِن  أو تناوُل  اْكَية(،  )الرَّ على 
واِقي ُمحترُفون في صناعِتها  للسَّ كما كاَن  عليها. 
َجعُلوها ِمهنَتهم التي  اديَن،  والحدَّ اريَن  من النجَّ
ويقوموَن  جزاَءها، 

َ
فيصنُعون أ بون منها؛  َيتكسَّ

في  يانِة  ثم يتعاهُدوَنها بالّصِ لها،  صِة  بَترِكيِبها في أماكِنها المخصَّ
فواصِل المواسِم الزراعيِة، أو حيَن َيستدعي األمُر ذلَك.

ظلَّ األمر كذلَك؛ إلى أن ظهَرت قبَل أربعيَن سنًة من اآلَن ماكيناُت 
واقي،  السَّ في ُمزاحمِة  والر وبدأْت  بالسُّ التي تعمُل  الحديثُة  الرّيِ 
صبح 

َ
وأ االنقراَض،  فيها  ُتقاوُم  بائسٍة  حاٍل  إلى  أوصلْتها  حتى 

سويٍف  وبني  كالشرقيِة  محدودٍة  محافظاٍت  في  نادًرا  وجوُدها 
إلى الماكيناِت  عنها وهجُروها  فقد استغَنى الفالحوَن  والفيوِم، 
َيتراَءى لنا ِمنها إال  ولم َيُعْد  والَجهَد،  ر الوقَت  التي ُتوّفِ الحديثِة 
 وعلى خشِبها 

ُ
دأ َتى على حديِدها الصَّ

َ
أ لٌة، أو مهجورٌة  َسواٍق معطَّ

جزاِئها، ما ُينذُر بزواِلها تماًما خالَل عقوٍد 
َ
الَعفُن؛ فَتآكَلت بعُض أ

قليلٍة قادمٍة؛ لُتصبَح شيًئا من الما�ضي فال ُيعَرف عنها إال بعُض 
معلوماٍت مبعثرٍة على ألسنِة من يبقون أحياًء من اآلباِء واألجداِد، 
 في مقاٍل كَهذا، اجتهدُت في جمِع معلوماِته من مصادَر 

ُ
أو ما ُيقرأ

ت الكثيَر من َتفاصيِلها؛ باعتباري 
َ
وثُقها ذاكرِتي التي َحفظ

َ
ها وأ همُّ

َ
أ

في  والَدُه  الذين شاهُدوها في طفولِتهم، وشارَك  الريِف  بناِء 
َ
أ أحَد 

تشغيِلها والسهِر - والمبيِت أحياًنا - بجواِرها آنذاَك.

عاملٌة  بها سواٍق  التي تتواجُد  المحافظاِت  أشهَر  وَتبقى الفيوُم 
للساقيِة،  أوفياَء  ُمزارِعيها  من  قليٌل  عدٌد  ظلَّ  فقد  اآلَن؛  حتى 
ِبُبطٍء  الماَء  ها َتصبُّ  ها أنَّ همُّ

َ
أ دٍة،  ِعَّ العتباراٍت  وا عنها،  ولم َيتخلَّ

والمنحدرِة  المَدرَّجِة  األرا�ِضي الزراعيِة  طبيعَة  ُيناسباِن  وهدوٍء 
الهائُل  بها تضاريُس األرِض هناَك، وال ُيناسبها التدفُق  التي َتتميُز 
والغزيُر من ماكيناِت الرّيِ الحديثِة، كما يعتبُرها بعُضهم ِإرًثا عن 
آبائِهم وأجداِدهم تجُب المحافظُة عليِه، وإذا ُذكرت الفيوُم فال 
رِة، التي تجاوَز  ن َنُغضَّ الطرَف عن سواِقيها الشهيرِة المعّمِ

َ
يمكُن أ

، وبقَيت إلى اليوِم  لَفي عاٍم منذ إنشاِئها في العصِر الَبطلمّيِ
َ
عمُرها أ

وقد حاَزت  والتكنولوجيا،  والمكاِن  الزماِن  مواجهِة  في  صامدًة 
في التصميِم والمكوناِت  لَتميِزها بطراٍز مختلٍف  شهرَتها الواسعَة 
ا، فهي  ِدها بالعمِل ذاتيًّ عما ُصنَع قبَلها أو بعَدها من سواٍق، وِلتفرُّ
ال تحتاُج إلى محركاٍت لَتشغيِلها، ِإذ ُتحرُكها وتدفُعها للدوراِن قوُة 
من النيِل  المتفرِع  يوسَف  من بحِر  ٍة  بِشدَّ المنحدرِة  المياِه  دفِع 
اٍر وُسياٍح  العظيِم إلى منخَفِض الفيوِم؛ فُتبهُر الناظريَن إليها من ُزوَّ
ِه، واالستمتاِع  قصدوها للتأمِل في صنعِتها وطريقِة عمِلها، أو للتنزُّ

بما ُتزجيِه من روائِح الزمِن الجميِل 

إضاءة

سامي أبوبدر 
كاتب وشاعر مصري

ساقية نوبية من متحف الحضارات التابع لليونسكو
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 مصطفى سعيد

التي لها اآلن   - ليس فقط للسخرية  في األدب،  »الهزل«   
َ

ُعِرف
بل   ،

ً
في األدب يعرف باألدب الساخر وفي الصحافة أيضا فرٌع 

الجّد  وطرح  األدباء  بين  المفاكهة  لغرض  الهزل  المقصود 
والكلفة لغرض الممازحة.لم يقتصر هذا على الجلسات وكتب 
ى في مجالس الخلفاء، بل 

ّ
األخبار الحافلة بالهزل بين األدباء حت

ى في الصحافة الحديثة، فنرى في المؤّيد والزهور مفاكهاٌت 
ّ
حت

 مطلعها:
ً
 بديعة

ً
بين األدباء، فيكتب شوقي قصيدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب
َ
ـــــــــض

َ
َعــــــــــــــــــــــــــــــــى الغ ــــــــــــــــــــــــَجـــــــــــــــــــــــــــــــْب             وادَّ

َ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل واْحت

ــــــــــــــــــــــــــــــــَرُح الَسَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب
ْ

 هــــــــــــــــــــــــاِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِري           َيش
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيت
َ
ل

فيعارضه حافظ:
ْ
َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الَعَبــــــــــــــــــــــــــــــــط            وادَّ

ْ
َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

َ
خ

ْ
مــــــــــــــــــــــــــــــاَل وان

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

َ
ــــــــــــــــــُل الَزل

ُ
ك

ْ
 هاِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِري            َيــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
ْيـــــــــــــــــــــت

َ
ل

 
ّ

لم ُيسمع عن مشاجراٍت أو خالفاٍت نتجت عن أدب الهزل إال
فيما ندر.

األمر في النغم جرى نفس المجرى، فمنذ قديم األزل، نعرف أّن 
مغّنين أنزلوا كالمًا هزلّيًا على ألحان جاّدة، يورد هذا مؤّرخون من 
أمثال صالح الدين خليل بن أيبك الصفدّي، ويتوّسع فيها يوسف 

بن تغري بردي الظاهرّي، وغيرهما كثٌر على مدى القرون. 
فنجد  أيضًا،  بمثل هذا  العشرين  القرن  أّول  تشهد تسجيالت 
السّيد قشطة ينزل كالمًا هزلّيًا على ألحان الموّشحات، بل ويسخر 
أحمد فهمي الفار من النوع الجديد من الغناء الظاهر في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر، المسرح الغنائّي، فنجد أسطوانًة 
معنونًة »روميو وجولييت مضحك« بها نفس لحن الشيخ سالمة 
لكن،  وجوقته،  تمثيله  طريقة  ونفس  بل  للمسرحّية،  حجازي 

يتحّول الحوار من رومن�ضّيٍ إلى راِدح.
حّتى في أغاني السينما الدارجة منذ بدايتها، نجد أغنيًة نجحْت في 
فيلم »الوردة البيضاء« أحد أّول أفالم السينما الناطقة بالعربّية، 

لحن:
يــــــــــــــــــــــــــــا وردة الحــــــــــــــّب الصافي           تســــــــــــــلم إيدين اللي سقــــــــــــــاِك
المضحك النا�ضئ  فيعارضه   محّمد عبد الوّهاب،  لحن وغناء   

حينئذ، إسماعيل ياسين مماِزحًا:
ي طهــــــــــــــــــــــاِك!

ّ
ة العــــــــــــــدس الدافـــــــــــي          تسلــــــــــــــم إيدين ال

ّ
يــــــــــــــا حل

لم ُيسّجل اللحن المازح، عرفنا عنه فقط من حكايات إسماعيل 
الملوك حينئٍذ  مطرب  بأّن  الجزم  يمكن  ال  نفسه،  ياسين عن 
رفض أن ُيمزح بلحنه، لذا لم ُيسّجل، صحيٌح أّنه في هذه الفترة، 
راجت مسألة الحقوق الفكرّية، ولم يعد النغم وأداؤه حّقًا عاّمًا، 
بل لصاحب اللحن أن يرفض أو يقبل تسجيل لحنه بصوٍت آخر أو 
أداءه في األمسيات العاّمة. عدم الجزم برفض محّمد عبد الوّهاب 
خرى نجده يوافق على تنزيل الهزل على 

ُ
إلى أّنه في ألحان أ راجٌع 

لحنه، بل واستخدام لحٍن آخر وتضمينه لحنه، واألغرب من هذا 
وهذا عين اللحن الذي تقوم  أّنه يعطيه أحدهم ويمنعه آخر، 
نظم  داِري«  والنَتْش  إنَت  »إنَت  طقطوقة  الدراسة:  هذه  عليه 
حسين السّيد، لحن وغناء محّمد عبد الوّهاب، ُنِشَرْت شتاء سنة 
25س من إنتاج شركة  على أسطوانة ذات وجَهين ُقطر   1948

كيروفون »CairoPhone« المملوكة لصاحب اللحن.
له تسجيٌل  مستقلٌّ  بل لحٌن  في فيلم،  ليست هذه الطقطوقة 
القاهرة  أستديو صوت  في  مسّجٌل  األسطوانة  على  ُنِشَر  واحٌد 
مثل بعض أغاني عبد  آخر،  وليس له تسجيٌل   »CairoPhone«
الوّهاب في نفس الفترة حيث لها تسجيٌل في استديو صوت القاهرة 
الالسلكّية  اإلذاعة  استديو  في  وتسجيٌل  أسطوانة،  على  ينشر 
للحكومة المصرّية للبّث. أّما طقطوقة إنَت إنَت، أخذت اإلذاعة 

حّق بّث نفس التسجيل من شركة األستاذ عبد الوّهاب.
ذاع هذا اللحن كثيرًا بين الناس، نغمته راست، كالمه جذٌل قريٌب 
فيها  تأّثر  ال  المقامّية،  تاّمة  لحنه  صنعة  الناس حينئذ،  لذوق 
إطالقًا بالموسيقى الفصحى األوروبّية وال بأّي طبٍع نغمّيٍ يستخدم 
النظام السّلمّي، بل مذهبه يكاد يقترب من األلحان الشعبّية في 

وجه بحري، يذّكر بغناء محّمد عوض العربي مثاًل.
سمعُت من أحد الموسيقّيين أّن هذا اللحن كان منعطفًا دخل به 
األستاذ عبد الوّهاب ُقرى وجه بحري والصعيد من أوسع أبوابها، 

رغم محاوالته في ألحان مثل »يا وابور ُقل لي« وغيره من األلحان.
إذن انتشر هذا اللحن حّتى إنه أصبح اللحن األمثل لتقليد األستاذ 
حين أراد منير مراد افتتاح استعراض »حّدش شاف« الذي يقّلد 

أنتَجْته شركة األستاذ  فيه أغلب أهل النغم في عصره في فيلٍم 
نفسها التي أصدرت األغنية، فهذا إذن بتمام رضا األستاذ.

المضحكة  تغّني ثّريا حلمي،  المدينة،  في إحدى حفالت أضواء 
نفس اللحن مع فرقة نحاس وپيانو، فتحّول  المشهورة آنذاك، 
معها اللحن من راست إلى ميُجر »major« كما أّنها أخذت جزءًا 
آخر ينتقد لعب القمار  َنْته لحنًا  وضمَّ فقط من مذهب اللحن، 
لكن  اجتماعّي،  فهو لحن نقٍد  إلى آخره،  ورهانات سباق الخيل، 
غناءه في أمسية أضواء المدينة ال يمكن أن يمّر من دون موافقة 

صاحب اللحن.
إنَت  إنَت  تقول كلمات األغنية الهزلية من نظم صالح جودت: 
والنَتْش داِري/ إنَت إنَت يا واد يا ِقراِري. وقد كانت ضمن أحداث 

فيلم سماعة التليفون إنتاج سنة 1951م. 
بينما تقول كلمات األغنية األصيلة من نظم حسين السّيد وألحان 
نعيمي  إنَت  إنَت  داِري/  والنَتش  إنَت  إنَت  الوهاب:  محمد عبد 
األصلّي  للنّص  هزلّيًة  معارضًة  الجديد يبدو تمامًا   النّص  وناري. 
على وزنه وروّيه ولفظه أيضًا. اللحن الجديد لمحمود الشريف، 
الغناء  في  البارع  الجدلّية،  الشخصّية  هذه  عثمان،  عزيز  غناء 
الذي اختارته لجنة التسجيل في مؤتمر القاهرة األّول للموسيقى 
محّمد  أبيه،  أدوار  لتسجيل   ،1932 مارس  القاهرة،  الشرقّية، 
عثمان. لم يكن االختيار كونه ابن صاحب اللحن، فأبوه قد مات 
وهو طفل، ولم يكن أيضًا ذائع السيط، فقد كان مطربًا مغمورًا، 
أقرب تالميذ محّمد عثمان  لكن شهد له األستاذ داود حسني، 
إلى نفسه وأنجبهم من وجهة نظره، شهد له أّنه أقرب األصوات 

الموجودة لصوت أبيه، بل وإنه يفوق أباه في إتقان الغناء، لكّنه 
لم ُيعرف إاّل ممّثاًل هزلّيًا أشهر مشاهده تلك التي تسخر من الغناء 
القديم، ويكون هو رمز المسخور منه، بعض هذه المشاهد لّحنها 
محّمد عبد الوّهاب، لكن هذه المّرة اللحن هزليٌّ معارضًة للحن 

رمز الغناء الجديد، فهل في هذا سرٌّ مخفيٌّ إلى األبد؟
ظاهر األمر أّن محّمد عبد الوّهاب رفض إعطاء اللحن الستعماله 
أو قد يكون الرفض ألّي سبٍب آخر  في الفيلم المذكور،  تضمينًا 
آخر  لحنًا  واضعًا  الشريف  محمود  فانَبَرى  عملّي،  أو  شخ�ضّيٍ 
للكالم، من مقام النوا أثر هذه المّرة، وهو مقاٌم فرعيٌّ مقّره نغمة 

راست، فهو قريب نغمة اللحن األصلّي لكن ليس هو.
القصد  أّن  من اللحن وليس الكالم فقط،  سامٍع،  أّي  ال يشّك 
معارضٌة هزلّيٌة للحن عبد الوّهاب، في نفس الوقت، يستحيل على 
عبد الوّهاب رغم خضرَمِتِه في القوانين، أن يقا�ضي صّناع الفيلم 

أو الملّحن بشبهة السرقة.
كيف تّم لصّناع الفيلم مرادهم على يد محمود الشريف؟

هو ملّحٌن مشهوٌر في زمانه، له ألحاٌن ذاعت عند الناس مثل ذيوع 
إنَت إنَت، بل رّبما أكثر، دخل لكّل بيٍت عربّيٍ بـ»رمضان جانا« قبل 
وهذا الثنائي بينه وبين  اللحن موضوع المقال بثمان سنوات، 
على ثالثة عقود  زيادًة  األستاذ محّمد عبد المّطلب أثرى الغناء 
يرقى  لكّنه  الشعبّية،  لأللحان  القريب  الدارج  الغناء  من  بنوٍع 
للتراكيب اللحنّية للغناء الفصيح المقامّي، فيذّكر بألحان السير 
بتراكيبها  وعثمان  الحمولي  بأدوار  ويذّكر  بساطتها،  في  الشعبّية 

اللحنّية متناهية التفّنن والزخرف. 

تراث النغم

عبقرية الشريف في معارضة 
عبد الوهاب
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في  الشريف  محمود  نجاح  سّر  فقط  الصنعة  إتقان  يكن  لم 
صياغة لحنه هذا المعارض للحن عبد الوّهاب، بل الذوق أيضًا 
فنقطة انطالقه لصياغة لحنه كان  وتحّسس مواطن الجمال. 
هذا  الغصن الثاني من لحن عبد الوّهاب الذي نحن بصدده، 
الغصن مدخل الوجه الثاني من األسطوانة الذي ال يكاد ُيذاع في 
الراديو لضيق الوقت، وهو أقرب أغصان اللحن إلى قلبي:إنَت اآله 
يها/ ويغّنوها الناس َوّياَيا. يضع عبد الوّهاب الزمًة تسبق  اللي باغّنِ
انتهاء وجه  هذا الغصن من مقام النوا أثر، غّير الالزمة مستغالًّ 
األسطوانة األّول وضرورة توّقف السماع لقلب القرص ووضعه 
انطلق محمود الشريف من هذه الالزمة وهذا  على وجهه اآلخر. 
اإليقاع ليتوافق وسرعة لحن المذهب في لحن  الغصن مسّرعًا 
الدورة اإليقاعّية في الغصن  تبطيء  والنتيجة أّن  عبد الوّهاب، 
على سرعة العمل،  الثاني من لحن عبد الوّهاب أّثَرت ظاهرّيًا 
لكن إيقاع وزن الكلمة ما زال على حاله، فتسريع نفس المنطق 
لكن من  أوحى إحساس المذهب المراد معارضته هزاًل،  النغمّي 
خرى، وإمعانًا في اإليحاء لّلحن األصلّي، 

ُ
غير مقام بل ومن درجاٍت أ

وهو غصن  يصيغ محمود الشريف لحن غصن لحنه الجديد، 
اللحن الوحيد فاللحن ال يزيد على دقيقٍة ونصف لقصر ألحان 
ينتقل الشريف باللحن لنغمة اللحن  السينما حينذاك عمومًا، 
في  المخالفة  لكن يبقى على نفس منطق  راست،  األّم،  األصلّي 
ْفَية/ 

َ
الدرجات، فإذا قارن المستمع بين: أنا واِخد َعَلى ُشْرب الط

ي. كّل ما َباْسَكر َسْكرة َيّنِ
واللي ْرِضيْت  النار اّلي محوطاِني/  إنَت  بنظيرها في اللحن األصلّي: 
يعاود  ثّم  بالهبوط  يبدأ  األصلّي  اللحن  أّن  يجد  ِفيها.  ِبَنِصيِبي 
فيعاكس اللحن المعارض  الصعود في الشطر الثاني حيث بدأ، 
نفس  يهبط في حركٍة معاكسٍة مستخدمًا  له فيبدأ بالصعود ثّم 
في  في النغم مطابقٍة  مغايرٍة  آخر وصياغٍة  الدرجات لكن بترتيٍب 

خرى في المداعبة بين اللحنين هي تغيير 
ُ
اإليقاع الداخلّي. طريقٌة أ

مواضع المظاهر:حّبيتها َعَلشاَنْك إْنَت. مظهر راست من المقّر أي 
الطبقة المنخفضة من النغمة: باْشَرْبها َعَلشاَنْك إنَت. في اللحن 
المعارض من جواب نغمة الراست أي المنطقة العليا من النغمة 
لكن تبقى  فيبّدله بمظهر عّشاق،  التي تحتمل تبديل المظهر، 

النغمة راست على حالها.
الشريف أن يوحي  نا لمحمود  المعارضة مكَّ في  النهجان  هذان 
للسامع أّن هذا اللحن هو نفس لحن عبد الوّهاب، لكّنه ليس هو، 
وقطع الطريق على أّي شبهة اّتهاٍم بالسرقة أو التعّدي على اللحن 

األصلّي في نفس الوقت.
حّرّية  جعلت  التي  الملكّية  فحقوق  نافعة،  ضاّرٍة  رّب  ُيقال: 
لنا مهارًة جديدًة  ْظَهَرْت 

َ
أ في حالتنا هذه،  تداول النغم محدودة، 

في النغم  تلك المهارة التي تجعل محاواًل  في معارضة األلحان، 
وحيادّية البحث ما استطاع،  اعتاد عدم المبالغة في الوصف، 
عن  عبقرّيته،  جهل قومه سّر  فذٌّ  أّنه عبقريٌّ  نًا  أن يصف ملّحِ
لقد أظهر في هذه المعارضة النغمّية  محمود الشريف أتحّدث. 
حدث  كما  بعضًا  بعضها  األدوار  كمعارضة  ليس  جديدًا  نوعًا 
إبراهيم  بين  عقدين  ُزهاء  ت  استمرَّ التي  الثرّية  المعارضات  في 
بل المعارضة هنا حسَبت ألف حساٍب  القّباني وداود حسني، 
لنظاٍم جديد، نظام الملكّية الفكرّية، وتتمّسك في نفس الوقت 
دة للمقامات  بالبساطة رغم االعتماد أصاًل على المسارات المعقَّ

الفرعّية.
فقط،  اإليقاع ليس دورًة  أّن  يثبت  المعارضة  من  جديٌد  نوٌع 
إّنما أهّمّية اإليقاع الداخلّي وعالقة النغمة بالتفاعيل وعروض 
على  الدورّي  اإليقاع  من  األهّم  وهي  اإليقاع  أصل  هي  الشعر 

أهّمّيته 
* عازف وباحث في علم النغم

تراث اإلمارات
حياة كاملة 

التراث والثقافة هما العكازان اللذان يمكن ألي شعب أن يسير 
مستخدًما إياهما في حمايته من الضياع أواًل،  مستنًدا عليهما، 
ُهوّيته  ُيميز  ما  كل  فاقًدا  األخرى،  الشعوب  في  الذوبان  ومن 
وخصوصيته، اللتين ال حفاظ عليهما إال بتراث وثقافة خاصتين 
الثقافة  كانت  وكلما  وعريًقا،  عظيًما  التراث  كان  وكلما  ا.  جدًّ
وأصبح  الشعب ورقّيه،  نهضة  زادت فرصة  الشعبية سامية، 
القوم  لكبار  عّد 

ُ
أ مقعًدا  محتالًّ  المنافسة،  على  بقوة  قادًرا 

ا. والتراث ليس ماضًيا ُسّجل في الكتب، وُيذكر للترحم على  عالميًّ
إذ  بل هو ُمحرك عصري وقوي وفّعال في الحاضر،  السابقين، 
مما  يسهم التراث في ازدهار االقتصاد المحلي ورواج منتجاته، 

يعود بالفائدة على مواطنيه.
انعدام  أمام  ويقف  الهويات  على  كذلك  يحافظ  التراث 
خصائصها المميزة، ودون تراث خاص تتحول كل الشعوب إلى 
ما يشبه المسخ، تتحول إلى صورة واحدة تم استنساخ الكثير 

من نسخها الباهتة.
هناك  تكون  فلن  الشعب،  يخص  تراث  هناك  يكن  لم  وإن 
خصوصية ولن تكون هناك مميزات، بل سيكون هناك انسحاق 
تقوية  على  معروف،  هو  كما  التراث،  يعمل  كذلك  هوية. 

العالقات ما بين ما�ضي الشعوب وحاضرها ومستقبلها أيًضا.
يميزها  وما  الشعوب  هويات  يحدد  الذي  التراث،  وألهمية 
حاماًل  يظل  حتى  عليه  الحفاظ  من  البد  بعضًا،  بعضها  عن 
ا  معرفيًّ ثراًء  يمنح  مما  الشعوب،  تمتلكها  التي  للخصوصية 

ا متنوًعا. وثقافيًّ
نجده تراًثا عريًقا  وحين نتوقف للحديث عن التراث اإلماراتي، 
ا بكل تفاصيله التي تغلغلت في طقوس الحياة ليل نهار. وهنا  وثريًّ
يكفي أن أذكر ما كتبته ذات مرة الكاتبة مروة حسون إذ تقول 
إن تراث اإلمارات العربية المتحدة يجمع بين األصالة العريقة 
إلى  المتنوع  اإلمارات  تراث  ويرجع  واحد،  آن  في  والمعاصرة 
عشرات العقود، ذاكرة مجهودات رجال الدولة إلحياء وتطوير 
هذا التراث الذي تركه األجداد وتم توارثه جياًل بعد جيل.هذا 
التراث، تقول حسون، قد غرس قيم ومفاهيم العراقة واألصالة 
في نفس الشعب اإلماراتي كي يتمكن من أن يربط ما بين ماضيه 

تعريف  على  يقوم  ومنسق  منظم  عمل  خالل  من  وحاضره، 
األجيال الجديدة بإرث بالدهم.

حسون تذكر أن اإلمارات رغم تحولها من مجموعة قرى كانت 
عصرية  دولة  إلى  العربي  الخليج  ساحل  على  بالصيد  تعمل 
متقدمة أصبحت من أجمل وأروع دول العالم، إال أنها ما تزال 

تتمسك بتراثها العريق، وكذلك بتاريخها األصيل.
أجداده،  ورثه عن  الذي  بتراثه  اإلماراتي  المواطن  يفخر  لهذا 
العربي  التراث  نسيان  يتم  ال  حتى  عليه،  الحفاظ  إلى  ساعًيا 
في  متعددة  جنسيات  تضم  مختلفة  بيئات  وسط  اإلسالمي 

العالم أجمع.
والتراث اإلماراتي غني بعاداته وتقاليده، غني بمناسباته الدينية 
وما يحدث من طقوس مصاحبة لهذه المناسبات، غني بِحَرفه 

وصناعاته التقليدية، غني بمالبسه وألعابه الشعبية.
الجميل أن التراث اإلماراتي ليس كالًما كتبه وسجّله المؤرخون 
في كتب التاريخ وتم وضعها على أرفف المكتبات وفقط، بل هو 
حياة كاملة يعيشها الشعب اإلماراتي في كل لحظة من لحظات 
حياته، مفتخًرا بتراث أجداده السابقين الذين تركوه له، تاركين 
له معه رسالة دعوه فيها للحفاظ عليه من الضياع، لذا يحاول 
محتفًظا  يظل  حتى  تراثه،  على  يحافظ  أن  اإلماراتي  الشعب 
بهويته وبخصوصيته في زمن يسير العالم فيه نحو فقدان الهوية 
والخصوصية، في زمن تسعى العولمة فيه إلى ابتالع كل ما يمكن 

أن يكون عالمة مميزة لشعب من الشعوب.
العربية شعًبا وحكومة لما يفعالنه  إلى اإلمارات  تحية  ختاًما، 
التعرض  من  ومنعه  التراث  على  الحفاظ  تبغي  من مجهودات 

للضياع أو التال�ضي أو النسيان 

إضاءة

عاطف محمد عبد المجيد
كاتب ومترجم من مصر

الوهاب الشريف في معارضة عبد  عبقرية 

تراث النغم

محمد عبد الوهابمحمود الشريفعزيز عثمان
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التراث والمتاحف 
والمستقبل

عالم المتاحف، مثير وعجيب، تتنافس فيه الدول، وإلى وقت قريب 
ا كاألهرامات والمساجد  كنا نعتقد أن التراث هو إما أن يكون ماديًّ
ا كالروايات الشفهية المتوارثة واالحتفاالت  أو ال ماديًّ القديمة، 
الشعبية وغيرها، غير أن التطور التكنولوجي المتسارع في العالم 
فإلى سنوات ليست ببعيدة كانت  أدى إلى اتساع هذا المفهوم، 
االختراعات تستغرق سنوات لتنتشر، وتصبح شائعة االستعمال، 
أما اآلن فاألمر قد ال يستغرق أياًما لكي نرى ابتكاًرا أو اختراًعا 
على  جديًدا متداواًل، هذا ما جعل مفهوم التراث ينسحب حتى  
أدوات كان يستخدمها االنسان لسنوات قريبة فبعضها اندثر 
استخدامه من حياتنا اليومية، فمن منا يتذكر أشكال التليفون 
إن  المحمول في اليد الذي ظهر في تسعينيات القرن العشرين، 
المتاحف التي تعكس التطبيقات العلمية وتطور التقنيات باتت 
ألن العرب لو صرفوا جانًبا من اهتمامهم  اليوم ضرورة ملحة؛ 
مبالغ  اآلن ستكلفهم  من  المتاحف  من  النوعية  هذه  مثل  إلى 
بسيطة بينما لو انتظرنا لسنوات أخرى سيصبح اقتناء مثل هذه 
ا إذ سيلعب عامل الندرة دوًرا في تثمين  المعروضات مكلًفا جدًّ
هذه المجموعات المتحفية، كما أن جمع هذه المقتنيات يصبح 
أمًرا عسيًرا. هل لدينا رؤية استراتيجية لمتاحف المستقبل؟ هذا 
السؤال هو الذي أطرحه اآلن، إذ إن تكوين هذه الرؤية سيجعل 
متاحفنا في المستقبل تواكب المتغيرات الدولية، وتجعلنا نسبق 
اآلخر في تفكيره، فالمتحف يعكس طبيعة رؤية المجتمع للتراث 
ومفهومه له، من هنا فإن بناء المجموعات المتحفية حتى ولو لم 
تعرض اآلن أمر حيوي، فإذا فكرنا في متحف للسيارات سنفتتحه 
المتاحة  القديمة  الطرز  اقتناء  علينا  فإن  عاًما،  بعد عشرين 
منها، وتكوين مجموعات من المتاح منها اآلن، خاصة وإن صناعة 
فما  الدولية،  الساحة  على  متسارًعا  تطوًرا  تشهد  السيارات 
بالك بأول سيارة أقتنتها شخصية وطنية واستخدامتها في حدث 
الرتباطها  وطني كعيد االستقالل، ستصبح قيمتها هنا مزدوجة، 
بحدث وطني من ناحية، ولكونها تمثل جيل من أجيال تطور هذه 
لذا فإن تخلص مؤسسات أي دولة عربية من كل ما  الصناعة. 
لوضع مخططات  يعد أمًرا في حاجة إلى مراجعة أواًل  هو قديم، 
لمتحف  لدينا رؤية  كانت  إذا  للمستقبل،  القديم  هذا  القتناء 

مستقبلي. بل إن الوقت يداهمنا جميًعا في ظل التحول من الورقي 
فكتبنا العربية المطبوعة منذ أن عرفت الطباعة  إلى الرقمي، 
الحرف العربي صارت تعد اآلن من النوادر، فأوائل المطبوعات 
العربية صارت بقيمة المخطوطات، هذا ما انتبهت له مؤسسات 
مثل مكتبة اإلسكندرية ومركز جمعة الماجد في دبي، ولنذكر على 
سبيل المثال مجموعة مطبوعات بوالق المصرية، وأبرزها ألف 
القاموس اإليطالي  تاريخ الجبرتي،  صحيح البخاري،  ليلة وليلة، 
العربي، مجلة روضة المدارس، خالصة األفكار في فن المعمار، 
الخطط التوفيقية، وغيرها كثير، هذه المطبوعات أول ما تذكر 
ستدهش إذ ستجد أرقاًما لشرائها أكبر بكثير من ثمن مخطوط 
خط باليد في القرن السابع عشر الميالدي، هذا يعني أن ما لدى 
مكتباتنا من كتب مطبوعة يجب أن ننتبه له خاصة ما طبع من 
كتب تعود إلى القرن العشرين، إذ بعد سنوات قليلة سنجد من 
نجيب  أمثال:  للمؤلفين من  األولى  الطبعات  المطبوعات  نوادر 
محفوظ، حمد الجاسر، جواد علي، عبد العزيز الدوري، عباس 
العقاد، عبد الحي الكتاني وغيرهم كثيرين، من رواد األدب والعلم 
والفكر، هذه المطبوعات ستكون مستقباًل موضوعات مطروحة 
لمتاحف تحكي تاريخ الكتاب العربي أو تقدم أبرز ما طبع لكبار 
األدباء العرب، أو تروي قصة المعرفة لدى العرب في القرنين 19 
فإن  لذا،  أو تقدم أوائل المطبوعات العربية.  الميالديين،  و20 
بناء مخزون متحفي مما نستخدمه اليوم مفيد حتى لبناء متاحف 
إذ إن هذا يساعد كثيًرا على بناء  تشرح لألطفال تطور األشياء، 
أن  هنا نستطيع  من  المستقبل،  أجيال  لدى  العلمية  العقلية 
نفهم لماذا توسع األوروبيون واألمريكيون في متاحف تاريخ العلوم 
تبنى وتشيد  والتكنولوجيا وجعلوها لألطفال بصورة أساسية، 

ألن هذه النوعية تجيب من دون أن ندري على آالف  ألجلهم؛ 
األسئلة في داخلهم التي ال يبادرون في طرحها، مثاًل حول الهاتف 
وهذه اإلجابات العملية حول أسئلتهم  وتطوره وكيفية ظهوره، 
تجعل قناعاتهم بدراسة الفيزياء والرياضيات، والكيمياء وجدواها 
فنبني عبر مثل هذه المتاحف  كمواد أكثر رسوًخا في أذهانهم، 
علماء المستقبل، لذا فهي ليست متاحف تعرض الما�ضي، بل هي 
متاحف تبني أجيال المستقبل. من هنا استطيع ان ارى متحف 
المستقبل في دبي، وان انظر لسياسات المعارض في لوفر أبوظبي 
التي تقرأ القادم. تتنوع اليوم المتاحف عما كانت عليه باألمس، 
كالطعام واألزياء واألحذية،  في العالم،  فهناك متاحف لكل �ضيء 
فالمتاحف هنا  حتى عدت جامعة لكل ما هو في حياة اإلنسان، 
تنوعها  تجذب حسب  القصص  وهذه  األشياء،  تحكي قصص 
وهو ما ينعكس إيجاًبا على الدخل  مزيًدا من الزوار والسياح، 
الوطني للدولة. إلى وقت قريب كان المعتمد في العرض المتحفي 
لكن الجديد هو  على نوع مادة التحفة المعروضة أو عصرها، 
أن تكون هذه التحف قصة تحكي حول عصر أو طريقة صناعة 
في  الزوار  بحيث يستطيع مرشد  أو أسلوب حياة،  أو طراز فني 
المتحف رواية قصة تجذب الزوار إليه، كأن نقدم قطع تشكل 
أثاث منزل إسالمي، أو أسلوب حياة في منزل إسالمي، هذا يعكس 
الذوق العام للمسلمين في تأثيث منازلهم، الذي قام على تعددية 
وظائف الفراغ، وهو منهج عكس المفهوم الغربي الذي قام على 
تثبيت استخدام الفراغ لوظيفة واحدة، كاستقبال الضيوف أو 
النوم، ويبين اقتصاديات تأثيث المنزل اإلسالمي. إن ما ينقصنا 
بل بناء  متاحف،  ليس فقط بناء  إلى اآلن في الثقافة العربية، 
تبني وراءها رؤية عربية للتعامل  فلسفة عربية لعلم المتاحف، 

مع متاحفنا، تجعل منها مؤسسات تفاعلية علمية ثقافية، تقدم 
المعرفة للمجتمع وتقوده من الما�ضي إلى المستقبل، فنحن في 
الوطن العربي نتعامل مع المتاحف على أنها مؤسسات مغلقة 
يقف أمنائها في انتظار الزوار القادمين، ال يسعون لجذب الجمهور 
لذا تجد المتاحف العربية  إليهم،  ورواية ما يقدمه  واألطفال، 
معظمها ال يضم قسًما للعالقات العامة، وليس لديها أدلة للزوار 
أو مواقع رقمية قوية. كما تتكامل مع هذه المتاحف االفتراضية 
على شبكة اإلنترنت التي تعرض القطع بأبعادها الثالثية، وقد كان 
المتخصصون في أول األمر يرفضون عرض مقتنياتهم في متاحف 
افتراضية، لكن مع الوقت أثبتت التجربة أن المتاحف االفتراضية 
تجذب المزيد من الجمهور للمتاحف الحقيقية إلى درجة نرى اآلن 
تكاماًل بين العديد من المتاحف لجمع المجموعات المتناثرة في 
مواقع افتراضية واحدة، على سبيل المثال إذا كان لدى متحف 
في بريطانيا قطع من حضارة السومريين، وفي متحف فرن�ضي وآخر 
ياباني ورابع أمريكي قطع من ذات الحضارة، فإنه يتم جمع هذه 
يفيد  ما  هذا  السومرية،  للحضارة  افترا�ضي  متحف  في  القطع 
ويجذب المزيد  الباحثين ودار�ضي التاريخ والحضارة اإلنسانية، 

من الزائرين لهذه المتاحف. 
هل للعرب مستقبل في عالم المتاحف؟ لقد بدأت الجهود العربية 
تذهب للمستقبل مثل برامج المتاحف في معهد الشارقة للتراث، 
في  الفرنسية  الجامعة  في  للمتاحف  العليا  الدراسات  وبرنامج 
مصر، وقانون المتاحف في المغرب، وحراك المتاحف الخاصة 
كما أن عمان تشهد انطالقه كبيرة بنقل تبعية  في السعودية، 
المتحف الوطني للديوان السلطاني، فضال عن حراك جديد في 

نقل المعارف في علوم المتاحف للغة العربية 

إضاءة

د. خالد عزب 
باحث ومؤرخ من مصر
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 بشري محمد 

زت 
َّ
ترك مدرسة فريدة من نوعها،  »شادي عبد السالم«  كان 

من  هذه المدرسة حول أعماله السينمائية بكامل أشكالها، 
كذلك  ومن اإلخراج السينمائي،  للمالبس وللديكور،  تصميٍم 
كأستاٍذ بقسم هندسة المناظر بالمعهد العالي للسينما، وأيًضا 
ُسه لـ »مركز الفيلم التجريبي« في وزارة الثقافة عام 1968، 

ُّ
رؤ

َ
ت

لقد كانت الدولة تريد أن تستعيَد  بعد النكسة بعام واحد. 
أنجب  ألحد  المركز  ت 

َ
ل
َ
فأوك ويات؛ 

َ
الُمست كل  على  نشاطها 

أبنائها، وهو »شادي عبد السالم«. كذلك كانت هناك مدرسة 
 هذه المرة، 

ً
ة ها »شادي« لكنها لم تكن رسميَّ أخرى فريدة يترأسَّ

ة كل يوم بمكتبه بشارع 26 يوليو،  تلك التي تفتح أبوابها عشيَّ
 في 

َّ
غِلق تلك المدرسة أبوابها في وجه طاِلٍب أو صديق إال

ُ
ولم ت

َركنا شادي ورحل! 
َ
يوم الخميس 9 أكتوبر 1986، حين ت

، بل أخرج 
َ
ها تالميذ لم ُيخرج شادي من أي مدرسة كان يترأسُّ

لٌّ في مجاله، أصبحوا بعد ذلك أصدقاء، ونجوًما 
ُ
؛ ك

ً
ة

َ
لنا أساِتذ

ع بعالقات طيبة مع كثير من 
َّ
 في مختلف المجاالت. وتمت

ً
المعة

، وغيرها، 
ً
نجوم عصره، مثل »نادية لطفي«، التي عرفها نجمة

داقات فرصة لمعرفة أقرب بـشادي  وفي تلك العالقات والصَّ
عبد السالم.

المومياء وصناعة التاريخ!
في منتصف عام 1968 كان »أحمد مرعي« يحاول أن يجد لنفسه 
مكاًنا بين نجوم التمثيل، وكان يشارك حينها في بطولة مسرحية 
نهاية العرض  الليالي بعد  وفي إحدى  َدْين«،  »خادم سّيِ بعنوان 
مهندس الديكور ومعه شادي  فوجئ مرعي بأخيه »صالح مرعي« 
عبد السالم في الكواليس، يهنئه شادي على أدائه في المسرحية، 
يوليو حالًيا«؛   26« ويطلب منه أن يأتي إلى مكتبه بشارع فؤاد 
»شادي«  كان  الوقت  ذلك  في  المسرحية،  عن  قلياًل  ثا  ليتحدَّ
وكان  في المعهد العالي للسينما،  »الديكور«  يعمل أستاًذا لمادة 
لم  لكنهما  المعهد،  في ذات  التمثيل  ُمعيًدا بقسم  أحمد مرعي 
يكونا قد التقيا قبل ذلك الموعد. كان هذا اللقاء هو األول، وقد 

»في مكتبه  يقول مرعي:  رت اللقاءات بينهما كثيًرا بعد ذلك،  تكرَّ
ني في محراٍب للثقافة والفن«، وخالل زياراته لمكتب  أحسسُت أنَّ
شادي تعرف مرعي على مشروع شادي عبد السالم األشهر: فيلم 
المومياء، وكان شادي يخوض رحلة البحث عن الممثلين وقتها، 
ة والجامعات وشاهد أغلب األعمال الفنية  وقد زار المعاهد العلميَّ
التي كانت ُتعَرض في تلك الفترة، ولحسن حّظِ مرعي أن االختيار قد 
وقع عليه ألداء شخصية »ونيس« في الفيلم. بدأ العمل بجلسات 
لقراءة السيناريو ومناقشته وتحليله والتعرُّف على الشخصيات 
ثم المالبس، وغيرها،  بروفات لألداء وضبط إيقاعه،  وأبعادها، 
ٍل مالِبَس  ويذُكر أحمد مرعي إصرار شادي على أن يرتدي ُكلُّ ُممّثِ
د عليها! ة؛ حتى يتعوَّ يها في حياته الخاصَّ الشخصية التي سوف يؤّدِ

يبدأ  أن  قبل  أشهر  يقرب من ستة  ما  الرحلة  استغرقت هذه 
َدت روح األلفة والصداقة بين مرعي  التصوير، في هذه األثناء توطَّ
 - - سواء من فنانين أو فنيين  وشادي، وسادت بين فريق العمل 
ا  روح األسرة الواحدة، شديدة الترابط وااللتزام؛ وهو ما ظهر جليًّ
ًة طريفة عن شادي حدثت في  من خالل الفيلم. يذكر مرعي قصَّ
عنا  َتجمُّ »أثناء  التصوير:  اليوم األول من وصولهم األقصر لبدء 
لتناول العشاء في مطعم الفندق، فوجئ شادي بنا نرتدي مالبس 
على أن نصعد  فأصرَّ  وغيرها؛  بين الجينز والجالبيب،  متباينة، 
جميًعا إلى غرفنا وأالَّ نعود إالَّ إذا ارتدى كلٌّ منا بدلة أنيقة، وهو ما 
ا لفت إلينا  قنا حول مائدة واحدة بكامل أناقتنا؛ ممَّ حدث، وتحلَّ
ار وعاملين بالفندق، وهكذا كان  أنظار الجميع، من سائحين وُزوَّ
سلوكنا كلَّ ليلة«. هكذا كان شادي يطمع في تنشئة جيل جديد 

ز في كل �ضيء. ومختلف، جيل شديد التميُّ

صداقة متينة
أما الصداقة التي جمعت بينه وبين بوال محمد شفيق، المعروفة 
لعالقة نادرة  فهي معزوفة جميلٌة  »نادية لطفي«  باسم الفنانة 

ر وتقدير. تجمع بين رجل وامرأة، بما فيها من ُرقّيٍ وتحضُّ

وما ال يعرفه الكثيرون أن شادي ظل واحًدا من أقرب الناس 
كان حاضًرا في حياتها  حتى بعد رحيله؛  إلى نادية طوال حياته، 
فقد كان  ة بالخشب،  من خالل جدران وحوائط منزلها المكسوَّ
مها! لم يكن لنادية دور في فيلم المومياء، لكن ألنها  هو َمن صمَّ
بها  قام  التي  والكتابة  والتحضير  اإلعداد  مراحل  كلَّ  عاَصَرت 
شادي - منذ كان العمل مجرد فكرة طارئة -، وعلى حد تعبير نعمة 
الله حسين فقد رأت نادية حلم الصديق يكاد يتهاوى أمام عقبة 
في أي دور؛  الفيلم  ألسرة  فاقترحت أن تنضمَّ  المال واإلنتاج؛ 
لكي يستطيع شادي أن يحصل على قرض من مؤسسة السينما 

بضمان اسمها كبطلة!
بهذا خرج »المومياء« للنور، وُوِلَدت شخصية »زينة«، في َدوٍر لم 
ال  ة عرضه خمس دقائق في فيلم يستغرق ساعتين،  تتجاوز ُمدَّ

تنطق »نادية« فيها بكلمٍة واِحَدة!
بل  »المومياء« فقط،  وتجاربهما السينمائية مًعا لم تقتصر على 
ث  الذي يتحدَّ »جيوش الشمس«،  ت إلى الفيلم التسجيلي  امتدَّ
عن جنود حرب أكتوبر، وقد عملت معه وكأنها مساعد للمخرج، 
في الوقت الذي كانت نادية في  ر الجنود،  حيث كان شادي يصّوِ
مع  العيني  قصر  مستشفى  في  الُمصابين  للجنود  ة  خاصَّ زيارة 

أصدقاء »شادي عبد السالم«.. 

من أناشيد »إخناتون«!
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مجموعٍة من الفنانين، وكانت على معرفة بأبطال الحرب؛ لذلك 
عن لقائها األول به تقول نادية:  استعان بها شادي في الفيلم. 
العمل في فيلم  »التقيت به أول مرة في نهاية الخمسينيات أثناء 
م  الناصر صالح الدين، إخراج يوسف شاهين، وكان شادي ُمصّمِ
نة على الورق لشخصيات  المالبس. كنت أتابع تصميماته الملوَّ
الفيلم، فوجدتها تعطي روح العصر، وكأنه قد عاش وجوه هذه 

ا بداخلها رغم َصمِتها«. ر عمَّ الشخصيات، فكانت ُتعّبِ
كاملين،  عاَمْين  قرابة  الدين«  »الناصر صالح  تصوير  استغرق 
ة بين شادي ونادية، التي شعرت  َدت فيهما الصداقة والَمحبَّ توطَّ

أنها أمام شاّبٍ ممتلٍئ بالكبرياء والمعرفة.
تضيف نادية: »التقينا في أمر غريب؛ وهو حبنا لمتابعة األعمال 
الفنية الراقية، وكنا نتابع األعمال الرديئة الهابطة أيًضا بَشغٍف؛ 
القفشات  على  ذكائنا  وتدريب  والسخرية،  الضحك  أجل  من 

السريعة والتالُعب باأللفاظ!«.
ا عن عالقتهما اإلنسانية فتقول: »لقد كان شادي بالنسبة لي  أمَّ
وأم، فالتوأم كلٌّ منهما يشعر باآلخر، ويحسُّ أحاسيسه، توأٌم  كالتَّ

ا وفكرًيا«. ِفكًرا وروًحا في رحم الفن، كان اللقاء داِئًما ُروحيًّ
هناك عمل آخر جمع بينهما - شادي ونادية - كمهندس للديكور، 
ِله 

َ
وبطلة للفيلم، وهو فيلم »الخطايا«، الذي تقول نادية عن َبط

ه  عبد الحليم حافظ: »كان من أشد الُمعَجبين بشادي، وكان يهمُّ
كمهندس  لوجوده  يرتاح  وكان  مالبسه،  في  يستشير شادي  أن 
في  وُمخِلًصا  مجاله،  في  عاِلًما  كان شادي  لقد  للفيلم...  ديكور 

ره«. عمله، وكان عبد الحليم حافظ يعرف ذلك وُيقّدِ

صاحب النبوءات.. والمعرفة!
»كان شادي يحترم المعرفة، ويحتقر الجهل، وال يدخل أيَّ عمٍل 
قة به، إن  ِلَع على أغلب المصادر المتعّلِ ر فيه قبل أن َيطَّ له أو يفّكِ
ها«. هكذا يصف الصحفي والشاعر أحمد إسماعيل-  ُقل ُكلَّ

َ
لم أ

بين،  شادي المقرَّ وكان واحًدا من أصدقاء  شادي عبد السالم، 
ويروي أحمد إسماعيل حواًرا دار بين شادي والمخرج اإليطالي 
»زيفايللي« ذات ليلة، سأله شادي: »أي كتاٍب عن مصر دَفَعَك إلى 
زيارتها وإخراج فيلم عن ملوكها يا سير زيفاريللي؟«، فأجابه الرجل: 
د، ولكنها بعض القراءات«، فقال شادي  »ليس هناك كتاٌب ُمحدَّ
للمخرج الكبير: »أنَت لم َتعِرفنا إذن، إنني قرأت أكثر من خمسين 

ر في عمٍل عن دافن�ضي«!. كتاًبا عن إيطاليا، ولم أفّكِ
ق بالفنانة  ا أف�ضى به شادي له، يتعلَّ ويذكر أحمد إسماعيل سرًّ
ل بدلة رقص  م أوَّ حيث أخبره أنه هو َمن صمَّ »تحية كاريوكا«، 
ر لصديقه  مصرية لتحية كاريوكا! وبعد رحلة شادي إلى اليابان َعبَّ

أحمد إسماعيل عن انزاعجه من هذه الزيارة فيقول: »أزَعَجتني 
للمعمار الياباني القديم،  إنها خيانٌة  البنايات األمريكية الطراز، 

كم سوف َيحَزُن كيراساوا على هذا الُقبح!«.
في مطعم  ومعهما صالح مرعي  يجلسان،  كانا  الليالي  إحدى  في 
لهم:  قال  وفجأة  يفضله شادي،  كان  الذي  بالزمالك،  »ليدو« 
أحمد  ينَس  لم  عمري«،  من  والخمسين  الثالثة  في  »سأموت 
نَّ أنها نبوءة شادي، وهي النبوءة التي 

َ
إسماعيل هذه الكلمات، ظ

فها الواقع بثالث سنوات فقط! 
َ
خال
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التحيز للفرنسية 

باإلضافة  المهاجرين  من  اآلالف  مئات  عام  كل  كندا  إلى  يأتي 
لالجئين الذين ازدادوا خالل السنوات األخيرة بسبب األحداث 
المؤسفة لكثير من البالد العربية، حتى أن كندا احتلت المركز 
ومن الطبيعي عندما تدخل  األول عالمًيا في استقبال الالجئين. 
أن تجد فتاة  مكتب أو محل أو مول،  سواء  إلى أي مكان عام، 
محجبة بجانبها أخرى تلبس الميكروجيب، بجانبهما ثالثة تلبس 
الزي الهندي وتضع النقطة الحمراء على جبهتها، وكل ألوان البشر 

بأجناسهم المختلفة.
وظهرت أماكن تتميز بأنها ذات تجمع عربي، وأخرى تجمع هندي، 
وبالتالي ظهرت محالت ومطاعم  وهكذا،  أفريقي،  وثالثة تجمع 
لبنانية أو سورية  تخدم كل فئة فنجد مطاعم هندية وأخرى 
العربية  الجاليات  أكبر  من  بكندا  الشوام  وبالمناسبة  وهكذا، 
وهناك تحيز كبير وواضح للفرنسية  كبير جدا.  )بيزنس(  ولديهم 
بمقاطعة كيبك، ورغم أن كندا بها لغتان رسميتان هي الفرنسية 
باإلنجليزية،  التحدث  يرفضون  كثيرين  أن  إال  واإلنجليزية، 
وينظرون لك نظرة ريبة ألنك ال تعرف الفرنسية، والموضوع له 
بعد تاريخي، يستحق مقااًل مستقال، كما أن لديهم قوانين تحث 
على تعلم الفرنسية وتجعل األوراق الرسمية دائما بالفرنسية، 
للحصول  يتقدم  لمن  الفرنسية  للغة  امتحانا  هناك  أن  حتى 
ولذلك نجد أن الالفتات والعالمات في الشوارع  على الجنسية. 
بالفرنسية، وفي المترو ووسائل المواصالت التنبيه على المحطة 
مقاطعات  في  والعكس  بالفرنسية،  يكون  تنبيه  أي  أو  القادمة 

أخرى مثل أونتاريو.
ألن ليس لها  وجدتها صعبة جدا،  بدأت تعلم اللغة الفرنسية، 
قاعدة ثابتة، فكل قاعدة لها استثناء قد يفوق القاعدة، وحتى 
في  مثلما  اسم  له  ليس   80 رقم  فمثال  غريب،  فنطقها  األرقام 
»أربع  إنما في الفرنسية هو  أو في اإلنجليزية،  »ثمانون«  العربية 
عشرينات« ونفس األمر لرقم 90 فهو »أربع عشرينات زائد عشرة« 
فهل عجزت اللغة الفرنسية على اطالق  وهكذا في أرقام كثيرة، 
هذا باإلضافة إلى أن نطق الكلمات ليس له  اسم لهذه األرقام، 
عالقة بالحروف المكتوبة فحروف كثيرة موجودة بالكلمة وال 
في فصل تعليم الفرنسية شعرت أننا خير تمثيل لألمم  تنطق. 
المتحدة، فكل الجنسيات موجودة، حتى المعلمة ليست كندية، 
يندر وجود كندي أصلي، دائما هناك أصول غير كندية حتى لمن 

تقع المفارقات عند  ولدوا ويعيشون بكندا منذ خمسين عاما. 
األحاديث الجانبية سواء في فترة االستراحة أو أثناء جملة صعبة 
تشرحها المعلمة، فتجد خليًطا من العربية والفارسية واألسبانية 
واإلنجليزية، والكل يحاول أن يساعد زميله الذي يتحدث لغته في 
شرح الجملة أو المعنى، واألجمل عندما نتبادل األحاديث كزمالء 
فأحيانا نستخدم لغة  بعيدا عن الفرنسية التي لم نتقنها بعد، 
حتى يصل المعنى  اإلشارة أو الرسم لكي نفهم بعضنا البعض، 
وترجمة  األزمة  هذه  لحل  كثيرا  جوجل  ترجمة  وتتدخل  بيننا، 

المعاني المطلوبة.
بثقافاته  األممي  التجمع  هذا  وسط  يتعايش  أن  يريد  والكل 
المختلفة، وتعلم الفرنسية القتحام الحياة الكيبيكية نسبة إلى 
مقاطعة كيبك، وحتى خارج فصل تعليم الفرنسية وفي التعامل 
مع الناس كثيرا ما نبدأ الحوار باإلنجليزية ثم الفرنسية وأحيانا 

نكمل بالعربية عندما نعلم أن الطرف اآلخر يتحدث العربية. 
من  مختلفة  جنسيات  مع  متنوعة  تكوين صداقات  في  وبدأت 
المتنوعة،  خالل دراسة الفرنسية ومن خالل لقاءات األصدقاء 
ووجدت أن الهنود والفلبينيين والبنجالديش من أكبر الجاليات 
وتعرفت  وأيضا الجالية اإليرانية لها تواجد كبير،  في مونتريال، 
على عدد من اإليرانيين من خالل دراسة الفرنسية وفي مناسبات 
أخرى، وهم قريبو الشبه كثيرا بالعرب، وبعضهم يعرف العربية 
بشكل جيد، وتعرفت على فهيد وسعيدة، األول مهندس والثانية 
األول يتحدث بعض الكلمات العربية ويعرف  مهندسة ديكور، 
قليال من اإلنجليزية والثانية ال تعرف اإلنجليزية وال أي لغة سوى 
نتحاور بأي لغة وأحيانا باإلشارة،  وأصبحنا أصدقاء  الفارسية، 

وطبعا جوجل يسهل كثيرا من األمور من خالل خدماته المميزة 

وجهة سفر

حسام عبد القادر
كاتب وإعالمي من مصر-
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مرصد

 القاهرة - محمد زين العابدين  

معهد  نظم  العربي(،  التراث  في  ن 
َ
)السك عنوان  تحت 

أدارها  افتراضية.  ندوة  بالقاهرة،  العربية  المخطوطات 
محاضرتها  وألقت  المعهد،  مدير  الحفيان  فيصل  الدكتور 
المنعم  عبد  نبيلة  العراقية  والمحققة  المؤرخة  الرئيسة 
داود، رئيس مركز إحياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد. 
أشار الحفيان إلى أن )السكن( ال يعني البيت فحسب، بل إنه 
يسُع  كبيٌر،  فما الوطن إال سكٌن   على الوطن؛ 

ً
قد يطلق أيضا

بين  والحضارية،  التراثية،  السكن  مفردات  وتتوزُع  الجميع. 
كتب التراث المختلفة، كما نجد عنه إشارات خاطفة في كتب 
)أيام العرب(، وكتب األدب، والشعر. ويتعلق اإلنسان بالمكان، 

ِه، وترحاله.  ِ
ّ
والسكن، في ِحل

السكن والعمران في التراث اإلسالمي                                       
عرفوا  القدماء،  العرب  أن  إلى  داود،  نبيلة  الدكتورة  أشارت 
وكيفية إحكامها، وطريق ُحْسِنها؛  األبنية،  »عقوُد  بأنها:  العمارة، 
والقناطر  البهية،  المنازل  وتنضيد  المحكمة،  الحصون  كبناء 
المشيدة، وأمثالها«. ويقول ابن خلدون: »إن صناعة البناء، أول 
صنائع العمران الحضري، وأقدمها؛ وهي معرفة العمل في اتخاذ 
البيوت، والمنازل، للسكن، والمأوى لألبدان، ألن اإلنسان ِلما َجُبَل 
عليه، من الفكر في عواقب أحواله؛ ال بد من أن يفكر فيما يدفع 
عنه األذى من الحر، والبرد، كاتخاذ البيوت المكتنفة بالُسقف، 
والحيطان من سائر جهاتها«. وتطرقت إلى تناول القرآن الكريم، 
واآلثار النبوية، للسكن والبيت والدار، وقالت: تغلب عليها الصفة 
الدينية، وتصف وصفًا عامًا، مع إشارات يسيرة إلى مواد البناء، 
من الزهد،  وتؤكد بساطته،  وتكثر من الكالم عن سعة البيت، 
ألن رواتها من القرون الثالثة األولى للهجرة. وتحفل كتب الفقه 
بمعلومات خاصة بأحكام السكن، وتنظيمه، وتخطيطه، وحقوق 
إن  وأضافت:  ولم تترك شاردة، وال واردة إال واستوفتها.  مالكيه، 
حافلة بوصف البيت  والمعلقات،  الجاهليين،  دواوين الشعراء 
وغيرها،  والطرائف،  والخيام،  »الِخباء«،  وبشكل خاص  العربي، 
والمنازل  القصور،  بعض  وصف  إلى  إشارات  فيها  وردت  كما 
األموي،  العصرين  في  الشعراء  دواوين  حفلت  كما  المشيدة، 

تخل  لم  لكنها  للمنازل،  الظاهري  المادي  بالوصف  والعبا�ضي، 
وتطرقت الباحثة إلى ما ورد في المعاجم  من الخيال والمبالغة. 
اللغوية، وهي أوسع المصادر تفصياًل، وأدقها في تناول المفردات، 
ومواد بنائه.  وموقعه،  واإلشارات المتعددة إلى تخطيط البيت، 
والسكن،  البناء،  عن  العربي  التاريخ  كتب  أوردته  ما  وكذلك 
خاصة قصور الخلفاء، واألمراء، والموسرين. اهتمت بالوصف، 
وبالغت فيه أحياًنا، إال أنها أعطت معلومات عن اهتمام الخلفاء، 
كما تقدم بعض المعلومات  بالعمارة،   - بشكل خاص   - واألمراء 

عن مواد البناء، ومصادرها، وطرز البناء، وتكاليفه..     
                    

العمارة، والسكن في الكتب التراثية المختلفة                                    
وتتوزع المعلومات عن العمارة، وأنواع المباني في كتب التراث؛ 
وطرز  أوصاف عامة للمنازل،  والرحالت؛  ففي كتب الجغرافية، 
وطبيعة  لطبيعتها،  تبعًا  المختلفة،  األقاليم  في  السائدة  البناء 
مع التركيز على  ومواقع البيوت فيها،  وخطط المدينة،  سكانها، 
الفكر،  )مباهج  ففي كتاب  والعجيبة؛  المهمة،  المباني  وصف 
ومناهج العبر( للوطواط، وصٌف للمباني العظيمة، باقية األثر، 
مباني  ومنها  ونثرًا،  شعرًا،  وأوصافها،  العرب،  لمباني  وإشاراٌت 
واألندلس،  في وصف مباني مصر،  )الوطواط(  وأسهب  اليمن، 
دون  واألندلس،  »أطنبت في وصف مصر،  وهو يقول عن ذلك: 
ما عداهما من األصقاع، وأثبتت في وصفهما ما تشترك في قبوله 
وباآلخر َزكا أصلي،  ألن بأحدهما نما فرعي،  واألسماع؛  القلوب، 

وتّفرَق في مجموِعهما أهلي«. واختص القصور، والمنازل، بوصف 
ما  األمثلة،  فمن  الرحالت،  كتب  أما  أدبي.  وبأسلوٍب  مفصل، 
ذكره )ابن جبير( من خصائص العمارة في مشرق الدولة العربية، 
ومغربها، وتحدث عن الديار الكبيرة، التي تلفت النظر بمواد بنائها 
المتينة. ومن الكتب العامة )عيون األخبار( البن قتيبة الدينوري؛ 
وخصص فيه بابًا بعنوان »البناء، والمنازل«، وتحدث عن أهمية 
الدار، والمحافظة عليها، وقال »ليُكن الداُر أوَل ما تبتاع، وآِخَر ما 
ِغُب في ِسعة البيت، وختم بالتأكيد  تبيع«، وأوِرَد أقوااًل كثيرة، ُترَّ
وذكر  ألنه دليل اإلستقرار،  على أن يكون لإلنسان بيت يملكه، 
الخبِز  شراُء  العيش،  إن من ِضيِق  »يا بنى،  ألحد الفضالء:  قواًل 
)المحاسن(  وفي كتاب  إلى منزل«.  والنقلة من منزٍل  من السوق، 
للبرقي، يشير إلى ضرورة عدم ارتفاع سقف البيت عن ثمانية أذرع، 
َمام في أكناف الدار، ويو�ضى بجعل المنزل قريبًا  ويدعو لجعل الحَّ
من الماء، والخضرة، وفي باب )تنظيف البيوت، واألفنية( يقول 
أن كنس فناء البيت يجلب الرزق، ويقول:»ال تزووا تراَب الَكنِس 
خلف الباب، فإنه مأوى الشيطان. ومن الكتب التي تناولت بناء 
الديار، )العقد الفريد( البن عبد ربه، ففي باب البنيان، أورد قول 
ولذة  ولذة الثوب يوم،  والشراب ساعة،  »لذة الطعام،  حكيم: 
كلما نظرت إليه، تجددت لذته في قلبك، وحسنه  البنيان دهر، 
إلى  األخالق(  )مكارم  كتابه  في  )الطبر�ضي(  ويشير  عينيك«.  في 
عادات اجتماعية ما تزال سائدة إلى اليوم، فيقول: »من بنى بيتًا، 
فليذبح كبشًا، وليطعم المساكين«. وتجب اإلشارة لكتاب )ألف 
بالكثير من مظاهر الحياة  حفلت  وهو موسوعة،  وليلة(،  ليلة، 
اإلجتماعية، ومنها البناء؛ ومنها إشارات وردت في بعض القصص، 
بالحديد،  مصفحًا  بالحجارة السود،  مبنيًا  قصرًا  »دخلُت  مثل: 
عليها  فسقية،  وسطه  وفي  القصر،  وسط  إلى  الدهليز  ودخلت 
ويخصص  من أفواهها«.  تلقي الماء  سبوع من الذهب األحمر، 
)ابن سينا( في كتابه )القانون في الطب( فصاًل الختالف المساكن، 
وتأثيرها على الصحة؛ فالمساكن الحارة مقلقة للشعور، مضعفة 
للهضم، يسرع الِهَرُم إلى أهلها، أما المساكن الباردة فأهلها أقوى، 
وأحسن هضمًا، والمساكن الغائرة، سكانها دائمًا في رَمٍد، وَكَمد، 
والمساكُن العالية سكانها أصحاء، أقوياء. وفي كتاب )الُمحَتِسب( 
الجّباسين رشوة،  يأخذوا من  أال  البّنائين،  ِلف  ُيحَّ بسام؛  البن 
لم  الحائط،  على   

َ
ُبِسط إذا  فإنه  الجبس،  نضج  قلة  ليكتموا 

يجف بسرعة، وأوَجَب على البنائين إكثار خلط الجير، في جبس 
البياض، وقت العجن، لتسهيل بسطه على الحيطان، كما أوَجَب 
عليهم عدم بناء الحيطان بالطوب قليل النضج، لمنع تفتته بعد 

مدة، وسقوط ما فوقه.

 لتكييف المنازل
ً
العرب يبتكرون جهازا

في كتاب )سلوك الُسنن إلى وصف السكن( للتلمساني، إشارة إلى 
جهاز )الباذهنج( الذي ابتكره العرب في العصر العبا�ضي، وجعلوه 
من مستلزمات بناء الدار، ألنه يعمل على تلطيف جو الدار صيفًا، 
وكان يشيد وسط المبنى، فوق األسطح، لتّلقي الهواء الُمّلِطف، 
وإسقاِطِه من فتحاٍت في السقف، إلى قاعات المنزل، وهو ما يظهر 
وأشار  والرفاهية الحضارية في العصر العبا�ضي.  العرب،  تقدم  
المؤرخ الدكتور خالد عزب، إلى أن الثقافة اإلسالمية، أضافت 
باعتباره من  األسرة،  ببناء  متعلقًا  جديدًا،  بعدًا  لفكرة السكن، 
المقاصد اإلسالمية، حيث عبر القرآن الكريم عن رابطة الزواج 
الحضارة  أضافته  الذي  المهم،  الثاني  البعد  أما  )الَسَكن(،  بــــ 
إليواء  بيوت  بإنشاء  االهتمام  فهو  السكن؛  لفكرة  اإلسالمية 
العمارة،  في  اإلسالمية  الثقافة  واهتمت  والمشردين،  الفقراء، 
مثل تحديد اتجاه  والطهارة؛  متعلقة بالعبادة،  خاصة،  بأشياء 
ركن  في  أو  الدار،  خارج  الحمامات  وفصل  المنزل،  في  القبلة 
الضيوف،  إلقامة  مستقلة،  خاصة  غرفة  وإقامة  منه،  ق�ضي 
على خصوصية أهل  حفاظًا  وحمام خاص بهم،  أو استقبالهم، 

البيت، ومنعًا لحرج الضيف 

ن، والِعمارة في التراث العربي
َ
الَسك
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تراث الشعوب

 إعداد - د. هال علي

الصحراء  لدينا  نباتات،  وال  غذائية  مصادر  بالدنا  في  »ليس 
 العيش هنا، لذلك أحاول 

ً
والمياه المالحة، فمن الصعب جدا

ا. فالنفط  قدر المستطاع الحفاظ على تقليد صيد اللؤلؤ حيًّ
يمكن أن ينفد في أي وقت لكن الطبيعة ستظل موجودة على 
االماراتي  اللؤلؤ  البحار وصياد  اختتم  العبارة  بهذه  الدوام«. 
الشهير علي السويدي حديثه عن تقليد صيد اللؤلؤ وزراعته في 
اإلمارات. قبل اكتشاف النفط في دولة اإلمارات وما رافقه من 
تطورات تكنولوجية وعمرانية، كانت تجارة اللؤلؤ هي التجارة 

األكبر في الدولة والمصدر الرئيس لدخل اإلمارات. 

أنواع  بعض  داخل  تتشكل  التي  الكريمة  األحجار  أحد  واللؤلؤ 
مثل  المسميات  من  العديد  وله  والمحار،  الرخويات  أصداف 

الدانا والبدلة والفص وغيرها. 
أهل  واعتمد  العشرين،  القرن  في  االمارات  في  اللؤلؤ  بدأ صيد 
حيث  آنذاك،  أساسًيا  اعتماًدا  اللؤلؤ  استخراج  على  اإلمارات 
كان هنالك نحو ثالثمائة مركًبا شراعًيا ونحو سبعة آالف من 
من  أشهر  أربعة  لمدة  في رحالت  يشرعون  اإلمارات  في  البحارة 
السنة مواجهين المخاطر تحت أشعة الشمس الحارقة بحًثا عن 

المحار الستخراج اللؤلؤ. كان الغوص قديما أمًرا صعًبا للغاية، 
حيث كان الغواصون يحبسون أنفاسهم في بعض األحيان لدقائق 
20 متًرا في مياه شديدة البرودة ،  متواصلة، في أعماق تصل إلى 
حتى في ذروة الصيف. كانت أدوات الغوص تتألف من الديين: إناء 
يعلقه الغواص حول رقبته خالل  مصنوع من خيوط مترابطة، 
جمع المحار ليضعه بداخله. باإلضافة إلى حبل يربطه الغواص 
وتشمل  »الزبيل«.  بساقه بحجر في قاع البحر يطلق عليه اسم 
األدوات أيًضا مشبًكا يتم صنعه من صدفة سلحفاة أو من عظمة 

خروف، ليضعه الغواص على أنفه لمنع دخول الماء إلى أنفه.

اللؤلؤ زينة وحرفة وصناعة
عرف الخليجيون اللؤلؤ زينة وحرفة وصناعة،  منذ أمد بعيد، 
واشتهرت منطقة الخليج العربي بحرفة الغوص الستخراج اللؤلؤ 
من أعماق البحر منذ أكثر من أربعة آالف سنة. وأصبحت صنعة 
بجانب  وشكلت  المحلي  االقتصاد  في  بالغة  أهمية  اكتسبت 
التجارة وصيد األسماك مصدًرا للرزق. وصارت عماد االقتصاد 
في بالد الجزيرة العربية ورافًدا من أهم روافد االقتصاد اإلقليمي. 
جودة  األكثر  هو  الخليجي  الطبيعي  اللؤلؤ  كون  ذلك  في  اسهم 
وصفاء وبريًقا في العالم بأسره. وقد ازداد ازدهار هذه التجارة مع 
تكاثر خطوط التجارة البحرية، ورغم الظروف الصعبة والمعاناة 

الحيوي فقد  القطاع  في هذا  العمال  يعيشها  التي كان  الكبيرة 
تمكنت الدول الخليجية من االستفادة من تلك الثروة الطبيعية 
المهمة في تلك الحقبة. وتبدأ تحضيرات صيد اللؤلؤ في أول يوم 
اللؤلؤ  لصيد محار  »الهيرات«  يخرج فيه أسطول السفن نحو 
حيث يكون فيه االستعداد من  »الركبة«  أو  »الشلة«  بـ  يسمى 
البحارة للتوجه إلى الصعود على السفن ويقف على الشواطئ 
إلى األماكن  أهالي البحارة لتوديعهم ثم تتحرك القافلة متجهة 
المقصودة. وفي اليوم األخير للبحارة ويسمى »القفال« ُتطلق طلقة 
ويبدأ األهالي وهم على  العودة إلى الديار.  مدفع إعالًنا عن بدء 
علم بعودة األسطول في إعداد أنفسهم الستقبال أبطال البحر 

باألحضان.

طاقم األسطول
وهم:  محددة  ومسؤوليات  خاصة  أسماء  األسطول  ولطاقم 
لها من بداية  وهو قائد السفينة التي يعد كل �ضيء  »النوخذة« 
رحلتها وحتى نهايتها وهو المطاع فيها من دون اعتراض من أحد. 
و»المجدمي« »لمقدمي« الذي يجلس في مقدمة السفينة ويحل 
محل النوخذة في بعض األحيان. و»الغواص« هو من ينزل إلى البحر 
وهو المعين المباشر  و»السيب«  الستخراج المحار واألصداف. 

للغواص وتقع عليه مسؤولية سالمة الغواص. و»السكوني« وهو 
السفينة و»الرضيف«  »دفة«  الرجل الذي يمسك السكان أي 
يقومون  عاما  وأربعة عشر  بين عشرة  وأعمارهم  الصبية  وهم 

ببعض األعمال.
من بين األسماء أيضا »التباب« وهو الولد الصغير الحدث السن 
المحار  وفلق  الشاي  بسكب  السفينة  ظهر  على  يساعد  الذي 
وهم رجال  »اليالسة«  و»الجالسة«  وغيرها من األمور الخفيفة. 
احتياطيون يحلون في أي طارئ يحدث ألحد الغواصين، ويقومون 
وهو منشد السفينة الذي  و»النهام«  بأعمال مثل فلق المحار. 

ينشد األشعار بصوت شجي ويدعو للبحارة بالخير والسالم. 
وهناك »الطباخ« الذي يطبخ المأكوالت ويعد الشاي. و»الكيتوب« 
وهو الشخص الذي يقوم بكتابة ما يحتاج إلى كتابة، وأهمها ما 

يصيده الغواص، ثم يتلوه آخر النهار. 

ألوان وأشكال اللؤلؤ
بالحمرة،  المشرب  »األبيض«  منها  ألوان  بعدة  اللؤلؤ  ويتميز 
ويشبه لون نبات  و»النباتي«  وهو أفضل األلوان على اإلطالق. 
السكر و»الوردي« يأخذ لون الورد وهو أيضا محبب عند الناس 
الثمن  غالي  كان  ولذلك  النادرة  األلوان  من  ويعتبر  و»األسود« 

صيد اللؤلؤ 
وزراعته

في اإلمارات
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كما يتميز اللؤلؤ بأشكال مختلفة  وهو أردأ األلوان،  و»األخضر« 
و»الشكل  كاماًل،  مستديًرا  شكاًل  ويأخذ  الدائري،  الشكل  منها 
حيث يكون كأنه نصف دائرة على قاعدة له  نصف الدائري« 
وله  »يالس«  و»جالس«  الكمثري  الشكل  ويشبه  و»تنمبولي« 
قاعدة يجلس عليها و»الفص« وهو أصغر األنواع التي تستخدم في 

أغراض الفصوص للخاتم وغيرها.

معايير الجودة
ولجودة اللؤلؤ معايير معينة. إذ تختلف أسعار اللؤلؤ الطبيعي في 
اإلمارات مع اختالف أنواعه وألوانه. ومن هذه المعايير: اللمعان، 
واللون،   . كلما زاد سعره وقيمته  كلما زاد لمعان وتوهج اللؤلؤ، 
أكثر ألوان اللؤلؤ انتشاًرا هو األبيض المائل إلى األصفر. وسطح 
اللؤلؤ إذ تزداد قيمة اللؤلؤ مع قلة الخطوط على سطحه. وحجم 
اللؤلؤ، إذ يصعب العثور على لؤلؤ كبير الحجم، ما يجعل قيمته 

أعلى من اللؤلؤ ذي الحجم الصغير. 

اللؤلؤ والسياحة البيئية
مع اكتشاف النفط، تضاءلت صناعة اللؤلؤ إلى أن انتهت كلًيا بعد 
ذلك حيث توقفت منذ قرابة الثالثين عاًما وأصبح كل ما يتعلق 
عالم اآلثار  يقول روبرت كارتر،  بها من ذكريات الجيل السابق. 
والمتخصص في صيد اللؤلؤ: »إّن تلقي اإلمارات عائدات النفط 
صيد  »نعش«  األخيرفي  المسمار  كان  الستينيات  في  المباشرة 
اللؤلؤ«. ولكن، في اآلونة األخيرة، عادت تجارة اللؤلؤ في اإلمارات 
العلمي والتكنولوجي األمر،  التقدم  بعد أن سهل  إلى االزدهار، 
ولم تعد هناك حاجة للغوص والبحث عن المحار للحصول على 
إذ يتم استخراجه من خالل تدخل اإلنسان في عملية  اللؤلؤ، 
وتعد مزرعة اللؤلؤ التي أسسها عبد الله  ُتدعى زراعة اللؤلؤ.  
السويدي في رأس الخيمة أول مشروع لزراعة اللؤلؤ في الشرق 

األوسط. ويدمج السويدي بين العادات القديمة الستخراج اللؤلؤ 
والتقنيات الحديثة لتحفيز وزيادة قدرة المحارعلى اإلنتاج، لتنتج 
وتقوم الزراعة على  ألف لؤلؤة سنوًيا.   40 المزرعة ما يزيد عن 
واستخدام التقنيات  تهيئة المحار بعد صيده من مياه البحر، 
موسم  بدء  حتى  البحر  مياه  إلى  وإرجاعه  تخصيبه  في  العلمية 
الحصاد، ويتم ذلك من خالل إدخال نواة مستديرة مع قطعة من 
النسيج المفرز للؤلؤ إلى داخل أحشاء المحارة. وينتج المحار بعد 
تلقيحه ما نسبته 60 % من اللؤلؤ، وهو أضعاف ما ينتجه المحار 
طبيعًيا. لقد ساعدت زراعة اللؤلؤ في زيادة اإلقبال على السياحة 
البيئية، حيث يرغب السياح بالتعرف على عمليات زراعة اللؤلؤ 
اإلماراتي ومشاهدة أمور لم يروها من قبل، ال سّيما أن اللؤلؤ من 
المكونات األساسة لتاريخ اإلمارات. وُعرضت في متحف اللوفر - 
أبوظبي منذ فترة، لؤلؤة عمرها ثمانية آالف سنة، تعد األقدم في 
طلق عليها »لؤلؤة أبوظبي«، وقد عثر عليها في جزيرة مرّوح 

ُ
العالم، أ

في  اآلثار  رئيس قسم  يقول  اإلماراتية.  العاصمة  قبالة سواحل 
دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بيتر ماكجي، »إّنها أقدم لؤلؤة 
هي تذكير هام بالرابط العميق بين الشعب  معروفة في العالم، 

اإلماراتي وموارد البحر« 
* كاتبة من سوريا

مصادر وإحاالت: 

 .https://www.bayut.com/mybayut/ar :»موقع »ماي بيوت •
الفرنسية، موقع العين اإلخبارية  وكالة األنباء  اإلمارات تعيد لصيد اللؤلؤ بريقه،   •

.https://al-ain.com/article/uae-re-catch-pearls-glamor :28/11/2019

علي  الشهير  اإلماراتي  اللؤلؤ  صياد  مع  قبلي،  من  مترجم  حوار  من  اقتباسات   •
 :2019 أكتوبر   29 منشور على مدونتها بتاريخ  حاورته باتريسيا كالرك،  السويدي، 
https://theculturetrip.com/middle-east/united-arab-emirates/articles/

 ./meet-the-uaes-last-pearl-diver
اإلمارات  إيناس محيسن،  والمخاطر،  بالمغامرة  اللؤلؤ قصص محفــــوفة  صيد   •

اليوم، 15/2/2015:
       .https://www.emaratalyoum.com/life/culture/2015-02-15-1.756782

اللؤلؤ وزراعته في اإلمارات صيد 

تراث الشعوب

فلسفة المعنى
بالمعنى  والتصريح  بين اإلضمار من جهة،  المعنى  فلسفة  تقع 
على  كله  العبء  يقع  وهنا  أخرى،  جهة  من  للكالم  الظاهري 
مهارة الكاتب في تحميل الجملة ما تحتاجه من قوة استعارية أو 
أو المزج بين أي منهم بتفاوت محسوب،  تصريحية أو مجازية، 
فحمولة الجملة تتحكم فيها براعة الدخول للمعنى، ثم توجيهه إلى 
النقطة التي تكون فيها الرسالة النصية قد بلغت هدفها وأدركته 

بأقصر الطرق وأسلسها وأمتعها للقارئ.
متن  في  ليتغور  السطحي  المعنى  إزاحة  هو  اللغة  في  اإلضمار 
يحتوي  كبير  كوعاء  اللغة  على  األساس  في  يعتمد  الذي  النص 
كل التصريفات والتخريجات التي من الممكن أن يمنحها النص 
اإلبداعي لمتلقيه الشغوف لفك شيفرات النص وأحيانا طالسمه 
لتكتمل له متعة القراءة والتحليل، هذا إن كان دائًما على موعد 
مفاتنه،  مع اإلثارة الذهنية والتشويق، ومراوغة النص في إبداء 
قياًسا على األنموذج المطروح للقراءة، ال مستسلًما لغواية قراءة 
سلسة هادئة ال تروم إال إزجاء الوقت، أو تخزين حصيلة لغوية، 
أو الحصول على معنى مجاني ال جهد فيه وال محاورة ومداورة مع 
وليس أيًضا بالطريقة الملغزة التي تزيد النص تعقيًدا  النص، 
كما يأتي التصريح الذي تلعب فيه البالغة اللفظية للغة دوًرا 
التي تكّوِن متن النص  في تجسيد الحال وظواهر األشياء  ا،  مهمًّ
وذلك بما يمتلكه  وحواشيه وأهدافه المعلنة وتوجهه الصريح، 
الكاتب من أدوات بناء لغوية سليمة في األساس يعضدها الفكر 
وعالقة هذا  وتدعمها الرؤية الثاقبة للواقع،  الملتحم بالخيال، 
باللفظ الذي يجسد المعنى على غير طريقة ونهج، وهو ما يستفاد 
به من الدأب على قراءة الشعر الرصين خاصة كنبع ومعين ال 
والمجازات  البالغية  بالصور  التسلح  على  يساعدان  ينضبان، 
اللفظية واالستعارية التي لها دور بالغ في تحديد زوايا الدخول 
إلى المعنى دونما إطناب أو إسهاب، وغيره مما قد تحدثه بعض 
المحسنات البديعية الزائدة عن الحاجة، حتى في كتابة السرد 

من دون الشعر..
ومبرراتها للوجود  »فلسفة اللغة«  وما بين المعنى والداللة تقع 
في حيز اإلبداع لتعالج إشكاليات قراءة النص وتأويله، وخروجه 
فما تكاثف  من حيز الكلمات واإلشارات إلى حيز الفكر المبثوث، 
وتجمع كبخار الماء، يصبح من السهل تقطيره واالحتفاظ به في 

»كلما  ليعبر عن إعجاز اللغة كما قال النفري:  الوعي والذاكرة؛ 
ليكون فك الشيفرة هو  كلما ضاقت العبارة«؛  اتسعت الرؤية، 
الحل إلحداث المتعة العقلية والذهنية والتي تؤدي وظيفة مهمة 
في إدراك هدف من أهداف الكتابة، واللغة كوعاء كما قلنا قادر 
وكنهها ومن  - على امتصاص حقيقة األشياء  - من أقصر الطرق 
ثم التعبير عنها بتلك الشفافية والطزاجة التي يأتي بها االبتكار في 

التعامل مع اللغة بشقيها المعنوي المتغير، والمادي الثابت.
وهو ما يؤدي إلى الشعور بأهمية فلسفة المعنى التي ربما كان   
تركيب  اعتماد  ومن  حال،  إلى  حال  من  التغير  نفس سمة  لها 
للجملة تفضياًل على تركيب آخر يجعل لها توجًها فلسفًيا وتبريرًيا 
مختلًفا في المذاق والرائحة وإحداث تلك المتعة في المراوغة.. 
ذلك الذي يصب في دالئل إعجاز اللغة ذاتها كما عبر »عبد القاهر 
الجرجاني«، واعتمد في »دالئل اإلعجاز«، عن الكلمة وكونها لفًظا، 
واتساًقا - تبًعا لذلك - مع تلك الفلسفة التي ربما أثارت إشكالية 
من إشكاليات العالقة بين المعنى والمبنى القائم عليه: »فلو كانت 
وإذا استحقت  من حيث هي لفظ،  َحُسَنْت  الكلمة إذا حُسَنْت 
المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتها، وعلى انفرادها، من دون 
أن يكون السبب في ذلك ما لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم 
ولكانت إما أن تحسن أبدا أو ال تحسن  لما اختلف بها الحال، 
أبدا«. ليكون التميز للكلمة بمعناها فيما بين وجودها في السياق 
والمعنى  اللفظ األسا�ضي،  لتشكل جدل العالقة بين:  وخارجه؛ 
الملفوظ المراد به إحداث التأثير والتوجيه إلحراز الهدف المراد، 
المعنيين  وطموح  الباحثين،  اجتهاد  العالقة طريدة  تلك  لتظل 

باإلبداع واإليجاز واإلنجاز مًعا 

إضاءة

محمد عطية محمود
كاتب وناقد مصري
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مرصد

 أبوظبي - خاص

من  األيام،  في هذه  السويدي وشركاؤها«،  »مؤسسة  تحتفي 
خالل إضاءات وبرامج فكرية وثقافية متنوعة، بإرث وإنجازات 
قامة وطنية متفردة لعبت كبير الدور في البناء والتأسيس لركائز 
اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، أال وهي: المفكر والقائد 
السيا�ضي خليفة بن يوسف السويدي )1915 - 1971(، حيث 
وفاته  ذكرى  في  الراحل  وأدوار  إسهامات  المؤسسة  تستذكر 
الخمسين، والتي تتزامن مع مبادرة »إمارات السالم«  لمؤسسة 

أبوظبي للفنون. 

ويأتي هذا االحتفاء الفكري من المؤسسة بهدف التذكير  بأدوار 
ومنجزات هذه القامة الوطنية وتعريف شباب الوطن بها، ووفاء 
لما قدمه الراحل خليفة بن يوسف السويدي وما بذله من جهود 
اتحاد  ومتانة  منعة  ولبنات  لركائز  التأسيس  سبيل  في  نوعية 
دولتنا الغراء، إذ كان له، وهو الذي تميز في وسطه االجتماعي منذ 
البدايات بوعيه المبكر وحكمته وبعد نظره وتفانيه في خدمة 
وطنه وأبناء مجتمعه،  دور جوهري في بناء دعائم قوة اتحاد دولة 

االمارات واإلسهام في جهود تمهيد الدروب والعقبات في سبيل 
المجلس الذي قام بالمفاوضات  إنجازه، حيث كان من أعضاء 
والمناقشات الخاصة باتحاد إمارات الدولة. وقد واظب في جهوده 
بن  زايد  الشيح  له  المغفور  رؤى  وترجمة  تجسيد  على  تلك، 
سلطان آل نهيان، غاية تمهيد كل العقبات في سبيل قيام  اتحاد 
دولة اإلمارات والذي رأى النور فعليا في الثاني من ديسمبر عام 
1971، وذلك بينما كان المرحوم قد رحل إلى جوار ربه قبلها بأشهر 

قليلة ) 15 أغسطس من العالم نفسه(. 

وطني مخلص غيور معطاء
في هذه المناسبة، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، 
مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون:  »إن الراحل 
خليفة بن يوسف السويدي، رجل وطني مخلص غيور معطاء، 
لعب كبير الدور في بناء ركائز منعة اتحاد دولتنا المجيد، وأسهم 
بجهود نوعية في التأسيس لقواعد وبنى ازدهار وتقدم اإلمارات 
وإيجاد مشروعات مؤسسات اقتصادية وثقافية  من خالل بناء 
وإعالمية بارزة، مثلت لبنات مؤسسات شامخة نجدها اآلن تعزز 
إننا،  وأضاف:  تقدمها وتطورها.  مكانة دولتنا وتقوي مرتكزات 

فإننا نهدف بذلك إلى اإلضاءة على نماذج  وإذ نستذكر الراحل، 
وقامات وطنية غاية في القيمة  والتفرد، لنلهم شبابنا ونحفزهم 
على االقتداء بها، وأيضا عرفانًا ووفاء منا، ذلك لما قدمه الراحل 
من منجزات إذ وظف كافة طاقاته وإمكاناته ومهاراته في سبيل 
وكان أحد أهم الرواد المؤسسين للحياة  خير وطنه ومجتمعه، 
الفكرية السياسية في منطقة الخليج العربي. وطالما بقي الوطن 
وحصانته وقوته، شاغله وهمه األساسيين حتى اللحظة التي فارق 

فيها دنيانا. 

محافظ أبوظبي
ترمي مؤسسة السويدي وشركائه، في احتفائها بالذكرى الخمسين 
على  اإلضاءة  إعادة  إلى  السويدي،  يوسف  بن  خليفة  لرحيل 
حتى  أبوظبي«  »محافظ  بلقب  ُعرف  الذي  المرحوم  منجزات 
مهمة ورجل  قامة مجتمعية  مبكرًا  برز  كان قد  والذي  وفاته، 
أعمال ناجحًا. وأسهم بشكل كبير في بناء االقتصاد الوطني وصوغ 
من  والكثير  أعماله  خالل  من  والفكري،  اإلعالمي  العمل  ركائز 
المشروعات التي أسس لها. وشغل خليفة بن يوسف السويدي، 
حّساسة  ومناصب  ومهام  مسؤوليات  مجموعة  الله،  رحمه 
ورفيعة، في الدولة. منها: المستشار السيا�ضي والممّثل الشخ�ضي 
لحاكم أبوظبي، حينذاك، الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان 
للحاكم.  العام  واألمين  الديوان  رئيس  كان  لذلك  وباإلضافة 
وعقب أن أصبح المغفور له الشيح زايد بن سلطان آل نهيان 
العمل  في  السويدي  يوسف  بن  خليفة  استمر  أبوظبي،  حاكم 

أنه  مع الشيخ زايد. ومن بين أبرز إنجازاته الجدير ذكرها هنا، 
أسس لإلنجازات المشرقة في مجال صناعة النفط بالدولة، فقد 
في المجال، من المراحل األولى،  منطلقًا من  قاد ملحمة البناء  
رؤية ثاقبة، فهو كان مسؤواًل عن جميع العالقات والمفاوضات 
والتي  بالخصوص،  العالمية  النفط  تتم مع شركات  التي كانت 
الناجحة  اإلماراتية  النفط  العديد من شركات  أثرها نجد  على 

والمنافسة عالميا. 
أهم المؤسسات الرائدة في  كما تميز بجهوده المبذولة في بناء 
دولة اإلمارات التي لعبت دورا رئيسًا وحيويًا، وما زالت، وعلى رأس 
هذه المؤسسات: شركة تلفزيون أبوظبي التي تم تأسيسها في عام 
1968م بتصريح من حاكم أبوظبي لخليفة بن يوسف السويدي، 
وتعرف اآلن بشركة أبوظبي لإلعالم، باإلضافة إلى تأسيسه بنك 
1968م،  أول بنك تجاري وطني في أبوظبي عام  أبوظبي الوطني، 
والذي عمل على إدارته حتى وفاته، وقد أصبح هذا البنك منضويًا  
2017 م ضمن هيكل مصرفي قوي هو : بنك أبوظبي األول،  عام 

أحد أكبر بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
في غرفة  بارزًا  عضوًا  أيضًا  السويدي  وكان خليفة بن يوسف 
تجارة وصناعة أبوظبي حيث لعب دورًا نوعيًا في تأسيسها وتطوير 
منظومتها. كما قاد جهود استثمارات الصناديق الحكومية والتي 
نائب  وتولى منصب  أبوظبي لالستثمار،  تعرف اآلن باسم جهاز 
رئيس مجلس بلدية أبوظبي عام 1969، وتم تعيينه كنائب رئيس 
وعالوة على ذلك أر�ضى دعائم  ووكيل وزارة البلديات والزراعة. 

متينة لدفع عجلة نمو قطاع التجارة المحلية والدولية 

»محافظ أبوظبي« وأدوارهـ الوطنية
الذكرى الخمسون لرحيل خليفة بن يوسف السويدي 
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مسرح

 شريف الشافعي  

هذه  في  التصّور  عن  واألبعد  األصعب  الفني  االختيار  لعله 
ا في  ًوا ارتداديًّ

ْ
ط

َ
المرحلة، إلى درجة يبدو عندها هذا االختيار خ

االتجاه المعاكس لحركة المسرح الخليجي والعربي الحديث 
اقها المنجذبين إلى 

ّ
قد تغفر لعش »الكلمة«،  لكنها  المتطور، 

وهجها الظاهري، وقيمتها الكامنة، المدفوعين ِبُحْسن النوايا 
اذ.

ّ
ِلَبة الحواّس، كسحر البيان األخ

َ
إلى حروفها الُمست

انطلق عرض »مأساة الحجاج«، من إعداد وإخراج الفنان رامي 
الذي شهده مسرح معهد الشارقة للفنون المسرحية  مجدي، 
الثالثين  دورتها  في  المسرحية«  الشارقة  »أيام  فعاليات  ضمن 
منبرية،  محورية  كقوة  األساس  في  الكلمة  نبرات  من   ،)2020(
وُيعّول  ا،  وشفاهيًّ ا  كتابيًّ والتحقق  الحضور  لها  ُيرتجى  يزال  ما 
عليها في إحداث التأثير بالمتلقي، كوحدة مستقلة بذاتها، بغض 
المسرحي  »النص«  النظر عن مدى تطويعها وانسجامها داخل 
بمفهومه األشمل، ككيان ينتظم الكالم، سرًدا وحواًرا، ويحتوي 
عناصر المسرحة األخرى ومفرداتها البصرية والحركية واألدائية 

والموسيقية وغيرها.
كلباء  »مهرجان  أعمال  إنتاجه ضمن  الذي جرى  العرض،  أثار 
عدة  إشكاليات  باإلمارات،  القصيرة«  المسرحية  للعروض 
واالجتماعية،  والتاريخية،  الجمالية،  الفنية  األصعدة:  على 
والسياسية، وجدد تساؤالت متشعبة حول »تفجير التصوف على 

وحول أبجديات صناعة  على وجه التحديد،  خشبة المسرح«، 
وتوخي النمط الجاهز المألوف  المسرح بين الهواية واالحتراف، 
ومحاولة التمرد والثورة عليه، وكذلك حول اإلسقاط التاريخي، 
ا  ا، وربما تثقيفيًّ والترميز، واألدوار المأمولة من المسرح مجتمعيًّ
دائرة  خارج  بعضهم،  يتوقع  مثلما  ا،  وتعليميًّ ا  وتنويريًّ ا  وتوعويًّ
احتساب الفن قيمة جمالية مجردة، وفرجة ممتعة مبهرة، مثيرة 

ومدهشة وصادمة ومحّفزة للتأمل، كما يتوقع آخرون.
ارتكز ُصّناع عرض »مأساة الحجاج« إلى أيقونتين كالسيكيتين من 
العطايا القريبة للمسرح الشعري، هما: مسرحية »مأساة الحالج« 
لصالح عبد الصبور، و»دماء على ستار الكعبة« لفاروق جويدة، 
المسرح  على  المحسوبين  للعملين  الجديدة  المعالجة  وجاءت 
الحبكتين  بين  »كوالج«  بمثابة  اإلذاعي(  إلى  )األقرب  الصوتي 
بل  في فلك ال يبتعد عن أفق النصين األصليين،  الماضويتين، 
وتكثيف العمل المختلق وفق نسق  لعل الدمج بين الحالتين، 
زاد حدة الزعيق والمبالغات في تصوير  »المسرحية القصيرة«، 
الشخصيات وتحريكها على طول الخط، سعًيا وراء إبراز الفكرة 
والصراع  والمتناقضات،  المفارقات  قسوة  من خالل  والهدف 

التقليدي بين الشر المطلق، والخير المطلق.
افتتح عرض »مأساة الحجاج«، الذي أعاد طرح عالقة المتصوفة 
باإلله وبالسلطة على نحو موسع، بمشهد صلب أحد المجهولين 
انبرى  وهنا  قتله؟  ولماذا  قتله،  عمن  امرأة  وتساؤل  الفقراء، 
الناس من فئات الشعب المختلفة، من المغلوبين على أمرهم، 
يصيحون: نحن القتلة، وأوضحوا للمرأة أنهم لم يقتلوه بأيديهم، 

إذ قيل لهم: »صيحوا.. هو زنديق كافر«، ففعلوا،  بل بالكلمات، 
فصدر أمر الحاكم الطاغية بقتله، األمر الذي جعلهم يستشعرون 

أن دمه في رقابهم.
»الحكاية«، ببساطة، أن هذا القتيل »المجاني«، وهو واحد من 
أكثر من مئة ألف قتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي )40 هـ - 95هـ، 
بأدنى شبهة وفق ابن  المعروف بسفك الدماء  714م(،   - 660م 
ومن ثم فقد أعاد مقتله المرأة  هو حالة يومية متكررة،  كثير، 
إلى واقعة قتل زوجها »عدنان« على يد الحجاج أيًضا بدون ذنب 
فقرر التخلص منه  غير أنها فضلته حبيًبا وزوًجا على الحجاج، 
حقًدا عليه، وأماًل في استمالة سعاد بعد رحيل زوجها، وهذا ما لم 

يحدث، ألنها ظلت وفية لزوجها الذي اتخذته مثااًل.
تلخصت دراما المسرحية في هذا الصراع البدائي بين النقيضين، 
وعدنان  والبطش،  والزور  والحزن  والعهر  الليل  رمز  فالحجاج 
وعندما حاول رجال  رمز الصبح والطهر والفرح والعدل والنبل، 
الحجاج ومساعدوه المنافقون إجهاض سعاد في نهاية العرض 
للتخلص من كابوس عدنان، تفجر النور ليقهر الحجاج ويطرحه 

أرًضا ويزيحه بعيًدا كظالم بائد.
اتخذ العرض القصة التاريخية لإلسقاط على كل متجبر، موضًحا 
أن ديكتاتورية الحاكم إنما هي من صناعة الشعوب التي تنّصب 
فراعينها بأيديها، ولو أنها قاومت طاغيتها لما استمر في غّيه وبغيه. 
وعلى الرغم من أن العرض تهّكم على أحوال بالده التي تعتمد 
الصف  في  يوضع  صوًتا  »األجهُر  شؤونها:  إدارة  في  الشكالنية 
دوًما في الصف الثاني«،  ذو الصوت الخافت والمتواني..  األول/ 
فإن المسرحية ذاتها لم تتجاوز في الكثير من أبنيتها ومقّوماتها 
من دون مالمسة جوهر الظواهر،  هذا التوقف عند السطح، 
وجوانيات األمور، ودواخل العالقات المتشابكة المعقدة، مثلما 
المعقدة،  والصراعات  المتنامية،  التصاعدية  الدراما  تقت�ضي 
ومالمح البشر الرمادية المختلطة بين الصواب والخطأ، والنقاء 
والتلوث. على مستوى الكلمة، رهان العرض األول واألخير، جاء 

في  ا  غلوًّ الفخيم  الشعر  وزاده  ا،  مونولوجيًّ ا،  إنشاديًّ »النص« 
الصياح والشعارية: »الكلمة نور.. وبعض الكلمات قبور/ الكلمة 
الحرية«،  حصن  الظالم،  زلزلة  الكلمة  وبغّي/  نبي  بين  فرقان 
كبير  فرق  بالمشاعر،  وحكم  بالسيوف  حكٍم  بين  كبير  »فرق 
وهكذا لم تستوعب هذه الكلمة الفضاء  وفاجر«،  بين عدناٍن 
في  حكيمة،  فوقية  كلمة  ظلت  أنها  ذلك  كالمأمول،  المسرحي 
في معمعة بدت ميداًنا للتراشق  مواجهة أخرى باطشة بغيضة، 
القولية،  المغاالة  هذه  والبالغة.  اللسان  واستعراض عضالت 
صاحبتها مبالغات األداء التمثيلي، من حركات الوجوه، وإشارات 
األيدي، وكأن الخطاب يأتي من الما�ضي السحيق لجمهور يسكن 
وألن الكلمة أرادت سحب البساط لتبرز بطولتها،  كوكًبا بعيًدا. 
وانسحبت عناصر أخرى تحت المظلة  فقد تراجعت الحيوية، 
المسرح  فراغ  وملء  الجسدي  واألداء  الحركة  مثل  الصوتية 

ا. ا وبصريًّ تشكيليًّ
نحو  على  الوامضة  النقاط  بعض  توهجت  ذلك،  من  بالرغم 
تدرجات  لعبت  حيث  المثال،  على سبيل  اإلضاءة  منها  فردي، 
حاالت  وإبراز  الرؤية  تكثيف  في  دوًرا  والظالل  والظالم  النور 
أخرى بما خدم العرض كثيًرا وبلور تناقضات  ومواقف وإخفاء 
الشخصيات والحاالت، كما جاءت بعض تكوينات السينوغرافيا 
مثل تصميم صندوق التعذيب أو مكان الجلد والصلب  بارعة، 
»الحجاج«  ويعتليه  الضحية،  يسكنه  الذي  بالسيف،  والقتل 

كسلطة فوقية ليس فوقها سماء.
النتقاد  العرض،  التي حملها  العبارات  من  الكثير  أن  المدهش 
شخصياته، قد جاءت مالئمة تماًما النتقاد العرض نفسه، لمن 
أراد ذلك، لكّن صّناعه لم ينتبهوا لذلك، ومن هذه العبارات: »هي 
فلقد  على جانب آخر،  لكن قد ال تصنع شيًئا«.  أقوال طيبة، 
الباب واسًعا إلثارة تساؤل  »مأساة الحجاج«  فتحت مسرحية 
مهم، وهو: هل »هوجات« التصوف التي انبنت عليها مسرحيات 
عربية متعددة خالل اآلونة األخيرة هي في حقيقة األمر منجز إبداعي 

ضمن أعمال »مهرجان كلباء«

»مأساة الحجاج«.. دماء على ستار التصوف 
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المقام  في  للجمهور؛  أنها مغازلة  أم  سيا�ضي،  أم غطاء  صرف، 
لقد حفلت المسارح العربية على سبيل المثال بأعمال  األول؟ 
تجسد شيخ التصوف جالل الدين الرومي، والحالج، والدرويش 
يبدو استحضار  فإلى أي مدى  التبريزي،  الدين  الجوال شمس 
»التصوف« في مثل هذه السياقات الجديدة أميًنا في اتساقه مع 
من  األقطاب  المتصوفة  مع طرح  وتوافقه  التاريخية  األحداث 
وهل يأتي استدعاء  فلسفة عميقة ورؤية شاملة تسع الوجود؟ 
أم  وثقافي مجرد،  إبداعي  ا لصالح خدمة منجز  التصوف عفويًّ
يأتي أحياًنا مفتعاًل أو مدلًسا ليكون بمثابة غطاء سلطوي لتمرير 
أفكار  لخدمة  ملفقة،  مدسوسة،  موجهة،  بآليات  التصوف 
وتوجيهات سياسية معينة، تخص أفراًدا ودواًل وجماعات؟ ومن 
آلية  وفق هذا المنظور،  هل يحمل التصوف،  جهة تسويقية، 
من  مزيد  إلى  المتعطش  الجمهور،  مغازلة  آليات  من  مبتدعة 
الثيمات التصوفية الجاهزة منذ رواية »قواعد العشق األربعون« 

للتركية إليف شافاق، وما شابهها من أدب »البست سيلرز«؟
وغيرها من المسرحيات التي استحضرت  »مأساة الحجاج«،  في 
بطاقات  في  واختزالها  الدراما  تسطيح  يتم  وأقطابه،  التصوف 
بشكل  للجمهور  كشفها  ويجري  األبعاد،  أحادية  فوتوغرافية 
متالحق، من خالل مشاهد حكائية مبتسرة أقرب إلى ما كان يرويه 

شاعر الربابة في السير الشعبية. 
إلى  بخفة  فتتحول  العميقة  والفلسفية  الصوفية  المعاني  أما 
شرذمات من »التراثيات اللطيفة«، كما أنها تتسع لتضم اجتهادات 
»الصوفيين الجدد« على المسرح، حيث المعاني »العصرية« التي 
من  ا في هذا التوقيت،  ا وتمريرها سياسيًّ يمكن طرحها اجتماعيًّ
قبيل: اشتراك المسلمين واألقباط في وطن واحد، وبناء المنجزات 
المستحيلة بيد المحبة، وتجاوز هموم الدنيا ومشكالتها بالترفع 
بالتطهر  والشياطين  والتعصب  الظالم  قوى  ومحاربة  عنها، 
تحريم  بعدم  الواقع(  )أزمة  الديني  الخطاب  وتجديد  الداخلي، 
وما  الواسع،  بمعناه  الرقص،  بقيمة فن  واالعتراف  الموسيقى 
إلى ذلك من كليشيهات يتم »تلفيقها« على ألسنة رموز التصوف، 
مبتورة  مجتزآت  واستدعاء  مسطحة،  »اسكتشات«  من خالل 
من قواعد الصوفيين على هيئة مقوالت جاهزة يطلقها الممثلون 

بأسلوب وعظي زاعق.
وفلسفة،  وأدًبا،  إنشاًدا،  عصره  في  أفرز  حين  التصوف،  إن 
النتاجات  هذه  كون  المأمول،  بالتصديق  فإنه حظي  وحكمة، 
في  وتحلق  قدمين،  على  تم�ضي  حياتية  تجربة  وليدة  جميًعا 
أما كثير من التصوف المستدعى  الملكوت بجناحين حقيقيين. 
حالًيا في طيات الحركة المسرحية العربية، فمردوده إلى توجهات 

لدى  مسبقة  وقناعات  األول،  المقام  في  وسياسية  اجتماعية 
فضاًل عن استدرار تعاطف الجمهور،  الكاتب توجه دفة قلمه، 
مضمار  في  الرابحة  الرهانات  من  التصوفية  األجواء  بوصف 
فإنه قد يجري أحياًنا امتهان التصوف  كذلك،  »األكثر مبيًعا«. 
والسطحية،  السذاجة  قبيل  من  وليس  فاعل،  بفعل  وانتهاكه 
وذلك عبر تعمد التدليس والتلفيق ولّي عنق التاريخ في محاوالت 
بائسة لفرض مفاهيم سلطوية ومبادئ مغلوطة باسم قواعد 
الشعب مثاًل على االمتثال للزهد واالستكانة،  التصوف، كحّض 
المذلة  وارتضاء  بمعنى الترفع عن المطالبة بحقوقه األساسية، 
الحجاج«  »مأساة  مسرحية  بدورها،  تنج،  لم  األبد.  إلى  والفقر 
من مآزق الكتابات والعروض الممسوسة بهوس التصوف بدون 
الطيبة  النوايا  تغفر  وال  أهلية كافية وضرورات معرفية الزمة، 
والعشق  كفلسفة  بالتصوف  الهبوط  خطيئة  الحال  بطبيعة 
كمفهوم والصراع المسرحي كدراما إلى هذا المستوى، حتى وإن 
كان الغرض المعلن نبياًل، وهو تغليب الروحانيات على الماديات، 
ونشر  والتسامح،  بالمحبة  وآثامه  العالم  لكل شرور  والتصدي 
القيم اإلنسانية من خالل قصائد ومقوالت يتم إلقاؤها كخطب 
واستعادة صور  إرشادية على جمهور شارد ممسوس بالسحر، 
مقاومة السلطة والوقوف في وجه الطغيان حتى آخر قطرة دماء 

مبذولة على هذا النحو المثالي 

ال أتصور أن هناَك َعصرًا مرَّ على اإلنسان منذ بدِء التاريخ ونشأة 
فيِه  واجَه  الحالي،  إلى عصرنا  وصواًل  والحضارات،  الفلسفات 
فكرَة ومفهوَم االغتراب كما يعيُشها اليوَم في عصِرَنا الحديث، إن 
اإلنسان في زمننا هذا يعيُش اغترابًا مزدوجًا، أوالُهما اغتراُبُه عن 
استخداِم  وإيقاُع  الُمتسارعِة  الحياِة  بما أملته طبيعُة  اآلخرين، 
التي هي ليست  األجهزة الحديثة وشبكات التواصل االجتماعي، 
وسرعة استهالك كل ما حوله  "تباعد اجتماعي"،  سوى شبكات 
الوقت  يلتهم  محموٍم  سباٍق  في  حداثًة،  أكثر  هو  ما  إلى  تطلعًا 
والعالقات وكل ما قد يربط اإلنسان باآلخر. أما االغتراُب الثاني فهو 
ق مفهوُم الذات في الفلسفِة  اغتراُب اإلنسان عن ذاِته، لقد تحقَّ
اليونانية القديمة مع عبارة سقراط "اعرف نفسك"، ومنذ تلك 
العبارة، انفتح وعي اإلنسان على "العالم األصغر" الذي هو النفُس 
بالطبيعة  وعالقِتها  وأسرارها،  وأعماِقها  َتجلياِتها  بُكِل  البشريُة 
والكون. هذه العبارة المفتاحية كانت مدخاًل لإلنسان ليقترب من 
ذاته ويبصر في أعماقِه مفاهيَم القيِم اإلنسانية التي سعت إليها 
إلى الجهة األخرى  الحق والخير والجمال، إضافًة  كل الفلسفات: 
وهي مفاهيم  مواجهة الشر والقبح والظلم.  من هذه المفاهيم: 
اإلنسان التي بقدر اقترابه أو ابتعاده عنها تتحقق إنسانيته أو تخفت 
وتتال�ضى. إن االغتراب بمفهومه الحديث ظهر في الفلسفة والعلوم 
معنى الصراع  مؤكدًا  من القرن التاسع عشر،  االجتماعية بدءًا 
وقد اختلف  وبين إرادة الوعي والالوعي،  بين الذات والمجموع، 
دوركهايم  )إيميل  االجتماعية  المدرسة  فالسفة  بين  مفهومه 
وماكس فيبر( الذيَن رأوا فيه تحواًل عن القيم الجمعية للمجتمع، 
وانفصال الفرد عن المجموع، وبين فالسفة الوجودية )جان بول 
سارتر( الذي رأى اغتراب اإلنسان نتيجًة طبيعيًة لوجودِه في عالٍم 
العقد  أما فالسفُة  أو غاية،  للمعنى وبال هدٍف  ومفتقٍد  َمجهوٍل 
االجتماعي )مثل جان جاك روسو( فقد رأوا أن اغتراب اإلنسان 
يبدأ مع المجتمع الُمنّظم تمامًا والُمحكم في قوانينِه وضوابطه، 
إال أن اإلنسان في  ر،  الُمتطّوِ الُمجَتمِع  وبالرغم من كونها سماِت 
المقابل يفقد ذاتيته وفرديته وشخصيته مقابل هذا االكتساح 
الجمعي المنظم.  ومن يتأمل عصرنا هذا يستطيع أن يرى بوضوٍح 
كامل أنه ليس عصر اإلنسان، وال تصالحه مع ذاته وإنما اغترابه 
لقد صار من النادر في عالم اليوم أن يخلد اإلنسان  عن نفسه. 
أن  إنسانيته،  تحقق جوهر  ومدى  حقيقتها،  ليتأمَل  نفسه  إلى 
يخلع عنه طينة االستهالك والركض خلف العادات الجمعية التي 

تؤصل محو ذاتيته وفرديته، وتجعله رقمًا بين أرقاٍم كثيرة ووجهًا 
مكررًا، وكائنًا مشابهًا لغيرِه في نمِط االستهاِلك والتفكير والغايات، 
مجموعٌة  وهناك  اإلنسان.  داخل  االغتراب  حس  تعمق  وكلها 
االغتراب بمفهومه  الذين ُيعانوَن  األفراَد  ُز  التي ُتمّيِ من الِسماِت 
الصرعات،  خلَف  واللهاُث  الوقِت،  استهالُك  أبرُزها  الفلسفي، 
والشعوُر بعدم المعنى، وفقداُن الهدف، والعزلُة الثقافيُة، وعدُم 
ُش الرؤيِة للحياِة والعالقِة باآلخر. ومن  التصاُلِح مع األفكار وتشوُّ
يتأمل إنسان هذا العصر يجد أن معظم هذه السمات تنسحُب 
ر  وباعتباره أول من نظَّ أبو فلسفة االغتراب-  إن هيجل-  عليه. 
إحدى  أنه  أّكد  الحديثة،  الفلسفِة  في  وأورَدُه  المصطلح  لهذا 
)من خالل معايشته ألوضاع أوروبا  أخطر الظواهر االجتماعية 
التي كانت تتحول من مركزية الحكم الديني إلى التفكير الفلسفي 
رأى أن االغتراب  والعلمي في بدايات القرن الثامن عشر(، حيُث 
َتُه وَتواُصَلُه مع العالم، واشتباَكُه مع قضاياه،  ُيفِقُد اإلنساَن َحيويَّ
ِسٍق مع ذاِته. إننا نعيش اغترابًا عميقًا في عالم  كما تجعلُه َغيَر ُمتَّ
اليوم، ولكنه اغتراٌب إراديٌّ لألسف، وقد آثرنا فيه "قتل الوقت" 
من  بداًل  اإللكتروني،  التواصل  منصات  وفّضلنا  أحياِئه،  بدل 
التواصل اإلنساني الحي والزيارات المنزلية األليفة الدافئة بعيدًا 
عن األجهزة والعالم الرقمي، واالنعزال عن العالم إليثار السالمة 
من مسؤولية مواجهة قضاياه الكبرى، بداًل من االنخراط بعمق في 
هم العالم ومشاكله ومحاولة اإلسهام في حلها ولو باتخاذ موِقف. 
إن خالَص إنسان عصرنا من السقوط في االغتراب هو الرهاُن على 
إنسانيته وعلى إيقاِظ ِحسِه اإلنساني إزاء العالم وتجاه اآلخرين، 
صماء  آالٍت  إلى  نتحول جميعًا  أن  قبل  بالمسؤولية،  والشعور 
وأزراٍر إلضافة البشر وإخفاِئهم،  للمشاهدة،  تضغط على أزراٍر 

وأزراٍر للَمشاعر وأخرى إللغاِئها  

التصوف  الحجاج«.. دماء على ستار  »مأساة 

مسرح

اإلنسان الحائر 
واغتراب العصر

أثر العابر

حمزة قناوي
شاعر وكاتب
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مرصد

حجاج سالمة 

رصدت دراسة لغوية مصرية، صور التطور الداللي في كتاب 
»الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز«، لمؤلفه يحيى 
بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوّي الطالبي الملقب 
 - اهتمت الدراسة  745 هجرية.  والمتوفى سنة  ه، 

َّ
بالمؤيد بالل

بصعيد  التي نوقشت بكلية اآلداب في جامعة جنوب الوادى، 
 - مهدي  فيصل  خديجة  األكاديمية  الباحثة  وأعدتها  مصر، 

بالتطور الداللي في تفسير االستعمال اللغوي عامة، 
حصر  أهمية  وأكدت  بخاصة،  للعلوي«  »الطراز  كتاب  وفي 
أشكال تغيرات المعنى ومتابعة أسبابها، ورصدالتطور الصوتي 
والتضاد،  والمشترك اللفظي،  كالترادف،  والداللي في صنعها؛ 
وربطت  اللغة.  في  والنحت  والدخيل  وأنواعه،  واالشتقاق 
الدراسة بين المعنى اللغوي للحقيقة والمعنى االصطالحي لها، 
وبينت أنواعها سواء كانت لغوية أو عرفية أو شرعية، كما بينت 

أثر السياق ودوره في بيان الداللة وما يطرأ عليها من تغيير.

التطور الداللي من أهم القضايا اللغوية
وقالت الباحثة في دراستها، إن التطور الداللي يعد من أبرز وأهم 
لعلوم  الدارسين  تشغل  تزال  وال  التي شغلت  اللغوية  القضايا 
وما  خاصة وأن موضوع تغير المعنى وأشكاله وأسبابه،  اللغة، 
يتدخل في حياة األلفاظ أو موتها، قد شغل علماء اللغة واستولى 

على اهتماماتهم في هذا المجال.
وتق�ضي  بحث  موضع  سيظل  الداللي«  »التطور  موضوع  وأن 

العديد من دار�ضي العلم، وطالبي المعرفة.
ألن اللغة بمكوناتها  وأن الدرس الداللي ارتبط بالدرس اللغوي؛ 
تتعرض  أن  البد  للغة  دراسة  فأية  للمعنى،  األبرز  الحامل  هي 
لمعاني المفردات ودالالتها، والتطور الداللي يشكل بالتالي جزًءا 
من التطور اللغوي الذي يشمل قطاعات اللغة المختلفة وهي: 

الصوت، والنحو، والصـرف، والداللة.
فإن من القوانين المقررة أن اللغة تتطور،  وبحسب الدراسة، 
وأن هناك أسباًبا كثيرة لتطور اللغات التي تبتعد عن الجمود 
»إن االتجاه  بل  والثبات والتمركز حول معان واحدة لأللفاظ، 

هو  أو المكتملة،  وبخاصة في صورتها الدارجة،  الطبيعي للغة، 
الزمان  عبر  التغير  إلى  تميل  فاللغة  المركز،  يبعدها عن  اتجاه 
الجاذبة نحو  إلى الحد الذي ال ُتوقف تياَره العوامُل  والمكان، 

المركز... هذه الخاصية للغة تشكل األساس في كل تغير لغوي«.
اللغة ظاهرة اجتماعية

فيصل  خديجة  الدكتورة  المصرية،  اللغوية  الباحثة  وقالت 
في دراستها التي نالت بها درجة الدكتوراة في علوم اللغة  مهدى، 
إذ إنها  إن اللغة ظاهرة اجتماعية،  العربية مع مرتبة الشرف، 
المرآة التي تعكس مظاهر الحياة، وهي أداة التعبير عما في النفس، 
اللغة والمجتمع تكفل الكشف عن كثير  ودراسة العالقة بين 
من الحقائق اللغوية التي ال يمكن تجاهلها ،كما أنها أداة ليست 
بل  تعيش فيه،  الذي  بالمجتمع  صناعية خارجة عن عالقاتها 
هي صورة له نابضة بالحياة ؛ لذا تحمل اللغة في طوايا ألفاظها 
وعباراتها مالمح حياة الشعب الذي يتكلمها، ورائحة البيئة التي 

عاشت فيها. 
ومن هنا أيضا كانت اللغة تراًثا قومًيا ألهلها، وميراثا حضاريا لهم؛ 
لذلك فإن كل أمة تحس بضرورة دراسة لغتها أعمق الدراسة، 
وعن  عنهم  التعبير  في  وتصدق  لتحسن  النماء،  أوسع  وتنميتها 

قوميتهم وحضارتهم، وحياتهم بكل جوانبها.
ومن سنة الحياة التطور  والتغيير واالنتقال من حال إلى أخرى في 
شتى مجاالت الحياة ومختلف مناحيها، وليس هذا فحسب، بل إن 
األلفاظ كذلك قد يعتريها التطور والتغيير، ولو أنها وجدت على 

حالها منذ إنشائها حتى اآلن لما بقيت، وهذا ما لم يحدث.
ووسيلة  اجتماعية،  ظاهرة  هي  اللغة  فإن  الدراسة  وبحسب 
على  لزاًما  كان  التواصل  هذا  ولتحقيق  الناس،  بين  للتواصل 
ريد الخلود أن تمتلك من المقومات ما يساعدها على 

ُ
أية لغة تـ

بمتطلبات مستعمليها من األلفاظ الدالة على المفاهيم  اإليفاء 
والمفاهيم والمدلوالت  ولما كانت األلفاظ محدودة،  والمعاني، 
للغة من  متنوعة ومتجددة بتجدد حياة الناس وتطورها، فالبدَّ 
وهكذا  مواكبة هذه الحاجات واستيعابها بما لديها من ألفاظ، 
سع لتشمل عدًدا أكبر من  تكون األلفاظ في حركة دائبة، فقد تتَّ
وقد تنتقل من  وقد تضيق لتقتصر على معنى بعينه،  المعاني، 
إلى بحث قضية  اللغة  مما حدا بعلماء  آخر،  إلى مجاٍل  مجاٍل 

التطور الداللي لأللفاظ؛ لمعرفة ما طرأ عليها من تغيرات، ودراسة 
أسباب هذه التغيرات.

المكتبة العربية والبحوث اللغوية المعاصرة
وقد أوصت الدراسة بضرورة دراسة »البالغة العربية« في جميع 
المدارس والجامعات، ألنها وبحسب الدراسة، تساعد على معرفة 
المحتملة  والوجوه  فيه،  التعبير  وأسرار  الكريم،  القرآن  معاني 
كما تساعد على اختيار النصوص البليغة من  لجمله وتراكيبه، 
الشعر والنثر وغيرها من أضرب الكالم. وتشجيع الباحثين وطلبة 
مع  »التطور الداللي«  العلم على القيام بدراسات مستفيضة لـ 
تارة  واللغة  واألدب  والفقـه  والسنة  تارة،  القرآن  بعلوم  ربطه 
أخرى؛ كونه وبحسب الدراسة، يشكل حلقة أساسية تصل بين 
في  األساسية  القاعدة  وتكون  الداللي،  والدرس  اللغوي  الدرس 
وما يحيط  دراسة ألفاظ اللغة ومفرداتها، وحياة هذه األلفاظ، 
المكتبة  والعمل على إثراء  وزوال.  وتطور،  بها من عوامل تغير، 
العربية بالبحوث اللغوية المعاصرة في العربية لمسايرة الحضارة 
الحديثة، ولما لها من أهمية في بيان حياة اللغة، منذ والدتها وحتى 

زمننا الحاضر. وأن يطلع كل من يدرس اللغة العربية على المراحل 
التي مرت بها والتغييرات التي طرأت على مفرداتها، لكي يستطيع 
اللغة  لهذه  دراسته  في  بها  يمر  التي  الظواهر  من  الكثير  تعليل 
المتجددة والمتطورة. ألن وموضوع التطورالداللي كان وسيبقى 
الدراسات  من  الكثير  شغلت  التي  اللغة  موضوعات  أبرز  من 
والعديد من األبحاث. كما أوصت الدراسة بتطوير وتحديث فن 
على   »Lexicography in linguistics« صناعة المعاجم اللغوية 
بدراسة  يهتم  الذي  موضوعية،  بحث  ووظائف  علمية  أسس 
وعناصر الكلمات و العالقات بين  الكلمات وطبيعتها و معناها، 
ومجموعات الكلمات ودراسة كل  )العالقات الداللية(  الكلمات 

المعجم للغة من اللغات. 
ليكون الهدف منه وضع الضوابط والمعايير التي تحفظ اللغة من 
سوء االستعمال. وضرورة البحث والتنقيب على مؤلفات اإلمام 
المكتبات  في  مخطوطات  أغلبها  ألن  العلوي،  حمزة  بن  يحيى 
على  للحفاظ  وذلك  إلينا،  تصل  ولم  الكبير  الجامع  و  اليمنية 
التراث اليمني عامة، والوقوف على أراء العلوي ومدى اختالفها 

مع علماء اللغة خاصة 

التطور الداللي في كتاب »الطراز« للعلوي
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مرصد

 حجاج سالمة 

تتعاظم يوما بعد يوم، جهود الفنانين التشكيليين اإلماراتيين، في التعريف بتراث وطنهم، وتوثيق معالمه وآثاره،  وال تقتصر تلك 
 
ً
  أنشطة فنية عربية ودولية. وأخيرا

ً
  فاعال

ً
الجهود على المعارض والفعاليات الفنية داخل دولة اإلمارات، بل تمتد لتحقق حضورا

والفنانة منى خاجة،  والفنان عبيد سرور،  الفنان عبدالقادر الريس،   : شارك خمسة من الفنانين التشكيليين اإلماراتيين هم 
والفنان فيصل عبدالقادر، والفنان فيصل راشد القاسمي، في المعرض التشكيلي اإلفترا�ضي  للتراث والعمارة »صيفنا أحلى«، 

 وفنانة تشكيلية عربية. 
ً
الذي نظمه  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في دولة الكويت، بمشاركة 220 فنانا

وفي تصريحات لمجلة »تراث« قالت الفنانة التشكيلية الكويتية، 
ابتسام العصفور، المشرفة على المعرض: إن الفنانين اإلماراتيين، 
على عمق عالقتهم بتراث بلدهم،  أكدوا من خالل مشاركاتهم، 
وعمارته ومعالمه، وعبرت لوحاتهم عن ذلك الحب الذي يحملونه 
اكتسبت  اإلماراتية  المشاركة  إن  وتابعت:  إماراتي.  هو  ما  لكل 
أهمية خاصة، فبجانب جمال اللوحات وتعبيرها بعمق عن تراث 

اإلمارات، هناك أيضا التجرية اإلماراتية الخاصة في الحفاظ على 
كل  في  التاريخية  واألسواق  المباني  وإحياء  التاريخية،  العمارة 

أرجاء اإلمارات.

أعمال تشكيلية متفردة 
أحد رواد   - الفنانون التشكيليون اإلماراتيون عبدالقادر الريس 
منى خاجة،  عبيد سرور،   - بدولة اإلمارات  التشكيلية  الفنون 
قدموا من خالل معرض العمارة والتراث في  فيصل عبدالقادر، 
دولة الكويت، أعمااًل فنية أبرزت تاريخ العمارة اإلماراتية والتراث 
اإلمارات  فناني  مشاركات  تضمنت  صوره.حيث  بكل  اإلماراتي 
والبلكونات  التراثية  واألبواب  التراثي،  الفهيدي  لحي  لوحات 
التراثية اإلماراتية بجانب مباِن  التي تجسد العمارة  واإلطالالت 
تاريخية. وهي أعمال عبروا من خاللها وبصدق عن تراث اإلمارات 
وعن اصالة تاريخها وتفرد فنونها المرتبطة  وعمارتها القديمة، 
فيصل راشد  الفنان التشكيلي اإلماراتي،  فيما جسد  بالعمارة. 
دور وجهود صاحب  في أعماله المشاركة بالمعرض،  القاسمي، 

في معرض فني دولي بالكويت 

تشكيليون إماراتيون يجسدون 
عمارة وتراث اإلمارات 

در
قا

دال
عب

ل 
ص

في
ن 

نا
لف

ل

س
ري

ر ال
اد

لق
دا

عب
ن 

نا
لف

ل

مشروع قلب الشارقة



129 128   /   العدد 254  ديسمبر  2020

عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
في الحفاظ على تراث الشارقة  المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
كما جسد ما�ضي وحاضر ومستقبل العمارة  وعمارتها القديمة، 
المباني  إحياء  في  الخاصة  تجربتها  بجانب  الشارقة،  إمارة  في 
الذي يعد أحد  الشارقة،  مثل مشروع قلب  القديمة،  التراثية 
على  والمنطقة.  العربي  الخليج  في  التراثية  المشاريع  أضخم 
اإلماراتي  التشكيلي  بالفنان  »تراث«  التقت  المعرض  هامش 
بالمباني  الذي تحدث عن تأثره الكبير  فيصل راشد القاسمي، 
الخليج  وبلدان  اإلمارات،  وطنه  في  التراثية  والعمارة  القديمة، 

العربي، وأخذته من عالم هندسة الميكانيكا ، إلى عوالم الفنون 
أشار  كما  األثرية.  والمباني  المعالم  يجسد  فراح  التشكيلية، 
أضخم  أحد  الشارقة«  »قلب  بمشروع  انبهاره   إلى  »القاسمي« 
ويهدف إلحياء  والمنطقة،  العربي  الخليج  في  التراثية  المشاريع 
المباني واألسواق والشوارع والحارات القديمة، فانشغل بتجسيد 
وكانت الشارقة  عمارة الشارقة التاريخية في أعماله التشكيلية، 
هي عنوان مشاركته بالمعرض الكويتي الدولي للتراث والعمارة، 
فنانا وفنانة ينتمون لخمس عشرة دولة   220 والذي شارك فيه 
عربية. وحول مشاركة اإلمارات بمعرض التراث والعمارة بالكويت، 
إن مشاركته كانت ضمن مشاركة مشرفة لفريق  قال القاسمي: 
من خمسة فنانين إماراتيين، كان على رأسهم الفنان عبد القادر 
ورأى أن المعرض  أحد رواد الفن التشكيلي باإلمارات.  الريس، 
كان فرصة للتعرف على العمارة التراثية وتاريخها بدول الخليج 
هذا  في  المشاركين  لمعارف  حقيقة  تنمية  هناك  وكان  كافة، 
الشأن. وأشار إلى أن مشاركته تمثل انجازات الشارقة »الما�ضي 
والحاضر والمستقبل« والمباني التراثية القديمة، وإعادة إحيائها، 
الذي جرى إعادة ترميمه  مثل مبنى جمعية الفنون التشكيلية، 
المعمارية  بروحه  احتفاظه  مع  للجمعية،  مبنى  إلى  وتحويله 
الذي يستغرق  »قلب الشارقة«  وذلك ضمن  مشروع  القديمة، 
تنفيذه خمسة عشر عاما، سيجري االحتفال بانتهاء العمل به في 
العام 2025،  وهو أكبر مشروع تطوير وترميم تراثي في المنطقة، 
ويستهدف إحياء المنطقة واالرتقاء ببنيتها كي تصبح وجهة ثقافية 
نابضة بالحياة من خالل ترميم المباني التاريخية، وإنشاء مبان 
جديدة ذات هندسة معمارية تقليدية في شكل فنادق ومطاعم 
واألجيال  الحالي  للجيل  لتتيح  وأسواق،  فنية  ومعارض  ومقاه 
االجتماعي  الشارقة  إمارة  تاريخ  على  التعرف  فرصة  القادمة 
بينها لوحة لحارة  بجانب نماذج معمارية من الشارقة،  والثقافي. 
بين  التي  والممرات  القديمة،  البيوت  بناء  طرق  تشرح  قديمة 

البيوت 

ابتسام العصفورفيصل راشد القاسمىعبدالقادر الريسمنى خاجة

للفنانة منى خاجة

اإلمارات  وتراث  عمارة  يجسدون  إماراتيون  تشكيليون 

مرصد

العازي، والبرعة، 
وعرضة الخيل واإلبل

سلطنة ُعمان من أوائل الدول التي سنت التشريعات والقوانين 
الدول  مقدمة  في  وتأتي  المادي،  غير  الثقافي  التراث  لحماية 
غير  التراث  وصون  لحماية  العالمية  االتفاقية  إلى  المنضمة 
وصون  لحماية  الدولية  االتفاقية  تدخل  أن  وقبل  المادي. 
المرسوم  جاء  2006م،  التراث غير المادي حيز التنفيذ في عام 
2005م  يونيو   22 بتاريخ  الصادر  56/2005م  رقم  السلطاني 
غير  التراث  لصون  الدولية  االتفاقية  على  السلطنة  لتصدق 
بكونه  المادي  غير  الثقافي  التراث  اليونسكو  وتعّرف  المادي. 
»الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، 
وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، التي 

تعتبرها المجموعات وأحيانا األفراد جزء من تراثها الثقافي«. 
يشمل  الحي«  الثقافي  »التراث  أيضا  يسمى  الذي  التراث  هذا 
)العادات وأشكال التعبير بما فيها اللغة التي  المجاالت اآلتية: 
االستعراض،  فنون  المادي،  غير  الثقافي  التراث  محرك  تمثل 
االحتفالية،  األحداث  الطقوس،  االجتماعية،  الممارسات 
المعارف والتفاعالت مع الطبيعة والكون، الكفاءات والمهارات 

المرتبطة بالحرف التقليدية(.
الفنون  من  ملفات   )9( إدراج  في  ُعمان  سلطنة  ونجحت 
غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  في  العمانية  والمفردات 
)التغرودة،  مشتركة  ملفات  ستة  منها  لليونسكو،  المادي 
للمجالس  الثقافية  الفضاءات  الحماسية،  الرزفة  العيالة، 
والعادات  والمهارات  المعارف  والنخلة:  العربية،  والقهوة 
والممارسات(. وثالثة ملفات منفردة )العازي، والبرعة، وعرضة 

الخيل واإلبل(.

فن البرعة
فن يؤديه رجالن أو أربعة أو سته وقد أمسك كل منهم بخنجره في 
يده اليمنى بينما تمسك اليسرى بدشداشته ثابتة عند وسطه. 
وفي )البرعة( الحركة عبارة عن قفزة ترتفع فيها إحدى القدمين 
عن األرض ويتحرك المؤدون حركة انسجاميه متوافقة تماشًيا 
ثم  ومن  كاملة  دورة  نفسه  منهما حول  كل  ويدور  اإليقاع  مع 
يعودون في التشكيالت المتفق عليها من قبل مما يظهر إبداعهم 

التي  المناسبات  كل  في  )البرعة(  وتؤدى  الراقي.  الفن  هذا  في 
يجتمع فيها الشباب للسمر أو في المناسبات االجتماعية السارة 
كاألعراس أو األعياد الوطنية وغيرها. وُيعد أول عنصر عماني يتم 

2010م. تسجيله في القائمة العالمية وذلك في عام 

فن العازي
اإللقاء  فن  وهو  المدح،  أو  الفخر  فن  وهو  موسيقي  نمط 
الشعري يؤديه شاعر أو حافظ لقصائد العازي ويمتلك صوتًا 

جيدًا وقدرة على أداء مؤثر. 
األلفية  هي:  سياقات شعرية  في خمسة  العازي  قصائد  وتأتي 
العازي  وُيمارس  والموصولة،  والمربوعة  والمطلقة  والعددية 
وقد تم تسجيل  في مختلف المناسبات الوطنية واالجتماعية. 

»العازي« في عام 2012م. 

عرضة الخيل واإلبل 
التي  األصيلة  الُعمانية  الموروثات  من  واإلبل  الخيل  عرضة 
تنفرد به سلطنة ُعمان من حيث األداء والمعنى، حيث يؤدى فن 
عرضة الخيل في عدة لوحات تراثية تبين مدى العالقة الحميمة 
العرضة  فن  أن  كما  والجمال وصاحبها،  والفارس  الخيل  بين 
يبرز الهيئة الُعمانية الجميلة والهندام األنيق، وفي نفس الوقت 
يبرز زينة الخيل واإلبل العربية الُعمانية، سميت العرضة بهذا 
االسم؛ ألنه يتم فيها استعراض الخيل واإلبل ومهارات الفارس 
كالهمبل  شعبية  فنوًنا  االستعراض  ذلك  ويصاحب  والجّمال، 

والتحوريب.  وتم تسجيل هذا العنصر في عام 2018م 

إضاءة

عماد بن جاسم البحراني
باحث ُعماني



شوي130 والفنج  سهيلة  الجدة 

الجدة سهيلة 
والفنج شوي

الذي يقع  كانت سهيلة سيدة مسنة تضيق ذرًعا بمكان بيتها، 
مكررة على أبنائها أن مرضها سببه كثرة  بين شارعين فرعيين، 
الناس الذين يتمشون حوله كل يوم، خاصة في الصباح الباكر 
كان هذا الكالم غريًبا وال منطقًيا عند  ومن العصر إلى المساء. 
قرب  بسبب  الحسد؛  من  بخوفها  بعضهم  فسره  يسمعه،  من 
بيتها من البحر، غير أن سهيلة حققت لنفسها ما أرادت وانتقلت 
لبيت آخر. فكرت يومها أن مكان بيتها تجعله يمتص هموم الناس 
ُنسيت قصة  وأحزانهم التي يفضفضون بها خالل مشيهم حوله. 
تذكرتها حين قرأت عن  لكنني  الحياة،  في زحمة  الجّدة سهيلة 
يدعو لحسن  حيث  بالـ»فنج شوي«،  يسّمى  ما  أو  البيت  طاقة 
اختيار مكان البيت، مع االبتعاد عن السكن بجوار المستشفيات، 
مراكز اإلسعاف والطوارئ، وأن ال يكون محاًطا بعدة شوارع، أو 
ألن هموم الناس وأحزانهم ُتعدي من يجاورهم،  مكان مزدحم؛ 
مثل الفرح والضحك الذي تنتقل عدواه لآلخرين، لكّن من رّسخ 
أهو المعتقد الشعبي الوحيد  هذا المعتقد لدى الجّدة سهيلة؟ 
الذي يتقاطع مع الفنج شوي؟ للمعتقدات الشعبية، التي يوقن 
غّذتها على مدار السنين،  مصادر متنوعة،  بها كثير من الناس، 
العاّمة،  االجتماعية  واألحداث  بالديانات،  مرتبط  هو  ما  منها 
إلى  إضافة  آلخر،  جيل  من  تنتقل  التي  الشخصية  والتجارب 
الثقافات األخرى، فمن اليسير أن نجد ثشابًها بين الدول العربية 
نظًرا النتمائها جميعها للحضارة العربية، ووجود قواسم مشتركة 
بعًضا،  بعضها  الشام  بالد  بين  التقارب  أيًضا  ذلك  من  بينها، 
كذلك وجدت تشابًها بين دول  ودول الخليج العربي فيما بينها، 
منها تطابق بعض  الخليج العربي بشكل عام والثقافة الصينية، 
قد يكون هذا التفاعل حدث  الحكايات والمعتقدات الشعبية، 
خالل استفادة الحضارة العربية من الحضارات التي سبقتها أو 
من خالل الرحالة والتجار، أو ظروف أخرى أتاحت هذا التواصل. 
تتنوع موضوعات المعتقدات الشعبية، لكني سأركزعلى موضوع 
البيت، الذي هو مكان الدفء والمستقر للفرد ولألسرة، من خالل 
ثيمات منها الملح، أدوات المائدة. يحمل الملح، وهو المستخدم 
في إعداد الطعام وفي حفظ األطعمة بتخزينها لفترات أطول منًعا 
لذلك  كما يحمل دالالت على الصداقة والعشرة،  من فسادها. 

العربية،  مصر  جمهورية  في  وملح«  عيش  »بينهم  مقولة  تشتهر 
وبالد الشام. إضافة الستخدامه في الطقوس المقدسة على مّر 
اليهود،  عند  الصين،  الهند،  الرومان،  اإلغريق،  عند  العصور 

وحتى إنه يرش في وسط حلبة مصارعة السومو اليابانية.
وللملح دور آخر هو إبعاد األذى عن اإلنسان؛ أّي ما يسّمى بالطاقة 
وأما العرب فدوره لديهم  السلبية إجمااًل في الثقافة الصينية، 
إبعاد األذى بشكل عام، الجن بشكل خاص؛ لهذا عمدت بعض 
أضيف له الملح،  الجّدات في بالد الشام إلى مسح البيوت بماء 
في الخليج العربي وضعت كثير من السيدات الملح حول بيتها من 
في حين قّلت اآلن عادة نثر الملح؛  الخارج، خاصة لدى الزوايا، 
العتقاد أكثر الناس أن الجن ال يقترب من البيوت التي يدخل 

الحديد في أساسات بنائها. 
وجود  الحاضر  الوقت  في  شاع  شوي  الفنج  ثقافة  انتشار  مع 
ديكور،  كمنظر جمالي وقطعة  الملح؛  أباجورات مصنوعة من 
تستخدم لطرد الطاقة السلبية، التي تسبب الشجار والنزاع بين 

الناس. هناك أسر تحتفظ بالملح تحت أسرة النوم، واآلرائك.
لفت انتباهي كبار الّسّن، في اإلمارات، الذين يغضبون لو مّد لهم 
أحد بفنجان أو كوب مثلوم، بعضهم يرمي الفنجان بحنق شديد، 
حتى لو كان الثلم صغيًرا، يمكن إرجاع ذلك إلى الّسنة النبوّية التي 
في صحيح أبي داود.  كالحديث الذي جاء  نهت عن الّشرب فيها، 
ُفّسر األمر كذلك بالخوف من الضرر الذي قد يمرض؛ ألن الثلم 
كما وردت أقوال  حتى مع تنظيفه،  قد تعلق بثناياه األوساخ، 
عن تأثيره في نقص الرزق، ذلك ما يتطابق فيه تماًما مع الثقافة 
وضغوطات  الحزن  لجذب  سبًبا  أيًضا  تجعله  التي  الصينية، 

الحياة. إن الحديث يطول، وله تتمة في مقبل األيام 

برزة تراث

د.فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات

 لمشاهدة حلقات الجزء األول

torathehc www.torath.ae

انتظرونا قريبًا في الجزء الثاني من برنامج
أكاديمية بوذيب للفروسية 

تعلم مهارات الفروسية



سيارة من طراز V123 »مرسيدس بنز«

من مجموعة السيارات الخاصة باملغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
كان يستخدمها في جوالته التفقدية في العديد من املناطق

 في ثمانينات القرن املنصرم


