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لم  شاعٌر  الجانب،  هذا  في  اإلمارات  شعراء  وأشهر 
قال:  الذي  فهو  أغلبه.  في  غزًل  وكان  إل  ينطق شعًرا 
حّي بهبوٍب يا من سهيل * هبايبه ع الجنب جذيات . . . 
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ارتياد اآلفاق

»العربية« النشأة ومسارات التطور
استحوذت الرغبة في كشف أسرار اللغة العربية ونشأتها، وتطورها، ودراسة 
بداياته،  منذ  ولغوييه  اإلسالم  مفكري  من  الكثير  على  المختلفة،  ظواهرها 
الفالسفة  انتباه  استرعت  كما  الهجري،  األول  القرن  أواخر  منذ  وبالتحديد 

والمناطقة منذ القرن الثاني الهجري.
العرب  اللغويين  كتابات  معظم  النقاش حول سؤال وسم  يفتح  العدد  ملف 
القدامى لفترات طويلة وامتدت ظالله إلى يومنا؛ هل اللغة العربية توقيفية 

أم اصطالحية؟
اكتسب السؤال أهميته من غياب احتمال ثالث. واحتدم الجدل بشأنه نتيجة 
أمرين؛ األول ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم، واآلخر الستحالة العلمية 
والعملية لدراسة التطور النشوئي للغات بشكل عام من مرحلة ما قبل الكتابة 

إلى وقتنا الحاضر.
هناك من يرى أن اللغة العربية كانت لغة آدم عليه السالم في الجنة، لذا فهي 
أقدم من وجود العرب، بينما يقول آخرون إنها منسوبة إلى أول من تكلمها 
وهم قبيلة يعرب بن قحطان، في حين يذهب فريق آخر إلى أن إسماعيل 
هذا غير اآلراء التي تقول بنشأة العربية  عليه السالم هو أول من نطق بها. 
في قريش، استنادًا إلى أن أقدم النصوص المتوافرة بها هي نصوص القرآن 

الكريم.
أيضًا ثمة رأي يقول إن العربية تطورت في مملكة كندة في القرن السادس 
إلى  أدى  مما  عليهم  واإلغداق  بالشعراء  الملوك  اهتمام  نتيجة  الميالدي، 
بعض  تأييد  وجد  الذي  الرأي  وهو  المنافسة،  بسبب  الشعرية  اللغة  توحيد 
المستشرقين الذين أطلقوا على هذه اللغة "اللغة العالية"، لكونها لغة شعرية 
رفيعة. في كل األحوال ل توجد براهين علمية تثبت أيًا من تلك الفتراضات. 
مختلفة  قواعد  لها  أخرى  عربية  تتحدث  كانت  قحطان  بن  يعرب  فقبيلة 
أماكن  عدة  في  الحفريات  كشفت  كذلك  اآلن،  المعروفة  العربية  اللغة  عن 
في  في شمال شبه الجزيرة العربية عن كتابات قديمة بلغات غير العربية – 
صورتها التي وردت في القرآن الكريم أو في الشعر الجاهلي- تعود تواريخها 

إلى فترات تسبق نزول القرآن.
وتطورها،  اللغة   – الهائل  النظام  هذا  نشأة  أصول  تتبع  على  القدرة  عدم 
وارتباطها من ناحية أخرى بالقرآن الكريم، أدى إلى افتراض ُصنع اللغة العربية 
من الله مباشرة، وهو معنى "التوقيف"، في مقابل افتراض "الصطالح" الذي 

ل ينفي عالقة الله باللغة ولكن ينظر إليها من زاوية مختلفة.
اتجه  الذي  الغربي،  اللغوي  الفكر  في  أسانيده  وجد  الرأى  في  الخالف  هذا 
األولية  الكلمات  من  لمجموعة  أمكن  كيف  السؤال:  على  لإلجابة  جهده 
المتوافقة صوتًيا أن تتضاعف، لتنتج األعداد الهائلة من كلمات المعجم ومن 

ثم تستغرق متطلبات المدنية ذات الثقافة الرفيعة؟
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االشتراكات

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

خارج الدولة  200 دولر.

املرشف العام

د. راشد أحمد المزروعي

مدير التحرير 

وليد عالء الدين

االخراج والتنفيذ

غادة حجاج

املوقع عىل اإلنرتنت:

www.mags.ae

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث- نادي تراث 

اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
المارات العربية المتحدة - ابوظبي

waleedalaa@hotmail.com :مدير التحرير 

موبايل: 00971556929190 

هاتف: 026666130  

مسؤول التوزيع: أحمد عباس
marketing@cmc.ae

+971 56 3150303

اإلمارات للتوزيع

عناوين املجلة
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الفاضل أبوعاقلة، د. راشد أحمد المزروعي، محفوظ بشرى، خالد بيومي، 
أ.د  الداديسي،  الكبير  الجليل، محمد عاشور هاشم،  أحمد محمود عبد 
محمد ياسر شرف، د. يسري عبد الغني عبد الله، أحمد عبد الله رشيدي، 
خالد صالح ملكاوي، صديق محمد جوهر، سعيد الشفاج، محمود شرف، 
عادل  محمد  علي،  شحاته  محمد  بكر،  أيمن  د.  خضر،  يوسف  محمود 
الستار، حنفي جايل،  عبد  الظاهري، ممدوح  األحمد، شمسة حمد  بدر 
نضال ممدوح، محمد محمود فايد، صالح صبري، محمد عيد إبراهيم، 
د.  العزيز،  عبد  سناء  المصادفة،  سهير  د.  سعد،  طارق  فرحات،  أحمد 
الكندي،  أسماء يوسف  قناوي،  المنصوري، حمزة  لولوة  يقطين،  سعيد 
شريف الشافعي، ناصر عراق، عائشة الدرمكي، أندره عيد قره، فاطمة 

المزروعي، رانيا هالل، محمد زين العابدين د. فاطمة حمد المزروعي.

حوار خاص

شاكر عبد الحميد: العرب لم يقدموا منجًزا 
علمًيا منذ عصر ابن الهيثم 

شاكر  الدكتور  السابق  المصري  الثقافة  وزير  قال 
عبد الحميد إن معظم الدول العربية ل تنتج شيًئا من 

العناصر الثالثة المكونة  وأضاف:  منتجات العصر الحديث. 
للتراث.  سطحية  برؤية  محكوم  فالماضي  تسّر؛  ل  العربية  للثقافة 
واإلبداع في حاجة إلى  الحاضر قائم على الستهالك وعدم اإلنتاج. 

 .  . حسن تنظيم واستغالل . 

94

سوق الكتب 

روايات وذكريات من ماضي اإلمارات

الموهوب  الصحافي  يقدم  الكتاب  هذا  في 
حمدي نصر ــ عن طريق دار الكتب الوطنية 
هدية  والثقافة  للسياحة  أبوظبي  هيئة  في 
اإلمارات،  أبناء  من  الصاعدة  لألجيال  ثمينة 
تجارب  خالصة  دفتيه  بين  الكتاب  يضم  إذ 
وروائع ذكريات األجداد واآلباء المؤسسين . . .
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التراثي رؤية إلى حدود الغد وما بعده8 مهرجان سلطان بن زايد 

تراث الشهر

كتب: محفوظ بشرى
تصوير جعبل عبداهلل - حسن مصطفى

نفسها،  بالطرق  األماكن،  كل  في  بعضها  الحديثة  المدن  تشبه 
تحت  لكن  الساكنين.  حياة  تدبير  ووسائل  والخدمات،  المباني 
قشرة المدنية المشتركة بين كافة البلدان، توجد روح مختلفة تميز 
كل مكان عن غيره، وكل شعب عن شعوٍب أخرى قد يظنها الناظر 
ل متشابهة. تكمن تلك الروح في الموروث الشعبي، الذي  المتعجِّ
تمرره األجيال كخبرة للتفاعل الممتد مع البيئة والزمن، وفي كل 
يبقى  لكنه  التحوالت،  مع  أكثر  يتواءم  تداوله؛  دورات  من  دورة 
في ِجذره مرتبطاً باألرض، وبوجود اإلنسان عليها، وبما اكتسبه من 

معرفة نحتت ثقافته الفريدة.

إلى أرض األصايل
أبوظبي  من  كيلومتراً،  وعشرين  لمائة  الممتد  الطريق  طول  على 
لدولة  آخر  وجهاً  سأرى  بأنني  يزيد  يقيني  كان  سويحان؛  وحتى 
اإلمارات لم أعرفه من قبل. فبعد الخروج من المدينة بطابعها الفريد 
المحتفي بأصلها، وفي الوقت نفسه يضعها على خط الحداثة؛ تبدأ 
الصحراء على جانبي الطريق. الصحراء والبحر؛ أيقونتان وسمتا ذاكرة 
اإلنسان هنا، تعلّم منهما الصبر والدقة والتخطيط المسبق. مزاوجة 

مهرجان سلطان بن زايد التراثي
رؤية إلى حدود الغد وما بعده
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وبين  تراها،  التي  اإلبل  وقطعان  بكثبانها  األصيلة  البيئة  بين  موفقة 
الصحراء  يشق  الذي  اإلسفلتي  الطريق  في  ممثلة  الحداثة  ضرورات 
وعلى جانبيه سور ممتد من األسالك الرفيعة يحدد المسارات ويمنع 

اإلبل من الدخول إلى طريق السيارات إال من أماكن محددة.
شارع طويل مظلل بأشجار النخيل قادنا إلى مدينة سويحان الهادئة، 
قبل أن ننعطف باتجاه أرض المهرجان متتبعين الالفتات اإلرشادية. 
الصحراوية  النباتات  قطع  من  تحذر  الفتة  إلى  انتبهت  وصولنا  قبل 
مهرجان  المنتظر؛  للحدث  احترامي  الالفتة  زادت  هناك.  المنتشرة 
سلطان بن زايد التراثي في دورته الحادية عشرة، فكما يبدو، لم يتم 
تجاهل الحفاظ على البيئة هنا، تماماً مثلما هي الحال في العاصمة 
والعناية  تشجيرها  لفرط  جميلة  استوائية  غابة  تشبه  التي  أبوظبي 
التي تجدها األشجار فيها. توقفت السيارة لتسمح بمرور رتل صغير 
في  ألننا  لإلبل،  العبور  في  األولوية  »هنا  مرافقي:  قال  اإلبل،  من 

أرضها«.
والكثبان  اإلبل،  مالك  عزب  تحفها  فسيحة  أرض  في  المهرجان  يقع 
الرملية. على مسافات مناسبة؛ تتوزع أماكن الفعاليات، بدءاً بالمساكن 
ومجلس ضيوف المهرجان، ثم السوق الشعبي الذي تحويه خيمتان 
دكاكين  تحتضن  األخ��رى  بينما  إحداهما  المسرح  يشغل  كبيرتان 
السوق  من  بعيد  وغير  التراثية،  والمعروضات  الشعبية  المشغوالت 
يوفر  الذي  الموسمي  السوق  المحالب، وقربها  تجد حظائر  الشعبي 
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الذي  المضمار  يقع  خلفهما  المهرجان.  رواد  يحتاجها  قد  بضائع 
تجرى عليه سباقات اإلبل والسلوقي. ثم أخيراً نجد المكان المخصص 
منها  يتابع  التي  الرئيسية_  _المنصة  بخيمته  المزاينة،  لمسابقات 
الفعاليات  المهرجان  راعي  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو 

ويكرم الفائزين في األشواط.

السوق الشعبي.. العناية باألصول 
بنكهة  التراثي  زايد  بن  الشعبي في مهرجان سلطان  السوق  ينبض 
واألطعمة  اليدوية  المشغوالت  مزيج  حميمة.  شعبية  إماراتية 
صناعة  مثل  التقليدية  المهن  تشرح  ومجسمات  والعطور  المحلية 
الزوار  أصوات  خلفية  على  مطرزاً  ذلك  كل  اللؤلؤ،  وصيد  المراكب 
المنهالي«؛  »عيضة  الشعبي  الفنان  يؤديها  التي  المهرجان  وأغنية 

تجعل السوق الشعبي مكاناً حياً وكثيف التفاصيل.
ديكور السوق الشعبي يجسد العمارة التقليدية، ليكون متناسقاً مع 
كامل ديكور المهرجان الذي يعكس جماليات العمارة اإلماراتية، كما 

يقول أحمد الحوسني نائب رئيس لجنة السوق الشعبي، الذي نبهنا 
الشيء  التراثي.  الديكور  يحملها  التي  التوثيقية  الرسالة  إلى  كذلك 
ذاته نجده في المسرح الملحق بالسوق، إذ تشغل خلفية المسرح 
للحصون،  التقليدية  األب��راج  في  ممثلة  نفسها  العمارة  تفاصيل 
والنوافذ واألبواب التراثية، هذا على الرغم من أن المسرح كما أخبرنا 
أحمد الحميري، مسؤول الدعم الفني: »مّجهز جيداً برغم أنه مؤقت. 
اإلضاءة ووسائل النقل المباشر على أعلى مستوى بالتقنيات نفسها 

المستخدمة في أفضل المسارح عالمياً«.

مهرجان سلطان بن زايد التراثي يعزِّز روح التراث
ق الرسالة من   وينقلها لألجيال القادمة. نرى تحقُّ

المهرجان حين نشاهد جميع الفئات العمرية حاضرة، 
ونرى األجواء العائلية األهداف التي تعبر عنها رؤية 

راعي المهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد، بترسيخ 
التراث لكونه نواة الهوية الوطنية، والوشيجة التي 
تجمع أبناء اإلمارات، هي روح البالد الحقيقية التي 

تمنح اإلماراتي تميزه وسط شعوب العالم

تراث الشهر

التراثي رؤية إلى حدود الغد وما بعده مهرجان سلطان بن زايد 
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برامج متنوعة خالل  الشعبي  السوق  قدم مسرح 
والعشرين  التاسع  في  بدأ  الذي  المهرجان،  أيام 
الماضي،  فبراير  الحادي عشر من  يناير حتى  من 
يقدمها  التي  اليومية  المسابقات  إلى  فباإلضافة 
الحوسني والفنانة واإلعالمية ظبية الكندي وتهدف 
والمهن  اإلماراتي  بالتراث  الحضور  معرفة  إلثراء 
التراثية  المشتركات  اكتشاف  بجانب  التقليدية، 
أيضاً  المسرح  خشبة  استضافت  الشعوب؛  بين 
وعريب  أريام  الشعبيين  للفنانين  غنائية  حفالت 
واحدة  ومسرحيتين  العامري،  وحمد  وبلقيس 
الدكتور  أخرجها  الثلج«  »ملكة  بعنوان  لألطفال 
حبيب غلوم، وأخرى قدمتها فرقة الوطن وأخرجها 
لم  حيث  للوطن«،  »شكراً  بعنوان  شاكر  محمد 
والقيم  المهرجان  رؤية  عن  المسرحيتان  تبتعد 

األخالقية األصيلة التي يجب الحفاظ عليها.

المرأة اإلماراتية.. مستودع الموروث
تظهر مهارة وذكاء المرأة اإلماراتية في مشغوالتها 
اليدوية المعروضة في السوق الشعبي، التي تشي 
التلّي  بها  تصنع  التي  الدقة  فمن  فطري،  بإبداع 
والصبر  التقليدية،  النسائية  األزي��اء  يزين  الذي 
المتعددة؛  الستخداماته  الخوص  به  تشّكل  الذي 
المكتسبة  وكفاءتها  اإلماراتية  المرأة  قوة  تتجلّى 
من تجارب العيش في الصحراء وتدبير الحياة في 

انتظار الغائبين في البحر. 
المرأة اإلماراتية قيادية بطبيعتها، ظهر ذلك جلياً 
الالئي  الشعبي،  السوق  لجنة  عضوات  أداء  في 
يقمن  »إنهن  بقوله:  الحوسني  أحمد  مدحهن 

قبل أن ننعطف باتجاه أرض المهرجان 
متتبعين الالفتات اإلرشادية انتبهت إلى 
الفتة تحذر من قطع النباتات الصحراوية 
المنتشرة هناك، زادت الالفتة احترامي 

للحدث المنتظر؛ مهرجان سلطان بن 
زايد التراثي في دورته الحادية عشرة، 
ثم توقفت السيارة لتسمح بمرور رتل 

صغير من اإلبل، قال مرافقي: 
»هنا األولوية في العبور لإلبل،

 ألننا في أرضها«
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بعمل كبير في تذليل العقبات وضمان راحة العارضات، ومتابعتهن 
لكثير من التفاصيل التنظيمية«.

في اإلمارات، تحظى المرأة بمكانة قانونية واجتماعية مميزة توفرها 
الدولة، ما يتيح لها السير في درب التقدم واإلنتاج اإلبداعي، فكما 
وهو  اإلبداع«.  على  قادرة  اإلماراتية  »المرأة  الكندي:  ظبية  تقول 
يجعلن  الالئي  النساء  أشغال  بذلك  تخبرنا  شك،  بال  موروث  إبداع 

للسوق الشعبي بالمهرجان لونه المميز.

مجلس الضيوف.. الترحاب والكرم األصيل 
يقع مجلس ضيوف المهرجان، في المبنى اإلداري لمهرجان سلطان 
المهرجان  المؤقتة للعاملين في  المساكن  التراثي، بجانب  بن زايد 

لنيل  المزاينة  أشواط  منافسات  انتهاء  عقب  قصدناه  وضيوفه. 
الراحة  وسائل  بكل  مجهَّز  الهادئ،  الفسيح  المبنى  الراحة.  بعض 
اإلمارات«  »روح  فريق  من  المتطوعون  يلبيها  التي  واالحتياجات 
الذين يقفون على أهبة االستعداد لمساعدة ضيوف المهرجان على 
لجان  مساعدة  على  اإلمارات«  »روح  متطوعو  يعمل  أيامه.   مدى 
تنظيم المهرجان بهمة وصبر، وفقاً للتوجيهات التي تأتيهم من رئيس 
المشاركة  وهي  المنصوري.  سعيد  منصور  األستاذ  اإلعالمية  اللجنة 
األولى لهم في مهرجان سلطان بن زايد التراثي كما أخبرتنا صبحة 
لمركز  يتبع  الذي  الفريق،  إدارة  مجلس  رئيسة  الرميثي  الله  عبد 
سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم. خلف المجلس، نُصبت خيمة لتقام 
أمامها فعاليات الرقصات الشعبية، مثل رقصة العيّالة التي أدتها في 
أيام المهرجان فرقة سالم الراشدي، وفرقة حضرموت للتراث والفنون، 
الرقص  باإلمارات.  شمر  قبيلة  أبناء  أداها  التي  النجدية  والعرضة 
الشعبي ابن البيئة، تأتي حركاته في الغالب تجسيداً لقيم معنوية، 
أو محاكاة ألحداث ذات أثر. لهذا كانت رقصة العيّالة اإلماراتية التي 
مع  اإليقاعية  حركاتها  مضبوطة  النصر؛  وإحساس  الفروسية  تجسد 
بالسيف  الضرب  العرضة  رقصة  تشبه حركات  بينما  والفرح.  الفخر 
وكأنها تخبر عن بأس مؤديها وفروسيتهم. في المجلس، تنتشر صور 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في أحوال 
اإلماراتي،  بالتراث  اهتمامه  مدى  تبيان  في  كلها  تشترك  مختلفة، 
يتبادر  الشعوب،  مختلف  عند  اإلمارات  ذكر  يأتي  أنه حين  السيما 
إلى الذهن الشيخ زايد رحمه الله، فهو باني الدولة، وواضع األسس 

التي تسير عليها اليوم نحو مستقبلها المنشود.

تراث الشهر

التراثي رؤية إلى حدود الغد وما بعده مهرجان سلطان بن زايد 
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سباقات اإلبل والسلوقي.. منافسة بطعم الماضي
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان  المضمار، وبحضور سمو  في 
ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث اإلمارات 
متابعة  تحفها  السلوقي  سباقات  ج��اءت  المهرجان،  راع��ي 
العربي  السلوقي  سباق  ويهدف  المتبارين،  واهتمام  الجمهور 
في مهرجان سلطان بن زايد التراثي اإلبقاء على تفاصيل ممارسة 
الصيد القديمة باستخدام السلوقي، حيث تعمل المشاركة في 
المهرجان إلى التعريف بهذه الرياضة لكونها موروثاً عربياً ظل 
جزءاً من حياة البدو قديماً. وتعد كالب السلوقي من السالالت 

القديمة بالجزيرة العربية ألكثر من 13 ألف سنة.
اإلبل  سباق  نهائيات  جاءت  المهرجان،  فعاليات  ختام  وفي 
بغرض  السباق  ويأتي  كبيرة،  بجماهيرية  الذي يحظى  التراثي، 
تشجيع  أجل  من  القديم  بشكلها  الهجن  رياضة  تقاليد  إحياء 
المواطنين على ممارسة هذه الرياضة بمختلف األجيال، تحقيقاً 
الموروث  بنقل  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  لرؤية 
ألهل  شعبية  تظاهرة  لكونه  باإلضافة  هذا  الجديدة،  لألجيال 

سويحان وعشاق رياضة الهجن من مختلف دول العالم.

العزب.. حياة الصحراء كما كانت
بالحدث  المهرجان،  ساحة  حول  الموجودة  العزب  تحتفل 
األصيلة.  العربية  لياليها  وإحياء  الزينة  بتعليق  السنوي، 
تقع  الذي  األحبابي،  راقع  بن  قال علي  كما  يمثل  فالمهرجان 
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»مساحة  المزاينة،  ميدان  ق��رب  عزبته 
ألجواء األلفة التي تجمع بين أبناء اإلمارات 

وإخوتهم من الخليج«.
أمام النار، بصحبة الطعام البدوي التقليدي، 
عبّر  الفطري،  والترحاب  بالكرم  محفوفاً 
شكرهم  عن  قابلناهم  الذين  اإلبل  مالك 
آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  لسمو  العميق 
نهيان، مادحين كرمه الذي ال تحده حدود، 
المالك  لخدمة  وجهوده  الكريمة،  وضيافته 
وتحفيزهم لالهتمام بإبلهم، فعلى حد قول 
الشيخ  »سمو  المنصوري:  طارش  بن  سالم 
سلطان بن زايد آل نهيان يبحث عن األفضل، 
ننتظر  ونحن  سموه.  من  عهدناه  ما  وهذا 
به  نحظى  لما  الصبر،  بفارغ  المناسبة  هذه 
من اهتمام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 

نهيان وتكريمه للفائزين«. وهو ما زاد عليه 
بقوله:  المنصوري  بالفار  محمد  بن  سعيد 
كل  عن  بحثه  »بوهزاع«  على  غريباً  »ليس 
األول  الداعم  اإلبل، فسموه  يخدم مالك  ما 
التراث  حفظ  على  دائماً  والحريص  لهم، 
الحالي  الجيل  لدى  وتأصيله  به  واالهتمام 

من المواطنين«.

مشاركات مختلفة في المهرجان
األسبوعين،  م��دى  على  المهرجان  شهد 
عدد  من  مختلفة  ومشاركات  فعاليات 
الدولي  الصندوق  نظم  حيث  الجهات،  من 
لها  رصد  مسابقات  الحبارى،  على  للحفاظ 
السوق  برنامج  ضمن  وذلك  قيمة،  جوائز 
المسابقة  وشملت  بالمهرجان،  الشعبي 

الذي  وال��دور  الحبارى،  أنواع  حول  أسئلة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  به  تضطلع 
مقر  لكون  عليه،  والحفاظ  حمايته  في 
الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى يقع 
يقول  كما  المسابقة  وهدفت  أبوظبي.  في 
االتصال  قسم  رئيس  الشامسي،  مبارك  علي 
بيوم  لالحتفال  باإلنابة،  العامة  والعالقات 
البيئة الوطني من داخل مهرجان سلطان بن 

زايد التراثي. 
زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  أن  يُذكر 
تفطن  من  أول  كان  نهيان،  آل  سلطان  بن 
للمخاطر المحدقة بالحبارى فأسس – رحمه 
الله - برنامجاً إلكثار هذه الطيور في حديقة 

العين بأبوظبي.
الراعية  الشركات  مشاركات  جاءت  كذلك 

تراث الشهر

التراثي رؤية إلى حدود الغد وما بعده مهرجان سلطان بن زايد 
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لرسالة  مكمل  كجزء  الشعبي،  السوق  في  بأجنحتها  للمهرجان 
المهرجان التراثي، مثل شركة الفوعة للتمور التي تعد عماد النظام 
الغذائي التقليدي، وشركة الوطنية إلنتاج وتسويق األعالف والدقيق، 

ومركز إدارة نفايات أبوظبي »تدوير«.

قة مهرجان بأهداف محقَّ
والسياح  والطالب  األسر  وفود  ظلت  المهرجان،  أيام  مدى  على 
والمقيمين في اتصال ال ينقطع، السيما في أيام العطالت المدرسية 
ل في السوق الشعبي والمسرح. وألن  التي تشهد ازدحاماً فوق المعدَّ
المهرجان في أساسه يقوم على رؤية سمو الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان لنقل التراث لألجيال، بوصفه من ممسكات الهوية في بلد 

مفتوح على العالم الحديث، يبدو واضحاً النجاح في تمرير الرسالة 
إلى الناشئة الذين جذبهم المهرجان وتفاصيله التراثية. يقول وزير 
التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي، الذي سجل زيارة 
إلى المهرجان، إن اهتمام السياح األجانب الكبير بفعاليات المهرجان 
يدل أن التراث الذي هو مثار فخر لكل إماراتي هو تراث ذو قيمة 
عالية. لكن المالحظة األهم في حديث الوزير التي لخصت رسالة 
المهرجان كانت قوله: »نفخر بنموذج الحياة الحديث الموجود في 
دولة اإلمارات، لكونه وضع دولتنا في مصاف الدول الكبرى، لكن أيضاً 
يجب أال نغفل عن موضوع المحافظة على التراث وعلى المبادئ 
والعادات والتقاليد األصيلة، والمهرجانات مثل مهرجان سلطان بن 
زايد التراثي تعزِّز هذه الروح وتنقلها لألجيال القادمة. نرى تحقُّق 
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الرسالة من المهرجان حين نشاهد جميع الفئات العمرية حاضرة، 
تعبر عنها رؤية راعي  التي  العائلية«. هذه األهداف  ونرى األجواء 
المهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد، بترسيخ التراث لكونه نواة 
الهوية الوطنية، والوشيجة التي تجمع أبناء اإلمارات، هي روح البالد 

الحقيقية التي تمنح اإلماراتي تميزه وسط شعوب العالم.

اإلبل.. مستودع المال من قديم
بعد نهاية اليوم األخير للمهرجان، جلسنا لتناول فنجان من القهوة 
المهرجان  بنجاح  التهنئة  نتبادل  ونحن  اإلعالمي،  المركز  في خيمة 
عن  انطباعك  »م��ا  مرافقي:  سألني  مرضية.  بصورة  وخروجه 
المهرجان؟«. صعبت علّي اإلجابة، فكل شيء شاهدته كان جديداً 

في الشمس تسير أرتال اإلبل بعد مشاركتها في 
مسابقات المهرجان، هادئة، واثقة، مشمولة بالعناية. 

اإلبل رفيقة الصحراء للبدوي، منها كساؤه وشرابه 
وطعامه، ومنها وجاهته االجتماعية. واليوم يعود 
مهرجان سلطان بن زايد التراثي ليجعلها مرة أخرى 

مستودع القيمة لصاحبها، وإرثه الباقي 
من أسالفه الحكماء

تراث الشهر

التراثي رؤية إلى حدود الغد وما بعده مهرجان سلطان بن زايد 
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بالنسبة إلّي، وكل جديد مدهش كما هو معلوم. أعجبت باالهتمام 
آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  يحيطه  الذي  بالموروث  العالي 
نهيان رجل التراث العربي األول، بالعناية والرعاية، ورؤيته بعيدة 

الغور التي يعمل بها ال من أجل الغد، بل لما بعده.
التوثيق  تجد  ال  التي  العادات  أن  تعلمت  سابقة،  تجارب  من 
والرعاية، تجرفها ريح الزمن، فتندثر وال يعرف عنها النشء شيئاً. 
على  الحفاظ  بل  بالطبع،  التطور  منطق  معاندة  أعني  لست 
الموروث للعلم به، فهو في النهاية جزء من هوية وذات المكان 
وإنسانه. في سويحان، يقوم مهرجان سلطان بن زايد التراثي بهذا 
الدور؛ يحفز بطرق عّدة على االهتمام باألصل والفخر به، فالجوائز 
الحقيقية ليست في قيمتها المادية بقدر ما أنها في إبقاء موروثات 
بحثت  سويحان،  من  الخروج  طريق  في  حية.  اإلماراتي  اإلنسان 
عيناي مرة أخرى عن الالفتة التي تطلب عدم إزالة الحشائش. في 
الشمس تسير أرتال اإلبل بعد مشاركتها في مسابقات المهرجان، 
للبدوي،  الصحراء  رفيقة  اإلبل  بالعناية.  مشمولة  واثقة،  هادئة، 
واليوم  االجتماعية.  وجاهته  ومنها  وطعامه،  وشرابه  كساؤه  منها 
يعود مهرجان سلطان بن زايد التراثي ليجعلها مرة أخرى مستودع 

القيمة لصاحبها، وإرثه الباقي من أسالفه الحكماء.
الجانبين من جديد، تبدو  الذي تحّفه الصحراء من  على الطريق 
قطعان كبيرة في أوبتها قبل حلول الليل. هو مشهد قد ال أراه إال 

في العام المقبل، لكنه يعلق في الذاكرة 
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التراثي18 زايد  أريام: مهرجان سلطان بن 

تراث الشهر

حاورها - فاضل أبوعاقلة 
تصوير حسن مصطفى

الدفينة، فيراها  لصوتها جناحان، يحمالن من يسمعها صوب ذاته 
الزمن؛ فتغدو دقائقه نبض تراث يحيي،  وتراه. حين تشدو يتغّير 
األغنية  ذاكرة  لتجلو  الجميلة،  العصور  تربة  تحفر  ألحاناً  وثوانيه 
اإلماراتية، وتقيمها على أعمدة األصالة. الكلمة واللحن هاجسها في 
بالتفرد كل ما قدمته، منذ بدايتها منتصف  سعيها لإلجادة، طلت 
التسعينيات، فعاش بيننا بامتيازه خالداً، فاألغنية الشعبية المليئة 
»يا  أغنية  هي  مثلما  أريام،  صوت  في  إال  توجد  ال  قد  بالعمق، 
معزل« أولى أعمالها، من كلمات الشيخ زايد طيب الله ثراه، كما 
تغنت أيضاً بأشعار كوكبة من شعراء اإلمارات، نذكر منهم: علي بن 
سالم الكعبي، ومحمد بن سالم الظاهري، والشاعرة مطلع الشمس. 
ولّحن أغنياتها عدد من أهم الملحنين اإلماراتيين، مثل: علي كانو، 

بقصائد  »تغنيت  أريام:  تقول  السعيد.  وفايز  الحميري،  وسعيد 
الشيخ زايد، ومنها تعلمت نُطْق المفردة العميقة، وبها أتقنت لون 
األغنية اإلماراتية الشعبية«. وتضيف: »عمق الكلمة يعود بنا إلى 
الوراء، لنتعرف على المخزون اللغوي الشعبي والثقافي، والتصوير 
الخارق في الكلمة المغناة، هذا ال يعني أننا ضد التطور الطبيعي 
في شتى األمور، ومنها األغنية، ولكن كيف يمكننا أن نجد المعادلة 
آٍن  في  لألغنية  الشعبي  الطابع  على  والحفاظ  للمواكبة  الناجعة 
إلى  الموروث ونقله  ندرك دورها في حفظ  واحد؟ السيما ونحن 
وتواصل:  التراثي«.  زايد  بن  سلطان  مهرجان  لرؤية  وفًقا  الناشئة 
»أعتقد أني نجحت في هذا االتجاه، واستطعت أن أسافر باألغنية 
اإلماراتية  األغنية  تحظى  فاليوم  الخارج،  إلى  األصيلة  الشعبية 
بشعبية جيدة خليجًيا وعربًيا. كل لون فني له خصوصية، ويجب 
أن يكون هناك تماٍه بين اإليقاع والقصيدة الشعبية، والمهم أيًضا 

إتقان اللهجة قبل خوض غمار الغناء بها«.

أريام: » ليالي سويحان« 
 جددت ثوب األغنية الشعبية 
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التقيتها قبل صعودها خشبة المسرح بلحظات، خلفه تماًما كانت 
اإلعالم  وسائل  تقابل  وابتسامتها،  هدوءها  مرتديًة  تجلس 

والسالم،  بالحب  مفعمًة  حولها،  المتحلقين  والمعجبين 
العدسات؛  وومضات  الشهرة  وبريق  نجوميتها  فرغم 

كان  بداياتها.  منذ  جمهورها  من  قريبة  أريام  ظلت 
حواًرا مقتضبًا بسبب ضيق الوقت، وتعجل الجمهور 
خروجها، فهدير الطامعين في سهرة شعبية تحييها، 
أغنيات  باسمها، مرددين مقاطع من  نداًء  يتعالى 
على  صوتها  وسطا  معدودات،  دقائق  عشقوها. 
النفس  أعماق  من  أكثر  بوقعه  مقترباً  السمع، 
ومكنوناتها التي تحن إلى ماضيها، صورة صوتية 
الحدث  مع  متماهيًة  لألخيلة،  العنان  تطلق 

المستضيف - المهرجان التراثي - مسيرات 
النخل  أوراق  حفيف  وص��وت  اإلب��ل 

وتوقيعات  العود  برنات  ممتزجًة 
تراثية  فنية  ليلة  كانت  ال��دف. 
وتوالت  األنغام،  فيها  تراقصت 
اللحن  لتغطي  جذلى،  الكلمات 
الجمهور  جماله.  فوق  بجمال 
تحت المسرح مبتهج وغارق في 
سحر األداء وقوة حضور أريام، 

عفوية  بتراثهم؛  المولعون  الشباب  يؤديها  التي  الشعبية  الرقصات 
التساؤل: ما  الوجوه. راودني  البادي على  الطرب  حركها 
الشعبيين  واللحن  الكلمة  وتأثير  التفاعل  هذا  سر 
على النفس؟ قبل أن تأتيني إجابتي بأن االختالف 
في ما يقدم حاليًا، قد عاد بالمتذوق إلى أصوله 
السمعية ومفردته األولى، وهو ما حرصت اللجنة 
المنظمة للمهرجان على خلقه، فاستضافة أريام 
والمتوازية  الواضحة  غايته  له  الرابعة،  للمرة 
سمو  وراعيه  المهرجان  ورؤية  أهداف  من 
أمجاد  نهيان.  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ 
نجحت  ومنها  مستمرة،  الشعبية  األغنية 
التي  الخاصة،  معادلتها  إيجاد  في  أريام 
اللون  على  خاللها  م��ن  حافظت 
اإلماراتية،  األغنية  تطور  ظل  في 
بشكٍل  نفسها  تقديم  فاستطاعت 
متجدد خالل حفالتها، ومع الفرقة 
الشعبي،  اللحن  أج��ادت  التي 
صوتها  مع  وتتحاور  لتتناغم 
الخالب. إذن، لقد قدمت أريام 
في أغنياتها الشعبية صورة من 

صوتها بفلسفتها الخاصة 
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شعر

شعر

أبو سلطان

* قصيدة الشاعر مستور صالح الذويبي من المملكة العربية السعودية، الفائز األول

 في مسابقة الشعر بمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017

يته ا بد نت  وحا قبل  أ لقصيد  ا جزل 

بتي عز بت  وقّر  . . ري  نا له  شّبيت 

ليمن  ا يّة  بّر ن  ال خو من  صّبيت  و

ي���ق���ول ال م��ن��ك ن��وي��ت ال��ت��ج��لّ��ي 

لثنا  وا لمدح  ا كاسب  الّ  إ والتمدح 

ل��ك��ن ل��ي��ا ق��ل��ت��ه ب��ش��ي��خٍ م��ع��رّب 

في مثل »أبوسلطان« بشٍت من الفخر

ه  مّجد و شعبه  عّز  للّي  ا خليفه 

سه  مكّر شعبه  الجل  مه  هتما ا جّل 

ماضي »سويحانه« ..يباهي ب�»ظفرته« 

لبقا  ا ينشد  من  لكل  ل  يقو كنه 

لترف  ا من  لشعبه  حقق  ما كثر  من 

شطه  منا كّثف   م  لعا ا ر  ا مد على 

. لمزاين األبل  . من مهرجان الصيد 

بنا شبا في  لوطن  ا حب  بها  نغرس 

 ونَصَبت في روس الشواهيق رايته

يته ا وهد ه  رضا في  بي  ر وطلبت 

ف��ن��ج��ال ذكّ��رن��ي ب��اب��وي ووص��اي��ت��ه 

الت��ن��ط��ح ال��ع��ّراف ب��أق��وال ب��اي��ت��ه 

يته  غا لشعر  ا تفقد  يح   لمدا ا بعض 

يته  روا مجلس  كل  في  لك  يطيب 

يته  عنا مل  بكا شعبه   على  يضفي 

وق��اد ال��ت��ط��ّور م��ن ب��داي��ة والي��ت��ه 

يته  حكا يا  للثر لف  يسو شعبه  و

ت��اري��خ م��ات��ص��ع��ب ع��ل��ي��ن��ا ق��راي��ت��ه 

يته بنا تثبت  س  لسا با يعتني  من 

زاد اه��ت��م��ام��ه ب��ال��ت��راث ورع��اي��ت��ه 

وك��ٍل ب��م��ا ي��ه��وى ي��م��ارس ه��واي��ت��ه 

يته فا ذيك  وها  . . يونه  مز ذيك  ها

ف��ي ع��ال��ٍم م��اي��ن��درى وش ن��ه��اي��ت��ه
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»العربية«
 النشأة ومسارات التطور 
•  اللغة العربية بين التوقيف واالصطالح

•  تدوين اللغة العربية؛ هل من مزيد؟
•  نشأة اللغة العربية كما يراها الفارابي

•  أضواء على لهجات العربية قبل اإلسالم
•  ما الذي تحتاجه »العربية« اليوم؟

•  العربية الفصحى؛ عيوب المشتغلين وعثرات التقنين!
•  هل نعيد إلى الجميلة جمالها؟

•  معارك فكرية حول اللغة العربية
• أصل الفصحى ومصادر اللهجات



واالصطالح22 التوقيف  بين  العربية  اللغة 

»العربية« النشأة ومسارات التطور 

تحقيق - خالد بيومي

كتابات  وسم  سؤال  اصطالحية؟  أم  توقيفية  العربية  اللغة  هل 
اللغويين العرب القدامى لفترات طويلة وامتدت ظالله إلى يومنا.

الجدل  واحتدم  ثالث.  احتمال  غياب  من  أهميته  السؤال  اكتسب 
اللغة  ارتباط  عن  الناتجة  الحساسية  األول  أمرين؛  نتيجة  بشأنه 
العربية بالقرآن الكريم، واآلخر االستحالة العلمية والعملية لدراسة 
التطور النشوئي للغات بشكل عام من مرحلة ما قبل تاريخ اإلنسان 

المكتوب إلى وقتنا الحاضر. 
اختلف المؤرخون حول أصل اللغة العربية؛ فالبعض يرى أنها أقدم 
من وجود العرب أنفسهم، بوصفها لغة آدم عليه السالم في الجنة. 
بن  قبيلة يعرب  العربية هم  تكلم  أول من  بأن  يقول  وهناك من 
قحطان، آخرون يقولون إن اسماعيل عليه السالم هو أول من نطق 

بالعربية. 
نصوص  هي  العربية  باللغة  توفرت  التي  النصوص  أقدم  أن  وبما 
قوم  في  نشأت  العربية  اللغة  أن  البعض  رأى  فقد  الكريم  القرآن 

قريش.
بينما هناك آراء أخرى تقول بأن العربية تطورت في مملكة كندة 
في القرن السادس الميالدي، نتيجة اهتمام الملوك بالشعراء الذين 
أصبحوا يتنافسون فيما بينهم مما أدى إلى توحيد اللهجة الشعرية، 
وهؤالء الشعراء هم أقدم من قوم قريش، وايد بعض المستشرقين 
لغة  لكونها  العالية«،  »اللغة  اللغة  هذه  على  وأطلقوا  الرأي  هذا 

شعرية رفيعة.
تلك  من  أيا  تثبت  علمية  براهين  أي  توجد  ال  األح��وال  كل  في 
االفتراضات. فقبيلة يعرب بن قحطان كانت تتحدث عربية أخرى 

لها قواعد مختلفة عن اللغة العربية المعروفة اآلن.
الجزيرة  شبه  شمال  في  أماكن  عدة  في  الحفريات  كشفت  وقد 
التي  العربية –في صورتها  العربية عن كتابات قديمة بلغات غير 
تواريخها  تعود  الجاهلي-  الشعر  أو في  الكريم  القرآن  في  وردت 

إلى فترات تسبق نزول القرآن)1(.

أم االصطالح  التوقيف  الخالف، منح سؤال  القدرة على حسم  عدم 
بعًدا جعله مثار االهتمام، فعدم القدرة على تتبع أصول نشأة هذا 
بالقرآن  أخرى  ناحية  من  وارتباطه  وتطوره،  اللغة   – الهائل  النظام 
الكريم سمح بافتراض أن تكون اللغة العربية قد ُصنعت مباشرة من 
»االصطالح«  فكرة  البعض  تبنى  بينما  »التوقيف«،  معنى  الله وهو 

التي ال تنفي عالقة الله باللغة ولكن تنظر إليها من زوايا مختلفة.
هذا الخالف في الرأى وجد أسانيده في الفكر اللغوي الغربي، إذ إن 
»المدى الزمني ألي دراسة تاريخية للغات أقصر كثيرًا مما هو متاح 
قليلة  قرون  عبر   – ترجع  اإلنسانية،  لغتهم  وبالتالي  فالناس،  لدينا؛ 
بها، وقد  المسلم  إلى أسالفهم من األبطال واآللهة في األساطير   –
اتجهت الجهود أساًسا إلى اإلجابة عن السؤال: كيف أمكن لمجموعة 

الطاهر مكي: التطور النشوئي للغات من مرحلة ما 
قبل تاريخ اإلنسان المكتوب إلى وقتنا الحاضر صعب 

اإلدراك؛ ليس هناك شاهد يمكن أن يكشف عن أي 
اتجاه سلكه التطور من خالل دراسة اللغات المتكلم 

بها أو التي تركت الساحة لغيرها

هل أعاق السؤال مسار البحث في النشأة؟

اللغة العربية بين التوقيف واالصطالح
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من الكلمات األولية المتوافقة صوتيًا والتي منحتها أو علّمتها اآللهة 
معجم  كلمات  من  الهائلة  األعداد  لتنتج  تتضاعف،  أن  البداية  في 
اليونانية أواًل ومعجم الالتينية بعد ذلك، لتواجه متطلبات المدنية 

ذات الثقافة الرفيعة« )2(.

القائلون بالتوقيف 
القائلون بالتوقيف إلى ظاهر النص: فاألسماء كلها ُمعلّمة  استند 
والحروف  األفعال  ألن  والحروف،  األفعال  وكذلك  الله،  عند  من 

أيًضا أسماء، ألن االسم ما كان عالمة، والتمييز بين األسماء واألفعال 
باألسماء  التكلم  وألن  اللغة،  من  ال  النحاة  تصرف  من  والحروف 
وحدها متعذر )3(. يقول ابن فارس في كتابه »الصاحبي في فقه 
اللغة«: »اعلم أن لغة العرب توقيف، دليل ذلك قوله تعالى »وعلم 
آدم األسماء كلها«. وكان ابن عباس يقول: هي األسماء التي يتعارفها 
الناس من دابة وأرض، وسهل وجبل، وحمار وأشياء ذلك من األمم 
وغيرها. واستندوا كذلك إلى استحالة أن يجري اصطالح بدون لغة 
مسبقة يتواصل بها المصطلحون؛ يقول السيوطي في المزهر: »لو 
كانت اللغات اصطالحية الحتيج في التخاطب بوضعها إلى اصطالح 
آخر من لغة أو كتابة ويعود إليه الكالم، ويلزم إما الدور أو التسلسل 

في األوضاع، وهو محال فالبد من االنتهاء إلى التوقيف«.

القائلون باالصطالح 
آدم  »وعلم  تعالى  بقوله  المقصود  بأن  باالصطالح  القائلون  ويرد 
األسماء كلها« أقدره عليها ومّكنه من الكالم والتسمية، ويردون على 
أهل التوقيف: لو كانت اللغات توقيفية فال بد من واسطة بين الله 
والبشر وهو النبي الستحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد، ويقول 
يقتضي  وهذا  قومه(  بلسان  إال  رسول  من  أرسلنا  )وما  تعالى  الله 

تقدم اللغة على البعثة.)4(
ويلخص الدكتور إبراهيم أنيس الموقف في قوله: »إن الخالف بين 
وما  الهجري،  الرابع  القرن  منتصف  في  واضًحا  ظهر  العرب  علماء 
الذين  المحافظين  من  التقاليد  أهل  أوال:  فريقين  فرأيناهم  بعده، 
اعتمدوا على النصوص من السنيين وأضرابهم، وهؤالء كانوا ينادون 
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بأن اللغة توقيفية، وأن ال يد لإلنسان في نشأة ألفاظها أو كلماتها، 
وزعيم هؤالء ابن فارس في كتابه »الصاحبي«. والفريق الثاني من 
اللغة اصطالحية، وكان معظمهم من  بأن  نادوا  الذين  اللغة  علماء 
المعتزلة الذين استمدوا أدلتهم من المنطق العقلي، وفسروا ما ورد 
من نصوص بحيث تالئم اتجاههم وتنسجم مع منطقهم«)5(. هذا 

خالف القدماء، فماذا عن رأي علماء اللغة المحدثين؟

اللغة نشأت بالمواضعة االتفاقية
الدكتور محمد عبد المطلب أستاذ النقد األدبي بكلية اآلداب جامعة 
عين شمس وعضو المجلس المصري األعلى للثقافة، يرى أن هناك 
ثالثة آراء في هذا الصدد. يرى الرأى األول أن اللغة العربية توقيفية 
عرضهم  ثم  كلها  األسماء  آدم  »وعلم  تعالى  بقوله  أنصاره  واستدل 
على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين« )البقرة 
اللغة  يجهلون  ألنهم  الرأي  استبعدوا هذا  العلم  أهل  لكن   .)31  –
التي علّم بها الحق سبحانه وتعالى سيدنا آدم هل هي اللغة العربية 
أم اإلنجليزية أم عشرات اللغات األخرى، وأصبح الحكم غير مفهوم 

علميًا ومنهجيًا.
الصوت  لمشابهة  نتيجة  نشأت  العربية  اللغة  أن  يرى  الثاني  الرأي 
ببعض  واستشهدوا  معناها،  على  يدل  الكلمة  فصوت  للمعنى؛ 
الكلمات مثل: خرير الماء، وشقشقة العصفور، ونهيق الحمار، ومواء 

القطة، وهديل الحمام، إلخ. 
التي  الكلمات  عدد  أن  ثبت  ألنه  الرأي  بهذا  أيضا  يُعتد  لم  لكن 
تتشابه مع معانيها محدودة. أما الرأي الثالث -وهو الراجح- فمفاده 
اللغوي  المجتمع  أبناء  أن  أي  االتفاقية  بالمواضعة  اللغة نشأت  أن 
يتفقون فيما بينهم على أن هذا الكائن اسمه شجرة، وهذا الكائن 
اسمه رجل، وهذا الكائن اسمه جمل، وهكذا. وقد تبنى هذا الرأي 
العالم اللغوي الشهير »ابن جني« في كتابه »الخصائص« حيث عرّف 
اللغة بأنها »مجموعة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم«، وأنا 
اللغة  أضاف:  الذي  المطلب  لعبد  الكالم  األخير،  الرأي  لهذا  أميل 
العربية في األصل لغة استعمال، فمثال الفعل »ضرب« ال يمكن أن 
نحدد معناه إإل إذا وضعناه في سياق جملة، فمثال: »ضرب محمد 
غير  أس��داس«،  في  أخماًسا  »ضرب  عن  يختلف  معنى  لها  عليا«، 

»ضرب في األرض«، وهكذا. 
ويخلص عبد المطلب إلى أن الذي يحدد معنى الكلمة ليس المعجم 
الذي يقدم سيرة ذاتية للكلمة عبر مراحل تطورها، فالقافلة قديما 
الذي  ولكن  اليوم،  السيارة  غير  قديما  السيارة  اليوم،  القافلة  غير 

يحدد معنى الكلمة هو االستعمال.

حسين نصار: البحث عن المعنى المختفي في ثنايا 
الكلمات يتطلب تفكيك جدلية حركة حروفها وبيان 
صلتها بسير حركة الوجود، كونها المنشأ األساس 

للكلمة اآلسرة للمعنى، والتي دُمغ بها الذهن 
كإرث مكتسب

حسن الشافعي: اللغة نظام أكبر، مؤلف من أنظمة 
فرعية مترابطة ومتصاعدة، أدناها نظام األصوات، 

وفوقه نظام الصرف، وفوقهما نظام النحو، ومن 
مظاهر ترابط هذه األنظمة أن نتائج علم األصوات تعد 
من وسائل الوصول إلى فهم نظامي الصرف والنحو

محمد عبد المطلب: اللغة نشأت بالمواضعة 
االتفاقية أي أن أبناء المجتمع اللغوي يتفقون فيما 
بينهم على أن هذا الكائن اسمه شجرة، وهذا الكائن 

اسمه رجل، وهذا الكائن اسمه جمل، وهكذا. وقد 
تبنى هذا الرأي العالم اللغوي الشهير »ابن جني« 

في كتابه »الخصائص«

حسن الشافعي الطاهر مكيمحمد عبد المطلبحسين نصار

»العربية« النشأة ومسارات التطور 
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اصطالحية تخضع للعرف والتوافق
أما الدكتور الطاهر مكي عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة فيرى أن 
اللغة العربية تمثل نظاًما صوتيًا له داللته ورموزه، وهو قابل للنمو 
المعنى  بهذا  وهي  وثقافي.  اجتماعي  سياق  مواكبة  في  والتطور 
اللغة من جميع  تتألف  إذ  والتوافق،  للعرف  أي تخضع  اصطالحية 
مخزون  في  المستودعة  األصوات  لتسلسل  الممكنة  االحتماالت 
ما  استعملت  إنسانية  مجموعة  كل  التاريخية.  التخاطبية  الذاكرة 

ناسب بيئتها وحاجتها من األصوات. وما تم انتخابه في مرحلة معينة 
يعد شيئًا ضئياًل نسبة لكل االحتماالت. هكذا نستنتج أن اللغة قاطرة 
تجر وراءها الحياة. وأضاف: غير أن توقف لغتنا العربية عن الحركة 
فصارت  التشكيلية،  وجهتها  اختيار  في  حريتها  أفقدها  طويال  زمًنا 

مأسورة لتكرار ذاتها، تراوح مكانها عاجزة عن المواكبة. 
ثنايا  في  مخبأة  كنوزه  وأس��رار  الحضاري  اإلرث  أن  نعلم  وق��ال: 
الكلمات، نثرًا وشعرًا، حكاية وتاريًخا، فإنها، ومن البديهي أال تبقى 
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اللغة العربية أسيرة الماضي التراثي، وينبغي على المتلقي أن يفاعل 
من خاللها وبها مخزونه المعرفي، معيًدا للكلمات سطوتها، بغرض 

صياغة تآلف جديد بين الممكن والظاهر.
ويضيف مكي: تطور اللغة في حياة الشعوب يعتمد اعتماًدا كبيرًا 
على الظروف التاريخية واالجتماعية التي تعيش بها أمة من األمم، 
تطور المجتمع يستتبع تطور اللغة وفق منهج التغيير، ويمكن القول 
إن تاريخ اللغة يمثل مرآة ينعكس فيها تاريخ الحضارات وتطورها 
يتفاعل عند انتشارها. أما التطور النشوئي للغات من مرحلة ما قبل 
إذ  اإلدراك،  فهو صعب  الحاضر  وقتنا  إلى  المكتوب  اإلنسان  تاريخ 
ليس هناك شاهد يمكن أن يكشف عن أي اتجاه سلكه التطور من 

خالل دراسة اللغات المتكلم بها أو التي تركت الساحة لغيرها. 
وفي مجال الكتابة أمكن رصد تطور الكتابة لحضارتي بالد الرافدين 
الجذرية:  اللغات  تطور  مقابلة  ذلك  خالل  من  وتم  النيل،  ووادي 
األكادية السومرية، والكنعانية الفينيقية، واآلرامية السريانية، لفترة 

تمتد ألربعة آالف عام قبل الميالد.

الظاهرة اللغوية نظام فطري
أما شيخ المحققين العرب الدكتور حسين نصار فيرى أن المحتوى 
التأسيسي في اللغة هو التواصل الداللي، وأساس الظاهرة اللغوية 
نظام فطري تنحل الدالالت فيه تدريجيًا من الخطاب إلى الجملة إلى 
الكلمة، إلى السمة المميزة التي هي الفارق الصوتي، هذا الفارق 
يبدأ من الحرف بكل خصائصه وسماته الفردية: كالجهر والهمس، أو 
الشدة والرخاوة، أو الشفوية، أو الغنة، ليشكل عالمة وهيئة تميزه. 
واضاف: في أبجديتنا العربية حروف إذا اجتمعت مع أخرى تُقلب 
حركتها أو تُظهرها بالسالب. ومنها ما يأبى المقاربة إال بما يتناغم 
آخر،  إلى  سياق  من  يختلف  معنى  كذلك  وللكلمة  حركته.  وقصد 
الكلمات يتطلب  ثنايا  المختفي في  المعنى  البحث عن  لذلك فإن 
تفكيك جدلية حركة حروفها، وبيان صلتها بسير حركة الوجود، كونها 
المنشأ األساس للكلمة اآلسرة للمعنى، والتي ُدمغ بها الذهن كإرث 
على  الفقهي  تكوينها  في  العربية  اللغة  تعتمد  وحيث  مكتسب. 
مبدأ التناقض المؤدي إلى التوازن، تكون مسميات حروف أبجديتها 
مدخلنا األساس لكشف البصائر على ما تنطق به من مدلوالت خاصة 
إن نحن فككنا حروفها، آخذين بعين االعتبار، أن الحرف قد اتخذ 
تجانس  أظهر  النقيض، كذلك  فأظهره  فاعليته،  للداللة على  نقيضه 

واتجاه المجموعات وفًقا لخصائصها، ووفقا لنظرية توازن التناقض.

الكالم سلوك واللغة قانون هذا السلوك
بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع  رئيس  الشافعي  حسن  الدكتور  أما 
الطفل وهو غير قادر  اللغة اصطالحية، مستشهًدا بميالد  فيرى أن 
على الكالم والتفاهم، حتى إذا بلغ الثالثة من عمره أتقن -بالسماع 
والممارسة للكالم- استعمال لغة قومه، من دون أن يعرف لها نحًوا 

وال صرفًا. وقال: لهذا كانت برامج التعليم في مدارسنا تشتمل إلى 
وذلك  الممارسة.  طابعها  أخرى  دروس  على  النحو  دروس  جانب 
كاإلنشاء والمطالعة والمحفوظات والتعبير وهي جميًعا من وسائل 
كالهما  للفكر  كالمنطق  للكالم  والنحو  الكالم،  في  المهارة  كسب 
المهارة  اكتساب  أما  المهارة،  لكسب  ال  األداء  لضبط  يستعمل 

فوسيلته استعمال الكالم واالتصال.
من  مؤلف  أكبر،  نظام  اللغة  أن  المعروف  من  الشافعي:  ويضيف 
وفوقه  األصوات،  نظام  أدناها  ومتصاعدة،  مترابطة  فرعية  أنظمة 
نظام الصرف، وفوقهما نظام النحو، ومن مظاهر ترابط هذه األنظمة 
نظامي  فهم  إلى  الوصول  وسائل  من  تعد  األصوات  علم  نتائج  أن 
بحسب  الكالم  ننطق  وإنما  اللغة  ننطق  ال  ونحن  والنحو،  الصرف 
نظام اللغة، فالكالم سلوك واللغة قانون هذا السلوك، ودراسة اللغة 

تتم من خالل الكالم 
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 إضاءة

أحمد محمود عبد الجليل تدوين اللغة العربية؛ هل من مزيد؟

 أسهمت حركة تدوين العلوم -ومنها اللغة العربية- التي شهدها 
العربية  العلوم  وتشكيل  صياغة  في  األول،  العباسى  العصر 

اإلسالمية، التي تطورت وازدهرت في ظل الحضارة اإلسالمية.
شهد هذا العصر للمرة األولى االنتقال من الشفافية إلى الكتابية 

والقيد في الدفاتر والتسجيل في الكتب.
اإلسالم في  الذهبي: »في سنة 43 شرع علماء  قال  وعن ذلك 
هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنف ابن 
وابن  بالشام  واألوزعي  بالمدينة،  الموطأ  ومالك  بمكة،  جريج 
أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، ومعمر باليمن، 
وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف ابن اسحاق المغازي، وصنف 
والليث  يسير صنف هشيم،  بعد  ثم  والرأي،  الفقه  حنيفة  أبو 
وكثر  وهب،  وابن  يوسف،  وأبو  المبارك،  ابن  ثم  لهيعة،  وابن 
والتاريخ  واللغة  العربية،  كتب  ودونت  وتبويبه  العلم  تدوين 
وأيام الناس وقبل هذا العصر كان األئمة يتكلمون من حفظهم 

أو يرون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة )1(.
محافظة  وأظهروا  العربية  باللغة  العباسيون  الخلفاء  وعني 
فيها  والتعمق  مدارستها  على  العلماء  وبعثوا  عليها،  شديدة 
ورواية كل ما يتصل بها من أنساب وأيام وأخبار وأشعار. وقد 
جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيها فكانوا ال يستوزرون 

وال يستكتبون إال من حذقها وبرع في أدائها )2(.
أيضا  امتدت  والفقه  الحديث  إلى  التدوين  يد  امتدت  وكما 
العصر  ذلك  الدارسون في  فاتجه  العربية  اللغة  ميدان  لتشمل 
إلى اللغة يجمعون الكلمات التي نطق بها العرب. وكان علماء 
البادية،  الرحلة إلى  اللغة من بصريين وكوفيين يتسابقون في 
أبو زيد األنصاري وأبو  بالرحلة  العرب. وقد اشتهر  واألخذ عن 
يخرجون  بعضهم  وكان  والكسائي.  واألصمعي  العالء  بن  عمرو 
إلى البادية ويمضون األعوام فيها يخالطون األعراب ويسجلون 
عنهم، حتى قيل إن أبا عمرو بن العالء كان أعلم الناس بالغريب 
مدوناته  كثرت  وقد  العرب،  وأيام  والشعر  والقرآن  والعربية 
بششكل كبير مما فتح الباب أمام المصادر للتهويل في عددها 

وحجمها، ورغم أن هذا التهويل يجافي الواقع إال أنه داللة على 
كثرة ما ألف )3(. 

 مرت عملية جمع اللغة بثالث مراحل، في المرحلة األولى تم 
يسمع  البادية  إلى  يرحل  فالعالم  اتفق؛  حيثما  الكلمات  جمع 
الذراع  في  وأخرى  السيف  اسم  في  وكلمة  المطر  في  كلمة 

والنبات وغيرها فيدون ذلك كله وفق ما سمع من غير ترتيب.
بموضوع  المتعلقة  الكلمات  جمع  شهدت  الثانية  والمرحلة 
واحد كما فعل مالك في الموطأ، ثم توجت هذه المرحلة بكتب 
تؤلف في موضوع واحد، فألف األصمعي كتباً كثيرة كل كتاب 
في موضوع. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة وضع معجم يشمل 
الكلمات العربية على نمط خاص ليرجع إليه من أراد البحث 

عن معنى كلمة وكان األسبق إلى ذلك الخليل بن أحمد )4(.
مستوى  على  التدوين  عصر  فى  تم  الذي  العظيم  العمل  هذا 
جمع اللغة كان بالفعل أشبه شيء بالمعجزة؛ فقد كان تدوين 
اللغة أكثر بكثير من مجرد تدوين بمعنى تسجيل وتقييد إنه 
االنتقال باللغة العربية من مستوى الالعلم إلى مستوى العلم، 
اشتقاقها  طريقة  وضبط  وإحصاءها  اللغة  مفردات  جمع  إن 
اللبس  وتصريفها ووضع قواعد لتراكيبها واختراع عالمات لرفع 
عن كتابتها، كل ذلك ال يمكن أن يوصف بأقل من إنشاء علم 
العربية، فهل نحن قادرون على اإلضافة  اللغة  جديد هو علم 

إليه؟ 
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الفارابي 28 يراها  كما  العربية  اللغة  نشأة 

القاهرة – خالد بيومي

الرغبة في الكشف عن أسرار نشأة اللغة العربية، والوقوف على القوانين التي تسير 
اهتمام  على  استحوذت  المختلفة،  ظواهرها  ودراسة  تطورها،  سر  ومعرفة  عليها، 
منذ  والدين  اللغة  علماء  انتباه  فاسترعت  ولغوييه  اإلسالم  مفكري  من  الكثيرين 
كما  الهجري،  األول  القرن  أواخر  منذ  وبالتحديد  اإلسالم  لظهور  األولى  البدايات 
فانصرفوا يسجلون  الهجري،  الثاني  القرن  والمناطقة منذ  الفالسفة  انتباه  استرعت 

الظواهر اللغوية ويبحثون عن أسرار هذه الظواهر ويحاولون تعليلها.
زينب  للدكتورة  الفارابي«  عند  اللغة  »فلسفة  كتاب  بها  اهتم  التي  القضية  وهي 
األولى  الطبعة  القاهرة،  في  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  عن  الصادر  عفيفي، 

.2011
فالخليل بن أحمد » ت175 ه�« يدرك مدى التقارب بين العربية والكنعانية، وأن 
يدرك  317ه�«  ت   « واألصمعي  العربية،  تضارع  بلغة  يتكلمون  كانوا  الكنعانيين 
أوجه الشبه بين العربية واآلرامية وخاصة في بعض حروفها، أما سيبويه فهو يفرد 
بابًا للمعرب من الفارسية وللتغيرات الصوتية الناجمة عن تحول الكلمة من البنية 
التي  الموضوعات  أهم  المعرب من  وكان موضوع  العربية.  إلى  الفارسية  اللغوية 
استحوذت على اهتمام اللغويين والمفكرين كاألصمعي وأبو بكر السراج وغيرهما.

واكتمالها،  األمة  لغة  أصل  عن  تساؤاًل  اإلسالم  فالسفة  أسبق  الفارابي  كان  وربما 
صحيح أن جابر بن حيان قد ناقش في فلسفته قضية أصل اللغة، وهل ترجع إلى 
االتفاق أو المصادفة أو إلى النزوع الطبيعي للنفس، وانتهى إلى أن اللغة مادة من 
أصل طبيعي ترجع إلى نزوع النفس وال ترجع إلى تركيب، وأن أفعال النفس مادية 
التي تكون مادة الكالم مادية أيًضا، لكن من الواضح أن رؤية جابر بن  والحروف 
حيان ال يمكن اعتبارها رؤية شاملة لفلسفة اللغة العربية مقارنة باللغات اإلنسانية 
األخرى- كما تناولها الفارابي فيما بعد- إذ أنه حصر تفسيرها في النطاق الرياضي 

الخاص بعالم المادة.

الحاجة إلى االتصال 
أما الفارابي فيؤكد أن اللغة قد تطورت عن بعض أشكال االتصال األشد بداءة والتي 
تقترب أو حتى تماثل بعض نظم التواصل اإلشاري ثم تطورت إلى أصوات، وفي ذلك 
يقول الفارابي: وإذا احتاج )أي اإلنسان( أن يُعرف غيره ما في ضميره أو مقصوده، 
استعمل اإلشارة أواًل في الداللة على ما كان يريد ممن يلتمس تفهيمه بحيث يبصر 

إشارته، ثم استعمل بعد ذلك التصويت.
والواقع أن المتكلم يستخدم الصوت عندما تعوزه الحاجة إلى الكالم وهو يريد بها 
جزئيًا مشخًصا ألنها تحل محل اإلشارة التي تختص بالداللة على الجزئي دون الكلي، 
وقد تأثر اإلنسان في بداية تكوينه للغته األولى بسائر مظاهر الطبيعة المحيطة به، 

إشارٌة فتصويٌت فرموزٌ فكلمات 

نشأة اللغة العربية كما يراها الفارابي 

»العربية« النشأة ومسارات التطور 
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المعبرة عن االنفعاالت  الطبيعية  وباألصوات 
وزئير  الماء،  وخرير  الرياح،  كدوي  المختلفة 
األسد ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، وفحيح 
الثعبان .. إلخ، ثم صارت هذه التصويتات في 
العقلية  تبًعا الرتقاء  الرقي شيئًا فشيئًا  سبيل 
نطاق  واتساع  الحضارة،  وتقدم  اإلنسانية، 

الحياة االجتماعية، وتعدد حاجات اإلنسان.

إشارة فتصويت 
ويؤكد الفارابي هذه الحقيقة، إذ نجده يشير 
إلى تطور لغة اإلنسان بعد استعماله اإلشارة، 
استخدام  إلى  يلجأ  أنه  إال  التصويت،  ثم 
أصوات أخرى ليدل بصوت واحد على شيء 
شيء  على  ليدل  آخر  وصوت  بعينه،  واحد 
يتفق  وال��م��راس  بالتكرار  ثم  آخ��ر،  محدد 
المتكلم والسامع على عالقة ثابتة من أسماء 
اصطلحا  قد  فيكونان  ومسمياتها،  األشياء 
بها  فيخاطبان  اللفظة  تلك  على  وتواطأا 

غيرهما إلى أن تشيع في الجماعة. كأن إنسان جاء وأومأ إلى صاحبه 
وقال مشيرًا إلى إنسان ثالث – إنسان – إنسان فحين يسمعون هذا 
اللفظ مرة ثانية فهموا أن الكلمة تشير إلى أي فرد من أفراد الناس، 
الكلمات  استخدموا هذه  أو »يد« مثال،  أرادوا تسمية »عين«  وإن 
باإلشارة إلى تلك األعضاء فيقع االرتباط بين االسم والمسمى وهكذا 

في سائر المحسوسات. 
أما »ابن جني« الذي تأثر بآراء الفارابي فيقول: »كانت لغته )يقصد 
اإلنسان( في مبدأ أمرها محدودة األلفاظ قليلة التنوع قريبة الشبه 

عنها،  أخ��ذت  التي  الطبيعية  ب��األص��وات 
ولذلك  المقصود  على  الداللة  على  قاصرة 
فيوضح  يصحبها  مساعد  من  لها  البد  كان 
مدلوالتها ويعين على إدراك ما ترمي إليه، 
في  لها  مساعد  خير  اإلنسان  وجد  وقد 
الجسمية،  والحركات  اليدوية،  اإلش��ارات 
نفسه  هو  نشأ  قد  اإلرادي  المساعد  وهذا 
تلك  تصحب  التي  الفطرية  الحركات  عن 
مجرد  أم��ره  مبدأ  في  فكان  االنفعاالت، 
توسع  ثم  الحركات،  لهذه  إرادي��ة  محاكاة 
أشكال  به  فحاكى  استخدامه  في  اإلنسان 
ذلك  إلى  وما   .. األشياء وحجومها وصفاتها 
فراغا  وسد  الحديث  في  أهميته  فازدادت 
هذه  أخذت  ثم  الصوتية،  اللغة  في  كبيرًا 
التفكير  الرتقاء  تبًعا  نطاقها  يتسع  اللغة 
حضارته  ومظاهر  اإلنسان  حاجات  واتساع 
وتستغني شيئًا فشيئًا عن مساعدة اإلشارات، 
وتبعد عن أصولها األولى تحت تأثير عوامل 

كثيرة كالتطورات الطبيعية التي تعتور الدالالت .. وما إلى ذلك.

أول التصويتات النداء
إذن كانت الخطوة األولى هي اإلشارة، ثم تلتها عملية التصويت أو 
استخدام الرموز، فإذا تساءلنا كيف تطورت اإلشارة إلى رموز وكلمات 
اإلنسان، وكيف  استعملها  التي  والتصويتات  الكلمات  أول  وما هي 
واصطلح  لغة  أصبحت  حتى  وتداخلت  واتسعت  الكلمات  تطورت 
عليها الناس، لوجدنا الفارابي يجيب بأسلوب عميق ودقيق عن كل 
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فإنه  النداء –  التصويتات  إذ يقول: وأول  التساؤالت  هذه 
بهذا ينتبه من يلتمس تفهيمه أنه هو المقصود بالتفهم ال 
سواه-وذلك حينما يقتصر في الداللة على ما في ضميره 
باإلشارة إلى المحسوسات، ثم بعد ذلك يستعمل تصويتات 
مختلفة يدل بواحد واحد منها على واحد واحد مما يدل 
إليه  مشار  لكل  فيجعل  محسوساته،  وإلى  باإلشارة  عليه 
محدود تصويتًا ما محدوًدا ال يستعمل ذلك التصويت في 

غيره، وكل واحد من كل واحد كذلك.
ألسنة  اختالف  إلى  تؤدي  التي  باألسباب  الفارابي  ويهتم 
كالكائنات  اللغة  أن  عرفنا  فإذا  اللغات،  وتعدد  األمم 
أن  شك  فال  وتموت  وتهرم،  وتنمو،وتزدهر،  تولد،  الحية 
وقد  الدورة  هذه  مراحل  إلى  تؤدي  عديدة  أسبابًا  هناك 
واختالف  الزمان،  اختالف  عوامل:  بثالثة  العلماء  حددها 
ذلك  يرجع  والفارابي  والبيئة.  المناخ  واختالف  المكان، 
إلى الفطرة الطبيعية أواًل، ثم إلى مؤثرات اجتماعية وفي 
في  خلق  وعلى  واحد  مسكن  في  »فالذين  يقول:  ذلك 
تكون  أن  ألسنتهم مفطورة على  تكون  متقاربة  أعضائهم 
أنواع حركتها إلى أجزاء أجزاء من داخل الفم أنواعا واحدة 
بأعينها.. ويكون أهل مسكن وبلد آخر إذا كانت أعضاؤهم 

على خلق وأمزجة مخالفة ألولئك، وحينئذ تخالف التصويتات التي 
يجعلونها عالمات يدل بها بعضهم على ما في ضميره مما كان يشير 
إليه، وإلى محسوسه أواًل ويكون ذلك هو السبب األول في اختالف 

ألسنة األمم وتكون هذه التصويتات األول هي الحروف المعجمة.

تحولت الحروف إلى ألفاظ
ولكن كيف تحولت تلك الحروف إلى ألفاظ ؟ وكيف تكونت لغة 
مراحل  من  الثانية  المرحلة  إلى  هنا  الفارابي  يشير  عموًما؟  األمة 
نشوء اللغات وهي مرحلة تركيب التصويتات بعضها مع بعض عندما 
تصبح التصويتات بمفردها غير كافية للداللة على ما في الضمير وال 
لتفهيم المخاطب ما في الضمير .. إذ يقول: ».. ألن هذه الحروف 
كانت محدودة العدد أوال فلم تقف الداللة على جميع ما يتفق أن 
إلى تركيب بعضها إلى بعض  يكون في ضمائرهم، ولذلك اضطروا 
بمواالة حرف حرف فحصلت ألفاظ من حرفين أو حروف وبحيث 
استعملت كعالمات ألشياء أخرى، وبذلك أصبحت الحروف واأللفاظ 
معقوالت  وإلى  إليها،  يشار  أن  يمكن  لمحسوسات  عالمات  األولى 
الكلية، وأصبح  المعقوالت  إليها وهي  لمحسوسات يمكن أن يشار 
تصويت  تردد  كان  حتى  معقول  معقول  على  يدل  تصويت  هناك 
واحد بعينه على شخص مشار إليه، وعلى كل ما يشابهه في ذلك 
المعقول، وتصويت آخر يدل على شخص تحت معقول وعلى كل ما 

يشابه في ذلك المعقول. 
اجتماعية،  عوامل  إلى  تعود  اتفاقية  مؤثرات  إلى  الفارابي  ويشير 
الداللة  في  لفظة  أو  تصويتًا  منهم  الواحد  يستعمل  أن  يتفق  إذ 

على شيء ما عندما يخاطب غيره، فيحفظ السامع ذلك ويستعمل 
اللفظة،  لتلك  األول  المنشىء  يخاطب  عندما  بعينه  ذلك  السامع 
ويكون السامع األول قد احتذى بذلك فيقع به فيكونان قد اصطلحا 
وتواطأا على تلك اللفظة فيخاطبان بها غيرهما إلى أن تشيع عند 
جماعة. وكلما شعر اإلنسان بداخله إلى أنه محتاج أن يفهمه غيره 
ممن يجاوره اخترع تصويتًا فدل صاحبه عليه وسمعه منه، فيحفظ 
ثم  الشيء،  ذلك  على  دااًل  تصويتا  ويجعاله  ذلك  منهما  واحد  كل 
فله وضع  األمة(  تلك  ولغة  لسان  )وهو واضع  أمرهم  يشرع مدبر 
تصويتات وألفاظ بما يقع بينهم من األحداث واألمور الباقية التي لم 
يتفق أن وضعوا لها تصويتات أو ألفاظاً دالة عليها، إلى أن يضعوا ما 

يحتاجون إليه في ضرورية أمرهم.
فعلى  والتراكيب  العبارات  أما  المفردة،  األلفاظ  حدوث  عن  هذا 
اللغات  نشوء  أعلى من عملية  على مستوى  تقع  كونها  الرغم من 
فإنها تخضع هي األخرى لنفس المبدأ؛ المحسوس أواًل � ثم صورته 

في الذهن )المعنى( ثانيًا، ثم التعبير عنه ثالثًا.
يؤكد الفارابي إذن أن اللغة قد تكونت بالتدريج وفًقا للغة صوتية 

تفاهم بها الواضعون واتفقوا عليها.
فاللغة أداة تعبير وتوصيل داخل المجتمع، وهي ال تكون إال داخل 
ذلك  ورغم  اجتماعية  وصناعة  إنسانية  مواضعة  فاللغة  المجتمع، 
مجموعة  أو  فرد  قواعدها  أو  مفرداتها  يغير  أن  المستحيل  فمن 
أفراد حسب هواهم وإنما تظل المفردات وقواعد تركيب الجمل 
تغييره، وال يمنع هذا من تطور  أمرًا طاغيا ليس في مقدور أحد 
حسب  جديدة  مفردات  ودخول  الزمن،  بمرور  مفرداتها  معاني 

مقتضيات العصر 
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العربية قبل اإلسالم32 اللهجات  أضواء على 

محمد عاشور هاشم

سكننت  التي  القبائل  بتعدد  اإلسالم  قبل  العرب  لهجات  تعددت 
بها  يعبر  أصوات  بأنها:  اللغة  جني  ابن  ويعرف  العربية.  الجزيرة 
األمريكي  العالم  لتعريف  وفًقا  وهي  أغراضهم)1(،  عن  قوم  كل 
إدجار استرتفنت: نظام من رموز ملفوظة ُعرفية بوساطتها يتعاون 
اللهجة  أما  المعينة)2(.  االجتماعية  المجموعة  أعضاء  ويتعامل 
بيئة خاصة  توجد في  اللغوي  االستعمال  فهي: طريقة معينة في 

من بيئات اللغة الواحدة.)3( 
العام  بين  العالقة  هي  بينهما  والعالقة  اللهجة،  من  أعم  فاللغة 
العربية  واللغة  لهجات.  عدة  على  تشتمل  عادة  واللغة  والخاص. 
في الفترة التي كانت تسبق ظهور اإلسالم انطبق عليها هذا الكالم 
بينها  فيما  تختلف  كانت  التي  اللهجات  من  عدد  على  فاشتملت 
الكالمية، لكنها اشتركت في  اللغوية والعادات  الصفات  في بعض 
الكثرة الغالبة من الكلمات والمعاني واألسس التي تخضع لها بنية 
الكلمات وتراكيب الجمل. والناظر إلى اللغة العربية يرى أنها مرت 
بأطوار متعددة إلى أن وصلت للحال التي كانت عليها قبل اإلسالم، 
اللغة  لهجات  من  لهجة  األولى  بدايتها  في  كانت  العربية  فاللغة 
السامية التي تكلم بها بنو سام ابن نوح، وألسباب عديدة أخذت 
اللهجة العربية تتفرد بصفات لغوية وتركيبات صوتية ابتعدت بها 
شيئا فشيئا عن لغتها األم إلى أن استقلت عنها وأصبحت لغة كاملة 
قائمة بذاتها. وأول من تكلم باللغة العربية هم العرب األوائل أو 
العرب البائدة كما يطلق عليهم وهم العرب الذين كانوا يعيشون 

في  وبالتحديد  العربية،  الجزيرة  جنوب  في  وسكنوا  قبائل  في 
اليمن كحمير وسبأ وعاد أو كانوا يسكنون وسط أو شمال الجزيرة 
باندثار  األولى  العربية  تلك  اندثرت  كجديس وصحار وثمود. وقد 
القبائل القديمة، وأطلق عليها العربية البائدة، ذلك أنها بادت مع 
العرب األوائل الذين كانوا يتكلمونها. ورغم ذلك بقيت بقية ممن 
كانوا يتكلمونها، وعاشوا في ربوع الجزيرة وعن طريق هؤالء بدأت 
الجزيرة  شمالي  في  استوطنت  حيث  جديدة  حياة  العربية  اللغة 
السادس  القرن  في  واستطاعت  وتهامة  والحجاز  نجد  في  وغربها 
الميالدي أن تبسط نفوذها في كامل الجزيرة، وعادت إلى اليمن 
فمحت ما بقي من اللهجات القديمة وحلت مكانها وأطلق عليها 

في هذه المرحلة: العربية الباقية، ذلك أنها بقيت فينا حتى اآلن.
ال نعرف الكثير عن اللغة العربية في طور حياتها الثاني، العربية 
تلقي  مكتوبة  أو  منقوشة  آثار  على  يعثروا  لم  فالعلماء  الباقية، 
إلينا من آثارها هو ما  الضوء على حالتها األولى، وأقدم ما وصل 
يعرف باألدب الجاهلي وهو آثار أدبية تنسب لطائفة من شعراء 

العصر الجاهلي وحكمائه وخطبائه.

ظهور اللهجات وتصارعها
الباقية، االحتفاظ بوحدتها،  اللغة  الثانية،  العربية  اللغة  لم تستطع 
من هذه  بلهجة  قبيلة  كل  واختصت  كثيرة،  لهجات  إلى  فتشعبت 
وتبادل  والتجاور  التجارة  بفعل  اللهجات  هذه  واحتكت  اللهجات، 
األهلية، وتصارعت  والحروب  الحج واألسواق  والتجمع في  المنافع 

أضواء على اللهجات العربية قبل اإلسالم
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فيما بينها تصارعا لغويا كتب النصر فيه إلحدى هذه اللهجات، حيث 
»توحدت حينئذ لهجات الشمال والجنوب في لغة عامة واحدة قبل 
اإلسالم بحوالي مائة وخمسين عاما تقريبا«)4(، هذه اللغة العامة 
انتصرت لهجة قريش في  العامة هي لغة ولهجة قريش.  واللهجة 
صراع السيادة اللغوي الذي حدث بينها وبين باقي اللهجات، وذلك 
ألسباب عدة، منها: العامل الديني، ذلك أن قريشا كانت لها السيادة 
والعامل  الحرام.  الله  لبيت  مجاورتها  بحكم  القبائل  على  الدينية 
وكانت  المال  كبير من  مقدار  قريش  يد  في  كان  فقد  االقتصادي: 
تتحكم في تجارة هائلة، وكانوا يتنقلون في مختلف بقاع الجزيرة 
العربية من الشام شماال إلى أقصى اليمن جنوبا. العامل السياسي: 
اللغوي:  العامل  القدم.  العرب منذ  قبائل  كان أهل مكة يسوسون 
مادة،  وأغزرها  ثروة،  اللهجات  أوسع  كانت  قريش  لهجة  أن  ذلك 

وأرقها أسلوبا، وأقربها إلى الكمال.)5(

مظاهر اختالف اللهجات قبل اإلسالم
اختلفت اللهجات العربية قبل اإلسالم في عدد من المظاهر التي 
يمكن أن نجملها في اآلتي: أوال اإلبدال: وهو جعل حرف مكان آخر 

أو حركة مكان أخرى، وينقسم اإلبدال إلى:
 أ- إبدال مطرد: يجري على ألسنة العرب جميعا. مثل: آمنت، أومن، 

إيمانا، واألصل فيه: أأمنت، أؤمن، إئمانا.
 ب- إبدال غير مطرد: وهو اإلبدال السماعي، وهو ال يخضع لشروط 
خاصة، وينقسم إلى قسمين: األول اإلبدال في الحروف، والثاني في 

الحركات. أما اإلبدال في الحروف فله ظواهر لهجية عديدة منها:
)عْن(  فتكون  عينا،   ) و)أنَّ )أْن(  همزة  قلب  وهي  العنعنة:   -  1  

(، واشتهرت بها قبائل تميم وقيس وأسد ومن جاورهم. و)عنَّ
 2 - العجعجة: وهي إبدال الياء جيما. كأن تقول:« هذا راعج خرج 
وبنو  قضاعة  الظاهرة  بهذه  واشتهرت  معي،  راعي خرج  أي  معج« 

فُّقيْم وبنو حنظلة من تميم وهذيل.
3 - الكشكشة: وهي أن تضع بعد كاف الخطاب في المؤنث شيًنا، 
كأن تقول: رأيتكش، وبكش، وعليكش، بدال من رأيتِك وبِك وعليِك، 
واشتهرت في قبيلتي ربيعة ومضر وناس من تميم وناس من أسد، 
)قّْد  تعالى:  لقوله  َسِريًّا(  تَْحتَِش  َربَِّش  َجَعَل  )قَْد  بعضهم  قرأ  وقد 

َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َسِريًّا(. 
4 - الكسكسة: وهي جعل بعد الكاف أو مكان الكاف في المذكر 
َس، بدال من : أبوك  سيًنا، وهي في ربيعة ومضر، يُقال: أبوَس، وأمُّ

وأمك.
الفحفحة: وهي قلب حاء )حتَّى( عينا، فكانوا يقرءون )عتَّى   -  5 
حين( بدال من )حتى حين(، وتنسب هذه الظاهرة إلى هذيل، ولكن 

في هذه النسبة شك.
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6 -  الشنشنة: وهي إبدال الكاف شينا، مثل: لبَّيش اللهم لبيش، أي 
لبيك، وتنسب ألهل اليمن.

 7 - الطمطمانية: وهي إبدال الم التعريف ميما، مثل: طاب امهواء، 
أي : طاب الهواء. وتنسب إلى حمير وهذيل.

الطاء،  إذا جاورت  نونا  الساكنة  العين  إبدال  وهو  االستنطاء:    -  8
واألنصار  وقيس  واألزد  بكر  بن  لسعد  وتنسب  أْعطى،  في  كأنطى 

وأهل اليمن.
9 - الوتم: وهو إبدال السين تاء، كالنات في الناس، وتنسب ألهل 

اليمن.
أما اإلبدال في الحركات فينقسم إلى قسمين:

أ - حركات في بنية الكلمة. ومن ذلك: -1 كسر حروف المضارعة، 
كأن تقول: تِْعملون وتِْعقلون، بدال من: تَعملون وتَعقلون.

أو  ياء  قبلها  كان  إذا  بالميم  المتلوة  الكاف  كسر  وهو  الوكم:   -  2
اللهجة  وتنسب هذه  بصباِحُكم،  من:  بدال  بصباِحِكم.  مثل:  كسرة. 

لربيعة.
منِهم،  تقول:  كأن  مطلقا  )ُهم(  في  الهاء  كسر  وهو  الوهم:   -  3

وعنِهم، وبينِهم. وتنسب هذه اللهجة لربيعة أيضا.
ا. وعرفت بهذا قيس وأسد وتميم. ا( فيقال: أمَّ 4 - فتح همزة )إمَّ

رِغيف،  فيقال:  حلقيا،  حرفا  ثانيه  كان  إذا  )فعيل(  أول  كسر   -  5
وِشعير، بدال من: َرغيف، وَشعير. وتنسب هذه الظاهرة لتميم. 

القسم الثاني من أقسام اإلبدال في الحركات هو اإلبدال في حركات 
بناء الكلمة مثل:

1 - كسر ياء المتكلم إذا أضيف إليها جمع المذكر السالم، كما في 
.) ( فتكون )وما أنتم بمصرخيِّ اآلية: )وما أنتم بمصرخيَّ

2 - الضميران )هو( و)هي(: تسكين الضميرين ليكونا: هْو و هْي، 
بدال من: هَو وهَي، وعرفت بها قيس وأسد.

النداء، حيث تُحذف  )أّي( في  الداخلة على نعت  التنبيه  3 - هاء 
األلف التي تأتي بعدها، فبدال من أن تكون :)يا أيها الناس(، تكون: 

)يا أيُُّه الناس( وعرفت بها بني أسد.
 4 - ما كان اسما لفعل على وزن )فعال( تفتح بنو أسد آخره بدال من 

أن يكسروه كما هو مشهور، فيقولون: حذاَر، بدال من حذاِر.

االختالف في اإلعراب
المظهر الثاني من مظاهر اختالف اللهجات: االختالف في اإلعراب، 

ومنه:
ويجر  وينصب  باأللف  يُرفع  المثنى  أن  المعروف  من  المثنى:   -  1
ألزمته األلف في جميع أحواله، ونسبت  القبائل  بالياء، لكن بعض 

هذه الظاهرة إلى خثعم وزبيد وكنانة وغيرهم.
2 - إهمال إعمال )ما( فمن المشهور أن ما ترفع المبتدأ وتنصب 

الخبر، ولكن بنو تميم أهملوا ذلك فرفعوا مبتدأها وكذلك خبرها.
ليس  نحو:  بإال،  ليس  خبر  اقترن  إذا  بإال:  المقترن  ليس  خبر   -  3
الطِّيب إال المسك، المشهور أن يتم نصبه، ولكن بنو تميم يرفعونه.

 4 - نصب الخبر بعد )إن النافية(: تعمل إنَّ عمل ليس في لهجة 
نجد وتهامة وما وراء مكة فترفع المبتدأ وتنصب الخبر والمشهور 

هو أن تنصب المبتدأ وترفع الخبر.
 5 - مراسم لعل: بنو عقيل يجرون االسم الواقع بعد لعل، والمشهور 

أن لعل تنصب المبتدأ وترفع الخبر.
 6 - الجر ب��)متى(: في لهجة هذيل تستعمل متى استعمال )ِمْن( 

الجارّة، كأن تقول: أخرجها متى كمه، أي من كمه.

التردد بين اإلعراب والبناء
ثالث مظاهر االختالف بين اللهجات العربية قبل اإلسالم في التردد 
بين اإلعراب والبناء، مثل: -1 الذين: اسم موصول مبني على الفتح 
في الرفع والنصب والجر عند جمهور العرب، ولكنها عند بني هذيل 
أو عقيل تعرب إعراب جمع المذكر السالم، فيقال في الرفع: اللذون.

2 - مع: المشهور فيها فتح العين، وبني ربيعة وغْنم يبنونها على 
السكون، فيقولون: مْعنا، ومْعكم. 

الزيادة والنقصان 
الزيادة  في  اإلس��الم  قبل  اللهجات  بين  االختالف  مظاهر  راب��ع 
 ، ينقص  بعضها  وفي  حرف،  يزيد  اللهجات  بعض  ففي  والنقصان، 
مثل: -1 الُقطعة: هي قطع اللفظ عند النطق به قبل تمامه. وتنسب 

»العربية« النشأة ومسارات التطور 
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لطيء، فيقال: يا أبا الحكا، يقصدون: يا أبا الحكم.
 2 - اللذان واللتان: الشائع فيهما بقاء النون وفي لهجة بلحارث بن 

كعب وبعض ربيعة تحذف النون منهما في حالة الرفع. 

هيئة النطق
في  االختالف  اللهجات  بين  االختالف  عوامل  من  الخامس  العامل 
هيئة النطق، فالعرب قديما كانت تختلف طرائق نطقهم للكلمات 
وفقا لكون القبيلة إما بدوية أو حضرية وأبرز ظواهر االختالف كانت 

في:
1 - التفخيم والترقيق: التفخيم هو: جعل جسم الحرف سمينا حتى 
يمتلئ به الفم. والترقيق جعل جسم الحرف نحيال فال يمتلئ الفم 
أفلتني.  من  بدال  )أفلطني(  تميم  تقول  ذلك:  أمثلة  ومن  بصداه. 

ويقول بنو العنبر في الساق )الصاق(.
 2 - الفتح واإلمالة: الفتح: فتح الفم بلفظ الحرف. واإلمالة: أن ينحى 
باأللف نحو الكسرة وباأللف نحو الياء. وكان ينحى بالفتح في لهجة 

أهل الحجاز، وباإلمالة في لهجة تميم ومن جاورهم كأسد وقيس.
3 - الفك واإلدغام: اإلدغام هو: اإلتيان بحرفين ساكن فمتحرك من 
مخرج واحد بال فصل. ومثال على اإلدغام الدال المشددة في اآلية 
الكريمة:) ومن يرتدَّ منكم عن دينه( وهي لهجة بني أسد وغيرهم 
من بني تميم، أما الفك فكان مشهورا في لهجة قريش وسائر أهل 
الحجاز، ومن أمثلته ماجاء في اآلية الكريمة: ) ومن يرتدد منكم عن 

دينه(، و)واغضض من صوتك( 

 المراجع

الهدى  النجار.دار  علي  محمد  تحقيق   ( الخصائص  جني:  ابن   -  1
للطباعة والنشر- بيروت ط1( :33/1.

2 - د. نجا: اللهجات العربية ص 5، 6.
3 - اللهجات العربية نشأة وتطورا، د. عبد الغفار حامد هالل ص 33.

4 - د. إبراهيم أني، في اللهجات العربية: ص 16.
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ما الذي تحتاجه »العربية« اليوم؟

من  مجموعة  على  تطلق  والسامية  سامية،  لغة  العربية  اللغة 
الشعوب التي تتكلم لغات ولهجات متقاربة تتشابه كلماتها من 
حيث األصول، االشتقاق ،األفعال واألزمنة، الضمائر... وقد قسم 
إلى  الشمالية  وقسموا  وجنوبية،  شمالية  إلى  السامية  العلماء 
شرقية )األكدية: البابلية/ اآلشورية( وغربية )اآلرمية ،األجوريتية 
والكنعانية: فينيقية، عبرية مؤابية...()1( أما الجنوبية فهي اللغة 
انتشرت  التي  القحطانية  العربية  بين  فيها  ميزوا  وقد  العربية 
بالشمال  العدنانية  باليمن، والعربية  العرب  جنوب شبه جزيرة 
أهمها  ممالك  عدة  )العاربة(  القحطانية  وضمت  الحجاز،  في 
كهالن وحمير، كما حوت العدنانية )المستعربة( أقساما أهمها 
حتى  وعشائر)2(،  قبائل  على  قسم  كل  واشتمل  وربيعة،  مضر 
كاد يكون لكل واحدة لهجتها التي تميزها عن غيرها، فقد ورد 
عن أبي عمر بن العالء قوله )ما لسان حمير بلساننا وال لغتهم 

بلغتنا()3(. 
قريش  للغة  كانت  فقد  العربية  واللهجات  اللغات  تعدد  ورغم 
تلك  كل  بين  خاصة  مكانة  الجاهلي  الشعر  لنا  حفظت  التي 
عليها  فأطلقت  ومكانة  رفعة  بها  الوحي  نزول  وزادها  اللغات 
دالالتها  تسمية  لكل  المكانة،  تلك  تعكس  تسميات  ع��دة 
ومرجعياتها حسب الشحنة التي تحملها، فمن شحنة دينية )لغة 
القرآن/ لغة الوحي...( إلى شحنة بداللة قومية هوياتية )اللغة 
بإحدى  تمييزية  الشحنة  تلك  تصبح  وقد  قريش(  لغة  العربية/ 
العربية  الضاد(، وتبقى تسمية )اللغة  المميزة لها )لغة  سماتها 
تفضيل  اسم  اختيار  وفي  استعماال،  التسميات  أكثر  الفصحى( 
)فصحى= superlalive( دليل على وجود عدة لغات ولهجات 
آنئذ، فلو كانت موجودة لوحدها لقيل لها )اللغة الفصيحة( ولو 
)أفصح من(، لكن  لقيل  أو لجهة واحدة فقط  لغة  كانت معها 
عدد  على  تفوقها  على  أكيد  دليل  )الفصحى(  اختيار صفة  في 

وضعف  اللفظ  وغرابة  الحروف  تنافر  من  وخلوها  اللغات  من 
التي  العناصر  اللفظي والمعنوي، وغيرها من  التأليف والتعقيد 

حددها البالغيون في تعريف الفصاحة)4(.
لغات  بين  الفصحى  األفصح وهي  قريش هي  لغة  كانت  لقد   
يقول  ذلك  تفسيرات  وتعددت  الجاهلية،  في  العربية  ولهجات 
ابن خلدون )كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها 
لبعدهم عن بالد العجم من جميع جهاتهم()5( ولما نزل القرآن 
بها، واختار الله سبحانه وتعالى آخر األنبياء قرشيا علت مكانتها 
يجعلها  يحنطها ولم  لم  لكن ذلك  واللغات،  اللهجات  بين  أكثر 
جاورتها،  التي  اللغات  كل  مع  تفاعلت  بل  ذاتها  على  منغلقة 
اللهجات واللغات  العربية الفصحى من  فكما قرضت، اقترضت 
والمفردات  الكلمات  من  الكثير  وبعده  اإلسالم  قبل  القديمة 
واستطاعت أن تكيف الكثير منها مع قوالب وصيغ العربية فميز 

علماء اللغة في ألفاظ العربية المقترضة بين التالي: 
وحفاظه  العربية  إلى  األعجمي  اللفظ  دخول  الدخيل: وهو   -
على صورته دون أن يلحقه تغيير ودون أن يتكيف مع ضوابط 
كيلوغرام،  إنترنت،  فيديو،  )كاميرا،  كلمات  مثل  العربية  اللغة 
سينما، جهنم، فردوس...( ومعظم تلك الكلمات مرتبطة بالعلوم 

والفلسفة. 
وتكيفه  العربية  إلى  األعجمي  اللفظ  دخول  وهو  المعرب:   -
خاضًعا  فيصبح  حروفها  وأصوات  صيغها  ليوافق  ضوابطها  مع 
)تلفاز  )Machination=مكننة( كلمة  مثل  االشتقاق  ألحكام 

Télévision= ) التي تغير حرف )V( فيها فاء وأضحت قابلة ألن 
واألمثلة   )... تلفزيوني  متلِفز،  متلَفز  )تلفزي  فيقال  منها  يشتق 

على ذلك كثيرة ومتنوعة.
المعرب  عن  الفصيح  لتمييز  قواعد  اللغة  علماء  وضع  وقد 

الكبير الداديسي * 
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والدخيل دون أن يرى أي باحث في مسألة التأثير والتأثر بين 
اللغات ظاهرة سلبية أو تنقيًصا للغة على أخرى ذلك أن أي )أمة 
ال تستطيع أن تشكل معالمها الحضارية في غيبة عن التفاعل 
مع باقي الحضارات األخرى()6( وهو ما أكده أوليري عند قوله 

)ال ذات بال آخر، وال ذات بال تأثر وتأثير()7(
هندية،  )فارسية،  القديمة  اللغات  من  العربية  اقترضت  وكما 
تتفاعل  الزال��ت  فإنها   )... ،عبرية  حبشية  التينية،  يونانية، 
وتقترض من اللغات الحية )إنجليزية، فرنسية، إسبانية، ألمانية 
..( لكن المالحظ هو تزايد الخوف على مستقبل اللغة العربية 
الناقلة  الحديثة  اآلليات  تأثير  وقوة  اللغوي  الغزو  أمام شراسة 
للصوت والصورة، وتعالي الصيحات الداعية إلى اعتماد اللهجات 
اللحمة  وهن  مع  األقطار  بعض  في  للتدريس  وسيلة  المحلية 
مستجدات  لتساير  لغتهم  تطوير  على  العرب  وعجز  القومية، 

التطور الحضاري، التقني والعلمي.
قادرة  اللغات  فكل  ومستعمليها،  اللغة  أصحاب  في  المشكلة 
واالقتراض،  والقرض  االبتكارات  أحدث  ومسايرة  التطور  على 
هذه  على  وحدها  لحظة  أية  في  توجد  لم  العربية  واللغة 
البسيطة، بل دخلت منذ وجدت في حوار ثقافي حضاري مع 
مختلف اللغات التي عايشتها دون أدنى شعور بالهوان والتدني، 
إن الخوف الذي ينتابنا على مستقبل لغتنا يكاد يكون إحساسا 

الحضارة  ولربما  العولة،  زمن  في  األمم  جميع  بين  مشتركا 
قاطرة  وتسوق  المعمور  على  اليوم  تتربع  التي  الغربية 

الحضارة اإلنسانية أكثر خوفًا منا على لغاتها ألن لكل 
دولة لغتها الخاصة )ألمانية، فرنسية، إنجليزية، إسبانية، 

كورية ...(. 
مثل سيبويه،  إلى شخصيات  نكون  ما  أحوج  اليوم  إننا 

علماء  من  غيرهم  الفراهيدي...  األصمعي،  الجرجاني، 
اللغة الذين عملوا على تقنين العربية وضبط قواعدها 
خوفًا عليها من اللحن في عز التفاعل مع الفرس، الروم 

اليونان، القوط.
على علمائنا - واللغة العربية تتفاعل اليوم مع لهجاتها ومع 

اللغات الحية المعاصرة - أن ينظروا إلى هذا التفاعل كظاهرة 
إيجابية قد تغني لغتنا أكثر مما تضرها.   

* كاتب من المغرب 
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التقنين38 وعثرات  المشتغلين  عيوب  الفصحى  العربية 

أ. د. محمد ياسر شرف

يُظهر ما بين أيدينا من نصوص قديمة باللغة الفصحى أو الرسمية 
شؤون  في  الناس  يتحدثها  التي  اللغة  ليست  أنها   � اليوم  حتى   �
حياتهم الراهنة، كما إنها لم تكن كذلك في الماضي، بحسب أخبار 

مصّنفي مئات الكتب المبكّرة والوسيطة والمعاصرة.
وتشير معاجم اللغة العربية التي وصلتنا إلى ثالث ُحزَم أساسية، 
نمتلك أدلّة مؤكدة عليها، باعتبارها عيوباً تحول دون تطّور اللغة 

وتشير إلى أغالط تقنينها.

الجمهرة األولى
كتابات  عن  حديثه  معرض  في  علي  جواد  المقارن  الباحث  يقول 
عثوُر  علمي  إلى  يصل  »لم  المبّكرة:  التاريخية  الفترة  في  مزعومة 
أحٍد على مورد عربي مكتوب بلهجة غير اللهجة التي يطلق العلماء 
الفصحى  بالعربية  إلينا  وصل  ما  وأقدم  الفصحى«،  »العربية  عليها 
يعود عهده إلى أيام العباسيين؛ وليس فيه مؤلّف مكتوب في عهد 

األمويين«)تاريخ العرب في اإلسالم، ص16(.
المبّكر  العربية  تقعيد  عن  تحدثوا  الذين  المصّنفين  كتب  وتظهر 
معالجتها،  تّمت  التي  والمسائل  البحوث  األخبار حول  من  خل�ّوها 
وَمن هم األشخاص الذين قاموا بها، وما هو تسلسل التنظيم الذي 
أصابها. ولذا قال أحمد أمين: »العلم الذي ورد إلينا من هذا العصر 

في كل فرع يتناسب مع الفطرة وليس فيه تعريف وال تقسيم. إنما 
هو تفسير آية، أو جمع ألحاديث، ليس فيها تبويب وال ترتيب. فأّما 
تعريٌف وأّما تقسيٌم منطقي، فليس في شيء مما صّح نقله إلينا« 

)ضحى اإلسالم، ج2 ص286(.
في  ال  المختّصين  من  يكونوا  لم  باللغة  اشتغلوا  الذين  وأوائ��ل 
الكالم وال النحو وال اإلعراب، بل كانوا من أصحاب المهن البسيطة 
والقدرات الفكرية المتواضعة، وأسماؤهم وألقابهم التي اشتهروا بها 
تدّل عليهم، كالجزّار والفرّاء والزّجاج والحّمامي والسّكاكي والثعلبي.

يكونوا  لم  باللغة  األوائل  المشتغلين  من  العظمى  الغالبية  إّن  كما 
عرباً، بل من العبيد واألسرى، والذين تحّرروا من عبوديتهم وتحّولوا 
لمجموعة من الموالي،  انتسب كّل منهم إلى مالكه أو راعيه؛ مثل 
الليث والنضر الخراسانيين وسيبويه ونفطويه الفارسيين والّسكيت 

الخوزستاني والسهل السجستاني وأمثالهم.
المرحلة  أّن  )ت: 351ه�(  األهوازي  اللغوي  الطيّ�ب  أبو  أخبر  وقد 
كانت  مضامينها  حسب  األصوات  تحديد  أو  األلفاظ  لضبط  األولى 
والنصب  »الرفع  مواضع  تبيّ�ن  للناس  »حروف«  وضع  في  تتلّخص 

»العربية« النشأة ومسارات التطور 

العربية الفصحى 
عيوب المشتغلين وعثرات التقنين
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والجّر والشّدة والتنوين« للحفاظ على معاني 
أبو األسود  القرآنية، وقد فعل ذلك  النصوص 
رجل  بمساعدة  70ه�(  أو   69 )ت:  الدؤلي 
أهل  من  والنسب،  االس��م  مجهول  فارسي 

القراءة والكتابة. )مراتب النحويين، ص6(.
الفارسي  368ه���(  )ت:  السيرافي  واللغوي 
إّن  بقوله  العمَل  وصف  والثقافة،  األص��ل 
رأيتَني  »إذا  المجهول:  للفارسي  قال  الدؤلي 
على  فوقه  فانقطه  بالحرف  فمي  فتحت  قد 
بين  نقطة  فانقط  فمي  ضممُت  فإن  أعاله، 
النقطة  فاجعل  كسرُت  وإْن  الحرف،  يدي 
تحت الحرف. فإن أتبعُت شيئاً من ذلك ُغّن�ًة، 
فاجعل مكان النقطة نقطتين؛ فهذا نقط أبي 
األسود«. )أخبار النحويين البصريين، ص16(.

كان  اللغة  نقط لحروف  أول  أّن  يعني  وهذا 
اليوم،  نعرفه  ال��ذي  وليس  إع��راب«  »نقط 
اإلعجام« أي نقط األحرف  باسم »نقط  وهو 
ي�  ت�  ن�  »ب�  بينها كما في  للتمييز  المتشابهة 
ث� ، ج� ح� خ� ، د ذ ، ر ز ، س� ش� ..«. وهذا 
العمل قرَّب شكل اللغة العربية من اللغتين 
شائعتين  كانتا  اللتين  والكلدانية  السريانية 
في سوريا والعراق، حيث عاش أوائل النحاة 
قرَب  والمفّسرين،  اللغويين  من  وغيرهم 
والحّجاب  والكتّاب  والوزراء  الحّكام  مجالس 
في  وآث���اره  ه��ذا  ناقشت  وق��د  واألغ��ن��ي��اء؛ 
تدوين  العربية،  الكتابة  إصالح  مؤلفاتي: 
العربية،  اللغة  منهج  قصور  العربية،  الثقافة 

مصادر اللغة العربية وقواعدها.
وتتضّمن كتب األعاريب أكواماً من ما سّماه 
أغالط  لترقيع  المتّبعة  العلَ�ل  الزّجاجي 
وعثراتهم  اختالفهم  أسباب  وستر  النحويين، 
على  واألشعار،  القرآنية  النصوص  إعراب  في 
)الخالف  زنكنه  شيماء  من:  كٌل  بيّنه  ما  نحو 
وعماد  القرآني(  النّص  بُنية  في  النحوي 
إعراب  كتب  في  النحوي  )الخالف  العبيدي 
القرآن( ومها الغامدي )تعّدد رأي النحوي في 

المسألة الواحدة( .
في  المشتغلين  تخّصِص  عدِم  نتيجَة  وشاع 
أم  اللغة  لعلم  بالنسبة  � سواء  العربية  اللغة 
ل«  دراسات اللغة المقارنة � اتجاٌه إلى »التمحُّ
ال  تأويلية  مقاصد  افتعال  طريق  عن  فيها، 
تخطر على بال المتكلّم والمتلّقي الفصيحين، 
غّذاها ما وجدوه في بعض الكتب المترجمة 

النصوص  بعض  في  وما  أخ��رى،  لغات  عن 
الدينية من تعقيدات ومداخالت والتباسات، 
كتابه  في  النديم  ابن  حكاه  ما  نحو  على 

»الفهرست«.

الجمهرة الثانية
ماتزال  أنها  يظهر  اللغة  معاجم  تحويه  ما 
وتصنيف،  ف��رز  إل��ى  يحتاج  خليطاً  تضّم 
إذ  الخطير.  الدقة  عدم  من  حالة  في  وهي 
وعيهم  عدم  وبسبب   � جمعوها  الذين  إّن 
بين  يف�رّقوا  لم    � أيضاً  تخصصهم  وعدم 
ظواهر  مختلفة للدراسات اللغوية، هي: بناء 
والّصيَغ  الداللية،  والّصيَغ  الصوتي،  الكلمة 
الصرفية، والّصيَغ اإلعرابية أو النحوية. فعّدوا 
في »اللّحن« أو الخطأ كّل ما لم يدركوه أو 

يكتشفوا له سبباً.
المعتَمدة  والمعاجم  اللغة  كتب  وبقيت 
منها  كثيرة،  أمور  في  األوائ��ل  أغالط  ت��رّدد 
تسمية أنواع الكلمات أو األلفاظ التي جرى 
عّدها في ثالثة هي »االسم، الفعل، الحرف« 
المفرد« جرياً  »الصوُت  بأنه  الحرف  وع�رّفوا 
في  شاهدوها  التي  السريانية  القسمة  على 

سوريا والعراق حيث تّم تقعيد اللغة.
المنطق الصوري في  ثم أتى من اطّلع على 
األدوات  ووصفوا  اليونانية،  عن  المترجمات 
 )!( حروف  بأنها  وغيرها  والناصبة  الجازمة 
تتألف  كثيرة  مجموعات  لديهم  فتحّصلت 
وتسّمى  ع��ّدة،  أح��رف  من  منها  ال��واح��دة 
 � معه  وبالتناقض  هذا  رغم   � منها  الواحدة 
حرفاً، كحرف الجّر »على« المؤلف من ثالثة 
أحرف وغيره، وحرف النصب »لكي« المؤلف 

من ثالثة أحرف وسواه.
االحتيال  إلى  منهم  الالحقين  هذا  وألجأ 
محتويات  بين  للتمييز  تسميتين  بوضع 
المباني«  »ح��روف  فقالوا:  المجموعتين، 
و»حروف المعاني«. ولو كان بعضهم مختصاً 
ألطلق عليها تسمية »روابط« بدل »حروف« 
لتسمية النوع الثالث من الكلمات المعدود 

مع األسماء واألفعال.
وأحد أهّم ما يؤكد ضعف التركيبات التصنيفية 
في  يتضح   � اآلن  حتى   � العربية  اللغة  في 
ما  في  والمشتغلين  النحويين  أعالم  تجاهل 
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سّمي علم التجويد مناقشَة ظاهرة »الّنبْ�ر« التي تحظى في البحوث 
اللغوية الحديثة بأهّمية عالية، نظراً لما يتّصل بها من معرفة المباني 

اللغوية ووظائفها التعبيرية.
خبرات  يملكون  لغة  وأساتذة  أكاديميون  مختّصون  أوضح  وقد 
تجريبية وجوَد حاجة ماّسة إلصالح شؤون العربية في إمالئها ونحوها 
مصطفى  إبراهيم  مثل:  ذلك؛  فيها  عرضوا  كتباً  ووضعوا  وصرفها، 
اإلعراب(.  قواعد  )تيسير  الصعيدي  المتعال  عبد  النحو(.  )إحياء 
أنيس  العربية(.  في  الجديدة  القواعد  أو  )األحرفية  السودا  يوسف 
فريحة )نحو عربية ميّسرة(. عبد العليم إبراهيم )النحو الوظيفي(. 
فؤاد طرزي )في سبيل تيسير العربية وتحديثها(. أحمد عبد الستار 
النحو(.  لتعريب  )المفتاح  الكسار  محمد  الفعل(.  )نحو  الحواري 
)تجديد  ضيف  شوقي  العربي(.  النحو  )تجديد  دمشقية  عفيف 
العالمية(  العربية  اللغة  قواعد  )معجم  الدحداح  أنطوان  النحو(. 

وغيرهم.
»أّميات« جغرافية  أصناف من  اللغة  بحوث  في طوايا  علقت  وقد 
واجتمعت  وغيرها،  وتربوية  ومنطقية  وفلسفية  واقتصادية  وطبّية 
ألفاف من ألفاظ شعوب أخرى ُعدت من الغريب والدخيل وغيرهما، 

وبقيت في المعاجم والكتب والحياة.

الجمهرة الثالثة
اللغة  أّن أغلب ما فيها من مواد ليس هو  اللغوية  المعاجم  تظهر 
في واقعها الداللي المباشر، بل هي حاالت مجازية مستخدمة، وقد 
اختلطت اللغة � بما هي أداة تعبير � بالصناعة التجميلية المعتمدة 
على تقنيات فّنية، أي اختلطت بمطالب »األدب« وما فيه من طرق 
والبيان  المعاني  ُمحّسنات  باستخدام  والمعنوي،  الشكلي  التحسين 
والحشد  التحشيات  من  النوع  هذا  في  يدخل  ما  ويكاد  والبديع؛ 

يجاوز نصف محتويات المعاجم.
وبعض هذا النوع من األلفاظ مختلط إلى درجة يصعب فصمه عن 
بأسلوب  واللغويين  المعجميين  أخذ  انعدام  اللغوي، بسبب  األصل 
وضع األلفاظ تبعاً لتسلسل تطورها أو تتابعها الزمني في االستخدام. 
فكٌل من المعاجم � في حالتها الراهنة � أشبه بكشكول فيه التأريخ 
والفقه والتفسير واألدب والنوادر والخرافات واألكاذيب وما ال أصل 

له.
العرب  صلة  انقطاع  نتيجة  على  األمثلة  أبرز  من  واحد  يكون  وقد 
بتصميم اآلالت واستخدامها مايزال ماثالً في معاجم اللغة، وشاهداً 
على تخلّفهم الصناعي. إذ يالحظ المختّص أّن اللغويين التقليديين 
لم يعنوا ببحث »اسم اآللة« بل إّن ابن مالك لم يعرض الموضوَع 
قّط في »األلفية« التي استقصى فيها ما وقع تحت يديه أو سمع به 

من النحو العربي وموضوعاته.
بينما وقف  األوزان،  المتن�ّوعة  اآلالت  أسماء  مئات  فيها  فالمعاجم 
هي:  اآللة  السم  قياسية  أوزان  ثالثة  وضع  عند  القدامى  اللغويون 
صيغة  اشتراك  ياُلحظ  القصور،  هذا  ورغم  ِفعال.  ِمْفَعلة،  ِمْفَعل، 

طريقة  وال  فاعل«  من  »المبالغة  وصيغة  اآللة  اسم  بين  »ِمفعال« 
أو  اللفظية  »القرينة«  إلى  اللجوء  غير  الدااللة  في  بينهما  للتمييز 
المعنوية، كقولنا: مذياع، الذي ال يظهر المقصود منه إال بوضعه في 
جملة، كأن نقول صديقي مذياٌع لألسرار، وأعجبني مذياٌع فاشتريتُه؛ 
للتفريق بين شخص ال يتوانى عن نشر األسرار، واآللة التي نستمع 

إلى األخبار عبرَها.
وأقّر مجمع اللغة في مصر األخذ بصيغة »فَّعال« وتأنيثها »فَّعالة« 
بعد كثير جدال بين المختّصين، رغم أّن الصيغتين ال تمثاّلن حصراً 
المجاز  ُركني  توافر  شرط  على  قائمتان  وأنّهما  آالت،  اسم  وزْنَي 
أّن  البالغة. وهذا يعني  »العالقة والقرينة« حسب ما تقول بحوث 
إمكان  عن  فضالً  ذاتها،  اللغة  وليس  األدب،  بمقتضى  تقّرر  األمر 

حدوث اللّبس.
إنهم ساروا  نقول  أن  السابقين  بجميل  االعتراف  مّنا  يتطلّب  ختاماً 
خطوات مهّمة في طريق خدمة اللغة، لكّن الوقوف عند تقليدهم 
غلط ال يغتفر. لقد بتنا نعرف أنهم استغرقوا في المسائل الفرعية 
بحثي  منهج  وضع  على  توافروا  ما  من  أكثر  اإلعرابية،  والمواضع 
يكفل مرونة اللغة ويترك الباب مفتوحاً ألجيال الحقة، تتعامل مع 

المستجّدات بصورة تضمن نمو المعاجم تبعاً لظروف المجتمع.
لغة  إلى  التوّصل  من  بّد  وال  والتطوير،  التغيير  مهمة  تقع  وعلينا 
قاعدية تنتصر على اللغات العاّمية والخالئط. وإن لم يحدث هذا، 

فاللغة العربية الفصحى سائرة في طريَقي االنحدار واالنحسار  

»العربية« النشأة ومسارات التطور 

التقنين وعثرات  المشتغلين  عيوب  الفصحى  العربية 
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إضاءة

د. يسري عبد الغني عبد اهلل * هل نعيد إلى الجميلة جمالها؟ 
نقرأ اليوم أدب العصر الجاهلي، فال نشعر بالغربة الكاملة عنه، 

أو باختالفه الكبير عن لغتنا العربية الحالية.
التطور سنة الحياة، واللغة كائن حي. وبال شك فإن اللغة التي 
نتعامل بها اليوم قراءة وكتابة وإبداًعا ليست هي تماًما اللغة 
التي كان ينطقها أجدادنا؛ فليست كل الكلمات التي استخدمها 
األجداد مفهومة لدينا اآلن، وقد نضطر لالستعانة بالمعجم حتى 
نفهم بيتًا من الشعر العربي الجاهلي، ولكن ليس معنى ذلك 
الذي  المعجم عن كل كلمة نطالعها. والسؤال  أن نكشف في 
يطرح نفسه: لماذا ظلت هذه اللغة محتفظة بقوامها ورشاقتها 
التطور  برغم مظاهر  الزمان،  من  الطويلة  الفترة  تلك  وجمالها 
التي لحقت بها؟. السبب األول هو  المرونة والقدرة الذاتية على 
الكريم  القرآن  الثاني -وهو األهم- نزول  االستمرارية، والسبب 
بهذه اللغة، وهو من أهم العوامل التي ساعدت على حفظها من 
التالشي أو االندثار، مثل العديد من اللغات األخرى. بالرغم من 
هذا لم تسلم لغتنا الجميلة من موجات أثّرت سلبًا عليها، فهناك 
موجة جاءت مع بعض المثقفين الذين بهرتهم حضارة الغرب، 
فظنوا  والغرب،  الشرق  بين  الشاسع  الحضاري  الفرق  وهالهم 
أن جزًءا مما يفعلونه بلغتهم هو تقريبها من اللغة األوروبية؛ 
ونادى  الكلمات،  أواخر  بتسكين  أمين  قاسم  المستشار  فنادى 
الالتينية.  الحروف  باستخدام  السيد  لطفي  أحمد  الجيل  أستاذ 
ونحن نجل ونقدر هذين العلمين الجليلين، ولكن ال نتفق مع 
ما ذهبا إليه، حيث إنهما لم يقترحا منهًجا واضًحا لما قاال به. 
والموجة الثانية جاءت على يد أحد أساطين اللغة العربية وهو 
عبد العزيز فهمي باشا، وكان أحد أعضاء مجمع اللغة العربية 
المصري، وقدم منهًجا مدروًسا الستخدام أبجدية جديدة تتكون 
ستة  أضاف  ثم  التينية،   20 و  عربية  تسعة  منها  حرفًا   29 من 
العربية، وأضاف  اللغة  مثيل في  لحركاتها  ليس  حروف التينية 
ثالثة حروف للحركة! قوبل هذا المقترح باالستنكار الكامل من 
الجميع أن يكون  العربية، وتعجب  اللغة  جانب أعضاء مجمع 
وعضو  العربية  اللغة  علماء  من  عالم  يد  على  االقتراح  هذا 

لمجمعها!

أما الوجه األهم واألخطر فقد كان على يد األستاذ سالمة موسى، 
من  بدالً  األجنبية  الحروف  الستخدام  الدعوة  لواء  حمل  الذي 

العربية وبشر بها حتى وفاته سنة 1957م.
اللغة بحر عميق يريد منا العلم والمعرفة والدربة والخبرة، بعيًدا 
عن الخرافات والخزعبالت والنبوءات الفارغة التي ما أنزل الله 
بها من سلطان، والتي تحاول أن تقنعنا بفضل استخدام الحروف 
األمان،  بر  إلى  تقودنا  التي  الرشيدة  اليد  نريد  نحن  األجنبية. 
وتحمي لغتنا الجميلة، تحمي تراثنا وشرقيتنا وعروبتنا وإسالمنا 
دين الخير والمحبة من تلك الموجات الغريبة المدمرة، والتي 

ال فائدة من طرحها أو تناولها.
في  مساء  صباح  تُذبح  لغتنا  نجد  أن  حًقا  المؤسف  من  أليس 
جميع وسائل اإلعالم واالتصال، ناهيك عن الكلمات الغريبة التي 
نسمعها من المتحدثين زاعمين أنهم يصيغون أحاديثهم بروح 

العصر الذي نحياه؟ 
فهل آن اآلوان ألن نجتمع جميًعا أفراًدا ومؤسسات على قلب 

رجل واحد لنعيد للجميلة جمالها؟ 

* باحث وخبير في التراث الثقافي
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أحمد عبد العال رشيدي

شاعت في بدايات القرن العشرين عدة قضايا حول اللغة العربية 
وآدابها، منها الدعوة إلى اعتناق العامية بداًل من الفصحى، والكتابة 
تلك  حول  ودارت  أعجمية،  كلمات  واستعمال  الالتينية،  بالحروف 
القضايا عدة معارك فكرية، إثر تصدي بعض األدباء لهذه األطروحات 
بالتفنيد عبر الغربلة والمضاهاة، وكانت الصحف والمجالت ميدان 
بعضهم  المجددين  وبين  والمجددين،  المحافظين  بين  النزال 
لم  المعارك  هذه  أن  والمشاحنات  المساجالت  من  وتبين  بعًضا، 
ا الذًعا،  يكن أكثرها خالًصا لوجه الفكر، ورغم أن أسلوبها كان حادًّ
بكم هائل من  األدبية  الحياة  أثرى  الذي  بالعمق  اتسمت  أنها  إالاَّ 
األطروحات التي تميزت بالجرأة؛ وأنتجت صراًعا فكريًّا كشف عن 

مذخور الطاقة ومكنون القوى لدى أدبائنا ومفكرينا.

معركة الكتابة بالحروف الالتينية
اللغة  مجمع  رئاسة  فهمي  العزيز  عبد  تولي  بعد   1944 يناير  في 
يناير  شهر  من  و31   24 جلستي  في  المجمع  على  عرض  العربية، 
العربية  الكتابة  لرسم  الالتينية  الحروفة  استخدام  باعتماد  اقتراًحا 
بدعوى أن ذلك االقتراح من شأنه أن يحل صعوبة الحرف العربي 

الذي يعوق القراءة، ويحول بين العامة وفهم العربية وآدابها.
وعزز عبد العزيز فهمي اقتراحه بمقالة له بعنوان »اإلسالم والحروف 
المصور في 3 مارس 1944،  بالعدد 1015 بمجلة  العربية« نشرها 
بحسب  العربية،  الحروف  إصالح  في  التنويري  مشروعه  ليدعم 
بالالتيني  العربي  الحرف  تغيير  الضروري  »من  قال:  حيث  ادعائه، 
الجديد يحل  بأن طرحه  المتقدمة«، فضاًل عن زعمه  بالدول  أسوة 
مشكلة االختالط على القارئ ويضمن له قراءة ما أمامه على صورة 

واحدة، بغير شتات أو اختالط.

أسهمت في تطورها رغم قسوتها

معارك فكرية حول اللغة العربية

»العربية« النشأة ومسارات التطور 
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من  فهمي  العزيز  عبد  واستغرب 
العربية  البلدان  من  بلد  كل  إبطاء 
المنفصلة سياسيًّا في المبادرة بجعل 
لهجتها الخاصة بها لغة قائمة بذاتها 
لها نحوها وصرفها المستقالن. زاعًما 
أن أهل اللغة العربية ُمكرهون على 
لغة  الفصحى هي  العربية  تكون  أن 
إكراه  وهو  الجميع،  عند  الكتابة 
الفصحى  تعلم  الناس  على  يوجب 

وهو تكليف لهم بما فوق طاقتهم!
وشبه فهمي اللغة العربية ب�«الحصان 

األعرج« و»الناقة البازل المسنة«، وتوصل إلى أن رسم الحركات »الكسر 
والضم والفتح والسكون والمد والشد والتنوين« من أهم علل وأمراض 
لغتنا العربية، وأنها مجلبة لكثير من األضرار واألخطاء، وادعى أن ذلك 
إالَّ  يوجد  ال  أصبح  وأنه  الحركات،  تلك  وغيرها  الصحف  إهمال  سبب 

نادًرا حتى في معاجم اللغة نفسها.
وخلص في اقتراحه إلى قوله »لم يهدني التفكير إالَّ إلى اتخاذ الحروف 
الالتينية وما فيها من حروف الحركات بدل حروفنا العربية كما فعلت 

تركيا«.

معركة حامية الوطيس 
أثار اقتراح عبد العزيز فهمي معركة حامية الوطيس، شارك فيها العقاد وعبد الوهاب عزام وإسعاف 

النشاشيبي ومحمد كرد علي ومحمود محمد شاكر، والسيد محب الدين الخطيب.
فتصدى العقاد لتلك الدعوة بشراسة، في مقالة نشرها بمجلة الرسالة في 17 مارس 1944 قال فيها: 
»خالفت رأي معاليه ألن اقتراحه يترك الصعوبة األصلية قائمة ويعني بالصعوبة المتفرعة عنها وهي 
باقية ببقائها، فإن صح أن الكتابة بالحروف الالتينية تضمن للقارئ أن يقرأ ما أمامه على صورة واحدة، 
فهي ال تمنع الكتاب المختلفين من كتابة الكلمة على صور مختلفة، كلها خطأ وخروج على القواعد 
اللغوية، ومن هنا يشيع التبلبل على األلسنة وفي الكتابة والطباعة، وننقل بذلك التبعة من القارئ إلى 
الكاتب، وال نمنع الخطأ وال نضمن الصحة، غير أن الطريقة الالتينية تضطرنا إلى زيادة الحروف حتى 

ضعفها أو أكثر«.
وانتهى العقاد إلى أنها نزعة مبعثها ضعف في القومية واستهتار بتراث العرب الموروث ونبذ لكل تقليد 

ابراهيم عبد القادر المازني

عبد الوهاب عزام

الشيخ محمود شاكر

عباس العقاد

احمد لطفي السيدطه حسين

زكي مبارك

سالمة موسى

عبد العزيز باشا فهمي

محمد كرد علي
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قديم تلقيناه عن أصولنا.
وفي مقالة بمجلة الفتح في نوفمبر 1944، قال محمود محمد شاكر 
يرد على اقتراح عبد العزيز فهمي: »يحارب عبد العزيز لغة العرب 
ويسعى لتمزيقها، ثم يحاول أن يظهر في ثوب نصير المدافع عنها، 
واقتراحه هو استمرار لمحاولة قديمة من فئة معروفة كانت تدعو 
للقراءة والكتابة والتعليم،  العامية لغة رسمية  اللهجات  اتحاذ  إلى 
وكان على رأسها مهندس إنجليزي -يقصد ولكوكس- وكاتب مصري 
هذا  إن  شاكر  وقال  السيد«،  لطفي  أحمد  إلى  إشارة  -في  مشهور 
يفقد  حتى  الشامخ،  الصرح  هذا  في  األول  اللغم  يضع  االقتراح 

تماسكه ليأتي أعداء العربية واإلسالم والقرآن ويدمروه تدميرًا. 
بأنه »ِسقٌط يتضمن  اقتراحه  الخطيب  الدين  السيد محب  ووصف 
عوامل موته، وزرع ال ينبت في التربة التي يراد غرسه فيها، حيث 
من شأنه أن يقطع الصلة بين األجيال المتعاقبة وتراثهم الثري، وأنه 
سيشل حركة الثقافة ويضربها في مقتل، ويحدث بها ارتباكًا ال نظير 

له في أمة من األمم«. 

اللغة لخدمتنا أم نحن لخدمتها؟
وحول اللغة العربية وآدابها دارت أيًضا معركة ومساجلة بين سالمة 
موسى من جانب، وزكي مبارك من جانب آخر. نشر سالمة موسى 
»اللغة  عنوان  تحت   ،1934 ديسمبر   30 في  البالغ  بجريدة  مقالة 
إلى  ننظر  أن  »يجب  فيه:  وقال  لخدمتها«  نحن  ولسنا  لخدمتنا 
اللغة من حيث إنها خادمتنا التي تؤدي بنا إلى الدعاية الفنية التي 
نطلبها، وليست ألفاظ اللغة مجموعة من الجواهر التي تحفظ في 
علبة يقال لها المعجم، ويجب أالَّ نمسها إالَّ بعد التطهر، كما يجب 
التخاطب بها، فإذا  اللغة بحيث يمكننا  أن تكون عنايتنا أن نجعل 
وضعنا نصب أذهاننا هذه الغاية، فإن كثيرًا من قواعد اللغة يمكن 

تنقيحه واالستغناء عنه من اآلن«.
فقال: »ال  مقالته،  ما طرحه سالمة موسى في  مبارك  وعارض زكي 
يا سيدي، نحن صاغة اللغة، وهي تضعف وتقوى وفًقا لما فينا من 
لغات  الضعيفة  ولألمم  قوية،  لغات  القوية  فلألمم  وقوة،  ضعف 
ضعيفة، فالناس هم الذين يخلقون اللغات، وبمقدار حرصهم على 
إصالحها وتهذيبها يكون نصيبهم من المدنية، فإذا رأيت إنسانًا يعني 
بلغته فال تحسب أنه يلهو ويلعب، ولكن تذكر أنه يؤدي مهمة ال 
حضارة  على  الداللة  في  اللغات  قيمة  يجهلون  من  إالَّ  فيها  يزهد 

الشعوب«.
األسلوب  إلغاء  إلى ضرورة  مقالته  في  موسى  تطرق سالمة  وحين 
السجعي الذي خلّفه لنا الحريري وبديع الزمان، رد عليه زكي مبارك 
نهضتنا  مع  يتفق  ال  أنه  فوجدنا  بالفعل؛  ألغيناه  لقد  »بل  قائاًل: 
السجع  أن  الفني«  »النثر  كتابه  مبارك في  األدبية«، وقد ذكر زكي 
تصير  أن  من  العرب  لغة  ويبعد  والعقل،  الفكر  حركة  يعطل  قيد 
مدنية تعبر عن جميع الشؤون في طالقة وحرية، بحيث ال يصدها 
سجع وال يحدها ازدواج، ورأى زكي مبارك أن سالمة موسى يحارب 

»العربية« النشأة ومسارات التطور 
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في غير ميدانه، فليس في كُتَّاب العربية من يدعو إلى التزام السجع 
كما كان يفعل الحريري وبديع الزمان.

معركة الفصحى والعامية وتطور اللغة
اللغة  أن  عن  موسى  سالمة  تحدث  حين  المعركة  تلك  أوار  اشتد 
لألدب  فائدة  ال  وأنه  بالتطور،  تحظى  وال  بالجمود  تتسم  العربية 
الرومي  وابن  الجاحظ  يشبه  وراح  التاريخية،  القيمة  إالَّ  العربي 
يجب  أصنام  مجرد  بأنهم  إليهما  ومن  وابن مسكويه  وابن خلدون 
من  الحديث  العصر  كتاب  من  هناك  وأن  منها،  والتخلص  هدمها 
يفوقهم في جودة العبارة ورصانة األسلوب، وذكر ذلك في مقالة له 
نشرها بجريدة البالغ في 12 يناير 1935 فقال: »ما يذاع عن تفوق 

األساليب العربية القديمة أو الشعر القديم 
األساليب  اللتزامنا  منكوبون  وإننا  كذب، 
والعامة  الخاصة  بين  تفصل  التي  القديمة 
أقرأ  ال  بأني  القراء  أص��ارح  وأنني  عندنا. 
فقط،  التاريخية  لقيمته  إالَّ  العربي  األدب 
في  يذكرون  الذين  األصنام  أبالي هؤالء  وال 
كل وقت وحين مثل الجاحظ وابن الرومي 
إليهما، وإني أعرف أن من بين كتابنا  ومن 

وشعرائنا من يتفوق على هؤالء«.
واستطرد: »فال نذكر الجاحظ ألني أعرف أن 
العقاد والمازني وطه حسين يسبقونه أحيانًا 
في تجويد العبارة ورصانة األسلوب، وال نذكر 
منصور  الدكتور  أسلوب  فإن  مسكويه  ابن 
فهمي فيما يكتبه عن األخالق يتفوق عليه، 
وال نذكر ابن خلدون فإني أعرف عن نفسي 
والقصد  العبارة  دقة  في  عليه  أسمو  أني 
والمعنى، الدكتور زكي مبارك نفسه يتفوق 
بمؤلفاته وأسلوبه على بهاء الدين العاملي، 

كما نعرفه في كشكوله أو ِمْخالته«.
عن  تقاليد  ورثنا  أننا  إلى  مقاله  في  وأشار 

العربية يجب تنقيحها، وأن لغتنا قد بعدت عن التطور بعًدا ليس 
له شبيه في أي لغة من لغات المتمدنين، وأن هذا البعد هو الذي 
لغتنا  اآلن  نكتب  أننا  يجعلها جامدة كما يجعلنا جامدين، وأضاف 
كما كانت تكتب من ألف عام، فأصبحنا نرفض القبيح من األلفاظ 
العبارة  من  ونأنف  األجنبية،  اللفظة  ونكره  والقواعد،  والعبارات 
الُكتَّاب  بيننا نحن  تقاليد وأساليب قديمة تحول  ونلتزم  البسيطة، 
وبين الوصول إلى جمهور القراء، بل تحول بيننا وبين هذا الميدان 

الواسع: ميدان الثقافة البشرية.
الجمود  هذا  ومرجع  ا،  جدًّ جامدة  جامدة،  لغتنا  أن  إلى  وخلص 
إلى أمثال زكي مبارك واللغويين العرب الذين يحسبون أن ألفاظ 
أالَّ  يجب  ولكن  وتُنظف،  تُمسح  أن  يجب  جواهر  العربية  اللغة 

تُنقح وأالَّ تبدل.
في  موسى  سالمة  على  مبارك  زك��ي  ورد 
 18 بتاريخ  البالغ  بجريدة  نشرت  له  مقالة 
يناير 1935، قال فيها: إنه يعز علينا تعقب 
الضعفاء -في إشارة إلى سالمة موسى- ولكنه 
كارًها  أو  طائًعا  فليشرب  نفسه،  على  جنى 
ينصر  موسى  سالمة  واألستاذ  الكأس.  بقية 
من  نأخذ  بأن  لنا  فليسمح  العامية،  اللغة 
الكلمة  العزيزة كلمة »تقاليع« فهي  عاميته 
التي تنطبق على أوهامه في اإلصالح اللغوي 
»تقليعة«  وهناك  االنطباق،  كل  واألدب��ي 
وهي   1927 سنة  موسى  سالمة  أعلنها 
عرفها  مصرية  لغة  العامية  اللغة  بأن  الزعم 
المصريون قبل اإلسالم، ويرجع تاريخها إلى 
عهد الهكسوس، ويريد أن يقول إنه ال داعي 
الفصيحة،  اللغة  إلى  العامية  اللغة  إلى رفع 
فلغة  العامية  أما  أجنبية  لغة  الفصيحة  ألن 
قومية، وقد نهيته عن هذه التقليعة فانتهى؛ 
ألني كنت أعرف أنه نقلها عن رجل مغرض 
مات-يقصد  ألنه  إليه  للعودة  موجب  ال 

عباس العقاد ومنصور فهمي احمد شوقي من اليسار والى جانبه اسعاف النشاشيبي
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المهندس ولكوكس، داعية العامية األكبر.
يستحق  ال  اللغة  ماضي  بأن  الزعم  فهي  اليوم  تقليعة  أما  وتابع: 
الرجوع إليه إالَّ من وجهة تاريخية، وادعاء أن العقاد والمازني وطه 
القادر حمزة ومنصور فهمي أفضل من القدماء على  حسين وعبد 
الناس وحشر اسمي مع أسمائهم بدون  اإلطالق، وقد حشر هؤالء 
موجب ليصح له أن يقدم نفسه على ابن خلدون. فأين رأسه من 
ومعانيه  أفكاره  في  مبتكر  رجل  خلدون  ابن  خلدون؟!  ابن  رأس 
وألفاظه أيًضا، وسيظل على الزمان إماًما، أما أنت فقل في نفسك ما 

تشاء، فستظل حيث أنت مبتكر تقاليع.
ثم يسرد زكي مبارك في مقاله أن وجود اللغات العامية ال يمنع من 
األمل في سيادة الفصحى، واستشهد بأن الفرنسيين ال يستبيحون أن 
يكتبوا كما يتكلمون، وإن قربْت لغة التخاطب، وإن الفرنسيين من 
أهل الشمال يتفاهمون بصعوبة مع الفرنسيين من أهل الجنوب، 

وهم مع ذلك يفهمون جميًعا لغة الصحف ولغة التأليف.
ويختتم زكي مبارك: سالمة موسى لم يشعر أن العربية قد تطورت 
منذ ابتدأ يقرأها إلى اليوم، وهذا خطأ، فاللغة العربية في تطور 
مستمر، فإذا كان ال يعترف بالتطور إالَّ بانعدام الصلة بين الماضي 
والحاضر فليعترف أن هذا أمل بعيد، وليتذكر أن الغاية المستورة 
الناس لم تعد تخفى على أحد، وسيعرف  التي يسعى إليها بعض 
أبناء اللغة العربية كيف يحترمون لغتهم وكيف يحمونها من جور 

الباغين.

فرسان جدد في المعركة
سالمة  نشر  إثر  جدد  فرسان  والعامية  الفصحى  معركة  في  شارك 
وكان  عام 1945،  العربية«  واللغة  العصرية  »البالغة  كتابه  موسى 

مجمل رأيه: الدعوة إلى الكتابة بالحروف الالتينية، الدعوة 
إلى  الدعوة  قيد،  دون  األعجمية  الكلمات  إدخ��ال  إلى 
األسلوب التلغرافي ومهاجمة األسلوب البياني، الدعوة إلى 

إلغاء كلمات الحرب والِعرض من اللغة.
الحوفي  أحمد  الدكتور  الدعوة  تللك  على  للرد  وتصدى 
مقاالت  مجموعة  في  الشأن  هذا  في  بحثه  نشر  الذي 
الرسالة بداية من 18 يونية 1945: نلحظ  نشرت بجريدة 
فليس  والمعنون،  العنوان  بين  الصلة  انقطاع  الكتاب  في 
فيه تجديد وال نقض، اللهم إالَّ الدعوة إلى أن تجاري لغتُنا 
عبد  بها  قال  قديمة  دعوة  وهي  حياتنا،  وتماشي  عصرَنا، 

العزيز الجرجاني وعبد الكريم النهشلي وغيرهما.
تكون  أن  إلى  أن دعوة سالمة موسى  العقاد  ورأى عباس 
واألفرنجية،  والعامية  الفصحى  من  خليطًا  العربية  الكتابة 
وأن يلغى فيه اإلعراب، وأن تكون بالحروف الالتينية، وأن 
يكون أساس البالغة في المقال المنطق وحده، مجرد لغط 
ليحقد  يكتب  شخص  عن  وتصدر  التجديد،  باسم  يلوكه 
ويحقد ليكتب، ويدين بالمذاهب ليربح منها، وقد يشتري 
األرض ويتجر بتربية الخنازير ويسخر العمال ويتكلم عن 
االشتراكية وهو يعيش عيشة القرون الوسطى في األحياء 

العتيقة، ويتكلم عن التجديد والمعيشة العصرية!!
وأضاف العقاد في رده: »وأسخف القول تفضيل اليساريين العامية 
والجهالء،  الجهل  لغة  العامية  واللغة  مستقبليون،  شعبيون  ألنهم 
وليست بلغة الشعبيين وال من يحبون الخير للشعوب، ألن الغني 
الجاهل يتكلم العامية وال يقرأ اللغة الفصحى وال يمتاز بفهمها على 

الفقرا«ء 

»العربية« النشأة ومسارات التطور 

العربية اللغة  حول  فكرية  معارك 
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إضاءة

خالد صالح ملكاوي أصل الفصحى ومصادر اللهجات 

من المؤسف أن الرواة والعلماء، لم يهتموا باللغة العربية قبل 
العصر »الجاهلي« الذي يؤرَّخ له بنحو مائة وخمسين عاًما قبل 
نوا اللهجات العربية،أو يهتموا كثيرا بأمرها،  ظهور اإلسالم، ولم يدوِّ
اإلهمال  يد  فامتدت  إليها،  متفرقة  بإشارات  كتبهم  في  واكتفوا 
والنسيان إلى عناصرها، ولم تصل إلينا نصوص نُرجع إليها معالم 
أنها  على  اللهجات  تدوين  إلى  أحد  ينتبه  ولم  اللهجات.  تاريخ 
اللغة، ولكنهم تناقلوا من  التاريخية في  أصل من أصول الداللة 
ذلك أشياء كانت لعهد اإلسالم، وأشياء أصابوها في أشعار العرب 
مما صحت روايته قبيل ذلك، أما جّل ما كتبوه، فقد شافهوا به 
العرب في بواديها وسمعوه منهم، وهم بال ريب اقتربوا من بقايا 
اللهجات األولى التي كانت لعهد الجاهلية، وقد انصرفوا عن هذا 
وأمثاله، العتقادهم في أصالة اللغة القرشية التي غدت لغة علوم 

القرآن والحديث.
ومن المعروف أن لكل لغة أسبابها العامة في نشأتها، وال تختلف 
اللغة العربية في أسباب تكوينها عن تلك األسباب، فاللّغة العربية 
هى لغة جزيرة العرب بقبائلها العربية المتعددة، وقد كان لكل 

قبيلة منها منازلها، ولها كيانها المستقل الذى 
يعزلها عن غيرها بما لها من عادات وتقاليد 
تنمو وتتطور، فأدى هذا إلى نشأة اللهجات 
العربية التى تتميز كل منها بصفات خاصة.

العربية  اللغة  نشأة  ع��ن  البحث  وف��ي 
المشتركة )الفصحى(، وعما إذا كانت النشأة 
أتت من كل اللهجات العربية، أم من لهجة 
واحدة تحققت لها السيادة على غيرها من 
علماء  بين  اآلراء  اختالف  نرى  اللهجات، 
العربية القدامى وبين المحدثين في نظرتهم 
إلي العربية المشتركة ولهجاتها؛ فقد ذهب 
القدامى إلى أن العربية المشتركة هي لغة 
قريش، ألن قريًشا في نظرهم كانت أفصح 

إذ  العتيق،  البيت  جوار  سكناهم  بسبب  لغة،  وأصفاهم  العرب 
تأتيهم  الوفود  الجوار سلطة روحية وأدبية، وكانت  منحهم هذا 
وافق  ما  ألسنتها  من  فيختارون  العربية  القبائل  مختلف  من 
طباعهم، وما أحسوا أنه صورة راقية من صور الفصحى، ويجتنبون 
الظواهر المسّفة في هذه اللهجات، فجاءت لغتهم خالصة من 

األوشاب اللهجية.
بينما نرى العلماء المحدثين ال يوافقون القدماء على اندفاعهم في 
كلمتهم بأن لهجة قريش أفصح اللهجات العربية؛ إذ أن المفاضلة 
بين اللهجات ال تتفق مع وجهة النظر اللغوية الحديثة)1(، ويبرز 
في  تناول  الذي  أنيس  إبراهيم  الدكتور  لدى  واضًحا  الرأي  هذا 
كتابه »مستقبل اللغة العربية المشتركة« هذه النشأة للغةالعربية 
المشتركة في مكة، فيرى أنها أسست في كثير من صفاتها على 
لهجة مكة، ولكنها استمدت أيضا الكثير من صفات اللهجات التي 
كانت تفد إليها، ثم نمت هذه اللغة مع الزمن وتبلورت مسائلها، 
وأصبح لها كيان مستقل عن كل اللهجات، ثم انتشرت مع القبائل 
والوفود حتى انتظمت جميع أنحاء شبه الجزيرة، وأصبحت هذه 
بها  ويخطب  الشعراء  بها  ينظم  التي  هي  اللغة 
الخطباء ،وهي التي تصطنع في كل مجال جدي 
من مجاالت القول، فهي اللغة األدبية النموذجية 
العرب  من  والتقدير  اإلعجاب  محل  كانت  التي 

جميعا.)2( وللحديث بقية 

 الهوامش 

القاسمي،  علي  المعجم،  وصناعة  اللغة  علم   1
الملك  المكتبات، جامعة  عمادة شؤون  الرياض: 

سعود، 1975م، ص88.
2 مستقبل اللغة العربية المشتركة، إبراهيم أنيس، 

القاهرة: معهد الدراسات العربية،1960م،ص9.
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أشعار الجيتو الزنجي األمريكي 
صديق محمد جوهر *بين الهوية والموروث و المشهد الجيوسياسي

في اآلونة األخيرة نشبت عدة مصادمات  بين األمريكيين األفارقة 
إلى  المصادمات  هذه  تحولت  وقد  الشغب   مكافحة  وقوات 
موجة عارمة من االحتجاجات والمظاهرات اجتاحت عدة واليات 
العشرات  زنجية على خلفية مقتل  كثافة سكانية  أمريكية ذات 
البيض  الشرطة  رج��ال  يد  على  عنصرية  ألسباب  الزنوج  من 
األمريكية   السياسات  ضد  التمرد  حركة  لألذهان  يستدعي  مما 
الماضي،  القرن  من  الستينيات  حقبة  إبان  للزنوج  المناهضة 
في  نشبت  التي  السياسي  الطابع  ذات  الصراعات  بسبب  وذلك 
الواليات المتحدة آنذاك. وحيث إن السياسة واألدب في أمريكا ال 
ينفصالن  فقد أدت هذه الظروف إلى  بروز  آلية نقدية  جديدة  
مكنت األدباء الزنوج من التعبير عن مواقفهم االحتجاجية تجاه 
اآللية   هذه  على  النقاد   أطلق   الصلة.  ذات  العنصرية  القضية 
من  جذورها  تستقي  التي  السوداء«  الجماليات   »نظرية  اسم 
أسسه  وضع  الذي   األفروأميركي  الشعر  في   االحتجاج  موروث 
وباعتباره  الثامن عشر.   القرن  العبيد خالل  السود من  الشعراء 
األمريكيين  شعر  يجيء  سابقة  شعرية  لتيارات  أصيالً  امتداداً 
السود في النصف الثاني من القرن المنصرم خاصة  إبان حقبة 
الستينيات  مجسداً  لعناصر من الثقافة واألساطير الزنجية التي 
تتوخى إيقاظ الوعي العرقي و السياسي لألمريكيين ذوي األصول 
الفضاء  عبر  الممتدة  الزنوج  جيتوهات  في  القاطنين  األفريقية 

األمريكي الفسيح. 
هدي  على  صياغتها  تمت  الزنجي-التي  الجيتو  أشعار  تشكل 
األدب  لتسييس  تسعى  التي  السوداء«،  الجماليات  »نظرية  من 
الثقافة  من  عناصر   - االجتماعي  الحراك  في  دوره  وتفعيل 
واألساطير السوداء التي تعزز قيم النضال و التمرد و ضد الظلم 
والقهر واالضطهاد.  وعلى هدي  األيديولوجية النضالية للنظرية 
الجمالية / األدبية  السوداء حاول الشعراء السود  تطوير موروث 
االحتجاج والتمرد  الذي بدأه أسالفهم من الشعراء الزنوج األولين 
عبر آليات شعرية جديدة تسعى  لتأسيس عالم أسود جديد في 

بيداء الشتات األميركي.  ومن خالل تعبيرهم عن رفض  العنصرية 
لتأسيس هوية مجتمعية   توقهم  الغربية، وعن  الثقافية   والقيم 
البيضاء  األميركية   الثقافة   نطاق  خارج  بهم   خاصة  وإنسانية 
نحا الشعراء السود، إلى النأي عن الموروث األدبي األوروأميركي 
قومية  أدبية  هوية  استقصاء  ذل��ك  في  عن  عوضاً  جادين 
وأيديولوجية زنجية ذات جذور إفريقية  قادرة على التعبير عن 

أحالم و طموحات وآمال الشعب األسود األميركي.
وعلى خالف أسالفهم  الزنوج من الُكتاب والنقاد و األدباء الذين 
القرن  من  العشرينيات  في  هارلم«  »إحياء  حركة   في   شاركوا 
الزنجية« في  ثالثينيات وأربعينيات  الماضي أو شعراء »الحركة 
القرن العشرين، فقد اعتمد الشعراء الزنوج - إبان الستينيات - 
المفرط  إلى االستخدام  تركن  آليات  شعرية  في أشعارهم على 
للسجال العنيف،  والعبارات النابية،  والدعاية السياسية،  والخطاب 
العنصري المضاد، و الدعوة  للدفاع عن النفس باستخدام القوة، 
و الصدام الجسدي مع  البيض إن لزم األمر. ورغم أهمية هذه  
الفكرية واأليديولوجية للشعراء و  التي شكلت الجذور  العناصر 
في  األفروأمريكية   األدبية  الحركات  في  انخرطوا  الذين  األدباء 
الشعري،   نتاجهم  وشوهت  أفسدت  قد   أنها  إال  الستينيات   
ومهدت النهيار حركتهم، وتداعي  النظرية الجمالية السوداء التي  

بشروا بها ودافعوا عنها . 
ومن هذا المنطلق، نرى أن الفشل  الذي حاق  بثورة  »الربيع 
األسود« الزنجي  التي رفع لواءها  جيل من الشعراء الشبان الذين 
الجماليات  »نظرية  و  األفريقي   التراث  كتاباتهم  في  استلهموا 
السوداء« التي ترفض مبدأ الفن للفن ذي المنشأ الغربي وتعزز 
الدور السياسي لألدب، وما ترتب على ذلك  من  تصدع و انهيار 
في ديناميات  الشعر الثوري األفروأمريكي إبان  النصف الثاني 
الشعراء  هؤالء  إخفاق  إلى  فقط  اليُعزى   ، العشرين  القرن  من 
األميركي   األسود  الشعب  لجموع  الروحية  الحاجات  إشباع  في  
البائسة،  المعازل   ُسكان  من  والُمعدمين  الُمهمشين   خاصة  

األمريكي  الزنجي  الجيتو  أشعار 



وفشلهم  في  توحيد قواعدهم الشعبية  لتنهض بمهمة رفض 
قيادة  اختيار  السائدة، واخفاقهم في  البيضاء  األمريكية  الثقافة 
عن  وعجزهم  الثوار،  الشعراء/  حولها  يلتف  واحدة  كارزمية 
العرقية  بجذورهم  اإلفريقية  األص��ول  ذوي  األمريكيين  ربط 
والتاريخية في القارة السمراء، و عدم القدرة على إصالح ذات 
البين بين  السود األغنياء المنتمين إلى  الطبقة الوسطى الزنجية 
بل  المتحدة،  الواليات  في  األس��ود  الشعب  وبقية  مكونات 
يرجع األمر إلى العديد من العوامل المعقدة والمتشابكة، منها 
ماهو عرقي و ماهو اجتماعي وسياسي، وهي عوامل استجدت 
انطوت على  فيما  تالها، وانطوت  السبعينيات وما  خالل حقبة 
تغيرات في المواقف  السياسية واأليديولوجية والفكرية للشعراء 
واألدباء الزنوج أنفسهم عالوة على تطورات اجتماعية واقتصادية 
األمريكي  المجتمع   توجهات  تشكيل  أعادت  طارئة  راديكالية  
داخلياً و خارجياً في  أعقاب  تداعيات حرب فيتنام وأزمة النفط 
التي اندلعت  عام 1973 إبان حرب العاشر من رمضان / السادس 
من أكتوبر بين العرب و إسرائيل . وبينما أدت هذه التطورات 

إلى إعادة رسم خارطة  التحالفات األمريكية خارجياً  فقد كان 
لها أثر هائل على الصعيد األميركي الداخلي .

حقبة  من  ب��دءاً  المتعاقبة  األمريكية  اإلدارات  سعت  لقد 
طرح  خالل  من  الداخلية  الجبهة  تقوية  و  لدعم  السبعينيات 
تتيح   للحرية   جديدة   آفاق  وفتح  العمل  فرص  من  المزيد 
خاصة  األمريكي،  الفسيفساء  تشكل  التي  المختلفة  لألقليات 
األقلية الزنجية، االندماج  في التيار المجتمعي الرئيسي مما أدى 
إلى  تفكك و إضعاف هيمنة الحركات االنفصالية و الثورية التي 
البالد، وعلى  الحاكمة في  السلطة  الصراع مع  إلى  تدعو  كانت 
رأسها التيارات الراديكالية الزنجية التي اتخذت  من األدب والفن 
سالحاً  في صراعها من أجل إنشاء دولة مستقلة  للزنوج داخل 

الواليات المتحدة األمريكية. وللحديث بقية 

* رئيس قسم األدب اإلنجليزي  - جامعة اإلمارات

إضاءة
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شعراء القبائل

د. راشد أحمد المزروعي 

تراث، نعرج كل شهر على شاعر من  في مجلة  دائماً  تعّودنا  كما 
شعرائنا الشعبيين، نكتب عن سيرة حياته، عن نسبه، عن ظروف 
شعره  عن  اآلخرين،  بالشعراء  اتصاله  عن  بها،  عاش  التي  السنين 
وأسلوبه في قرض الشعر، ثم نعرض نماذج من أشعاره المميزة في 

مختلف األغراض. 
وشاعرنا لهذا العدد، شاعٌر طغى على شعره الغزل تماماً، فأصبح من 
أهم وأشهر شعراء اإلمارات في هذا الجانب، شاعٌر لم ينطق شعراً 
إال وكان غزالً في أغلبه. وال مجال لي هنا أن أثني على شعره الغزلي، 

إال بعد ما تقرؤون ما كان يقول، حتى تحكموا عليه، فهو الذي قال:
ح���ّي بهبوٍب يا من سه���يل        ه����بايبه ع الينب ج���ذيات

وهو الذي قال:
ما قلت لك ي���ا قلب منصوح      سّميتني ح������اسد وع�����ّذال

وهو الذي قال:
انكف���ت منك وخاطري طاب       ما لي ع����لى ال م���اك زاغور
أّولك س���يدي وانته أحب���اب      ومطيع لك في االمر والش���ور

وهو القائل:
شفت لي يس��فر به ف���ْوادي       وإلْتيا وايّس������ت من ش�وفه

إنه الشاعر الكبير سعيد بن سرور بن علي بن راشد المزروعي، من 
فخيذة »آل غنام« من قبيلة »المزاريع« العربية الكريمة.

والدته ونشأته:
ولد شاعرنا سعيد بن سرور المزروعي في المناطق الواقعة ما بين 
والدته  وتقدر  عشر،  التاسع  القرن  نهايات  في  وذلك  ودبي،  العين 
توفي  خلفان،  يسمى  منه  أكبر  واحد  أخ  وله  تقريباً،  1890م  بعام 
قبله، وأخٌت واحدة تدعى »قماشة«. أما والدته فتدعى حرابه بنت 
خميس بن حمد بن مايد المزروعي، من »آل مايد« من فخيذة »آل 
شكر« من قبيلة المزاريع أيضاً. ولذا يكون الشاعر المعروف محمد 
بن خميس بن حمد بن مايد المزروعي، والذي تساجل مع الشاعر 
والدته. ولذا فال  الهاملي خاله، حيث يكون شقيق  سعيد بن عتيج 
مثل خاله  فذاً،  غزلياً  بن سرور شاعراً  الشاعر سعيد  يصبح  أن  غرو 

محمد بن خميس المزروعي، والذي أورثه الشعر الغزلي الجميل.
وللشاعر سعيد بن سرور من األبناء أحمد)متوفى(،سالم،عوض،محمد، 

وعدد من البنات.
ويذكر ابنه السيد عوض بن سعيد بن سرور المزروعي ) 65 عاماً(، 
والذي قابلته في منزله في جميرا: »أن والده ذكر له، أن جده من 
والده،  قد نزح من منطقة ليوا في بدايات القرن التاسع عشر الماضي 

شغله الغزل فأبدع فيه 

الشاعر سعيد بن سرور المزروعي
قصائده تنبض شوقًا وولهًا وجمااًل

المزروعي الشاعر سعيد بن سرور 
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ابناءه  قبل وفاته، وأنجب  ابنه سرور  زّوج  المناطق، وقد  إلى هذه 
في هذه  استقروا  فهم  ولذا  هناك«.  وأختهم  ووالدي سعيد  خلفان 
المناطق وعاشوا فيها. كما أكد لي هذه المعلومة السيد خميس بن 
سعيد بن خميس المزروعي )72 عاما( من مدينة العين، والذي يكون 
حفيد خلفان بن سرور المزروعي شقيق شاعرنا سعيد، حيث يكون 
السيد خميس ابن كريمة المرحوم خلفان، والتي ما زالت على قيد 
الحياة، وقد تعّذرت مقابلتها نظراً لكبر سنها. ويذكر السيد خميس 
أو بستان  أنه كان لدى أجداده من جهة أمه »غيط«، وهو محضر 
الغربية من أبوظبي، يسمى »ندامة«،  بالمنطقة  نخيل،  في »ليوا« 

وقد اندثر هذا الغيط منذ سنين طويلة.
سعيد  أبنائه  مع  المزروعي  راشد  بن  علي  بن  سرور  السيد  عاش 
وخلفان في مناطق العين الشمالية، والقريبة من دبي، حتى منتصف 
المزروعي:  سعيد  بن  خميس  السيد  ويقول  الماضية،  األربعينيات 
يومها  الثاني سرور بن علي، حيث كنت  أتذكر مالمح جدي  »إنني 

صغيراً، وكنا نسكن على مورد »النسوّرية« شمال العين«.
مناطق  إلى  العائلة  انتقلت  وخلفان،  سعيد  والد  سرور  توفي  ولما 
دبي، حيث عمل شاعرنا مع أخيه خلفان في نقل الحطب والثمام، 
حيث  للحيوانات،  كطعام  المفضلة  البرية  الحشائش  من  نوع  وهو 
والمرموم  الفقع  مناطق  من  إبلهم  ظهور  على  ذلك  ينقلون  كانوا 

والخوانيج ومرقب، وغيرها إلى مدينة دبي، فيبيعونها هناك. 
منطقة  من  عاماً(،   65  ( المزروعي  بوقبي  سيف  السيد  ويقول 
راشد  بن  علي  ويدعى  سرور،  بن  سعيد  الشاعر  جد  أن  سويحان، 
التاسع  القرن  بدايات  في  »ليوا«  منطقة  من  انتقل  قد  المزروعي، 
عشر الماضي،  الى هذه المنطقة، جرياً وراء الرزق والعيش، ولزيارة 
بني عمومته من آل غنام هنا، فعاش معهم وقرر عدم الرجوع الى 

سرور  بنت  مويضي  السيدة  من  تزوج  ثم  ومن  الغربية.  المنطقة 
غنام«  »آل  من  عمومتها  أبناء  أحد  من  مطلقة  وكانت  المزروعي، 
فأنجب  وهالل.  األبناء خميس  من  منه  ولديها  المزاريع،  قبيلة  من 
منها السيد علي بن راشد المزروعي ابناً أسمته »سرور« تيمناً باسم 
والدها سرور، وثالث بنات هن خرنوفه، وعفراء، وشمسه، فأصبحوا 



52

أخوًة ألبنيها السابقين خميس وهالل، من مطلقها سالم بن خميس 
المزروعي. وما يهمنا هنا والد شاعرنا الذي هو سرور بن علي فقد 
تزوج من كريمة الشاعر خميس بن حمد بن مايد المزروعي وانجب 
الشاعر  فأصبح  واخوانه،  المزروعي  سرور  بن  سعيد  شاعرنا  منها 
المشهور محمد بن خميس المزروعي خاله. وبناًء على ذلك أصبحت 
ذرية سرور بن علي المزروعي على صلة قرابه مع الكثير من أسر 
المزاريع في العين والمرموم وسويحان والذين يكونون أحفاد جدته 

مويضي بنت سرور المزروعي.
بن سرور  الشاعر سعيد  أن  المزروعي:  بوقبي  الراوي سيف  ويذكر 
المزروعي كان في »طرشه«، وهي السفر على اإلبل، إلى دبي برفقة 
نهاية  في  ذلك  وكان  المزروعي،  خميس  بن  محمد  الشاعر  خاله 
سنة  وكانت  االسيلي«،  »هور  الى  وصلوا  ولما  الماضية،  الثالثينيات 
سعيد  الشاب  الشاعر  فقام  شتاء،  الوقت  حيث  بارداً  والجو  محل، 
بن سرور بجمع بقايا حطب واعواد صغيرة من هنا وهناك وغيره، 
بن خميس  محمد  الشاعر  ولخاله  له  أكالً  يجهز  حتى  النار  ليشعل 
الذي كان كبيراً في السن، فشّب النار وعملت دخاناً كثيفاً، فقال له 

خاله محمد بن خميس المزروعي:
وّرى وشّب اله��ور م ال���دخانه
على وآ ال���دله يلي س�����كرانه

والجدر وين نح������ط مكان���ه  
اذك����رت وادي ش���ايعه ضّيانه

ه��ذاك مربى شرهنا واوط���انه  
الع���ود مازر والده���ر ما شانه

فقال له ابن أخته الشاعر سعيد بن سرور المزروعي مجاوباً:
الع��������ود ما يازم ب���ال دخانه 
وثر زلّة الش����اعر عل���ى حّيانه
عاينت ب�������راٍق بعيد م���كانه 
ي�عله على »حْير اليبل« واوطانه

الخ..... التغرودة

استقر شاعرنا مع أخيه بدايًة استقراراً كامالً على مورد »الفقع« إلى 

الجنوب من مدينة دبي، ثم انتقلوا الى مورد »المرموم«، وكان ذلك 
الغزلي  الشعر  يقول  الماضية. كان شاعرنا في وقته  الثالثينيات  في 
فيعجب  المائية،  الموارد  على  بالنساء  شعره  في  ويتغزل  الجميل، 
منطقة  في  جميلة  قصيدة  وقتها  قال  وقد  يسمعه.  من  كل  شعره 
»الفقع«، تناقلها البدو في جميع أرجاء اإلمارات. وقد مدح فيها أهل 
»الفقع« الذين كانوا يسكنون على تلك البئر، والذي عاش هو عليها 
عندما تزوج في بداية حياته من أم أبنائه الكبار أحمد وسالم. ويقول 

في تلك القصيدة:
ي���ا عرب ل������ي يب��غي الجنه    يس���كن الف����قع وم���شاريجه
ري���ت فّراخ اله���������وى وفّنه    والغضي لي ح������لو تبريج���ه

إلخ القصيدة.
البر  من  الحطب  ونقل  اإلبل  كد  في  يعمل  الله  رحمه  شاعرنا  ظل 
وبيعه في دبي، حتى انتقل للسكن في جميرا، ومن ثم انضم إلى 
إحدى سفن الغوص، الذي كان وقتها المهنة الرئيسية لسكان الخليج 

العربي. وظل يعمل رحمه الله في الغوص سنين طويلة.
من  عاماً(   78( بالمطيرية  ناصر  بن  علي  وال��راوي  الشاعر  ويذكر 
أواخر  في  الغوص  في  سرور  بن  سعيد  الشاعر  مع  عمل  أنه  دبي 
بالمطيرية  يعمل  بينما  غيصاً  يعمل  الله  رحمه  وكان  األربعينيات، 
الشاعر  أن  »بالمطيرية«  الشاعر  ويقول  سنه.   لصغر  نظراً  »فلّيج« 
بن سرور قد اشتاق إلى أهله في جميرا وهو في البحر، فجاد ببعض 

األبيات الشعرية تفريجاً عن نفسه، قال فيها:
ليت الشهر هذاك ق�������د هّل    وقضاه ربي خم���������سة أيام
بْتريح لي قل������������به م�علّل    من الهَير وْفراق األرح���������ام
غ�����وص السنه عّدا على الكّل    م����بخوت لي بْيشوف االسالم

أما الراوي سالم بن جمعة روم المهيري )75 عاماً( من دبي، فيذكر 
كان  »إنه  عنه:  ويقول  المزروعي،  سرور  بن  سعيد  الشاعر  محاسن 
صديقي الذي أحرص أن ألتقي معه كل يوم، وخاصًة بعد صالة الفجر، 
وكان نعم الرجل السمح الخلوق البشوش، حيث كنا جيران، نصلّي 
في مسجٍد واحد كل الصلوات، وكنت أحفظ الكثير من أشعاره رحمه 
نهايات  حتى  الغوص  في  يعمل  الله  رحمه  وظل  بها«.  وأغني  الله 
وبدا  فشيئاً،  شيئاً  تتطّور  بدأت  قد  دبي  إمارة  وكانت  األربعينيات، 

شعراء القبائل

المزروعي الشاعر سعيد بن سرور 
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الغوص على اللؤلؤ يفقد بريقه، خاصة بعد اختراع اللؤلؤ الصناعي، 
فترك  عدة.  ألسباب  للغوص  اإلبحار  عن  الكثيرة  السفن  وتوقّف 
الغوص رحمه الله، وانضم إلى رفقة المرحوم الشيخ راشد بن سعيد 
كان  حيث  الحديثة،  دبي  ومؤسس  األسبق،  دبي  حاكم  مكتوم  آل 
من رجاالته الذين يعتمد عليهم نظراً لشهامته ورجولته وشجاعته 
الشيخ راشد بن سعيد  أرضه. وقد واّله  الدفاع عن  واستبساله في 
من  ديرة  منطقة  في  تقع  مربعة  في  حارساً  أو  قابضاً  الله،  رحمه 
سّموها  والتي  هناك،  »البراحة«  منطقة  من  بالقرب  الشمال  جهة 
تلك  في  حارساً  الله  رحمه  وظل  إليه.  نسبًة  سرور«،  بن  »مربعة 
كنقطة  المدينة  عن  للدفاع  أقيم  برج  عن  عبارة  وهي  المربعة، 
حراسة لمدخل مدينة دبي من الجهة الشمالية، حيث توجد بوابة 

الحارس  وظيفة  وكانت  اإلبل.  وأصحاب  السيارات  لدخول  بجانبه، 
آنذاك مراقبة الداخلين وما يحملونه معهم، خاصة إذا كانت أسلحة، 
أو أن هناك أشخاصاً غير مسموح بدخولهم، نظراً لما يشكلونه من 

خطر على األهالي.
الشاعر  أن  بالمطيرية،  ناصر  بن  علي  والراوي  الشاعر  لي  ذكر  وقد 
سعيد بن سرور، عندما عمل في المربعة تلك، كان يعّد أكله بنفسه 
الكريمات، وتكون  النساء  إحدى  به  البرج، وقد سمعت  في جانب 
تلك  في  للمقيظ  يأتون  كانوا  والذين  الكرام،  األهالي  أحد  زوجة 
المربعة،  من  والقريبة  النخيل،  بأشجار  مليئة  كانت  التي  المنطقة 
وسلّمت  أكله،  بإعداد  يقوم  وهو  فجاءته  »البراحة«.  منطقة  وهي 
عليه، وقالت له: »إنه ال يجوز أن تخدم أكلك وأنت جارنا، وسيأتيك 
أكلك إلى هنا كل يوم«. ففرح الشاعر لكرم تلك المرأة. وحصل بعد 
مدة أن غادرت تلك األسرة المقيظ، وعند عودته. سأل عن جيرانه، 
وأخبروه أنهم رحلوا أو أنهم ذهبوا لقضاء الشتاء خارج »البراحة«، 

فحّز ذلك في نفسه، وقال قصيدته المشهورة في البراحة:
اس������توحشت دار »البراحة«    عقب اْعربي تمت ل����ي أق���فار
ك���������ن اْوطنه ما حد طاحه    عْفَيت لهّبا رس�����������م آلث���ار

إلى أن يقول:
يا والخس�����اير والق������ماحه    يمن���اي تص�������فق كف ليس�ار

أما الشاعر علي بن بخيت العميمي )85 عاماً(، فيذكر أنه عمل في 

نفس المربعة بعد سعيد بن سرور المزروعي مباشرة، وكان ذلك في 
منتصف الخمسينيات الماضية. ويؤكد ذلك ويقول: »نعم عمل ابن 
وعلى شعره«.  عليه  يثنون  هناك  الجميع  وكان  المربعة،  في  سرور 
أسلوبه  مثل  وفي  مثله،  تجد  أن  قّل  فحل  شاعر  »إنه  عنه:  ويقول 

الغزلي«.
وبعد انتهاء عمله في حراسة المربعة، رجع شاعرنا بن سرور إلى بيته 
وإلى أبنائه في جميرا، وقد كبر في السن إال أنه ظل يقول الشعر 
الغزلي الجميل، ويحضر برزة الشيوخ في دبي، ويتنقل بين مناطق 

دبي المختلفة والعين، حتى وفاته في نهاية الستينيات الماضية.

عالقته مع الشاعر راشد بن حميد بن درويش المزروعي:
دبي   شعراء  أحد  المزروعي  درويش  بن  حميد  بن  راشد  الشاعر 
ولم  تقريباً،  م   1945 عام  عمره  منتصف  في  وتوفي  المشهورين، 
يخلف ذرية، حيث لم يكن ينجب أطفاالً. وكان مقّرباً جداً من شاعرنا 
الغزلي  الشعر  ثم  القبيلة،  قرابة  جمعتهما  وقد  سرور،  بن  سعيد 
الجميل حيث كان راشد بن درويش شاعراً رقيقاً معروفاً وال يقل في 
جودة شعره، عن سعيد بن سرور المزروعي الذي كان ينادمه كثيراً 
الزيجة  أن  فظن  االنجاب،  في  درويش  بن  تأخر  وقد  غزلياته.  في 
الثانية قد تساعده في اإلنجاب، إال أن زوجته لم ترض بذلك، فطلبت 

الطالق وطلقها رحمهما الله، وتزوجت بعده مباشرًة.
ويذكر الراوي سالم جمعة روم، أنه في عام 1944م تقريباً، كان شاعرنا 
سعيد بن سرور ذاهباً لزيارة صديقه الشاعر بن درويش في جميرا، 
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حيث كانا يعيشان في نفس المنطقة، وفي الطريق التقى شاعرنا بن 
سرور مع الشاعر ثاني بن سيف بن عابد العقيصي المهيري من دبي 

)متوفي(. ، فقال له بعدما حيّاه:
وينه نديمك ي��������ا بن سرور      عرّس ول�����يفه ي�������وم خاّله
ي����ابوا كراه وحطّوا ك������سور      ويّروا ع���لى ل�������جدام حّناه
اس������ميه حاله ح�ال مشع�ور      واس�ميه عقله نق�������ص باداه
أخاف يبلى ل��������ه بم����نيور      يرييه ع���������قب الزين مرذاه

فقال له شاعرنا سعيد بن سرور وقّف يا بن سيف:
راش��������د عن الحّساد مستور      وحافظ سدوده عن وش�����اياه
بنرد ش�������روى ح�����ر لوكور      ع ال��������ذي وّده ويب�����غاه
نروم يا بن س�يف لكس�������ور      حت�����ى الذاليل ل�����ي مغّذاه
اصبر يلي���������ن اتييك لخب�ور       واْحض�������ر وطالع لي شريناه
ان قلت ذاك الح�����ظ مشعور       م����������قصور قوٍل قد طريناه
ح�������لو الجدم لي زاهي بنور      القلب م�������ن ص��وبه ويرباه
وإلي صلف نسناس لب�������رور       إال الغ������������ريبي دار ميراه
م��������ا ينعطل ثوبه وال يدور       ع�����ويد موٍز فايج صب�������اه

إلى أن يقول:
تّوه ع������لى مْنَوه من الحور      وتسعين ف������وق المتن غطّاه
وعقصين ف����وق نْهوده حدور       شبرين زادن ج���������دم يمناه

بن سرور والشعر:
شعره  ويتسم  اإلمارات  في  الغزل  شعراء  أشهر  أحد  سرور  بن  يعّد 
وهو  »ال��ردح«،  أسلوب  عليه  ويغلب  الممتنع  السهل  باألسلوب 
يتفطّر شوقاً  يكاد  رقيق،  المعروف. وشعره عذٌب  الغنائي  األسلوب 
وولهاً وجماالً. وهو ال يطيل في قصائده، فأطول قصائده ال تتعدى 

القصائد  على  جودتها  في  تتفوق  بل  تضاهي  ولكنها  أبيات،  عشرة 
الشعرية  وقريحته  فكره  عصارة  الله  رحمه  يختصر  حيث  الطويلة، 
في أبيات رقيقة زاهية بالمعاني الجميلة واألوصاف الغزلية الرائعة.

ويكاد بن سرور أن يتفّوق على شعراء كثيرين سواًء من جيله أو ممن 
خاطئاً  يكون حدسك  ولن  الجميل،  الغزلي  الشعر  قول  في  سبقوه، 
إن استمعت إلى قصيدة غزلية جميلة من التراث الشعبي القديم ال 
يعرف قائلها، فتنسبها إلى سعيد بن سرور، فهو الشاعر األول للغزل 

في اإلمارات.
وحيث إن الغزل الذي تخّصص فيه رحمه الله، وجعله عنوان شخصيته 
الشعرية، قد طغى على معظم شعره، إال أن له بعض القصائد القليلة 
القصائد  وبعض  الغوص،  وفي  دبي،  وطنه  حب  وفي  المدح،  في 
التي  المناطق  من  لكثير  وذكره  بالمكان  ارتباطه  وخاصًة  التراثية، 
عاش فيها واحبها مثل الفقع والبراحة وجبل علي ودبي وغيرها. أما 
في مجال الشكاوى، فقد تشاكى رحمه الله مع كثيرين من الشعراء، 
وكان نديمه وصديقه الشاعر راشد بن حميد بن درويش المزروعي، 
كان  الذين  الشعراء  أخّص  من  وهو  عمره،  مقتبل  في  توفى  الذي 
من  أيضاً  بوزاهره  منصور  الشاعر  كان  كما  بهم.  وثيقة  صلة  على 
وهناك  قصيدة.  من  أكثر  في  معه  تشاكى  وقد  المقربين  أصدقائه 
شعراء كثيرون كان على عالقة وثيقة بهم، يشاكيهم في شعره، أمثال 
الشاعر علي الظفري، ومطر بن خادم المهيري، إال أننا لم نحصل على 
معظمها، كون شعره فُقد ولم يسّجل أبناءه منه أي قصيدة. لقد كان 
كل ما حصلنا عليه من شعره، كان من المحفوظ في صدور الرواة 

شعراء القبائل

المزروعي الشاعر سعيد بن سرور 
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فقط. مع العلم أن معظم هؤالء الرواة قد فارقوا الحياة من سنين 
طويلة، فبقيت هذه الكمية القليلة من شعره، والذي ننشر بعضاً منه 

في صفحة نماذج من أشعاره.
ويذكر الشاعر علي بن بخيت العميمي أن هناك قصيدة قالها شاعر 

من العين يسمى سعيد بن هالل الظاهري، يقول من ضمن أبياتها:

حير لجبيل:
أقبل شتايه وادب�����ر الح������ر     وال لي بخ���ت من يطلع سهيل  
قم رد ل��ي هنتين كّس���������ر     لي ما رعن ف���ي »َحْير لجبيل«     
إن عدت م الج���يمي بتنش���ر      والعص��ر م��ع لي ج���ابع بشيل

إلخ القصيدة.
ورغم أن تلك القصيدة لم يعن فيها الشاعر بن سرور، إال أن بن سرور 
الرعي في منطقة  الشاعر بن هالل قد ذكر مناطق  رّد عليها، كون 
»الجبيل« بدبي، وهي منطقة »جبل علي« حالياً، وقال إن إبلهم لم 
ترع هناك، والسبب في ذلك أن الرعي في تلك المناطق القريبة من 
»جبل علي« غير جيّد لإلبل، كونه نبت في مناطق مالحة أو سبخة، 
علي«  »جبل  عن  القول  ذلك  سرور،  بن  سعيد  الشاعر  يعجب  فلم 
وعن مراعيه، فقال قصيدة يثني فيها على تلك المنطقة، وهي »جبل 
وتأتي  مكان،  كل  في  تغزو  رائعة  أبكاراً  أنتجت  إنها  ويقول  علي«، 

بالخيرات واألفراح. وقال فيها:
يا »سعيد« حّيد عنهن وس�ال    من يوم م�����ا غاروهن بليل
ياما اقطعن م���ن خايع والل    وغّثن عدوه��ن وقت لمجيل

ح����مر وشقر يا حي هالفال    ح�وٍل ربن في »حير لجبيل«
م�����ايا عشاهن نصل مكيال     وال داس��ن »الزعله« محاميل
بشيرهن ك������م حّوش ونال     شاالت وف��������لوٍس بال كيل
من عن��د »بو مكتوم« ال زال    زبن الحف��������ايا لي مدابيل

بن  سعيد  شاعرنا  قصيدة  في  جاءت  التي  القافية  أن  مالحظة  مع 
سرور، قد اختلفت بعض الشيء عن قصيدة الشاعر سعيد بن هالل، 
الشاعر سعيد بن هالل  الصدر. فقد جاء صدر قصيدة  وخاصًة في 
جاء  بينما  وهكذا.  شر،  تنشر،  كّسر،  حر،  مثل  الساكنة  الراء  بحرف 
المسبوقة بحرف  الالم  صدر قصيدة شاعرنا سعيد بن سرور بحرف 
ممدود باأللف مثل، سال، الل، زال، فال. وبما أن الصدر غير ملزم 
بقافية معينة، كما هو معروف في تكوين بيت الشعر، مثل العجز 
الذي التزم به الشاعران، إال أنني أرى أن الشاعر بن سرور لم يلتزم 
بن  قصيدة  مختلفة عن  قصيدة جديدة  تكون  الصدر، حتى  بقافية 
هالل، يمدح فيها إبل أهل دبي النجيبة، التي ترعى من منطقة »جبل 

علي«.

وفاته:
يقول السيد عوض بن سعيد بن سرور المزروعي ابن الشاعر، توفي 
والدي سعيد بن سرور عن عمٍر يناهز الثمانين عاماً، هنا في جميرا 
في دبي، بعد إصابته بجلطة شديدة  شلّته عن الحركة، وقد أخذناه 
في  الله  رحمة  إلى  فانتقل  يفده،  لم  ذلك  ولكن  المستشفى،  إلى 
صيف عام 1971م. ويقول السيد سالم بن جمعه روم المهيري: »بعد 
موته وتكفينه حملناه إلى المقبرة، ولم أسمح لغيري بالدخول معه 
إلى القبر وتثبيته فيه، وقلت له وهو مسجى في القبر: اسمح لي يا 
سعيد، حطّيتك في هذه الحفرة غصباً عني، أمر الله سبحانه وتعالى. 

ودفناه ونحن في أشد الحزن عليه، رحمه الله رحمة واسعة«.
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نماذج من أشعار سعيد بن سرور المزروعي

ق����ل����ٍب ت���ع���لّ���ل ي�����ا ب�����ن س�����رور

ي�����ف�����ور ص���������دري ف�������ور ت����ّن����ور

دم����ع����ي ع���ل���ى األوج���������ان م��ن��ث��ور

ك����ل م����ا م��س��ح��ت��ه ف�����اض ب���ال���زور

ك����ّن����ه ع���ل���ى ص�������دري ج���ب���ل ط���ور

م��ق��ص��ور راس  ف�����ي  رب������ا  ري�������ٍم 

ي����ا س��ع��ي��د دلّ����ّن����َي����ه ع���ل���ى ش���ور

ي�����ا م���رح���ب���ا ي�����ا ح������ّي ل��س��ط��ور

م����ذك����ور ب����ال����خ����ط  م�����ا  ع�����د  أو 

ي�����ا ب�����و ح���س���ن خ�����لّ�����وك م���اس���ور

ال����غ����ي����د م����ه����ض����وم����ات ل���خ���ص���ور

ك����م واح�������ٍد ت���اب���ع ه�����وى ال���ح���ور

ال����ص����ب����ر ح�����ق ال����ص����ب م����ذك����ور

وال�����ي�����وم أن�����ا ش��ف��ن��ي ع���ل���ى ك���ور

أه���������واه ل�����و ه�����و ص������ار م���ذك���ور

وال�����لّ�����ي ت���ب���ّس���م ح������ّص ل��ب��ح��ور

ذاي���������ب وم����ت����ل����ّت����ه وم���ح���ت���ار

ب����اط����ن ح���ش���اي���ه م��������أّرث أض�����رار

األم���ط���ار ن�����ّف  ش������روى  ال����م����وق  م 

اس���ق���ى ال���س���ه���ول وع�����م األق���ط���ار

ث����ار وال  ش�����لّ�����ه  ال  ص����ي����د  ل�����و 

ف����ي م���ق���ل���ة ع���ي���ون���ي ل����ه أن���ه���ار

ح����ي����دك ف���ه���ي���م وراع��������ي أن���ظ���ار

ب���األس���ح���ار ن����اج����وا  م����ا  ع������ّد  أو 

ب���أم���ط���ار ه������ّل  وب��������ٍل  ع������ّد  أو 

ال�����راب�����ي�����ات ال����ب����ي����ض ل���ْب���ك���ار

م����ن ش���ان���ه���ن ي����ا ص�����اح األخ���ط���ار

ك���ار ب���ع���ض���ه���ن  م�����ن  ق���ض���ى  وال 

ص����ّب����ار ت����ك����ون  ي�������وم  واوالك 

م����ن ف������ْرق خ���لّ���ي م��ش��م��ع ال�����دار

وارض�����ي�����ه ل����و ه����و ص�����ار م���ذي���ار

غ������ّض ال���ص���ب���ا ون�����ه�����وده ص���غ���ار

بين الظفري وبن سرور 

الشاعر علي بن سالم الظفري يشاكي شاعرنا سعيد بن سرور المزروعي:

فقال له الشاعر سعيد بن سرور مجاوباً:

المزروعي الشاعر سعيد بن سرور 
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ش���ف���ت ل�����ي ي���س���ف���ر ب�����ه ف������وادي

ي�������وم م�����ّي�����ح غ�������ّظ االن������ه������اِد

زاِد ل������و  ب��������اع  ب������ري������ٍم  ل������ه 

ل���ي���ت���ن���ي م������ا ي����ي����ت م����ت����ب����اِد

ط���ح���ت ط���ي���ح���ه ف������وق ل�����ْوس�����اِد

اح���ت���ش���د ل�����ي ه������ّم واْج������ه������اِد

ب�����ي ه�������وى م���ح���ب���وب���َي���ه س�����اِد

اْح����������ذري ال����م����اخ����وذ م�����ا ف�����اِد

ذخ����رت����ي »م����ن����ص����ور« وْس����ن����ادي

ن��������اح ط�����ي�����ٍر ف��������وق ل������ْع������واِد

غ����ّث����ن����ي ب�����ال�����ن�����وم وْرق�����������ادي

ي���ي���ت���ك���م ب����ال����ح����ق م����ْن����ق����اِد

ي�������وم ش����ف����ت ال�����ف�����ن م���ن���ق���اِد

م����ْت����ه����ادي ل�����ل�����رّد  أن�������ا  وإال 

ال�����غ�����زل ع����ن����دي وان��������ا س�����ادي

ك������م ولّ����������ف ب����ي����ن ل������������ْوداِد

ل����ْش����ه����اِد م  م��������زّه  ل�����ه  ذاق 

ال����غ����ض����ي ل������ي غ�������ّظ ل����ْن����ه����اِد

ف�������وادي ن�����اه�����ب  ي�����لّ�����ي  ذاك 

ب����ن ع���ل���ي ب�����ْع�����زاك ي����ا ْس����ن����ادي

وإل����ت����ي����ا وايّ�����س�����ت م�����ن ش���وف���ه

ه�������وب ع��������زره ن����ظ����رة ْزل����وف����ه

ي���ش���ت���ك���ن م�����ن ح���م���ل���ه ْردوف��������ه

ق����ي����س م�����ا س����ّق����ان����ي ح���س���وف���ه

م����ن س���ب���ب ل����ي زي����ن����ه ْوص����وف����ه

ي���وف���ه م�����ن  وّن  م�����ن  ي�����ا  آه 

أت�����ع�����ب وال����ح����ق����ن����ي ك���ل���وف���ه

ط��وف��ه ل����ي  ال���م���ك���ت���وب  ع����ن  وال 

م����ن ع���ن���ا ل����ه ق���ْض���َي���ت ْش��ف��وف��ه

ي���س���ج���ع ال�������ونّ�������ات م���رض���وف���ه

وال����ج����ف����ن م����ا غ����ّض����ت طْ����روف����ه

ش���وف���ه وال  ع����ي����ن����ّي����ه  ك��������ان 

ش������اع������ٍر م�����ط�����رايَ�����ه ْوص�����وف�����ه

م�����ن زم��������ان ْم������ع������ّدل ح����روف����ه

ح���وف���ه ت���ي���ن���ّي���ه  م�����ا  ال�����ه�����وى  م 

ع���ق���ب م�����ا ه�����و م���ح���ت���رم ش���وف���ه

ي�����ب�����ري ال������ع������اّلت م������ن ي���وف���ه

ش���وف���ه ح������ال  وآ  م���������وٍز  ع�������ود 

م���اغ���وف���ه ال����ع����ي����ن  وزاه  م�����ن 

ط���وف���ه وال  ل�����ك  ع����ان����ن  ي����ي����ت 

غّظ االنهادي

ناح طري

وهذه يشاكي فيها الشاعر منصور بوزاهره من دبي:

فقال له الشاعر محمد بن صنقور مجارياً:
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وهذه يشاكي فيها الشاعر منصور بوزاهرة:ن

وهذه يشاكي بها الشاعر علي بن ناصر بالمطيرية من دبي:

وص�����اي�����ا  ال��������ع��������ارف  م  خ�������ذ 

ال�����ش�����راي�����ا ف�������ي  ت����غ����ب����ن  ال 

ل�������ي رس������م������ه ف�������ي ح���ش���اي���ا

م�������ا ي����ظ����ه����ر ف�������ي ال�������زراي�������ا

وش���ف���اي���ا ال���ع�������������������وق  دواء 

ونّ�����������ات�����������ي ب�����ال�����خ�����ف�����اي�����ا

ونّ�������������ة ح�����م�����ل ال����م����ط����اي����ا

س��������ارح م����������وّرد ف�����طّ�����ٍر ش��ي��ب

ه����ّب����ت ع���ل���ّي���ه ري���������احٍ وط���ي���ب

ل�����ّن ال���غ���ض���ي زي�����ن ال���ت���راح���ي���ب

ف����ي ط��ي��ب م����ا س�����رت  ال���ب���ارح���ه  م 

ع�������وده ي���ش���اب���ه ن����زغ����ة ال��ح��ي��ب

وال�����ل�����ه ل�����و ت���ي���ب���ه م���ن���ادي���ب

ال��م��ط��ال��ي��ب وآي���ي���ب  س��ي��ر  ل���و  إال 

تْ��ث��ي��ب ن���اص���ر«  »ب����ن  ي���ا  ك����ان  وإن 

ي���������ا ش��������������اري ال�����م�����غ�����ت�����ور

ح������ل������و ال��������غ��������زل م����ن����ش����ور

خ���������ط اق���������ل���������ٍم ب����ح����ب����ور

ت�������رض�������ف ع�����ل�����ي�����ه خ��������دور

ل����������ي ح������ب������ه������م ب�������ك�������رور

»م����ن����ص����ور« درى  ب������ي  ل������و 

تْ����ث����ور َم  ال����ح����م����ل  م  ل������ي 

دريّ��������ات ع����ن����دي  وال  س����اه����ي 

ووق����ف����ت ادي������ر ال���ف���ك���ر ب��ال��ف��ات

ي���م���ش���ي ع���ل���ى دوب�������ه ب��ك��ي��ف��ات

م����ن ش���ف���ت ب����و ع����ي����وٍن دع���ّي���ات

م����اخ����ذ م�����ن األري�����������ام ب����ّي����ات

ج��ن��ي��ه��ات ب����اس����لّ����م  ك�������ان  إن 

ع������وق ال�����م�����وده م����ا ل����ه ان���ع���ات

انْ�����ه�����ي وه�����ات�����ه ف������وق ع���ْي���الت

نماذج من أشعار سعيد بن سرور المزروعي

المزروعي الشاعر سعيد بن سرور 

منصور

 سارح
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يا زين

صلّب شرتا الغبيبي

ص������لّ������ب ش������رت������ا ال���غ���ب���ي���ب���ي

ي�������ا م�������ن ج����������دا ل���م���غ���ي���ب���ي

ل��������ي ي������ب������رد ب��������ه ح���ب���ي���ب���ي

ل�������ي ش�����رب�����ت�����ه ت����ظ����م����ي ب���ي

ري������ج������ه م�����ث�����ل ال���ح���ل���ي���ب���ي

ع�������وق�������ي وه�������������َو ط���ب���ي���ب���ي

ل���������ي ي��������دل��������خ ب����ال����ب����ح����ر

وال������������راي������������ع م���������ن ق���ط���ر

راع������������ي ال�����ي�����ن�����ب ال����ع����ط����ر

ده������ر ب������ه������ا  غ������������ّب  وآ 

ل����������ي م����������م����������زوج ب����ش����ك����ر

خ���س���ر م��������ن  ح�������س�������رة  وآ 

ي�����ا زي������ن ح���ي���ن أّم�������ا ت���ب���ادي���ت

ع���ّن���ي ان��ج��ل��ت ل���ْه���م���وم واْح��ي��ي��ت

ي����ا ط������ول ل���ي���ل���ي وي������ن ل��ْم��ب��ي��ت

ع���ل���ي���ك ب����ال����رح����م����ن س���ّم���ي���ت

ب������ْت اس���ت���خ���ي���ل���ك وي������ن م���ّري���ت

ع������وق ال���ح���ش���ا م����ال����ه م��ن��اع��ي��ت

ت��ع��لّ��ي��ت ص����وب����ه  دَرْي  ل����ه  ل����و 

رّح�����ب�����ت ب�����ك ت���رح���ي���ب ول���ه���ان

وت����ب����اش����رت ع���ي���ن���ي واألوط���������ان

وال����ه����م ي���ق���ص���ي ح������ال االن����س����ان

ع�����ن ح�����اس�����ٍد وع�����ي�����ون ع����ّي����ان

ي����اب����و ص����ب����اً م����ال����ي وروي��������ان

ع���اي���ا ب��ط��ب��ي��ب ال����ع����وق ي����ا ف���الن

ب���ن���ص���ى ول���ي���ف���ي وي������ن م����ا ك���ان



العربي60 الجرح  )1( خريطة  »فنتازيا« 

سعيد الشفاج * »فنتازيا« خريطة الجرح العربي

الدولي  المعرض  رده��ات  في  أتجول  أنا  2016و  فبراير  في 
البيضاء استوقفني رواق فلسطين إلحدى  الدار  للنشر والكتاب 
باأللم  الموشومة  الذاكرة  قوية في  رنة  لالسم  دور نشرها وألن 
والحنين فقد جرفني الوجدان للتعرف على آخر منشورات الدار 
الفلسطيني  الكاتب  باألسماء  عيناي في فضاء مؤثث  فالتقطت 
سمير الجندي. دنوت منه بأدب وتبادلنا التحية كان شبه مشغول 
في  تبسم  دوري  جاء  حتى  لفتاة.  يوقع  وهو  الرجل  فعذرت 
وجهي وكأنه يعتذر و كي يقول لي انه سعيد بوجود قارئ مثلي. 
و في غمرة حديث خفيف وقع لي روايته األخيرة فانتازيا وكنت 

خفيف الظل ساعتها حتى ال أثقل عليه.كان 
دمثا بقبعته ونظرته العميقة وكنت منتشيا 
وعبقت  يدي  في  ملمسها  أداعب  بالرواية 
شوارع  و  أزقة  و  غالية  أمكنة  روحي  في 
ومدن و حواري وبيوت و حدود و شواطئ 

كلها من فورة الصراع القديم الحديث. 
بالشعر  أشبه  شعرية  رواي��ة  هي  فانتازيا 

المنثور .أو شعر ملفوف بالنثر .
تبدأ الرواية من بؤرة مكانية صغيرة و هي 
التراثية  األمكنة  جالل  في  وتسيح  القرية 
الجغرافيا كي تصل  الكبرى. وتتعدى حدود 
جواز  دون  ببعض  بعضها  العربية  المدن 
سفر .ألن الكتابة تأشيرة مفتوحة في الزمان 
عن  البحث  دوام��ة  في  وتقف  والمكان. 

لقائي  السطور: »وان  البطل في آخر  القدس يقول  الحبيبة في 
بها لن يكون إال في القدس ...و الله أعلم« ص151 .في دوامة 
و  السياسة  فرقتها  نفسه في رحم فضاءات  البطل  يجد  البحث 
وحدها المصير وهو بذلك يطرز المكان العربي المشتت بخيوط 
األمل .ينتقل بنا سمير الجندي بلغة جميلة و أسرة عبر القاهرة 
رحلة  في  السارد  ذكريات  مستحضرا  واألردن  والجزائر  وتونس 
البحث و ما يثير و يشدك في هاته الرواية هو التجميع الكثيف 

حتى  أنفاسك  تلتقط  يتركك  .فال  متن سردي ضيق  في  للمكان 
يأخذك لمكان آخر دون إنهاك للمبنى الروائي. في القدس مثال 
ال يترك بابا قديما دون أن يذكره و كان الكاتب يالحق األمكنة 
و ليس األحداث. وكأنه يفرغ رصاص مسدسه بالكامل في جسد 
حتى  جاورها.  وما  للقدس  قوي  حنين  من  يتخلص  كي  الرواية 
وأنت في خضم القراءة يختلط عليك األمر و تشك في جدوى 
البحث و تصل لحقيقة واحدة، الحبيبة هي القدس وليست امرأة 

في حد ذاتها.
العربية  المدن  في  يمارسها  المكانية  السردية  اللعبة  نفس 
فمثال  التناول  في  اختالف  مع  لكن  األخرى. 
.لم  نادرة  شعرية  كلوحة  استحضرها  بغداد 
في  وألمها.  تاريخها  .في  عنها  تفصيلة  يترك 
يسترحون  الذين  والجنود  المحاصرة.  األحياء 
الدامية  معشوقته  الحراسة.بغداد  عناء  من 
.دجلة و الفرات. بغداد الشعراء الذين رحلوا. 
إن الكتابة عن المكان في رواية سمير الجندي 
مدجج  لغوي  بالشعروحفل  محفوفة  مغامرة 
أن  تخال  ما  لحظة  وفي  والحنين.  بالحب 
الرواية مكان واحد ال غير وسط فضاء أنهكته 
والدسائس.يحاول  الحروب  و  الصراعات 
فنتازيا  إلى  العربي  الفضاء  يحول  أن  الكاتب 
محو  تحاول  التي  للذاكرة  وترويضا  مبكية 

الحاضر بالماضي المجيد.
ما يقوي الوصف المكاني بالرواية هو اختيار السارد لفضاءات 
عريقة في التاريخ ومتحكمة في الوجدان العربي خاصة القدس 

والتي لم يدع حارة أو زقاقا أو نافذة أو جدارا إال و استحضره .
المكان عنده هي األم التي نلجأ إليها كلما اشتدت بنا الخطوب 
يقول عن يافا في آخر الرواية :»يافا حبيبتي ألجأ إليها في حاالت 
في  بقوة  تبرز  االحتماء  تيمة  النفسية«  لحالتي  مشابهة  كثيرة. 
بالفضاء  القوي  اإلحساس  يبرر  وهذا  للمتن،  السردي  المسار 
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التراثي المقدس والرغبة في استعادة حدوده المغتصبة .
في  السارد  ويطير  واح��د،  بنفس  عام  بشكل  الرواية  تتشكل 
اوطبيوغرافي  أمام عمل  أنه  للقارئ  الذكريات حتى يخال  غيمة 
بمسحة الخيال و الشعر، إنها عمل ينتصر للمكان الذي فرطنا فيه 
وأضمومة روائية تشدنا للفضاء و تستحضره بلغة وصفية أخاذة .
عندما كتب الروائيون الفلسطينيون أو غيرهم عن قضية المكان 
أو  جبرا  ابراهيم  وجبرا  كنفاني  غسان  أمثال  أساسية  كتيمة 
هشام شرابي أو إميل حبيبي فقد كان ذلك إغناء تاريخيا للنص 
األساس  حجر  كانت  الصراع  قضية  ان  المالحظ  و  الفلسطيني 
منحى  ذلك  وأخذ   ، منهم  الشعراء  حتى  الكتاب  هؤالء  ألغلب 
تصاعديا بارزا وهذا كان مثار نقاش نقدي أفرز العديد من الكتب 
النقدية والدراسات و البحوث في هذا الباب ، والذي يقرأ رواية 
فنتازيا سيغنم بمادة دسمة لدراسة األدب الفلسطيني من حيث 
المكان  استعمال  على  عمل  الجندي  سمير  الروائي  كاتبها  أن 
كلوحة رمزية و جعل قضية البحث عن حبيبته ليس في حدود 
إدانة  إلى  قوية  إشارة  في  العربية  العواصم  كل  في  بل  القدس 

جماعية للتيه العربي 
وفي الصفحة 128 يحدد تعريفا مشوشا عن األمكنة قائال بلسان 
السارد: »هي ليست أسماء سميتموها  ، هي لوحة فسيفسائية 

مبعثرة على خريطة التاريخ  ، تراكم عليها غبار النسيان ... ».
المكان الفلسطيني ليس مجرد توليف فضائي للتاريخ و الحضارة 

الذات  صميم  في  يدخل  معرفي  و  سيكولوجي  تراث  هو  بل 
إال  الفلسطيني  للمتن  القارئ  يستطيع  ال  و  العالمية  و  العربية 
القضية  رافقت  التي  اإلبداعية  للمواكبة  تقديرا  رأسه  يحني  أن 
نكران  دون   ، لها  سندا  وكانت  النكبة.  تاريخ  منذ  الفلسطينية 
جمالية النص الفلسطيني، ومن خالل النص الروائي فنتازيا يتجلى 
البعد الجمالي عبر ترتيب شعري لهذا الفضاء إذ يحار المرء : هل 
؟   أمام كليهما  أم هو  أم تسلسل شعري  ترابط حكائي  أمام  هو 
أو أن اللغة تتمرد على ذاتها و تحاول الخروج من عباءة المبنى 

الكالسيكي للرواية؟ .
 األساسي هو أن سمير الجندي ومنذ مجموعته القصصية األولى 
الطوفان الصادرة سنة 2006 مرورا بمجموعة من األعمال الروائية 
والدراسات النقدية و هو يحاول ترسيم خط حكائي ينبني على 
المكان كمنطلق ، وألنه ابن القدس حيث ولد فيها سنة 1958 أي 
بعد عشر سنوات من النكبة ، فقد ترسخ المكان الفلسطيني و 
أوجد له مساحة كبيرة في السرد حتى أنه خصص لهذا األسلوب 

كتابا نقديا عنونه ب : الرواية الفلسطينية و التراث 

* ناقد من المغرب

للنشر والتوزيع/  الجندي  الجندي/ دار  فانتازيا – رواية - سمير 
الطبعة األولى 2016.

مكان



التيه62 جغرافيا 

محمود شرف *

وجهة سفر 

جغرافيا التيه

مولع بالخرائط، أدققها بشغف شديد، أستعيد تفاصيلها مرارا، 
مضطرا إلى وضع عالمات خاصة بقلم جاف على بعض النقاط 
التي أضعها على قائمة األماكن التي سيتعين علّي أن أمر بها، 
العالمات  تظل  لكن  جميعا،  بها  اللحاق  من  أتمكن  ال  ربما 
مكتبتي  تكتظ  الخرائط.  تلك  فوق  محفورة  يوما  دونتها  التي 
من  أتخلص  أن  أعتد  لم  حيث  منها؛  مختلفة  أنواع  و  بأشكال 
هناك.  أو  هنا  رحلة  من  عائدا  معي  حملتها  تقريبا  ورقة  أي 
موظف  من  أخذتها  منشورات  من  صغيرة  بقصاصات  أحتفظ 
االستعالمات الذي يجلس خلف نافذة زجاجية لغرفة على يسار 
مدخل متحف »دالي«، هناك بجوار »المونمارتر«، أعلى هضبة 
مرتفعة في قلب باريس. كعب التذكرة التي أريتها لرجل األمن 
الذي سمح لي بالمرور إلى المصعد، حيث صعدت قريبا من 
سماء باريس، عبر برجها األشهر »إيفل«. كما تجد عدة خرائط 
باألشياء،  المكتظة  المكتبة  أدراج  أحد  في  لها  مكانا  لطليطلة 
لمكسيكو  لطيطلة،  لمدريد،  لباريس،  كثيرة  خرائط  وبالكتب. 
سيتي، لفرانكفورت؛ لكنني ال أجد واحدة ألي عاصمة عربية، 
من المنامة حتى الدار البيضاء. قد يكون العيب فّي شخصيا؛ إذ 
أعتقد أن الخرائط هي الترجمان، وبما أنني في بالد أعرف لغتها 
المهم أن أبحث فيها عن ترجمان، بخالف وفرة  فلم أجد من 
األصدقاء في تلك المدن، بعكس المدن األخرى، المدن الغريبة. 

لكنها ال تبقى غريبة، وأنا أحمل خرائطها في يدي. 
و لماذا يكون هناك عيب باألساس؟ وماذا في عدم اهتمام تلك 
المدن بمنح مفاتيحها للغرباء؟ هل تفسير ذلك أنها ال ترغب 
بهم؛ فال تريد أن تتكشف لهم؟ هل تخبئ خرائطها، وتتركهم 

لجغرافيا التيه؟
هنا في مصر يقولون: »الغريب أعمى.. ولو كان بصير«. فهل 

أنهم  قاطنيها؛  مع  الغربية  المدن  تتعامل  المبدأ-  هذا  –من 
غرباء، فتمنحهم بصرا يمرون به عبر دروبها؛ ليكتشفوا أسرارها، 
أم  خبايا؟  من  تملك  بما  لنفسها  تحتفظ  أن  إال  مدننا  وتأبى 
أن هذه األخيرة ليس لديها ما يستحق أن تُصنع له الخرائط؟ 
على العكس تماما، بكل تأكيد. هناك يهتمون بكافة التفاصيل، 
ربما  أنهم  في  الشكوك  تخالجني  عابر،  ولو  أثر،  بكل  بأدقها، 
اصطنعوا عالمات إذا لم يمنحهم التاريخ ما يكفي منها، فقط 
كان  إذا  خاصة  تستلبه؛  العابر،  تدهش  خرائط  على  ليضعوها 

مغرما بها، مثلي!
في كل تفصيل صغير عليها، في كل ملحوظة مدونة أسفل منها، 
األربعة، ستجد نقوشا كثيرة، خطوطا  أركانها  الهامش، في  في 
متعرجة، وأخرى مستقيمة، تأخذك من هنا لهناك، من الداخل 
للخارج، ستوقعك في شراكها، كأنما ُصنعت لتقتطع من عمرك 
بالضائعة  ليست  لكنها  أيضا،  ربما ساعات  أو دقائق،  لحظات، 
على كل حال. يهتمون بوضعها بأناقة في أكشاك زجاجية في 
من  محطة  كل  في  متاحفهم،  أمام  ميادينهم،  من  ميدان  كل 
وإن  األنحاء.  كل  في  المنتشرة  المترو  أو  الباصات،  محطات 
أعوزتك إجابات ألنك ال تحسن قراءتها؛ البد ستجد أحدا ليشرح. 
منتبهون  شديدين،  وحرص  بدأب،  أبدا.  للتيه  يتركونك  ال  هم 

دوما ألهمية أن تكون هنا، اآلن بالتحديد أيضا!
المالمح،  معظم  في  الضدية  حد  إلى  تصل  ثنائية  هناك.  هنا، 
أدراج  بها  تتكدس  التي  تلك  أصدقائي،  يا  نموذجا  الخرائط 

مكتبتي 

* شاعر وإعالمي مصري
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ارتياد اآلفاق

في أحضان الكون

قبلة إلى تاغيت 



تاغيت 64 إلى  قبلة 

ارتياد اآلفاق

يصح القول بأنني أكره المطارات بمقدار حبي للسفر، ففي المطار 
يلتقي الغرباء بالغرباء، ويعكس المارة بجوارك كم التتوع البشري 
عن  تكشف  وأخرى  بعمامة  يلتف  ومن  لحيته  يطلق  فمن  الهائل 
ساقيها إلى األعلى وتكشف صدرها إلى نحرها وأخرى ال يظهر منها 
قفازات سوداء في  الحر تضع  الرغم من شدة  سوى عينيها، وعلى 
إلى  كٌل  المطارات  في  إال  تراه  ال  البشر  من  عجيب  خليط  يديها 
تراه  لن  وطن  رائحة  تشم  وللبشر،  للحقائب  توزيع  مركز  وجهته، 
وتغادر وطًنا ال يأبه بك.  هكذا وأنا أنظر بعيني عدم الرضا انطلقت 
بنا الطائرة القطرية إلى مطار الدوحة ألحط به متجواًل في ممراته 
الجزائر.  ولدى  إلى  التي ستقلني  الطائرة  انتظار  أربع ساعات في 
مرورنا فوق البحر األبيض المتوسط مددت بصري عبر الضباب ألرى 
جراء  األمواج  عبر  طريقه  يشق  الذي  المرئي  غير  البشري  الدفق 
االضطرابات التي يموج بها العالم العربي بحثًا عن عيش آمن على 
سواحل،  نهايتها  ففي  بمحدوديتها،  البحار  تتمتع  أوروبا،  شواطئ 
وأوروبا أقدر على صهر ذوي البشرة السمراء ببوتقة المواطنة، لخلق 
جيل جديد أكثر قدرة على التعايش. وصلنا إلى الجزائر بعد ست 

خرائط  لرسم  التغيير  رياح  بها  تعصف  بالد  فوق  محلقين  ساعات 
جديدة ال عهد لنا بها من قبل. حطت بنا الطائرة في مطار هواري 
بومدين المزين بفيسفساء من كل الواليات الجزائرية تشكل لوحة 
جميلة عن تعايش الحضارات وانصهار الفنون ما بين العرب والبربر 
على  والمهاجرين  والمواطنين  والمسيحيين  المسلمين  بين  وما 
مر  الفرنسيون،  وكذلك  آثارهم  وتركوا  الرومان  مر  هنا  التاريخ.  مر 
غزاة كُثر، وذهب الجميع ولم يتبق سوى الجزائر للجزائريين.  بعد 
بعد  وصلناه  الذي  البحري  الصنوبر  شيراتون  فندق  في  االستراحة 
وسط  إلى  وتوجهنا  سيارة  استقللنا  المطار  من  خروجنا  من  ساعة 
الجانبين  المدينة وهي تتمتع بشوارع واسعة تحيطها األشجار من 
ويبدو الطراز المعماري الفرنسي طاغيًا في كل البنايات وتشعر بأنك 

في باريس. 

ديدوش مراد 
جلسنا على أحد المقاهي في شارع ديدوش مراد، والملفت لالنتباه 
العادة  تنتشر هذه  الجزائر، ولم  األرجيلة في مقاهي  توجد  أنه ال 

محمود يوسف خضر*

آخر،  مساًرا  لتسلك  فيها،  تتوقف  محطة  كالحياة  المطار 
صخب وضجيج، طائرات تنطلق في كل االتجاهات، وأخرى 
تحط من كل صوب، وتذهب الطائرات ويبقى المطار وكذلك 
الحياة..  وتبقى  الحياة،  مسرح  من  يرحلون  بشر  الحياة 

يرحلون الى حيث يتمنون وربما إلى حيث ال يدرون. 

قبلة إلى تاغيت 
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بعد، ول�� ديدوش مراد حكاية يتعين أن نعرج إليها، ولد مراد في 
14 يوليو 1927م والذي يصادف العيد السنوي للثورة الفرنسية 
ولكن كره األب أحمد واألم فاطمة لالستعمار الفرنسي جعله 
يسجله على أنه ولد يوم 13 يوليو بدل 14 يوليو وكان األب 
الحقا  سمي  الذي  »الرودت«  حي  في  شعبيًا  مطعًما  يمتلك 
ب�� المرادية تكريًما لمراد الذي كان من أوائل الشهداء ومن 
يناير 1955 بعد  للثورة وتوفي يوم 18  أصغر ستة مفجرين 
الفرنسيين وكان أول من استشهد من  معركة مع كتيبة من 
لتبادل  الناس  يقصده  مزاًرا  قبره  وأصبح  الثوريين،  القادة 

قصص الثورة وأساطيرها واستلهام الدروس والعبر.
 

إلى تاغيت 
كما  الشهداء  أسماء  تحمل  التي  الشوراع  في  تجولنا 
في  المشي.  أعيانا  أن  بعد  الفندق  إلى  وعدنا  المطارات، 
وامتطينا  الجزائر  مطار  إلى  انطلقنا  التالي  اليوم  صباح 
في  لطفي«  علي  بن  »دغين  مطار  إلى  ووصلنا  الرياح 
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إلى  المطار  غادرنا  الساعة،  وربع  ساعة  انقضاء  بعد  بشار  والية 
فندق الساورة الذي أخذ اسمه من وادي الساورة وهو أحد وديان 
ساعة  مرور  بعد  ووصلنا  »بشار«  عن  كم   90 تبعد  التي  »تاغيت« 
وعشرين دقيقة وتناولنا غداءنا في خيمة للطوارق وسط الصحراء 
الطوارق حيث  على طريقة  عبارة عن خراف مشوية  الغداء  وكان 
على حطب  وتوضع  وتنظيفها  ذبحها  بعد  الخراف  السفود  يخترق 
مشتعل وجلست أقلب الخراف ممسًكا باليد الحديدية التي تشكل 
جزًءا من السفود، وطقطقة الحطب ترسل دخان النار حاماًل رائحة 
الشواء الذي يخترقنا، وكنت جالًسا القرفصاء وبجانبي رجل لفحته 
المغطى سوى عينيه، ويرتدي  يبدو من وجهه  الصحراء وال  شمس 
من  امرأة  كانت  منا  بعيد  غير  وعلى  السماء،  بلون  يتلون  جلبابًا 
أحجار  على  محمول  دائري  صاج  أمام  القرفصاء  تجلس  الطوارق 
النار  وش��ذرات  األحمر  بوميضه  ويرسل  يطقطق  حطب  وأسفله 
للخبز  األولى  والرائحة  حولنا،  من  تتطاير  البحر  كرذاذ  المتزاحمة 
تصدم أنوفنا، واختلطت رائحة الشواء مع رائحة الخبز متداخلة مع 
صوت الوالي يدعونا إلى الطعام، فالتففنا حول الخراف التي وضعت 
على طاوالت دائرية حيث يؤكل المشوي في الجزائر وقوفًا وأكلنا 
ببطء وفي صمت إال من طقطقة الحطب ورائحة الشاي الصحراوي 

الطارقي التي بدأت في تشكيل دوائر تتجه إلينا إيذانًا بموعده.

شاي الصحراء 
يقدم الشاي في الصحراء في أباريق نحاسية ويصب ساخًنا من علو 
ليكّون رغوة أعلى الكأس، ويقدم ثالث مرات، والكأس األولى تكون 
كالحياة،  حلوة  نصف  والثانية  كالوالدة،  التأثير  قوية  المذاق  ُمرة 
الساورة  فندق  إلى  ذلك  بعد  عدنا  كالموت.  حلوة  الثالثة  والكأس 
سريًعا  االستيقاظ  على  وحرصنا  الغداء،  بعد  ما  بقيلولة  لالستمتاع 
واالنطالق لرؤية الغروب من أعلى الكثبان الرملية، واستقللنا سيارة 

الكبرى وكان  الصحراء  الرملية وسط  الكثبان  إلى  للذهاب  »جيب« 
السائق يدعى مصطفى المقدم، ولقد سأله صديقي عن عدد سكان 
والية بشار، فأجاب: الله أعلم، وأردف صديقي بسؤال آخر حول عدد 
سكان »تاغيت« فأجاب السائق: كتير ..كتير الله يبارك. هكذا أمضينا 
وحواجز  ومطبات  عبثية،  أجوبة  وسط  الصحراء  دروب  في  وقتنا 
طبيعية تعترض طريقنا فنهتز أحيانًا، ونعلو ونهبط كالحليب الذي 
كم   18 على طول  »تاغيت«  واحة  وتمتد  أخرى.  أحيانًا  يتم خفقه 
على ضفاف وادي زوز فانة، وعلى مقربة منها توجد نقوش ماقبل 
المنطقة في  تسكن  كانت  ومنها رسوم حيوانات  الصخرية  التاريخ 

عصور غابرة.

رمال وجبال
المائلة  اللون  ذهبية  المتموجة  بالكثبان  مليئة  منطقة  إلى  وصلنا 
الجبال  من  مجموعة  األخرى  الجهة  في  وتقابلها  االحمرار،  إلى 
الصخرية على هيئة سالسل متباعدة ومتالحمة، صعدنا أحد الكثبان 
الرملية على ارتفاع حوالي كيلو متر لمشاهدة غروب الشمس من 
خلف الجبال، وهو منظر بديع يسر من يراه ويبعث الطمأنينة في 
في  أقدامنا  غاصت  كلما  الكثب  حافة  على  صعدنا  وكلما  النفس، 
التي تقفز وتتدحرج حبيباتها حول أقدامنا، لتفسح  الناعمة  الرمال 
لها المجال للمزيد من الغوص، ولم يكن يوجد أعلى الكثب سوى 
صعود  استغرقنا  ولقد  قبلنا،  يتسكع  كان  غراب  وآثار  أقدامنا  آثار 
ومضنية  شاقة  عملية  فهي  دقيقة  وأربعين  خمسة  حوالي  الكثب 
إال أن الرمال هنا كالضوء ال يعلق منها شيء في جسدك تغوص بها 
وتخرج منها كالمستحم نظيًفا طاهرًا.. إنها الصحراء في عذريتها .. 

ارتياد اآلفاق

تاغيت  إلى  قبلة 
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الرمال  براءتها، كنت نصف جالس ونصف مستلٍق، متكئًا على  في 
وسط الكثبان محاواًل أسر بعًضا من أشعة الشمس عندما غافلتني، 
الرياح  وصوت  الجبال  خلف  مختبئة  تهرب  رويًدا  رويًدا  وأخذت 
تدوي مع تطاير ذرات الرمل الذهبية ونزلنا من أعلى الكثب بروية 
عودتنا  طريق  في  نهبًا  األرض  تنهب  أخذت  التي  السيارات  وركبنا 
الفندق،  الفندق. أقيم العشاء في خيمة فخمة وفاخرة بجوار  إلى 
»مشويًا«  العشاء  كان  الضيوف  إكرام  في  الصحراء  أهل  وكعادة 
وخالل العشاء كانت فرقة »بوحزمة خليفة بوزيان« ترتدي المالبس 
المحلية وتدندن ببعض األغاني الشعبية، محاولة التشبث بالتقاليد 
والعادات المتوارثة، في قضية خاسرة، ومسعى ال طائل من ورائه، 
فأحد أفرادها رن الهاتف الخاص به خالل الحفل فالحياة متسارعة 
المختلطة  الثقافات  من  متعدد  عالم  في  يعيشون  البشر  وأصبح 
والهجينة، فالفرقة كالغريق الذي يحاول التشبث بالموروث الشعبي 
على  غموًضا  تزيدها  التي  الفاتنة  المدينة  جغرافية  أنتجته  الذي 
غموض قبل العولمة، ويغلب على األغنيات المدائح النبوية، وكانت 
أحاديثنا يتخللها صوت المنشد مناشًدا سيد األنام: بك أستجير ومن 
ببعض  أستعين على ذنبي ومعصيتي  إني ضعيف  أستجير بسواك، 

قواك. 

في أحضان الكون
وجماعات  فرادى  فانسحبنا  الحضور  إلى  يتسرب  االسترخاء  بدأ 
إلى غرفنا حيث النوم كان في انتظارنا، لم أستطع النوم ولم أشعر 
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باالرتياح كان ثمة صوت غير مسموع يناديني، إنها النداهة، خرجت 
متسربال ببعض األردية قاصًدا الخيمة التي كنا نجلس فيها .. جررُت 
بساطًا إلى مكان بعيد عن الخيمة ثم عدت وأخذت متكئًا منها .. 
ما أن وصلت إلى البساط حتى ألقيت بجسدي في أحضان الكون 
مستلقيا على ظهري أمامي سماء تعرت لي ... وكشفت عن حقيقتها.. 
برج  فهذا  قراءتها  تسهل  السماوات،  من  كغيرها  ليست  سماء  إنها 
الدلو/الساقي ويكاد وجه ساقي »زيوس« غانوميد أن يكون واضح 
المعالم وهاهو برج العذراء يتراءى لي ُمخفيًا خلف نجومه »دايك« 
آلهة العدالة التي هجرت األرض وأدارت ظهرها للبشر وغادرت إلى 
السماء بال رجعة، والنجوم السبع بجوار كوكبة العذراء تتأرجح وسط 
السماء كضفيرة »بيرينيس« وهاهي كوكبة الجدي وقرونه والعقرب 
السماء عندما ال  السماء تكشف عن حكاياتها، نخون  إنها  وأرجله، 
ونغتر  ونزهو  مواردها،  نستنزف  عندما  األرض  ونخون  إليها  ننظر 
تنبؤنا  النجوم  إلينا،  ترانا واألرض ال تنصت  السماء ال  بأفعالنا وكأن 
بأننا لسنا الوحيدين في الكون، إنها مقبرة األبطال لكنه غرور البشر 

وعلى  األرض  تحت  نٌدفن  النهاية  وفي  ويهدم  يبني  ويرسخ  يزداد 
في  األولى  للمرة  أرى  حيث  األساطير  تولد  هنا  السماء.  من  مرأى 
حياتي نجوم ال حصر لها تتخذ أشكااًل متغيرة وفق الزواية التي تنظر 
فيها إليها، إنها تراوغك فقد تراها نهاية لحكاية وربما تكون بداية 
وحكايات  أندروميدا  األصغر  إلى  األكبر  الدب  فمن  أخرى  لحكاية 
اإلغريق كلها هنا فقط بحاجة لمن يقرأها. إنها مليئة بالنجوم والليل 
يا هيالنا ما أجمله .. مرصًعا بتلك الأللئ التي تضيء لنا عتمة الليل 
وتهدينا الطريق، فوضى من الحسن والجمال جمعتها »تاغيت« لمن 
يريد في لحظة من الليل مسببة جروح ال تراها العين، ليتها تستمر 
لكن الفجر بأشعته يمحو الليل والظالم الجميل. هنا تولد األساطير 
حيث أرى للمرة األولى في حياتي نجوم ال حصر لها تتخذ أشكااًل 
تراها  فقد  تراوغك  إنها  إليها،  فيها  تنظر  التي  الزواية  وفق  متغيرة 
األكبر  الدب  فمن  أخرى  لحكاية  بداية  تكون  وربما  لحكاية  نهاية 
إلى األصغر أندروميدا وحكايات اإلغريق كلها هنا فقط بحاجة لمن 
يقرأها. ال يملك المرء إال أن يبتسم عندما يدرك أن هذه النجوم قد 

برج أسعد في واحة تاغيت

ارتياد اآلفاق

تاغيت  إلى  قبلة 
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قطعت أشعتها ماليين الماليين من السنوات لكي تصل إلينا ونراها، 
إننا نرى ماضيها السحيق، فالواقع هنا ال يتطابق مع الحقيقة، إنها 
السنين،  ماليين  منذ  حقيقة  كانت  أوهام،  نراه  ما  كل  زائفة  سماء 
ربما تكون اآلن قد انفجرت وتبعثرت إلى شذرات وربما تحولت إلى 
عمالق أحمر أوقزم أبيض، يالها من خدعة تنطلي علينا كما انطلت 
علينا الكثير من خدع السماء. كان الصمت يتسلل الى المكان بصمت 
كما يتسلل األلم الى كتفي رويدا رويدا الى ان أطبق الصمت على 
االصمت إال من صوت نقيق ضفادع ترسم دوائر تذهب مع الرياح 
يناجي  بخفوت  صداه  يتردد  الصحراء  قلب  من  يأتي  كلب  ونباح 
الليل ويستدعي النهار. ليل »تاغيت« ليس كبقية اليالي إنها لؤلؤة 
الصحراء أو إن شئت درة الصحرء على جبين األرض ال تنافسها في 
صحراويتها سوى »جانيت« إنه جمال الصحراء التي ال نعرفها لكنها 
تعرفنا وترحب بنا كأبنائها. أخذ البرد والنعاس يتسربان إلّي وغرقت 
في دوائر الصمت فلملمُت ما تبقى ِمني وعدت إلى غرفتي حيث 

الدفء والحقيقة يقبعان 

* كاتب وباحث فلسطيني مقيم في اإلمارات 

تاغيت
دائرة  إلى  إقليميًا  تابعة  وبلدية  مدينة  تاغيلت  أو  تاغيت 
وتعني  قصور  ستة  تضم  الجزائرية.  بشار  والية  تاغيث 
بالتعبير المحلي تجمعات سكانية، وهي: الزاوية الفوقانية، 
تاغيت المقر اإلداري، بريكة، بربي، بختي، الزاوية التحتانية. 
نخيلها  وواح��ات  بجمالها  الساورة  جوهرة  تاغيت  وتعد 
امتدادات  متراً،   745 بارتفاع  رملية  كثبان  طبيعتها؛  وتنوع 
واحة  زوزفانة.  واد  منعطفات  الحمادة،  الصخرية  الصحراء 
نخيل على أكثر من 18 كيلو متراً. اسم تاغيت مشتق من 
تاغونت، وتعني بالبربرية الحجرة أو تغليت وتعني الهضبة 
إذ بنيت على ربوة. وكانت تاغيت آهلة بالسكان منذ أكثر 
األفريقي  وليون  خلدون  ابن  ويؤكد  قرنًا،  عشر  أحد  من 
سكان  قومي«  أو»بني  كومي«  »بني  أن  ال��وزان(  )حسن 
الذين  الواديد  عهد  قبائل  من  قبيلة  هم  الحاليين  تاغيت 
حكموا تلمسان قبل أن ينهزموا أمام المرنيين في ف�اس عام 
ونظرًا  بالصحراء،  واالستقرار  العودة  ليقرروا  للهجرة   735
جاءت  ومنها  »قوم«  الهضبة  سكان  سمي  الكبير  لعددهم 

تسمية بني قومي.
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د. أيمن بكر *

يقطعها  ميل  طويل؛ خمسمائة  بوردو  إلى  باريس  من  الطريق 
لكنه  الساعة،  ونصف  ساعات  ثالث  حوالي  في  السريع  القطار 
ممتع بمشاهد تتالحق لتمأل عينيك صور منعشة للطبيعة: السماء 
الوسيعة، طواحين الهواء، حقول ممتدة على مرمى البصر، قرى 
ذات مبان من دور واحد تحيطها حدائق صغيرة مزهوة بورود 
من كل األلوان، كأنما اقتطعت من فيلم قديم ذي ألوان حادة، 
ستشعر حينئذ كم أن فرنسا بلد زراعي من الطراز األول، وهو ما 

ال يتناقض مع كونها إحدى القوى الصناعية الكبرى. 
احتالل  في  العنب  مزارع  تبدأ  بوردو  نطاق  في  تدخل  حين 
المشهد، فبوردو هي مركز صناعة النبيذ األهم في فرنسا متصدرة 
يتأخر  أن  فرنسا  في  للقطار  يمكن  العالم.  في  الصناعة  هذه 
مع  بوردو  وصلنا  واالنطالق.  الوصول  في  لخمس  تصل  لدقائق 
انتصاف النهار، الطريق إلى البيت الذي أقيم فيه لم يمر بوسط 
التاكسي  في  دقيقة  عشرين  قضيت  الكبير،  بالنهر  أو  المدينة 
المدينة ليست عالية  أحياء  البيوت في  يتوقف كثيرا،  الذي لم 
وألوانها تتجنب الصخب، فهي بين األبيض واألزرق الفاتح غالبا. 
تشع  عتيقة  والمباني  بدقة  منظمة  لكنها  ضيقة  بوردو  شوارع 
منها ظالل تواريخ حافلة مرت بالمدينة. لن يمر وقت طويل قبل 
أن تكتشف أنك في مدينة ريفية رغم شهرتها العالمية بسبب 

النبيذ، ومن قبله موقعها على نهر جيروند. 
النهر في بوردو يؤكد لك أن عالقة الحضارة الصناعية بالطبيعة 
والحياة النظيفة تختلف كثيرا عما نتصور وعما تصدره لنا أفالم 
هوليوود الشائهة. الصناعة في دول العالم الثالث قرينة التلوث 
والمخلفات والتجمعات العشوائية من البشر، الصناعة في العالم 
مساحة  لك  يترك  لن  فرانكنشتاين،  مثل  شائه  مسخ  المتخلف 
في  الصناعة  تبرر  األشياء،  بمذاق  التمتع  أو  نقي  هواء  لتنفس 
الثالث اغتيال الطبيعة إلقامة مصانع األسمنت، وتلويث  العالم 
الصدور بهواء خنقته مداخن المصانع ذات المنقيات الفاسدة. 
لكن األمر في بوردو/ فرنسا يختلف. النهر هو دليلي، فهو مليء 

البكر،  الطبيعة  ذي  البري  التاريخ  رحم  من  آت  كأنه  بالطمي 
يصدم  ال  جميل  بنظام  والمتاحف  المباني  تقوم  ضفافه  وعلى 
النبيذ  منها  يصنع  التي  العنب  حقول  يروي  النهر  هذا  عينيك. 
الفرنسي األشهر عالميا. لن تجد في الهواء أثرا لتلوث، ولن تلمح 

هيكال شائها لمصنع يسحب دخانه من رئتيك الشهيق.
 نهر جيروند نفسه شاهد على جرائم جلب الرقيق من أفريقيا، 
وعرضه.  الغربي  العالم  طول  على  الحيوانات  معاملة  ليعاملوا 
يتصل النهر بالمحيط األطلسي عبر خليج طالما اتخذ قديما ملجأ 
تنتهي  النهر  عبر  وهكذا  المحيط.  غضبات  من  الهاربة  للسفن 
لتجارة  رئيسا  مركزا  كان  األطلسي  على  بميناء  بوردو  مقاطعة 
بوردو  متحف  لك  سيقدم  االستعمارية.  الحقبة  خالل  العبيد 
االسترقاق،  فترة  خالل  الفرنسيين  وحشية  على  ساطعا  الدليل 
تبريرها  يحاولون  وال  بجرائمهم،  االعتراف  من  يخجلون  ال  هم 
بل  نفعل،  كما  ساذجة  ولفظية  منطقية  مغالطات  باستخدام 

يعترفون ويدينون أنفسهم.
العائلة التي استأجرت غرفة في بيتها مسافرة، أخبروني بمكان 
قالوا  السري.  برقمها  وأعلموني  الباب  أمام  خزينة  في  المفتاح 
لي: كن على راحتك .. غرفتك هي األولى على اليسار ويمكنك 
واخدم  الثالجة  في  اإلفطار  البيت..  في  مكان  أي  في  الحركة 

نفسك بنفسك.
تجربة فريدة أن تكون في بيت بوردوي من ثالثة أدوار وحيدا. 
)صورة  التنسيق  وبديعة  صغيرة  حديقة  على  تفتح  غرفتي 
للحديقة( وكأغلب البيوت الفرنسية يكون مكان المرحاض غالبا 
كل  الغرفة.  داخل  الموجود  الحمام  عن  منفصال  الغرف  خارج 
شيء مرتب ونظيف. الحديقة تموج بالطيور وقليل من الناموس. 
التدخين مسموح خارج المنزل. على الجانب اآلخر من الحديقة 

هناك غرفتان مغلقتان ببابين زجاجيين.
في الطابق العلوي، تجد المطبخ مفتوحا على غرفة االستقبال. 
متعة  أعلى،  من  الحديقة  على  تطل  التي  الشرفة،  في  اإلفطار 

بوردو: النبيذ، العبودية، وهيتشكوك

وهيتشكوك العبودية،  النبيذ،   :)1( بوردو 
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كبيرة حيث الجو بارد ورائحة القهوة تتصاعد منعشة ممتزجة 
مذاقات  تمنحك  الفرنسي  الجبن  قطع  مختلفة،  أزهار  بروائح 
أن  بعد  نباتي  أني  البيت ظنوا  أهل  لعل  تنوعها.  مدهشة في 
في  الذي جهزوه  البيض  من  أي  بتناول  أقم  لم  غادرت؛ حيث 
أني  وهو  بسيط  ذلك  وراء  والسر  أيام،  أربعة  طوال  الثالجة 
مطبخهم  في  المتطور  الكهربي  الموقد  استخدام  في  فشلت 

ليس إال.
أتناول  كنت  الثاني؛  اليوم  في  حدث  ما  حييت  ما  أنسى  لن 
في  حين سمعت صوت خطوات  العلوي،  الطابق  في  اإلفطار 
البيت يفتح ثم يغلق، نزلت متوقعاً  األسفل، تالها صوت باب 
نفسه  اليوم  مساء  في  أحدا.  أجد  لم  لكني  البيت،  أهل  عودة 
مرة  يفتح  الباب  ساخنا حين سمعت صوت  آخذ حماما  كنت 
أخرى، الليل في هذا الحي هادئ حد الموت، وخطوات األقدام 
باب  من  رأسي  وأخرجت  المياه  أوقفت   ، غرفتي  من  تقترب 
في  ويغيب  غرفتي  باب  أمام  من  يمر  عمالقا  ألرى  الحمام 
غرفة الغسيل المجاورة المظلمة تماما، بعده بثوان مرت امرأة 
عمالقة مثله لكنها توقفت أمام باب غرفتي وبحركة شبه آلية 
لفت رقبتها ناظرة داخل الغرفة ثم أكملت طريقها لتغوص هي 

األخرى في غرفة الغسيل. لك أن تتخيل كم مشاهد الرعب التي 
استدعتها ذاكرتب بصور تلقائية من أفالم هيتشكوك بالتحديد. 
في  أتبعهم  كي  عقالنيتي  بكل  استعنت  ثم  مالبسي،  ارتديت 

غرفة الغسيل التي بدت ككهف ال نهاية له. 
• مرحبا .. هل هناك أحد

مخيما..  كان  الصمت  لكن  باإلنجليزية،  ثم  بالفرنسية  قلتها 
مددت يدي مشعال المصباح، ال يوجد في الغرفة سوى ماكينات 
الغسيل والتنشيف وبعض األواني البالستيكية، وتخلو من البشر 
تماما.. امتد بصري المرتعش لنهاية الغرفة ألجد بابا صغيرا يفتح 
على حديقة المنزل، حين فتحت الباب ظهرت الحقيقة كاملة. 
يسكن  لغرفتين  زجاجيان  بابان  اآلخر  الحديقة  طرف  في  كان 
إحداهما العمالق وزوجته تماما كما أسكن أنا الغرفة المقابلة 
غرفة  وعبر  غرفتي  أمام  من  كان  لغرفتهما  وطريقهما  لهما، 
لتكسر سكون  كبت شديد  معبرة عن  الغسيل. علت ضحكتى 

ليل بوردو البارد  

* كاتب وناقد، مصر 
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»أم  الدويس« 
الجنية  المظلومة

دراسات إماراتية

محمد  شحاته  علي*
 

الحكاية  مشتقة  من  الحكي،  والحكي  هو الطريقة  التي  تتحول  
بها  تجربة  ما  إلى  إفادة  كالمية. والحكاية  وسيلة  لنقل  المعرفة  
والخبرة  والتجربة  اإلنسانية  والقيم  والمعتقدات، في  إطار  زمني  

يجمع  ما  بين  الترفيه  والتعليم.
والخروفة  هو  االسم  الذي  يطلق  على  الحكاية  الشعبية  في  
اإلمارات،  بعض  الخراريف  عن  الجن  وأفعاله  وأشكاله  وعالقته  

بالبشر، ومن  تلك  الحكايات  تبرز  حكاية  »أم  الدويس«.
تحمل  حكاية »أم  الدويس« بداخلها  عنصرين  من  عناصر  التراث  
الشعبي، هما  الحكاية  نفسها  كصنف  من  أصناف  األدب  الشعبي: 
الحكاية  الخرافية. واآلخر  هو المعتقدات  وخاصة  االعتقاد  في  
الجن. و حكاية  أم الدويس على  ِقَصرها ثرية  في  عناصرها  وفي  
وظيفتها  أيضاً،  فهى  تمثل  الرادع  لكل  من  تسول  له  نفسه  
االقتراب  من  فعل  الفاحشة  أو  االقتراب  من  النساء  بغرض  
الرذيلة.ومعنى أم  الدويس: »أم«  تعني  ذات،  و»الدويس« تصغير  
»داس«  وهي  آلة  قطع  حادة  أشبه بمنجل الحصاد. وتحكي »أم  
الدويس« عن  امرأة  جميلة  تضع  العطور  الجذابة  وتسير  في  
الطرقات في  األوقات واألماكن  التي  تتمكن  فيها  من  استدراج  

ضحاياها  من  الرجال  بعطورها،  ومن  ثم  تقتلهم  ببشاعة.

و»أم  دويس«  لديها  قدمان  كقدمي  الحمار،  ويداها  زوج  من  
الدويس  »المناجل«،  وعيناها  كعينّي  قطة.  

ولم  تذكر  المصادر  تفاصيل  أخرى  تخص  تلك  الجنية  أو نشأتها 
أو سبب  ظهورها. كل ما نمتلكه عنها بعض  القصص  يرويها  العامة  

عن  مواقفهم  أو مواقف ُرويت لهم مع  »أم  الدويس«.
ِسمة قصر الحكايات  المرتبطة  بالجن  دليل  على  أنها  من  تخيل  
الجماعة  الشعبية، وهي تفتقد  عناصر  هامة  تتميز  بها  الحكايات  

الشعبية  كاألحداث  والحبكة  الدرامية.  
والسبب  في  ذلك ربما يعود لتناقلها بالتداول الشفاهي عبر مئات  
التعليمي  المغزى  ألن  وربما  التفاصيل.  بعض   وفقدان  السنين 
أم  الشهيرة حول  القصص  بعض  بذلك.هنا  ابتكارها قضى  وراء  من 
بالحكاية  المرتبطة  النقاط  بعض  استجالء  بعدها  نحاول  الدويس، 

ومالمح الشخصية. 

القصة  األولى
يروى أن رجاًل كان قادماً من »خورفكان«  إلى »كلباء«  على  حمار  
له، فمر بمنطقة  مقفرة خالية  من  السكان،  فإذا به  يرى  فتاة  
شديدة  الجمال  والعذوبة  يفوح  العطر  منها،  بطلعتها  بهاء  وفتنة،  

الجنية  المظلومة الدويس«  »أم  
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وما  زادها  فتنة  في  عينيه  هو  أنها  كانت  
توميء  إليه  أن  يتبعها،  وهم  الشاب  أن  
عقله   في   استيقظ   فجأة   ولكن   يتبعها  
مثلها   فتاة   تفعله   الذي   »ما   ما   خاطر 
المقفر  وحدها   الطريق   مثل  هذا   في  
تيقن  وحينما   الوقت؟”   هذا   مثل   في  
وأدرك   بآدمية،   ليست   هذه  أن   داخله  
أنها  )أم  الدويس(  بدأ  في  التعوذ  بالله،  
وقراءة  األدعية  والقرآن  الكريم،  فلم  تمض  

لحظات  حتى  اختفت  الفتاة.

القصة  الثانية
تقول  إحدى  السيدات  »كنا  في  الماضي  
من   القريبة   اآلب��ار   إحدى   إلى   نذهب  
منازلنا  لجلب  الماء  في  ِقرَب،  وكنا  عادة  
في     – الفتيات   نحن     – سوياً   نذهب  
جماعات،  وكنا  نتفق  كل  يوم  على  أن  

يوم   وذات   إحدانا،   بيت   عند   نلتقي  
بينما  أنا  في  داري  أستعد  للخروج،  إذ  
أسمع  طرقًا  على  الباب،  فذهبت  ألفتح  
الباب  فتاة  صغيرة  في   ووجدت  خلف  
السن،  ال  أعرفها  تخبرني  أن  الفتيات  
سوياً   البئر   إل��ى   يذهبن   الالتي  
ابتعثنها  الستعجالي  للذهاب  سوياً،  
فأخبرتها  أن  تنتظرني  حتى  أحضر  قربتي. 
ساورتني   إذ  قربتي   أحضر   أن��ا   وبينما  
بعض  الشكوك،  فمن  هذه  الفتاة  التي ال  
أعرفها  في  المنطقة،  وأيضاً  كانت  رائحتها  
أنيقة   ومالبسها  الطيبة،  شديدة   جذابة  
بشكل  غير  مألوف  لدينا،  وكانت  عيناها  
مخيفة.  مريبة  ولفتاتها  القطط،  كعيني  
فتأكد  داخلي  أنها  )أم  الدويس( وانتابني  
وأتيت   نفسي   تمالكت   ولكني   الخوف،  
منها   وطلبت  إياها   وأعطيتها   بالقربة  
أن  تنتظرني  ريثما  أحضر  شيئاً  ما  من  
الداخل  ..  ثم  أغلقت  الباب  في  وجهها  
إلى  غرفتي   إغالقه،  وصعدت   وأحكمت  
وأنا   إغالقها  وجلست  وحدي   وأحكمت  
أتمنى  من  الله  أن  تذهب.  وأدركت  )أم  
فأخذت   أمرها،   كشفت   أنني   الدويس(  
تصرخ  وتناديني  ألخرج  معها،  وأنا  ملتزمة  
الصمت،  ثم  أخذت  تطرق  الباب  بعنف  
القرب،  ثم  لم   وقوة،  وهددت  بتمزيق  
  .. وانصرفت   القربة   مزقت   أن   تلبث  
ولك  أن  تتخيل .. قربة  من  الجلد  شديدة  

القوة،  قامت  بتمزيقها  بيديها  العاريتين  
..  ولكن  معروف  عن  )أم  الدويس(  أنها  
شديدة  القوة  ..  والحمد  لله  أنني  بخير  

حال  أروي  لكم  قصتي  اآلن«.

القصة  الثالثة  
يحكيها  شابان في  سبعينيات  القرن  المنصرم  
كان  لهما  موقف  مع  )أم  الدويس(  في  

الطريق  الموصل  بين  الشارقة  والباطنة.
الالندروفر   سيارتهما   في  الشابان   كان  
أن   يتمنيان   فأخذا   الطريق،   ضال   وقد  
تظهر  إحدى  السيارات ليقتديا  بها،  وفجأة  
ظهرت  لهما  مصابيح  سيارة  حمراء  في  
اتجاه  ما،  فانطلقا  خلفه  يبغيان  الوصول  

إليه  واالستدالل  به.
كان  الوقت  ليالً  والسماء  ملبدة  بالغيوم  
عليهما   قطع   بشكل   حالكة،   والظلمة  
أي  أمل  في  االستدالل  بالنجوم،  وكانت  
التي  يسيران  خلفها  هي   السيارة   هذه  
إلى  منطقة   الوصول   الوحيد  في   األمل  
السيارة   بتتبع   الشابان   وقاما   مأهولة،  
وهما  مبتهجان  ولكن  الحظا  أن  المسافة  
بين  السيارتين  ال  تنقص،  فمهما  زادا  من  
سرعة  سيارتهما  كانت  المسافة  تظل  ثابتة  
كما  هي،  فلم  يكترثا  في  البداية،  وظل  
أن   فجأة   حتى  الحظا   هو   كما   األم��ر  
الحمراء  هدأت   المصابيح   ذات   السيارة  
باالقتراب   وأسرعا   فابتهجا   سرعتها،   من  
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منها  لطلب  المساعدة  ..  ولكن  ما  إن  اقتربا  
منها  حتى  هالتهما  المفاجأة  المفزعة،  فلم  
عن   عبارة   وإنما   سيارة،   يتبعانه   ما   يكن  
امرأتين  يشع  ثوبهما  من  الخلف  ضوءاً  أحمراً  
أن   ولك   الخلف.  من   السيارة   ضوء   يشبه  
الشابين   التي  أصابت   الرعب   تتخيل  حالة  
فانطلقا  يسابقان  الريح  بسيارتهما  متجاوزين  
الفتاتين  المرعبتين،  وحاول  أحدهما  أن  ينظر  
إلى  وجه  إحدى  المرأتين،  ولكن  اآلخر  نهره  
)أم   إنها     .. وجهها   إلى   تنظر   “ال   قائالً:  
االستراحات   إحدى   إلى   الدويس(”.  ووصال  
بإحدى   مرا   ربما   أنهما   الناس   ليخبرهما  

القرى  المسكونة.

منطق  »وال  تقربوا«  
من  استطالعنا  لعدد من الروايات  المرتبطة  بأم  الدويس، وجدنا  
أيضاً  في   المهجورة  فقط،  تظهر   أنها  ال  تظهر  في  األماكن  
في  فتاة  استهدفت  وقد  والمدن.   بالسكان   المأهولة   األماكن  

واحدة من القصص رغم كونها تستهدف الرجال باألساس.
لم تذكر اي من الحكايات  التي  تُحكى  عنها  شكل األذى  الجسدي  
الذي سببته  أم  الدويس  لضحاياها،  فال  يوجد  من  تعرض  للقتل  
بالمنجل  على  يدها.  يقف األمر عند حدود التخويف  بالمتوقع  

أن  يحدث  إذا  اقترب  منها  أحد.  
الشعبية  حرصت  على   الجماعة   أن   الواضح   المبدئي  االفتراض 
وهو   تربوي   وعظي   لغرض   مخيًفا   رم��زًا   الدويس   أم   بقاء  
المخيلة   الحدود. تعمل  المحرمات  وتجاوز   االقتراب  من   عدم  
الشعبية  هنا  بمنطق  األمر  القرآني  البليغ  »وال  تقربوا«،  ومن 
شروطه أال تفقد  أم  الدويس  عنصر  توقع الشر من دون تجسيده 
في شكل يفقد مع الزمن قوته، يجب  أن  يظل  الجانب  الشرير  
منها    في  نطاق  المتخيل  وقوعه  وليس  الواقع  المحكي  عنه.  
لذا  لم  تظهره  الحكايات  المتداولة. في  ظني  أن  هذا  العنصر  

تعرض  للخدش  بشدة  نتيجة  الفيلم  اإلماراتي 
»جن« الذي  دار  حول  قصة  عودة  أم  الدويس 
قتل  ضحاياها،  وهو   حين  جسد طريقتها في 
ما  تجنبته  المخيلة  الشعبية  حسب  الروايات  
المتداولة  في  دولة  اإلمارات  العربية  المتحدة.  
بشكل عام، حكاية  أم  الدويس  مظلومة،  فهي  
رغم  قصرها تستحق  دراسة  مستفيضة  وجادة،  
تكشف  جمالياتها  وعناصرها  التراثية،  وارتباطها 
في   المجتمع   عاش   فقد   اإلم��ارات؛   بتراث  
بيئة   وهي   والصحارى   الوديان   في   بداياته  
مناسبة  لشيوع  حكايات  المخلوقات  التخيلية  
الدويس  جنية   والجن  والعفاريت.  ولكن  أم  
ولكن   للقتل  المخيلة   تخترعها   لم   مظلومة،  
للترهيب  والتعليم  والوعظ، وهي  أمو  تتسق  
تماًما  مع  قيم  وعادات  وتقاليد  ومعتقدات  الجماعة  الشعبية  
في  اإلمارات.  فقط  تحتاج  حكاية  أم  الدويس  لجمع  ميداني  

جاد  يحيط  بكل  تفاصيلها  وعناصرها  ويوفر  مادة  بحث  غنية 

* باحث  في  الثقافة  الشعبية  واألنثروبولوجيا
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دراسات إماراتية

الجنية  المظلومة الدويس«  »أم  



75  تراث  /   العدد 209 مارس  2017

إضاءة

الثقافي الذي هو  الفلكلور  المنشورة عن  الدراسات  كثيرة هي 
جزء ال يمكن فصله عن التاريخ العام، بل التاريخ هو الحياة بكل 
وتاريخ  أدبي،  وتاريخ  سياسي،  تاريخ  فثمة  أحدث،  من  فيها  ما 
التاريخ  جانب  إلى  تواضعا  أكثر  فيبدو  الفلكلور  أما  اقتصادي. 
العظيم، ربما ألنه التراث الشعبي المنجز بعفوية من قبل أناس 
يتركون  الذين  العظماء  التاريخ هو حرفة  بينما  مشهورين،  غير 

بصمات تدل على شخصياتهم المعروفة.
هنا قد نتساءل:

- هل ثمة فلكلور ثقافي؟!.
عندما طرحت هذا السؤال في إحدى الملتقيات الثقافية تباينت 
بينما  الطرح.  بهذا  المرحبين  قبل  من  حتى  والتعريفات،  اآلراء 
الغناء  الفلكلور غير  يرون في  النقاش ألنهم ال  وقف قسم ضد 
بالطبع  القديمة.  والعمارة  الملونة،  الجدات  ومالبس  المتوارث، 
ولكن  المتعددة،  بمظاهره  الفلكلور  أوجه  أحد  الموروث  هذا 
ليس كله، فالفلكلور أوسع من تلك النظرة الضيقة المحدودة ألنه 
يتسع لكل مظاهر الحياة، فهو أيضا جزء من حياة الجميع وجانب 
من جوانب المجتمعات. فلماذا نصر على أن المهن الفلكلورية 
تنحصر في تبيض األواني النحاسية، أو غزل الخيوط من أصواف 
المهن  الحديدة؟!.. وأن أصحاب  السكاكين  أو شحذ  الحيوانات، 
التي تندرج في قائمة الفلكلور هم بائع العرق السوس، أو صانع 
أيضا مهنة  األمراض؟!.  المداوي من جميع  الحالق  أو  القباقيب، 
بيع الكتب على األرصفة مهنة تراثية هامة يجب أال نغفل عنها 
التغاضي  يمكن  ال  زمنية  حقبة  في  العامة  تثقيف  في  لدورها 

عنها وتجاوزها بسهولة، فهي قد تركت أثرا 
في األجيال قد تفوق أثر أي مهنة فلكلورية 
أخرى!. أما القول إنها مهنة حديثة جدا، أي 
غير فلكلورية فمردود عليه، فتجارة الكتب 
مهنة موجودة منذ مئات السنين، بل بدأت 
ثمة  وكان  الطباعة  فيه  تعرف  لم  زمن  في 
أسواق فيها دكاكين الوراقين. عندما دخلت 
األلمانية  المدن  إحدى  في  المكتبة  تلك 
أدهشني ضخامة المكان، والعدد الكبير من 
الزبائن،  وكثرة  المتقن،  والترتيب  الكتب، 
الباعة.  يقدمها  التي  اللطيفة  والمساعدة 
التي  اللغة  االنجليزية،  الكتب  بعض  طلبت 

أثمانها مرتفعة  الترجمة عنها، وكانت  درستها وأعمل في مجال 
بالنسبة لقارئ يحتاج مجموعة من الكتب كل شهر. ورغم ذلك 
غادرت المكتبة مسرورا بما حملت من كتب جديدة صدرت منذ 
أشهر قليلة عن أهم دور النشر في العالم. وكانت السماء تمطر 
ذلك اليوم. وفي طريق العودة إلى المنزل تذكرت مدينتي التي 
غادرتها وبقيت عالقة في ذهني وعلى صفحات قلبي. وتذكرت 
يقبع  تتوسط مدينة حمص حيث كان  المغبر لحديقة  الرصيف 
يوزع  وكان  العتيقة،  المستعملة  كتبه  يفرش  عجوز  كتب  بائع 
الكتب بجوار بعضها كيفما اتفق. وكان المارة ال يأبهون إليها غالبا، 
تتابع  ثم  القديمة  الكتب  أغلفة  إلى  بعجالة  لتنظر  تقف  وقلة 
طريقها، ومنهم من يسأل عن سعر كتاب ما، ورغم ثمنه الزهيد 
الثمن دون  مرتفعة  كتبه  بأن  ويتهمه  العجوز  البائع  يجادل  قد 
مبرر. وكانت تلك البسطة تختفي في األيام الممطرة ألنها تفتقد 
إلى ما يحميها من ماء السماء الغزير. مع االعتماد على اإلنترنت 
الطباعة  وانحسار  اإللكترونية،  الكتب  وشيوع  األعمال،  كل  في 
والمطبوعات الورقية، بدأ الكتاب الورقي يدخل مرحلة الفلكلور 
اليومية وقد تنسى  التي ستخفي من حياتنا  بجدارة، أي األشياء 
إذا لم نحفظها في الذاكرة الجمعية التي نحملها جميعا بحسب 
العالم النفسي الشهير )كارل يونغ( كذلك مهنة بائع الكتب قد 
تنقرض في السنوات القليلة القادمة. لهذا قد تختفي المكتبات 
العريقة والكبيرة، كما اختفت بسطات بائعي الكتب في المدن 
الكبيرة، فاألرصفة لم تعد تتسع للكتب مع االزدحام البشري في 
المدن التي بدأ سكانها ينسون الكتب الورقية ويفضلون القراءة 
على شاشات الكومبيوتر أو على شاشات الهاتف 

المحمول. 
يمثل خطورة  القراءة وسبلها ال  واختالف وسيلة 
من  هل  ولكن  بالضرورة.  ذاتها  الثقافة  على 
يقرؤون على الشاشة يفضلون المرور العابر على 
لديهم  أم  عجل،  على  المكتوبة  األسطر  بعض 
الصفحات  مئات  لقراءة  نفسه  والجلد  الصبر 
للحصول على الثقافة والمعرفة كما كنا نفعل منذ 

سنوات قليلة؟.
هذا هو السؤال األهم.. 

قليلة  سنوات  إلى  تحتاج  فقد  عليه  اإلجابة  أما 
قادمة! 

الفلكلور الثقافي وتساؤالت حول الكتب الورقية
محمد عادل بدر األحمد
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دراسات إماراتية

شمسه حمد الظاهري*

اشتهرت المويجعي الواقعة في المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، 
بالعيدان  ونعني  عيدانها،  بكثرة  العين،  واحات  دائرة  ضمن  ومن 
على  الغالب  في  المنطقة  سكان  يطلق  حيث  الغاف،  أشجار  هنا 
شجر الغاف المعمر »بالعود«، إال إذا تمت تسمية الشجرة المعنية 
العود وحدها  أما كلمة  السدر،  أو عود  الموز  بالحديث، مثل عود 

فتعني الغاف. 
تلك  على  التعرف  عليه  سيصعب  للمويجعي  اليوم  زائر  أن  ورغم 
أن  المزروع، بعد  الجديد  الشجر  ما بقي منه مع  لتداخل  العيدان 
في  األشجار  أنواع  بمختلف  مزهرة  كحديقة  الواحة  هذه  أضحت 

ميادينها وشوارعها، يمكنه أن يستعين بأبناء العين للتعرف عليها. 
ما  أمام  القديمة هو وقوف  المويجعي  أمام عيدان  إن وقوفنا هنا 
حفظته ذاكرة راهنة عن ذاكرة راحلة والمحور هو الشجرة، حيث 
المويجعي  عيدان  لعبته  الذي  الدور  الشفاهي  التاريخ  لنا  يحفظ 
تعود  واألسباب  عليها،  والمترددين  أبنائها  حياة  لنمط  والمكمل 
وأغصانها  ظاللها  من  استفاد  حيث  الغاف،  شجر  وفوائد  لخصائص 
وثمارها مئات اآلالف من الطيور والعصافير والبشر، ومارس معظم 
إذ كانت  العيدان،  تلك  الواحة جل سلوكهم االجتماعي تحت  أهل 
ظاللها مركزا للتجمع، وهذا بدوره يعتبر مظهراً من مظاهر التواصل 
مواشيهم  مخيمات  تقع  أن  اإلبل  مالك  يفضل  كان  كما  والتكافل، 
في بساتين الغاف. وعلى الرغم من كل هذا العطاء ما تزال عيدان 
لمئات  خير  مصدر  تكون  ألن  مستعدة  مخضرة  واقفة  المويجعي 

السنين القادمة وأصبحت جزءاً من خرائط أبناء المنطقة المعرفية، 
الوقت  السكنية –في  المويجعي  وأطلقت تسميت عدد من أحياء 
الحالي- بشهرة العود المتواجدة فيها، كعود بن صقحان أو بشهرة 
إحدى  عنها  تقول  التي  »الرويكة«  كعيدان  منها  الصغيرة  الغابات 
تزخر  األمطار  سقوط  المويجعي:»بعد  في  نشأت  ممن  الراويات 
بكثرة،  فيها  المتناثرة  الغاف  أشجار  جنبات  بين  بالعشب  الرويكة 
للراحة ولتأمل  تلك األشجار  اإلبل واألغنام تحت  ويزداد عدد رعاة 

عيدان المويجعي 
وأسطورتها الشعبية

اشتهرت المويجعي الواقعة في المنطقة الشرقية من 
إمارة أبوظبي، ومن ضمن دائرة واحات العين، بكثرة عيدانها، 

ونعني بالعيدان هنا أشجار الغاف، حيث يطلق سكان 
المنطقة في الغالب على شجر الغاف المعمر »بالعود«، 

إال إذا تمت تسمية الشجرة المعنية بالحديث، مثل عود 
الموز أو عود السدر، أما كلمة العود وحدها فتعني الغاف. 

صورة إلحدى بساتين نخيل المويجعي

الشعبية وأسطورتها  المويجعي  عيدان 
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ماشيتهم، كما يزداد عدد آثار الظباء وطائر 
على  التربة  تشتد  أن  بعد  وخاصة  الحبارى 

أثر سقوط األمطار في فصل الشتاء«. 

عيدان ْغزَيّ
عند  المتداول  الشفاهي  التاريخ  ويشير 
واحة  في  عيدان  عن  العين  واح��ات  أبناء 
أو  »ْغ���زَّي«  بعيدان  عرفت  المويجعي 
حديثهم  خالل  البعض  لفظها  كما  »الْغزي« 
وذكرياتهم مع المويجعي قبل قيام االتحاد. 
على  االسم  هذا  أطلق  لماذا  هنا:  والسؤال 
يبلغ  وكم  ؟  تعني  وم��اذا  العيدان؟  هذه 
عددها؟ وما هي ذكرياتهم عنها؟ واألهم أين 

تقع عيدان »غزي«؟
هذه  كانت  ممن  الرواة  من  أحد  يجب  لم 
عن  اليومية،  حياتهم  من  ج��زءاً  العيدان 
من  يبقى  لم  قولهم،  االسم، وحسب  معنى 
عليها،  شاهدة  بناتها  سوى  العيدان  تلك 
وهي تقع في الحي الذي يطلق عليه حالياً 
شجرتان  العيدان  عدد  ويبلغ  خالد«  »بحي 
لم  معظمها،  في  األشجار،  وألن  ثالث.  أو 
الطبيعة  حاربتها  أن  إما  بالحماية،  تحظى 

أو  بالجفاف  الماضية  القليلة  السنوات  في 
وجذوعها  أغصانها  بتحويل  اإلنسان  حاربها 
حطباً لالستهالك أو البيع في األسواق ليقتات 

مستذكراً:«  الرجال  أحد  عنها  يقول  منه. 
والقريبة  المعترض،  واحة  سكان  نحن  »كنا 
واحتنا  من  نرتحل  عندما  المويجعي،  من 
لغير  أو  للرعي  أو  أبوظبي  إلى  -المعترض- 
ذلك نجتاز هذه العيدان باتجاه الغرب، كما 
خاصة  عندها  نستريح  بعالمة  أشبه  كانت 
نتقابل  أن  أردنا  إذا  ونتواعد  الصبيان،  نحن 
أن  يبدوا  ولكن  غزي،  عيدان  عند  أحد  مع 
–على  والموجودة  شي،  ما  األولية  الغافات 
ما اعتقد- بنتها نبتت من الجذر نفسه، بعد 
وجود  البعض  أورد  كما  األم«.  الغافة  وفاة 
من  نعرف  وال  حمدة«،  »بعود  يعرف  عود 
وهي  »الكنود«،  وكذلك شجرة  هي حمدة، 
مكان  موقع  من  تبين  ولكن  سدر،  شجرة 
المويجعي  واح��ة  بين  أنهما  الشجرتان 

والمعترض. 
على  ليس  األشهر،  بن صقحان  عود  ويبقى 
المويجعي فحسب بل على مستوى المنطقة 
برمتها؛ الرتباطه باألساطير التي تستند على 
ماذا  ولكن  المتوارثة.  والمعتقدات  القصص 
أن  أم  لرجل  االسم هو  يعني صقحان؟ هل 
أسطورته؟  هي  وما  صفة؟  على  يدل  االسم 

وهل أثره باق إلى يومنا هذا؟

عود بن صقحان بلدية العين تحافظ على شجرة عود بن صقحان عود حمدة

أحد عيدان الغزي
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عود بن صقحان 
من  الغرب  جهة  في  صقحان  بن  عود  يقع 
يشارف  عمره  أن  ويقال  المويجعي،  قصر 
يلتقي  بعالمة  أشبه  وك��ان  ع��ام.  ال���600 
يقف  فإنه  المكان  يضل  ومن  عنده  الناس 
هناك لِيُعرف. ولقد أدى احتكاك أهالي هذه 
المنطقة بمثل هذه األشجار انتشار األساطير 
الجن  الخوف من  فيه  عنها، وفي زمن ساد 
اعتقاد  ونشأ  األشجار؛  بعض  تسكن  التي 
تذبح على  أو  التي تموت  الحيوانات  بكون 

سيجعله  وغيرهما  والديك  كالماعز  شجرة 
وكان  والجن.  لألرواح  مأوى  لتكون  عرضة 
لعود بن صقحان نصيب من تلك األساطير، 
فيهم  وب��ث  الناس  بين  صيتها  وش��اع  بل 
ليالً، وتقول  منه  المارة قريباً  الرعب، وحرم 
كان  جني  اسم  هو  صقحان  أن  األسطورة 
من  أنه هو  ويقال  المنطقة  تلك  في  يظهر 
اختصار  أما  فيها.  الشجرة وسكن  زرع هذه 
األسطورة المنتشرة حوله، أن ابن صقحان قد 
تلبس صبي في التاسعة من العمر، وكان في 
الصبي،  ومرض  أسرته،  مع  العين  إلى  زيارة 
وعند عودة األسرة والصبي إلى دبي أحضر 
الجني  جعل  من  تمكنوا  »مطاوعة«  والده 
يتكلم، فأخبر أنه قادم من المويجعي، وعند 
رد  ليغادر،  طلباته  هي  ما  عن  له  سؤالهم 
المويجعي،  إلى  العودة  يريد  بأنه  عليهم 
فذهب والد الصبي بابنه إلى العين وتوجه 
صقحان«  بن  »عود  وبلغ  المويجعي  إلى 
وسكن  الصبي  صقحان  بن  غ��ادر  وهناك 

غافته وتعافى الصبي.
القصة  لنا  تقدم  أخرى  أسطورة  نجد  ولم 
المكان  ذاكرة  عن  لغياب  مختلفة؛  بطريقة 

من  الخوف  سببها  كثيرة  وأعاجيب  قصص 
أثارت  والتي  إيذائها،  ومن  الشخصية،  هذه 
الناس من حوله، فتكتموا عن قصصه باعتقاد 
عنه  يتحدث  أي شخص  يضر  أن  يمكن  أنه 
الملتصق  اسمه  منه سوى  يتبق  فلم  بسوء، 

بهذه الغافة التي كانت مرتعاً لقصصه« 

* باحثة في التراث والتاريخ، اإلمارات

 المصادر والمراجع

عياش يحياوي، الشجرة: الحضور والتصورات: 
أبوظبي،  تراث  في  توثيقية  ميدانية  دراسة 
أبوظبي،  والتراث،  للثقافة  أبوظبي  هيئة 

.2009
عمهي  حميد  فاخرة  السيدة  مع  مقابلة 

المنصوري، 2 مارس 2015. 
 8 الظاهري،  العبد  علي  السيد  مع  مقابلة 

مايو 2015.
مجلة الظفرة، العدد السادس، أكتوبر 2007: 

 .98
صقحان،  بن  أسطورة  المهيري،  عائشة 

إصدارات مجلة الظفرة، أبوظبي، 2011.
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إضاءة

ممدوح عبد الستار *

الكتابة،  جدوى  بعدم  شعور  وانتابني  وحدي،  جلست  حينما 
ثقافة؛  كلمة  أسمع  الديكتاتور:)حينما  مقولة  تذكرت  والثقافة، 
أتحسس مسدسي(، تلك المقولة الشهيرة، التي تعبر عن ما نحن 
فيه من ثبات، وجمود، ال يرقى لمستوى طموح الفرد، أو الدولة، 
السلطة للوعي الجمعي، وأدركت معاناتي األولى،  ومن خوف 
وتذكرت كل التفاصيل الصغيرة، التي جعلتني ما أنا عليه اآلن 
)كنت االبن األول ألبوين من بسطاء الناس، ويعوزني الكثير من 
األشياء، وأدركت من خالل حبي للسينما،والتلفزيون، انه يجب 
تغيير وضعي، وتحسين معيشتي، وكانت األحالم أكبر من صغر 
حجمي، واألمراض التي سببها لي الجهل، وقلة الموارد، فبدأت 
بشراء كتب المسرح، وبعض الروايات من مصروفي الضئيل جدا، 
هي  القراءة  وكانت  املك،  ما  كل  هي  وإرادتي  رغبتي،  كانت 

الفاعل في معرفتي، وإدراكي لنفسي وللعالم من حولي(.
الثقافة إذن هي إدراك، وسلوك يتوافق مع المعرفة، ورغبة في 
التغيير إلي األفضل، هذا ما يجعلني أتساءل، هل تصنع الثقافة 
تقدما؟ ورغم كل االمكانات ما زلنا متخلفين عن دربنا الحقيقي، 
الذي نستحقه عن جدارة، وهنا يحضرني ما قاله الدكتور زكي 

نجيب محمود في كتابة القيم )مجتمع جديد، أو الكارثة(
) قال لي - هناك ظواهر عجيبة تحدث تتحدى العقل، وتحتاج 

منا إلي البحث عن مصدر آخر غير العقل لتفسيرها.
قلت- أمثال تلك الظاهر لن تكون، من الدعائم التي تبني عليها 
الحضارات، ال فرق في ذلك بين حضارة المسلمين إبان قوتها، 
وسائر الحضارات التي قامت وسوف تقوم، فلقد قامت حضارة 

المسلمين، كما قام غيرها على واقع، وعلى علم بذلك الواقع.
العقل إذن هو أداة اإلدراك، والمعرفة، ومعرفة ما نواجهه. علينا 
الجمعي،  بالوعي  واالهتمام  الحقيقة،  مشكالتنا  أوال  االعتراف 
الجميع،  وتكاتف  سبق،  عما  مختلفة  العصر،بأدوات  ومواكبة 
لألفضل،  التغيير  في  والرغبة  كاملة،  المسؤولية  معا  وتحملنا 
وعلينا بتنشئة الطفل بطرق حديثة، يكون دور اإلبداع، واالبتكار، 

المستقبل،  صناعة  عليها  يرتكز  التي  العوامل  هي  والمعرفة، 
الشفهية،  ونبذ  قناعة،  دون  والطاعة،  السمع  وفكرة  فالتلقين، 
استبعادها  من  البد  الخرافة،  جينات  تحمل  التي  والموروثات 

بقوة.
من هنا تحضرني واقعة عشتها بنفسي، وعانيت منها حتى اآلن: 
كنت في لحظة فارقة، رافضا لكل أفكار، وسلوكيات المجتمع، 
وكان ابني ما زال يحبو، ومتعلقا بي، فجلست مع نفسي، ولفني 
االكتئاب، وال أستطيع منحه فكرة سليمة، ماذا سيكتسب مني، 
وهو يحاول تقليدي ومحاكاتي، وأنا قدوته، فطلبت من زوجتي 
ترك المنزل، ألكتب له بعض القصص، وبعد فترة، قرأت ما كتبته، 
دون  الكبرى  المعاني  تحمل  قصص  له  كتبت  اننى  فوجدت 
ساعتها،  واألصدقاء،  والمحبة،  والعلم،  العمل،  كقيمة  تفاصيل، 
التفاصيل  الكبرى، واترك  القيم  اعلمه  أن  اننى يجب  أحسست 
الصغيرة له، ألنني كنت أتمثل بالمثل الشعبي) فاقد الشيء،ال 

يعطيه(
داخل  الطفل  ،فتربية  أطفالنا  الصحيحة،  بالبدايات  إذن  علينا 
الدور األكبر في تعّوده على سلوكيات معينة، وفي  لها  األسرة 
تكوين شخصيته المستقبلية - سلبًا أو إيجابًا -، ومن المعلوم 
تقليده،  مرحلة  هي  الطفل  بها  يمّر  التي  األولى  المراحل  أن 
ومحاكاته لآلخرين، وهو بأسرته أحرى بالتقليد ،والمحاكاة، ومن 
تأتي  ،وبعدها  للطفل  القارئة  القدوة  وجود  أهمية  تأتي  هنا 
يلعب دوًرا  الذي  والموجه  له،  الثاني  الحاضن  المدرسة، وهي 
موازيًا لدور األسرة، والذي قد يتفوق عليه في بعض األحيان، ثم 
طرح الدين علي أنه نظام حياة، وليس مجرد طقوس، وعبادات 
بالمعرفة  واالهتمام  الموت،  وليس  بالحياة،  واالحتفاء  فردية، 

بشتى صورها 

* روائي من مصر

هموم الثقافة، وصناعة المستقبل
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سوق الكتب

حنفي جايل 

الزميل  مؤلفه  يقدم  الكتاب  ه��ذا  ف��ي 
نصر  حمدي  الدؤوب  الصحفي  الموهوب، 
الوطنية في هيئة  الكتب  دار  �� عن طريق 
أبوظبي للسياحة �� يقدمان معاً هدية ثمينة 
حيث  اإلمارات،  أبناء  من  الصاعدة  لألجيال 
تجارب  خالصة  دفتيه  بين  الكتاب  يضم 
وروائع ذكريات األجداد واآلباء المؤسسين. 
وألن تاريخ اإلمارات عانى فترات كثيرة من 
الفترات  تلك  في  واعتمد  التدوين،  عدم 
األحداث،  رواية  في  الشفاهي  النقل  على 
في  الكتاب يصب  إن هذا  القول  فباإلمكان 
قام  التي  والكثيرة  الجادة  المحاوالت  خانة 
لتدوين  وأف��راد  جهات  من  مخلصون  بها 
في  وقعت  التي  األح���داث  بعض  تاريخ 
في  االتحاد  قبل  وما  النفط  قبل  ما  فترة 
اإلمارات، واستدعاء بعض الصور عن الحياة 
في أبوظبي والعين ودبي في الفترة نفسها 
أناس عاشوها وكانوا شهود عيان  ذاكرة  من 
مباشرة  صحفية  لقاءات  حصيلة  فهو  عليها. 
سكرتيراً  عمله  فترة  خالل  المؤلف  أجراها 
لتحرير مجلة »تراث« التي تصدر عن نادي 
تراث اإلمارات في الفترة من 1999 �� 2007 
وخالل فترة عمله متعاوناً مع مجلة الظفرة 
جهة  ومن   .2009  ��  2008 من  الفترة  في 
تنوع هذه المادة يقول األستاذ حمدي نصر: 
برًّا وبحراً،  التجارب  »وقد حرصنا على تنوع 
وتقديم بعض من ذكريات أصحاب التجارب 
إلى  التعرف  ذلك  وفي  بالدنا،  في  األول��ى 
تحولت  وكيف  الماضي،  في  وطننا  أوضاع 

بفضل الله، ثم بإخالص القيادة الحكيمة،والتفاف أبناء البالد حولها 
من  الكالم  وهذا  األوض��اع«.  وقسوة  التجارب  ُمر  على  وصبرهم 
المؤلف يتم عن وعي بما أقدم عليه من عمل، وعن دقة اختيار 
المحتوى وأنه ليس خبط عشواء، أو تجميعاً لمادة سبق نشرها في 

محاولة هدفها فقط هو إخراج كتاب.

شخصيات وتواريخ 
ويضاف إلى ما سبق من أهمية الكتاب أهمية أخرى تتمثل في من 
أجرى معهم »بومحمد« هذه اللقاءات وما جاء في هذه الحوارات 
وأهمية وتنوع من أجرى معهم اللقاءات، حيث تظهر هذه األهمية 
من أول مقابلة تتصدره، وهي مع الفريق م. حمد بن سهيل الخييلي، 
تعالى  الله  بإذن  له  للمغفور  السابق  العسكريين  المرافقين  كبير 

روايات وذكريات من ماضي اإلمارات

روايات وذكريات من ماضي اإلمارات
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
نعم الرفيق ونعم المرافق.

أن  يكفي  الشخصية  هذه  أهمية  نعرف  ولكي 
الله  ،طيب  المؤسس  مع  كان  أن صاحبها  نذكر 
مرافقاً  والكمال،  بالتمام  عاماً   45 مدة  ث��راه، 
ميدانياً، ثم عسكرياً، وكان بينهما نسب وصهر، 
ما  وأهمية  حجم  يتخيل  أن  الكريم  وللقارئ 
كان  وما  ذكريات  من  الخييلي  ذاكرة  اختزنته 
شاهداً عليه من أحداث. وأستعين بلقطة واحدة 
أن  »وقبل  المؤلف:  فيها  يقول  اللقاء  هذا  من 
نبدأ الحديث أخذنا )يقصد الخييلي( في جولة 
والذي  به  الخاص  الصور  معرض  على  لالطالع 
االستقبال  له غرفة خاصة على يمين صالة  أعد 
أو  للمؤلف،  والكالم  مبهورين،  توقفنا  الرئيسة. 
تاريخ سنوات  أمامها، فهي تحكي  لنقل تسمرنا 
طويلة مضت. شرقاً وغرباً وشماالً وجنوباً. وكل 
صورة فيها كانت مضاءة بوجود المغفور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه«.
مثال آخر على أهمية الشخصيات التي حاورها 

المؤلف وهو الفريق م. خلفان مطر الرميثي، أحد مؤسسي الحرس 
له حتى ترك الخدمة، والذي رافق بو  األميري في 1968، ثم قائداً 
أنهما  سابقه  مع  الرجل  ويكفي  عاماً.   33 ثراه  الله  طيب  خليفة، 
ضيافة  في  وكانت  اإلمارات  اتحاد  اجتماعات  في  قمة  أول  حضرا 
الجميرا في دبي، والتي استمرت اجتماعاتها من 1968 حتى  قصر 
1971 وانتهت بإعالن قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، فياله من 

تاريخ ويالهما من شاهدين.

سهيل  م.  اللواء  هو  ثالثهما  أن  الكريم  القارئ  أيها  علمت  فإن   ��
ثم  العين،  الذي كان مسؤوالً عن شرطة  المهيري،  الله  محمد عبد 
انتقل للعمل في مركز شرطة »داس«، ثم شرطة »العديد«، ثم شرطة 
عاماً  مديراً  ثم  الحدود،  لحرس  عاماً  مديراً  بعدها  ومن  العاصمة، 
لوزارة الداخلية، قبل أن يتقاعد في 1991، والذي يحكي عن بساطة 
طيب الذكر الشيخ زايد، رحمه الله وغفر له وحبه للطبيعة والبعد 
عما نسميه اليوم الرسميات: »كان يستقبل ضيوفه تحت ظل شجرة 
سمر داخل قلعة المويجعي، يستمع إلى أبناء وطنه ويتفقد أحوالهم 
.. كان يتجول في ربوع العين على اتساعها .. يقف .. يتأمل .. ويرنو 
بنظره إلى بعيد .. ثم يقول كالماً كنا نعتبره وقتها ضرباً من الخيال 
.. لكنه في النهاية تحقق، وتحققنا نحن من أن زايداً إن قال فعل«. 
وأنت أيها القارئ الشغوف إن علمت ذلك، أفال يغريك هذا الحوار، 
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في هذا الكتاب يقدم مؤلفه الزميل الموهوب، 
ـ عن طريق دار الكتب  الصحفي الدؤوب حمدي نصر ـ

ـ يقدمان معًا  الوطنية في هيئة أبوظبي للسياحة ـ
هدية ثمينة لألجيال الصاعدة من أبناء اإلمارات، حيث 
يضم الكتاب بين دفتيه خالصة تجارب وروائع ذكريات 

األجداد واآلباء المؤسسين

ومن ثم هذا الكتاب بقراءته؟
أن  فلك  ذلك،  غير  كان  وإن  ونعمت،  فبها  نعم،  الجواب  كان  فإن 
تقرأ حوار حمدي نصر مع أحمد بن محمود البلوشي، شيخ قبيلة 
الله  زايد، طيب  للشيخ  خاصاً  الماضي سكرتيراً  البلوشي، وكان في 
مناسبات  األحيان«، ووكيله في  الشخصي »في بعض  ثراه، وممثله 
معينة، وكاتبه األمين في أحيان كثيرة، وأنه استمر في هذا المنصب 
طوال حكم زايد، طيب الله ثراه في العين، ثم مستشاراً له للشؤون 
القبلية، وعضواً في المجلسين االستشاري، والبلدي بالعين. وتدرون 
ثراه.؟  الله  طيب  العرب،  حكيم  مع  الرجل  هذا  بداية  كانت  متى 

كانت من عام 1952. فماذا يمكن أن يكون في جعبته؟ 
الكتاب  شخصيات  أهمية  على  أمثلة  من  سبق  ما  يكفك  لم  فإن 
اإلمارات  مجلس  سكرتير  الصوان،  محمد  محمود  لك  نقدم  فدعنا 
بعد  القرار  صناعة  مركز  في  فجأة  نفسه  وجد  الذي  المتصالحة، 

وصوله اإلمارات في العام 1960 للعمل في مجال المقاوالت!
آخر  بعد  إلى  ننتقل  الشخصية  هذه  مع  نصر  حمدي  حوار  وفي 
يتمثل في الزيارة التاريخية )كما أسماها صوان( التي قام بها السيد 
عبد الخالق حسونة األمين العام لجامعة الدول العربية، ومساعده 
باستقبال  حظيت  والتي   ،1964 عام  لإلمارات  نوفل  سيد  الدكتور/ 
شعبي ورسمي كبيرين فاقا الوصف والتي )غيرت مجرى االحداث 
في المنطقة(. كما يقول الصوان والتي كشفت تمّسك أبناء المنطقة 
بعروبتهم وانتمائهم ولهفتهم على التخلص من االستعمار لالنضمام 
إلى الركب العربي. وقبل أن نغادر هذه الشخصية، وبمناسبة أنه كان 
المجلس  هذا  تشكيل  نذكر  المتصالحة،  اإلمارات  لمجلس  سكرتيراً 
كما جاء على لسان صاحبها، فقد كان الشيخ صقر القاسمي، حاكم 

رأس الخيمة، رئيساً للمجلس الذي ضم الشيخ شخبوط بن سلطان 
حاكم  المكتوم  سعيد  بن  راشد  والشيخ   أبوظبي،  حاكم  نهيان  آل 
الشارقة،  حاكم  القاسمي  بن صقر  محمد  بن  خالد  والشيخ   دبي، 
والشيخ  راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان والشيخ  أحمد بن 
الشرقي  حمد  بن  محمد  والشيخ   القيوين  أم  حاكم  المعال  راشد 

حاكم الفجيرة.

  التعليم في أبوظبي
وأهل  الخير  »وجوه  من  واحد  يتحدث  أبوظبي  في  التعليم  وعن 
البركة« الذين يستحقون هذا الوصف من مؤلف »روايات وذكريات 
من ماضي اإلمارات« حمدي نصر، إنه عبد الله عبد الرحيم الوسواي، 
أول معلم في أبوظبي. صحيح أنه كان يعلم األوالد والبنات القرآن 
الكريم واألحاديث النبوية فقط لكنه صلى بالناس إماماً 50 عاماً لم 
البنت  أو  الولد  تعليم  تفته فيها تكبيرة اإلحرام، وصحيح إن رسوم 
كانت »روبية في الشهر«، ولكن معظمهم لم يكونوا منتظمين في 
العيد  لمصلى  إماماً  كان  باإلمامة  إنه آخر عهده  سدادها، وصحيح 

مقابل روبيتين في الشهر، غير أنه لم يحصل على أي روبية منها.
بخيت  نصر جمعة  قابلهم حمدي  الذين  كذلك  التعليم  رواد  ومن 
ألنه  سابقه  من  حاالً  أحسن  وكان  العين،  في  معلم  أول  الدرمكي، 
تالمذته  عدد  وبلغ  الحال  ميسور  وكان  المالبس  خياطة  في  عمل 
150 ولداً، منهم الدكتور/ محمد سعيد البادي، ومحمد بن صالح بن 
بدوة، ومحمد سرور الظاهري، وغيرهم، وهم من هم، في وقتها ثم 

من بعدها، بحكم ما تولوه من مناصب، وما شغلوه من وظائف.
 

حوارات ماتعة وتفاصيل مهمة 
الكتاب إلى لقاء مهم أجراه المؤلف مع  وبرشاقة وخفة ينتقل بنا 
ثابت بن محمد، ومليحة عباس، أول طبيب وأول طبيبة في العين، 
السويدي  لقاء مع سيف بن غانم  ثم  واللذين وصالها عام 1954، 
والغوص  للصيد  تصلح  كبيرة  سفينة  صاحب  أي  محمل«  »راعي 
موسوعة  وهو  الغوص،  عالم  في   )1( رقم  كان  وال��ذي  والسفر، 
يمكن  ما  على  نتعرف  اللقاء  هذا  وفي  والغوص،  البحار  عالم  في 

الشيخ زايد طيب الله ثراه في زيارة إلى إحدى المدارس

روايات وذكريات من ماضي اإلمارات
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ومعاناته،  ومصطلحاته،  وأدوات��ه،  الغوص،  »طقوس  نسميه  أن 
عن  الحديث  دام  وما  أكثرها.  وما  السمك  أنوع  على  نتعرف  كما 
شمسة  مع  بآخر  السويدي  مع  حديثه  يتبع  المؤلف  فإن  الغوص، 
سلطان المري، أول امرأة تمارس الغوص في أبوظبي، ومارست صيد 
السمك حتى وهي في سن السبعين، وشخصياً أتوقع أن يكون ذلك 
مفاجأة لكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء. ومن بعد 
هذا الحوار تمتد سلسلة أخرى من الحوارات الشائقة والماتعة مع 
الفهيم،  الجليل  عبد  محمد  منها:  المهمة  الشخصيات  من  العديد 
الله راشد بن  الرميثي، عبد  الله  محمد بن سعيد بن حرمش، عبد 

أحمد  خلفان،  جمعة  الفقاعي،  خليفة  قصمون،  بن  خليفة  حارث، 
في  التراث  أيقونة  إلى  وصوالً  المسلم،  عبدالرحمن  طاهر،  بن 
أبوظبي واإلمارات خميس راشد بن زعل الرميثي رحمه الله، والذي 
أحسن ابن نصر عندما اختار سوالف »بوراشد« لتكون خاتمة كتابه، 
وأبوراشد من الصعب وصفه وال تصنيفه إال بكونه »أيقونة التراث« 
على األقل بالنسبة لي، وهو الوصف الذي أطلقته عليه واستعملته 
ال  غزلياً  وشاعراً  الله طواشاً  رحمه  كان  فقد  اإلعالم،  وسائل  بعدها 
يباري وصاحب حكمة قل أن تتوفر ألقرانه، وكان قبل ذلك وبعده 

والداً وأخاً للجميع 

ً ما
دي

 ق
طع
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ال
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نضال ممدوح  

مرت العالقة بين اإلسالم منذ نشأته والغرب بأطوار مختلفة  ومراحل 
المتبادلة  المقدسة  الحروب  وإعالن   القتال  بين  تراوحت  متقلبة 
وما نتج عن ذلك من تأصل عميق للعداوة والخوف والجهل وعدم 
معرفة اآلخر٬ وبين فترات سلم متقطعة مشوبة بكثير من الحذر 
والمراقبة٬ وما صاحبها من محاولة النفوذ إلى تمثل حقيقي لمعرفة 

كنة اآلخر. 
واإلسالمية  العربية  ومجتمعاتنا  منطقتنا  تشهده  ما  ظل  في 
والتصوف  »المستشرقون  كتاب  يجيء  وقتل  وعنف  صخب  من 
اإلسالمي« لمؤلفه خالد محمد عبده، الصادر عن مركز المحروسة 

للنشر والخدمات الصحفية بالقاهرة.
يحاول الباحث في هذا الكتاب تصحيح بعض المعلومات المغلوطة 
عن مجموعة من المستشرقين المتخصصين في التصوف اإلسالمي، 
ينشغل  عندما  المستشرق  أن  الباحث  يرى  إذ  دراساتهم؛   وعن 
بتراث اإلسالم يخرج لنا من حدائقه ما نعجز نحن عن استخراجه٬ 
على سبيل المثال »ابن تيمية« الذي صار اليوم علما على األفكار 
كتابات  في  صورته  الجهاد،  لفتاوى  األكبر  والعراب  التكفيرية 
أو  لإلسالم  المنتسبين  كتابات  يتابع  ومن  ذلك٬  غير  المستشرقين 
العروبة من الدارسين في الخارج سيدرك األمر، ومن ذلك ما كتبه 

»فضل الرحمان« وجورج مقدسي.

إن عنوانًا مثل »تصوف الحنابلة« قد يبدو مثيرًا لالستغراب والدهشة 
عند غير المتخصصين في هذا اللون من الدراسات٬ ويبدو مضحًكا 
عند من يتابع اإلعالم ويعتنق ما يبثه من أفكار. لكنه عنوان  من 
دراسات أنجزت وال تزال من قبل المدققين والمحققين في تراثنا 
اإلسالمي٬ سواء من انتسبوا إليه أو رأوا فيه حقاًل بكرًا لم يدرس بعد.

عرف الحنابلة التصوف وكانوا صوفية٬ بل آزروا شخصيات ودعموها 
كما  سيرته  في  الحالج  مع  حدث  كما  معهم٬  الحكام  ضد  ووقفوا 
حققها »ماسينون«. يؤكد الباحث في كتابه أن الحديث الذي يتناول 
على  يعتمد  علمي٬  أو  دقيق  غير  اليوم  زال حتى  ما  المستشرقين 
التقاط بعض المعلومات المتناثرة عنهم في الكتب. ويعرض للقارئ 

مواد لبعض المستشرقين لم يكتشفهم بعد ولم يقرأ لهم. 

نيكلسون
وكان  »نيكلسون«  اإلنجليزي  المستشرق  بمبحث عن  الكاتب  يبدأ 
التصاله بجده أثر في ميله إلى الدراسات الشرقية٬ تعلم نيكلسون 
العربية علي يد »روبرتسون سميث« والفارسية على »إدوارد براون« 
أما إنتاجه العلمي فكان غزيرًا يدور أغلبه حول التصوف اإلسالمي 

المستشرقون 
والتصوف اإلسالمي

جدل األنا واآلخر

األنا واآلخر والتصوف اإلسالمي جدل  المستشرقون 
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الهتمامه باألدب العربي والفارسي. 
هو  نيكلسون  أعمال  أعظم  أن  بدوي  الرحمن  عبد  ويرى 
كتاب »المثنوي المعنوي« لجالل الدين الرومي٬ الذي ترجمه 
وشرحه وعلق عليه في ثمانية مجلدات في الفترة من 1925� 
1940 وكانت هذه المرة األولى التي يترجم فيها لإلنجليزية٬ 
خص نيكلسون جالل الدين الرومي وكتاباته عناية واهتماًما 
كبيرين. كما ترجم ديوان شمس تبريزي٬ وصدرت له دراسة 
في  طبعها  وأعيد  بل  جورج  مكتبة  عن  اإلسالم  عن صوفية 
كتاب«اللمع«  نيكلسون  حقق  بأمريكا.   بوسطن  مكتبة 
العلماء  من  نيكلسون  ك��ان  وترجمه.  ونشره  للطوسي 
المخلصين يقول راشد رستم عنه: »هو من أبرز علماء الغرب 
في  يزال مجاوًرا  وما  فقد عكف وهو  الشرق٬  بروح  معرفة 
جامعة كمبردج على التمكن من اللغتين الفارسية والعربية 
حتى صار أعرف بهما من غيره٬ وقد حباه الله بموهبة نادرة 
شعر  إلى  والعربي  الفارسي  الشعر  نقل  على  قدرته  هي 

أوروبي أصيل«.

فريتز ماير 
التصوف  موضوع  على  الباحث  يركز  الثاني  الفصل  في 
واهتمام المستشرقين األلمان به٬ مستهال حديثه بالمستشرق 
السويسري »فريتز ماير«الذي وقف حياته على دراسة اإلسالم 
وحضارته٬ واهتم بقضايا األدب واللغة والمعتقدات الشعبية٬ 
إلى جانب اهتمامه األساسي بالتصوف اإلسالمي في صورته 
العربية والفارسية. كتب ماير أطروحة الدكتوراة عن الشيخ 
إبي إسحاق الكازروني٬ كما حقق مخطوطة »فوائح الجمال 
وفواتح الجالل« للشيخ نجم الدين كبرى وقدم له بمقدمة 
طويلة عن حياة المؤلف وآثاره المخطوطة وألحق بالتحقيق 
نصوصا أخرى بالعربية. حقق أيضا رسالة الشيخ شرف الدين 
ترتيب  رسالة  حقق  كما  البغدادي  الدين  مجد  إلى  البلخي 
سيرة  عمله  في  ماير  تناول  القشيري.  القاسم  ألبي  السلوك 



86

ماير  دراسة  وتقدم  اإللهية٬  ولد«ومباحثه  »بهاء  الرومي  رالد  حياة 
منجما مذهال لمعلومات مدروسة بعناية.

هلموت ريتر
كتابه عن  في  ريتر«  المستشرق »هلموت  علي  المؤلف  يعرج  ثم 
فريد الدين العطار )بحر النفس(. ولد ريتر في عائلة عرفت بالعلم 
والعمل في حقل الالهوت٬ تتلمذ علي يد اثنين من كبار المستشرقين 
األلمان: كارل بروكلمان٬ وبول كاليه ثم انتقل إلى جامعة ستراسبورج 

وهناك درس على يد »ثيودور نولدكه وأنو ليتمان«.
كتب ريتر عدة مقاالت عن المتصوفة األوائل كالحسن البصري وأبي 
جالل  الغرالي٬  حامد  وأبي  الجيلي٬  الكريم  وعبد  البسطامي  يزيد 
الصادرة  اإلسالم  الخير في مجلة  أبي  بن  أبو سعيد  الرومي٬  الدين 
ترجم  الصوفية٬  األفكار  عن  الدراسات  بعض  كتب  كما  باأللمانية. 

وحقق كتاب الغزالي »كيمياء سعادت مختارات من 
نظامي  شعر  عن  دراسة  أعد  والعربية٬«  الفارسية 
نظامي«٬  الشاعر  عند  التصويرية  »اللغة  بعنوان 
التشيكوسلوفاكي«بان  المستشرق  مع  حقق  كما 
ريبكا« نص منظومة هفت بيكر. ودراسته المعنونة 

السهرورديون األربعة. 

أنا ماري شيمل 
الباحث فصال مستقال عن المستشرقة »أنا  خصص 
يعرفه  ماال  اللغات  من  عرفت  التي  شيمل«  ماري 
غيرها من الدارسين في اإلسالميات، وكانت السبب 
الهند  من  صوفية  بشخصيات  الشرق  تعريف  في 
وباكستان وتركيا. رأت شيمل أن رسالة اإلسالم أوسع 
من أن تستقل بها منطقة أو يحدها زمان٬ فتجاوزت 

األزمان وخرقت الحدود وأسيجة صنعها أهل اإلسالم نفسه.
يشير الكاتب إلي أن شيمل تعتبر من أهم المستشرقين في العصر 
جيال  كونت  والغرب٬  الشرق  في  وإجماع  ثقة  محل  وهي  الحالي 
وأطّرت الكثير من الباحثين الذين طوروا بحثها. توزع اهتمام شيمل 
على كافة فروع اإلسالميات وليس التصوف فقط ففي الخط والرسم 
الحوار  وفي  كذلك٬  العربي  األدب  وفي  اسهامها  لها  كان  والفنون 
التاريخ. تعلمت شيمل الكثير من دروس  اإلسالمي المسيحي وفي 
ومحاضراتها٬  العلمية  لقاءاتها  في  واستحضرته  الدين  جالل  موالنا 
الغزيرة  الرومي  المثنوي وحكم  الكثير من حكايات  وكانت تحفظ 
المعني٬ وحاضرت عن الرومي في إيران وطشقند وبخارى وباكستان 
بالمرأة  االهتمام  انتقل  الرومي  ومن  وتركيا.   وأمريكا  وأفغانستان 
على  دليل  اإلسالم  في  األنوثة  عن  أنثي«  »روحي  فكتابها  الصوفية 
سعة اإلطالع وإتساع التجربة وثرائها٬ عرفتنا من خاللها بنساء غير 
اهتمامها  يقتصر  فلم  اليوم٬  حتي  العربي  الدرس  في  معروفات 
سميث«  »مارجريت  فعلت  كما  الشهيرات  المتعبدات  بالنسوة 
استخرجت  والفقه  والتفسير  والحديث  التاريخ  بل من متون كتب 
بلغات  مصدرية  مدونة  على  ذلك  في  معتمدة  النساء  حكايات 
تزيد على العشرة٬ مضيفة إلى ذلك اطالعا على بحوث وكتب حول 
هذه الثقافة باأللمانية واإلنجليزية والفرنسية٬ واإليطالية واإلسبانية 
وغيرها. كانت آنا شيمل تنظر إلى الشرق من منظور متحمس بعين 
المحب الهائم٬ الذي يعيش تاريخا يفارقه الواقع أحيانا ويبتعد عنه 
تمنعها  لم  نظرتها هذه  لكن  أراد٬  ما  منه  وينتخب  وينتقي  أحيانا 
من التعاطي مع األمور بمنهجية علمية. أكدت شيمل باستمرار أنها 
نصرانية الدين بروتستانية المذهب٬ إال أن تناولها للثقافة اإلسالمية 
بشكل عام انطوى على الحرارة والقوة اللتين ال يتوقعهما المرء عادة 
الهندية  الفلسفة  إلى  شيمل  وتشير  اإليمان.  قوية  مسلمة  من  إال 
القديمة التي كانت تعرف وحدة الوجود٬ أي أنه ال يوجد إال حقيقة 
أصلية واحدة وأن مقصد اإلنسان األعلى وغايته العليا معرفته هذه 

الوحدة األصلية 

سوق الكتب

األنا واآلخر والتصوف اإلسالمي جدل  المستشرقون 
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إضاءة

محمد محمود فايد *

مع عدم اهتمام الميديا، ووسائل التواصل االجتماعى، بالثقافات 
لمنتج  تحويلها  مع  أو  االندثار،  يتهددها  عندما  إال   الشعبية، 
سياحي، ينظر الخبراء، للثقافة الشعبية، والميديا، من زاوية ما 
يجمعهما، الرتباطهما بعالقات وثيقة؛ حيث تشكل »ممتلكات 
ثقافاتها  ومضامين  رسائل،  تحمل  اإلنسانية،  تهم  جماعية« 
الموجهة. بهذا المعنى تعتبر الثقافة الشعبية »ميديا«، في حين 
تتشكل الميديا، من مفردات »الثقافة الشعبية«. فإذا ما راجعنا 
سوف  اإللكتروني،  اإلعالم  ووسائل  الميديا،  تعريفات  أبسط 
نتأكد، أنها: أوعية تحمل محتويات فكرية، تمثل ذاكرة موجهة 
تدفعهم  التي  المحورية  وثقافاتهم  تحمل حضاراتهم،  للجميع، 
المتبادلة،  العالقة  هذه  من  الدول  بعض  تستفيد  للتواصل. 
كالمغرب التى تعتبر اقتصاديات ثقافتها المصدر األول لدخلها 
والدراسات،  البحوث،  من  طوفان  اإلنترنت  وعلى  القومى. 
والمدونات في األساطير، واألشعار، والحكايات، والسير الشعبية، 
»يوتيوب«،  على  الشعبية.  والمفردات  الروافد،  من  وغيرها 
وغيره، قنوات سمعية، وبصرية، وبرامج، وفيديوهات، باإلضافة 
والندوات  والمحاضرات،  الوثائقية،  واألفالم  اإللكترونية،  للكتب 
... إلخ. كل ذلك يجمع الميديا بالثقافة، ويكون ذاكرة تراكمية، 

تحمل الكنوز إلى اإلنسانية. 
تنمية  واإلع��الم،  الميديا  إيجابيات  على  بالتركيز  يمكننا  إذن 
الثقافات الشعبية العربية، حيث ال تستطيع الميديا، أو غيرها 
ومواقعها وصفحاتها  قنواتها  في  تتجلى  ثقافة،  تعيش دون  أن 
لتستغل  تتسع،  الهوة  ترك  بدال من  عامة.  ونتاجاتها  وبرامجها، 
تطور  ظل  في  الثقافية؛  التعددية  عن  يعبر  ال  ممجوج  بشكل 
مذهل، تتشكل، وتدمج خالله وسائل اإلعالم القديمة بالجديدة، 
إعتباراً  تقيم  ال  باستمرار،  تتجدد  متكاملة  شبه  أشكال  في 
لصالح  والحضارية،  الثقافية،  الفروق  أو  الزمكانية،  للفواصل 
عولمة أحادية، تتخذ اإلعالم أداة للتأثير، والهيمنة. ناهيك عن 
تشكيل البعض فرقاً إعالمية صفراء، شوهت بممارساتها السلبية، 

فيها  يقدم  ال  اإلنسانية،  تأباه  بشكل  غيرها،  وثقافات  ثقافاتها، 
العربية  الثقافات  تعرض  ومع  ينمي.  أو  يخدم،  حقيقي  إعالم 
للعديد من التحديات، تبرز الحاجة إلى خطط، وآليات تنفيذية، 
تتيح التأثير اإليجابي لجميع ألوان قوس قزح اإلبداع، لتشكيل، 
وتقديم، برامج، تبرز تعدديتها الثقافية، وخصائصها الحضارية، 
تحافظ عليها قبل تفتيت بقيتها الباقية، تعمم رقمنتها، وتنميها، 
فقد آن األوان أن ترى النور آالف المواد التي بذلت في جمعها، 
نستغل  وأن  طائلة.  وأموال  كبيرة،  جهود  وتوثيقها،  ودراستها، 
اإلنبهار المحلي والعالمي بوسائل التواصل، واإلعالم اإللكتروني، 
كي نبعث بأكبر كم، وكيف ممكن من الرسائل الحضارية. وأن 
العربية،  الوطنية  المؤسسات  فتفرض  بأولويات،  الميديا،  تقدم 
ثقافتها  نتاجات  من  سقفا  والمواقع  والشبكات  القنوات،  على 
الشعبية أوال، ثم قدرا من اإلنتاج الثقافي الشعبي العربي ثانيا، 

وقليال من باقي النتاجات العالمية ثالثا 

* باحث فى الثقافة الشعبية، مصر.

الثقافة الشعبية كيف ينميها اإلعالم؟



المرآة88

من األدب العالمي

أنتون تشِكوف
ترجمة )عن اإلنجليزية(: صالح صبري

ليلة رأس السنة. نيللي جالسة في غرفتها تحدق في المرآة بعينيها 
ضباط  كبار  من  إقطاعي  ابنة  هي  المغمضتين.  وشبه  المجهدتين 
شاحبة  ال��زواج.  حلم  خيالها  يفارق  ال  جميلة  فتاة  وهي  الجيش، 

ومتوترة، وساكنة تماًما كمرآتها. 
على  ضيقة  طويلة  ردهة  مشهد  لها  يتراءى  المرآة،  صفحة  على 
جانبيها عدد هائل من الشموع، وصورة وجهها ويديها، لتغيم هذه 
األشياء جميًعا متالشية في بحر رمادي بال شطآن، يتماوج، مرسالً بين 

حين وآخر وميًضا قرمزيًّا.
من يرى عيني نيللي الساكنتين وشفتيها المنفرجتين، يصعب عليه 
أن يجزم إن كانت نائمة أم مستيقظة، ولكنها، رغم هذا، كانت ترى. 
التعبير  عينيه، وذلك  ابتسامة  فارسها سوى  البداية من  ترى في  ال 
الساحر الهادئ فيهما. ثم، تلوح شيئًا فشيئًا، على الصفحة الرمادية 
كان  نعم  ولحيته.  رأسه، ووجهه، وحاجبيه،  للمرآة، مالمح  المائجة 
هو، الشخص المرتقب، فارس أحالمها الطويلة. فارسها هو كل شيء 
عنه،  وبعيًدا  وقََدرُها.  وسعادتها،  حياتها،  معنى  هو  لها،  بالنسبة 
تصبح الحياة، مثلما هي الحال على صفحة المرآة، مظلمة وخاوية 
وسيًما  وجًها  أمامها  ترى  وهي  غريبًا،  ليس  ثم،  ومن  وبالمعنى. 
تعلو شفتيه ابتسامة رقيقة، أن تكون واعية بسعادتها البالغة وهي 
بعد  الكلمات.  وصفه  عن  تعجز  الذي  الحلو  حلمها  في  مستغرقة 
واحد،  سقف  تحت  معه  تعيش  نفسها  وترى  صوته،  تسمع  ذلك، 

على  تمر  وهي  والسنوات  األشهر  وتتوالى  بحياته.  حياتها  لتمتزج 
سطح المرآة الرمادي. وترى نيللي مستقبلها بكل تفاصيله.

ترى  نيللي  للمرآة.  الرمادية  الصفحة  على  األخرى  تلو  الصورة  تمر 
اآلن نفسها في إحدى ليالي الشتاء وهي تدق باب سِتپان لوكيتش 
بصوته  ينبح  العجوز  الكلب  البلدة.  طبيب   ،’Stepan Lukitch‘
الظالم.  يلفها  المنزل  نوافذ  خمول.  في  البوابة  وراء  من  المبحوح 

المكان غارق في السكون.
تهمس نيللي: »أستحلفك بالله.. أستحلفك الله!«

ولكن بعد فترة، يمزق الصمَت الرهيب صريُر بوابة الحديقة وهي 
تنفتح لترى نيللي طاهية الطبيب: »هل الطبيب بالبيت؟«

سيدها:  إزعاج  من  خائفة  وكأنها  خفيض  بصوت  الطاهية  تهمس 
»سعادته نائم.. لقد عاد لتوه إلى البيت بعد زيارة مرضاه المصابين 

بالحمى وأمر أال يوقظه أحد.«.
أمامها،  من  تزيحها  الطاهية،  تسمع  ال  تكاد  التي  نيللي،  أن  غير 
مندفعة إلى داخل البيت. تجوب الغرف ذات الجو الخانق، متعثرة 
بمقعد هنا أو مقعد هناك، لتبلغ أخيرًا غرفة نوم الطبيب. مستلٍق 
في سريره بمالبسه الرسمية كاملة إال معطفه، بينما ينفخ في راحتيه 
مكوًرا شفتيه. إلى جواره، مصباح صغير يرسل ضوءه الشاحب. من 
البكاء. يظل  إلى جواره منخرطة في  نيللي  تتكلم، تجلس  أن  دون 

جسدها النحيل ينتفض وهي تبكي بمرارة. 
الطبيب صامتًا. ينهض ببطء،  تجهش قائلة: »زوجي مريض!« يظل 
ناعستين.  بعينين  الزائرة  في  يحدق  وهو  راحته  إلى  رأسه  يسند 
مريض..  »زوجي  قائلة:  البكاء  من  نفسها  تمنع  نيللي وهي  تردف 

أتوسل إليك أن تأتي بسرعة.. أرجوك أسرع!«
يزوم الطبيب غاضبًا: »إيه؟«

»تعاَل.. تعال فوًرا! وإال... األمر فظيع! أتوسل إليك!«
نيللي، وهي تشهق مبتلعة دموعها، تصف للطبيب مرض  وأخذت 
ولكن  الصخر،  يذيب  تحكيه  ما  يوصف.  ال  الذي  ورعبها  زوجها، 

الطبيب يحملق في وجهها نافًخا في راحتيه دون أن يحرك ساكًنا. 
يغمغم: »سآتي في الغد.«

تصرخ نيللي: »مستحيل! إن زوجي مصاب بالتيفود! يحتاجك اآلن.. 
وفوًرا!«

يغمغم الطبيب: »أنا.. آ... وصلُت منذ لحظات.. ألنني كنت بالخارج 
منذ عدة أيام.. أعود مرضاي المصابين بالتيفود.. وأنا نفسي مرهق 

ومريض.. أنا ببساطة ال أستطيع! مطلًقا! صدقيني!«
   ويرفع الطبيب »ترمومترًا« طبيًّا أمام عينيها صائًحا: »حرارتي تقريبًا 

المرآة
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السرير..  في  الجلوس  عن  أعجز  أكاد  بتاتًا..  أستطيع  ال  أربعون.. 
سامحيني.. سأستلقي.«

ويستلقي الطبيب في سريره.
أن  إليك  أتوسل  أرجوك.. ساعدني..  يائسة: »ولكنني  نيللي  تنتحب 

تبذل قصارى جهدك وتأتي.. سأكافئك يا دكتور!«
»آه يا عزيزتي! لماذا... لقد أخبرتِك بالفعل.«

تنتفض نيللي وتروح تذرع الغرفة جيئة وذهابًا. تتوق إلى أن تشرح 
األمر للطبيب، أن تقنعه... تظن أنه لو أدرك فقط كم تحب زوجها 
هذه  لها  أنَّى  ولكن  ومرضه..  تعبه  لنسي  اآلن،  تعيسة  هي  وكم 

الفصاحة؟«
ال�»زيمستڤو«  طبيب  إلى  »اذهبي  قائالً:  الطبيب  صوت  تسمع 

.’Zemstvo‘
»مستحيل! إنه يبعد عن هنا بأكثر من عشرين ميالً.. والوقت غاٍل.. 
والجياد ال تطيق المسافة.. كال.. مستحيل! تعاَل يا ستپان لوكيتش.. 

إنني أطلب منك أن تؤدي عمالً بطوليًّا! ارأف بنا!«
يغمغم الطبيب مخاطبًا نفسه: »هذا فوق استطاعتي.. أنا محموم.. 
الدنيا تدور بي.. وهي لن تفهم!« ثم يردف مخاطبًا نيللي: »دعيني 
هذه  ترفض!  أن  بإمكانك  ليس  تأتي!  أن  ملزم  »ولكنك  وشأني!« 
أنانية! مثلك ملزم بأن يضحي بنفسه من أجل جاره.. وأنت ترفض 

المجيء! سوف أشكوك للقضاء.«
أجل  من  ولكنها  اإلهانة،  تستحق  وأنها  تكذب  أنها  نيللي  تحس 
زوجها بوسعها أن تنسى المنطق واللياقة والتعاطف مع اآلخرين... 
نيللي  البارد.  الماء  الطبيب زجاجة من  يتجرع  لتهديدها،  ورضوًخا 
تتوسل وتستعطف مثل أية متسولة وضيعة... وفي النهاية، يستسلم 

الطبيب. ينهض من السرير ببطء وهو يلهث باحثًا عن معطفه.
ارتدائه..  إياه: »ها هو! دعني أساعدك على  نيللي مساعدة  تصيح 
لهذا  يا  ولكن  حياتي...«  طوال  لك  ممتنة  سأظل  سأكافئك...  هيا! 
تساعده  ثانية.  يستلقي  معطفه،  الطبيب  يرتدي  أن  بعد  العذاب! 
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نيللي على النهوض وتسحبه للصالة. ثم تبذل جهًدا مضنيًا لتُلبسه 
حذاءه المطاطي... قبعته تائهة... ولكن نيللي تستقر في النهاية مع 
ميالً  ثالثين  يقطعا  أن  اآلن هو  عليهما  ما  العربة. كل  الطبيب في 
ليحصل زوجها على رعاية طبية. الظالم مخيم. ال يستطيع المرء أن 
يرى يده وهي أمام وجهه... تهب ريح شتوية باردة. كتٌل من الجليد 
تحت العجالت. السائق يتوقف باستمرار متسائال أي طريق سيسلك.

مترجرجة  تمضي  العربة  الطريق.  طوال  جالسان  والطبيب  نيللي 
بشكل مرعب، غير أنهما ال يشعران بالبرد وال بالرجرجة.
نيللي تخاطب السائق في جزع قائلة: »استمر.. استمر!«

تبصر  البيت.  فناء  إلى  المجهدة  الجياد  الخامسة صباًحا، تصل  في 
نيللي البوابات، والبئر والدلو، وصفَّ اإلسطبالت والحظائر العديدة. 
للجلوس  تدعوه  الطبيب وهي  تخاطب  البيت.  إلى  أخيرًا  ثم تصل 
ساكًنا  اِجلس  حاالً..  »سأعود  قائلة:  السفرة  غرفة  في  األريكة  على 

وانتظر قليالً.. وسأرى كيف حاله اآلن.«
األريكة  راقًدا على  كان  الطبيب مستلقيًا.  نيللي  تجد  عند عودتها، 

وهو يغمغم.
»دكتور.. أرجوك!«

»!’Domna‘ يغمغم الطبيب: »إيه؟ اِسألي دومنا
»ماذا؟«

»قالوا في االجتماع... قال ڤالسوڤ ‘Vlassov’... من؟... ماذا؟«
وأرعبها أن ترى الطبيب يهذي مثل زوجها تماًما. ماذا تفعل؟

قررت: »ال بد أن أذهب إلى طبيب ال�»زيمستڤو«.
تحت  الجليد  وكتل  القارسة.  الريح  الظالم.  في  رحلة  أخرى،  ومرة 

العجالت. كانت نيللي تتعذب جسًدا وروًحا، والطبيعة المخادعة ال 
تمنحها ما يخفف من عذابها... ثم يتراءى لها زوجها على الصفحة 

الرمادية وهو يمر كل ربيع بضائقة مالية ليسدد للبنك فوائد القرض 

الذي حصل عليه بضمان البيت. لم يكونا يستطيعان النوم، وكالهما 

زيارة  تجنبهما  طريقة  عن  بحثًا  الصداع،  ينهكه  حتى  ذهنه  يقدح 

ُمحِضر المحكمة.
القرمزية،  الحمى  البرد،  نوبات  من  األبدية  المخاوف  أطفالها:  ترى 
بين  من  الطالق.  السيئة،  المدرسية  الدرجات  )الُخنَّاق(،  الدفتيريا 

خمسة أطفال أو ستة، من المؤكد أن يموت واحد.
هذا.  يحدث  أن  الممكن  من  بالموت.  تنفعل  ال  الرمادية  الصفحة 
أحدهما  على  فإن  مهما حدث،  مًعا.  الموت  يستطيعان  ال  زوجان 
المرعب  المشهد  نيللي زوجها يحتضر. هذا  أن يدفن اآلخر. وترى 
يتراءى لها فجأة بكل تفاصيله. يتراءى لها النعش، الشموع، الشماس، 

بل وحتى آثار قدمي الحانوتي في الردهة.
تتساءل محملقة في وجه زوجها بعينين ال تعبير فيهما: »لَِم هذا.. 

من أجل ماذا؟«
وتبدو لها كل حياتها السابقة مع زوجها مقدمًة سخيفة لهذا كله.

يسقط شيء ما من يديها ليرتطم باألرض. تقفز فزًعا وقد جحظت 
عيناها. ترى مرآة ممددة عند قدميها. أما األخرى، فهي- كعهدها- 

معلقة أمام المنضدة.
تنظر في المرآة، فترى وجًها شاحبًا مبلالً بالدموع. اآلن، ليس ثمة 

صفحة رمادية. تتنهد في ارتياح قائلة: »ال بد أنني كنت أحلم.« 

من األدب العالمي

المرآة



91  تراث  /   العدد 209 مارس  2017

أثر الكتابة

عصافير »تّمام«
الهوان واالستسهال والتبسيط في محور  الكثير من  على رغم 
يأسك  أمامَك ديوان، يحطّم  ينبثق فجأة  اليوم،  النثر(  )قصيدة 
وقد يمنحك نسيماً تستروح منه أنفاساً بقصائد ال ينتهي منها 
ديوانه  يكتب  تّمام(،  الرحمن  )عبد  مصرّي  شاعر  الجمال. 
يضّم  قاسية(،  اإلنستجرام  في  )العصافير  غريب  باسم  )األول( 
)21( قصيدة في 100 صفحة، لدار شبه مجهولة )نور للثقافة 
الذي  للصوت،  االنتباه  على  ترغمك  الحالة  لكن  والفنون(، 
يستنير بشعرية مختلفة، تأبى االستكانة إلى المألوف المعروف 
المعهود والعادّي، أو حتى َمن يستسلم لتقاليد صارت في ُحكم 

البائتة. 
يغتني الديوان بالخطابات المعرفية، مع ذلك يسلُس قياده من 
الغنائية، ويحقق معادلة قلّما تتحقق، أن يثرينا بعدة  النثرية 
أو  النثر، وسط ما ينجزه من دراما حكائية  أنماط من قصيدة 
أشكال  على  معتمداً  إلخ،  وأماثيل  خرافات  أو  مركزية  صور 
النّص من ضرورات بالغية أو  لما يُمليه  إيقاعية مختلفة، تبعاً 
مشاهد تمثيلية أو سينوغرافيا سينمائية. وهو بين هذا وذاك، 
يفعمنا فرحاً، أو يُضنينا أسًى، حسبما يروح بطل النّص أو يأتي، 

لكنه ضمن سيرورة الوجود، يواري السوأتين: الحّب والحرب.
بكّل  رّحالة،  يحكي عن جّد  في قصيدة )صندوق جرامافون(، 
)وعلى  رحيله  بعد  للسيدة  غنيمة  يترك  لكنه  له صيد،  مدينٍة 
وجِه الَغمر ظُلمة(، وفي النهاية يعود فيزرع البوق كي يستنبت 
شجرَة موسيقى، ثم يحرق الصندوق ليستدفئ )حتى إذا مّسه 
الجبّانات(  )حارس  قصيدة  في  أما  استراح(.  البالد  من  طائف 
من  لزيف  بل  لكآبته،  ال  القرية،  مسرّات  يهجر  عمن  فيحكي 
حوله، حتى لم يعد يفرحه )كراٍع صالح( إال نبش الجثة )وقتها 
تلّني(  )اليأس  حيث  بيدراً(،  المرأة  وتصير  مذراًة،  العصا  أجد 

آخرة الليل. 
في الديوان بكائيات على من يعانين السرطان: مرًة مع سيدٍة 
في قصيدة )شامٌة تحت اإلبط(، يضّمنها حاالت موسيقية، إشارة 
)تميس  قبلما  الموت،  دنّو  من  فحيح  الحياة وسط  محبة  إلى 

)تبتسم  حتى  المنزل(،  إلى  الشمس  تجّر  فراشات  إلى  األرض 
الميوزات التسع للفالش( في الكادر. ومرة في قصيدة )ضرورة 
للهرب(،  كمثانة، وما من سبيل  )المكان ضيق  درامية(، حيث 
وهل يمكن أن )نرتّب األحداث على مزاجنا(، لكن أقمار األبدية 
العواء(. ومرة أخرى، مع  تنبح )فوق رؤوسنا( لتمّرر )كّل هذا 
الهيليوم(، يفتح لألسى  الله( وقصيدة )بالونات  قصيدة )طفلة 
أبواب الرحمة، فيلبّي أمنيات طفلة، مثل )غابة ازيّنت لحطّابها(، 
الكوابيس(، لكنه عاجز، و)ما  النهار )حديقة  قابلة  حتى تهّش 

غسلُت يدي بماء الضغينة، إال ألورّط العالم في المحبة(. 
ليخّفف  ربما  ورموزاً،  قصائد  الديوان،  جنبات  تمأل  الموسيقى 
من وقع اآلالم البيض ارتقاباً للفرح اآلتي، ففي )القصيدة إشبينة 
العكارة(،  بسرنجة  أرواحنا  الفجر  )زّوار  يحقن  قد  الحرب(، 
)طريق  وفي  العزلة.  حاضت  كلما  باألغنيات،  العتمة  فنجرش 
فاختفى  الموسيقى،  إلى  يقود  الترومبيت(، كّل شيء  ال تشبه 
حباتها  )تحّولت  الموسيقى  وطارت  الهارْْب(،  )بأوتار  الملعون 

إلى طيور(، وسمعنا حمحمًة بال قوس من جميع الوحوش. 
أنها  علمه  مع  اللحد،  إلى  المهد  من  الثورة  وّد  يخطب  كما 
الدم،  بقعة  تنّشف  الريح  )عّل  وحيداً  يجلس  فهو  أخفقت، 
يكفي  فهل  معطّلة،  )بئٌر  بيننا  وما  المسكوب(،  وحسائي 
الطريق  رّش  جميل،  فتًى  مّر  ترابِك،  )فوق  يعّزيه  النشيد؟(، 
باألغنيات(. من ثم ينحو صوب السجين، في )يا أخي في زراعة 
الموسيقى(، مستجمعاً حاالٍت مناظرًة في تاريخ الفن واألدب، 
وإذا مات شاعٌر فكيف يحتمل العالم )كّل هذا البياض اآلسن؟( 
لدى )عصافير اإلنستجرام( أسماء إفرنجية، مصطلحات موسيقية 
أو مرضية، لكن تّمام لم يشأ أن يعطّل بهجتنا أو يؤّجل أسانا 
تُطلق  خضراء  جنية  بعينيه  شاهد  فقد  تفسير،  أو  لمحة  بأي 

العصافير نحو الشمس: )يا رفيقي، إنَك أنَت البحر(! 

* شاعر ومترجم من مصر 

محمد عيد إبراهيم *



البنجابّية92 الثقافة  على  وتأثيراتها  العربّية  الثقافة 

وأكثرها  الهند  غرب  شمال  واليات  أشهر  من  واحدة  البنجاب 
الروافد  من  مشتٌق  أصالً  واسمها  األرض،  بالمياه وخصوبة  غنى 
المائية الخمسة التي ترفدها وهي: جهيلوم، شيناب، راوى، بياس 
اسم  أيضاً  الوالية  هذه  على  يطلقون  السبب  ولهذا  وستلوج.. 

»أرض األنهار الخمسة«.
عهد  في  األولى  للمرة  البنجاب  إلى  والمسلمون  العرب  توجه 
ابي صفرة  المهلّب بن  الخطاب. وكان  الراشد عمر بن  الخليفة 
أول قائد عسكري عربي يصل إلى منطقة ملتان غرب البنجاب 
في العام 664 م. وتاله في فتح تلك البالد، القائد العربي الشهير 
محمد بن القاسم في العام 711 م. والذي تمّكن من السيطرة 
 720 العام  في  لها  المحاذية  وتلك  ملتان  مناطق  مختلف  على 
تقّوضت  ما  اإلسالميّة سرعان   – العربيّة  السيطرة  لكّن هذه  م. 
استعادة كل  الراجا جايبال من  تمّكن  العام 877 م. عندما  في 

المناطق الممتدة من كانجره الى ملتان وجعلها تحت حكمه.
في العام الواحد بعد األلف الميالدي، انطلق السلطان محمود 
الغزنوي من بيشاور وغزا مملكة الراجا؛ وبعد تسع سنوات، )في 
استمرت  ولمدة 150 سنة  ملتان؛  فتح  تمّكن من  العام 1010( 
البنجاب بعد ذلك، تحت حكم أحفاد السلطان محمود الغزنوي، 
اللغة  على  الطاغي  تأثيرها  تترك  العربيّة  اللغة  بدأت  حيث 

البنجابيّة، وتخترق شبكات ألفاظها ومداليلها.
واللغة البنجابيّة تشّكل اليوم لغة أكثر من 33 مليون هندوسي 
وسيخي ومسلم ومسيحي من سّكان والية البنجاب المقيمين في 
الهند وباكستان وخارجهما، وتكتب بثالثة خطوط: الجورموكي، 

الفارسي، والديفناجري.
اللغة  تعتبر  البنجابية،  للدولة  الرسمية  اللغة  أنها  عدا  وهي 
التسعة األكثر استعماال في العالم، واللغة الرابعة األكثر استخداماً 

وتداوالّ في آسيا.
ومن جملة ما تتميّز به اللغة البنجابيّة بعد، ما ساقه د. ستياناندا 
جاوا، المدير األسبق للمعهد الهندي للغات األجنبية، إذ قال إنها 

لغة »رجولة وقوة دفق رجولي؛ وقد ازدادت ثراء نتيجة احتكاكها 
باآلداب العربية واألردية والفارسية والهندية«.

ويحّدد د. ستياندا األسباب الرئيسة التي كانت وراء تأثير العربية 
على اللغة والثقافة البنجابيتين فإذا هي:

أوالً، وصول عدد كبير من العلماء والشعراء واألدباء المسلمين 
من آسيا الوسطى الى الهند، مروراً بممر خيبر والبنجاب.

ثانياً، تدفّق أعداد هائلة من األمراء والجنود والنبالء الذين نطقوا 
بلغة الضاد، على الهند عن طريق البنجاب.

ثالثاً، الهجرات شبه المتتابعة للشخصيات الدينية اإلسالمية إلى 
الهند بغرض الدعوة والتبليغ.

رابعاً، قدوم التّجار والمستوطنين العرب، وهؤالء كان لهم الدور 
التعامل  نتيجة  البنجابيين،  السكان  على  تأثيراً  األكثر  العملي 

االقتصادي والمداوالت التجارية اليومية.
ونفهم من دراسات هندية عّدة كتبها د. ستياناندا جاوا وغيره، 
أن هذا االختالط الكبير، كان من نتيجته استيعاب سائر اآلداب 
والقيم والُمثُل واألنساق الثقافية العربية، حتى دخلت الكلمات 
اختالف  على  البنجابية،  األسر  كل  لهجات  العربية  والتعابير 
مستوياتها الطبقية والثقافية، وبدأ يتلّمس المراقب اليومي في 
ذلك الزمن، بصمات ثقافة العرب ولغتهم في كل شيء، حتى في 
المأكل والمشرب ونماذج األزياء وغيرها من العادات والتقاليد 

البنجابية.
وإذا كانت ظاهرة التسمية واأللقاب، داللة على عمق التداخل 
على  انعكس  ما  أكثر  انعكس  ذلك  فإن  الشعوب،  بين  الثقافي 
العربيتين.  باللغة والثقافة  التعّددي في عالقته  البنجاب  شعب 
بخاصة  منهم  والبنجابيّون  بعامة  الهنود  المسلمون  لجأ  فلقد 
العربية،  إلى استعارة أسمائهم من الكتب اإلسالمية والتاريخية 
التي تضّمنت أسماء مثل: محمد وأحمد وعمر وعثمان وحسن 

وحسين ومصطفى والقريشي واألنصاري والقاسمي... إلخ.
كما اختار الشعراء والكتّاب في البنجاب أسماء عربيّة أخرى مثل: 

أحمد فرحات *الثقافة العربّية وتأثيراتها على الثقافة البنجابّية



فريد وقادر وصابر ووارث وقيصر، فضالً عن تسميات أنثوية مثل: 
ورابعة..  وصبيحة  ونفيسة  وملكة  وزهراء  وعقيلة  وسلمى  نبيلة 
الشعراء  من  قليل  غير  ع��دداّ  نجد  المسلمين،  وبجانب  إلخ. 
استعاروا مصطلحات  الذين  المسلمين،  البنجابيين غير  والكتّاب 
وكلمات عربية كأسماء كتابيّة مثل جورشرن سينغ شهيد، وماهان 
سينغ ماهر، وبريتم سينج سفير، وجورموغ سينغ مسافر، وبياريه 
سينغ صحرائي وتيجا سينغ صابر ونيرانجان سينغ طالب. وهناك 
أيضاً أماكن عّدة ومدن وقرى في البنجاب، تتكّون أسماؤها من 
مصطلحات وأسماء محض عربية، مثل ديرة غازي خان، وأحمد 
آباد، وحيدر آباد، وبغداد الجديدة، ودمشق الجديدة، واألندلس 
التي  والمهن  الحرف  بعض  أسماء  توجد  كما  إلخ.  الجديدة... 
استعارتها اللغة البنجابيّة من العربيّة، ومنها على سبيل المثال ال 
الحصر: تاجر، وجالد، وحلواني وطبيب، وحكيم، وقاضي، وإمام، 
وشاعر، وأستاذ، ومختار، وأمين، وصانع ونجار وحداّد. وقد دخلت 
والنهر  والثلم  كالفدان  عربية  زراعية  مصطلحات  البنجابيّة  إلى 
مصطلحات  أيضاً  ودخلت  والدخل.  والتحصيل  والبذار  والمزارع 
منها:  البالد،  تلك  في  كبير  نحو  على  شاعت  وقضائية  إداري��ة 
مّدعي، ومّدعى عليه، وقانون، وعدل، وعدالة، ووكيل، وشهادة، 
والقلم  الكاتب  عن  فضالً  ومهر..  وتصديق،  وقاتل  وارتكاب، 
والدرس والتدريس والباب والعنوان والصفحة والمسطرة والورق 

وما إلى ذلك.
مثل  تقنية  مصطلحات  العربية  من  البنجابيّة  استعارت  كما 

المعمار والمحراب والركام والفالج والسرطان وغيرها.
مسّميات  استعملوا  البنجاب  أهل  من  الصوفيّة  شعراء  وبعض 
في  )وهو  فريد  بابا  كالشاعر  الصوفيّة  أشعارهم  في  عربية 
المناسبة، أحد أكبر شعراء البالد البنجابيّة( مثل: العقل، اللطيف، 

الوضوء، المالك ، الصابر، المبروك.. ألخ. 
دينية  كلمات  المقدسة  السيخية  الكتب  تتضمن  جهتها  ومن 
والفاني  والمصلّى  والتسبيح  والكعبة  والمشايخ  كالشيخ  عربيّة 
والصاحب  والقرآن  والنظر  والحكم  والنور  واألحوال  وعزرائيل 

والكالم والسلطان والرضا والسالك والشاهد.. إلخ.

مجنون ليلى البنجابي
بالنسبة  ذهبياً  عصراً  عشر  الثامن  القرن  كان  أخرى،  جهة  من 
الفترة،  البنجابيّة. وفي هذه  الرومانسي في األصقاع  الشعر  إلى 
الرومانسي  األدب  الستلهام  البنجابيّون  والشعراء  الكتّاب  توّجه 
وأشعار  قصة  بالبنجابيّة  نقرأ  صرنا  وهكذا  العربي.  الكالسيكي 
»مجنون ليلى« و»يوسف وزليخا«، وزاد عليها الشعراء البنجابيّون 

بونم«  و«ساسي  »هيرورانجا«  أمثال  من  غرامية  حكايا 
مستفيدين   صاحبان«،  و»ميرزا  مهيوال«  و»سوهيتي 
المتعارف  العربي  أصلهما  وفق  والغزل  بالتشبيب 

عليه. وهذه الفترة التي عرفت بازدهار األدب الرومانسي 
العظيم  البنجابي  الشاعر  عصر  بحق،  تسمى،  باتت  بالبنجابيّة، 
وارث شاه، الذي نظم ملحمته الرائعة: »سوهيتي مهيوال«، وهي 
عبارة عن قصص شعري نتلّمس فيه بصمات واضحة من التفكير 
إن  وهذا  وكتابًة.  إنشاًء  الحذاقة،  بالغ  عربي  بأسلوب  اإلسالمي 
دّل على شيء، فعلى أن الثقافة العربيّة واللغة العربيّة، شّكلت 
ظاهرة مشتركة لكتابات وأشعار كثرة كاثرة من »شعراء القّص« 
البنجابيين، بمن فيهم أحمد يار، وبيللو وحافظ برخوردار، وإمام 
بخش، وهاشم شاه محمد، وقادر يار، وطلعت محمد، ورضا علي 

شاه وغيرهم.. وغيرهم.
ولقد اشتّد اإلقبال على »البيت« من أصناف الشعر العربي في 
السيخ  حكم  تحت  البنجاب  باتت  حيث  عشر،  الثامن  القرن 
بالكامل؛ إاّل أنه وفي أعقاب االحتالل اإلنجليزي لوالية البنجاب، 
حصلت تغييرات شتى في الميول واالتجاهات واألذواق والخيارات 
»المضّمخ«  البنجامي  الرومانسي  الشعر  ضحيتها  راح  الثقافيّة، 
بالعربية حتى الثمالة، حيث بدأ التأثير العربي يتراجع في البالد، 
المفروضة من  االنجليزية  الغربي، واآلداب  التفكير  ليحّل محله 
طرف المستعمرين اإلنجليز.. وعلى الرغم من شراسة االستعمار 
البريطاني، إاّل أن الكلمات والمصطلحات التي استعارتها البنجابيّة 
من  اللغة العربيّة، والثقافة العربيّة، ظلّت راسخة باستعماالتها، 

ولم تكن لتفارق  البتة حياة البنجابيين ويوميّاتهم 

* كاتب وباحث من لبنان

قلب الكالم
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الهيثم94 ابن  للعالم منجًزا علمًيا منذ عصر  العرب لم يقدموا  الحميد:  الدكتور شاكر عبد 

حوار خاص

حاوره - طارق سعد

إن  األسبق  المصري  الثقافة  وزير  الحميد  عبد  شاكر  الدكتور  قال 
الحديث.  العصر  منتجات  تنتج شيًئا من  ال  العربية  الدول  معظم 
أو منجزًا علمًيا، منذ عصر  اختراًعا  للعالم  واضاف: نحن لم نقدم 
الحسن بن الهيثم. وقال في حوارنا التالي معه إن العناصر الثالثة 
المكونة للثقافة العربية ال تسّر؛ فالماضي محكوم برؤية سطحية 
للتراث وفي مركزه الدين حولته من قوة روحية عظيمة  إلى  وسيلة 
على  قائم  فواقع  الناس  حياة  وهو  الحاضر  أما  للعنف.  مبرر  أو 
االستهالك وعدم اإلنتاج. أما اإلبداع وهو العنصر الثالث فموجود 

ولكنه في حاجة إلى حسن تنظيم واستغالل.

 ما رأيك فى حال الثقافة العربية اآلن؟
هي في حال ال تسّر حبيبًا، ربما تسّر األعداء فقط.

 لماذا؟
الناقد  قدمه  ما  الى   أميل  للثقافة،  التعريفات  عشرات  بين  من 
الكندي »نورثروب  فراي«، من أن أي ثقافة تتكون من ثالثة عناصر، 
األول مرتبط بالماضي والتراث، والثاني يتعلق بأساليب حياة الناس 

في الحاضر، والثالث متصل بإبداع الناس. 
مرتبط  عنصر  أهم  هو  الدين  أن  أعتقد  األول؛  بالعنصر  ولنبدأ 
بالماضي ومؤثر في حياة الناس وحاضرهم، والمستقبل أيضا. الدين  
البشرية  بالنفس  واالرتقاء  االنسان  لبناء  ايجابية   قوة  عام   بشكل 

رأى أن حال الثقافة العربية ال يسر حبيًبا!

الدكتور شاكر عبد الحميد:
العرب لم يقدموا للعالم منجًزا علمًيا منذ عصر ابن الهيثم
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ووضع قوانين وأساليب أفضل للحياة  واآلخرة. لكننا لألسف أخذنا 
القشور، وحولناه من قوة روحية عظيمة إلى وسيلة أو  الدين  من 
مبرر للعنف، فأسانا إلى اإلسالم وشوهنا صورته وساعدنا العالم في 
ربطه باإلرهاب. لذلك أرى أن أول عناصر الثقافة العربية تحول إلى 
لكننا  اإلسالم،  يقلل من عظمة وقيمة  بالطبع ال  عنصر سلبي. هذا 

نتحدث عن حال المسلمين، أو كثير منهم اآلن.

السياسة وصراعات  أالعيب  بأنها فقط  ذلك  الرد على  يمكن  أال   
المصالح؟

وهل السياسة منفصلة عن حياة الناس أو ال تؤثر في سلوكياتهم؟ أم 
أنهم منقادون دون عقل؟ لماذا يقتل بعضنا بعًضا في سوريا وليبيا 

واليمن والعراق؟ علينا أن نرفض ذلك وبمنتهى الحزم.

 الحديث عن حياة الناس وسلوكياتهم يقودنا للعنصر الثاني من 
عناصر الثقافة العربية، كيف تراه؟

معظم أساليب حياتنا كمصريين وعرب مبني على االستهالك، معظم 
العربية ال تنتج شيئًا من منتجات العصر الحديث، نحن لم  الدول 

نقدم للعالم اختراًعا أو منجزًا علميًا، منذ عصر الحسن بن الهيثم.
اإلسالمي  الفن  لكن  موجود،  الفن  واألدب،  الفن  عن  نتحدث  ال 
والحلي،  الزخارف  مثل  وأمور  والمسجد  البيت  عمارة  في  محدود 
والخط العربي محدود أيًضا ومقيد الخيال، والخيال عنصر أساسي 

في العلم والفن.
مثل  أخرى  عوامل  هناك  االستهالك،  على  االعتماد  جانب  إلى 
المستوردين والمحتكرين. وفي النهاية نجد أن أساليب حياة الناس 
فيها عشوائية واختالط، ونكتشف أننا بال »شخصية«. ومن المؤسف 
أمة  كنا  تزيد.  االختالف  وعوامل  تقل،  بيننا  المشتركة  العوامل  أن 
واحدة  مكونة من اثنين وعشرين دولة، وصرنا اثنتين وعشرين أمة!

الصينيون حققوا المعجزة بالعمل ألجل
 »روح الصين العظيمة« ونحن ما زلنا نبحث عن روحنا!

المسؤلون في مصر ال يدركون أهمية صناعة السينما، 
وأدعوهم لتأمل تجربتي المغرب واإلمارات

شاكر عبد الحميد
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الثقافة  مكونات  من  الثالث  العنصر  بوصفه  اإلبداع  ترى  وكيف   
العربية؟

الرواية والقصة  اإلبداع موجود في مجاالت دون أخرى. نجده في 
تطور  دون  من  لكن  المسرح  في  ونراه  التشكيلي،  والفن  القصيرة 

كبير، وفي السينما بشكل محدود. 

 تكلمَت وكتبَت كثيًرا في موضوع الصناعات الثقافية، لكن ال أحد 
يهتم، كيف تفسر ذلك؟

تقرير حول  المتحدة  لألمم  اإلنمائي  البرنامج  عن  2010 صدر  في 
االقتصاد  أن  يؤكد  الثقافية«  »الصناعات 
اإلبداعي أصبح االقتصاد األكثر ثباتًا واستقراًرا، 
خصوًصا بعد األزمة المالية العالمية، تضاعفت 
صادراته في العالم ما بين عامى 2002 و 2009 
إلى 712 مليار دوالر ما يعكس اهتماًما ووعيا  
المرتبة  في  الصين  تأتي  بأهميته.  كبيرين 
التي  أمريكا  تليها   ،  % 21,6 بنصيب  األولى  
تستحوذ على  8,4 %. المؤسف والمذهل أن 

نصيَب العرب حسب التقرير ضئيل للغاية. 
الصناعات الثقافية رغم أهميتها غير موجودة 
عربيًا، أو موجودة بشكل فردي. ويا ليتنا نجد 
تطالب بمؤسسة عربية  التى  صدى لصيحاتنا 
تجربة  هذه  واالبداعية.  الثقافية  للصناعات 

جديرة بالدراسة واالهتمام والعمل.

 ما مالمح نجحاح تجربة الصين؟
في الصين عشرة آالف خريج »فنون« سنويًا، 
في  للفنانين،  كاملة  قرى  أنشأت  الصين 
إحداها سبعة أو ثمانية آالف فنان من ذوي 
فنية  أعمااًل  ينتجون  الخاصة،  االحتياجات 
وبها  والخزف،  والحرير  الورق  على  كالرسم 
التحف  الماليين من هواة وجامعي  عشرات 
واألعمال الفنية، يقصدون أربعة آالف  قاعة 

أفالما  اآلن  وتقدم  والنشر،  للكتاب  مدنًا  الصين  أنشأت  كما  عرض. 
سنويًا  صارت  »كمان«  آلة  مليون  ربع  وتنتج  هوليود،  في  تنافس 
واالستعراضية  الشعبية  الفنون  وفرق  ايطاليا.  في  حتى  مطلوبة 
الرسامين  بعض  عالمية.  بمكانة  اآلن  تحظى  الصينية  والموسيقي 
صالة  مثل  عالمية  عرض  قاعات  في  أعمالهم  تعرض  الصينيين 

»كريستى« للمزادات  في لندن. 
لو سألنا أي  صيني: كيف حققتم تلك النجاحات التى جعلت الصين 
أننا  ويعتقدون  يندهشون،  »الناس  يقول  فسوف  العصر؟   معجزة 
إلى  نستند  نعمل ونحن  لكننا  منذ عقود،  المعجزة  لتحقيق  نعمل 
تقوم  الدولة  أن  لنا  يؤكد  وسوف  السنوات«.  آالف  عمرها  حضارة 
والتسويق.  والترويج  والمساندة  واالهتمام  التشجيع  في  بدورها 

ذلك،  معنى  ويدركون  عريقة،  حضارة  أصحاب  أنهم  يقولون  هم 
ويستفيدون  وينجزون،  جيدا،  يعملون  وإنما  بالكالم،  يكتفون  وال 
من حضارتهم، والحضارات األخرى، ألقصى حد. إنهم يعملون ألجل 
»روح الصين العظيمة«، ونحن في حاجة إلعادة اكتشاف »روحنا«.

 ما الذى يحول دون تنفيذ مشروع مماثل عربًيا؟
األسباب كثيرة؛ سياسية واجتماعية. بعضها يتعلق بالنمط االستهالكي، 
أو بالتربية والتعليم، أوبعدم االهتمام بالمبدعين في كثير من الدول 
العربية. أسباب كثيرة تشكل منظومة كاملة معطلة، وربما مدمرة. 
وثقافة،  إبداًعا  لدينا  أن  ينفي  ال  هذا  لكن 

ونحن نحاول وعلينا أال نتوقف. 

 أال تكفي األصول والجذور المشتركة واللغة 
العقبات  لتذليل  والدين،  الثقافى  واإلرث 
متجانسة،  واحدة  عربية  ثقافة  إلى  وصواًل 

على األقل؟
الرغبة والجدية،  إن توفرت  تأكيد  تكفي بكل 
مع تحفظى على »وحدة الدين« فلسنا جميعا 
عالميتين  حربين  تجاوزت  أوروبا  مسلمين. 
طاحنتين  فيها بينها، وأقامت اتحاًدا متكاماًل، 
فيها  والصين   .. الحال  بطبيعة  الثقافة  يشمل 
كثيرة،  ولهجات  وقوميات  ومعتقدات  أديان 
كدويالت  وجعلها  للتشتت  أدع��ى  وه��ذا 
تجاوزت  وقد  واحدة،  حدود  داخل  منفصلة 
كل ذلك، وانطلقت لتواصل إبهار العالم. ذلك 
ألن األوروبيين  تحرروا من  المشاعر السلبية 
لينطلقوا  لألمام ويواصلوا التقدم. أما الصينيون  
أو  إل��ى/  واالنحياز،  التعصب  فوق  فقفزوا 
ضد  دين بعينه أو عقيدة  أو فئة من الناس. 
واحد  لخدمة هدف  يعملون جميًعا  وأصبحوا 

يؤمنون بأهميته وهو مصلحة وطنهم. 
االهتمام   في  ممتازة  تجربة  تقدم   وفرنسا  
عالميًا، وأرض  انسانيًا  واالبداع، مما جعلها  مركزًا حضاريًا  بالثقافة 
في  العالم   أنحاء  مختلف  من  مبدع  ألف  و750  لمليون  األحالم  
شتى مجاالت الفن والفكر والثقافة. اختاروها مكانًا لإلقامة واإلبداع. 
أقام  من  أول  وهم   أمريكا،  في  كانت  الثقافية  الصناعات  وبداية 
مدنًا لالبداع والمبدعين، وكان األمريكي »ريتشارد فلوريدا« أول من 
أشار إليها في كتاباته وتحدث عن طبقات المبدعين ومدن اإلبداع 

كمدينة سان فرانسيسكو.

  هل نحن شعوب ال تستطيع صنع تجارب مماثلة؟ 
ليست المشكلة في الناس بكل تأكيد،  لدينا ما يقيم صناعات ثقافية 
والسياحية  األثرية  األماكن  ولدينا  بتراثنا.  مرتبطة  وإبداعية مذهلة 

حوار خاص

ليتنا نجد صدى لصيحاتنا 
التى تطالب بمؤسسة عربية 

الثقافية  للصناعات 

الهيثم ابن  للعالم منجًزا علمًيا منذ عصر  العرب لم يقدموا  الحميد:  الدكتور شاكر عبد 
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الصادق  إلى  يحتاجون  الناس  الرائع.  اليدوي  واإلبداع 
ما  أفضل  يعطون  ويجعلهم  يوجههم  الذي  المخلص 

عندهم.

 بالحديث عن الصناعات الثقافية كيف تنظر لتراجع 
السينما المصرية بعد أن كانت تحقق ثاني أعلى دخل 
»القوة  أدوات  أهم  من  وكانت  القطن،  بعد  للدولة 

الناعمة«؟
مربحة  كصناعة  السينما  أهمية  تدرك  تعد  لم  الدولة 
ومصدراً مهماً للدخل القومى. إلى جانب توفر المحتوى 
في  للنظر  مصر  في  المسؤولين  أدعو  والخبرة  والفكر 
المتحدة  العربية  اإلم��ارات  ودول��ة  المغرب  تجارب 
لصّناع  جاذبة  بيئة  خلق  في  نموذجيهما  من  لإلفادة 
السينما العالمية لتحقيق مكاسب مادية وثقافية هائلة.

الضيف في سطور
الدكتور شاكر عبدالحميد، ناقد ومترجم مصري. وزير الثقافة المصري األسبق، 
المعهد  وعميد  للثقافة،  األعلى  المجلس  عام  أمين  منها  مناصب  عدة  شغل 
العالي للنقد الفني، ونائب رئيس أكاديمية الفنون. يعمل حاليا أستاًذا لعلم 
»الدرسات  سلسلة  تحرير  ورئيس  بمصر،  الفنون  بأكاديمية  اإلبداع  نفس 
اإلنسانية« الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. تنوعت إسهامات عبد 
الحميد ما بين النقد والفكر والترجمة والدراسات والبحوث في األدب والفنون. 
أثرى المكتبة العربية بالكثير من الترجمات منها: العبقرية واإلبداع والقيادة 
من تأليف د. ك. سيمونتون، ومعجم المصطلحات األساسية في علم العالمات 
واألسطورة  كاجان،  جيروم  تأليف  من  مغرية  أفكار  وثالث  )السيموطيقا(، 
والمعنى لكلود ليفي شتراوس. حصل الدكتور شاكر عبد الحميد على جائزة 
الدولة المصرية في التفوق في العلوم االجتماعية عام 2003، وجائزة »الشيخ 
وجائزة  والغرابة«،  »الفن  كتاب  عن  الفنون  في   2013 عام  للكتاب«  زايد 

»مسعود شومان«  األردنية للعلماء الشبان في العلوم اإلنسانية عام 1990 



األدب98 »فريكيكو« 

د.سهير المصادفة *»فريكيكو« األدب

المصرية  العامية  اللهجة  اخترعت مخيلة  أدري متى  بالفعل ال 
هذا االسم حتى نبهني الشاعر المبدع وليد عالء الدين أنها من 
المصريين  بعض  كان  حين  اإلنجليزي  االستعمار  فترة  مخلفات 
كلمتي  بدمج  اإلنجليزية  المعسكرات  خدمة  في  يعملون 
ا« لتصير على ألسنة المصريين:  »very quick«، أي »سريع جدًّ
ربما  الشعب...  مخيلة  في  راسخة  أنها  أظن  كنت  »فريكيكو«. 
السبعينيات اسمها »فريرة«،  من لعبة قديمة كانت شهيرة في 
وربما من فعل »فرك« فهو يفرك في مكانه حتى يحقق أهدافه 

فُسمي »فريكيكو«.
المهم أن المجتمع المصري يُطلق على الكائن »الفريكيو« هذا 
ًما إياه بكلمة »الواد« �� مهما بلغ صاحبه من العمر ��  االسم مفخَّ
ليصبح »الواد فريكيكو« إذا ما اطمئن الجميع إلى اكتمال أركان 

الصفات المؤهلة لحمله االسم.
االنفتاح  أتذكر مع عصر  �� على ما  انتشار هذا االسم  بدأ  ربما 
االقتصادي في عصر السادات �� فأصبح »الفريكيكو« منتشرًا في 
المصالح الحكومية،  المحاكم وفي الجمارك وفي جميع  قاعات 
شديدة  بيروقراطية  معامالت  ينجز  قليلة  قروش  مقابل  كان 
رجال  مع  االجتماعي  السلم  أعلى  فجأة  تجده  ثم  الوعورة، 

األعمال وكبار رجال الدولة.
ومن مواصفات »الواد الفريكيكو« أن جلده سميك، ال تؤثر فيه 
اإلهانة، وال يأخذ انتقادات اآلخرين على محمل الجد، وهو ينظر 
بنظرات  يهتم  ال  فريسته،  نحو  قواه  مستجمًعا  مباشرة  أمامه 
يصوبها  التي  االزدراء  أو  الشفقة  أو  االستخفاف  أو  االستهجان 
نحوه المحيطون به، هو فهلوي، وغالبًا لم يتعلم بالقدر الكافي، 
شاتًما كلَّ حملة الشهادات العليا، وطوال وقته يدور في الشوارع 
من أجل إنجاز أمر ما ألحدهم، وليس لديه وقت لالستماع إلى 
جملة جادة واحدة، يكره أن يوقفه زميل له ليحدثه، فهو يكره 
الكالم الذي قد يكون مرآة يرى على صفحتها وجهه الحقيقي، 
فتجده يتهته بكلمات محفوظة ينهي بها أية محاولة لجرّه إلى 

حديث ما.
تبدل العالم في العقدين األخيرين كثيرًا وسيطرت وسائل الميديا 
الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي واإلنترنت على الحياة العامة 
الفريكيكو«  »الواد  على صفات  أبًدا  تؤثر  لم  ولكنها  مصر،  في 
ازدياد  مع  المصري،  األدبي  الوسط  في  للغرابة  ويا  ظهر  الذي 
مهاجم  بذيء،  وهو  سالطة،  أكثر  لسانه  فأصبح  صفاته،  صقل 
شبكة  لديه  والحركة،  الظل  خفيف  رحمة،  دون  ألعدائه  شرس 
الرنين، كما  تليفونه عن  عالقات عنكبوتية في مجاله، ال يكف 
ال تكف بوستاته البذيئة على الفيس بوك وتويتر عن االنطالق. 
ال يكتفي بإصابة َمن يشيرون إلى حقيقته، بل يلتهم وجودهم 
كما  تماًما  محيطه،  في  عظامهم  من  حتى  أثرًا  يترك  وال  كاماًل 
تفعل الضباع، محبوب من أصحاب المصالح، وعادة يكون مخبرًا 
لدى الجهات األمنية لالستفادة من معلوماته وجمع نقاط ضعف 

عمالئه، وتسجيل جلساتهم معهم كاملة.
إلى  تعرفك  محاولة  بمجرد  ببساطة  الفريكيكو«  »الواد  ستجد 
فوًرا  إليه  ستتعرف  طوياًل...  تبحث  ال  مصر،  في  األدبي  الوسط 
إلكتروني  موقع  خالل  من  أو  للمثقفين،  شهير  مقهى  على 
إجراء حوار معه  إلى  يدعوك  كثيرًا عندما  تندهش  مشبوه، وال 
مرساًل أسئلته على »الواتس« بادئًا إياها بكتابة كلمة »أستاذة« 
هكذا: »أستازة«، فهو ليس لديه الوقت لتعلم قواعد اإلمالء ألنه 
أعضاء  بها  جلسة  من  ينتقل  الطاوالت،  بين  اليوم  طوال  يقفز 
تحكيم جائزة كُبرى إلى جريدة ما يسلم إليها أحد المبدعين أو 
عناوين بعض كتب معارفه لالهتمام بها في صفحاتهم األدبية، 
بعد  حقيقته  يعرف  لم  كاتبًا  خلفه  يسحب  وهو  تراه  ربما  أو 
لها  ليدفع  الخاصة  النشر  دور  أحد  إلى  أهالي  تسليم  ليسلمه 
تكلفة طباعة عمله الجديد، ويحصل »الواد الفريكيكو« بالطبع 

على نسبته من الناشر. 
ستجده يتحدث كثيرًا عن صدور روايات عظيمة ال يعيرها أحٌد 
كُتَّابًا حقيقيين، ولكن ال تستغرب  كُتَّابها  يعتبر أحد  انتباًها وال 



ألشهر  القصيرة  القوائم  على  الروايات  هذه  تجد  حين  كثيرًا 
الجوائز. سيتحدث عن قدراته الخارقة في خلع بعض المسؤولين 
الكبار من مناصبهم بل الوزراء أيًضا، وال تستغرب كثيرًا إذا رأيت 
نبوءاته كلها تتحقق، سيحدثك عن أهمية التغيير والثورة دون أن 
يسمح لك بالكالم، وسيطلق طلقاته الطائشة ضد الجميع مهما 
سيبدل  سماعية،  عادة  ثقافته  وألن  األفعال.  أو  األسماء  تبدلت 
نباًل  المعاني  أكثر  وسينتحل  الجلسة  تبدلت  كلما  آرائه  من 
الحالمين  الثوار  شباب  مقوالت  سيكرر  معه،  للجالسين  كطعٍم 
الذين نزفوا دماءهم على األسفلت وغادروا الدنيا ليظل »الواد 
الفريكيكو« يردد كلماته عن الفساد والتغيير ونسف القديم كله 
ليحلَّ الجديد محله، يدور حول الكلمات في الوقت نفسه الذي 
يؤدي فيه مهام وظيفته كاملة، مبجاًل الثوار تارة، والعًنا َمن لم 

يستطيعوا تربيتهم تارة أخرى.
يفعل »الواد الفريكيكو« كلَّ شيء وأي شيء، ولكنه ال يترك ثأره 
أبًدا وخصوًصا من أولئك الذين ابتسموا بوقار في وجهه قائلين 
مكلاًل  أسمائهم  إذا جاء ذكر  فهو  فريكيكو«.  يا  واد  »يا  بهدوء: 
باالحترام في جلسة من جلساته يزوم كما لو أن عقربًا لدغته، 

الذي  المثقف  أو  الكاتب  هذا  يهاجم  لم  وإذا 
الحديث  دفة  بتغيير  يكتفي  فهو  اسمه،  ذكروا 
من  الُكتَّاب  وأنصاف  بأرباع  الجالسين  مذكرًا 

أصدقائه أو باألحرى عمالئه الُجدد.
مثل  الشائعات حوله  من  الكثير  إلى  ستستمع 
العموالت  أو  الفائزين  من  للجوائز  اقتسامه 
المواقع  أصحاب  من  الحماية  أو  الناشرين  من 
اإللكترونية الشهيرة أو األموال التي يحصلها من 
وقلمه  لسانه  من  خوفًا  البتزازه  المستهدفين 
العامي البذيء، ولكن ال تلم نفسك كثيرًا إذا ما 
وقعت أنت نفسك في براثنه، ف� »الفريكيكو« 
وسامة وخفة  فلديه  أيًضا،  بمواهبه  يُستهان  ال 
يصعب  التي  المحترف  النّصاب  ومقومات  دم 
وهو  إال  أبًدا  تراه  لن  أنك  كما  عليها.  التغلب 
مكتبات  إحدى  مدخل  على  عرقه...  في  غارق 
»فريكيكو«  زميله  يحاور  مقرفًصا  الكتب  بيع 
من  جبل  بتكويم  بنفسه  يقوم  بينما  المكتبة، 
الجمهور  الِصغار إلقناع  الروائيين  أحد  مؤلفات 
أنه األكثر مبيًعا، أو تراه غارقًا في عرقه خلف 
شرسة  حملة  يقود  الزرقاء  الكمبيوتر  شاشة 
ضد أحدهم، مكونًا لجانًا إلكترونية من زمالئه 

»الفريكيكو«، جالًسا طوال يومين دون نوٍم، مطلًقا كلَّ 
العربي والغربي والهندي والتركي من  التاريخ  ما عرف 

ُسباب، مستخدًما كلَّ ما استمع إليه في جلساته مع زبائنه، 
ولذلك إذا ما حاولت أن تصل إلى ما يريد الكائن »الفريكيكو« 
الفعلية فحتًما ستفشل، حتى بعد أن  تحديًدا وما هي قناعاته 
الثاء  وإعادة حروف  بذاءاته  وتنقية  كتب،  ما  كلَّ  تعيد صياغة 

والزاي واأللف والصاد إلى أماكنها الصحيحة.
مع األسف، أحذرك من النجاة من »فريكيكو« مصر، أو محاولة 
درء سمومه بصداقته، فال سبيل للنجاة من براثنه حتى باجتناب 
األحوال كما تجد  كلِّ  فهو سيجدك في  فيه،  يعيش  الذي  البلد 
أسماك القرش فرائسها، وسينكل بك سواء دفعت له أم لم تدفع، 
ألن »الفريكيكو« ال يحبَّ وال يتعايش في سالم إال مع أشباهه 

من كائنات »الفريكيكو«  

* روائية من مصر

إضاءة
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قضايا وآراء 

األطفال ...لتنمية  الحكي  وفن  الشعبي  القصص 

هل نلزم المؤسسات التعليمية باستخدامها 

القصص الشعبي وفن الحكي ...لتنمية األطفال
؟

ترجمة - سناء عبد العزيز*

ما  أو  الشعبي  التراث  من  رئيسًيا  جزًءا  الشعبية  الروايات  تمثل 
للتعبير  »الفولكلور«  مصطلح  ويطلق  “الفولكلور«.  ب�  يُسمى 
عن النواحي اللفظية، والروحية والمادية للثقافة التي يتم نقلها 
شفهًيا عبر المالحظة، أو عن طريق المحاكاة. وهو فرع أكاديمي 
مهم، ضمن حقول األدب واالنثروبولوجيا وعلم االجتماع، والفن، 
وغيرها.  واألساطير  والفلسفة  واللغويات  والتاريخ،  والموسيقى، 
وبخاصة في سياق األنثروبولوجيا؛ إذ يعد الفولكلور وسيلة هامة 
 ،)1953( باسكوم  أشار  كما  باإلنسان.  المتعلقة  القضايا  لدراسة 
إلى أن العالقة بين الفولكلور والثقافة من الجوانب المهمة للغاية 
الشعبي  التراث  استيعاب  المستحيل  فمن  األنثروبولوجيا  في 
تعريفات  أحد  يصف  أنتجته.  التي  بالثقافة  وافية  معرفة  دون 
بداية  لها  حلقات  في  مسلسلة  قصص  بأنها  الشعبية  الروايات 
ووسط ونهاية، وتروى في حاالت معينة ألغراض خاصة بواسطة 
الروايات الشعبية  الشعبيين )جالسي، 1982(.وبوجه عام، تشير 
إلى أي أدب نقلي يتم تمريره من خالل الحكي ويشمل الخرافات 
التي تروي قصة، سواء تم ذلك  الشعبية  واألساطير، والحكايات 
أشكال  من  »شكالً  الحكاية  تعد  كما  شعري،  أو  نثري  قالب  في 
)الحكاية(،  تضع  وهي  بشري،  نشاط  كل  شأن  شأنها  االتصال، 
ثقافًيا  أحداث محددة  أو  شكلها ومعناها ووظائفها في مشاهد 
سياقات  مغزى  تشكل  والخبرة  السلوك  لتدفق  محدودة  -شرائح 

األحداث، وتترجمها، وتقيمها«)بومان 1986، ص 3(.

إعداد للحياة
أنه  على  التقليدي  بالمعنى  الحكايات  من  الغرض  فهم  ويمكن 
»إعداد للحياة، فاألشكال الفنية مثل ›التراجيديا‹ أو ›الكوميديا‹ أو 
›التهكم« يتم التعامل معها على أنها إعداد للحياة؛ إذ تعمل على 
تضخيم المواقف بطرق مختلفة، بشكل يضاهي المواقف الحياتية 

المقابلة لها« )بيرك، 1973، ص304(.
ووفًقا  القص.  بفن  الشعبية  الروايات  استخدام  طريقة  وتسمى 
الجان )1995(، تعد رواية القصص واحدة من أقدم الطرق إليصال 
األفكار والصور. عالوة على ذلك، فإنه يعتبر نشاطاً لغوياً تثقيفياً 
ألنه يسمح لألفراد بتبادل وعيهم الشخصي مع اآلخرين؛ وبالتالي 
خلق تعامالت تداولية. )هارتالند، 1891( ويوصف فن القص بأنه 
متأصل في جميع األعمار وبين األمم كافة التي نعرفها. فهو نتاج 
بين  العالقة  اإلنسان. ولذلك، فإن  غريزة متأصلة عالميًا في عقل 

الروايات الشعبية وفن القص ال تنفصل البتة.
للتعامل  األطفال  تؤهل  التي  العملية  بمثابة  الطفل  تنمية  وتعد 
التنشئة االجتماعية  مع مجتمعهم. وهي ترتبط اجتماعيًا بعملية 
للطفل؛ ألن النتيجة النهائية للتنشئة االجتماعية هي تنمية الطفل 
هي  االجتماعية  والتنشئة  المجتمع.  في  فاعاًل  عضًوا  باعتباره 
واحدة من أهم المفاهيم االجتماعية التي ينصب اهتمامها بشكل 
 ،)1995( الرنيت  وفًقا  الثقافة.  واكتساب  التعلم  عملية  على  عام 
فالتنشئة االجتماعية هي العملية التي من خاللها يكتسب الناس 
السلوكيات والمعتقدات االجتماعية، المتأصلة في المجتمع الذي 
الحياة،  التعلم طوال  يعيشون فيه. وهو يشير إلى مجمل عملية 
وتصرفات  والمعتقدات،  السلوكيات  على  جذريًا  تؤثر  أنها  كما 

الكبار وكذلك األطفال.
من ناحية أخرى، فالتنشئة االجتماعية هي العملية التي بموجبها 
يصبح الطفل كائًنا واعيًا ومدركًا لذاته، من خالل االتصال مع غيره 
ألن  وذلك  المحددة،  والبيئة  الثقافة  سبل  مستوعبًا  البشر،  من 
التنشئة االجتماعية تربط األجيال الجديدة بمن هم أكبر سًنا، فهي 
التي بمقتضاها  تتيح عملية االستنساخ االجتماعي، وهي العملية 

يوفر المجتمع االستمرارية البنائية بمرور الوقت. 
ويتعلم األطفال األدوار االجتماعية، والتوقعات المحددة اجتماعيًا 
بما يجعلهم يسيرون على نهجها في موقف اجتماعي معين من 

خالل عملية التنشئة االجتماعية والتفاعل مع اآلخرين. 
يخلعها  التي  المميزة  والصفات  االجتماعية،  الهوية  تنمية  وتعتبر 
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األشخاص اآلخرون على الفرد هي إحدى ثمار هذه العملية.
 وفي حين تحدد الهوية االجتماعية الطرق التي من خاللها يصبح األفراد 

متشابهين مع اآلخرين، فإن الهوية الذاتية تمايز بين الناس باعتبارهم 
أفراًدا مستقلين. ويشير مفهوم الهوية الذاتية إلى عملية التطور الذاتي 
من خالل شعور فريد، يصبغه األفراد على أنفسهم وعالقاتهم بالعالم 
من حولهم. وبالتالي، يبدل األفراد باستمرار توقعاتهم وتوجهاتهم وهم 

يستجيبون لألوضاع المتغيرة في البيئة المادية واالجتماعية من خالل 
التنشئة االجتماعية باعتبارها عملية مستمرة مدى الحياة.

ثانوية،  وتنشئة  أساسية  تنشئة  إلى،  عموًما  االجتماعية  التنشئة  وتنقسم 
فالتنشئة االجتماعية التي تحدث في وقت مبكر في حياة الفرد تعد تنشئة 

حياة  مراحل  خالل  تتم  التي  االجتماعية  التنشئة  أما  أساسية،  اجتماعية 
اإلنسان، فهي التنشئة االجتماعية الثانوية.
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أن  الباحثين  بعض  ي��رى  حين  وف��ي 
للمرء،  تحدث  التي  هي  فقط  إحداهما 
إلى  يميلون  االجتماع  علماء  معظم  فإن 
األساسية  الهوية  أن  بحجة  بينهما،  الجمع 
التنشئة  خالل  تتطور  للفرد  الجوهرية  أو 
أكثر  تغييرات  ومع  األولية،  االجتماعية 
فالتنشئة  تحديدا تحدث في وقت الحق، 
االجتماعية الثانوية، هي استجابة الكتساب 
العضوية في جماعة جديدة وتجدد األدوار 
والمواقف االجتماعية من وقت آلخر. وقد 
تنجم الحاجة في وقت الحق إلى التنشئة 
للمجتمع  المتزايد  التعقد  عن  االجتماعية 
مع زيادة متناظرة في األدوار والمسؤوليات 

المتنوعة )إليس، غاري والري، 1978(.
الحال،  بطبيعة  هي،  االجتماعية  التنشئة 
فهي  النحو،  هذا  وعلى  اجتماعية.  عملية 

في  االجتماعية  التنشئة  تتم  وقد  البشر.  بين  التفاعل  على  تنطوي 
أكثر  ومن  عديدة.  بمجموعات  لالتصال  ونتيجة  متعددة  سياقات 
المساهمين أهميًة في عملية التنشئة االجتماعية: األسرة، واألقران، 

والمدارس، واألشقاء، وزمالء العمل الخ.
تعلمها،  ينبغي  التي  ثقافتها  لها  المجموعات  هذه  من  واحدة  كل 
في  مهمتين  كمؤسستين  خطيرًا  دوًرا  والمدرسة  األسرة  وتلعب 
األكثر  العامل  بمثابة  اآلباء  »يعد  األسرة  ففي  االجتماعية.  التنشئة 
1982، ص  والطفل،  البراءة  )زجلر،  االجتماعية«  التنشئة  في  تأثيرًا 

.)78
وتمهد التنشئة االجتماعية الطريق لتضمن لكل عضو في المجتمع. 
)سورين،  مترفه  بطريقة  تعيش  أن  تعني  التي  الجيدة«  »الحياة 
 )QOL( الحياة  جودة  بمفهوم  تتعلق  إنها   .)2003 ونيلز،  جويف، 
حياة  إلى  تشير  قديمة  لفكرة  الجديد  االسم  هو  الحياة  وجودة 
والبيئة  الناس  »رفاه«  ل�  خاص  اسم  وهو  مضمونها.  إلى  أو  جيدة 

الحياة  جودة  وتعبر  فيها.  يعيشون  التي 
»الرغبات«  من  مجموعة  عن  فرد،  ألي 
بها، وحين نحصل عليها  نتزود  التي حين 
راضيًا.  أو  سعيًدا  الفرد  تجعل  مجتمعة، 
اإلنسان  رغبات  تصل  ما  نادًرا  ذلك،  ومع 
لفترة  اللهم  الكامل،  الرضا  من  حالة  إلى 
قصيرة جًدا: فكلما تم إرضاء رغبة ما لدى 
مكانها.  لتحتل  أخرى  حاجات  تبرز  الفرد، 
الحياة  جودة  مفهوم  فإن  لذلك،  ونتيجة 
آلخ��ر،  شخص  م��ن  فقط  ليس  يختلف 
وقت  ومن  آلخر  مكان  من  أيًضا  ولكن 
آلخر )بن تشيه ليو، 1975(. وبالتالي، فإن 
مستويات جودة الحياة تعتمد على المناخ 

االجتماعي والثقافي في كل مجتمع. 

شأنها شأن وسائل اإلعالم
مجاالت  إلى  باإلضافة  الشعبية،  الروايات  أن  فكرة  يعزز  ما  وهذا 
اإلعالم  وسائل  شأن  شأنها  بمكان،  األهمية  من  األخرى  الفولكلور 
فحين  الجديدة.  واألجيال  سًنا  األكبر  األجيال  بين  االتصال  لتحقيق 
بالقيم  يختلطون  فهم  الشعبي،  السرد  بأنشطة  األطفال  يلتحق 
الشهيرة،  وشخصياتها  وأبطالها  التاريخية،  واألح��داث  الثقافية، 
والعوامل البيئية، والمسائل الجغرافية الخ. في حين يحصلون على 
الترفيه من الحبكات والشخصيات والحوادث التي تتضمنها. وهذه 
عضًوا  باعتباره  وتصرفاته  الطفل  شخصية  بناء  في  تؤثر  العملية 
متوافًقا في نظامه االجتماعي. فهو يمهد الطريق لبناء نوعية حياته 

كبيرًا وصغيرًا.
المؤلفة  القصص  الشعبية هي  الروايات  الرئيسية من  األنواع  وأحد 
الذاتية  السير  تذخر  كما  الهامة.  والشخصيات  القدماء  الملوك  عن 
بأبطال وبطالت يمكنها أن تقدم قدوة مهمة بشأن صفات الرجولة 
الواسع وقدرات فريدة من نوعها، إلخ. وهناك  النفوذ  مثل الجرأة، 

قضايا وآراء 

األطفال ...لتنمية  الحكي  وفن  الشعبي  القصص 
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نوع آخر من القصص الشعبي وهو القصص الساخرة والقائمة على روح 
السيئة، والصفات  العادات  الدعابة لدى شخصيات شعبية. وهي تهجو 
عن  ال��دروس  من  العديد  تتضمن  فهي  البشرية.  والتفاهات  السيئة 
تتسم  التي  والتصرفات  السيئة،  والعادات  للصفات  نتيجة  اإلخفاقات 
يمكن  القصص  هذه  مثل  استماع  أو  قراءة  بعد  والرعونة.  بالحماقة 
لألطفال التعرف على ماهية الصفات السيئة وتتكون لديهم الرغبة في 
التخلي عنها. كما تعد القصص الدينية التي تعمل على إيصال العوامل 
الدينية، مهمة جًدا لألطفال من أجل اكتساب الصفات الروحية والتنمية 
السريالنكي  المجتمع  في  الشعبية  الروايات  استخدمت  وقد  األخالقية. 
القديم، باعتبارها أداة في التواصل وتعليم األطفال فضال عن الكبار. ففي 
العصور القديمة، لم تكن هناك وسائل إعالم؛ مطبوعة أو إلكترونية، كما 
هو الحال اليوم، وأيًضا لم يكن هناك أي نظام تعليمي منهجي يستفيد 
منه كل طبقات المجتمع. ولذلك، كان الفولكلور هو الوسيلة الرئيسية 
لعملية  وبخاصة،  الترفيه  حاجات  ولتلبية  بينهم  للتواصل  المستخدمة 
نقل المعرفة المتوارثة إلى الجيل الجديد. وفًقا لذلك، يسرت الروايات 
الشعبية لألطفال عملية اكتساب السمات الثقافية في الماضي. كما أثرت 
على تأكيد أن التنشئة االجتماعية للطفل تعمل على بناء شخصيته. حيث 
بنهج  حياتهم  تشكيل  على  قادرين  اجتماعيًا  المؤهلون  األطفال  يصبح 
قويم منذ مولدهم. وهكذا، تم تنظيم التراث باعتباره منهالً فريداً إلقامة 

عالقة جيدة داخل األسرة والمجتمع.

نكوص في استخدام الروايات الشعبية
أصبح  السريع،  التكنولوجي  والتطور  االختراعات  لمختلف  ونتيجة 
الذاكرة  الى جيل، وبقاؤها حية في  الشعبية من جيل  الروايات  انتقال 
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، فهناك نكوص  فحسب، أقل أهمية في المجتمع الحديث. ومن ثمَّ
في استخدام الروايات الشعبية في الوقت الحاضر، إال أن استخدام 
الروايات الشعبية لم يخبو تماًما في العصر الحديث؛ إذ تقوم صناعة 
الوسائط  باستخدام  القصص  رواية  أساس من  الواسعة على  الترفيه 

المتعددة المتطورة. 
وفي سياق العملية التعليمية، أكدَّ التربويون على أهمية الروايات 
االجتماعية.  التنشئة  خالل  من  الطفل  تنمية  عملية  في  الشعبية 
المدرسي  التعليم  نظام  في  البنود  بعض  تضمين  تم  لذلك  ونتيجة 

لممارسة الروايات الشعبية لألطفال. 
ممارسات  من  تحد  التي  األسباب  من  العديد  هناك  ذلك،  ومع 
عدم  أساسي،  بشكل  ومنها  المدارس.  أطفال  بين  الشعبية  الرواية 
وجود وقت فراغ لدى األطفال في معظم الوقت من أجل ممارسة 
نشاطات إضافية مثل ممارسة الروايات الشعبية بسبب نظام التعليم 
التنافسي ووسائل اإلعالم اإللكتروني. وباإلضافة إلى ذلك، فإن معظم 
األطفال يقضون أوقتهم في مشاهدة التلفاز. على الرغم من وجود 
يتم  األطفال  فإن  الشعبية،  القصص  عن  التلفزيونية  البرامج  بعض 

جذبهم في الغالب بواسطة برامج أخرى أكثر رواًجا. 
القضية؛ هي تراجع مساهمة  نقطة رئيسية أخرى تصب في نفس 
األجداد في قص الروايات الشعبية لألطفال مع االتجاه نحو تراجع 
النظام الممتد لألسرة. كما لم يعد بوسع اآلباء سرد الروايات الشعبية 
اآلباء  بعض  أن  عن  فضاًل  العمل.  مواعيد  ضيق  بسبب  لألطفال 

واألمهات يفتقرون إلى الوعي االيجابي بأهمية القصص الشعبية. 
لتغطي  محدودة  أصبحت  المعلمين  مساهمة  فإن  وبالمثل 
لهذا  ونتيجة  المدرسية.  المناهج  في  الشعبية  الرواية  ممارسات 
السيناريو، باتت معرفة الروايات الشعبية بين األطفال على مستٍو 

غير مرٍض.
الرواية  ممارسات  من  الهدف  نطاق  توسيع  من  فالبد  وأخيرًا، 
في  محدودة  تعليمية  ضرورات  تحقيق  مجرد  ليتجاوز  الشعبية 
الروايات  األطفال من ممارسة  بتمكين  المدرسية، وذلك  المناهج 
باعتبارها  المهمة،  األخرى  التعليم  حقول  شأن  شأنها  الشعبية 
عملية جوهرية في تنمية الطفل عبر عملية التنشئة االجتماعية. 
مع األخذ بعين االعتبار هذا الشرط، إنه من المقترح إنشاء آلية 
إلزامية  باعتبارها عملية  الشعبية  الرواية  أنشطة  مناسبة لتحسين 

في تعليم األطفال  
*البروفيسو كوالتيالكا كوماراسينج، منشورة مجلة العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية جامعة كيالنيا.
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مدارات

االسم، اللقب، القبيلة
المتميز  بلباسه  الناس  من  غيره  عن  الشعبي  الفنان  يختلف  ال 
أو  الشيخ  الذي يحمله  اللقب  أو  فقط، بل باسمه أيضا. فاالسم 
الشيخة أو يعرف به يصبح عالمة مائزة، ودالة على خصوصيته 
وفرادته. وكان الناس في بيضاء الستينيات يتباهون بأن عرسهم 
حضره »قرزز ومحراش«، أو أن أحدهم حضر حلقة في اشطيبة 
الشعبية  الفرق  أو  الشيوخ،  أسماء  تطورت  والمكي«.  ل�»صالح 
على  دالة  نجدها  فيها،  التأمل  نعيد  وحين  الزمن،  مع  الغنائية 

تطور المجتمع والعالقات الثقافية واالجتماعية.
الشخصي  االسم  الفنانين  بعض  لدى  المهيمنة  األسماء  بين  من 
االسم  عادة  وهو  إليها.  ينتمي  التي  البيئة  في  به  يعرف  الذي 
سيما  وال  بآخر،  مرتبطا  االسم  هذا  يكون  ما  وعادة  الشخصي، 
آلة  مستعملي  من  تتشكل  التي  الثالثية  أو  الثنائية  الفرق  في 
و»صالح  والحطاب«،  وعلي  و»علي  والمكي«،  ف�«صالح  لوتار. 
ومصلح«،،، أسماء شخصية يعرف بها أصحابها في الحياة اليومية. 
ما  عادة  البوادي  وفي  مميزة،  ألقاب  بهم  ارتبطت  آخرين  لكن 
اسمه  محل  وتحل  شخصه  على  دالة  ألقاب  بالشخص  تلصق 
الشخصي، مثل »قشبل وزروال«، و«قرزز ومحراش«. ف�«زروال« 
القوية  المعروف بشخصيته  العينين، و»محراش« هو  أزرق  هو 
تأثير  )المحراش(. ولعله من  الشعير  لها بخبز  والعنيفة، تشبيها 
الفكاهيين  من  وباز«،  »بزيز  اسم  تشكل  الثنائي،  اللقب  هذا 
العصريين في الثمانينيات. أما العازف وحده على لوتار، والذي 
يستعين بآخر للضرورة، فيكتفى باسمه الشخصي موصوال باسم 
قبيلته أو المدينة التي ينتمي إليها. وغالبا ما يرتبط هذا المغني 
هذا  من  نذكر  الدينية.  أو  االجتماعية  القصائد  بأداء  المتفرد 
الكبير  الفياللي، ومحمد ولد آسفي، وعبد  الكريم  الصنف: عبد 

البهلولي.
لكن فنانين آخرين تلصق بهم ألقاب تدل على تميزهم في األداء 
الموسيقي، وغالبا ما يدل ذلك على براعتهم الخاصة، واختالفهم 
عن غيرهم من العازفين. ومن المالحظ أن هذه األلقاب، وهي 
من  ف�»اْوتيْرة«  بالتصغير.  إال  تستعمل  ال  أصحابها،  ندرة  نادرة 

وإذا  النشاط.  من  و«انْويَشط«  الريشة،  من  و«اْرويَشة«  الوتر، 
شعبية  ام��رأة  فإن  الرجال،  إال  عادة  يعزفها  ال  آلة  الوتر  كان 
اقتحمت الموسيقى بآلة لوتار، عرفت باسمها الشخصي فاطمة 
وصل  الماضي  القرن  من  الستينيات  وفي  ب�»ارويشة«.  موصوال 
الصعيد  على  عرفوا  الذين  الشعبيين  الفنانين  أحد  تسمية  حد 
الوطني باسم رتبة عسكرية رفيعة هو »الماريشال« مضافة إليها 
لقب آخر يتصل بالجبة التي كان يلبسها وهو »الماريشال قيبو«. 
كما أن بعض الشيخات عرفن بألقاب خاصة، مثل الشيخة ضونا، 
الشخصي متصال  باسمها  أو  )كانت سمراء(، وخربوعة،  والخادم 
مقبول  غير  بالشيخة  مرتبطا  األب  اسم  كان  ولما  والدها.  باسم 
في المجتمع، فإننا نجد القليالت منهن يحملن هذا االسم. ومن 
الطرب  في  خاص  موقع  ولهن  متميزات،  نجدهن  أننا  عجب 
الشعبي. ونذكر في هذا السياق »صفية بنت المراس«، و«فاطنة 
»كوكب  أعتبرها  كنت  والتي  الصيت،  الذائعة  الحسين«  بنت 
الغرب«. غير أن األسماء األكثر هيمنة في المجال الشعبي، هي 
االسم الشخصي، سواء كان حقيقيا أو مستعارا، متصال بالمدينة 
التي ولد فيها، أو القبيلة التي ينتسب إليها، مثل: مينة الفاسية 
أسماء  ومن  المراكشية،،،  حليمة  البيضاوية،  خديجة  )يهودية(، 
الحسين  البيضاوي،  الله  عبد  البيضاوي،  بوشعيب  نذكر:  الرجال 
اسم  يحملون  الذين  ومن  الخريبَكي،،،  الرحيم  عبد  الخريبَكي، 
العبدي،  المزابي، حميد  صالح  المسكيني،  الرحيم  عبد  القبيلة: 

بوشعيب الدكالي،،، الحاجة الحمداوية، مينة المزابية،،،  
داللة  بجالء  لنا  يبين  الشعبي  الغناء  ألسماء  متأنية  قراءة  إن 
االسم، والموقع الجغرافي الذي يمكننا من رسم خارطة للثقافة 
لي  تبين  األسماء  لهذه  متابعتي  المغربية. ومن خالل  الشعبية 
على  األساسية  المرتبة  تحتل  الفوسفاطية  اخريبَكة  مدينة  أن 

هذا المستوى     

* ناقد من المغرب

د. سعيد يقطين *
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استطالع

كتابة وتصوير- لولوة المنصوري*

قرية مثل سفينة سبحت في السماء، أنزلها الحظ على الجبل، 
انفجر الماء من بين أخشابها، فاستقرّت وتحّجرت. ومن بين 
إشارة  »وكان«  إنها  ثانية،  للسماء  دربه  النخيل  شّق  صخرها 
بلدة  للوقت،  ومسرحاً  للحياة  وفعالً  ذاكرة  شّع  حين  الزمان 
شاهقة معجزة، تبدو وكأنها تطير إن بالغت في التحديق بها 
من السهل السفلي األدنى، خرجت من ضلع جبال الحجر في 
سلطنة عمان، وخرج أهلها من سحابة، وها هو قلبك يخرج 
منك اآلن، ها أنت تلتقي بها، لتدخل في نص الماء القادم. إننا 
نبحث عن الساقية، وال شيء آخر، على ارتفاع 2000 متر فوق 
سطح األرض، درب العبور الحلزوني ترابي شاق وممتع وغير 
معّبد يصل طوله نحو 1100 متر، إنه لهواة تسلق الجبال أو 
المشي على األقدام، يراودنا السؤال هل بالفعل ثمة نبع في 

األعالي؟ 

مثل سفينة سبحت في السماء 

»وكان« 
رحلة الصعود إلى جبال الحجر
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العبور في وادي مستل 
مناطق  وسط  غّناء  واحة  كونها  من  تنبع  الفريدة  القرية  »وكان« 
لالستراحة  مناسبة  محطة  يجعلها  ما  للغاية،  وقاسية  قاحلة  جبلية 
والتقاط األنفاس قبل متابعة رحلة المغامرات في الجبال العمانية 
المحيطة والقرى المنتشرة فيها، التي ترتبط ببعضها بعضاً بدروب 
في  يترددون  وال  جيد  بشكل  المنطقة  سكان  يعرفها  ضيقة  جبلية 
في  المنتشرة  القرى  بين  االنتقال  من  ليتمكن  إليها  السائح  توجيه 
وادي المستل، الذي يعد عموماً الحاضنة الزراعية لوالية نخل. ويبعد 
الوادي عن مركز الوالية نحو 36 كيلومتراً، والوصول إليه يكون عبر 
الطريق الذي يمر بسهلي »المحبيل« و»سيح الرخاء« ثم االنعطاف 
شمال الشارع العام، حيث الالفتات تقود السائح إلى الوادي مباشرة 
جانب  إلى  وجماالً،  سحراً  أكثرها  »وكان«  تعد  التي  الجبلية  وقراه 
وفلجها  األثرية  ببيوتها  تشتهر  تاريخية  قرية  وهي  »الهجار«  قرية 
التي  »القورة«  قرية  بالوادي  تتربع  كما  القرية،  اسم  يحمل  الذي 
لصفائها  للشرب  السكان  يستخدمها  التي  العذبة  بأفالجها  تمتاز 

ونقاوتها 
وبرجها  »العقر«  قرية  زيارة  يمكنك  أيضاً،  المحيطة  القرى  من 
القديم وبيوتها األثرية التي لم تمتد إليها أيادي التغيير منذ عشرات 

الشرقية  الجهة  في  تقع  التي  »الظاهر«  قرية  هناك  أيضاً  السنين، 
توجد في  برية ال  نباتات  تحويه من  لما  الزيارة  للوادي، وتستحق 

القرى األخرى، وبعضها ال يعرفه الكثير.
وتعتبر قرية حدس من األماكن المهمة للزيارة في وادي المستل، 
وتقع أقصى جنوب الوادي وتمتاز بطبيعتها الساحرة ومكانها الفريد، 
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ويوجد بها مسجد أثري قديم يشكل نموذجاً حياً للعمارة العمانية 
قبل مئات السنين، وإن عرجت إلى القرية، فيجب أن تزور »العتم« 
بأكثر من 400 عام، واقتطع  وهي شجرة زيتون برية يقدر عمرها 
باب  الضخم الستخدامه في صناعة  من ساقها  فرعاً  السكان قديماً 

المسجد القديم.
الماء النازل في األفالج مملوء إلى الحد الذي يروي البالد بأكملها، 
األفالج خرائط الصعود، لم نعد نأبه باألسفل، يستقبلنا الصبح والطير 
والسحب الريشية والنسائم القروية، كلما صعدت أكثر بان المشهد 
رأيته  أكثر، محبة كل شيء  المحبة  وتباغتك  الجبال  فوق  بانورامياً 
ولن تراه، هذا الصبح قديم يتجدد، إنك شهدته في مكان ما، بين 
فجأة،  الغيب  من  أطَل  األمس،  سراب  واحتواءات  النوم  ارتباكات 
كنداء ِجرْم بعيد، حين كان ذهنك صافياً في الطفولة، حين كان بالك 

عاطالً عن الهم. 

كنجم صغير يبدو حمزة
مستهل الرحلة والحكاية والفيض الطفولي الذي كاد أن يشبه رجالً 
التي حفرت كثيراً في  في نغمة صوته األجش وخشونة جلد يديه 
األرض، وكاد أن يقارب هيئة الظبي الصغير في قفزاته السريعة بين 
من  الجبل  ينتفض  الماء،  فالّح  حمزة،  والحقول،  المزارع  مدرجات 
الطفل  هذا  لحال  الجبل  ورّق  العريضتين،  الحافيتين  قدميه  تحت 
الذي يحمل ثقل البيت لوحده، فالن تحته كالماء، فلم يعد حمزة 
خفيفاً  يواصل  هو  وها  السماء،  في  شاخصة  عيناه  بالقاع،  يأبه 
صعوده، وراحت بذور النخيل تجري في دمائه، فيصحو قاع الجبال 
على ألف حياة. حمزة ذو العشر سنوات، ينزل 2000متر مع رفاق 
وادي  في  القاطنة  المدرسة  إلى  يومية  هبوط   رحلة  في  القرية  
مستل بوالية نخل جنوب الباطنة، وبعد الظهيرة يستأنف من جديد 
طريق الصعود إلى القرية محمالً بحقائب  وكتب مدرسية محكومة 

بالسفر الشاق وغبار الطريق. 
يخبرنا حمزة عن رحلة المدرسة بحماس وعزة، ال تبدو على مالمحه 
الظبي  وهو  يمتعض  كيف  وتذمر،  وشكوى  امتعاض  مشاعر  أي 

النسر  وهو  مقلتيه،  في  والسنبالت  الجبال  تركض  الجامح،  الصغير 
القلق الذي يشّد األفق ذهاباً وإياباً نحو الرغبات القصية.

ال تؤجل اإلنصات إلى “وكان”، أنت مولع بالمسافات التي ال تقاس 
سوى بالطموح البعيد، وبما خلف ذلك المدى من مغامرة، في كل 
زاوية منها برج وقلعة ومظلة من سحابة، تمشي بين زقاق البيوت 
المتراصة المتقاربة ما بين طين وإسمنت، تحنو البيوت على بعضها، 
المطمئنة  األصوات  أن  غير  أحوال،  من  األبواب  خلف  ما  نعلم  ال 
تصل الزقاق وتؤّمن لك الدرب، صوت ماء يغرف من سطل وطفل 
يضحك، تقول في نفسك »الشك بأنها أم تحمم طفلها«. ثم  صوت 
يبعن  نداء صبيات  مجاور، وصوت  بيت  من  يأتي  الخياطة  ماكينة 
أمام البيوت الحنة والزعتر الجبلي وماء الورد والدهن الحلو . تقول 

إحداهن بفخر: كل هذا من صنع أمي.
تستأذن البائعات بأخذ صورة لهن، يفاجئك رفضهن القاطع وتجهم 
وجه صديقنا الطفل حمزة. قال مستاًء وقد تحولت مالمح فجأة إلى 

رجل: ما تصوروا بنات القرية.
وداعة  تتنفس  التي  والطبيعة  الفاكهة  بساتين  بين  حمزة  يأخذنا 
وكأنها جنة نُحتت من رذاذ ورياح وغيم ناعم، طريق من الحجارة 
الصلدة صاعدة إلى القمة، تلتف بسياج خشبي تبسط على جانبيه 

»وكان«
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وفرة  وفي  والتين،  والمشمش  والسفرجل  والرمان  العنب  أشجار 
الطبيعة على مد البصر نخيل باسقات تمزج القرية باللون األخضر.

) النبع قريب من القمة، يصب في بركة لتجميع المياه، وعند امتالئها 
يتم توزيع الماء أنصاباً على مزارع األهالي، أنظروا .. الماء يجري في 
باألفالج إلى مزارعنا ( أخبرنا  الجبل مروراً  ساقية صغيرة من أعلى 
ونداءات  المرعى  ونسيم  العصافير  زقزقة  صوته  ويتخلل  حمزة، 

الفالحين وصوت النبع من بعيد . – أشغل آلة تسجيل الصوت مراراً، 
الذي كاد أن يشبه  الصوت  وأسمع كل ذلك اآلن، مستعيدة ذكرى 
األرض  فرش  الذي  الطفل  بهذا  فرحي  ذكرى  الملكوت،  في  الضوء 
دالية دالية وتركني في ذهول وأمنية، الطفل الذي تمنيُت ألول مرة 

أن أكون أمه 
*كاتبة وروائية من اإلمارات 



العربي110 النقدي  التراث  في  نفسية  َعقبة  »العجائبي«  التوزراني  خالد 

حوار خاص

في  الدكتوراه  على  حاصل  دؤوب،  مغربي  باحث  التوزاني  خالد 
اللغة العربية وآدابها في موضوع »جماليات العجيب في الكتابات 

الصوفية« من جامعة محمد بن عبد الله بفاس.
والفكر  األدبي  النقد  مجاالت  في  ومؤطرًا  باحثًا  أستاًذا  يشتغل 
واإلبداع الصوفيين، له مجموعة إصدارت ومقاالت ودراسات نشرت 

في عدد من المنابر الورقية والرقمية.
العراق وفلسطين والجزائر  على هامش فوزه -ضمن مجموعة من 
التي  الجغرافي  لألدب  بطوطة  ابن  بجائزة  والسعودية-  واألردن 
يرعاها الشاعر اإلماراتي محمد أحمد السويدي تحت مظلة القرية 
اإللكترونية ومشروع المركز العربي لألدب الجغرافي في أبو ظبي، 
ويشرف عليها مدير عام المركز الشاعر نوري الجراح، كان لنا معه 

هذا الحوار:

كيف تقرأ فوز كتابك بجائزة »ابن بطوطة«؟
 أن يُتّوج كاتب بجائزة دولية، معناه وصول عمله مرحلة العالمية، 
المحلي ليحلق في رحاب  الضيقة وتجاوز  الحدود  وأنه قد تخطى 

خاصة  واألدب��اء،  الكتاب  من  غيره  مع  متواصالً  األخرى  الثقافات 
المسلمين  الرحالين  وبشيخ  بالرحلة  صلة  لها  الجائزة  هذه  وأن 
ابن بطوطة، فال عجب أن يطمح الكاتب للكونية، وأن يمّد أواصر 

التعاون مع غيره من الباحثين في أرجاء المعمور.
تأليف كتاب، فإن  التتويج يتعلق بحدث ثقافي هو  وإذا كان هذا 
المدهش هو أن يحصل الكتاب على الجائزة دون أن يتوقع الكاتب 
الجهد وإنجاز أعمال  المزيد من  ذلك، ولعل هذا حافز قوي لبذل 

أخرى أكثر عمًقا وشمولية.
كما أن هذا التتويج يعني أن الوطن العربي يعيش اآلن طفرة ثقافية 
هامة، بفعل وجود مؤسسات تشجع البحث العلمي وتدعمه، ومن 
ما  واإلبداع،  االجتهاد  في  له  عذر  ال  اليوم  العربي  الكاتب  فإن  ثم 

دامت جهوده ال تذهب سدى وما دام يلقى االعتراف والتقدير.
وبالنسبة لي لم يكن هذا التتويج مقتصرًا على المركز العربي لألدب 
وطني  داخل  كبير  باهتمام  أيضا  حظيُت  وإنما  فحسب  الجغرافي 
الثقافة  وزارة  مثل  كبيرة  ثقافية  مؤسسات  قبل  من  سواء  المغرب 
أو جمعيات محلية وبعض الشخصيات العلمية الوازنة، خاصة وأني 
تتويج  بمثابة  البداية  منذ  الجائزة  هذه  اعتبرت 
المغرب  المغاربة، وأحد تجليات  المثقفين  لكل 
الثقافي المعاصر في أبعاده الحضارية والكونية 
الجائزة  أهديت  وقد  الثقافات،  مع  وتواصالته 
إفريقيا  في  لجهوده  البالد  ملك  األول  للرحالة 

ورحالته الكثيرة نحو شعوب هذه القارة.

»العجيب« في التراث العربي اإلسالمي
 كيف جاءتك فكرة كتابة مؤلف »الرحلة وفتنة 

العجيب: بين الكتابة والتلقي”؟ 
إن فكرة إنجاز كتاب ما ال تخلو من بعض الغرابة، 
فهذا الكتاب كان ثمرة أثر نفسي تركه في داخلي 
الرحالت  من  كثير  على  الواسع  االط��الع  ذلك 

العربية المدونة.
الذي  العجيب  غرام  في  واقًعا  نفسي  وجدت 

فاز بجائزة ابن بطوطة لألدب الجغرافي

خالد التوزاني:
»العجائبي« َعقبة نفسية في التراث النقدي العربي
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شغلني كثيرًا، وكأنه أصابني بفتنة ما، جعلتني في لحظة معينة، 
أقرر الكتابة حول فتنة العجيب.

بأي  الفوز  في  نية مسبقة  أي  الموضوع دون  بهذا  انشغلت  لقد 
جائزة، وإنما أقصى ما أكنت أرجوه هو أن يُنشر العمل ويُتداول 
بين الباحثين والقراء، ليكون أرضية للنقاش دون أي ادعاء بامتالك 
جزًءا  يشغل  كبير  موضوع  فهذا  الرحالت،  في  العجيب  مفاتيح 
أنواع  إلى  الرحالت  ويتجاوز  اإلسالمي  العربي  التراث  من  واسًعا 
بالعجيب والمدهش وتحتاج  أدبية أخرى ونصوص مغايرة تحفل 
الغبار ومقاربتها من جديد وفق رؤية شمولية  للمزيد من نفض 
تنهل من علوم اإلنسان والمناهج الحديثة ما يؤهلها لتكون عمال 
ثقافيا يتواصل مع غيره من الثقافات األخرى دون أي عقدة نقص. 

العجائبية في الرواية العربية
يبدو أن انشغالك بالعجيب لم يقف عند حدود الرحلة؛ فقد صدر 

لك مؤخرا كتاب »العجائبية في الرواية« هل هناك اختالف؟
ال شك في أن العجائبي في الرواية له سمات مختلفة عن العجيب 
قد  إبداعيًا،  عمال  باعتبارها  الرواية  ألن  التصوف،  وفي  الرحلة  في 
االجتماعية  والتواصالت  المهترئة  النفسية  البنيات  مختلف  تفضح 
منكوبٍة  ومنطقٍة  واقعٍ  ضعف  ُق  وتَُعمِّ السلبية  تكرس  التي  الهّشة 

على مستوى استخدام العقل والذراع.
تخييليًا،  أدبيًا  منتوًجا  كونها  جانب  إلى  عموًما،  العجائبية  فالرواية 

ألفراد  حياة  نمط  باعتباره  إليه  النظر  يمكن  ثقافيًا،  منتًجا  تمثل 
وجماعات مختلفة في أوقات وأماكن متباينة.

تهتم  بل  فراغ،  لوقت  إمضاء  أو  متعة  نشاط  مجرد  ليست  فهي 
بتكوين أفراد ناضجين ذوي إحساس بالحياة حقيقي ومتوازن، فهذا 
النمط من الرواية بقدر ما يخلخل التوازن ويسحب بساط التحكم 
في الواقع من تحت المطمئن والراضي عن واقع مألوف، بقدر ما 

يعيد التوازن لَمْن لم يكن مطمئًنا.
في  يلوح  بدأ  جديًدا  واقًعا  تواجه  »المقلق«  المنهج  بهذا  وكأنها 
العجائبي  السرد  كان   ، ثمَّ ومن  اإلنسان«،  بعد  ب�«ما  يُعرف  األفق 
قائًما على المسخ والتحّول واستحضار الجن واالنتقال عبر فضاءات 
غيبية غامضة..، وكل ذلك بحٌث عن األمان في منطقة وراء الغيب 
غير  بعيدة  قوى  واستحضار  واإللهام  الخيال  حيث  الظاهر  ووراء 
تزايد  ظل  في  وخاصة  اإلنسانية،  بعد  ما  واقع  لمواجهة  مرئية..، 
هيمنة الرقميات وتغّول اآللة، وهو طموح يكشف عن جزء من قلق 
اإلنسان على مستقبله، وأيضا يبرر استمرار تأثير ما فوق الطبيعي 
رؤية  الغموض في  ليزداد  العقلي،  العقلي في  الطبيعي، وغير  في 
من  لتُطرح  الذات  معرفة  أسئلة  وتُعاد  لنفسه،  وتصّوره  اإلنسان 
جديد، ولكن في سياق آخر، تنافسه »ذوات« أخرى، ال تقل »ذكاء« 
عنه، ويتعلق األمر ببعض مخترعاته التي لم يعد له سيطرة عليها، 
ولم يعد له غنى عن العيش دون وجودها، بل وتحّكمها أحيانا كثيرة 

في تفكيره وسلوكه وعاداته. 
العجائبية  الرواية  تفتحه  الذي  التأويلي  األفق  هذا  أن  شك  وال 
إلى  ودرجة صدقه-  وجاهته  مدى  على  والوقوف  -لتعزيزه  يحتاج 
تكامل العلوم في مقاربتها للنص، هذا األخير الذي لم يعد مرتبطاً 
بالمكتوب فحسب، وإنما كل ما يمكن أن يشّكل موضوعا للنقاش. 

وتبعا لهذه الرؤية، فإن كتابي حول الرواية العجائبية لن يكون بحثًا 
مغلًقا، وإنما ستعقبه دراسات أخرى لنماذج من الروايات العربية، 
وخاصة رواية أدب الخيال العلمي التي تعرف نقًصا حاًدا في اإلبداع 
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العربية  الذات  بطبيعة  مرتبطة  وأخرى  موضوعية  لعوامل  العربي 
المنشغلة بالماضي أكثر من المستقبل.

والتصوف  الرحلة  أدب  في  العجائبي  على  التركيز  هذا  داللة  ما 
والرواية؟ 

يحظى العجائبي في الثقافة العربية بمكانة متميّزة، سمتها الحضور 
القديم  العربي  النقد  أن  إال  وغريب،  ما هو عجيب  لكل  المكثف 
الثقافية إلى عهد  لم ينشغل بدراسة هذا الحضور، كما أن النخب 
قريب كانت تترفع عن الخوض في نصوص العجيب، مخافة أن تُتهم 

بالسذاجة والسخف.
أمام  نفسية«  »عقبة  العربي  النقدي  الدرس  في  العجائبي  شّكل 
النقاد العرب، ولم يتمّكن النقد العربي من تخطي هذه العقبة إال 
حول  بحوث  وظهرت  الموضوع  بهذا  اهتماًما  الغرب  أبدى  بعدما 
العجيب والغريب قادمة من الضفة األخرى، فشّكلت تلك الدراسات 
بوابة الباحثين العرب لولوج دراسات الهامش والمهمش والعجيب 

والغريب والمدهش والخارق. 
هذا  مباشرة  من  القديمة  النقدية  الممارسة  تتمكن  لم  ولذلك 
النوع من الدراسات، بل اكتفت بإقصائه بعيًدا عن المدونة األدبية 
الموروثة، ألن الحضارة العربية قامت على معطيات التاريخ الرسمي 
للثقافة ومعظمه كان مؤطرًا برؤية دينية أخرجت كل نتاج الخيال 
الخالق من مدار اإلبداعية العربية ونفته من فضائها، بل حولته إلى 
خيال شعبي في صورة أدب تقليدي أو معتقدات خرافية، ال ترقى 
األحوال- من أجل  - في أحسن  بها  الجادة، وإنما يستعان  للقراءة 
إلى معطيات  التقسيم ال يستند  السمر والفكاهة. وواضح أن هذا 
في  يعتمد  ما  بقدر  العجائبية،  النصوص  بطبيعة  تتصل  موضوعية 
إقصائه لآلخر على االنتماء الطبقي أو المستوى االقتصادي وربما 
العرق والجنس أيًضا، الشيء الذي كانت له انعكاسات سلبية على 
رؤية اإلبداع األدبي في جوانبه العجيبة والغريبة والتي رأت فيه 

 ، ا ال يليق بالدراسة العلمية الجادة، مما أّخر دراسته، ومن ثمَّ نصًّ
العربي مدخاًل مهًما من مداخل تعرّف  النقدي  التراث  فّوت على 
العقلية العربية، وتبعا لذلك كان التركيز على العجائبي واضًحا في 
كثير من دراساتي وكتاباتي، وقد رصدت حضوره في أدب الرحلة 

وفي التصوف ثم الرواية مؤخرًا 

العربي النقدي  التراث  في  نفسية  َعقبة  »العجائبي«  التوزراني  خالد 
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أثر العابر

حمزة قناوي *  سقراط.. السؤال والمعرفة
وقضاياه  اإلنسان  حقيقة  عن  والبحث  المعرفِة  سؤال  في 
الُمعلِّم األول  المتصلة بحياته ووعيه، ال يغيب اسم »سقراط« 
مازال  ق.م(   399 ق.م-   469( فسقراط،  الطَرح،  مشهدية  عن 
س لنظرياته باعتبارها الركيزة والمرجع في مسارات معرفية  يُؤسَّ
وحكمته  وقيِمِه  اإلنسان  بأخالق  األساس  في  تعلَّقت  مختلفة 
والسياسة  واألخالق  والمنطق  »التربية  العالم،  مع  وتعاطيه 
والفلسفة بطبيعة الحال«، وكان دافعه إلى السير في كل هذه 
»الحقيقة«  إلى  الوصول  هو  المختلفة  المعرفية  المسارات 
وفهمها وتقليب زواياها من خالل وسيلًة بسيطًة وعميقًة في 

آن، وهي »السؤال«. 
ُمسلَّمات  »خدش«  به  يحاول  الذي  سقراط  »سؤال«  يكن  لم 
إن هذا  بل  الهين في عصره،  باألمر  الحقيقة،  واجتراح  العالم، 
جرَّ  الراكدة  الوعي  مياه  تحريك  يحاول  كان  الذي  السؤال 
السوفسطائيين  جماعة  من  بالكراهية،  ُووِجَه  العداوات،  عليه 
معرفة  كل  مفتاح  سقراط  ه  عدَّ الذي  السؤال،  هذا  وغيرهم. 
محل  للظواهر  المباشرة  اإلجابات  عن  البحث  يحاول  يكن  لم 
للتفكير  األعمق وسيلًة  بعده  كان في  وإنما  التساؤل فحسب، 
األهم  األمر  وهو  المنطق،  وتغليب  الظواهر  وربط  والتحليل 
في نظره: التفكير والوعي بتفاصيل الظواهر والفهم.  وكان من 
في  لها  التنظير  وحاول  سقراط  شغلت  التي  القضايا  أهم  بين 
و»األخالق«،  و»العدل«  »الفضيلة«،  قضية  ومحاوراته  نصوصه 
»النقد«،  مبدأ  يتناوله من ظواهر  فيما  يتبع الستكشافها  وكان 
أمامه  من  ليستثير  األحيان،  بعض  في  الالذع  »الهجوم«  وحتى 
على  به  يرد  منِطٍق  من  لديه  ما  أقصى  أعماقه  من  ويُخرج 
هجومه، فتثرى المعرفة، أو حتى أقصى ما لديه من كراهيٍة ال 
يحكمها المنطق! ويستمر السؤال، المستفز أحياناً، في تفجير 
ما  وهو  اآلخر-  للطرف  المتهافت  المنطق  أو  المعرفة-  منابع 

د للمنهج السقراطي الحقاً »الجدلي أو التوليدي«.  قعَّ
ورغم أن الحقائق التاريخية تشير إلى أن هناك الكثير مما لم 
نعرفه عن سقراط، فمعظم ما وصلنا عنه جاء من »محاورات  
أفالطون«، وكان هناك الكثير من اآلراء حول الحقبة التي عاش 

فيها وقد شهد ازدهار وانهيار أثينا، وموقفه من حروبها، وحتى 
حياته الخاصة، إال أن الُمسلَّم به أن العنوان الرئيسي الذي ساقه 
م هو بحثه عن الحقيقة ومحاولة إرسائه مفهوماً  ع السُّ إلى تجرُّ
أثينا، حتى أن  ومتداوالً في  ل� »العدل« عما كان سائداً  مغايراً 
بعض من يعادونه اتهموه باالنحياز إلى الغريمة التقليدية ألثينا 
في ذلك الوقت »إسبرطة«، لمحاوالته الدائمة »خلخلة السائد« 
في المفاهيم الفكرية واالجتماعية المستقرة في اليونان آنذاك، 
»ُمحلل  ك�  بدوره  يقوم  أنه  أوضح  وإنما  يُنِكره،  لم  ما  وهو 
وُمصلح« اجتماعي، وهو يضع ِقيَم اإلنسان نصَب عينيه ويحاول 

إعادة صياغتها ليرتقي بأثينا.
خها في مفاهيم  إن الفضيلة األهم التي استطاع سقراط أن يُرسِّ
البشرية في سعيه المتواصل لتأصيل »أخالق« اإلنسان وفضائله 
هي »الصدق«، وكان لذلك شاهدان واضحان في حياته، األول 
»أصحاب  أن  إلى  الشهيرة  المنطقية  بمتواليته  توصل،  حينما 
عي الحكمة هم قليلو  الوحي« من الشعراء والُكتّاب وبعض ُمدَّ
عون، فلما واجهوه بأنه يُنَسب إلى هذه الفئة من  المعرفة وُمدَّ
المجتمع أكد لهم أنه يعرف ذلك وأنه يعترف بجهله عن معرفة 
والمعرفة  الوعي  أول طريق  بالمعرفة  الجهل  وأن هذا  الكثير، 
ذاتها، فكان اتساقه مع ذاته وصدقه في استكشاف نفسه أول 
خه من مفاهيم معرفة الذات، وسقراط هو أول من قال  ما رسَّ

لإلنسان في رحلته مع الكون: »اعرف نفسك«. 
أما الحادثة األخرى، األشهر في التاريخ، والتي أثبت بها سقراط 
حياته،  على حساب  ولو  لقيمه  وانتصاره  مفاهيمه  مع  اتساقه 
كان  بينما  المنتحبين،  تالميذه  وسط  م  السُّ ع  بتجرُّ قبوله  فهو 
يشد من أزرهم ثابتاً على موقفه، ورفضه ما عرضه عليه بعض 
سيعني،  هربه  ألن  والهرب،  الُحرَّاس  رشوة  إمكانية  من  تالميه 
وقوانينها،  ألثينا  والئه  وعدم  الموت،  من  خوفه  قناعاته:  وفق 
وأنه سيخط لنفسه- بهروبه- نهايًة ال تتسق ومبادئه التي ناضل 

ألجلها في شجاعة، وهي أموٌر رفضها جميعاً مفضالً الموت 

* شاعر مصري 
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فرآه  والشعراء حول شخصية جحا،  واألدباء  المؤرخون  اختلف 
خوجه.  الدين  نصر  التركي  إنه  قال  ثاٍن  وفريق  عربيًا  البعض 

وفريق ثالث رآى أن جحا بكل ما نسب  إليه، من نسج الخيال.
البديهة،  سريع  وذكيًا،  الجواب،  حاضر  لماًحا،  العربي  جحا  بدا 
وحاد البصيرة، وثاقب النظر.  أما جحا التركي فجاء واعظًا وزاهًدا 
وله  النوادر،  قالب  في  بالمواعظ  يأتي  صالًحا  ومرشًدا  وعفيًفا 

جرأته على الحكام واألمراء والقضاة. 
األول نوح  االسم؛  العربي هناك رجالن حمال هذا  المصادر  في 
البصري،  اليربوعي  ثابت  بن  الغصن  أبو  دُجين  أو  عبدالله  أو 

»أبو  وكنيته  )جحى(،  أو  )جحا(  ولقبه 
في  الشعراني  القطب  ذك��ره   الغصن«. 
والفؤاد، في  للقلب  المطهر  المنهج  كتابه 
كما  تابعيٌّ  هو  جحا  اللِّه  عبُد   ...« نصه 
رأيْتُه بخطِّ الجالِل الّسيوطّي، قاَل: وكانْت 
ه خاِدمًة ألمِّ أنَس بن مالٍك، وكاَن الغالُب  أمُّ
عليه الّسماَحة وصَفاء الّسِريرَِة، فال يْنبِغي 
ألحٍد أْن يْسَخر به إذا سِمع ما يضاُف إليه 
من الِحكاياِت الُمْضِحكة، بل يْسأَُل اللَّه أْن 

يْنَفعه ببرَكاتِه«. 
كتابه  في  النجار   محمد  الدكتور  ويذكر 
التي  جحا  محاسن  بعض  العربي(  )جحا 
جرت في حياته، فمثالً ما حدث بينه وبين 

أبو مسلم الخراساني ونصه: »... لما قََدم أبو مسلم العراق قال 
ه يقطيُن إليه  ليَْقطين بن موسى: أحُب أْن أرى جحا. قال: فوجَّ
فدعاُه وقال: تهيأْ حتى تدُخل على أبي ُمسلم فإذا دخلْت عليْه 
فَسلِّم، وإيَّاك أن تَتَعلََّق بشيء دوَن أْن تْشتدَّ فإني أخشاُه عليَْك، 
يْقطيُن  ه  أبو مْسلم وجَّ الغد، وجلَس  ِمْن  . فلما كان  نعْم  قال: 
إليه فََدعاه، فأدخَل على أبي مسلم - وهو في َصْدر المجلس - 

ويقطيُن إلى جنبه، فسلَّم. ثم قال: يا يَقطيُن، أيُُّكما أبو مسلم؟ 
فضحك أبو مسلم حتى وَضع يده على فمه«. 

لشخصية  مقابلته  عند  وحنكتة  دهاءه  مدى  نستشف  هكذا 
أبي مسلم الخراساني،  وكيف استطاع أن يمتص غضبه ويجعله 
يضحك، وهو الذي اشتهر بالبطش والقوة. فجحا لم يكن، غبياً أو 
من البلهاء كما انتشر عنه، وإنما كان استخدم االستغباء والبالهة 

وضروب الغفلة حتى ينجو بحياته. 
ويذكر الفراج في كتابه)أخبار جحا( أنه من خالل النصوص  نأخذ 
االتفاق بأن جحا العربي ذكر في أغلب المصادر وأمهات الكتب 
في العقود الثالثة األول)األول والثاني والثالث( وعلى أن كنيته 
في  واالختالف  فقط،  الغصن«  »أبو  هي  
ثابت،  بن  الدجين  أو  دجين  نوح،  االسم: 
الدجين بن الحارث، عبدالله، ويعتبر  من 
أن  الفراج  قول  حد  على  النصوص   هذه 
جحا ولد في منتصف القرن األول الهجري، 
وعاش حتى منتصف القرن الثاني  الهجري، 
في خالفة أبي جعفر المنصور، حيث عاش 

مئة عام تقريباً والله أعلم.
وجحا العربي تم اقتباسه، واستلهام سيرته 
جحا  مثل  العالم،  ثقافات  في  ون��وادره 
التركي والفارسي واألرميني... إلخ، وهذا ما 
أفسح المجال لتلك الثقافات باالدعاء بأنه 
من تراثها، كجحا التركي مثالً، حيث ادعى 
األتراك  بأن أصله تركي ومولود في آق شهر في تركيا، وبمقارنة 
بسيطة بين العربي والتركي نجد األخير  متأخرًا بقرون عديدة 

عن جحا العربي. 

بين التراث الرسمي والشعبي 
تندرج نوادر جحا في إطار ما يمسى ب�)التراث الشعبي(، الذي 

تعتبر الشخصية الجحوية من 
صميم التراث العربي الشعبي، 
والتي يجب االعتزاز بها وإعطاؤها 

قدراً كافيًا من االهتمام 
والعناية، شأنها شأن التراث 
الرسمي الشعبي المادي 

والالماديوسيرته

البحث عن جحا
أسماء يوسف بن ذياب الكندي *



يقف إلى جانب )التراث الرسمي(، حيث هناك فوارق بينهما 
منها:

  أن التراث الرسمي تراث مدون يتمثل في المؤلفات والرسائل 
مع ظهور  تحولت  البداية  في  ثم  باليد،  كانت مخطوطه  التي 
المطبعة إلى كتب مطبوعة، بينما التراث الشعبي بدأ واستمر 
طريق  عن  والجماعات  األفراد  تتناقله  شفهياً،  معظمه  ومازال 

اإلخبار والتلقين. 
 أن التراث الرسمي تراث موثق، بمعنى أن كل عمل فيه منسوب 
إلى مؤلف معين، في حين أن التراث الشعبي ال يحظى  بهذا 
التركيز ينصب فيه على محتواه  التعيين، نظراً ألن  التوثيق وال 

وشكله دون التوقف على من أنتجه أو أبدعه. 
 وأن التراث الرسمي تقل فيه جرعة النقد والهجاء، بينما تزيد 
هذه الجرعة كثيراً في التراث الشعبي، والسبب هنا يرجع إلى 
إنتاجه  يتم في أغلب األحيان  إنما  المدون  الرسمي  التراث  أن 
التراث  بينما  القائمة،  السلطات  بموافقة  واستمراره  وتشجيعه 

الشعبي ال يحظى بمثل هذه المباركة .

نتائج البحث عن حجا
سعيُت في هذا التقرير البسيط إلى تسليط الضوء على شخصية 
جحا العربي، من خالل البحث في ثنايا أمهات الكتب والمصادر 
ون��وادره  وصفاته  وشخصيته  ونشأته  حياته  عن  والمراجع، 

وسيرته، وما نسبت إليه، وخرجت بجملة من النتائج وأهمها: 
الثقافي  موروثنا  في  والضحك  واالبتسامة  النادرة  أهمية   
الشعبي، حيث تم ذكرها في النصوص الشرعية من خالل القرآن 
والسنة النبوية المطهرة، وأهمية الضحك واالبتسامة على النفس 

البشرية وانعكاسها على الصحة النفسية. 
 أن جحا شخصية واقعية حقيقية، وأنه عربي المنشأ والمولد، 
وأنه من قبيلة فزارة العربية في شبه الجزيرة العربية، وكان من 
التابعين  الذين رووا األحاديث النبوية الشريفة، وأن أمه كانت 
خادمة ألم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا ما يؤيده البخاري 

في كتابه »التاريخ الكبير« . 
 أن جحا العربي ولد في منتصف القرن األول الهجري، تحديداً 
في عام ستين هجرياً، وأنه توفي في خالفة أبو جعفر المنصور 
سنة مئة وستين للهجرة، حيث ذكر سنة وفاته البخاري المتوفي 
سنة 196هجرياً، وهذا يدل أن اإلمام البخاري كان معاصراً لجحا 

العربي بال شك.
 اتسم جحا العربي بالذكاء وسرعة البديهة وحدة النظر 

ونفاذ البصيرة، عكس ما أشيع عنه أنه  كان من البلهاء واألغبياء 
والحمقى. 

والتحامق   االستغباء  أسلوب  يستخدم  العربي  جحا  كان   
والبالهة، حتى ينجو بنفسه من بعض المواقف، وهذا ما أشرت 

إليه في ثنايا هذا البحث.
 أجمع بعض الباحثين المعاصرين الذين درسوا شخصية جحا 
من خالل الرجوع إلى أمهات الكتب والمصادر والبحث في ثنايا 
الكتب، عن جحا)نشأته ومولده وحياته وصفاته( مثل) الفراج، 
والعقاد، النجار( على قول واحد، أن جحا العربي أقدم من جحا 

التركي بعدة قرون. 
 تعتبر الشخصية الجحوية من صميم التراث العربي الشعبي، 
االهتمام  من  كافياً  قدراً  وإعطاؤها  بها  االعتزاز  يجب  والتي 
والعناية، شأنها شأن التراث الرسمي الشعبي المادي والالمادي.

  تعتبر شخصية جحا شخصية تالمس واقعنا الحالي وتعيش بيننا، 
النقد الالذع بكافة الجوانب)السياسية، واالجتماعية،  من خالل 
واالقتصادية، والثقافية( تحت إطار السخرية والضحك واستنكار 

ما يحدث في الواقع المعيش 

* باحثة من اإلمارات.
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العصر116 بروح  التاريخ  القماش تمزج  »الباتشورك« قصاقيص  فن 

فنون

شريف الشافعي*

ازدهر في اآلونة األخيرة فن »الباتشورك« )patchwork(، وتعددت 
بين  ما  العاديين،  حياة  في  العملية،  وتطبيقاته  وأوجهه،  تجلياته 
لوحات فنية، وتابلوهات، وتركيبات هندسية، وحقائب، ومفارش، 
وألحفة،  ومالءات،  نقود،  وحافظات  أطفال،  وألعاب  وسجاجيد، 
تلقائية  على  ينبني  تشكيلي،  فريد، ذي حس  توازن  في  وغيرها، 
التراث  نبض  ويستلهم  المستخدمة،  الخامات  وبساطة  التنفيذ، 
الفرعونية،  الحضارة  القديمة، وعلى رأسها  الحضارات  وموتيفات 
والحضارة اإلسالمية )فن الخيامية على وجه الخصوص(، فضاًل عن 

انفتاحه على تقنيات معاصرة، كالكوالج.
في  تتجاور  الفاطمية،  بالقاهرة  الخليلي«،  »خان  منطقة  في 
والمشغوالت  التقليدية  والمصنوعات  التحف  بيع  محالت 
اليدوية، عشرات من قطع »الباتشورك«، إذ يتعدى األمر مجرد 
التزيين الديكوري إلى تكوين األثاث المنزلي نفسه ببعض قطعه 
ومفروشاته. تلك فلسفة هذا الفن الفريد »الباتشورك«، إذ هو 
فن حياة، من الحياة يستمد طاقته، وخاماته األولية )قصاقيص 
القماش على وجه الخصوص، كما في »الباتشورك« التقليدي(، 
في  احتياج  وتلبية  استعمال  فن  ليصير  ينصهر،  الحياة  وفي 

المقام األول.

هذه السمات الحيوية، والقدرة على مغازلة معترك الواقع المعيش، 
هي التي تميز في األساس فن »الباتشورك«، وربما تفصله عن فنون 
الذي  المثال، ذلك  »الكوالج« على سبيل  حديثة مشابهة، منها فن 
 ،»Coller« الفرنسي  التعبير  من  مستمد  ويكيبديا،  في  كما  هو، 
بمعنى لصق، إذ هو فن بصري يعتمد على قص ولصق العديد من 
المواد مًعا، وبالتالي تكوين شكل جديد، وقد كان الستخدام هذه 

في التراث: ترقيع، وأبليك، وتضريب

فن »الباتشورك« 
قصاقيص القماش تمزج التاريخ بروح العصر
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التقنية تأثير جذري في الرسوم الزيتية في القرن العشرين، 
كنوع من التطوير التجريدي لدى فنانين طليعيين.

وإذا كان الكوالج الفني الحديث يتضمن قصاصات الجرائد، 
واألشرطة، وأجزاء الورق الملون المصنوعة يدويًّا، والصور 
أكثر  يقترب  فإنه  ذلك،  إلى  وما  والكارتون،  الفوتوغرافية، 
ما يقترب من »الباتشورك« التقليدي في حالة استخدامه 
تقنية »قصاصات القماش«، فالكوالج هنا عبارة عن لصق 
عدة رقع من القماش المطبوع بشكل متفرق على واجهة 
جون  البريطاني  الفنان  برع  وقد  أساسية.  قماش  قطعة 
سبعينيات  أواخر  في  رسومه  في  التقنية  هذه  في  ووكر 
كان  بيكاسو  الشهير  الفنان  أن  حين  في  الماضي،  القرن 
أول من استخدم تقنية فن الكوالج في الرسومات الزيتية، 
حيث ألصق قطعة من القماش المشمع بكرسي، في عام 

 .1912

النشأة في الصين
وقد نشأ »الكوالج« أو فن لصق القصاصات في البدء في 
الصين، عندما اخترع الورق في القرن الثاني قبل الميالد. 
وظل استخدام الكوالج محدوًدا حتى القرن العاشر للميالد، 

مجموعة  استعمال  في  اليابان  في  الخطاطون  بدأ  حين 
إنتاجهم  ليكتبوا على سطحها  الورق،  القصاصات من  من 
من الشعر. أما في أوروبا، فقد ظهرت تقنية الكوالج في 
للميالد، عندما  الثالث عشر  القرن  الوسطى خالل  القرون 
أوراق  من  تصنع  لوحات  استخدام  في  الكاتدرائية  بدأت 
المعادن  وبعض  الكريمة  واألحجار  المذهبة،  األشجار 
عشر  التاسع  القرن  وفي  الدينية.  اللوحات  في  الثمينة 
الميالدي، استخدمت طرق الكوالج أيًضا بين أوساط هواة 
األعمال اليدوية للتذكارات، مثل استخدامهم لها في تزيين 
ألبومات الصور والكتب. وفي بداية القرن العشرين، صار 
ا من الفن الحديث، على يد بيكاسو أواًل،  الكوالج جزًءا مهمًّ
الذين استخدموه على نطاق  السورياليين،  ثم على أيدي 
أوسع. وبالعودة إلى فن الحياة »الباتشورك«، المستمد من 
جذور تراثية، حيث إن الترقيع، واألبليك، والتضريب، كلها 
أسماء لذلك الفن القائم على استخدام بقايا األقمشة في 
نجد  ذاته،  الوقت  فى  وقيّمة  مفيدة وجميلة  أشياء  عمل 
أن ذلك الفن تطور بشكل مالحظ خالل السنوات الست 
األخيرة، وفي مصر على وجه الخصوص، من خالل بعض 
التشكيليين الذين أخذوا على عواتقهم تغذيته وتجديده، 
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وإعادة صياغته بثوب عصري مالئم للتفاعل مع قطاعات واسعة من 
الملتقين العاديين، ورواد أسواق الصناعات التقليدية واليدوية، بل 
والراغبين في أن يصنعوا بأيديهم، في بيوتهم، العديد من المنتجات، 
الممزقة  المالبس  القماش، وبقايا  من خالل إعادة تدوير قصاقيص 

مثاًل، واألقطان، والخيوط، وما إلى ذلك. 

جمعية محبي الباتشورك
بفن  للنهوض  حديثة  أفكار  م��ؤخ��رًا  نشأت  فقد  ث��م،  وم��ن 
بمصر،  الفن  هذا  لمحبي  جمعية  تأسيس  منها  »الباتشورك«، 
والعديد من الصفحات والجروبات على شبكة اإلنترنت، والمعارض 
لهذا  تروج  ومجلة  المتخصصة،  والجاليريهات  والترويجية،  الفنية 
والمصانع  الورش  بعض  عن  فضاًل  وقصاقيص«،  »باتشورك  الفن 
المختلفة  المنتجات  وتسويق  إنتاج  على  تعمل  التي  اليدوية 
لهذا الفن األصيل، من مالبس أطفال وعباءات ومالءات وعرائس 

وعلب  وتابلوهات  ولوحات  ومفارش  وحقائب  للصغار  وألعاب 
ماكياج وغيرها.

به،  والنهوض  »الباتشورك«،  بفن  التعريف  تولوا  الذين  هؤالء  من 
التشكيلية المصرية الدكتورة فادية كوري، وهي صاحبة فكرة إنشاء 
جمعية لمحبي فن »الباتشورك« في مصر، ومؤسسة أكثر من صفحة 
هذا  منتجات  باقتناء  المهتمين  آالف  تضم  اإلنترنت  على  وجروب 
الفن، فضاًل عن الراغبين في تعلمه، خصوًصا من السيدات، الراغبات 
في تصنيع العديد من القطع التي يحتاج إليها البيت، بنكهات فنية 

العصر بروح  التاريخ  القماش تمزج  »الباتشورك« قصاقيص  فن 

فنون
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أصيلة، بداًل من شرائها مستوردة، مبتورة الجذور، 
منقطعة الصلة بالبيئة المحلية.

د.فادية  توضح  كما  ببساطة،  »الباتشورك«، 
تحويل  فن  هو  النمطي،  شكله  في  ك��وري، 
القصاقيص وبقايا األقمشة والخامات المهملة 
إلى قطع فنية فريدة، ويدخل هذا الفن في 

كل نواحي الحياة، فمنذ بداية الخليقة عندما أحس اإلنسان بالبرد 
إلى  البدائي  تفكيره  وهداه  نفسه،  حماية  في  يتفنن  بدأ  والحر 
الترقيع بألوان وخامات مختلفة، مثل أوراق الشجر ولحاء األشجار 
والجلود وعظام الحيوانات، ومن هنا بدأ اإلبداع، وتطورت أنماط 

وأشكال وطرق الباتشورك عبر الزمن.
وتصف د.فادية كوري »الباتشورك« أو »فن القصاقيص« بأنه »فن 
االحتياج«، إذ تتعدد وجوه المنتجات الفنية، وتدخل كلها في أغلب 
األحوال في سياق المتداول اليومي. وتقول: هذا الفن موجود في 
كل أنحاء العالم، وبالبحث عن أصوله، نكتشف أن أهم وأقدم وحدة 
باتشورك في العالم أصلها مصري قديم )فرعوني(، وهذا النوع من 
الباتشورك اسمه )لوج كابن(، وهو عبارة عن مربعات، حيث يكون 
أشكال  لتكوين  الساعة،  باتجاه  شرائط  حوله  وتُلَف  مركز،  هناك 
أنواع األعمال، كأن  المطلوبة وفق  باأللوان  كثيرة، وتُصبغ األقمشة 
تكون مالبس أطفال مثالً أو مفارش، وغير ذلك. ومثل هذا النمط 

الفرعوني من الباتشورك موجود في المتحف المصري، وقد عرفته 
إلى  تعود  باتشورك  أسرة توت عنخ آمون، وفي مصر هناك خيمة 
األسرة ال�21، وكانت موجودة فوق إحدى المومياوات، وهي اآلن من 

مقتنيات المتحف المصري.

الخيامية نوع حديث من الباتشورك
نوع حديث  فهو  د.فادية كوري،  تقول  ب�»الخيامية«،  يُعرف  ما  أما 
من أنواع الباتشورك، يعود إلى العصر اإلسالمي، إذ يتم قص شرائط 
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ا في الفن اإلسالمي، عبر  بشكل معين، وقد لعبت الخيامية دوًرا مهمًّ
تاريخه الممتد، وظل هذا الفن حاضرًا بقوة إلى وقت قريب، ونتذكر 
مثاًل أن »المحمل« الذي كان يخرج من مصر إلى الحجاز، كان يتزين 
هذا  وظل  المصريين،  الخيامية  عمال  وأمهر  أبرز  جهود  بخالصة 
على هذا  الحفاظ  وينبغي  الماضي،  القرن  ستينيات  المحمل حتى 
ومنتجات  أعمال  في  استلهامه  ومحاولة  العريق،  اإلسالمي  التراث 

حديثة، فضالً عن الموديالت الفرعونية الرائدة في هذا المجال.
وتوضح د.كوري أن السيدات كن يلجأن قديًما لما يعرف ب�»الرقعة«، 
صغيرة  قطعة  بوضع  صغارهن،  مالبس  تقطيع  مشكالت  لمعالجة 
فقد  اآلن،  أما  إخفاؤه.  يجب  الذي  الجزء  فوق  األقمشة  بقايا  من 
تحول الترقيع إلى فن، إذ يتم فيه تدوير قصاصات وبقايا األقمشة، 
أطفال  ولعب  وسجاجيد  وستائر  وألحفة  مفارش  إلى  وتحويلها 

ولوحات فنية وتابلوهات، وغيرها. 
العالم  إلى  انتقل  الباتشورك  فن  أن  إلى  كوري  د.فادية  وتشير 
التعرف على  لها دور في  كان  التي  الصليبية،  الحروب  الغربي مع 
الباتشورك الفرعوني، على وجه الخصوص، ونقله إلى أوروبا. أما دول 
الشرق األقصى، كاليابان على سبيل المثال، فلديها باتشورك يخصها، 
اليابانية، المستخدمة حتى اآلن، تعتمد على  وهناك بعض األصباغ 
ويتم  القديمة،  مصر  في  موجودة  كانت  التي  نفسها،  النيل  صبغة 
استخدام هذه الصبغات حاليًا في هذا الفن العريق »الباتشورك«، 
الذي بواسطته نتمكن من استعادة خامات وأشكال أصيلة وبسيطة 

ومعبرة عن بيئتها من مالبس األطفال مثال، وألعابهم القطنية.
وتوضح د.فادية كوري أن الباتشورك الكالسيكي يكاد يكون مدرسة 
واحدة، لكنه تطور بعد ذلك إلى مدارس وتيمات متعددة، وحاليًا، 
في العصر الحديث، صار بإمكان كل فنان أن يطور أسلوبه، ويضع 
بصمته التي تخصه وحده، وهذا سر تميز ونجاح المنتجات الحديثة 
لفن الباتشورك، ذلك الفن القابل للتطور والتنوع، والذي منح المرأة، 
في منزلها، ميزة فريدة، هي قدرتها على المشاركة واإلنتاج، وأيًضا 

التكسب االقتصادي، ولو بمعزل عن الرجل. 
وهناك أكثر من نوع للباتشورك، كما تقول د.كوري، فكل نوع لتجميع 
األقمشة له اسم، فهناك طريقة »الهيكساجون« أو سداسي األضالع، 
إذ تكون قصاقيص األقمشة سداسية الشكل، وهناك »السيمونول«، 

وهو عبارة عن شرائط من األقمشة يتم تجميعها بشكل ما، وتعرف 
طريقة  وتتكون  »الويلز«،  بطريقة  المتداخلة  األقمشة  مثلثات 
بطريقة  تُحاك  التي  األقمشة  طبقات  من  مجموعة  من  »الموال« 
خاصة، كما تعتبر السيرما والخيامية شكلين من أشكال الباتشورك، 

وهناك الكثير من األشكال األخرى المتعددة.
أيًّا  للمنتج،  الدقيق  النهائي  اإلخراج  أن  إلى  كوري  د.فادية  وتشير 
كانت صورته، هو سر تميز فن الباتشورك، فضاًل عن ضرورة االبتعاد 
عن عقدة المستورد، والتحلي بالجذور المحلية. واإلنسان الذي لديه 
بحرية  الباتشورك  مع  يتعامل  أن  على  عادة  قادر  تشكيلي،  حس 
ودالالته،  أوجهه  بتعدد  الفن،  هذا  ومثل  أكبر.  ورقّي  وإبداعية 
اإلدمان،  وعالج  النفسي،  العالج  في  كذلك  أوروب��ا  في  يستخدم 
كمبدع  وبقيمته  إيجابية،  بطاقة  دائًما  يشعر  بيديه  فالمشتغل 

وكمنتج في الوقت ذاته.
فليست فقط  الحديثة،  الباتشورك، في صيغه  أبرز خامات  أما عن 
فنان  يشتري  فقد  كوري،  د.فادية  توضح  كما  األقمشة،  بقايا  من 
الباتشورك بعض األصباغ أو األزرار أو الخيوط أو األقمشة، لتدخل 
في نسيج عمله، وتبقى كلمة السر عادة هي »األلوان«، حيث يجب 
أن يتدرب الفنان عليها أكثر من أي شيء آخر، خصوًصا فيما يتعلق 

بالتوافق بينها، والنسب، والمزج، وما إلى ذلك.
وتشير د.فادية كوري إلى إمكانية أن يستلهم فن الباتشورك أشكااًل 
القطعة  تتحول  أن  يمكن  إذ  مثاًل،  كالموسيقى  الفنون،  من  أخرى 
إلى حركة راقية، تتعانق مع حركة راقصة، كما في بعض التكوينات 
المعشق،  والزجاج  الكنائس،  شبابيك  من  المستوحاة  الدينامية، 

وغيرها 

*  شاعر وكاتب من مصر

العصر بروح  التاريخ  القماش تمزج  »الباتشورك« قصاقيص  فن 

فنون
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إضاءة

ناصر عراق * عبد الوهاب وتراثنا السينمائي

يظن كثير من الناس أن الموسيقار األعظم محمد عبد الوهاب 
رائد من رواد الموسيقى والغناء فقط، وهو قول صائب ال ريب، 
الذي  الوهاب  المشروع، ذلك أن عبد  الرجل حقه  لكنه ال يفي 
ولد في 13 مارس من عام 1897 له رصيد معتبر أيضا في بنك 
يليق.  إغفاله وال  والعربي، ال يمكن  المصري  السينمائي  التراث 

وسأشرح ذلك تًوا.
لعلك تعرف أن أول فيلم روائي مصري صامت هو )في بالد توت 
عنخ آمون( الذي أخرجه وأنتجه المخرج اإليطالي فيكتور روسيتو 
)أوالد  كان  ناطق  فيلم مصري  أول  أن  أيضا  وتعرف  عام 1923، 
الذوات( الذي حققه المخرج محمد كريم وعرض للمرة األولى 
في 14 مارس 1932، وقد لعب بطولة هذا الفيلم يوسف وهبي 

وأمينة رزق، فانفعل به المشاهدون وحقق نجاحات مدهشة.
الحظ عبد الوهاب، الذي يتمتع بعقل ذكي وحس تجاري الفت، 
اإلقبال الشديد على السينما من قبل الجمهور، فقرر اقتحام هذا 
المجال الجديد، وبالفعل قدم فيلمه األول )الوردة البيضاء( الذي 
أخرجه محمد كريم وعرض في 4 ديسمبر 1933، ليصبح الفيلم 
رقم 18 في تاريخ السينما الناطقة في مصر، والفيلم رقم 31 في 

تاريخنا السينما ككل.
اعتبر المؤرخون والنقاد هذا الفيلم بمثابة أول فيلم غنائي، رغم 
ماريو  اإليطالي  المخرج  أنجزه  الذي  الفؤاد(  )أنشودة  فيلم  أن 
فولبي قد عرض قبل ذلك بعام وبالتحديد في 14 أبريل 1932، 
بها  ترنمت  التي  الفيلم  أغنيات  ذريًعا، ألن  أنه فشل فشال  غير 
انتبه  وقد  الدراما،  سياق  وخارج  طويلة  كانت  نادرة  المطربة 
)الوردة  إلخراج  تصدى  عندما  المشكلة  هذه  إلى  كريم  محمد 
أغنيات  تلحين  في  الذكي  الوهاب  عبد  عاونه  وقد  البيضاء(، 
الحب  وردة  يا  الغزل/  علم  )جفنه  مثل  اإليقاع  سريعة  قصيرة 

الصافي( إلى آخره.
حقق )الوردة البيضاء( نجاحات غير مسبوقة، لدرجة أن الشرطة 
المرور  لضبط  القاهرة  وسط  في  بكثافة  تتواجد  أن  اضطرت 

تذكرة  عن  بحثا  السينما  باب  أمام  تقف  التي  الحشود  بسبب 
السوداء(  )السوق  األولى  للمرة  مصر  عرفت  كذلك  للدخول، 
في هذا المجال، حيث وصل سعر اللوج )4 مقاعد( إلى عشرة 
أقل من  الرسمي ستون قرشا فقط، أي  جنيهات، رغم أن سعره 

جنيه كما كتب محمد كريم في مذكراته.
التجربة  إعادة  فقرر  السينمائي  النجاح  لذة  الوهاب  عبد  ذاق 
مرة أخرى، واستعان بالمخرج نفسه ليقدم فيلمه الثاني )دموع 
الذي عرض في 23 ديسمبر 1935، وفي خطوة جريئة  الحب( 
يقرر صاحب )الجندول( أن يقدم للمرة األولى المطربة الجديدة 
ليلى مراد ويسند إليها بطولة فيلمه الثالث )يحيا الحب( الذي 
الفيلم  رمز  الرجل  ويصبح   ،1938 يناير   24 في  الناس  شاهده 

الغنائي بامتياز.
ستضع السينما العربية عبد الوهاب في أكرم ركن، ال لكونه رائد 
الفيلم الغنائي فحسب، وإنما أيضا ألنه أول من اكتشف المعجزة 
فاتن حمامة، وقدمها في فيلمه الرابع )يوم سعيد( الذي عرض 
في 15 يناير 1940، حيث لم تكن فاتن قد أكملت عامها التاسع 

بعد!
الخامس  بفيلمه  للتمتع  موعد  مع  الجمهور  كان   1942 في 
)ممنوع الحب(، وفي 1944 شاهد الناس فيلمه السادس )رصاصة 
في القلب(، ولما هل شهر أكتوبر من 1946 هرعت اآلالف لترى 

آخر أفالم عبد الوهاب )لست مالكا(.
سبعة أفالم أنتجها وقام ببطولتها عبد الوهاب في 13 عاًما فقط 

لتصبح قناديل مشرقة في تراثنا السينمائي.
على روحك السالم يا أستاذ عبد الوهاب 

 *  روائي وتشكيلي من مصر



التأثيري  122 والفعل  )الضجيج(  رمزية 

عائشة الدرمكي *  رمزية »الضجيج« والفعل التأثيري  
يقرر سابير أن )كل نموذج ثقافي ، وكل سلوك اجتماعي، يتضمن 
تواصال سواء أكان بمعنى صريح أم ضمني( ، وهو بهذا يجعل 
وفي  التواصلية،  العالقات  من  شبكة  ذات  الثقافية  النماذج 
مستويات أنظمة عديدة سمعية أو بصرية مرئية ، وعليه سنجد 
أنواع  من  معقدة  شبكة  سابير  يصوره  كما  يبدو  المجتمع  أن 
التنظيمية ذات مستويات  الفهم والتأويل بين أعضاء الوحدات 
مختلفة من حيث الحجج والتعقيد وطرائق ذلك التواصل وتلك 

المستويات. 
إن المستمع يحاول قبل أي شيء أن يفهم ويفسر ما يسمعه، 
بحيث يمكن من خالل هذا الفهم وذاك التفسير أن يتواصل مع 
الضجيج  فيها  بما  كلها  السمعية  األصوات  فإن  ولهذا   ، المتكلم 
أن  غير  الدماغ،  إلى  للوصول  نفسها  السمعية  القنوات  تسلك 
ان بالطريقة نفسها   إدراك أصوات الكالم وإدراك الضجيج ال يتمَّ
أن  فيسيار؛  تقول  إذ  ؛   � )الصوتيات(  فيسيار  � بحسب جاكلين 
الدماغ  األصوات تصل إلى مساحات سمعية مختلفة في قشرة 

في شكل دفعات عصبية. 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في عملية إدراك كيفية وصول 
الصوت إلى الدماغ وكيفية إدراك األصوات إال أن فهم الظواهر 
المرتبطة بإدراك تلك األصوات سواء أكانت كالمية أو موسيقية 
عن  المكتسبة  المعارف  من  أقل  ضجيجاً  أو  ضوضاء  حتى  أو 
لنا  يقدمها  التي  المتناهية  الدقة  من  فالبرغم   . إنتاجها  كيفية 
الميكانيكية  االهتزازات  عن  الصوتيات  ومتخصصو  اللسانيون 
إلى  وينقلها  األذن  صيوان  يلتقطها  التي  الصوتية  والموجات 
القناة السمعية التي تعمل على تضخيم الترددات التي ترسلها 
بدورها إلى األذن الوسطى وهكذا حتى تصل إلى الدماغ بواسطة 
العصب السمعي . كل ذلك ال يفسر لنا كيف ندرك ما نسمعه 

وكيف نفسره ونحلله . 
يمكنِّنا من  الذي  المعيار  )ما  إلحاحا هنا هو  األشد  السؤال  إن 
التمييز بين الصوت الذي يمكن إدراكه بوصفه ذا معنى واآلخر 

الذي ندركه بوصفه ضجيجاً؟( . 

نستطيع  خالله  من  الذي  المعيار  ذلك  هو  هذا  من  واألكثر 
االستمتاع بصوت ما بوصفه )فناً( واالشمئزاز أو النفور من صوت 
آخر بوصفه )ضجيجا أو ضوضاء( ؛ فكثير ما نستمع إلى موسيقى 
أو غناء فنشعر بالنشوة والطرب بينما نستمع آلخر وال يُشعرنا 
سوى بالصداع أو الضيق في أحسن األحوال . والغريب أن شخصا 
آخر قد يستمتع باألخير ويعده فنا راقيا له مكانة عالية ، واألمر 
في  العام  االتفاق  مع   ، فنا  نحن  نعده  ما  إلى  بالنسبة  نفسه 
الذائقة لبعض من تلك المقطوعات التي نعدها تراثا راقيا من 
التي  للمتعة  ال  االتفاق  تم  تحديدا  السبب  ولهذا   ، األمم  تراث 

تقدمها ألنها هنا لن تكون شرطا أساسيا . 
في حوار مع )جيسالن دوهان( ُسئلت عن إذا كان الدماغ يشبه 
اآللة التي تحتوي على خانات فارغة في تعقيب على حديثها بأن 
كل فئة من الفئات الداللية للغة مخزن في منطقة محددة بدقة 
في الدماغ ؛ وقد كان ردها أن الدماغ ليس حاسوبا )إنه منظم في 
مناطق لقوانين خاصة تكون ثمرة إرثه البيولوجي والتطوري( ، 
وهذا يدفعنا إلى تعميم ذلك على األصوات جميعا مما يعني أن 
الصوت الذي نسمعه نفسره ونخزنه بحسب الخبرة المجتمعية 
من ناحية والتكوين البيولوجي من ناحية أخرى ، إال أننا يجب 
غير  من  يسمعه  وما  المستمع  بين  العالقة  أن  دوما  نتذكر  أن 
دريدا  جاك  يسميها  كما   � تخييلي  تواصل  عالقة  الكلمات هي 
لذاتها(؛  الذات  عن  بشيء  تنبئ  و)ال  إشارية  غير  هنا  فهي   ،  �
وغير  نظرية  غير  لذلك  وهي   ، حقيقة  ذاتيتها  عن  نعبر  ال  أي 
منطقية وغير تعبيرية من الناحية التواصلية وإن كانت تؤثر في 

المستمع شعوريا أو عاطفيا . 
المحضة  الصورة  هو  المضارع  صيغة  في  الوجود  )فعل  وألن 
أيضا  هذا  فإن  دريدا�  يقول  كما   � العبارة(  لمنطقية  والغائية 
؛  العبارات  المسموعة من غير  يمكن أن ينطبق على األصوات 
ذلك ألن ما نسمعه اآلن وهنا هو صورة غائية منطقية تنطلق 
منه هذه المقطوعة أو تلك ضمن فعل )الوجود( الذي يؤسسها، 
يكون  قد  وهنا  اآلن  نسمعه(  )ما  إن  القول  يمكن  أيضا  وبهذا 



)مقطوعة فنية( أو قد يكون )ضجيجا( باعتبار الخبرة المجتمعية 
وفعل الوجود الذي يطرح المسموع بوصفه تمثيال للتواصل أو 
تواصل تخييلي محض . وبهذا سيكون علينا أن نعيد طرح السؤال 
لنا أن نميز )اآلن وهنا(  الذي يمحور هذا اإلشكال وهو )كيف 
بين صوت يمكن اعتباره مقطوعة وآخر يمكن اعتباره ضجيجا؟(. 
وحتى لو كانت اإلجابة سهلة ويسيرة عندما نقول بأننا ببساطة 
جراء  من  عليها  نحصل  التي  المتعة  مقدار  إلى  نعود  أن  يجب 
االستماع ، غير أن هذا ال يمكن أن يشكل إجابة حقيقة وصادقة 
على سؤالنا ؛ ذلك ألننا نقول مع يوغن هابرماس انطالقا من مقولته 
)الفعل االتصالي(؛ أن )الفعل والتفاعل لم يُدرسا باعتبارهما نتاجا 
للتأثير فحسب ، بل تم تحليلهما باعتبارهما شريكين في لحمة 
التبادل الرمزي( ؛ هذا يعني أننا ال يمكن االعتماد على المواقف 
الفعل وإنما يجب أن نعتمد في ذلك  التي تصاحب  الشعورية 
التي   � هابرماس  يتبناها  التي   � النقدية(  )السوسيولوجيا  على 
اتصالية  عالقات  من  مشكل  مجتمع  في  التفاعل  )شبكة  تدرس 

ومن اتحاد األشخاص المتعارضين في االتصال( . 
الفعل  من  عدة  أنماطا  يقترح  بذلك  هابرماس  فإن  عليه  بناء 
العالم والتي تملك معيارها الخاص  التي تتأسس مع  والعالقات 
للتقييم وهي تتمركز في )الفعل الموضوعي( و)الفعل اإلدراكي( 
الذي يفرض علينا قول الحقيقة التي نعتقد بها اآلن وهنا، وتلك 
الذاتيات  على  يشتغل  الذي  الفعل  على  تتأسس  التي  العالقات 

التعبيري(  و)الفعل  األخالقي  العمل  يستهدف  والذي 
اآلليات  إلى  يعيدنا  وه��ذا  النزاهة،  يفترض  ال��ذي 
التي تفرض نفسها بوصفها خبرة مجتمعية  االجتماعية 

وعقالنية تواصلية ؛ فالعالقات االجتماعية هنا يُنظر إليها 
بوصفها متغيرات موزعة للمعنى ، وعلينا أن ننظر من جهة أخرى 
إلى هذا التواصل باعتباره )تفاعالً( حتى يمكننا إلى الوصول إلى 

نقطة التقاء . 
باعتبارها  )الضوضاء(  إلى  النظر  نعيد  أن  علينا  هذا  بعد  إننا 
أنها ليست  التأثيرية، وأن نعرف  الناحية  لها كيانها من  عالمات 
ننظر  أن  علينا  يجب  بل  سلبياً،  اتصال  فعل  وال  معرفيا  خواء 
الطرق  من  تجعل  التي  الرمزية  دالالته  له  فعال  بوصفها  إليها 
اإلدراكية  رمزيته  له  شيئاً  السيارات  مزامير  وأصوات  بالمطارق 
أصبحنا  ولهذا  فاعل،  ومجتمعي  حضاري  فكر  إلى  تعود  التي 
نشهد مجموعة من المسارح المفتوحة وسط ركام في الخردوات 
وفنانين يطرقون الدواليب واألنابيب وغيرها باعتبارها آالت لها 
فعل تواصلي يجذب الكثير من المستمعين المتفاعلين مع هذا 
النوع من الرموز. كل هذا ال يمكن أن نسميه ضجيجا أو ضوضاء 
بوصفنا مترفعين عنه إلى ما نسميه )الفعل الرمزي النخبوي( ، 

ألنه ببساطة يشكل رمزا جماهيريا حاضرا وموجودا 

* باحثة من سلطنة عمان.

إضاءة
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أندره عيد قره*

عيد األلوان أو )كولور داي( أو )هولي( هو أّول أعياد 
الّسنة الهنديّة التي يُحتفل فيها شعبًيا استبشاراً بالخير 
الحصاد،  لموسم  واالستعداد  الّربيع،  فصل  بداية  مع 
ويعني انتصار الّسعادة والفرح على كآبة فصل الّشتاء 
وبرده وأمطاره. وفي الوقت ذاته، هو مناسبٌة، يتساوى 
الغنّية،  الطبقة  أبناء  مع  الفقيرة  الطبقة  أبناُء  فيها 
فتزول الفوارق االجتماعّية وال يُقام لها أّي وزٍن، حيث 
المجتمع  أبناء  كاّفة  االحتفال  يُشارك في مظاهر هذا 

على حدٍّ سواء.
يعود تاريخ هذا العيد إلى قروٍن عديدٍة، في حين ُذِكَر 
للميالد،  الّسابع  للقرن  تعود  مخطوطٍة  في  مرّة  ألّول 
من  العديد  في  مقّدساً  عيداً  يُعتبر  هذه،  أيّامنا  وفي 
الغنّي  البلد  الهند، هذا  رأسها  اآلسيويّة، وعلى  الّدول 
بالّتشكيالت اللّونّية، التي هي إحدى أهّم ركائز مكّوناته 

الّثقافية والّتراثية والّتقليدية.

أصول األعياد

الربيع124 األلوان هولي عيد  عيد 

عيد األلوان هولي
 عيد الربيع

عيد األلوان هولي
 عيد الربيع
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سبب التسمية هولي
يُعرف عيد األلوان بأسماٍء عديدٍة، حيث يُسّمى في الّدول اآلسيويّة 
بهولي فاغوا، نسبًة إلى شقيقة ملك الشياطين )هوليكا(، حيث ساد 
االعتقاد بأنّه قد تّم إحراقها عوضاً عن )برادال( ابن أختها، وهذا ما 
بعض  وترّجح  االحتفال،  هذا  معسكر  في  هائلٍة  ناٍر  إشعال  يُفّسر 
تعني  هولي  فكلمة  إنجليزيّة  أصول  ذات  الكلمة  أّن  المصادر 

)المقّدس(.

توقيت االحتفال
، فينحصر االحتفال فيه بين شهر آذار  ألّن عيد األلوان هو عيٌد ربيعيٌّ
وشهر نيسان من كّل عاٍم، حاله كحال عيد الّنيروز، وعيد شّم النسيم، 

حيث يبدأ االحتفال بهذا العيد في اللّيلة التي يتّم فيها اكتمال القمر 
األخير من شهر فالجونا القمري.

قصة العيد
عّدة رواياٍت تناولت عيد األلوان، فإحداها تعود إلى اإلله كريشنا، 
حيث قيل بأنّه قد أصابته الغيرة الشديدة من لون بشرة محبوبته 
)رادا( البيضاء، فذهب إلى أّمه واشتكى لها غيرته وحزنه بسبب لون 
بأن يقوم  اقترحت عليه  أن  إالَّ  الّداكن، فما كان من والدته  بشرته 

برّش وجه رادا باأللوان ليتغيّر لونها بحسب ما يُرضيه.
إلى أسطورٍة  العيد تعود  بأّن أصول هذا  الرواية األُخرى فتقول  أّما 
الكونّي  اإلشعاع  عن  تحكي  والتي  الهندوس،  عند  معروفٍة  قديمٍة 
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الُمنتشر في الوجود، حيث إّن هذه اإلشعاعات تنشُر الضوء وتعكسه 
من خالل موجاٍت وذبذباٍت خاّصٍة، إلى كافّة أرجاء األرض، لتُكّمل 
الماء،  هي:  والتي  الطبيعة،  في  الموجودة  األربعة  الحياة  عناصر 

الرياح، الّنار، والتُراب.

طقوس االحتفال
على الّرغم من أصول هذا العيد الدينيّة، إالَّ أّن طقوس االحتفال فيه 
تتّم بطريقٍة شعبيٍّة عفويٍّة مرحٍة، حيث يخرج الّناس إلى الّشوارع 
في الّصباح الباكر، وهم يلبسون الثّياب الملّونة والمزركشة، والتي 
قزح،  قوس  وألوان  الطّيف،  ألوان  من  مستوحاٌة  األغلب  على  هي 
األلوان،  مسحوِق  من  الخاّص  كيسه  يحمل  منهم  وكلٌّ  واألزه��ار، 

فيقومون بالتّراشق مع بعضهم بهذه المساحيق، 
ويلطّخون فيها أصدقاءهم وجيرانهم كنوٍع من 
التهنئة، على أساس أّن من يُلطّخ بها نال بركة 
طويلًة  مسافاٍت  الكثيرون  يجتاز  وقد  العيد. 
أصدقائهم  على وجوه  األلوان  يضعوا  أن  ألجل 
إعدادها  يتّم  المساحيق  وهذه  ومعارفهم، 
الطبيّة  األعشاب  بعض  بطحن  وذلك  مسبقاً، 
الهند،  والمعروفة في  األصبغة،  التقليديّة ذات 
باإلضافة إلى نشر العطور الِصرفة، ورش المياه 
الُمعطّرة، في أجواٍء صاخبٍة من المرح والّضحك، 

وهم يرّددون أغانَي خاّصًة بهذه المناسبة.
أيضاً يتّم فيه التراشق بالبالونات المليئة باأللوان 

مزخرفًة،  ساحاٍت  الهند  في  األراض��ي  فُتصبح  المائيّة، 
والبهجة،  الحبور  الّنفس  في  تبعُث  فسيفسائيٍّة  كلوحاٍت 
المتخاصمين  لتآلف  فرصًة  االحتفاالت  هذه  توفر  كما 
وإحالل الُمصالحة فيما بينهم، فيتبادل الُمحتفلون الزيارات 
التقليديّة الخاصة بهذا  االجتماعيّة، ويتناولون المخبوزات 

العيد.

البلدان التي تحتفل بعيد األلوان )الكولور داي(
الّدول  العديد من  العيد  بهذا  الهند، تحتفل  إلى  باإلضافة 
الطّائفة  فيها  توجد  التي  البلدان  تلك  اآلسيويّة، وخصوصاً 
وسريالنكا،  الغربية،  والبنغال  كبنغالدش،  الهندوسيّة، 
العيد  هذا  أصبح  وقد  ونيبال.  والباكستان،  وماليزيا، 
يستقطب العديد من السيّاح، الذين يقصدون تلك البلدان 
تحديداً في هذه الفترة من السنة، التي تتزامن مع حلول 
هذا العيد، من أجل الُمشاركة في هذا االحتفال والتقاط 
المناسبة، باإلضافة إلى دوٍل أُخرى  التذكاريّة بهذه  الصور 
أتباع هذه  كبيراً من  خارج حدود آسيا، كالّتي تضّم عدداً 
الطائفة، كدولة جنوب أفريقيا، وغويانا، وجزر موريشيوس، 
وترينيداد،  البريطانيّة،  المتّحدة  والمملكة  وسورينام، 
بعض  وحتى  األمريكيّة،  المتّحدة  الواليات  وأيضاً  فيجي، 
تنتشر  حيث  والبحرين،  واإلمارات  كالكويت  العربّي  الخليج  دول 
الجاليات الهنديّة، كما وتحرص الّسفارات الهنديّة في كّل دول العالم 
ولعّل  العيد.  هذا  في  الطقوس  بذات  سفاراتها  في  االحتفال  على 
دولياترا،  أو  أوتساب  ياسانتا  مهرجان  هو  شهرًة،  األوسع  المهرجان 
الذي يُقام سنوياً في بُرغ، وتحديداً في المناطق التي ترتبط بعبادة 
اإلله كريشنا، وهي: ماتورا، فريندافان، نانداغاون، وبارسانا، ويستمّر 
في  رسميًّة  عطلًة  ويكون  يوماً،  عشر  ستّة  لمّدة  المهرجان  هذا 

البالد.
الحّب  عيد  إنّه  الجمال،  رائع  لونيٌّ  ُعرٌس  بحقٍّ  إنّه  هولي  عيد 

والحياة 
* كاتبة من سوريا

أصول األعياد

الربيع األلوان هولي عيد  عيد 



127  تراث  /   العدد 209 مارس  2017

فاطمة المزروعي *

أوراق ثقافية

قوة التراث وسر من أسراره

يطيب للبعض ممن هم متحمسين جدا، للمعاصرة والمستقبل، 
التاريخ والتراث،  الشديدة، ينسون فضل  وفي غمرة حماسهم 
متواصلة  عملية  وأنه  وطبيعته،  التراث  آلية  يفهمون  ال  بل 
والزمن،  الوقت  من  جزء  وأنه  اإلنسان،  مسيرة  مع  ومستمرة 
وهو جزء طبيعي، وأن أي أمة من أمم األرض تتخلى عنه كأنها 

تتخلى عن هويتها ووجودها وعمقها بل وعن شرعيتها.
أقول بأن هؤالء الذين يجدفون ضد التراث، ويدعون لالستغناء 
عنه، ال يفهمون أن كثير من الحقائق التي باتت مسلمة اليوم 
من  جاءت  معرفية  وتراكمات  خبرات  نتاج  الحقيقة  في  هي 
الماضي حتى وصلت للحاضر، وفي المستقبل سيتم البناء عليها 
وااللتصاق  التماس  عملية  لتستمر  التطوير،  من  للمزيد  أيضا 
أن  ذلك  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  حقب  بين  والتعاون 
علمية التواصل بينهم قوية والرابط متين، وإن كنا ال نشعر به، 

أو ال نراه ماثال، لكنه موجود بطريقة أو أخرى.
إن دراسة عميقة منصفة، يقوم بها أيا من الباحثين المتخصصين 
في هذا الجانب ستكشف دون شك، مثل هذا الترابط وقوته 

وأيضا تأثير التراث على الحاضر، ووجوده الدائم والمستمر.
من  جاءت  التي  والقصص  واألمثال  غزيرة،  اإلنسانية  التجارب 
العبر،  من  الكثير  طياتها  في  وتحمل  وكثيرة،  متنوعة  القديم 
واقعنا  أرض  على  أن  المذهل  والشيء  الحكم،  من  والكثير 
اليوم تتكرر مثل هذه المواقف واألحداث، فيتم استدعاء تلك 
معاصرة،  يومية  أحداث  في  سياقها  ويتم  األمثال،  أو  القصص 
أخرى مختلفة،  وله قصة  قديم  تم ذكره  الذي  المثل  أن  رغم 
المعاصر، وهذا  والحدث  الحالة  توصيف  في  وافي  كان  لكنه 

يدل على قوة التراث وحضوره المعاصر والمستقبلي.
تبادرت لذهني هذه الكلمات بعد أن التقينا في اجتماع عمل 
أحد  قام  النقاش،  وخالل  شخصية،  خمسين  نحو  ضم  موسع 
الموظفين، بسرد تقرير من إعداده، ولكن التقرير كان محمال 
باألخطاء، فكان مديرنا يشير أن نصمت، متجاهال تصحيح تلك 
الموظف  ذلك  ولكن  ذلك،  في  أسباب  لديه  ولعل  األخطاء، 

وتقريره، وصل إلى نقطة صغيرة تتعلق بالمدير نفسه، وهي 
أصمت،  كفى  المدير:  به  فصرخ  دقيقة،  غير  أيضا  بالمناسبة 
القاعة  فضجت  البعير،  ظهر  قصمت  التي  القشه  هي  هذه 
وكيف  الجمل؟  قصة  هي  ما  لكن  الموظفين..  من  بالضحك 
لقشة أن تقصم ظهره؟ من تراثنا العريق تأتي اإلجابة، حيث 
يقال أن رجال يسكن الصحراء أراد االرتحال عن قومه والسفر 
جمله،  ظهر  على  متاعه  بحمل  فقام  شئونه،  من  شأن  لقضاء 
وكأنه  الجمل  فبات  ثقيل،  وأيضا  كثيرا  كان  المتاع  هذا  ولكن 
يحمل جبال من علو ارتفاع األمتعة، مر بهذا الرجل أناس من 
قومه، ونصحوه بأن يخفف من هذا الحمل الثقيل، وأن ينزل 
بعض األمتعة عن ظهر جمله، ألن أمامه مسيرة طويلة، وقالوا 
له أن هذا المتاع ال تحمله أربعة جمال مجتمعه فكيف بجمل 
واحد، لكنه لم يعرهم أي اهتمام، ورغم أنه كان واضحا ميالن 
الجمل نحو اليمين ومرة أخرى نحو اليسار، إال أنه واصل عناده، 
وعندما هم الرجل بالمغادرة وأمسك زمام الجمل، شاهد قشه 
الجمل،  ظهر  على  بها  وألقى  نحوها  فتوجه  خفيفة،  وكانت 
لينهار تماما ويقع على األرض، وقد تعجب الناس كيف يسقط 
الجمل بسبب كومة قليلة من القش، فقالوا ذلك المثل الذي 
ذهب على األلسنة منذ قرون وحتى يومنا هذا: » القشة التي 
قصمت ظهر البعير« بطبيعة الحال لم يسقط الجمل، بسبب 
القشة، وإنما كان في طريقة نحو السقوط، وكانت مسألة وقت 
ظهره..  على  القش  تلك  وضع  مع  وقوعه  اتفق  ولكن  فقط، 
يومنا،  أننا نستخدمه حتى  والمثل،  القصة  والشاهد من هذه 
ونستدعي المثل من عمق تراثنا لنسقطه على واقعنا، أيا كان 
لونه أو شكله هذا الواقع، وهذه واحدة من أسرار وغناء وثراء 

تراث اآلباء واألجداد 
* كاتبة من اإلمارات 
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مرصد

القاهرة - رانيا هالل ومحمد زين العابدين 

اختتمت  التي  دورته  في  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  احتفى 
الصبور.  عبد  صالح  الراحل  بالشاعر  الماضي،  الشهر  أعمالها 
وانتظمت عدة ندوات وجلسات نقاش تناولت رؤى التجديد في 
الدكتور  الناقد  ورأى  الشعري.  مسرحه  وسمات  الشعري  إنتاجه 
غّير  شاعر  الصبور  »عبد  أن  األسبق  الثقافة  وزير  عصفور  جابر 
االتجاه والرؤية وتقنيات الشعر، فهو شاعر حكيم محزون انطلق 
من الموت للحياة ووقف أمام العقاد، وَهجا عبد الناصر من دون 

رهبة«، وكان »دائم االتصال بالطبيعة واإلنسان«.
مسرحيات  إص��دار  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  وأع��ادت 
الحالج«  »مأساة  أعماله  ضمت  جديدة  طبعة  في  الصبور  عبد 
أن  والمجنون«و»بعد  و»ليلى  تنتظر«  و»األميرة  ليل«  و«مسافر 
»أحالم  ديوانه  من  جديدة  طبعة  أصدرت  كما  الملك«.  يموت 

الفارس القديم« مستفيدة من مخطوط للشاعر.

المغرب ضيف شرف
شرف،  كضيف  المغربية  بالمملكة  المعرض  احتفاء  إطار  في 
انتظمت عدة لقاءات أسهمت في التعريف بثقافة وتراث وكتَاب 
المغرب. ورأى الروائي المغربي رشيد خالص في استخدام الكتّاب 
ثراًء  وغيرها  واالسبانية  واالنجليزية  الفرنسية  اللغات  المغاربة 
لألعمال  جيد  وجود  فرص  أتاح  ذلك  أن  واعتقَد  العربية،  للثقافة 

العربية في أوروبا. 
بجوائز  المتوجين  المغاربة  والكتاب  بالنقاد  المعرض  واحتفى 
الحجري،  وإبراهيم  المودن  وحسن  كرام  زهور  ومنهم  كتارا، 

ومحمد بوعزة. 

مبادرة ثقافية إماراتية لنشر الثقافة
وعنوان«  عنوان  »ألف  بمبادرة  تعريفية  ندوة  المعرض  استضاف 
نهدف   « الشحي  حسن  مجد  المبادرة  مديرة  وقالت  اإلماراتية، 
القراءة،   على  والتشجيع  اإلم��ارات  دولة  في  النشر  تحريك  إلى 
اإلصدارات  انخفاض  عن  كشفت  اإلمارات  بها  قامت  دراسة  ألن 
والكتاب  المؤلفين  لجميع  مفتوحة  المبادرة  إن  وقالت  الجديدة« 
الجدد، ولم تكن هناك شروط محددة للمشاركة سوى أن  العرب 
يكون اإلصدار باللغة العربية، وان تكون طبعته األولى في دار نشر 
باإلمارات، ومن خالل لجنة تقييم يحصل المشارك على رمز ترقيم 
سيتوجه  االنتقاء  أن  مؤكدة  إماراتي.  درهم  آالف  و5  مجانًا  دولي 
وثقافة  وتقاليد  عادات  وتناسب  القارئ  تفيد  التي  األعمال  نحو 
للمبادرة  إلى حزمة مسابقات مساندة  الشحي  المجتمع. وأشارت 
وتنمية  الكتابة  على  األطفال  لتشجيع  الصحفي«  »المؤلف  منها 
»قهوة  ومسابقة  منزلية«،  مكتبة  »أفضل  ومسابقة  مهاراتهم، 
وكتاب« إذ يتم وضع بعض الكتب في مقاه مختارة ليقرأها الرواد 
ألف  ومائة  مليوني  اشترت  المبادرة  إن  وقالت  عنها.  ويكتبون 
المتنقلة«  »المكتبة  منها  أنشطة  في  بالفعل   توزيعها  تم  كتاب 

للمستشفيات«.  »الثقافة  وعربة 

النشر اإللكتروني والكتاب الصوتي
من أبرز الندوات التي تضمنها البرنامج المصاحب 
األلمانيان هارولد هينزلى،  ندوة قدمها  للمعرض 
للنشر  اتجاهات  عشرة  بعنوان«  كيرن  وفابيان 
خاللها  استعرضا  تفوتك«،  أال  يجب  االليكتروني 

عشر نقاط ال غنى عنها للنشر اإللكتروني. 
عرّف خاللها  ندوة  المهمة  المعرض  إضافات  من 
الطموح  بالمشروع  الله  نعمة  محمد  الباحث 
بدأ  للمكفوفين«، وهو مشروع  الصوتية  »الكتب 
بتسعة أفراد ويضم اآلن حوالي 11 ألف متطوع 

من 32 دولة. 

معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ48 
تماس مباشر مع مكونات الثقافة العربية 

الـ48 للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض 



129  تراث  /   العدد 209 مارس  2017

في المعرض كذلك تم إطالق موسوعة »قاموس التواريخ« الحاصلة 
على جائزة الدولة التشجيعية في فرع العلوم االجتماعية ، تقديرًا 
لجهد الباحث محمد حمدي، المستشار اإلعالمي للتوثيق لمنظمة 
عشرات  بين  لسنوات  بالتنقيب  قام  الذي  العالمية،  اليونيسكو 
قال  وعنها  الموسوعة.  لينجز هذه  العربية  والموسوعات  المراجع 
واألزمنة  األشخاص  عن  مرجع  الموسوعة  عثمان:  ياسر  الباحث 
األولى  العالمية  كالحرب  الكبرى،  التاريخية  واألحداث  واألماكن 
أوروبية  دول  وملوك  ورؤساء  لملوك  وتراجم  وتواريخ  والثانية 

وأمريكية.

صيانة التراث الثقافى 
انتظمت  صيانته«  وض��رورة  الثقافي  التراث  وبعنوان«أهمية 
ندوة  أدارها  الدكتور أحمد مرسي أستاذ األدب الشعبي بجامعة 
وشارك  الشعبية،  للمأثورات  المصرية  الجمعية  ورئيس  القاهرة 
فيها  الدكتورة نهلة إمام األستاذة بمعهد الفنون الشعبية والدكتور 
محمد غنيم مدير المركز الحضاري لعلوم اإلنسان والتراث الشعبي.

أكدت الدكتورة نهلة إمام  ضرورة التعامل بأسلوب رشيد مع التراث 
بمعنى الحفاظ على الثمين منه وتنقيته مما علق به من شوائب، 
من  المكون  بتراثه  الشعب  وعي  على  يقع  الرهان  إن  وقالت 
مادة خام  تشكل  أن  يفترض  تقليدية  عادات ومعتقدات ومعارف 
ريادتها  رغم  إن مصر  وقالت  عليها.  البناء  نستطيع  لثقافة حديثة 
في مجال صيانة التراث  تعاني من قلة الباحثين المتخصصين إذ 
ال يتناسب عددهم مع حجم التراث الهائل الموجود في مصر بكل 

ثرائه وتنوعه. 
التراث،  من  اإلعالم  وسائل  تنتقيه  ما  إلى  باالنتباه  إمام  وأوصت 
على  اعتمادها  وعدم  الخرافية،  الجوانب  على  تركيزها  منتقدة 
في  تساهم  التى  اإليجابية  العناصر  نحو  للتوجيه  عارفين  باحثين 
كعناصر  استثمارها  وأهمية  التقليدية  الحرف  ذلك  ومن  التنمية. 
فن  -مثل  المتوارثة  التقليدية  والمعارف  سياحي،  وجذب  تنمية 
الجرائم  عن  الكشف  في  منه  اإلفادة  يمكن  الذي  األثر-   اقتفاء 
اإلرهابية في الصحراء والمناطق النائية.                                                                                                 
إلى  االنتباه  أهمية   إلى  غنيم  محمد  الدكتور  أشار  جانبه  من 
اندثار الكثير من المفردات التي كانت متداولة في البيئة القروية 
مروًرا  بالريف  الحياة  وأنماط  البيوت  أشكال  من  بداية  المصرية، 
مرتبطة  كانت  التي  والممارسات  واالحتفاالت  واألغاني  بالعادات 
بالحياة والميالد والختان والزواج وغيرها. وأعرب غنيم عن سعادته 
في نجاحه شخصيًا في إنقاذ وتوثيق بعضها، لكن األمر –كما يرى-  
يحتاج إلى انتباهة وتدخل سريع.  وتعقيبًا على مداخلتّي الضيفين 
ثقافية  كمادة  الخرافة  الحديث عن  إن  مرسي  أحمد  الدكتور  قال 
ال بأس فيه، الخطورة في التفكير الخرافي. وأكد أننا نشهد تحوالً 
اندثرت  كما  األسري،  الدفء  بتراجع  والتقاليد  العادات  في  كبيراً 

أغاني العمل الجماعي للفالحين والبنائين والصيادين. 
وقال: ال يُجمع التراث من أجل الحفاظ على الهوية فحسب، هناك 
إذا  اقتصادياً  منه  اإلفادة  يمكن  كما  ومعنوية،  اجتماعية  أهداف 
فكرنا فيه بشكل علمي رشيد يوظف المعارف والفنون التراثية في 

خطط لتنمية مستدامة 
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الضيق يفزعك130 لي في  ينفعك 

برزة تراث

د.فاطمة حمد المزروعي* ينفعك لي في الضيق يفزعك

إن اإلمارات وهي تحتفي بعام الخير 2017، فال يعني ذلك إال 
المبادرات والفعاليات وتفعيلها في شتى المؤسسات،  تركيز 
نخيل،  شجرة  فاإلمارات  الخير،  بلد  هي  اإلمارات  ألن  ذلك 
لتجمعهم  يانعة، تظلل أهلها ومحبيها؛  باسقة عالية، ثمارها 
على حّب العمل والخير، في جو من التعاون والتسامح؛ لذلك 
العام،  هذا  شعار  ضمن  النخلة  سعف  يكون  ان  عجب  فال 

فهذه الشجرة المباركة خير كلها، فتمرها غذاء ودواء، واستفاد 

قّدمت  وجذعها.  ولحائها  سعفها  من  اإلماراتي  اإلنسان 

المساعدات اإلنسانية منذ أن أبصرت النور في 1971/12/2، 

ومن أوائل المساعدات التي قدمتها الدولة في 1972/3/16  

إذاعة  إلنشاء  دوالر  مليون  ونصف  مليونين  بمبلغ  تبرعها 

لمواجهة  للسودان  دوالر  ماليين  وثالثة  صنعاء،  في  جديدة 

لإلغاثة  تذهب  لم  المساعدات  أن  للنظر  الالفت  الجفاف، 

بإنشاء  واالجتماعية  الثقافية  للتنمية  أيضا  وإنما  فحسب، 

إذاعة جديدة.

وتلك  المنكوبة،  الدول  إلى  البيضاء  اإلم��ارات  أيادي  تمتد 

التي تحتاج إلى دعم ومساعدة؛ كي تجتاز العقبات. فما أن 

يعلن عن زلزال أو فيضان في أي مكان من أرجاء البسيطة، 

لهم  الخير  يد  مادة  مواساتهم،  إلى  اإلم��ارات  وأسرعت  أال 

الهالل  الميدانية. إن  والمستشفيات  والخبرات  بالمعونات 

األحمر اإلماراتي معروف عالميا، بسرعة االستجابة، و كفاءة 

العمل، وبقدرته على التواجد في أكثر من مكان، إضافة إلى 

اإلمارات  دولة  تعّد  الدولة.  في  األخرى  الخيرية  المؤسسات 

المرتبة  في  تأتي  فهي  العالم،  في  المانحة  الدول  أكثر  من 

بمساعدات   ،2015 إحصائيات  حسب  السويد،  بعد  الثانية 

من   1.09 بنسبة  إماراتي،  درهم  مليار   16.12 مجملها  بلغ 

واليمن  أفريقيا  لقارة  يذهب  معظمها  القومي،  الدخل 

وسوريا وبقية دول العالم.

الضيق  في  لي  »ينفعك  المثل  عليها  ينطبق  الحبيبة  دولتنا 

يفزعك«، نعم إنها تعين وتساعد، ذاهبة في ذلك إلى أبعد 

الحدود حين تخصص عاما كامال تتوحد فيه الجهود، وتّفعل 

الذهني،  العصف  لجلسات  حصيلة  تأتي  التي  المبادرات 

ولورش تقديم األفكار المبدعة. 

على  التطوع،  ترسيخ  هو  الخير  عام  في  إليه  يطمح  مما 

مستوى األفراد والشركات، حيث يخصصون جزءا من أوقاتهم 

دون  الفعاليات  في  ومساهمة  لوطنهم  وجهودهم  خدمة 

الهدف  ساند؛  و  تكاتف  المبادرات  مادي، ومن هذه  مقابل 

لتصبح  النفوس؛  في  التطوع  قيمة  تأكيد  أن  هو  ذلك  من 

سلوكا مكتسبا راسخا. أضف إلى ذلك المسؤولية المجتمعية 

لشركات القطاع الخاص؛ لدعم المبادرات والبرامج المختلفة 
المثل  وصدق  وللخير،  بالخير  حافل  عام  الوطن.  أنحاء  في 

الشعبي: الناس للناس، والكل بالله 

* باحثة من اإلمارات



تراث اإلمارات

ات��ك��ال��ه ع��ل��ي��ك  ربٍّ  ي���ا  ال���ل���ه  ي���ا 

ال��ج��م��ال��ه دروب  ت��وف��ق��ن��ي  ان����ك 

وان����ك ت��ح��ف��ظ ال��ل��ي ع��ل��ي��ن��ا ظ��ال��ه

ارواح���ن���ا وق���ت ال���ل���زوم ات��ه��دال��ه

ش��ي��خ ال��ك��رام��ة وال��ش��َي��م وال��ع��دال��ه

ه���ذا »خ��ل��ي��ف��ه« ك��ل ص��ع��ب ارت��ك��ال��ه

شاله وال��ح��م��ل  ب��ال��م��وروث  اه��ت��م 

شماله يباهي  غ��رب��ه  ال��وط��ن  وص���ار 

وم��ال��ه خ��ي��ره  زاد  ال��م��ط��ّي��ة  راع����ي 

م���ش���كّ���ات أل���وان���ه���ن وال��س��ال��ه

ول��ل��خ��ي��ل خ���ّي���اٍل وي����ا ح����ّي ف��ال��ه

وسهاله وخ��ي��ر  نعمه  ف��ي  وال���ي���وم 

ب���اع وك��س��ب م��ن حاله ك��م واح����ٍد 

باله ض��اق  م��ا  م��رت��اح  القنص  وراع���ي 

بجماله وش����ّي  س��ب��ق��ه  ع��ل��ى  ش���يٍّ 

ال��م��اض��ي ع��ل��ي��ه��ا دالل���ه وف���ن���ون م 

مجاله  واس���ع  ال��ب��ح��ر  راع���ي  وت����راث 

رساله أرَوع  يحمل  ك��ت��اٍب  م��ن  وك��م 

حباله م��وثّ��ق  ال���زاه���ر  ع��ص��رن��ا  ف��ي 

أفعاله ت��ش��رّف  ال��ل��ي  ال��ك��ري��م  ب��دع��م 

ع��ب��دك رج���اك وم���ن رج���ا رب���ه بخير

وان����ك ت��وّج��ه��ن��ي ل��ح��س��ن ال��ت��داب��ي��ر

التباشير ن��س��وق  ش��وف��ه  على  ش��ي��خٍ 

وص��ف��وف��ن��ا ت��ح��ت االوام�����ر ط��واب��ي��ر

المشاهير وال��رج��ال  السياسة  شيخ 

الخير زاي���د  خ��ل��ف  زاي���د  ول���د  ه���ذا 

بالمخاسير واح��ت��م��ل  م��ك��ان��ه  ع���ّا 

البنادير ش��ام��خ��ات  المحافل  وع��ل��ى 

جماهير وللمحالب  وم��زاي��ن  رك��ض 

وم��ن��ّوع��ات م��ن ع��راب��ي وخ��واوي��ر

ي��ام��ا اس��رج��وه��ن ل��ل��م��اق��ا م��غ��اوي��ر

مضامير ه��ج��ٍن  وب��ي��ن  خيل  بين  م��ا 

وسياير رم���وز  ك��اس��ب  واح����ٍد  وك���م 

والطير السلق  راع���ي  حقه  محفوظ 

تزوير فيه  دخ��ل  م��ا  حقيقي  واق���ع 

وت��ع��اب��ي��ر رم����وز  وف��ي��ه��ا  للتسلية 

تقصير أي  ح��ص��ل  م��ا  ل��ل��ه  وال��ح��م��د 

االج����داد وال��ع��ال��م تشير ع��ن م��اض��ي 

االساطير ح��َوت��ه  وم��ا  ال��ج��دود  عصر 

الخير زاي��د  وخطى  نهج  على  يمشي 

هذا خليفة

* قصيدة الشاعر االماراتي أحمد سالم علي الشامسي، الفائز  الثاني

 في مسابقة الشعر بمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017



إصدارات 
مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي


